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روابطعمومیواموربینالملل
مرکزمدیریتحوزههایعلمیهخواهران

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« در دیدار رییس و اعضای 
مؤسسه آینده روشن،  از وجود ظرفیت های عظیم حوزه های علمیه 
خواهران برای فعالیت در زمینه مهدویت خبر داد و خواستار تعامل 

هر چه بیشتر مراکز حوزوی با یک دیگر درباره این موضوع شد.
تالش های  از  تقدیر  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
از حضور  انجام شده توسط مؤسسات مختلف در زمینه مهدویت 

گاه و دانشمند در این باره تقدیر کرد. افراد عالم، آ
وجود  از  همچنین  جمشیدی  المسلمین  و  حجت االسالم 
در  فعالیت  برای  خواهران  علمیه  حوزه های  عظیم  ظرفیت های 
مراکز  بیشتر  چه  هر  تعامل  خواستار  و  داد  خبر  مهدویت  زمینه 

حوزوی با یک دیگر درباره این موضوع شد.
سطح  در  مهدویت  رشته  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی همچنین 

چهار حوزه های علمیه خواهران راه اندازی شود. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انجام کارها و پژوهش های 
علمی درباره مهدویت را وظیفه حوزه های علمیه برشمرد و گفت: 

وظیفه حوزه ها تربیت سربازان برای نشر فرهنگ مهدویت است.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی در بخش دیگری از سخنان 
بیان  را حکومت جهانی مهدی موعود)عج(  خود هویت اصلی اسالم 
کرد و گفت: وعده تمام انبیای الهی به ویژه حضرت ختمی مرتبت 
محمد مصطفی)ص( نیز حضور و ظهور حضرت حجت)عج( بوده است.

وی با تأکید بر جدیت در مبارزه با بدعت های ظاهر شده درباره مسأله 
مهدویت اظهار کرد: برای عالم واجب است با بیان حقیقت مسیر اصلی 

را نشان دهد. جهان موعودگرا نیاز به مباحث مهدویت دارد.
یادآور شد: متأسفانه در  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
که  شده  بیان  مهدویت  درباره  مختلفی  نظریات  اخیر  سال  چند 

بسیاری از آن ها انحراف است.
غیر  نظرهای  اظهار  برخی  از  خود  سخنان  پایانی  بخش  وی 
کارشناسی درباره نزدیک بودن زمان ظهور و حضرت صاحب الزمان)عج( 
معنا  بی  و  زودگذر  گرفتار هیجانات  نباید  و گفت:  ابراز گالیه کرد 

درباره مهدویت شد.

»حجتاالسالموالمسلمینجمشیدی«دردیداربامسئوالنمؤسسهآیندهروشنتأکیدکرد

استفاده از ظرفیت های عظیم حوزه های 
علمیه خواهران در زمینه مهدویت

و  عمومی  آموزش  مدیر 
حوزه های  تکمیلی  تحصیالت 
از  کشور  خواهران  علمیه 
المپیاد  دوره  هفتمین  برگزاری 
دو  سطح  خواهر  طالب  علمی 
خواهر  طالب  دوره  سومین  و 

سطح سه خبر داد.
»خانم فریده داودی« گفت: 
خواهر  طالب  علمی  المپیاد 
صورت  به  کشوری  سطح  در 
مدیریت  مرکز  میان  مشترک 
و  خواهران  علمیه  حوزه های 
ساعت  قم،  جامعةالزهرا)س( 
و  بیست  جمعه،  روز  صبح   10
هفتم فروردین ماه سال 95، در 
در  خاتون)واقع  نرجس   اردوگاه 

جمکران( برگزار شد.
به  کرد:  تصریح  وی 
برگزیدگان اول تا سوم هر پایه و 
رشته، جوایزی تعلق گرفته و در 
جشنواره برترین های حوزه های 
اواخر  در  که  خواهران  علمیه 
از  می  شود،  برگزار  اردیبهشت 

آن ها تجلیل بعمل می آید.
و  عمومی  آموزش  مدیر 

حوزه های  تکمیلی  تحصیالت 
اظهار  کشور،  خواهران  علمیه 
طالب  علمی  المپیاد  کرد: 
پایه  چهار  در  دو  سطح  خواهر 
تحصیلی دوم تا پنجم و المپیاد 
علمی طالب خواهر سطح سه 

نیز در دو رشته »تفسیر و علوم 
قرآنی« و »فقه و اصول« برگزار 

می شود.
سازنده،  رقابت  ایجاد  وی 
و  ممتاز  طالب  شناخت 
در  درخشان  استعدادهای 

کشور  خواهران  علمیه  مدارس 
را از اهداف برگزاری این مسابقه 
مرحله  شد:  یادآور  و  برشمرد 
با  مسابقات  این  مدرسه ای 
شرکت 8023 نفر در هجده آبان 
علمیه  مدارس  در  ماه سال 94 
برگزار  کشور  سراسر  خواهران 
شد و از این تعداد 2114 نفر به 
مرحله استانی راه یافتند. مرحله 
طالب  علمی  المپیاد  استانی 
خواهر نیز سی ام بهمن ماه سال 
گذشته در مراکز استا ن ها برگزار 
شد که تعداد 240 نفر به مرحله 

کشوری راه یافتند.
کرد:  اضافه  داودی  خانم 
جامعةالزهرا)س( قم نیز با برگزاری 
خود،  طالب  میان  در  آزمون 
در  برای شرکت  را  نفر   72 تعداد 
سایر  با  رقابت  و  کشوری  مرحله 
طالب خواهر معرفی نموده است 
که در مجموع 312  نفر از طالب 
خواهر حوزه های علمیه خواهران 
جامعةالزهرا)س(  و  کشور  سراسر 
به  هم  با  کشوری،  مرحله  در 

رقابت می پردازند. 

بیستوهفتمفروردینبرگزارشد

المپیادعلمیطالبخواهرسراسرکشور

مسئول  و  عالی  مشاور  »حجت االسالم سید مهدی حسینی«، 
مراسم  در  خواهران  علمیه  مدیریت حوزه های  مرکز  ریأست  حوزه 
عزاداری امام هادی)ع( که در نمازخانه این مرکز برگزار شد، با اشاره 
به فرازهایی از زیارت جامعه کبیره به تبیین شخصیت و سیره امام 

دهم)ع( پرداخت.
وی با بیان این که زیارت جامعه کبیره أثر ماندگار حضرت امام علی 
نقی)ع( است، تأکید کرد: این زیارت نامه، یک دوره کامل امام شناسی است.

حوزه های  مدیریت  مرکز  ریأست  حوزه  مسئول  و  عالی  مشاور 
علمیه خواهران، با تأکید بر این که باید امامان معصوم)علیهم السالم( را 
به خوبی بشناسیم، اظهار کرد: این شناخت سبب حرکت در مسیر 

این بزرگواران می شود.
هستند،  حق  دائرمدار  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  کرد:  تأکید  وی 
این  اهل بیت)علیهم السالم( باشند، حق همان جا است.  یعنی هر کجا 

بزرگواران بندگان خالص خداوند هستند.      

درجمعکارکنانمرکزمدیریتحوزههایعلمیهخواهرانکشورمطرحشد

عبداللهی«،  اصغر  »آقای 
مدیریت  مرکز  مالی  اداری-  معاون 
حوزه های علمیه خواهران در مراسم 
دومین  برگزارکنندگان  از  تجلیل 
نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه های 
علمیه خواهران کشور گفت: عالمان 
اداره  برای  کشور  هر  ارکان  جزو  
مطلوب،از لحاظ سیاسی، فرهنگی، 

اقتصادی و... به شمار می روند.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  مالی  اداری-  معاون 
سراسر کشور، با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره 
رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  کرد:  بیان  آن،  اهمیت  و  فرهنگ 

فرهنگ را همانند اکسیژن، برای حیات بشر واجب می دانند. 
داشت:  اظهار  و  دانست  خطرناک  را  فرهنگ  زمینه  در  تغافل  وی 
اگر فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را در دسترس قرار ندهیم، باید جای 
دیگری هزینه کنیم تا ضررهای ناشی از این بی توجهی را جبران نماییم.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  مالی  اداری-  معاون 
سراسر کشور، در بخش دیگری از سخنانش، قم را مطلع انقالب 
انقالب  در  باید  نیز  اکنون  قم،  کرد:  تصریح  و  برشمرد  اسالمی 

فرهنگی نقش داشته باشد و نقشی مؤثر ایفا کند. 
و  کرد  تأکید  فرهنگ  به  بی توجهی  از  پرهیز  لزوم  بر  وی 
خاطرنشان ساخت: ایران اسالمی،  بنیان های خوب فرهنگی دارد 

ولی به آن بی توجهی می شود.
شایان ذکر است، در ابتدای این جلسه، »آقای شایان فر«، مدیر 
دومین  برپایی  درباره  کوتاهی  گزارش  هاجر،  نشر  مرکز  اجرایی 
و  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  کتاب  تخصصی  نمایشگاه 

مراکزی که در این نمایشگاه حضور داشتند، ارائه کرد. 
گفتنی است، در پایان این مراسم از ناشران برگزیده این نمایشگاه و 
زحمت کشان برپایی نمایشگاه مزبور، با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.

درمرکزمدیریتحوزههایعلمیهخواهرانسراسرکشوربرگزارشد

تجلیلازبرگزارکنندگاندومیننمایشگاه
تخصصیکتابحوزههایعلمیهخواهرانکشور

رهبر  خامنه ای)مدظله العالی(«  امام  العظمی  آیت الله  »حضرت 
نظربایف«  »نورسلطان  آقای  دیدار  در  اسالمی،  انقالب  معظم 
رئیس جمهوری قزاقستان با اشاره به ضرورت افزایش همکاریهای 
دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین المللی و 
با تروریزم خاطرنشان کردند: برخی قدرت ها به ویژه امریکا  مبارزه 
اما کشورهای  نیستند  و جدی  تروریزم صادق  با  مبارزه  ادعای  در 
اسالمی می توانند با همکاری های صادقانه، این تهدید را از جهان 

اسالم دور کنند.
در  داعش  به  امریکایی ها  کمک  رهبری)مدظله العالی(   معظم  مقام 
عراق را نمونه ای از برخوردهای غیرصادقانه ائتالف های گوناگون 
توجیه  برای  آنها  گفتند:  و  برشمردند  تروریزم  با  مبارزه  مدعی 
تقسیم  بد  و  نوع خوب  دو  به  را  تروریزم  خود،  دوگانه  برخوردهای 

می کنند.
رهبر انقالب با اشاره به ملیت اروپایی عامالن حوادث تروریستی 
در  کشورها  این  از  افرادی  رنگ  پر  حضور  همچنین  و  اروپا  در 
واقعیت ها  این  افزودند:  عراق،  و  سوریه  در  تروریستی  گروه های 
با  نشان دهنده جدی نبودن غرب و به ویژه امریکایی ها در مبارزه 

تروریسم است.
معظم له دنیای امروز را دنیایی متالطم توصیف کردند و افزودند: 
کشورهای اسالمی امروز از سویی با خطر گروه های تروریستی که 
فعالیت می کنند،  واقع علیه اسالم و مسلمانان  و در  به نام اسالم 
مواجهند و از سوی دیگر برخی قدرت های غربی تمایل ندارند که 

کشورهای مسلمان، متحد و در کنار یکدیگر باشند.
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(، مقابله با خطر 
تروریسم و برخوردهای دوگانه قدرتها را نیازمند افزایش همکاری 
منطقی  و  عقالنی  سیاست های  چارچوب  در  اسالمی  کشورهای 
برادری  احساس  مسلمان  کشورهای  با  ما  گفتند:  و  دانستند 
مسائل  از  بسیاری  در  نیز  قزاقستان  و  ایران  مواضع  و  می کنیم 

جهانی یکسان است.
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( با اشاره به همکاری های قزاقستان 
با ایران در مجامع بین المللی تأکید کردند: با وجود »دین، تاریخ و 
فرهنگ مشترک« و »ظرفیت های فراوان دو کشور«، روابط تجاری 
و اقتصادی در سطح نازلی قرار دارد و ما از افزایش همکاری ها در 
ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و همچنین 
همکاری در موضوع رژیم حقوقی حوزه دریایی مشترک استقبال 

می کنیم.
روحانی«  دکتر  والمسمین  »حجت االسالم  که  دیدار  این  در 
رییس جمهور نیز حضور داشت، آقای نورسلطان نظربایف رییس 
قابل  و  قدرتمند  بزرگ،  همسایه ای  را  ایران  قزاقستان،  جمهوری 
فراوانی  ظرفیت های  کشور  دو  گفت:  و  دانست  اتکا  و  اعتماد 
برای توسعه روابط دارند و ما در این سفر در خصوص برنامه های 
و  رشد  موجب  که  رسیدیم  توافق  به  مهمی  تجاری  و  اقتصادی 

افزایش همکاری ها خواهد شد.
با  و  خواند  جدی  تهدیدی  را  تروریسم  قزاقستان،  رئیس جمهور 
برای  غربی ها  تالش  و  غرب  در  تروریستی  حوادث  بروز  به  اشاره 
سیل  و  تروریسم  گفت:  تروریسم،  نماد  عنوان  به  اسالم  معرفی 
قانونی  دولت های  با  مقابله  از  ناشی  واقع  در  آوارگان،  مهاجرت 
کشورهای منطقه توسط قدرت های غربی است، زیرا هنگامی که 
تروریسم جانشین  برود،  بین  از  در کشوری  ثبات  با  مرکزِی  دولت 

آن می شود.
آقای نظربایف با اشاره به اقتدار جمهوری اسالمی ایران و نفوذ 
معنوی رهبر معظم انقالب اسالمی در کشورهای اسالمی گفت: 
کاماًل  اسالم  جهان  وحدت  خصوص  در  جنابعالی  نظرات  با  من 
موافقم و باید به همه جهان نشان دهیم که اسالم، دیِن پیشرفت، 

اتحاد و مبارزه با تروریسم است.

رهبرمعظمانقالباسالمی)مدظلهالعالی(
دردیداررییسجمهوریقزاقستان:

امریکاوقدرتهایمدعیدر
مبارزهباتروریسمصادقنیستند

زیارتجامعهکبیره؛دورهکاملامامشناسیاست

برایموفقیتدرمسیر
طلبگینبایدعجلهکرد

»آیتاللهالعظمیشبیریزنجانی«: جوانانامروزبا»افزایشایمانوبصیرتو
تکیهبرمعیارهایاصلی«بدونتردیدشاهد

دورانیخواهندبودکهملتهااززیرسایه
غولهایوحشترهاشدهاندوایرانعزیزو
پیشرفته،الهامبخشهمهملتهاشدهاست.

امیرمؤمنانعلی)ع(؛صراط
مستقیمومحورحق

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمه
معصومه)س(مطرحشد

عملبهرهنمودهایمقام
معظمرهبری)مدظلهالعالی(؛راه
رسیدنبهاقتصادمقاومتی

اجرایمنویات
مقاممعظم

رهبری)مدظلهالعالی(؛عامل
انقالبیماندنحوزه

میال با سعادت مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی)ع(     
لت و مردانگی و معرف واالرتین الگوی شهامت و دیانت، ربتمامی مسلماانن جهان  مبارک باد     آغازگر اشاهع عدا
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اردبیل اصفهاناصفهان

نشست اجتماعی با موضوع »آسیب های ماهواره« با سخنرانی 
کارشناس رسانه در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 

سید الشهدا)ع( اصفهان برگزار شد.
»آقای حامد آزاد« با اشاره به جهل بسیاری از مردم در استفاده 
از فضاهای مجازی، اینترنت و ماهواره، گفت: همان گونه که عرب 
جاهلیت زنده به گور کردن دختران را کار بدی نمی دانست، در این 
زمان نیز بسیاری از مردم در جاهلیت مدرن هستند، یعنی استفاده 
از ماهواره و فیسبوک را مدرنیته بودن خود می دانند؛ در حالی که 

این ها تکنولوژی نیستند، بلکه محصوالت تکنولوژی هستند.
وی اظهار داشت: امروزه ابزار را با عنوان تکنولوژی به ما تحمیل 
کرده اند و به جای این که سوار بر قطار تکنولوژی و زمینه ساز ظهور 

شویم، مرکب و فرمانبر تکنولوژی شده ایم.
مخاطب  جهل  بروی  رسانه ها  داشت:  اظهار  رسانه  کارشناس 
سرمایه گذاری می کنند، برای نمونه با هر ورود به یکی از نرم افزارها، 
سبب  نادانی  و  جهل  می رسد.  سازنده  شرکت  به  سود  دالر،   145
به  پاسخ  با  و  گروه ها  این  در  تنها  دین  از  دفاع  کنیم  تصور  شده، 

شبهات مردم اتفاق می افتد.

درمدرسهعلمیهخواهرانسیدالشهدا)ع(بررسیشد

آسیبهایماهواره
»امام  تخصصی  نشست 
شناسی« با هدف افزایش ابعاد 
اعتقادی طالب، در  ـ  بصیرتی 
مدرسه علمیه خواهران حضرت 
اصفهان  محدثه)س(  فاطمه 

برگزار شد.
مصطفی  »حجت االسالم 
حاج ولی«، استاد مرکز تخصصی 
تصریح  نشست  این  در  امامت 
کرد: چینش کلی امامت، امامت 
امامت  در  است.  عامه  و  خاصه 
عامه، کلیات امامت مطرح است 
و به فرد خاصی تعلق ندارد، ولی 
در امامت خاصه، مصداق خاصی 
مطرح می شود. در امامت عامه، 
و  دینی  مقام  در  امامت  جایگاه 
عصمت،  امامت)علم،  شرایط 
ولی  می شود،  مطرح  نصب( 
و  عقلی  ادله  خاصه،  امامت  در 
حضرت  امامت  از  حاکی  نقلی 

امیرمؤمنان)ع( است.
احادیث  به  همچنین  وی 
امام  فراوانی در جایگاه معرفت 
اشاره  اعتقادات  در  آن  نقش  و 
کرد و گفت: بر اساس روایات، 
به  اکرم)ص(  رسول  حضرت 
حضرت علی)ع( فرمودند: »اگر 
نوح،  عمر  اندازه  به  بند ه ای 

روزها  و  کند  عبادت  را  خداوند 
احد،  کوه  اندازه  به  بگیرد.  روزه 
طال داشته باشد و همه را در راه 
خدا انفاق کند، خداوند عمرش 
با  بار  هزار  که  کند  طوالنی  را 
پای پیاده به حج برود و با انبیاء 

و مرسلین طی کند. بین صفا و 
مروه مظلومانه کشته شود، ولی 
امامت تو را نداشته باشد، بوی 
و  نمی رسد  مشامش  به  بهشت 

وارد بهشت نمی شود.«
حجت االسالم حاج ولی اضافه 

فرموده:  متعال  خداوند  کرد: 
صراط مستقیم، امامت است. هر 
گیرد،  قرار  مسیر  این  در  کس 
این  در  کس  هر  و  می شود  هدایت 
عبادت  چه  هر  نگیرد،  قرار  مسیر 
انجام دهد، تأثیر ندارد و از این مسیر 
مستقیم،  صراط  می شود.  دورتر 
یعنی  است،  امیرمؤمنان)ع(  حضرت 

ایشان محور حق هستند.
دانشگاه  و  حوزه  استاد  این 
امام)ع(  معرفت  به  رسیدن  راه 
را معرفت الهی خداوند دانست 
یک  صراط،  داشت:  بیان  و 
این که  الهی است. دلیل  مسیر 
معرفت امام)ع(، مساوی معرفت 
اگر  که  است  این  است،  الهی 
بشناسیم،  را  کسی  بخواهیم 
معرفی  ما  به  را  خودش  باید 
کند و از راه عبادت خدا به این 
بنابراین  می یابیم؛  دست  مسیر 
اهل بیت)علیهم السالم( راه معرفت را 

به ما نشان می دهند.
وی ادامه داد: در قرآن کریم 
تأکید شده که هیچ کس اجازه 
کند؛  توصیف  را  خداوند  ندارد 
مگر عبادلله المخلصین که در 
ترجمان الهی، امامان)علهیم السالم( 

هستند.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتفاطمهمحدثه)س(تأکیدشد

امیرمؤمنانعلی)ع(؛صراطمستقیمومحورحق

از  جمعی  میزبان  آباد  نجف  زهرائیه  خواهران  علمیه  مدرسه 
خادمان حرم شریف حضرت معصومه)س( بود.

آستان  پژوهشکده  »حجت االسالم غالمعلی عباسی«، محقق 
مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( در این نشست، به تبیین مقام 
واالی امامت حضرت ابراهیم)ع( و ذریه ایشان پرداخت و گفت: اوج 
این ذریه پروری را می توان در برنامه و روش پیامبراکرم)ص( یافت که 

اجر رسالت خویش را مودت به قربی می دانند.
وی همچنین حضرت زهرای مرضیه)س( را نمودی از این برنامه 
بانویی که در 9 سالگی می تواند اوج مکارم  معرفی کرد و افزود: 
اخالق را منتقل کند، الگویی برای ما است تا راه را دریابیم و به 

عنوان  با  اخالقی  نشست 
»فاطمه، الگوی والیت پذیری« 
طالب  و  استادان  حضور  با 
الزهرا  خواهران  علمیه  مدرسه 
برگزار  اصفهان  المرضیه)س( 

شد.
علیرضا  »حجت االسالم 
حوزه  مدیر  جانشین  باطنی«، 
علمیه برادران اصفهان در این 
حضرت  خطبه  گفت:  نشست، 
زهرا)س( ـ خطبه فدکیه ـ مربوط 
تدوین  و  روز  مسائل  تحلیل  به 
معارف است که از قرآن و سیره 
نبوی به عنوان مبنا یاد کرده و 
مورد  را  آن  باید  اسالمی  امت 

توجه قرار دهند.
از  فرازی  در  کرد:  تأکید  وی 
»خداوند  آمده:  فدکیه  خطبه 
و  ما  از  اطاعت  سبحان، 
والیت پذیری شما را باعث انتظام 
دهنده  نظم  و  جامعه  بخشی 
است.«  داده  قرار  اسالمی  امت 
خداوند  خطبه،  این  اساس  بر 
با  را  مستقیم  صراط  سبحان، 
افرادی  و  آن ها  انبیا، جانشینان 
که از انبیا و جانشینانشان پیروی 

می کنند، قرار داده است.
علمیه  حوزه  مدیر  جانشین 
برادران اصفهان گفت: حضرت 
فاطمه)س( گرچه در تمامی ابعاد، 
حیات  برای  جاودان  الگویی 
ولی  هستند،  انسان ها  طیبه 
می تواند  ایشان  والیت پذیری 
برای امروز و فردای همه پیروان 
مکتب اسالم، درس های بزرگی 

داشته باشد.
حاکمیت  اسالم،  افزود:  وی 
را  اسالمی  جوامع  بر  ظالم 
مصداق  را  این  و  نمی پذیرد 
نباید  بنابراین  کامل کفر می داند؛ 
ظالمان بر مؤمنان حکومت کنند.
حجت االسالم باطنی اضافه 
کرد: به برکت انقالب اسالمی، 
تحولی در جهان ایجاد و سلطه 
البته  شد.  دگرگون  استبدادی 
مانند  سنگینی  هزینه های 
غیر  به  هزار شهید  تقدیم ۲۳۰ 
پیروزی  این  برای  جانبازان  از 
 37 آن،  ادامه  در  و  شد  داده 
مقاومت  مردم  که  است  سال 
می کنند. خوشبختانه نظام ما بر 
اساس آموزه های دینی، قرآنی و 
اهل بیت)علیهم السالم(  روایی مکتب 

استوار شده است.
ماه های  در  شد:  یادآور  وی 
اخیر، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
به  باید  که  فرموده اند  را  نکاتی 

آن ها توجه و عمل کرد.
این استاد حوزه، در پایان بر 
عظیم  ظرفیت های  از  استفاده 
استان اصفهان در عرصه علوم 

اسالمی تأکید کرد.

درجمعطالبمدرسه
علمیهخواهرانالزهرا
المرضیه)س(بیانشد

والیتپذیری
حضرتفاطمه)س(؛
درسیبزرگبرای
پیروانمکتباسالم

»حجت االسالم سید ابراهیم حسینی« در جمع طالب مدرسه 
»کتاٌب  آیه  به  اشاره  با  اصفهان  الزهرا)س(  فاطمه  علمیه خواهران 
ْلباب« گفت: هدف  َرُاوُلوا ااْلَ کَّ روا آیاِته َوِلَیَتذَّ بَّ َاْنَزْلناُه ِألیَك ُمبارٌك ِلیدَّ

از نزول قرآن تدبر در آن است.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که تدبر مقدمه ای برای تذکر 
دادن به دیگران است، آن را وظیفه عموم مردم دانست و اظهار 
ایجاد کنند،  را در جامعه  قرآن  در  تدبر  زمینه  باید  داشت: طالب 

یعنی خود طعم آن را چشیده و بعد به دیگران بچشانند.
وی در ادامه ضمن تبیین آیات 17 تا 33 سوره قلم، بیان کرد: 
حتی  است.  خدا  نعمت های  از  ناسپاسی  سبب  به  عذاب  تولید 
أغویتنی ألقعدن  فبما  »قال  آیه  به  توجه  با  تمام حمالت شیطان 

...والتجدوأکثرهم شاکرین« به سبب ناسپاسی است.
انسان  که  گناهی  کرد: هر  حجت االسالم حسینی خاطرنشان 
انجام می دهد، ریشه در ناسپاسی دارد و بسیاری از ناشکری ها به 
سبب این است که انسان نمی داند آن چه دارد، نعمت است. یعنی 

بی اعتنا به نعمت ها است؛ برای همین شکر آن را به جا نمی آورد.
از  من  که  آن قدر  می فرمایند:  اکرم)ص(  پیامبر  شد:  یادآور  وی 
ناسپاسی بندگان نسبت به نعمت های الهی می ترسم، از گناه آنان 
توبه  راه  می کند  گناه  که  فردی  باشد،  آن  علت  شاید  نمی ترسم. 

برایش باز است، ولی ناشکری قابل جبران نیست.
این استاد حوزه در پایان تأکید کرد: شکر خداوند سبب افزایش 

نعمت، پی بردن به نعمت ها و شناخت انواع شکرگزاری می شود.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(مطرحشد

وظیفهطالب؛ایجادتدبردرقرآن
نشست تربیتی با موضوع »سبک زندگی حضرت زهرا)س( و محبت 

خدا« در مدرسه علمیه خواهران سیدالشهدا)ع( اصفهان برگزار شد.
»حجت االسالم محمدرضا جعفری«، امام جمعـه سجزی در این 
نشست با اشاره به زندگی حضرت زهرا)س( گفت: اگر با کمی تأمل به 

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

به گونه ای که تمام انبیا و اولیای الهی به ایشان غبطه می خورند.
کبری)س(  صدیقه  حضرت  کرد:  تصریح  سجزی  جمعه  امام 
قدر  هر  یعنی  الگویـی کهن هستند.  بلکه  نیستند،  کهنه  الگویـی 
زمانه پیش برود، زیبایی سیرت حضرت)س( نمایان تر شده و ایشان 

به همه زمان ها قابـل تطبیق هستند.
وی ادامه داد: سبک زندگی حضرت زهرا)س(  بهترین نمونه الگو 

بودن ایشان برای تمام زنان عالم است.
اظهار  اصفهان  سیدالشهدا)ع(  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس 
داشت: آرامش و آسایش با یک دیگر تفاوت دارد. آرامش یعنی به 
کمترین تجهیزاتـی که در اختیار داریم، قانع باشیم و با آن احساس 
خوشبختی کنیم که این آرامش بدون آسایش هم حاصل می شود. 
ولی آسایش یعنی با وجود تمام امکانات رفاهی اعم از پول، مسکن، 

مرکب و... هنوز احساس خوشبختی نکنیم.
حجت االسالم جعفری در پایان گفت: معرفت الله، مبداء رسیدن به 
محبت خدا است. یعنی با شناخت خداوند می توان به محبت خدا رسید.

درمدرسهعلمیهخواهرانسیدالشهدا)ع(عنوانشد

معرفتالله؛کاملترینمرتبهکمال

»خانم اعظم آلمانی« دانش 
علمیه  حوزه  آموخته سطح سه 
از  اصفهان  استان  خواهران 
پایان نامه خود با عنوان »بررسی 
مجازات های جایگزین حبس« 

دفاع کرد.
این جلسه با داوری »حجت االسالم 
محمدعلی بخشی« و حضور استاد 
حبیب  »حجت االسالم  راهنما 
رمضانیان«،  »خانم  و  ارزانی«  رضا 
علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
خواهران استان اصفهان در سالن 
برگزار  این حوزه  کنفرانس مدیریت 

شد.
دفاع  در  آلمانی  اعظم  خانم 
کرد:  بیان  خود  پایان نامه  از 
در  حبس  اصلی  خصوصیت 
این  با دیگر مجازات ها  مقایسه 
است که آزادی انسان را به  طور 
می کند.  سلب  دائم  یا  موقت 
جامعه  حقوق،  علمای  امروزه 

شناسان و... با توجه به عوارض 
اجتماعی  آسیب های  منفی، 
ابزار  را  حبس  دیگر  عوامل  و 
جزایی  سیستم  برای  مناسبی 
در  که  معتقدند  و  نمی دانند 
برخی از جرایم از مجازات های 

جایگزین استفاده شود.
وی در ادامه افزود: تحقیق 
و پژوهش در زمینه حبس زدایی 
ضروری و الزم است. جایگزین 

واقع  در   حبس  مجازات 
به  است.  حبس زدایی  همان 
عمل  برابر  در  ساده تر  بیان 
مجرم  یک  که  مجرمانه ای 
دیگری  اقدامات  داده،  انجام 
انجام  حبس  و  زندان  از  غیر 
گیرد و فرد از آن طریق مجازات 
مجازات ها  این گونه  که  شود 
شرایط  به  بسته  جامعه  هر  در 
مورد  می تواند  آن  وضعیت  و 

استفاده قرار گیرد.
سه  سطح  آموخته  دانش 
استان  خواهران  علمیه  حوزه 
از  داشت:  اظهار  اصفهان 
آنجا که منظور از حبس زدایی، 
این  در  نیست،  بی مجازاتی 
مجازاتی  دنبال  به   پژوهش 
و  تنبیه  افزون بر  که  هستیم 
منفی  آثار  از  مجرم  مجازات 
برخوردار  بهتر  نتیجه  و  کمتر 

باشد.
دیگر  عبارت  به  افزود:  وی 
باشد  نداشته  را  زندان  آثار سوء 
بازگشت  و  مجرم  اصالح  به  و 
وی به زندگی فردی و اجتماعی 
کمک کند. در این راستا شرایط 
جایگزین های  ویژگی های  و 
مطرح  قبول،  قابل  و  ممکن 
معایب  و  معرفی  آن ها  انواع  و 
شده  برشمرده  یک  هر  فواید  و 

است.

درجلسهدفاعیهپایاننامهدرسالنکنفرانسمدیریتحوزهعلمیهخواهراناصفهانبررسیشد

مجازاتهایجایگزینحبس

استاد حوزه و دانشگاه در نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی 
گفت:  اصفهان  المرضیه)س(  الزهرا 
امیرمؤمنان)ع( می فرمایند: »خداوند 
داده  قرار  گنج  شش  انسان  وجود  در 
که می تواند انسان را به کمال برساند.«
حسین  »حجت االسالم 
از  معرفت  افزود:  مرتضوی پناه« 
اول نماز با گفتن »الله اکبر« شروع 
می شود و با هفت آیه نخست سوره 
روی  به  بهشت  دِر  هشت  حمد، 
انسان باز می گردد و انسان باید قدر 
شش گنجی که خداوند در وجود او 

قرار داده را بداند.

این که  بیان  با  حوزه  استاد 
زبان، کوچک است، ولی گناهان 
تصریح  می دهد،  انجام  بزرگی 
است  زبان  گنج،  نخستین  کرد: 
کلید  »زبان،  آمده:  روایت  در  و 
با  گاهی  که  چرا  است.«  بهشت 
گفتار و گاهی با سکوت می توان 

فردی را هدایت کرد.
وی با اشاره به این که دومین 
قلب  گفت:  است،  قلب  گنج، 
از  ماالمال  انسان ها،  برخی 
به  باید  قلب  محبت خدا است. 
که  انسانی  و  باشد  آخرت  یاد 
به  باشد،  نفسش  بنده  قلبش، 

خدا نمی رسد.
مرتضوی پناه  حجت االسالم 
اضافه کرد: سومین گنجی که انسان 
که  است  به خدا می رساند، همت  را 
می شود.  اراده  و  کار  پشت  همان 
کوتاهی همت اجازه نمی دهد انسان 

به درجات باال برسد.
وی ادامه داد: چهارمین گنج، 
انسان  وجود  در  که  است  عقل 
خدا،  ظاهری  نعمت  دارد.  قرار 
پیامبر)ص( و نعمت باطنی او، عقل 
می فهمد  عقلش  با  انسان  است. 
با  نکند.  ظلم  و  نگوید  دروغ  که 

عقل می توان بهشتی شد.

دو  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
گنج آخر را مال و جمال دانست 
گنج  دو  این  کرد:  تصریح  و 
مربوط به هیئت و ظاهر است. 
مال می تواند انسان را به کمال 
برساند، همان گونه که حضرت 
خدیجه)س( با مال خود اسالم را 

پیش بردند. 
نیز  جمال  شد:  یادآور  وی 
می تواند  و  است  صورت  حسن 
مانند  برساند،  خدا  به  را  انسان 
لبه  در  که  یوسف)ع(  حضرت 
پرتگاه قرار گرفت، ولی با توکل 

به خدا بازگشت.

با موضوع »اسماء حضرت زهرا)س(« در مدرسه  تربیتی  نشست 
علمیه خواهران حضرت سیدالشهدا)ع( اصفهان برگزار شد.

دانشگاه در  و  استاد حوزه  »حجت االسالم سیدعلی حسینی«، 
صادق)ع(  امام  گفت:  زهرا)س(  حضرت  اسماء  درباره  نشست  این 
فاطمه،  اسم  متعال  خداوند  زهرا)س(  مادرمان  »برای  می فرمایند: 
زهرا، محدثه، زکیه، طاهره، راضیه و مبارکه را قرار داده و این از 

عظمت حضرت)س( است.«
اظهار  و  پرداخت  مبارکه  معنای  تبیین  به  خالصه  طور  به  وی 

داشت: مبارکه چیزی است که رشد کرده، زیاد می شود.
پر  زندگی  تا  کنیم  »چه  پرسش  طرح  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
ادامه داد: کلمه مبارکه در قرآن و روایات مصادیق  برکت شود؟« 
المیزان  در  طباطبائی«  محمدحسین  »عالمه  دارد.  مختلفی 
نیز  خداوند  است.  مبارک  بماند،  و  شود  زیاد  چیزی  اگر  نوشته: 
می فرماید: قرآن را در شب مبارک نازل کردیم. حضرت فاطمه)س( 

مصداق شب قدر هستند.
آداب دعا  تبلیغات اسالمی درباره  کارشناس احکام و عقائد دفتر 
نیز چنین گفت: قانون این است که دعا مستجاب شود، آن چنان که 
گفته شده: »ادعونی استجب لکم.« اگر دعا مستجاب نشد، دلیلش 
این است که یا دعا، دعا نیست یا فرد خدا را مخاطب قرار نداده است.
کرد:  تصریح  نیز  دعا  استجابت  درباره  حسینی  حجت االسالم 
که  قرآن  حافظ  بهشت حسرت می خورند،  در  که  فرد هستند  سه 
قرآن را فراموش کند. کسی که خوب بوده، ولی در دنیا بال ندیده 
است و کسی که در دنیا هر چه دعا می کرده، مستجاب شده است.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان بر خواندن چهار سوره ذاریات، 
العظمی  »آیت الله  یادآور شد:  و  کرد  تأکید  و شرح  مزّمل  طالق، 
بهاء الدینی« می فرماید: بر استمرار بر حدیث کساء، با وضو بودن، 
رو به قبله بودن، روشن کردن عود، فرستادن چهارده صلوات قبل 
و پس از خواندن حدیث، صدقه دادن، ذبح سالیانه گوسفند و ختم 

صلوات توجه داشته باشید.

سهگروهیکهدربهشتحسرتمیخورند!

نصراللهی«  محبوبه  »خانم 
دانش آموخته سطح سه مؤسسه 
فاطمه  حوزوی  عالی  آموزش 
الزهرا)س( اصفهان، از پایان نامه 
معنایی  »نظام  عنوان  با  خود 

خسران در قرآن« دفاع کرد.
»آقای  داوری  با  جلسه  این 
حضور  با  و  جعفری«  ولی الله 
»حجت االسالم  راهنما  استاد 
معاون  و  رئیسیان«  غالمرضا 
خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش 

استان اصفهان برگزار شد.
از  دفاع  در  نصراللهی  خانم 
واژه  کرد:  بیان  خود  پایان نامه 
کلیدی  واژگان  از  »خسران« 
که  گونه ای  به  است،  قرآن  در 
مشتقات  با  بار   65 آن  ریشه 
مقدس  کتاب  این  در  مختلف 
در  برجسته ای  نقش  و  آمده 
بار  با  قرآن،  اخالقی  نظام 
برای  و  دارد  منفی  معنایی 
نشان دادن یکی از صفات بارز 

زیانکاران به کار می رود.
قرآن،  زبان  در  افزود:  وی 
مانند  دیگری  کلیدی  واژه های 
خیبه، تّب، عجز، غبن، ضالل 
واژه  کانونی  حوزه  در  نقص  و 
قرار  بحث  مورد  »خسران« 
نوشتار،  این  هدف  می گیرند. 
لحاظ  از  واژه »خسران«  تبیین 
الگویی  ارائه  و  معناشناسی 
است که در آن، مفاهیم کلیدی 
معانی  اخالقی،  گزاره های 
مشخص تری یابند. این تحقیق 
تبیین  به  با رویکرد معناشناسی 
مباحث اخالقی ـ دینی در حوزه 

واژه » خسران« می پردازد.
علمیه  حوزه  دانش آموخته 
اضافه  اصفهان،  خواهران 
درصدد  حاضر  تحقیق  کرد: 
به  »خسران«  واژه ی  تبیین 
توصیفی  معناشناسی  شیوه  
است که پس از ریشه  شناسی، 
واژه های  با  آن  معنایی  ارتباط 
قرآن  در  جانشین  و  همنشین 
بررسی گردیده است؛ از این رو با 
توجه به ویژگی تحقیق، از روش 
توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد.
حاصل  داشت:  بیان  وی 
مطالعه  توصیفی نشان می دهد، 
بر  وحیانی  کاربرد  در  خسران 
واژه هایی  با  جانشینی  محور 
استهزاء،  تکفیر،  غفلت،  مانند 
کفر، ظلم و فسق رابطه  معنایی 
با  همنشینی  محور  بر  و  دارد 
فالح،  فوز،  مانند،  واژه هایی 
تواصی  صالح،  عمل  ایمان، 
تقوا،  صبر،  به  تواصی  حق،  به 
یک  در  هدایت  و  توفیق  توبه، 
حوزه  معنایی قرار می گیرد و در 
بخشی از مؤلفه های معنایی، با 

آن ها تقابل معنایی دارد.
نتایج  از  داد:  ادامه  وی 
پیوند  شدن  آشکار  دیگر،  مهم 
سایر  با  خسران  عمیق  معنایی 
قرآن  در  حوزه  هم   واژه های 
شده  سبب  پیوندها  این  است. 
تأثیر  تحت  کاماًل  خسران  تا 
معنایی  نظام  و  مجاور  کلمات 
با  و  گیرد  قرار  آن  در  مستقر 
به  متعالی  و  متمایز  معنایی 
واژه  دهد.  ادامه  خود  حیات 
عام ترین  به عنوان  خسران 
معنای  دارای  اخالقی،  مفهوم 
سرمایه«  شدن  »کم  لغوی 
و  مفهومی  گستره ی  که  است 
مصداقی آن بسیار وسیع است 
و در پنج وجه معنایی »درمانده 
»گم  شدن«،  »فریفته  شدن«، 
راه شدن«، » کاستن« و » زیان 

کار شدن« خالصه می شود.

پایاننامه
»نظاممعنایی

خسراندرقرآن«
دفاعشد

درجمعطالبمدرسهعلمیهخواهرانالزهراالمرضیه)س(تشریحشد

ششگنجالهیدروجودآدمی
نجفآباداصفهان

درجمعطالبمدرسهعلمیهخواهرانزهرائیهتبیینشد

نقشحضرتزهرا)س(
درترویجاسالمومقابلهبادشمنان

است که هجرت  بانویی  ایشان  کنیم.  پیدا  انسانی دست  حقیقت 
دنبال  را  والیت  یاری  جز  انگیزه ای  و  کرد  آغاز  جان  درون  از  را 

نمی کردند.
ادامه  معصومه)س(  حضرت  مقدس  آستان  پژوهشکده  محقق 
نشر  به  تا  کردند  آغاز  را  نهضتی  معصوم)علیهم السالم(  امامان  داد: 
دین  نقشه های دشمنان  رفتن  بین  از  و  اهل بیت)علیهم السالم(  مکتب 
منجر شود و در این راه حضرت فاطمه زهرا)س( برای یاری والیت 

حرکت کردند.
حجت االسالم عباسی به بیان برخی از ابعاد شخصیتی حضرت 
فاطمه)س( پرداخت و اظهار کرد: در فرهنگ قرآن و اسالم  مرد و 
زن از نظر مقام انسانی و رسیدن به قرب الی الله برابر هستند و این 

بانوی جلیل القدر به عنوان الگو معرفی شده اند.
از  جلسه  در  حاضر  طالب  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
مرقد  پرچم  از  و  کرده  فیض  کسب  خدام  از  یکی  مدیحه سرایی 

شریف حضرت معصومه)س( تبرک جستند.
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بروجنچهارمحالوبختیاری

شهرکردچهارمحالوبختیاری

خوروبیانکاصفهان

خوروبیانکاصفهان

ویالشهراصفهان

ویالشهراصفهان

کارگاه »مهارت های تحقیق پایانی و چکیده نویسی« در مدرسه 
علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم( خوانسار برگزار شد.

با  و  اصولی«  احسان  »حجت االسالم  سخنرانی  با  کارگاه  این 
هدف ارتقای سطح مهارتی طالب در زمینه  نگارش تحقیق پایانی 

و چکیده نویسی انجام شد.
رفع  و  تحقیق  روش های  با  آشنایی  پژوهشی،  انگیزه  ایجاد 
به  مشغول  طالب  سئواالت  به  پاسخ  و  پایانی  تحقیق  اشکاالت 

تدوین تحقیق پایانی از برنامه های این کارگاه بود.

مدرسهعلمیهخواهرانکریمهاهلبیت)علیهمالسالم(برگزارنمود

کارگاه»مهارتهایتحقیقپایانیوچکیدهنویسی«

علمیه  مدرسه  در  شناسی«  »فاطمه  نشست های  سلسله 
خواهران ریحانه النبی)س( خور وبیابانک برگزار شد.

»حجت االسالم مرتضی فیروزی«، استاد حوزه و دانشگاه در این 
نشست با بیان جایگاه حضرت زهرا)س( در بین ائمه اطهار)علیهم السالم( 
اظهار داشت: شناخت ژرف  عمیق حضرت زهرا)س( به عنوان بانوی 
نمونه و الگوی راستین برای زنان مسلمان، بسیار ضروری و مهم 

است.
در  زهرا)س(  ابعاد شخصیتی حضرت  بیان داشت: شناخت  وی 

شکل گیری شخصیت زن مسلمان، بسیار مؤثر است.
این استاد حوزه با یادآوری سخن مقام معظم رهبری)مدظله العالی( که 
تأکید می کنند: فاطمیه را باید عاشورایی برگزار کرد، به بیان علل 

گریه حضرت زهرا)س( در ایام وفات تا شهادت پرداخت.
وی افزود: حضرت فاطمه زهرا)س( نخستین شهیده مدافع حریم 
والیت بودند. اگر شهادت حضرت زهرا)س( به آن شکل رخ نمی داد، 

امکان نداشت در کربال با آن عمق فاجعه روبرو شویم.
حجت االسالم فیروزی بیان کرد: شناخت دقیق علل رویارویی 
مردم در زمان امیرمؤمنان)ع( با معصومان)علیهم السالم( می تواند ما را در 

شناخت دقیق حق از باطل در زمان حال یاری کند.

درمدرسهعلمیهخواهرانریحانهالنبی)س(تأکیدشد

حضرتزهرا)س(،نخستینشهیدهمدافعوالیت

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

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

دست چپ و نهج الفصاحه روبروی او باشد.
وی افزود: امیرمؤمنان علی)ع( می فرمایند: »در گذشته برادری 
دینی داشتم که در چشم من بزرگ مقدار بود، چون دنیای حرام 
را  آنچه  نمی کرد،  شکوه  درد  از  می نمود،  ارزش  بی  او  چشم  در 
نمی یافت، آرزو نمی کرد، آنچه را می یافت زیاده روی نداشت)ادعایی 
از خودش نداشت( و در بیشتر عمرش سکوت اختیار می کرد، اما 

گاهی که سخن می گفت بر دیگر سخنوران برتری داشت.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین توصیه هایی درباره خواندن 
یک دوره تفسیر قرآن، کتاب های تاریخ اسالم، کتاب های شهید 
بر  شدن  مسلط  جهت  شرعی  احکام  پیرامون  کتاب  و  مطهری 

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

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتنرجس)س(تأکیدشد

تالشدشمنبرایجداکردن
طالبازانقالبووالیتفقیه

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

»حجت االسالم سیدرضا هاشمی«، استاد حوزه در این نشست، حضرت 
زهرا)س( را نمونه ای کامل در عشق و محبت به خداوند معرفی کرد.

وی در ابتدا به بیان نکاتی پیرامون معرفت الله پرداخت و معرفت 
الهی را غیر از علم به وجود خدا دانست.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به ماجرای گفت وگوی حضرت 
داوود)ع( با خداوند اشاره کرد.

وی در پایان گفت: اگر کسی محبت خدا را بچشد، آن را با هیچ 
محبتی عوض نمی کند. این که باید محبت غیر خدا را از دل بیرون 
کرد، به معنای دوست نداشتن غیر خدا نیست، بلکه باید محبتی 

که در راستای محبت خدا نیست را از دل بیرون کرد.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(مطرحشد

پیشگاماناخالقطلبگی

همایش »بررسی اعتقادات فرقه انحرافی داعش و تکفیری ها« 
در مدرسه علمیه خواهران النجیبیه کوشك برگزار شد.

بنیاد  پژوهش  معاون  صادقیان«،  رسول  »حجت االسالم 
از  پدیده داعش، جزئی  این همایش گفت:  در  مهدویت اصفهان 
جریان سلفیت است و امروز جریان های سلفی و داعش در حال 
داعش  آن ها  بزرگ ترین  که  تروریستی  گروه  هزار   7 رشد هستند. 

است، در دنیای اسالم پراکنده اند.
معاون پژوهش بنیاد مهدویت اصفهان اظهار داشت: در روایت 
َمْیَتًة جاهلیۀ« در  َزماِنِه ماَت  پیامبر)ص( »من مات و لم یعرف إماَم 
حقیقت به دو جاهلیت کفر و نفاق اشاره شده است. جاهلیت نفاق 

به راحتی شناخته نمی شود و خطرناک است.
وی افزود: امروز محبوبیت گروه های جبهه النصره و داعش در حال 

کم شدن است، چون مردم متوجه شده اند که آن ها تروریست هستند.

درمدرسهعلمیهخواهرانالنجیبیهبررسیشد

اعتقاداتتروریستهایداعشیوتکفیری

همایش »تبیین جایگاه مجلس خبرگان رهبری در نظام والیی« 
به همت حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار شد.

علمیه  حوزه  مدیر  بنی احمدی«،  ابوالفضل  »حجت االسالم 
خواهران استان البرز در این نشست، گفت: قبولی امت اسالمی با 
انتخاب اصلح و حضور حداکثری مردم در انتخابات اتفاق خواهد 

افتاد.
وی در بیان ضرورت برگزاری چنین نشست هایی اذعان داشت: 
تصمیم  در  مهمی  جایگاه  خواهران،  و  برادران  علمیه  حوزه های 

سازی هایی که میان مردم اتفاق می افتد، دارند.
کرد:  تصریح  پایان  در  البرز  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
طالب به عنوان عماران و افسران جنگ نرم که با علوم دین آشنا 
هستند و دین را از سیاست جدا نمی دانند، می توانند نقش مؤثری 

در انتخاب اصلح داشته باشند.

بههمتحوزهعلمیهخواهرانالبرزصورتگرفت

»تبیینجایگاهمجلسخبرگانرهبریدرنظاموالیی«

نشست اخالقی با سخنرانی امام جمعه هشتگرد در جمع طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه معصومه)س( برگزار شد.

کرد:  بیان  نشست  این  در  ناطقی«  »حجت االسالم محمدتقی 
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »انسان ها وقتی از دنیا می روند، تمام 
اعمالشان قطع می شود جز صدقه جاریه، علم مفید و فرزند صالح 

که برای پدر و مادر از خدا غفران و رحمت طلب می کنند.«
وی افزود: فرزند صالح سبب می شود تا پس از مرگ نیز خیراتی 

از دنیا به فرد برسد.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهمعصومه)س(بیانشد

ثمراتوخیراتفرزندصالح

مرحله استانی هفتمین دوره المپیاد علمی طالب خواهر سطح 
دو و سومین دوره طالب خواهر سطح سه، سال تحصیلی 95 ـ 94 

حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار شد.
در این دوره از المپیاد علمی، 48 نفر از طالب راه یافته به مرحله 
استانی در پایه هاي دوم تا پنجم سطح دو و طالب مؤسسه آموزش 
و  اصول«  و  »فقه  رشته های  در  زینبیه  خواهران  حوزوی  عالی 

»تفسیر و علوم قرآنی« با یک دیگر به رقابت پرداختند.

درالمپیادعلمیصورتگرفت

رقابت48نفرازخواهرانطلبهالبرز

چهاردهمین آزمون سراسری قرآن و عترت به همت حوزه علمیه 
خواهران استان البرز برگزار شد.

خواهران  علمیه  مدارس  طالب  از  نفر   283 مسابقه،  این  در 
استان البرز شرکت کردند که از این میان، 74 نفر حائز کسب رتبه 

در رشته های حفظ، مفاهیم و تدبر در قرآن شدند.
این  برگزاری  از  توانمندی طالب، هدف  و  ارتقای سطح علمی 
آزمون بود که طالب با در دست داشتن کتب و جزوات به صورت 

غیر حضوری آموزش دیده و در آزمون شرکت کردند.
آموزش  دوره  پایان  گواهینامه  برگزیده،  طالب  به  همچنین 

عمومی قرآن کریم اعطا شد.

حوزهعلمیهخواهرانالبرزبرگزارکرد

چهاردهمینآزمونسراسریقرآنوعترت

همایش »سبک زندگی فاطمی« با رویکرد مهارت های ارتباطی 
ویژه مبلغان، مشاوران و طالب خواهر متأهل در حوزه  همسران 

علمیه خواهران استان البرز برگزار شد.
نشست  این  در  حوزه  استاد  موسوی«،  السادات  اکرم  »خانم 
میان  مهرورزی  خانواده،  پایداری  و  مودت  سرفصل های  ارائه  به 
زوجین، رابطه ایمانی و مهربانی زوجین، حسن معاشرت همسران، 
خوش اخالقی، نرم خویی، انعطاف پذیری، خوش گویی، خوشرویی، 

شوخ طبعی و مهار خشم پرداخت.
کارشناس  توانایی«،  »آقای  همایش،  دوم  بخش  در  همچنین 
اعتماد سازی،  اخالق،  اصول  رعایت  مانند  موضوعاتی  خانواده، 

گذشت، احترام به خانواده همسر و مثبت اندیشی را ارائه کرد.

درحوزعلمیهخواهرانالبرزبررسیشد

سبکزندگیفاطمی

کارگاه »پژوهش پیمایشی« با حضور استادان و طالب مدارس 
علمیه خواهران استان البرز برگزار شد.

بر  نشست  این  در  دانشگاه،  استاد  کریمی«،  »محمدمهدی 
ضرورت و اهمیت تحقیق پیمایشی اشاره کرد و به تبیین مفاهیمی 

مانند انواع و اهداف تحقیق و شیوه گردآوری اطالعات پرداخت.

برگزاریکارگاه»پژوهشپیمایشی«

با  خواهر  مبلغان  نشست 
پذیرش  و  »جذب  محوریت 
حوزه های علمیه خواهران« در 
استان  خواهران  علمیه  حوزه 

البرز برگزار شد.
ابوالفضل  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه  مدیر  بنی احمدی«، 
این  در  البرز  استان  خواهران 
پیروزی  عوامل  بیان  به  نشست 
انقالب اسالمی پرداخت و اظهار 
و  الهی  رهبر  الهی،  دین  کرد: 
و  پیروزی  اصل  سه  الهی،  مردم 

پایداری انقالب اسالمی است.
جریان  و   88 سال  فتنه گران  مشترک  اهداف  به  اشاره  با  وی 
ناب  اسالم  دشمنان  کرد:  تصریح  منطقه،  در  داعش  تکفیری 
و  استکبار  با  کار  سازش  اسالم  القای  جز  هدفی  محمدی)ص(، 

تضعیف مفاهیم و آموزه های دینی ندارند.
البرز اضافه کرد: حوزه های علمیه  مدیر حوزه علمیه خواهران 
خواهران وظیفه دارند با بسترسازی الزم جهت تربیت طالب عالمه 
توطئه های  اسالم،  دین  بلند  مفاهیم  ترویج  همچنین  و  فاضله  و 
به اذهان  گاهی بخشی  آ ابزار روشنگری و  با  را  انحرافی  جریان ها 

عمومی، خنثی کنند.
وی در ادامه با تأکید بر جذب حداکثری در پذیرش، خاطرنشان 
میان  از  و جذب حداکثری  زمان هستند  کرد: طالب، عمارهای 
از  پس  می شود  سبب  دینی،  علوم  تحصیل  به  عالقمند  بانوان 
به  فراگرفتن مفاهیم دینی در حوزه های علمیه خواهران، طالب 
با توجه به نیازهای روز  عنوان مبلغ دین در موضوعات مختلف و 

جامعه نقش آفرینی کنند.

مدیرحوزهعلمیهخواهرانالبرزمطرحکرد

وظیفهطالب؛آگاهیبخشیبهاذهانعمومی

کرسی آزاد اندیشی با موضوع »آسیب  شناسی استفاده از فضای 
مجازی و ارائه راهکارهای مقابله با آن« با حضور طالب و استادان 

مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( ایالم برگزار شد.
»خانم بیرانوند«، استاد ارائه کننده بحث در این نشست گفت: 
امروزه فضای مجازی، أثر بیشتری نسبت به فضای حقیقی دارد و 

مردم بیشتر وقت خود را در فضای مجازی سپری می کنند.
و  اطالعات  به  آسان  دسترسی  سالمی،  عقل  هر  افزود:  وی 
همراه  به  نیز  تهدیدهایی  مجازی،  فضای  ولی  می پذیرد،  را  اخبار 
دارد و دشمنان با استفاده از این فضا، جنگ نرم را شروع کرده اند؛ 

گاهانه وارد این فضا شد. لذا باید آ
کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: از راه های آموزش و 
تربیت، برقراری رابطه عاطفی مادر با فرزند است که سبب تقویت 

دیگر مهارت ها در فرزند می شود.
در ادامه نیز »خانم رئیسی« به عنوان استاد منتقد، با بیان این که 
باید تهدیدهای موجود در فضای مجازی را کاهش داد و آن ها را 
گاه امروز، با حفظ ارزش ها  به فرصت تبدیل کرد، گفت: جوانان آ
در محافل مجازی نه تنها خوب عمل کرده اند، بلکه در این فضا در 

زمینه های مختلف علمی و فرهنگی درخشیده اند.
کرد:  اضافه  مجازی،  فضای  با  ارتباط  راهکارهای  بیان  ضمن  وی 
دشمنان می کوشند با استفاده از فضای مجازی میان شیعه و اهل سنت 
گاهی دادن به مردم و جوانان است. شکاف ایجاد کنند که وظیفه طالب آ
ارائه راهکارهای مفید و  با  باید  یادآور شد: طالب  استاد منتقد 
گاه کنند. کاربردی، جوانان جامعه اسالمی را از خطرات احتمالی آ

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهزهرااطهر)س(بررسیشد

آسیباستفادهازفضایمجازی
فرهنگی وراهکارهایمقابلهباآن معاونت  همت  به  ابیها)س(«  »ام  ادبی  کنگره  سومین 

مدرسه علمیه خواهران بانو امین)ره( تهران برگزار شد.
در این کنگره طالب شاعر و نویسنده جهت ارائه آثار خود حضور 

داشتند.
نیره  »سیده  مرتضایی«،  »زهرا  بانوان  مراسم  این  از  بخشی  در 
»معصومه  صاحبی«،  »بشری  افشاریان«،  »فاطمه  صالحی«، 
به  زارع«  »محبوبه  و  منش«  سجادی  السادات  »فخر  شهرکی«، 
ترتیب از جامعةالزهرا)س( و مدارس علمیه خواهران زینب کبری)س(، 
فاطمةالزهرا)س( و بانو امین تهران و فاطمیه)س( پاکدشت آثار خود 

را ارائه دادند.
درباره  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  بیانات  از  کلیپی  پخش 
اهمیت نقش شاعران در گسترش اسالم به ویژه مکتب حقه تشیع 

از دیگر برنامه های این همایش بود.
با  سخنانی  در  اهل بیت)علیهم السالم(  شاعران  از  سنگری«  »آقای 
بیان این که وجود انسان غیر از وجود مادی از چهار عنصر علم، 
چه  ما  دید  باید  گفت:  است،  تشکیل شده  و کنش  بینش، منش 
و  داریم  زندگی  برای  اولویت هایی  چه  می دانیم.  ارزش  را  چیزی 

باورها و منشاء و تجلی این باورها در زندگیمان چیست؟
وی افزود: همچنین منش، شاکله انسان و آن چیزی است که 
به  باید  که  می شود  جمع  آن  در  دانش ها  و  ارزش ها  باورها،  همه 
آن توجه ویژه ای داشت. تمام این ها در صورتی سودمند است که 

انسان روش داشته باشد.
 شاعر ائمه اطهار)علیهم السالم( با بیان این که باید دید حضرت زهرا)س( 
عنوان  به  رفتارهایی  و  ارزش ها  باورها،  اولویت ها،  چه  وسیله  به 
اسوه معرفی شدند، تأکید کرد: طالب خواهر باید به درستی اسوه 
می فرمایند:  زمان)عج(  امام  کنند.  معرفی  را  ایشان  بودن  الگوی  و 

الگوی من در آخرالزمان حضرت فاطمه)س( است.
وی یادآور شد: به فرموده امام حسن مجتبی)ع(، دختر نبی اکرم)ص( 
را  قرآن  تالوت  و  نماز  می  کردند.  دعا  همسایگان  برای  شب  هر 
بسیار مهم می شماردند. در هنگام تالوت کالم الله مجید فرزندان 

را کنار خود می نشاندند و این الگوی تربیتی برای والدین است.
گفتنی است، در پایان نیز از برگزیدگان کنگره ادبی »ام ابیها)س(« 

تقدیر به عمل آمد.

باحضورخواهرانطلبهشاعرونویسندهبرگزارشد

سومینکنگرهادبی»امابیها)س(«

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  نشست  در  رسایی«  »خانم 
الغدیر تهران پیرامون سبک زندگی فاطمی گفت: هجمه فرهنگی 
وظایف  که  کرده  تعریف  این گونه  زنان  برای  امروز  دنیای  در 
همسرداری و به طور کلی خانه و خانواده بی اهمیت است و این 

منجر به از هم گسیختگی کانون خانوادگی می شود.
کبری)س(  صدیقه  حضرت  بودن  الگو  و  اسوه  به  اشاره  با  وی 
بود.  فاطمی  زندگی  معارف  و  مبانی  دنبال  به  باید  کرد:  تصریح 
اخالق، روش زندگی و مهم تر از آن اصل آرامش در خانواده را باید 

از شیوه زندگی حضرت زهرا)س( فرا گرفت.
استاد حوزه و دانشگاه، آرامش را بشارت های خداوند دانست که 
وعده تحقق آن در دنیا به انسان داده شده است و بهترین منبع و 
سرچشمه برای دریافت روش عملی کردن آرامش در زندگی امروز 
بشر را الگوگیری از زندگی پیامبر)ص( و اهل بیت)علیهم السالم( عنوان کرد.
وی گفت: آن چیزی که در تمام دوران ها ثابت بوده و دستخوش 
تغییر نخواهد شد، ارزش ها است. شاید امکاناتی در زمان حضرت 
پیدا  بهتری  جایگزین های  علم  پیشرفت  با  اکنون  و  بوده  زهرا)س( 
کرده است، ولی اصول دین و ارزش هایی که ایشان معیار عمل در 

زندگی خود قرار می دادند، ثابت و پابرجا است.
خانم رسایی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از ارزش های اسالمی 
گفت: اگر جامعه اسالمی بتواند زنان را با الگوی اسالمی تربیت 
پیدا  جهان   در  را  خود  واالی  و هدف  جایگاه  بانوان  مسلمًا  کند، 
خواهند کرد. اگر این چنین شود، کانون خانوادگی و به پشتوانه آن 
آرامش خواهیم داشت.  و  امنیت  از  نهایتًا جهانی سرشار  و  جامعه 

البته امروزه بسیاری از زنان هویت خود را از دست داده اند.
معارف  عرضه  و  تبلیغ  بر  تأکید  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
اهل بیت)علیهم السالم( بیان کرد: آن کسی که در اصل هدایت می کند، 
را  این  باید  ولی  داریم.  را  واسطه  نقش  تنها  ما  و  است  خداوند 
دانست، اگر یک نفر را هم هدایت کنیم بر اساس روایات سعادت 
دنیا و آخرت را خواهیم داشت و وظیفه طلبه ایجاب می کند تا این 

فرصت ها را برای تبلیغ دریابد.

مدرسحوزهودانشگاهمطرحکرد

هجمهفرهنگیدشمن
برایبیتوجهیزنانبهوظیفههمسرداری

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی چهار نفر از طالب مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زهرا)س( بروجن با حضور مسئوالن این مدرسه برگزار شد.

افراسیاب عباسی«  با داوری »حجت االسالم  این جلسه که  در 
عدنانی«،  زهره  »سیده  فرهنگ«،  »سمیه  خانم ها  شد،  برگزار 
»رضوان مرادی« و »سمیه ربیعی« به ترتیب به دفاع از تحقیقات 
حضرت  دیدگاه  از  همسرداری  »آیین  موضوعات  با  خود  پایانی 
زهرا)س(«، »تعامل انسان و طبیعت در تکامل انسان از دیدگاه آیات 
و روایات«، »نقش دینداری والدین در تربیت فرزند از دیدگاه آیات و 
روایات« و »ساده زیستی در زندگی پیامبر)ص( و معصومان)علیهم السالم( 

از دیدگاه آیات و روایات« پرداختند.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتزهرا)س(برگزارشد

جلسهدفاعیهتحقیقاتپایانیجمعیازطالب

همت  به  فقیه«  مطلقه  »والیت  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
معاونت پژوهش مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی معصومیه)س( 

شهرکرد برگزار شد.
و  شبهه  کننده  ارائه  عنوان  به  طالب  از  برخی  نشست  این  در 

برخی دیگر به عنوان منتقد حضور داشتند.
وارد دین کرد؟ چرا  را  باید حکومت  تأکید کردند: چرا  منتقدان 

باید عنوان والیت باشد و نه ریأست و یا وکالت؟ 
همچنین این افراد شبهه به وجود آمدن دور محال را در روند 

انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری مطرح کردند.
در ادامه نشست، ارائه کنندگان بحث نیز اظهار کردند: بر اساس 
حکم شرع و عقل در زمان غیبت امام زمان)عج( باید شخصی در رأس 

امور باشد که روایات این فرد را فقیه جامع الشرایط بیان می کند.
آن ها در پاسخ به شبهه دور محال نیز عنوان کردند: دور محال 
گرفتن  نظر  در  با  همچنین  اعتباری.  نه  و  است  حقیقی  امور  در 

عدالت اعضای شورای نگهبان دوری پیش نمی آید.
در پایان نیز »حجت االسالم اصغریان« به عنوان استاد داور جلسه، 
بحث مختصری درباره والیت فقیه ارائه داد و ضمن تأیید جواب های 

طالب موافق در جواب شبهات مطرح شده، به تکمیل آن پرداخت.

درمرکزتخصصیتفسیروعلومقرآنیمعصومیه)س(برگزارشد

کرسیآزاداندیشیباموضوع»والیتمطلقهفقیه«

در  با موضوع »بررسی هویت طلبگی«  پاسخ  و  پرسش  نشست 
مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( فارسان برگزار شد.

به  »چرا  پرسش  این  طرح  با  نشست  این  در  حامدی«،  »خانم 
سرباز،  کرد:  تصریح  می گویند؟«  زمان)عج(  امام  سربازان  طالب 

فردی است که اراده فرمانده را هرگز مقدم بر اراده خود نمی داند.
کار  می دانند،  خداوند  فرمانبر  را  خود  طالب  داد:  ادامه  وی 
اهل بیت)علیهم السالم( را ادامه می دهند و بازویی برای حضرت حجت)عج( 

هستند؛ بنابراین به آن ها سربازان امام زمان)عج( می گویند.
استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به 
پرسش طالب درباره نوع و رنگ پوشش نیز بیان کرد: طالب نباید در 
اجتماع از لباس هایی که ترویج فرهنگ غربی بوده و رنگ مهیج دارد، 
استفاده کنند؛ چون عامه مردم آن ها را به عنوان الگوی دین می شناسند. 

سیره اهل بیت)علیهم السالم( در پوشش نیز باید الگوی طالب باشد.

فارسانچهارمحالوبختیاری
درمدرسهعلمیهخواهرانزینبیه)س(عنوانشد

چرابهطالب
سربازانامامزمان)عج(گفتهمیشود؟
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امیدیهخوزستان

کرسی آزاداندیشی با موضوع »والیت فقیه، نیازها و ضرورت ها« 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( لردگان برگزار شد.

این  ارائه کننده بحث در  »آقای محمدعلی اسکندری«، استاد 
ُبعد مبانی  باید در دو  را  پیرامون والیت فقیه  نشست گفت: بحث 
به روایت وارد شده  با توجه  نقلی  از نظر  بیان کنیم؛  نقلی  عقلی و 
است و از نظر عقلی نیز لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت 
اسالمی، استمرار جریان امامت و لزوم قانون الهی و مجری قانون 

می باشد.
وی در پاسخ به شبهه »والیت فقیه همانند حکومت های دیگر 
بوده و الهی نیست!«، تأکید کرد: والیت فقیه حالت دیکتاتوری و 
در  و  نیست  العمر  مادام  رهبری  که  نمی کند؛ چرا  پیدا  استبدادی 
کنار آن، مجلس خبرگان رهبری نظارت بر کار رهبر دارد که اگر 

زمانی شرایط از وی ساقط شد، اقدام کند.
معظم  رهبر  کرد:  تأکید  ادامه  در  اسکندری  آقای 
انقالب)مدظله العالی( نگاه کلی به مسائل داشته و کل نظام را می بیند؛ 
لذا نمی توانند مستقیم به عزل و نصب مسئوالن و مدیران فاسد یا 
ورود در امور اجرایی بپردازند. برای این امور در کشور دستگاه های 
مختلف قرار دارند و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در موارد جزئی 

وارد نمی شوند.
وی ادامه داد: اگر نظام در خطر بیفتد، رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
گاهی می دهند  وارد عمل می شوند. ایشان به مردم و جامعه بلوغ و آ
تا خود مردم به حقیقت برسند. مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تا زمانی 
که مبانی و اساس نظام در خطر نباشد، در مسائل ورود نمی کند؛ 

چون دید کلی به نظام دارند.
در  کرد:  تأکید  نیز  منتقد  استاد  کاظمی«،  محمدرضا  »آقای 
تاریخ به اثبات رسیده، هر جا ضربه ای خوده ایم، جدایی بین مردم 
و ولی بوده است. »ولی« به معنای تصدی امر، تصرف در امر غیر و 
سرپرستی است. بحث از بررسی والیت و سرپرستی جامعه و مردم 
والیت  پیرامون  بحث  ولی  بوده،  مطرح  اکرم)ص(  پیامبر  زمان  از 
فقیه، از زمان شیخ مفید به صورت جدی مطرح شده است که در 
هر برهه از تاریخ بر سر موضوع محدوده، اختیارات و ابعاد والیت 

فقیه اختالف نظر وجود داشته است.
وی ادامه داد: عده ای از علما، ولی فقیه را تنها خاص در انجام 
دین و احکام الهی می دانند و زمامداری سیاسی را برخی از ابعاد 
اعظم  »شیخ  خمینی)ره(«،  »امام  ولی  می دانند.  او  اختیارات  و 
انصاری« و »آخوند خراسانی«، ولی فقیه را در تمام ابعاد خصوصًا 

زعامت سیاسی جامعه بیان می کنند.
»آقای محسن برقی کار« به عنوان استاد داور نیز در جمع بندی 
حاکمیت  داشتن حق  معنای  به  فقیه  والیت  کرد:  عنوان  مطالب 
است که هر شخصی با شرایط خاص می تواند، ولی فقیه باشد. نگاه 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( نگاه کلی و کالن است و نمی توانند در 
امور جزئی نظام و کشور وارد شوند، بلکه اگر اساس نظام در خطر 
مردم  به  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  می کند.  ورود  ایشان  باشد، 

گاهی می دهد. بلوغ و آ
جهان  تمام  در  فقیه  والیت   موضوع  امروزه  داد:  ادامه  وی 
گسترده شده است و تمام حکومت ها در جهان به آن چشم دارند. 
حتی اهل سنت نیز نگاه دیگری به نظام جمهوری اسالمی ایران و 

شخص ولی فقیه دارند.

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(بررسیشد

والیتفقیه؛نیازهاوضرورتها

کرسی آزاداندیشی با موضوع »مهرورزی در کانون خانواده« در 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( امیدیه برگزار شد.

ارائه کننده بحث،  استاد  این نشست »خانم مرضیه محمدی«  در 
»خانم راضیه موسوی« استاد منتقد و »راحله اشرفی« استاد داور بود.

کانون  در  مهرورزی  از  بحث  گفت:  بحث  کننده  ارائه  استاد 
خانواده  با  خانواده  هر  شرایط  آن،  در  که  است  اموری  از  خانواده 
دیگر تفاوت های بسیاری دارد. در این امور باید موارد اصلی و کلی 
را مطرح نمود و سپس هر خانواده به تناسب شرایطی که در درون 

خود احساس می کنند، این اصول را پیاده کنند.
رابطه  مانند  مجموعه هایی  زیر  مهرورزی  مبحث  افزود:  وی 
با  مرد  و  زن  رابطه  فرزندان،  با  والدین  رابطه  شوهر،  و  زن  میان 
خانواده های دیگر و... را دارد که در میان همه این رابطه ها، یک 
روابط  این  میان  باید  که  دارد  وجود  مهم  و  اساسی  اصول  سری 

حکمفرما شوند تا بتوان مهرورزیدن را در خانواده ها نهادینه کرد.
خانم محمدی یادآور شد: میان رابطه زوجین با یک دیگر، توجه 
به اصل وجود تفاوت ساختاری میان زن و شوهر سبب می شود تا 

آن ها بتوانند در کنار هم به کمال برسند.
در ادامه این نشست، استاد منتقد تصریح کرد: بحث از تفاوت های 
ساختاری میان زن و مرد از امور پذیرفته شده  است، ولی گاهی بروز 
عدم  آن  و  می گردد  باز  دیگری  امر  به  خانواده ها  میان  در  اختالف 
شناخت طرفین نسبت به حقوق دیگران و همچنین نسبت به وظایف 
خودشان است. در یک خانواده تمامی افراد باید به وظایف خود عمل 
کنند و به حقوق سایرین نیز احترام بگذارند. برای نهادینه شدن مهر 

ورزیدن در خانواده باید در ابتدا نفس و افکار خود را مدیریت کرد.
و  همسر  مدیریت  قابلیت  خود،  مدیریت  با  فرد  افزود:  وی 
فرزندان را به دست می آورد که در این صورت، مهرورزی در خانواده 

نهادینه می شود و تنش میان افراد آن به کمترین حد می رسد.
خانم اشرفی به عنوان استاد داور نیز تأکید کرد: برای جلوگیری 
از تنش در محیط خانواده، تمامی افراد باید تالش کنند و فعالیت 

فردی ثمره ای نخواهد داشت.
است  الزم  دیگران  شناخت  برای  همچنین  شد:  یادآور  وی 
نخست خود را به خوبی بشناسیم، سپس به سراغ دیگران برویم. 

شناخت از خود سبب شناخت دیگران می شود.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتزینب)س(برگزارشد
کرسیآزاداندیشیباموضوع
»مهرورزیدرکانونخانواده«

دوره کوتاه مدت »مهارت های تبلیغ چهره به چهره« در مدرسه 
علمیه خواهران فاطمیه)س( اهواز برگزار شد.

»آقای جوانشیر«، کارشناس مسائل دینی در این دوره به تبیین انواع 
مهارت های ارتباطی همانند ارتباط کالمی و غیر کالمی و مهارت های 

دریافت پیام مانند گوش دادن، مشاهده کردن و پاسخ دادن پرداخت.
وی همچنین بر موضوع خودشناسی، مخاطب شناسی، شناخت 
امر  در  نفس  به  اعتماد  داشتن  و  تبلیغ  روانشناختی  تکنیک های 

تبلیغ تأکید کرد.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمیه)س(تشریحشد

مهارتهایالزمبرایتبلیغچهرهبهچهره

فعاالن  گردهمایی  سومین 
پژوهشی حوزه علمیه خواهران 
سخنرانی  با  خوزستان  استان 
حوزه های  پژوهش  معاون 
برگزار  کشور  خواهران  علمیه 

شد.
بیان  با  نشست  این  در  حصاری«  اکبر  علی  »حجت االسالم 
این که جامعه امروز بسیار متألطم و پرفراز و نشیب است، گفت: 
خواهران طلبه، رسالت دینی خود را زمانی می توانند درست انجام 

دهند که مهارت های پژوهشی، تمرین و تالش داشته باشند.
برای  از مهارت های پژوهشی  باید  ادامه داد: همه طالب  وی 

موفقیت در کار طلبگی برخوردار باشند.
درباره  همچنین  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
به  نویسی  پایان نامه  زمان  شدن  کوتاه  نامه ها،  پایان  کیفی  ارتقای 
از  یافته  نظام  موضوعات  ارسال  پروژه،  اجرای طرح کالن  صورت 
سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به حوزه های علمیه 
خواهران استان ها و اصالح در سامانه پایان نامه مطالبی را بیان کرد.
کسانی  قضاوت  مرجع  و  ماندگار  آثار  پایان نامه ها  افزود:  وی 
هستند که این آثار را مشاهده می کنند؛ بنابراین طالب با دست یابی 
به مهارت های پژوهش، تمرین و تحقیق، حاصل تالش و کوشش 
با  متناسب  و  امانت علمای گذشته  از  بهره گیری  با  را  علمی خود 

اقتضائات زمان و نیاز مخاطب بنویسند.
حجت االسالم حصاری همچنین گزارشی از تصمیمات و برنامه های 
آتی معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران همانند ایجاد توانایی، 
چرخه  در  الزامی  صورت  به  مقاله  نوشتن  و  نگارش  سطح  باالبردن 

آموزش در جهت بهبود و ارتقای پژوهش در سطح کالن خبر داد.
وی یادآور شد: ساعات پژوهش به صورت 2 ساعت الزامی در 
مدارس و 10 ساعت مشترک غیر الزامی به زودی اجرا خواهد شد 
که در 10 ساعت مشترک مدارس بر اساس انتخاب طلبه شرایط 
بهره برداری را فراهم می کند. روش تحقیق نیز به صورت کاربردی 

و در بین ساعات درسی قرار خواهد گرفت.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران تأکید کرد: استادان داور و 
راهنما نیز باید از لحاظ علمی در سطح باالتر از فراگیران خود و به صورت 

جامع نسبت به روش تحقیق و ابزارهای علمی مسلط و مسلح باشند.
پایان نامه   کمیسیون  اعضای  نشست،  از  دیگری  بخش  در 
در  طالب  حضور  درباره  خوزستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
کمیسیون، شرایط استثنائی برخی طالب، ارائه مقاله علمی قبل 
تقویت  پژوهش،  و  آموزش  بین  ارتباط  آن،  نمره  لحاظ  و  دفاع  از 
آموزش تحقیقات میدانی، نگاه تشویقی در داوری و وحدت رویه در 

تعیین نمره پایان نامه مطالبی را بیان کردند.

معاونپژوهشحوزههایعلمیهخواهراندرجمعفعاالن
پژوهشیحوزهعلمیهخوزستانتأکیدکرد

داشتنمهارتپژوهشی؛
الزمهرسیدنبهرسالتطلبگی

طلبگی  زی  آسیب های  »بررسی  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  در  خانوادگی«  وظایف  و 

الزهرا)س( اهواز برگزار شد.
در این نشست »خانم بی بی طیبه موسوی« به عنوان استاد ارائه 
کننده بحث و »خانم صغری نیکی« به عنوان استاد منتقد به ارائه 

بحث پرداختند.
استاد ارائه کننده بحث خاطرنشان کرد: »زی« به معنای سیره 
و روشی است که در فضای کلی زندگی انسان حاکم باشد و تمام 
درباره  کند.  تعیین  را  انسان  اقتصادی  و  اجتماعی  تربیتی،  ابعاد 
»طلبگی« نیز می  گویند: هر شخصی زمانی در صنف طلبگی قرار 
می گیرد که بیشترین و مفیدترین ساعات روز را در حال تحصیل یا 

تبلیغ معارف دینی باشد.
وی با اشاره به آیه شریفه »فلو النفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا 
فی الدین و لینظروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون« تصریح 
یعنی دریافت،  الهی  اولیای  و  انبیا  ویژگی  آیه شریفه سه  کرد: در 

ابالغ و اجرای وحی بیان شده است.
دین  نیز  طلبگی«  »زی  موضوع  در  کرد:  تأکید  موسوی  خانم 
شناس، مبلغ و مجری احکام دین بودن طلبه مطرح است. طلبه های 
مسئولیت های  بودن،  طلبه  افزون بر  که  جهت  آن  از  نیز  خواهر 
دیگری مانند همسرداری و مادری را بر عهده دارند، زی طلبگی شان 

در این است که در انجام این وظایف کوتاهی نکنند.
در بخش دیگری از این کرسی آزاداندیشی، استاد منتقد عنوان کرد: 
به  عمل  دین،  فراگیری  یعنی  طلبگی  وظایف  میان  باید  خواهر  طلبه 
احکام و تبلیغ شرع مقدس و وظایف خاص زن بودن مانند همسرداری 

و مادری که از مهم ترین وظایف یک زن است، جمع بندی کند.
خانم نیکی افزود: طالب خواهر با تأمل و تفکر نسبت به اهداف 
و  کارها  اولویت بندی  و  برنامه ریزی  با  مدت،  کوتاه  و  مدت  بلند 
همچنین اجتناب از کارهای غیرضروری می توانند به وظایف خود 

عمل کنند. البته درباره حوزه نیز وظایفی دارند.

درمؤسسهآموزشعالیحوزویخواهرانالزهرا)س(تبیینشد

آسیبهایزیطلبگیووظایفخانوادگی

اقتصاد  ایرانی،  کاالی  خرید  کاال،  »استاندارد  آزاداندیشی  کرسی 
مقاومتی« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه معصومه)س( اهواز برگزار شد.
»خانم سیمین بهمنی« به عنوان استاد ارائه کننده بحث تأکید 
به  ایشان  کرد.  کار  باید  زمان)عج(  امام  فرج  در  تعجیل  برای  کرد: 
اگر می گوییم مشتاق  آمادگی مردم در غیبت هستند.  سبب عدم 
ظهور هستیم، باید اوامر نائب حضرت حجت)عج( را اطاعت کنیم. 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به عنوان نائب عام صاحب الزمان)عج( 

بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند.
تقویت  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  راه های  از  یکی  افزود:  وی 
اجرا  مقاومتی  اقتصاد  کشوری،  هر  در  است.  داخلی  کاالی 
رهبر معظم  از سخنان  اطاعت  پیشرفت می کند.  آن کشور  شود، 
انقالب)مدظله العالی( ترس دشمنان را به دنبال دارد و این مهم است. 
استقالل خرج دارد و خرج آن مشکالتی است که در راه اجرای 
کننده  تولید  مقاومتی  اقتصاد  در  ایجاد می شود.  مقاومتی  اقتصاد 
افزایش  با  و  دهد  بهبود  استاندارد  براساس  را  کاال  کیفیت  باید 

کیفیت کاال، رقابت زیاد و در نتیجه جنس ارزان تر می شود.
کرد:  تصریح  منتقد  استاد  عنوان  به  امید پور«  »خانم  ادامه  در 
اقتصاد مقاومتی خوب است، ولی مشکالتی در مسیر اجرا وجود 
دارد؛ مانند این که برخی از تولید کننده های ایرانی جنس با کیفیت 
را  یا آن ها را صادر می کنند و جنس کم کیفیت  و  تولید نمی کنند 
برای مصرف داخل می گذارند. به همین سبب جنس های داخلی 
داریم،  که  محدودی  بودجه  با  ما  و  می شوند  خراب  زود  بسیار 
نمی توانیم جنس با کیفیت کم بخریم؛ در حالی که جنس با کیفیت 

خارجی ارزان تر است.
»خانم مرضیه سراج پور« به عنوان استاد داور نیز در جمع بندی 
مطالب گفت: اقتصاد مقاومتی، در تمام کشورها مفید است. هر 
اقتصاد مشکالتی وجود دارد، ولی  نوع  این  چند در مسیر اجرای 
باید با برنامه ریزی و صبر مشکالت را به حداقل رساند و در مسیر 

استقالل کشور حرکت کرد.
وی افزود: اگر اقتصاد مقاومتی با عزم ملی همراه شود، سبب 
افزایش تولید شرکت ها می شود. وقتی تولید زیاد شد، کیفیت کاال 
این  همچنین  می شود.  قیمت  کاهش  سبب  این  و  می رود  باال 
با اطاعت  را در پی دارد.  مسیر، اشتغال جوانان و پیشرفت کشور 
فردی،  تالش  حتی  و  ملی  عزم  انقالب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  از 
اقتصاد مقاومتی تقویت می شود. با روشنگری و استدالل صحیح 

می توانیم خانواده و حتی جامعه را با خود همراه کنیم.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهمعصومه)س(مطرحشد

عملبهرهنمودهایمقاممعظم
رهبری)مدظلهالعالی(؛راهرسیدنبهاقتصادمقاومتی

»خانم سالمی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت 
زهرا)س( اهواز گفت: حب هر چیز مادی، انسان را کور و کر می کند، 

ولی فردی که چشم دلش را از دنیا ببندد، بصیرت پیدا می کند.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: از مشکالت جوانان در جهان 
مدرنیته این است که توانایی تشخیص حق از باطل را ندارند. برای 
داشتن این تشخیص باید والیتمدار زندگی کرد و تابع والیت فقیه بود.
وی افزود: البته بلعم باعورهایی هستند که برای نفوذ اجتماعی شان 
سراغ  حسد،  انگیزه  به  یا  و  می کنند  استفاده  دینار  و  درهم  از 

فرعون های زمانه می روند.
باطل،  از  دادن حق  تمییز  کرد:  عنوان  دانشگاه  و  استاد حوزه 
فرهنگ فاطمی می خواهد؛ چون باطل لباس حق را به تن می کند.

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(تأکیدشد

والیتمداری؛راهتشخیصحقازباطل

در  مردان«  و  زنان  »تفاوت های  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول برگزار شد.

به طرح  پهلوان« و »سالمی فر«  بانوان »حاجی  این نشست  در 
در  مردان  و  زنان  کیفری  و  تفاوت های حقوقی  زمینه  در  شبهاتی 

اسالم پرداختند.
در ادامه نیز »آقای سعد«، کارشناس مذهبی به شرح و تفصیل 

چنین مسائلی پرداخت.
شیردهی،  دیه،  ارث،  حق  مانند  حقوقی  زن،  افزود:  وی 
بابت  می تواند  نمونه  برای  دارد.  را  و..  نفقه  مهریه،  کاردرخانه، 
شیردهی به فرزند، حق شیر بگیرد. مرد نیز مؤظف است خوراک، 
پوشاک و مسکن زن را تأمین نماید و در صورت عدم پرداخت نفقه، 
زن حق شکایت دارد. حق کاردرخانه برای زن بدین معناست، اگر 
زن در خانه پدری دارای خدمه بوده، در صورت درخواست، شوهر 

مؤظف است برای او کنیز بگیرد.
استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به پرسش »آیا زن می تواند قاضی 
دارد؛  وجود  قاضی  نوع  دو  کرد:  تصریح  شود؟«  جمهور  رئیس  یا 
نشسته  قاضی  نشسته.  قاضی  دوم،  و  ایستاده  قاضی  نخست، 
همان دادستان است و زن می تواند قاضی نشسته شود. فقه شیعه 

برای تمام مسائل راهکار ارائه داده است.

درنشستمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(مطرحشد

الزهرا)س( تفاوتهایحقوقیوکیفریزنانومردان »آقای فتحی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 
دزفول بیان کرد: همه نسبت به انقالب و دین اسالم مسئول هستیم.
تکفیری ها،  وجود  با  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  کارشناس 
مسئله  فراموشی  دولت ها،  میان  نفاق  ایجاد  مانند  خطرهای 
در  انحراف  و  اسرائیل  به  اسالمی  دولت های  گرایش  فلسطین، 

اعتقادات، جهان اسالم را تهدید می کند.
وی افزود: دشمنان اسالم و وهابی ها از هیچکاری برای ضربه 
زدن به اسالم و تشیع فروگذاری نکرده، از راه های مختلفی مانند 

تبلیغات گسترده این کار را دنبال می کنند.
کارشناس مسائل سیاسی در ادامه به شرح و توضیح جریان های 
و  جهادی  سلفی  و  اعتدالی  سلفی  وهابی  جریان  مانند  تکفیری 

تکفیری پرداخت.

درجمعطالبمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(تشریحشد

خطرجریانهایتکفیریبرایجهاناسالم

خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  صفری«  »خانم 
»فاطمه)س(  می فرمایند:  پیامبر)ص(  کرد:  عنوان  دزفول  الزهرا)س( 
جان، هر فردی بر تو درود و صلوات بفرستد، در بهشت همنشین 

من است.«
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر این که عشق به خداوند باید در 
با  تمام اعضای بدن انسان نمایان شود،  اظهار کرد: دوستی فرد 

خداوند و ائمه اطهار)علیهم السالم(، راه رسیدن به کمال است.
را  خود  با  دوستی  شروط  از  نیز  متعال  خداوند  شد:  یادآور  وی 
بیان  اسالم  قوانین  از  پیروی  معصوم)علیهم السالم( و  امامان  از  تبعیت 
می کند. زمانی که انسان دوستی و محّبت با خداوند را بر می گزیند، 
مشمول رحمت او می شود. رحمت خدا سبب بخشوده شدن تمام 

خطاهای گذشته انسان می شود.

درنشستاخالقیبیانشد

راهرسیدنبهرحمتالهی؛
تبعیتازاهلبیت)علیهمالسالم(

خواهران  علمیه  مدرسه  در  فاطمي«  بصیرت  »افزایش  دوره 
حضرت رقیه)س( رامهرمز با هدف شناخت سیره حضرت زهرا)س( با 

حضور طالب، دانش آموختگان و استادان برگزار شد.
»حجت االسالم ضابطي«، مدرس حوزه و دانشگاه، در این دوره 
به بیان جایگاه و شأن حضرت فاطمه)س( بر اساس روایات پرداخت.
وی همچنین بر اساس آیه 35 سوره مدثر، زی طلبگی را تبیین کرد.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرترقیه)س(برگزارشد

دوره»افزایشبصیرتفاطمی«

ساری«  »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در 
کبری)س(  خدیجه  خواهران 
و  علل  به  اشاره  با  سوسنگرد، 
عوامل زمینه ساز حادثه فاطمیه)س( 
زهرا)س(،  حضرت  نحوه شهادت  و 
گفت: عبرت آموزی از پیشینیان، 
نوعی زندگی کردن در میان آن ها 

است.
امام جمعه سوسنگرد با بیان این که عبرت آموزی از حادثه فاطمیه)س( 
بررسی  این موضوع،  از  آمیزی  تأکید کرد: عبرت  حائز اهمیت است، 

افراد تاریخ ساز و شیوه آنان در آن مقطع حساس است.
وی افزود: به حوادث تاریخ باید نگریست و عوامل و زمینه های 

آن را بررسی کرد تا درس گرفت.
علل  حق،  جویای  افراد  کرد:  عنوان  سوسنگرد  جمعه  امام 
چنین  گرفتار  تا  کنند  بررسی  را  اسالم  تاریخ  حوادث  زمینه ساز 

معضالتی نشوند.

امامجمعهسوسنگردمطرحکرد

عبرتآمیزیازحوادثتاریخاسالم

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  بوحمیدی«،  »زینب 
با موضوع  آزاداندیشی  خدیجه کبری)س( سوسنگرد گفت: نشست 

»کنترل جمعیت، چالش ها و راهکارها« در این مدرسه برگزار شد.
و  طالب  استادان،  نشست  این  در  گزارش  این  براساس 

فارغ التحصیالن حضور داشتند.
امام  هاشمی«،  قاسم  شیخ  »حجت االسالم  است  ذکر  شایان 
رحیم  »آقای  و  بحث  کننده  ارائه  استاد  عنوان  به  حمیدیه  جمعه 

سواری« به عنوان استاد منتقد حضور داشتند.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتخدیجهکبری)س(بررسیشد

کنترلجمعیت،چالشهاوراهکارها

در  امینی«  »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  تربیتی  نشست 
مسجد  الزهرا)س(  خواهران 
سلیمان، گفت: حضرت صدیقه 
کبری)س( همسر و مادری نمونه 
متأسفانه  که  حالی  در  بودند. 
در  زن  جایگاه  کنونی  جامعه  در 

خانواده روبه فراموشی است.
امام جمعه مسجد سلیمان، خواستار الگوگیری بانوان از عبادت، 

خانه داری، تربیت فرزند و جایگاه سیاسی حضرت زهرا)س( شد.
دارای  زهرا)س(  حضرت  کرد:  تصریح  امینی  حجت االسالم 
مبارزات سیاسی بودند و در مواقع ضروری و حساس حضور فعال و 

أثرگذاری در دفاع از والیت داشتند.
وی ادامه داد: دختر نبی اکرم)ص( در عرصه عبادت پیشتاز بودند 

و از عابدترین افراد جامعه به شمار می رفتند. 

امامجمعهمسجدسلیمانهشدارداد

فراموشیجایگاهخانوادهدرجامعهامروزی



معصومه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
جعفریه از برپایی نمایشگاه »صنایع دستی« در این مدرسه خبر داد.
»خانم شعبانی« گفت: این نمایشگاه یک هفته برگزار و در آن، 

هنرهای دستی طالب به نمایش گذاشته شد.
وی اضافه کرد: هدف از برپایی نمایشگاه این بود که بتوانیم طالب 
هنرمند را برای برگزاری کالس های هنری در تابستان شناسایی کنیم.
معصومه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
جعفریه یادآور شد: همچنین طالب تازه وارد غرفه ای با محوریت 
بازی های  اینترنت،  ماهواره ،  درباره  مجازی  فضای  آسیب شناسی 

رایانه ای و... کنار این نمایشگاه دایر کردند.
وی ادامه داد: در اختتامیه این نمایشگاه نیز از طالب برگزیده 

تقدیر به عمل آمد.
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با  اسالمی«  زندگی  سبک  الگوی  زهرا)س(،  »حضرت  نشست 
حضور بانوان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شیراز برگزار شد.
»خانم طیبه فالح زاده«، استاد حوزه و دانشگاه، در این نشست 
خواستار الگوگیری بانوان از شیوه عبادت، همسرداری، فرزندپروری 

و حضور در صحنه سیاسی حضرت صدیقه کبری)س( شد.
وی گفت: حضرت زهرا)س( با وجود سن کم و حضور امیرمؤمنان)ع( 
در صحنه های جنگ، بار زندگی را به دوش کشیدند و هیچ گاه به 
با  امیر)ع(  حضرت  با  همواره  ایشان  نکردند.  اعتراض  خود  همسر 

ادب و احترام برخورد می کردند.
برخورد  بسیار  کبری)س(  صدیقه  این که  بیان  با  حوزه  استاد  این 
عاطفی و صمیمانه ای با فرزندان خود داشتند، تصریح کرد: ایشان 
در صحنه سیاسی و دفاع از والیت حضور فعال داشتند و در این راه 

جانشان را فدا کردند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، تقید حضرت فاطمه)س( به واجبات 

و ترک محرمات بود. ایشان از عابدترین افراد زمان خود بودند.
حجاب«  و  »عفاف  نمایشگاه  از  بانوان  نشست،  این  پایان  در 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شیراز بازدید کردند.

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(تأکیدشد

حضرتزهرا)س(،الگویسبکزندگیاسالمی

به همت معاونت فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش، 
همایش »راهی به روشنایی«، در مدرسه علمیه الزهرا)س( گراش، برای 
چهل نفر از دانش آموزان مقطع چهارم دبیرستان از بخش ارد، خلیلی، 

فداغ، با هدف آشنایی با محیط  و برنامه های حوزه برگزار شد.
 »خانم فاطمه فردفانی«، سخنران این همایش و استاد حوزه و 
دانشگاه، در ابتدا بیان کرد: خودباوری، نام دیگر اعتماد به نفس 
است. گاهی، می خواهید کار بزرگی انجام دهید، ولی چون به خود 

اعتماد ندارید، دچار استرس می شوید. 
وی با اشاره به تصور برخی افراد از معنای دقیق اعتماد به نفس، 
اظهار داشت: افراد بسیاری، به طور دقیق معنای اعتماد به نفس 
را نمی دانند و گمان می کنند موفقیت در کارها، به معنای اعتماد 
به نفس است، در صورتی که داشتن اعتماد به نفس، یعنی قبل از 
موفق شدن در کاری، به خویش ایمان داشته باشیم که حتمًا موفق 
می شویم. اگر ما خویشتن را بشناسیم و از توانایی ها و ضعف های 
گاهی کامل داشته باشیم، اعتماد به نفس داریم. اگر اعتماد  خود آ
واقعًا هستیم  را همان گونه که  و خویشتن  باشیم  به نفس داشته 
قوت  دلیل  را  شکست هایمان  و  موفقیت ها  و  باشیم  داشته  قبول 
و ضعف خود ندانیم، نیرویی در خود به وجود آوردیم که هیچ چیز 

نمی تواند بر آن غلبه کند. 
وی افزود: همیشه، اعتماد به نفس از درون ما به وجود  می آید. 
زمانی که ما خود را باور نماییم و به آن تعهد داشته باشیم، می توانیم 

تمام نیازها و خواسته های خود را برآورده کنیم.
استاد حوزه و دانشگاه، درباره انواع اعتماد به نفس تصریح نمود: 
یکی از انواع اعتماد نفس، اعتماد به نفسی است که ما با وجود داشتن 
آن، می توانیم به آرزوهایمان برسیم و کارها را به خوبی انجام دهیم. به 

این نوع اعتماد به نفس، »اعتماد به نفس رفتاری« می گویند.
در  را  و عواطف خود  احساسات  بتوانیم  اگر  فردفانی گفت:  خانم 
دست بگیریم و آن ها را به کنترل خود درآوریم و بدانیم از آن ها در چه 
زمان هایی استفاده کنیم، دارای »اعتماد به نفس احساسی« هستیم.
وی نوع دیگر اعتماد به نفس را مربوط به اعتقادات و معنویات 

دانست.
خانم فردفانی، در پایان، گفت: هدف از داشتن اعتماد به نفس 
این است که در وجودمان قدرتی ایجاد کنیم که با داشتن آن، دیگر 
نیازمند کمک نشویم. البته باید حواسمان باشد که داشتن اعتماد 
به نفس بدین معنا نیست که خویش را از خدا بی نیاز بدانیم. داشتن 
اعتماد به نفس نباید سبب شود که از وجود خدا غفلت کنیم، بلکه 
با  و  بشناسیم  را  خود  لیاقت های  و  توانایی ها  که  است  این  هدف 

استفاده از آنها، بنده خوبی برای خدا باشیم.

بههمتمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(برگزارشد

همایش»راهیبهروشنایی«

همایش »نماز، راز شکفتن« به همت معاونت فرهنگی مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( گراش با حضور 200 نفر از دانش آموزان 

مقطع راهنمایی دخترانه برگزار شد.
»خانم فاطمه فردفانی«، استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم تأکید 
کرد: بی گمان تمام احکام الهی فلسفه و دلیل دارند، ولی الزم نیست 

در تمام احکام و فرمان های الهی، در پی یافتن دالیل آن باشیم.
روحیه  این  و  باشیم  تسلیم  باید  وحی  پیام  برابر  در  افزود:  وی 
برای  دستورات  از  برخی  اساسًا  است.  کمال  پذیرش،  و  تسلیم 
آزمودن انسان است؛ مانند فرمان خدا به حضرت ابراهیم)ع( برای 

قربانی کردن فرزندش اسماعیل.
استاد حوزه یادآور شد: حضرت علی)ع( می فرمایند: »همه امور، 
تابع نماز است. اگر نماز منظم و مرتب ادا شود، همه کارها به دنبال 

آن منظم پیش می رود.«
وی ادامه داد: زمان، در عبادت نقش مهمی دارد. نماز باید در 

وقت خود خوانده شود تا أثر مطلوب داشته باشد.

باحضور200دانشآموزدخترراهنماییبرگزارشد
همایش»نماز،رازشکفتن«

دعای  پرفیض  مراسم  در  بصیری«  سعیدی  »حجت االسالم 
ندبه مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش، صاحب الزمان)عج( را 
یوسف زهرا)س( نامید و گفت: یوسف امت اسالمی به سبب رفتار و 

اخالق ما، غایب هستند.
مدرس حوزه و دانشگاه توبه از گناهان، کسب فضایل اخالقی، 
تالش برای اصالح جامعه و کسب آمادگی های فکری و فرهنگی 

برای یاری امام زمان)عج( را از وظایف منتظران برشمرد.
وی، با تأکید بر این که امام زمان)عج( بیشتر از افراد دیگر منتظر 
رسیدن زمان ظهور هستند، گفت: منتظر واقعی درون خود را پاک 
سخن  ظهور  درباره  جا  همه  در  مشتاق  و  منتظر  انسان  می کند. 

می گوید.
همه  می آید،  پیش  کوچکی  موضوع  وقتی  شد:  یادآور  وی 
درباره آن صحبت می کنند، ولی تاکنون چندین بار درباره حضرت 
ولی عصر)عج( صحبت کرده ایم؟ امام زمان)عج( زمانی ظهور می کنند 

که افراد منتظر ایشان باشند. 

وظیفهمنتظران؛اصالحخودواجتماع

مدرسه  تربیتی  نشست  در  علوی«  احمد  سید  »حجت االسالم 
و  طالب  حضور  با  که  گله دار  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه 
عموم بانوان برگزار شد، به بیان فضائل و کرامات حضرت زهرا)س( 
و  معنوی  اخالقی،  زمینه  در  فاطمه)س(  و گفت: حضرت  پرداخت 

والیت پذیری الگوی تمام عیار و کامل هستند.
امام جمعه گله دار،  تربیت فرزندان سالم از نظر روحی را در گرو 
فداکاری مادران دانست و عنوان کرد: مادران به نحوه تعامل خود 

با فرزندان بسیار توجه داشته باشند. 
وی در ادامه به نقش کلیدی و حساس زنان در جامعه و خانواده 
اشاره کرد و یادآور شد: در صورتی که مادران، فداکاری و گذشت 
جامعه  به  روحی  نظر  از  سالم  فرزندانی  می توانند  باشند،  داشته 

تحویل دهند.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(عنوانشد

حضرتزهرا)س(؛الگویتمامعیاروالیتپذیری

زهرا)س(،  حضرت  سوگواری  ایام  فرارسیدن  مناسبت  به 
نمایشگاهی با عنوان »حدیث گل یاس«، در مدرسه  علمیه حضرت 

زهرای اطهر)س( الرستان برگزار گردید. 
 در این نمایشگاه، صحنه هایی از سبک زندگی فاطمی)س(، دفاع 
از والیت و مظلومیت حضرت زهرا)س( به تصویر کشیده شد. ضمنًا 
گروه های مختلفی ازمدارس و عموم برای بازدید از این نمایشگاه 

مراجعه نمودند. 

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتزهرایاطهر)س(برگزارشد

نمایشگاه»حدیثگلیاس«

نشست »فاطمه شناسی« با حضور طالب، استادان و عموم بانوان 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( مرودشت برگزار شد.

»خانم هاجر محمدزاده«، استاد حوزه و دانشگاه در این نشست به 
تبیین ویژگی ها و صفات حضرت زهرا)س( پرداخت و گفت: انسان های 

عادی از درک شأن و مقام دختر نبی اکرم)ص( عاجز هستند.
وی افزود: حضرت محمد)ص( درباره حضرت زهرا)س( خطاب به 
مردم می فرمایند: »دین خود را از زهرا بگیرید، او متصل به غیب 

بوده و علم لدنی دارد.« 
استاد حوزه، »زهرا« را به معنای درخشنده معرفی کرد و یادآور 
می رسد،  موجودات  تمام  به  فاطمه)س(  حضرت  وجودی  نور  شد: 
نور محروم کرده اند. حضرت  این  از  را  متأسفانه عده ای خود  ولی 

زهرا)س( اسوه عالم هستند.
در  که  بودند  بانویی  تنها  رسول الله)ص(  دختر  داد:  ادامه  وی 

مباهله شرکت کردند و این عظمت ایشان را نشان می دهد.
خانم محمدزاده با اشاره به روایت نبی اکرم)ص( که می فرمایند: »غضب 
زهرا)س(، غضب من و غضب من، غضب خدا است«، بیان کرد: رضایت 

خدا در رضایت صدیقه کبری)س( است. مقام فاطمه زهرا)س( ویژه است.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتزهرا)س(مطرحشد
عجزبشریتازدرکشأنومقامحضرتزهرا)س(

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
نی ریز، نشستی باحضور طالب این مدرسه برگزار شد. 

»خانم حمیده عبدالهی«، از استادان حوزه در این نشست گفت: 
حوزه یکی از ارکان مهم علمی در کشور به شمار می رود. باید توجه 
داشته باشیم که افتخار هر شهرستان، به بازوان علمی اش است. 
وجود حوزه در شهر، سبب افتخار است و ما باید بکوشیم با رفتار 

خود، افراد را به حوزه جذب کنیم. 
وی بهترین تبلیغ را برای هر نهاد، عملکرد درست آن دانست که 

موجب جذب افراد می گردد.

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(عنوانشد

حوزهیکیازارکانمهمعلمیدرکشوراست

نشست فرهنگی با موضوع »امیدواری به رحمت خدا« به منظور 
در  الهی  واسعه  رحمت  و  شیطان  پوچ  القائات  با  طالب  آشنایی 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
که  نشست  این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  پردازی«،  »صدیقه 
این که  بر  تأکید  با  برگزار شد،  از طالب  نفر  از 50  بیش  با حضور 
شیطان آرام آرام در دل فرد نفوذ می کند، بیان کرد: گاهی ابلیس 
به گونه ای وارد روح و جان انسان می شود که فرد خبردار نمی شود.
از  نباید  باشد،  داشته  گناه  میزان  به هر  انسان  داد:  ادامه  وی 
رحمت الهی مأیوس و ناامید شود، بلکه باید عبادات خود را انجام 

دهد تا شاید نجات یابد.

برگزارینشستفرهنگیباموضوع
»امیدواریبهرحمتخدا«

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتمعصومه)س(انجامشد

برپایینمایشگاه»صنایعدستی«

در  شهدا،  سیره  راویان  از  کریمی«،  علی  »حجت االسالم 
سومین یادواره شهدای مدافع حرم، که در مدرسه علمیه خواهران 
حریم  از  حرم  مدافع  شهدا  گفت:  شد،  برگزار  قزوین  فاطمیه)س( 

اهل بیت)علیهم السالم( دفاع کردند و شهادت هنر مردان خداست.
برابر  در  جامعه  وظیفه  کردن  ارزیابی  مهم  با  راوی سیره شهدا 
شهیدان عنوان کرد: ما باید ادامه دهنده راه این بزرگواران باشیم و 

در این مسیر تالش کنیم.
وی اضافه کرد: پدر نمی تواند به راحتی از لبخند فرزند بگذرد، 
ولی شهیدان به خاطر والیت و دفاع از حریم ائمه)علیهم السالم (، از این 

لذت ها دل بریدند.
با  حرم  مدافع  شهدای  مسلمًا  کرد:  تصریح  شهدا  سیره  راوی 
نیت  خلوص  با  بودند.  مأنوس  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای 
لیاقت  تا  گذشتند  زندگی  لذت های  از  و  کردند  خدمت  خانواده  به 

شهادت نصیبشان شود.
معاون  نظری«،  اکرم  »خانم  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
جایگاه  و  مقام  بیان  به  قزوین،  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی 

حضرت زهرا)س( پرداخت. 

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمیه)س(تأکیدشد

شهادتهنرمردانخداست

شهدای  از  اسدی«،  »حجت  شهید  طلبه  بزرگ داشت  مراسم 
مدافع حرم، با حضور خانواده وی در مدرسه علمیه خواهران کوثر 

قزوین برگزار شد.
»خانم صفی خانی«، مدرس حوزه در این مراسم، مقام شهادت 
را از بزرگ ترین مراتب یقین دانست و گفت: شهید زنده است و به 

مقام شهود، یعنی زنده بودن، می رسد.
وی ادامه داد: خانواده شهدا پس از عروج شهید حضور او را در 
زندگی خود بیشتر احساس می کند و حتی خداوند متعال صبر این 

فراغ را به آن ها می دهد.
مدرس حوزه با تأکید بر این  که شهدای مدافع حرم برای دفاع از 
خیام اهل بیت)علیهم السالم(، اسالم و مبارزه با ظلم، تمام کاالهای دنیا 
را رها کردند، بیان نمود: این افراد شهادت را به قیمت جان، مال و 

خانواده خریداری می کنند.
یادآوری  با  اسدی  شهید  همسر  مراسم،  این  پایانی  بخش  در 
هدایت  را  کسی  می خواهید  اگر  کرد:  عنوان  شهید  این  سخنان 

کنید، باید اهل عمل باشید و بهترین عمل، نماز اول وقت است.

درمدرسهعلمیهخواهرانکوثربرگزارشد
مراسمبزرگداشتشهیدمدافعحرم

مراسم یادواره شهدای بیجار با عنوان »الله های سفر کرده« با 
حضور خانواده های آن ها به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( این شهر برگزار شد.
عموم مردم و مسئوالن سپاه مقاومت، اداره بنیاد شهید و دیگر 

اداره های بیجار از دیگر حاضران در این مراسم بودند.
»آقای صمد قاسمی« از جانبازان هشت سال دفاع مقدس در 
به  تلخی  حوادث  کوچک،  و  بزرگ  جنگ های  گفت:  مراسم  این 

وجود آورده و تاکنون میلیون ها نفر را به کام مرگ کشانده است.
وی افزود: البته از دیدگاه اسالم، کشته شدن در راه آرمان های 

دینی، رسیدن به باالترین مرتبه کمال است.
مقدس،  دفاع  کرد:  بیان  مقدس  دفاع  جانباز هشت سال  این 
بسیاری  درس های  خود،  رفتن  با  که  بود  مردانی  رویش  فصل 

همانند والیتمداری را به ما دادند.
وی تأکید کرد: برگزاری یادواره شهدا و دعوت از پدران و مادران 

آن ها، از بهترین کارها است.

مدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(برگزارکرد

یادوارهشهداباعنوان»اللههایسفرکرده«

زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت 
نهایی  موضوع »هدف  با  عمومی  اخالق  جلسه  شهر سریش آباد، 
مسئول  حیدری«،  محمد  »حجت االسالم  حضور  زندگی«با  از 
زینب)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  در  سریش آباد،  جمعه  امام  دفتر 

سریش آباد برگزار گردید.
مسئله  مهم ترین  گفت:  حیدری  جلسه، حجت االسالم   این  در 

برای ما، انتخاب هدف است؛ هدفی که ما را به خدا برساند.
وی، با بیان این که هدف انسان مالقات خداست، تصریح کرد: 
در این زمینه، انتخابی برای انسان نیست. آخرین هدف، خداست. 
انجام  درست  اگر  کند.  انتخاب  که  می گردد  چیزی  دنبال  انسان 

ندهیم، ضرر کرده ایم.
است  این  کار  بهترین  که  این  بیان  با  حیدری،  حجت االسالم 
که لحظه به لحظه وضعیت خویش را در حد مطلوب نگاه داریم، 
اظهار داشت: در آخرت، هنگامی که گناه کاری را به جهنم می برند، 
خداوند به فرشتگان می فرماید: من به حال او حسرت می خورم، 
زیرا همه شرایط را برای او فراهم کردم تا بنده باشد. هنگامی که 

انسان گناه می کند، خداوند ناراحت می شود. 
راهکار های  درباره  سریش آباد،  جمعه  امام  دفتر  مسئول 
با  را  باید هدفمان  در مطلوب ترین حالت گفت:  با خدا  مالقات 
گاهی  آ و  اطالعات  در  ما  مشکل  کنیم.  انتخاب  اعتقاد  و  فکر 
عمل  می دانید  آنچه  فرمودند:به  علی)ع(  حضرت  زیرا  نیست، 
در  ما  امروز  مشکالت  از  یکی  می افزاید.  علمتان  به  خدا  کنید؛ 
فضای مجازی این است که اطالعات زیادی به ما می رسد که 
را  انسان  نباشیم،  مواظب  اگر  زیرا  نمی کنیم،  مدیریت  را  آن ها 

بی هدف می کند.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتزینب)س(برگزارشد

جلسهاخالقعمومیباموضوع
»هدفنهاییاززندگی«

مراسم تودیع و معارفه مدیریت مدرسه علمیه خواهران حضرت 
مدیر  صالحی«،  »حجت االسالم  حضور  با  سریش آباد،  زینب)س( 
جناب  »حجت االسالم  کردستان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  
شهر،  شورای  اعضا  سریش آباد،   جمعه  امام  نماینده  حیدری«، 
پرورش،  و  آموزش  رئیس  »آقای حیدری«،  امنای مدرسه،  هیئت 
»آقای  شهر،  دخترانه  مدارس  مدیران  شهردار،  کرمی«،  »آقای 
این  معاونین  و  استادان  طالب،  طالب،  بسیج  مسئول  کاوه«، 

مدرسه علمیه برگزار گردید.
ضمن  مدرسه،  مدیر  مالولی«،  صغری  »خانم  مراسم،  این  در 
و همچنین  و طالب مدرسه  گرامی  به مهمانان  عرض خیرمقدم 
»خانم خدیجه محمدزمانی«، مدیر جدید، گزارشی از فعالیت های 
این مدرسه در زمینه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی ارائه نمود.
پیامبر  که  این  به  اشاره  با  عربیان«،  ادامه، »حجت االسالم  در 
بپردازید،  را  من  رسالت  مزد  می خواهید  »اگر  فرمودند:  اکرم)ص( 
دوستدار اهل بیتم و فرزندانم باشید،« بیان داشت: بهترین اعمال 
به  خدمت  است.  خلق  به  خدمت  خداوند،  قرب  به  رسیدن  برای 

انسان های دیگر، که بندگان خدایند، مایه تقرب است.
وی ادامه داد: رضایت خلق، رضایت خداوند است. سّر خلقت، 

کمک به مخلوق است و بهترین خدمت، خدمت به طالب است.
حجت االسالم عربیان، در پایان، تصریح کرد: سپاس و قدردانی 

از دیگران، یکی از وظایف ماست. 
در پایان مراسم، تقدیرنامه خانم مالولی و حکم سرپرستی خانم 

محمدزمانی نیز قرائت و به وی اهدا شد.

مراسمتودیعومعارفهمدیر
مدرسهعلمیهخواهرانحضرتزینب)س(

با عنوان »فاطمه شناسی« به همت معاونت فرهنگی  نشستی 
مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( سنندج برگزار شد.

»خانم رقیه عربیان«، استاد حوزه در این نشست به بیان برخی 
از ویژگی ها و فضائل حضرت فاطمه)س( پرداخت.

درمدرسهعلمیهخواهرانریحانهالنبی)س(برگزارشد

نشستیباعنوان»فاطمهشناسی«

معاونت فرهنگی مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( سنندج 
مراسم تجلیل و تقدیر از مبلغین فعال در آموزش و پرورش سنندج 
را با حضور »حجت االسالم حسین درودی«، معاون امور استان ها 
ستاد همکاری های حوزه های علمیه با وزارت آموزش و پرورش، در 

مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( برگزار کرد.
حوزه های  مدیر  حیدریان«،  »حجت االسالم  مراسم،  این  در 
حوزه  همکاری های  ستاد  از  کردستان،   استان  خواهران  علمیه 
صالحی«،  هادی  »حجت االسالم  پرورش،  و  آموزش  و  علمیه 
جانشین مدیریت حوزه های علمیه خواهران، و»خانم پوررحمانی«، 

معاون فرهنگی- تبلیغی مرکز مدیریت  حضور داشتند.
در ابتدای مراسم، مدیر حوزه مبارکه، »خانم مهرپور«، گزارشی 

از آمار طالب، مبلغین و طالب نمونه ارائه نمود.
پس از آن، حجت االسالم درودی به ایراد سخنان خود پرداخت.
به  یادبود  رسم  به  هدایایی  پایان،  در  است،  ذکر  شایان 
ریحانه النبی)س(  خواهرانه  علمیه  مدرسه  مبلغین  و  مزدوجین 

اهدا نمودند.

مراسمتجلیلوتقدیرازمبلغینفعال
درآموزشوپرورش

فرهنگی  معاونت  توسط  ازدواج«  »مدیریت  موضوع  با  نشستی 
مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( سنندج برگزار شد.

مشاور  تربیت  مؤسسه  مسئول  امیری«،  رضا  »حجت االسالم 
الهوتیان در این نشست به بررسی مالک ها، روش ها و شیوه های 

انتخاب همسر پرداخت.
وی، مالک و معیار انتخاب همسر را به دو دسته اصلی و فرعی 
اخالق،  ایمان،  شامل  اصلی  مالک های  گفت:  و  کرد  تقسیم 
خانواده، تقوا و سالمت روحی و جسمی می شود. مالک های فرعی 
و...  تحصیالت  ظاهر،  شغل،  اقتصاد،  قومیت،  فرهنگ،  به  نیز 

اطالق می شود.

نشستیباموضوع»مدیریتازدواج«



الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
قروه، کارگاه آموزشی ارتقای فرهنگ بهداشت و سالمت، با حضور 

»خانم دکتر زیبا مالکی«، در این مدرسه برگزار گردید.
دکتر مالکی رهنمودهایی در مورد تغذیه مردم ایران ارائه کرد و 
از نظر روحی و جسمی همیشه  این که  برای  گفت: هر شخصی 

سالم باشد، باید پنج گروه غذایی را در تغذیه روزانه خود قرار دهد:
گروه اول: نان وغالت )6-11 سهم، هر سهم به اندازه یک کف دست(؛

گروه دوم: سبزی ها )به اندازه یک لیوان سبزی خام در روز(؛
گروه سوم: میوه ها )روزانه، دو عدد(؛

گروه چهارم: گروه شیر و فراورده های آن )دو تا سه واحد در روز، 
هر واحد، یک لیوان شیر است(؛

به  واحد  هر  روزانه،  واحد  سه  تا  )دو  گوشت  گروه  پنجم:  گروه 
اندازه دو تکه گوشت(.

دکتر مالکی ادامه داد: در این پنج گروه تغذیه، دو اصل مهم را 
نباید فراموش کرد: اصل تعادل، به نحوی که از همه پنج گروه در 
روز استفاده کنیم و اصل تنوع، یعنی در هر گروه غذایی، از انواع 

مختلف آن استفاده نماییم.
وی، در ادامه، رهنمودهای ارائه نمود: 

انرژی  با میزان  انرژی دریافتی  باید میزان  1. حفظ وزن بدن: 
خروجی مساوی باشد. 

2. بیشتر کردن فعالیت بدنی، زیرا کم تحرکی و چاقی، به زیان قلب است.
حبوبات،  از  بیشتر  استفاده  با  غذایی  فیبر  دریافت  افزایش   .3

سبزیجات و میو ه ها.
4.  افزایش مصرف لبنیات کم چرب برای جلوگیری از پوکی استخوان. 
5.کاهش مصرف چربی هایی که برای بدن زیان بار است و باعث 
مایع  از چربی های  استفاده  و  بردن چربی مضر بدن می شود  باال 
مانند روغن زیتون، روغن دانه انگور و کنجد که باعث باال بردن 

چربی خوب و مفید بدن می شود.
ارتباط  شکر  و  قند  زیرا  ساده،  قندهای  مصرف  محدودیت   .6
آن،  بر  و عالوه  دارد  لوزالمعده  و سرطان  با سرطان سینه  زیادی 
باعث ایجاد دیابت و پوسیدگی دندان ها می شود و درد قاعدگی و 

همچنین ترس و اضطراب را زیاد می کند.
7. کاهش مصرف نمک، زیرا استفاده بیش از حد نمک، سبب ایجاد 
فشار خون باال و پوکی استخوان و سرطان معده می شود. میزان نمک 

مصرفی برای افراد زیر پنجاه سال باید کمتر از سه گرم در روز باشد.
از  پیش گیری  و  آوردن  پایین  برای  ساده  راه های  از  یکی  وی 
با  آقایان مصرف گوجه فرنگی دانست که  را در  پروستات  سرطان 

مقداری روغن حاوی اسیدهای چرب غیراشباع پخته شود.
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قروه  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت 
حضور  با  طلبگی«،  »میثاق  عنوان  با  را  اخالقی  نشست  دومین 
»حجت االسالم عباسعلی فرهنگیان«، استاد حوزه و دانشگاه، در 

این مدرسه مبارکه برگزار نمود.
وی در این جلسه گفت: اصل طلبگی، اجتهاد است و باید طلبه 

قدرت استنباط پیدا کند.
حجت االسالم فرهنگیان طالب را به  چند دسته تقسیم کرد و 
در این باره اظهار داشت: طالب چند دسته هستند: 1. تولیدکننده  
و دنبال استنباط حکم خدا هستند؛ 2. توزیع کننده هستند و آنچه 

مجتهد تولید کرده است، توزیع و تبلیغ می کند. 
ساخت:  خاطرنشان  و  نمود  ارزیابی  مهم  را  دین  تبلیغ  وی 
گاهی، توزیع کننده چون کارش از روی اخالص است، مقامش از 

تولیدکننده هم باالتر است. سعی کنیم تولیدکننده شویم.
استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به شرایط توزیع کننده دین گفت: 
یس  سوره  در  قرآن  باشد؛  داشته  شرایطی  باید  دین  توزیع کننده 
بیان کرده است مردم باید از کسی سؤال کنند که اجری مسئلت 
حسن  دیگر،  شرط  می رساند.  خدا  را  طلبه  روزی  زیرا  نمی نماید. 
»امر می کنم که عصبانی  فرمودند:  پیامبر اسالم)ص(  خلق است. 

نشوید.« آدم عاقل باید حد میانه را داشته باشد.
وی افزود: ماهیت طلبگی، طلب نکردن از مردم است. مسیر 
باید  ایجاد شد،  باشد. هر جا موقعیت  به خداوند  اتکا  باید  طلبگی 
برای تبلیغ رفت. در ضمن، فراموش نشود که این راه سختی دارد. 
حجت االسالم فرهنگیان الزمه تبلیغ را رفتار و عملکرد عالمانه و 
دور از تعصب دانست و ابراز نمود: باید دین را با اعتدال و اطالعات 
کافی، به درستی به مردم تفهیم کرد. حق نداریم با مردم مجادله و 

درگیری داشته باشیم.
برای  و  باشد  باید حامی والیت  انسان متدین  وی تصریح کرد: 

تحقق اسالم بکوشد.

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(برگزارشد

نشستاخالقی»میثاقطلبگی«

کارگاهآموزشیارتقایفرهنگبهداشتوسالمت

معاونت فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه مراسم 
تجلیل و تقدیر از مبلغین فعال در آموزش و پرورش قروه و سریش آباد 
را با حضور »حجت االسالم حسین درودی«، معاون امور استان ها 
ستاد همکاری های حوزه های علمیه با وزارت آموزش و پرورش، در 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه برگزار کرد.
کردستان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر  مراسم،  این  در 
از  حیدریان«،  »حجت االسالم  صالحی«،  محمد  »حجت االسالم 
ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش، »آقای نوری« 
و »آقای علوی کیا«، از مسئوالن ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش 
قروه و »خانم به لسان«، معاون آموزش و پژوهش مدیریت حوزه های 
و  آموزش  در  مبلغ  منتخبین  و  کردستان  استان  خواهران  علمیه 
پرورش  و نیز هجده نفر از مبلغین، پنج نفر از مزدوجین قروه، پانزده 

نفر از مبلغین و دو نفر از مزدوجین سریش آباد حضور داشتند.
گفتنی است، در پایان جلسه، هدایایی به رسم یادبود به مزدوجین 

و مبلغین مدارس علمیه قروه و سریش آباد اهدا شد.

مراسمتجلیلوتقدیرازمبلغانفعال
درآموزشوپرورشقروهوسریشآباد

فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت 
کامیاران جلسه اخالق را با حضور »خانم نسرین نبی زاده«، استاد 

حوزه، برای استادان و کادر مدرسه  برگزار نمود.
وی در ابتدا با اشاره به ارزش و اهمیت مشورت در امور زندگی، 
بیان کرد: طبق فرموده امام علی)ع(، عاقل ترین مردم کسی است 
اشتباهات  که خودش  این  نه  کند،  استفاده  دیگران  تجربه  از  که 

قبلی دیگران را انجام دهد. 
به  است،  زیاد  بسیار  مشورت  ارزش  داد:  ادامه  نبی زاده  خانم 
گونه ای که خداوند متعال در قرآن کریم یک سوره به این موضوع 

اختصاص داده است.
وی گفت: هر انسان باید همیشه خدا را در یاد داشته باشد و به 
نکنید، مگر زمانی که  آرزوی مرگ  امام علی)ع(، هیچ گاه  فرموده 

مطمئن باشید که زمان مرگتان فرارسیده است. 
نامه 69  به  اشاره  با  و  پرداخت  نماز  ارزش  بیان  به  حوزه  استاد 
نهج البالغه خاطرنشان ساخت: امام علی)ع( در این نامه فرمودند: 
»کاری را که در جلو دیگران اکراه دارید انجام دهید و از آن پرهیز 
هدف  را  خود  آبروی  نمایید.  دوری  آن  از  هم  پنهان  در  می کنید، 
تیرهای سخنان مردم قرار ندهید. آنچه می شنوید، به زبان نیاورید. 
به هنگام قدرت گذشت کن و به هنگام عصبانیت خشم را فروببر.« 
برترین مؤمنان کسانی اند که خود و خاندانشان را در راه خدا تقدیم 

می کنند. 

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(عنوانشد

عاقلترینمردمکسیاست
کهازتجربهدیگراناستفادهکند

ایام  با  همزمان  فاطمی)س(«  معارف  »دانش افزایی  دوره 
فاطمیه)س( به همت حوزه علمیه خواهران استان کرمان برگزار شد.
در این مراسم »خانم حسنی«، رئیس اداره سامان دهی و نظارت 
حوزه علمیه خواهران استان کرمان، درباره نقش حضرت زهرا)س( 

در دفاع از والیت به ایراد سخن پرداخت.
سخنران دیگر مراسم، »حجت االسالم رضا حسینی«، مدرس 
و  معنوی  علمی،  جایگاه  درباره  مباحثی  که  بود  دانشگاه  و  حوزه 

سیره عملی و اخالقی حضرت زهرا)س( بیان کرد.
گفتنی است آشنایی بیشتر مبلغان، دانش آموختگان، طالب و 
استادان با جایگاه علمی، معنوی و سیره حضرت صدیقه کبری)س( 

و ترویج معارف ایشان در جامعه، هدف از برگزاری این دوره بود.

حوزهعلمیهخواهرانکرمانبرگزارکرد

دوره»دانشافزاییمعارففاطمی)س(«

نشست  در  اراکی«  حسینی  محمدباقر  سید  »حجت االسالم 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مسئوالن  حضور  با  که  اخالقی 

کرمانشاه برگزار شد، به تبیین سبک زندگی فاطمی پرداخت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کرمانشاه، تربیت طالب والیتمدار 
با  تربیت  نوع  این  و گفت:  دانست  علمیه  وظایف حوزه های  از  را 

توجه ویژه به آموزه های الهی محقق می شود.
طالب،  تربیت  در  اخالص  نقش  بر  تأکید  ضمن  ادامه  در  وی 
تصریح کرد: در تربیت طالب باید به والیتمداری، حریت، بهره گیری 

از قرآن، نهج البالغه، صحیفه سجادیه و... توجه ویژه ای داشت.

مدیرکلاوقافوامورخیریهکرمانشاهعنوانکرد

تربیتطالبوالیتمدار؛وظیفهحوزههایعلمیه

از  آزادشهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
مدرسه  این  در  پایانی«  تحقیقات  نویسی  دوره »طرحنامه  برگزاری 

خبر داد.
به مدت  دوره  این  بیان کرد:  قاضی محسنی«  »خانم شهربانو 
14 ساعت با استادی » خانم سمیه معینی فر« و با حضور 14 نفر از 

طالب پایه پنجم مدرسه برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی و مهارت افزایی طالب 

با شیوه طرحنامه نویسی عنوان کرد.

مدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(برگزارکرد

دوره»طرحنامهنویسیتحقیقاتپایانی«

از  آزادشهر،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
برگزاری دوره »مقاله نویسی« در این مدرسه خبر داد.

»شهربانو قاضی محسنی« گفت: این دوره به مدت 13 ساعت 
توسط »خانم سمیه معینی فر« در جمع 21 نفر از طالب پایه دوم 

و چهارم برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی و مهارت افزایی طالب 
با شیوه مقاله نویسی دانست و بیان کرد: آموزش چکیده، مقدمه و 

شیوه ارجاع منابع از مطالب بیان شده در این دوره بود.

دوره»مقالهنویسی«

تربیتی  نشست  در  عباس آبادی«  علی اکبر  »حجت االسالم 
تبیین سیره  به  مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( انبارالوم 
حضرت زهرا)س( پرداخت و گفت: یکی از القاب حضرت فاطمه)س(، 
باز می گردد؛  ایشان  کودکی  زمان  به  لقب  این  و  است  أبیها«  »ام 
انجام  را  بزرگ  کارهای  زمان،  آن  در  فاطمه)س(  حضرت  که  چرا 

می دادند.
فاطمه)س(  حضرت  القاب  از  را  محدثه  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
امام  و  با جبرئیل)ع( سخن می گفتند  ایشان  و اظهار کرد:  دانست 
علی)ع( این سخنان را با عنوان مصحف فاطمه جمع آوری کرده اند.
وی افزود: همچنین در زمان ازدواج حضرت صدیقه کبری)س(، 
که  نبود  ایشان  کفو  هم  و  شأن  هم  امیرمؤمنان)ع(  جز  کسی 

شایستگی همسری حضرت)س( را داشته باشد.

درمدرسهعلمیهخواهرانصدیقهطاهره)س(عنوانشد

چرابهحضرتزهرا)س(،محدثهمیگویند؟

»حجت االسالم محمد صالح 
اخالقی  نشست  در  منصوری« 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
الزهرا)س( بندرترکمن، گفت: خداوند 
»و  می فرماید:  متعدد  آیه های  در 
بالوالدین احسانا« تا انسان مستقیمًا 
خود  والدین  به  واسطه  بدون  و 

خدمت کند.
امام جمعه بندرترکمن تصریح کرد: خداوند پدر و مادر را برای 
رشد انسان ها در دنیا و آخرت قرار داده است، یعنی اگر والدین از 
او راضی باشند، بر اساس روایات، خدا رزق و روزی را زیاد می کند، 
در  او  درجه  و  می بخشد  را  گناهانش  می کند،  طوالنی  را  او  عمر 

بهشت باالتر می برد.
کنار  در  توحید  افزود:  این باره  در  دیگری  آیات  به  اشاره  با  وی 
احسان به پدر و مادر است. احسان یعنی اگر والدین به وظیفه خود 
نسبت به فرزندان عمل نکردند، ولی فرزندان خدمت کنند. این گونه 
نیست که اگر آن ها خدمت کردند، فرزندان نیز آن گونه رفتار کنند. 

این که بتوان زحمات پدر و مادر را جبران کرد، خیلی کم است.
به  نسبت  فرزندان  وظایف  به  ادامه  در  بندرترکمن  جمعه  امام 

والدین اشاره کرد و بر این امر تأکید نمود.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(مطرحشد

والدین،عاملرشدانساندردنیاوآخرت

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( 
بندرترکمن از برگزاری کارگاه آموزشی »طریقه صحیح منبع یابی در 

کتابخانه ها« در این مدرسه خبر داد.
»خانم غریبی فر« گفت: این کارگاه آموزشی با حضور طالب پایه 
پنجم که در حال نگارش طرح تحقیقات پایانی هستند، در فضای 

کتابخانه برگزار شد.
صحیح  شیوه  با  کنندگان  شرکت  کارگاه،  این  در  افزود:  وی 
معتبر  منابع  و  فصلنامه ها  پایانی،  تحقیق  از  استفاده  منبع یابی، 

حدیثی و... آشنا شدند.
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
بهتر  چه  هر  مدیریت  را  کارگاه  این  برگزاری  از  هدف  بندرترکمن، 
زمان در هنگام حضور طالب در کتابخانه و استفاده از منابع معتبر 

و بیشتر عنوان کرد.

کارگاهآموزشی
»طریقهصحیحمنبعیابیدرکتابخانهها«

الهدی  بنت  شهیده  خواهران  علمیه  مدرسه  اخالق  استاد 
سبک  با  طالب  بیشتر  چه  هر  آشنایی  منظور  به  علی آبادکتول، 
زندگی دینی در عصر حاضر به ویژه ایام نوروز به بحث پیرامون این 

موضوع پرداخت.
که  است  عیدی  نوروز،  عید  گفت:  محمدی«  زهرا  »خانم 
از  را  بهاِر طبیعت  دانسته اند و صله رحم در  نیک  را  آن  پیامبر)ص( 
هم  را  حدیث  این  نباید  ولی  می کنند،  بیان  عید  این  زیبایی های 

فراموش کنیم، هر روزی که در آن گناه نباشد، عید است.
وی ادامه داد: امروزه برخی از افراد به جای توجه به زیبایی های 
و  می کنند  توجه  این باره  در  موجود  خرافات  به  نوروز،  عید  و  بهار 
گاهی با چشم و هم چشمی و به تکلف انداختن خود و خانواده، عید 

را به عیب تبدیل می کنند.
عید،  ایام  خرافات  از  مصادیقی  بیان  ضمن  اخالق  استاد  این 
که  است  اعمالی  حاصل  خوشبختی ها،  و  سعادت  کرد:  تصریح 

انجام می دهیم. 
وی در پایان اضافه کرد: طالب باید از فرصت ها استفاده کنند و 

در این ایام، صله رحم را به نحوی عالی انجام دهند.

درمدرسهعلمیهخواهرانشهیدهبنتالهدیعنوانشد

سعادتوخوشبختی،حاصلاعمالفرداست

االوصیا)عج(  خاتم  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
حضور  با  نماز«  در  قلب  حضور  »آثار  کارگاه  برگزاری  از  فاضل  آباد 

طالب مدرسه خبر داد.
»خانم لیال شاه حسینی«، هدف از برگزاری این کارگاه را مطالعه 
و بررسی عمیق و برطرف کردن شبهات ایجاد شده در ذهن طالب 

و جامعه بیان کرد.
وی دستاوردهای این کارگاه را بررسی موضوعاتی مانند حضور 
قلب در نماز، تأثیرهای مثبت علمی نماز بر فرد، اقناع افرادی که 
نماز را سبک می شمارند، پاسخگویی به شبهات نماز و آثار نماز با 

حضور قلب برشمرد.
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل 
پاسخ  این کارگاه شبهات و چالش های جدید  آباد اضافه کرد: در 
داده شد تا طالب بتوانند در برابر هجمه فرهنگی دشمن، مسلح تر 

باشند.

درمدرسهعلمیهخواهرانخاتماالوصیا)عج(بررسیشد

آثارحضورقلبدرنماز

نشست پژوهشی با موضوع »تأثیر شبکه های اجتماعی بر سبک 
علمیه  مدرسه  و  عالی  آموزش  مؤسسه  طالب  جمع  در  زندگی« 

خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار شد.
»حجت االسالم محسن عباس آبادی«، استاد حوزه، شبکه های 
اجتماعی را به عنوان یکی از پازل های تهاجم و شبیخون فرهنگی 
برنامه،  با  معرفی کرد و گفت: مستشاران غربی حدود 200 سال 
تالش  تکنولوژی  ایجاد  با  و  بودجه  تصویب  نیرو،  تجهیز  طرح، 
می کنند تا بتواند مردم ایران را از سبک زندگی اسالمی دور کنند و 

سبک غربی را بر آنان حاکم نمایند.
وی ضمن مقایسه سبک زندگی در گذشته و امروز، ادامه داد: 
زندگی  سبک  تغییر  جهت  دشمنان  روش  قرآن،  آیات  اساس  بر 
اسالمی، روش شیطانی است که در واقع با زینت دادن زشتی ها 
مردم  هستند  تالش  در  اسالم  زیبایی های  دادن  نشان  زشت  و 

مسلمان را از سبک زندگی اسالمی دور سازند.
شروع  و  بنا  زیر  قدرت،  توان،  افزود:  مذهبی  کارشناس  این 
زندگی  سبک  شناخت  به  انسان  معنوی  و  معرفتی  سلوک  و  سیر 
تا سبک زندگی صحیح نشود، سیر و سلوک معنا  اسالمی است. 
و  کمال  به  رسیدن  برای  متعدد  روایات  اساس  بر  و  نمی کند  پیدا 

سعادت، اصالح سبک زندگی ضرورت دارد.
حجت االسالم عباس آبادی در پایان تصریح کرد: از نگاه اسالم، 
پیامبر  که  طوری  به  دارد،  اهمیت  بسیار  اسالمی  زندگی  سبک 
خود  به  انسان  شبیه ترین  را  خود  به  انسان  نزدیک ترین  اسالم)ص( 
راستای  در  دین  علمای  و  بزرگان  از  متعددی  کتب  می کند.  معرفی 
سبک زندگی اسالمی وارد شده است که همه گویای اهمیت و جایگاه 

شناخت سبک زندگی اسالمی و رعایت آن در جریان زندگی است.

درجمعطالبمؤسسهآموزشعالیحوزویخواهرانمطرحشد

تأثیرشبکههایاجتماعیبرسبکزندگی

»خانم مریم میرکریمی« در جمع طالب مؤسسه آموزش عالی 
بیان  ضمن  گرگان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  و  حوزوی 
جایگاه و مقام حضرت زهرا)س(، گفت: هر انسانی در زندگی نیازمند 
الگو است. در واقع نیاز به الگو، در فطرت انسان است و همه به 
دنبال الگوی پایدار هستند، ولی برخی افراد در گزینش الگو دچار 
به عنوان  را  آن  و  انتخاب می کنند  را  ناپایدار  الگوی  اشتباه شده، 

ایده پایدار تلقی می کنند.
حقیقت  زهرا)س(  حضرت  این که  بیان  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
قرآن هستند، گفت: ایشان در تمام شؤونات زندگی الگو و سرمشق 

هستند.
این است که  الگوی مناسب  ویژگی یک  افزود: مهم ترین  وی 
راه را به خوبی بشناسد و مسیر را به خوبی طی کند، همچنین قادر 
باشد، دیگران را نیز در رسیدن به مقصد کمک و یاری کند. قرآن 
کریم بر این نیاز اساسی و مسلم بشریت )الگوپذیری( اشاره و تأکید 
و جامع  برکت  و  پرخیر  و  به طوری که وجود معنوی  دارد؛  فراوان 
رسول اکرم)ص( را به عنوان بهترین سرمشق برای زندگی بشریت در 

تمامی مکان ها و زمان ها معرفی می کند.
الزهرا)س( گرگان  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 
ادامه داد: آیات عدیده قرآن افزون بر اطاعت از خدا و نبی مکرم 
اولی  را شامل  آن  و  را عمومیت داد  الگوپذیری  و  اطاعت  اسالم، 

االمر نیز کرد.
وی خاطرنشان کرد: نقش الگوهای دینی در هدایت زندگی بشر 
به سوی فالح و رستگاری دنیا و آخرت، زنده و پویا است. زندگی 
اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( راهنمای بسیار روشنی است، 
اخروی  و  دنیوی  حیات  بهترین  به  می خواهند  که  کسانی  برای 

دست یابند.
مدار  سیاست  زهرا)س(،  حضرت  کرد:  تصریح  میرکریمی  خانم 
بودند،  نمونه  خانه دار  زن  یک  این که  وجود  با  ایشان  بودند.  گاه  آ
زمینه  حضرت)س( در  می شدند.  وارد  سیاسی  مسائل  و  اجتماع  در 
مادران  برای  واال  الگوی  و  نمونه  مادر  عنوان  به  نیز  فرزند  تربیت 
همسر  یک  نمونه  نیز  همسرداری  در  فاطمه)س(  حضرت  هستند. 

وظیفه شناس برای بانوان عالم هستند.

درجمعطالبمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(بیانشد

حضرتزهرا)س(حقیقتقرآنهستند

»خانم مریم علیجانی« در نشست تربیتی مدرسه علمیه خواهران 
با حضور طالب و استادن مدرسه برگزار شد  الزهرا)س( گرگان که 
بیان  بر تحقیق و تعمق در سیره عملی حضرت زهرا)س(،  تأکید  با 
راهنمای  طهارت)علیهم السالم(  و  عصمت  اهل بیت  زندگی  داشت: 
بسیار روشنی برای کسانی که می خواهند به بهترین حیات دنیوی 

و اخروی برسند، است.
براساس اصول،  زنان  اگر  دانشگاه تصریح کرد:  و  استاد حوزه 
مرد،  توانایی  میزان  شناخت  و  زندگی  وضعیت  درک  منطق، 
انجام  و  آرامش  به  رسیدن  در  نمایند،  بیان  را  خود  خواسته های 
اطاعت الهی موفق می شوند و زمینه برای شکوفایی استعدادها و 

عملی شدن اهداف خانواده فراهم می شود.
تمسک  اسالم)ص(  مکرم  رسول  ثقلین،  حدیث  در  افزود:  وی 
به قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( را در راه هدایت و تکامل انسان الزم 
دانسته اند و تنها راه فالح و رستگاری انسان را پیروی از این دو امر 
می دانند؛ لذا از مهم ترین وظایف طالب تأمل و تفکر در مضامین 
بلند آیات قرآن و همچنین شناخت سیره ائمه اطهار)علیهم السالم( است 
تا بتوانیم با شناخت راه و روش آنان، پشتوانه ای برای عملکرد خود 

در زندگی داشته باشیم.
یاور  و  یار  زهرا)س(،  حضرت  داد:  ادامه  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
حضرت علی)ع( بوده اند. امیرمؤمنان)ع( در پاسخ به پرسش نبی اکرم)ص( 
می دهند:  پاسخ  یافتی؟«  چگونه  را  »همسرت  می فرمایند:  که 

»بهترین یار و یاور من در اطاعت و بندگی خدا است.«
وی اضافه کرد: البته زمانی زن می تواند نسبت به همسر خود 
بهترین یاور در اطاعت خداوند باشد که خود در زمینه فرامین الهی 

اهل عمل باشد تا بتواند در این مسیر موفق شود.
کارشناس مذهبی افزود: زن به عنوان محور اصلی در خانواده 
نقش بسیار زیادی در تربیت معنوی فرزندان دارد. تأکید بر انجام 
واجبات و ترک محرمات از طرف مادر بسیار مؤثر در تربیت درست 

همه اعضای خانواده است.
وی بیان داشت: از دیگر مسائلی که باید زن در خانواده نسبت 
به همسر خود رعایت نماید، کم کردن توقعات و قانع بودن است. 
علی)ع(  امام  به  خطاب  زهرا)س(  حضرت  که  شده  وارد  روایت  در 
توان  که  بخواهم  تو  از  چیزی  می کنم  شرم  خدا  می فرمایند:»از 

برآوردن آن را نداشته باشی.«

نقشبانواندرتربیتمعنویفرزندان
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نوشهرمازندران بابلمازندران

قائمشهرمازندران

کالردشتمازندران

محمودآبادمازندران

بندرعباسهرمزگان

کوهدشتلرستانگنبدکاووسگلستان

ازنالرستان

خرمآبادلرستان

خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  تیموری«  »خانم 
ائمه  میان  در  زهرا)س(  کرد: حضرت  بیان  کاووس  گنبد  الزهرا)س( 
معصومین)علیهم السالم( از احترام خاص و ویژه ای برخوردار هستند، به 

تعبیر پیامبر اکرم)ص( همه افتخارها به ایشان باز می گردد.
به  پاسخ  در  امیرمؤمنان)ع(  کرد:  بیان  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
را  زهرا  جان،  »علی  می فرمایند:  که  محمد)ص(  حضرت  پرسش 
برای  کمک  »بهترین  می دهند:  پاسخ  یافتی؟«  همسری  چگونه 

من در مسیر اطاعت خدا است.«
اضافه  گنبدکاووس  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
کرد: 18 آیه از سوره هل اتی در شأن حضرت فاطمه)س( نازل شده 
است. همچنین نبی اکرم)ص( درباره ایشان می فرمایند: »فاطمه)س( 
به جای  را  فقر  ترجیح می دهد،  غیر خدا  بر رضای  را  رضای خدا 

ثروت و سخن را به جای سکوت انتخاب می کند.«

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(مطرحکرد

جایگاهحضرتفاطمه)س(
درنزداهلبیت)علیهمالسالم(

»خانم معصومه کریمی« در جشن والدت امام محمد باقر)ع( که 
با حضور طالب، در مدرسه  و  با حلول ماه مبارک رجب  همزمان 
و  زندگی  سیره  تبیین  به  شد،  برگزار  ازنا  نجمیه  خواهران  علمیه 

اخالقی امام پنجم)ع( پرداخت.
در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
کتاب انسان 250 ساله، مبارزه با تحریف و ایجاد تشکل برای نشر 

فرهنگ تشیع را از مبارزات سیاسی امام باقر)ع( معرفی می کنند.
خامنه ای)مدظله العالی(  امام  العظمی  آیت الله  کرد:  تصریح  کریمی  خانم 
اسالم  »دین  می فرمایند:  پنجم)ع(  امام  توسط  تحریف  با  مبارزه  درباره 
جامعه  در  معارف  این  اگر  که  آورده  بشری  زندگی  برای  را  نابی  معارف 
علنی می شد، دیگر خبری از فساد و فسق و تبعیض و حکمرانی فاسقان 
نبود؛ چرا که سالطین جور وقتی به قدرت می رسیدند، یک فکر را در 
مردم  ذهن  در  ذهنیت  یک  عنوان  به  تا  می کردند  تکرار  آنقدر  جامعه 
رسوخ پیدا کند. حال امام)ع( باید با این فرهنگ های غیر اسالمی مبارزه 
کنند؛ آن هم با یک روحیه انقالبی و جهادی و یک جهت گیری خاص.«
تأکید  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  همچنین  شد:  یادآور  وی 
که  بود  تشکل  یک  ایجاد  باقر)ع(  امام  دیگر  مهم  »کار  می کنند: 
شاگردانی را تربیت کند و آن ها را به هم وصل کند تا در سرتاسر 
دنیای اسالم به عنوان یک رکن و نایب کار امام)ع( را دنبال کنند.«

کریمی در ادامه بر وظیفه خطیر طالب در جهت اشاعه فرهنگ 
اسالم و دستورات ناب اسالم محمدی)ص( به عنوان ادامه دهندگان 

رسالت ائمه اطهار)علیهم السالم( تأکید کرد.

درمدرسهعلمیهخواهراننجیمهبررسیشد
نقشمبارزاتیامامباقر)ع(

درکالممقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(

دوره کوتاه مدت »تربیت دینی کودک از منظر اسالم« در مدرسه 
علمیه خواهران معصومیه)س( خرم آباد برگزار شد.

»خانم اکرم قاضی«، کارشناس خانواده، در این نشست با توجه 
اساسی  نقش  و  کودکان  دینی  تربیت  در  خانواده  رفیع  جایگاه  به 
والدین در سالمت روان و سازگاری اجتماعی آن ها، گفت: نقش 
تعالی  و  رشد  در  نهاد  سازنده ترین  و  نخستین  عنوان  به  خانواده 

جامعه سالم، بسیار حائز اهمیت است.
سایر  مانند  دینی  تربیت  این که  بیان  با  خانواده  کارشناس 
دو  فرآیندی  و...  اخالقی  ذهنی،  جسمانی،  تربیت  جنبه های 
سویه است که باید آموخت، به تبیین نقش خانواده در تربیت فرد 
و ارتقای سالمت جامعه، تربیت جامعه مهدوی در راستای زمینه 
سازی ظهور حضرت مهدی)عج(، ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرای 
نظریه های تربیت دینی و ارائه پیشنهاداتی برای توفیق خانواده در 

تربیت دینی فرزند پرداخت.

درمدرسهعلمیهخواهرانمعصومیه)س(بررسیشد

تربیتدینیکودکازمنظراسالم

مدرسه  در  زندگی«  نشاط  بر  سالمت  »تأثیر  عنوان  با  نشستی 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( کوهدشت برگزار شد.

»خانم پیری«، کارشناس تغذیه، در این نشست توجه به تغذیه را 
نخستین گام در رسیدن به سالمت و هسته اصلی تندرستی برشمرد.
وی ضمن بیان نقش بسزای بانوان در سالمت جسمی و روحی 
خانواده، تأکید کرد: مادران، به تغذیه همسر و کودکان خود توجه 

ویژه ای داشته باشند.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(مطرحشد

تغذیهمناسب؛هستهاصلیتندرستی

علمیه  مدرسه  تربیتی  نشست  در  سبحانی«  »حجت االسالم 
خواهران فاطمه الزهرا)س( کوهدشت با استناد به روایتی از رسول  
به  است؛  مبارکی  بسیار  ماه  رجب،  ماه  داشت:  اظهار  اکرم)ص( 

گونه ای که عرب جاهلیت نیز این ماه را محترم شمرده اند.
در  بنیان  استوارترین  و  اساسی ترین  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
زندگی انسان را تقوا دانست و طالب را به تهذیب نفس در ماه های 

رجب، شعبان و رمضان سفارش کرد.
وی در پایان یادآور شد: روزه گرفتن در ماه رجب سبب خشنودی 

خدای متعال می شود.

تقوا؛اساسیترینبنیانزندگیانسان

استاد حوزه و دانشگاه در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( قائمشهر گفت: آرامش، نیاز درونی و فطری است 

که انسان ها برای رسیدن به آن می کوشند.
»خانم شرف الدین« با اشاره به علت فقدان آرامش اعالم کرد: 
با توجه به این که علت عمده نبود آرامش، جهل به تکلیف است، 
باید اطالعات و معلومات را درباره وظایف خود، دیگران، دین و... 

افزایش دهیم تا به آرامش واقعی دست یابیم.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان، خاطرنشان کرد: برای رسیدن 
و شناخت  انجام می دهیم، معرف  به هر کاری که  باید  آرامش  به 
برابر  در  نهایت  در  کرده،  توکل  خداوند  بر  سپس  باشیم؛  داشته 

مقدرات الهی تسلیم محض باشیم.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(بیانشد

راهرسیدنبهآرامش،عملبهقوانینالهیاست

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  سخنور«  »حجت االسالم 
که  نبی اکرم)ص(  روایت  به  اشاره  با  کالردشت  الزهرا)س(  خواهران 
است.«  من  از  تکه ای  فاطمه  مّنی؛  بضعُه  »فاطمُه  می فرمایند: 
گفت: درباره جایگاه حضرت زهرا)س( همین بس که ایشان دختر 

رسول  خدا)ص( یعنی با شرافت ترین فرد هستند.
کمال،  از  خداوند  که  چیزهایی  آن  تمام  کرد:  خاطرنشان  وی 
عقل، اخالق، درایت، شجاعت و کرامت به پیامبر)ص( اعطا کرده، 

بخشی از آن در وجود حضرت فاطمه)س( است.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه اضافه کرد: کسی که ایمان داشته 

باشد، اگر تمام دنیا جمع شوند، نمی توانند اعتقاد او را از بین ببرند. 

فاطمهزهرا)س(؛تکهایازوجودرسولخدا

»خانم شرف الدین« در نشست تربیتی مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( قائمشهر بیان کرد: حفظ حریم در رابطه زن و مرد 

از ایجاد بسیاری از مشکالت جلوگیری می کند.
بانوان و  استاد حوزه و دانشگاه درباره میزان فعالیت اجتماعی 
محدوده ارتباطی آن ها با نامحرم، اظهار کرد: ارتباط با نامحرم باید 

در حد ضرورت باشد و نگاه حرام هم نباشد. 
پوشیه استفاده  از  به پرسش »آیا حضرت زهرا)س(  پاسخ  وی در 
می کردند یا خیر؟« عنوان کرد: در هیچ روایت و یا نقل تاریخی بر 
استفاده یا عدم استفاده ایشان از پوشیه تصریح نشده است. حتی 
یکی از علما تحقیقی در این باره انجام داده اند، ولی به نتیجه قطعی 

در آن نرسیده اند.

میزانفعالیتاجتماعیبانوان

با موضوع »اجرای منویات رهبر  »آیت الله معلمی« در نشستی 
که  علمیه«  حوزه های  ماندن  انقالبی  بر  انقالب)مدظله العالی(  معظم 
برگزار شد،  الزهرا)س( قائمشهر  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در 
بیان کرد: خاستگاه انقالب اسالمی ایران از حوزه علمیه قم بود و 
حضرت امام)ره( نیز محصول ممتاز این مرکز علمی و دینی در میان 

همه حوزه های علمیه ایران و حتی جهان تشیع هستند.
وی افزود: متأسفانه با گذر زمان برخی از انقالبیون دچار لغزش ها 
و انحرافات شدند. البته اگر نگاه اجمالی به تاریخ گذشتگان به ویژه 
صدر اسالم داشته باشیم، مشاهده می کنیم که در دوران پیامبر)ص( 
نیز عده ای از یاران نزدیک و همراه ایشان پس از وفات حضرت)ص( 
بر  یعنی  انحرافاتی شدند،  دچار  نکرده،  رسول خدا عمل  به وصیت 
حتی  کردند.  رفتار  جامعه  در  خود  انحرافی  باور  و  عقیده  اساس 

حکومت تشکیل داده، قوانین اسالمی را به رأی خود اجرا کردند.
تصریح  قائمشهر  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس 
کرد: در حال حاضر نیز برخی بزرگان معتقدند اگر بر وصیت و افکار امام 
راحل باقی بمانیم، ممکن است انقالب را از دست بدهیم و اگر با دشمنان 

مصالحه کنیم، انقالب باقی می ماند که این فکر خطرناکی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر وظیفه و رسالت حوزه های علمیه 
به  نسبت  هستند،  خمینی)ره(  امام  و  انقالب  وارث  که  طالب  و 
سایر اقشار سنگین تر است. باید هوشیارانه و با بصیرت در صحنه 
انقالب بود و تمام منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را به درستی 
برنامه ریزی  آن ها  نمودن  اجرایی  در جهت  و  کرد  تبیین  و  بررسی 

درست و حساب شده داشت.
نماینده خبرگان رهبری در پایان خاطرنشان کرد: البته در حوزه 
علمیه باید به ُبعد تحصیلی و اخالقی و در کنار آن به ُبعد سیاسی 

اهمیت داده شود.

اجرایمنویاتمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(؛
عاملانقالبیماندنحوزه

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(عنوانشد

کرد:  اعالم  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
در  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  طلبه   1100 از  بیش  تاکنون 

سامانه یکپارچه سازی اطالعات تربیتی تبلیغی ثبت نام کرده اند.
تربیتی  مدیریت  سامانه  کرد:  بیان  ساروی«  خدیجه  »خانم 
فعالیت های  ثبت  جهت  »سمتاز«  نام  با  زنان  اسالمی  تبلیغی  ـ 
فرهنگی و تبلیغی خواهران طلبه راه اندازی گردیده است و تمامی 
گذرانده اند،  موفقیت  با  را  آموزشی  واحد   12 حداقل  که  طالبی 

می توانند در این سامانه ثبت نام کنند.
و  هویتی  اطالعات  باید  اول  مرحله  در  طالب  افزود:  وی 
تحصیلی و سپس توانمندی و فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغی خود 
را در این سامانه ثبت نمایند که پس از تأیید توسط مدیریت مدرسه 

و مدیریت استان، ثبت نهایی می گردد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران مازندران با اشاره به عنوان 
فعالیت های فرهنگی این سامانه تأکید کرد: داور مسابقات قرآنی، 
دبیر دانش آموختگان، مربی طرح رحمت، مربی مهدویت، مربی 
طالب  که  است  عناوینی  از  نویس  وبالگ  و  مشاور  نور،  فیض 

می توانند به عنوان فعالیت خود در سامانه سمتاز ثبت کنند.
طلبه  خواهران  تبلیغی  فرهنگی  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
به عنوان  اشتغال 400 طلبه  اضافه کرد:  نیز  مازندران  استان  در 
در  کریم  قرآن  حفظ  و  تفسیر  تجوید،  روانخوانی،  روخوانی،  مربی 
القرآن،  مکتب  القرآن،  جامعه  قرآنی،  مؤسسات  علمیه،  مدارس 
 1000 از  بیش  فعالیت  و  بسیج  پایگاه های  روستاها،  قرآن  خانه 
طلبه به عنوان مبلغ و ائمه جماعت در محافل مختلف جامعه مانند 
اداره ها، دانشگاه ها، مدارس آموزش و پرورش، مساجد و روستاها، 
حضور بیش از 100 طلبه در طرح امین مدارس آموزش و پرورش، 
صالحین،  طرح  در  مربی  و  سرگروه  عنوان  به  بسیج  با  همکاری 
آموزی،  دانش  نور  راهیان  و  جهادی  اردوی  طرح  در  همکاری 
انتشار 7 نشریه داخلی در مدارس علمیه استان و حضور بیش از 
تبلیغی  فعالیت های  از  کوثربالگ  وبالگی  سامانه  در  طلبه   300

طالب حوزه خواهران مازندران است.
خانم ساروی ادامه داد: حوزه علمیه خواهران استان مازندران 
به منظور هم افزایی و همکاری با نهادها و دستگاه های فرهنگی 
استان جهت ارتقای امور فرهنگی، کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ 
دینی را با حضور بیش از 20 دستگاه اجرایی متولی امور فرهنگی 
در سال 93 راه اندازی نمود که تاکنون 9 جلسه برگزار شده است و 
تدوین منشور خانواده و ارسال به تمامی سازمان های دولتی جهت 

نصب در اداره ها از اقدامات این کارگروه است.

معاونفرهنگیحوزهعلمیهخواهرانمازندرانخبرداد

ثبتنامبیشاز1100طلبهخواهر
درسامانهتربیتیتبلیغیاسالمیزنان

مدیرکل پژوهش های تحصیلی حوزه های علمیه خواهران کشور 
بیان کرد: مدارس علمیه خواهران استان مازندران با برگزاری 25 
عرصه  در  پیشرو  استان های  از   ،94 سال  در  آزاداندیشی  کرسی 

کرسی های آزاد اندیشی بوده است.
الگوهای  از  استان  این  مدارس  افزود:  افشار«  صدیقه  »خانم 
با نشاطی را در  متنوع برگزاری کرسی ها بهره برده، فضای پویا و 

مباحث علمی حوزه های علمیه خواهران رقم زدند. 
خواهران  علمیه  حوزه های  تحصیلی  پژوهش های  مدیرکل 
ابتکاری،  اقدامی  در  مازندران  استان  مدیریت  کرد:  تأکید  کشور 
فهرستی از حدود 140 استاد حوزه و دانشگاه در گرایش های علمی 
است.  داده  قرار  استان  علمیه  مدارس  اختیار  در  و  تهیه  مختلف 
علمی  گرایش  نیز  و  استادان  این  از  بهره گیری  و  زمینه همکاری 
شده،  معرفی  زمینه های  از  یکی  که  است  شده  مشخص  ایشان 
برای استفاده علمی از این استادان، کرسی های آزاداندیشی است.
وی ادامه داد: با این فهرست، مدارس برای برگزاری کرسی های 
آزاداندیشی به بانک اطالعات علمی استادان و تخصص و زمینه 
همکاری ایشان دسترسی دارند و مسیر آسانتری را برای برگزاری 

بهتر و بیشتر کرسی های آزاداندیشی پیشرو خواهند داشت.
حال  در  که  اطالعاتی  بانک  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  افشار 
مدارس  پژوهشی  و  علمی  دهی  پوشش  و  نیاز  رفع  برای  حاضر 
استان مازندران تهیه شده است، می تواند الگوی خوبی برای سایر 

مدیریت های استانی باشد. 

مدیرکلپژوهشهایتحصیلیحوزههایعلمیهخواهراناعالمکرد

مازندران،استانپیشرودربرگزاری
کرسیهایآزاداندیشیسال94

نشست فرهنگی با موضوع »فاطمه)س(؛ هدیه الهی« با حضور طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( محمودآباد برگزار شد.
این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  احمدنژاد«،  »حجت االسالم 
نشست، حضرت زهرا)س( را بهترین هدیه الهی برای نبی اکرم)ص( 
دانست و گفت: حضرت محمد)ص( حبیب الهی هستند و خداوند 

برای خشنودی ایشان بهترین هدیه را داد.
فاطمه)س( دارای  این که حضرت  بیان  با  دانشگاه  و  استاد حوزه 
انبیای  تمام  روایات،  اساس  بر  تأکید کرد:  مقام عصمت هستند، 

گاه بوده اند. الهی نسبت به مقام ایشان آ
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر الگوگیری بانوان 
علمیه  حوزه های  در  حضور  کرد:  تصریح  فاطمه)س(،  حضرت  از 
سعادتی است که نصیب ما شده است، باید از این فرصت به بهترین 

نحو برای گسترش معارف اهل بیت)علیهم السالم( بهره برد.

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(برگزارکرد

نشستفرهنگیباموضوع»فاطمه)س(؛هدیهالهی«

تحقیق  و  مقاله  نگارش  »چگونگی  موضوع  با  آموزشی  کارگاه 
پایانی« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( محمودآباد برگزار شد.
»خانم سمانه نصیری«، مدرس حوزه، در این نشست بر ضرورت 
برای  مختلف  نرم افزارهای  و  رایانه  از  استفاد  اصول  فراگیری 

موفقیت در نگارش مقاله و تحقیق پایانی تأکید کرد.
مدرس حوزه گفت: در نگارش مقاله و تحقیقات پایانی، باید به 
منبع شناسی توجه ویژه ای داشت که اکنون به سبب رشد فناوری، 

شناسایی منابع کار چندان دشواری نیست.
وی فیش برداری را از دیگر مسائل در خور توجه در نگارش مقاله دانست.

کارگاه»چگونگینگارشمقالهوتحقیقپایانی«

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  حیدر«  رضوان  »حجت االسالم 
اسالمی،  انقالب  گفت:  نوشهر،  طاهره)س(  صدیقه  خواهران 
مختص به کشور ایران نیست، بلکه برای تمام جهانیان است. تمام 

جهان از انقالب اسالمی ایران متأثر شد و الگو گرفت.
مبلغ هندی گفت: 35 سال پیش در هندوستان، مدرسه علمیه 
ویژه خواهران وجود نداشت، ولی امروزه قریب به 40 مدرسه علمیه 

خواهران وجود دارد.
وی ادامه داد: نعمت های خداوند را قدر بدانیم. اگر ضربه ای 
به این انقالب وارد شود، به تمام جهانیان که این انقالب را الگوی 
انقالب  این  حفظ  در  باید  لذا  می شود؛  وارد  ضربه  می دانند،  خود 

تمام تالش خود را کرد.
مبلغ هندی  در پایان سخنان خود به بیان عقاید خرافی هندوها 

درباره زنان پرداخت.

درمدرسهعلمیهخواهرانصدیقهطاهره)س(عنوانشد

فعالیت40مدرسهعلمیهخواهردرهندوستان

علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  سیاسی  نشست 
خواهران صدیقه طاهره)س( نوشهر برگزار شد.

این  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  غالمی«،  »حجت االسالم 
نشست گفت: چالش امروز، چالش فکری و فرهنگی است. مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( نیز در سال های اخیر بارها نسبت به مسائل 

فرهنگی ابراز نگرانی کرده اند.
جنگ  از  پس  دشمن  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  کارشناس 
تحمیلی متوجه شد که تنها راه شکست ایران اسالمی، نفوذ و رخنه 
فرهنگی و فکری است؛ از این رو می کوشد تا فرهنگ غربی را در 

جمهوری اسالمی ایران ترویج دهد.
اقتصادی،  عرصه های  تمام  در  رخنه  و  نفوذ  داد:  ادامه  وی 

سیاسی و فرهنگی خطرناک است.

تالشدشمنبراینفوذفرهنگیوفکری

معاونت پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بندرعباس دومین 
نمایشگاه تخصصی کتاب را ویژه مدارس علمیه خواهران برگزار کرد.

امام  نعیم آبادی«،  غالمعلی  »آیت الله  حضور  با  نمایشگاه  این 
جمعه بندرعباس و برخی از مسئوالن استانی آغاز به کار کرد.

در  کتاب  نسخه   2236 و  عنوان  چهارصد  نمایشگاه،  این  در 
بخش حدیث و ادعیه، زنان، خانواده، اخالق، علوم قرآن، فقه و 
احکام، دفاع مقدس، اعتقادات، اهل بیت)علیهم السالم(، کودک و... به 

نمایش گذاشته شد.
آیت الله نعیم آبادی، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، پس 
از بازدید از نمایشگاه کتاب، از گستردگی موضوع کتاب ها و فضای 

نمایشگاه اظهار رضایتمندی کرد.

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(برپاشد

نمایشگاهتخصصیکتاب
باعرضهبیشازدوهزارنسخه

معاونت  به همت  زوجین«  »روابط  عنوان  با  مشاوره ای  نشست 
فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بندرعباس برگزار شد.

»خانم زینب پیوسته«، مدرس حوزه و دانشگاه، درباره ارتباط نیکو 
و احسن با همسر گفت: ارتباط کالمی، بهترین نوع برقراری ارتباط 
با همسر است. زن باید بتواند خوب شوهرداری کند و ارتباط کالمی 

خوب و مناسبی با همسر، فرزندان و خانواده شوهر برقرار سازد.
کارشناس خانواده اذعان کرد: زن 85٪ وظیفه تربیتی فرزندان را بر 
عهده دارد. پس باید فضای خانه را به فضایی آرامش بخش و لذت بخش 
تبدیل کند تا فرزندان به بیرون از خانه کشیده نشوند. اگر در بسیاری از 

زندگی ها آرامش نیست، به سبب دور شدن از متن دین است. 

دورشدنازمتندین
سببسلبآرامشزندگیمیشود

طالب  برای  آمادگی  ایجاد  هدف  با  »مخاطب  شناسی«  کارگاه 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  اسالم  مبین  دین  تبلیغ  به  مشتاق 

الزهرا)س( بندرعباس برگزار شد.
این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  تالفی«،  مهدی  »حجت االسالم 
و  علم هستند  معدن  و  علم  گنجینه  اهل بیت)علیهم السالم(  گفت:  کارگاه 
علم از ایشان صادر می شود. طالب نیز به پیروی این عزیزان، باید به 
همه مباحث واجب، مستحب و مورد نیاز فرد و جامعه بپردازند. البته 
پیش نیاز کار فرهنگی، دلسوزی، سلیقه و سواد کافی است و افزون  بر 
این امور طلبه باید بتواند مربی خوبی باشد، یعنی به پژوهش و تدریس 
توجه ویژه نماید. همچنین از مهارت و محتوای تبلیغ به اندازه کافی 
برخوردار و دارای مخاطب باشد، مخاطب جذب نماید. کار فرهنگی، 

سختی دارد و باید در این راه مرارت کشید.
مدرس حوزه و دانشگاه در پایان گفت: تنها محتوای زیاد داشتن کافی 
باید محتوا قوی  به روزرسانی شود.  باید محتوای سخنرانی  بلکه  نیست، 
باشد، هر چند گاهی الزم می شود فقط داستان بیان کرد که کودکان و 

نوجوانان و حتی افراد مسن را از این طریق می توان جذب نمود. 

برگزاریکارگاه»مخاطبشناسی«
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نشست سیاسی با موضوع انتخابات، با حضور »آقای قاسمی« 
مسئول سیاسی- عقیدتی سپاه انصار الحسین)ع(، در مدرسه علمیه 

خواهران صدیقه کبری)س( بهار برگزار شد.
در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  تعبیر  گفت:  قاسمی  آقای 
باعث  و  نظام  آبروی  انتخابات،  که  است  این  انتخابات  موضوع 

اقتدار و عزت مردم ایران است.
مسئول سیاسی- عقیدتی سپاه انصار الحسین)ع(، در پایان، با اشاره 
به حدیثی از امام صادق)ع( گفت: امام صادق)ع( فرمودند: »خداوند در 
قیامت فقط معاویه را مؤاخذه نمی کند، بلکه تمام کسانی را که قلبشان، 

عملشان و فکرشان با معاویه بود نیز مؤاخذه خواهد نمود«.

درمدرسهعلمیهخواهرانصدیقهکبری)س(بیانشد

انتخابات؛آبروینظاموعزتبخشمردم

مراسم »میثاق با شهدا« با حضور طالب و استادان مدرسه علمیه 
خواهران صدیقه کبری)س( بهار در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

و  امام)ره(  آرمان های  با  دیگر  بار  یک  حاضران  مراسم،  این  در 
شهدا، تجدید میثاق کردند.

همچنین با عطر افشانی و غبارروبی قبور مطهر شهدای 8 سال 
از درگاه خداوند متعال، علو  دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، 

درجات را برای امام راحل و شهدا مسئلت نمودند.

برگزاریمراسم»میثاقباشهدا«

نشست سیاسی با موضوع انتخابات با سخنرانی »حجت االسالم 
فالحی« در مدرسه علمیه صدیقه کبری)س( بهار برگزار شد.

در  مردم  گسترده  حضور  بر  تأکید  با  فالحی«  »حجت االسالم 
سایه  در  کشور،  امنیت  و  پیشرفت  ساخت:  خاطرنشان  انتخابات 
یابد،  کاهش  مشارکت  میزان  که  زمانی  و  است   گسترده  حضور 

امنیت نیز کاهش پیدا می کند.
وی، در پایان، تصریح کرد: تفکر انقالبی، به معنای حفظ نظام 
اسالمی است و این جز با اتحاد مردم امکان پذیر نیست و انتخابات 

از نشانه های وحدت و همدلی به شمار می رود. 

انتخابات؛یکیازنشانههایوحدتوهمدلی

صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  سین«  »هفت  جشنواره 
کبری)س( بهار با هدف ایجاد شور و نشاط در بین طالب و با طرحی 

از هفت سین شهدای مدافع حرم برگزار شد.
»خانم طاهره نیری ثابت«، استاد حوزه طی سخنانی آمدن فصل 
بهار، نو شدن طبیعت، روییدن گل و گیاه و به ثمر نشستن درختان را  

نشانه و هشداری از آیات الهی و نمادی از رستاخیز واقعی دانست.

برگزاریجشنواره»هفتسین«

یا  سنت  اساس  بر  طلبگی  »زی  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
مدرنیسم؟« در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( تویسرکان با حضور خانم ها 
»فاطمه نانکلی«، »مریم عبدالمالکی«، »ملیحه سوری« و »بهجت 
ربیعی« به ترتیب استادان ارائه کننده بحث، منتقد و داور برگزار شد.
یا  طلبگی  زی  از  سخن  گفتند:  بحث  کننده  ارائه  استادان 
از  و  است  طلبه  خارجی  بروزات  و  از ظواهر  روحانیت، سخن  زی 
در  طلبه  مشهود  سیمای  بر  حاکم  نبایدهای  و  بایدها  و  هنجارها 

منظر دیگران و تصویر آشکار او در اجتماع بحث می کند.
استاد منتقد نیز در پاسخ تصریح کرد: از آنجا که شیوه زندگی مردم 
و فرهنگ مرسوم در جوامع از گذشته تا حال تفاوت آشکاری دارد و در 
هر زمان مردم هر دوره سعی می کردند مطابق آداب و رسوم آن زمان 
رفتار خود را منطبق سازند، در دوره ما نیز طلبه ها به عنوان قشری از 

جامعه مجبور به حضور در محافل و مجالس هستند.
استاد داور نیز در پایان به جمع بندی مطالب پرداخت.

درمدرسهعلمیهخواهرانکوثر)س(بررسیشد

زیطلبگیبراساسسنتیامدرنیسم؟

»اقتصاد مقاومتی،  ترویج فرهنگ  به منظور  نمایشگاه »صنایع دستی« 
اقدام و عمل« به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین برگزار شد.
تبیین  و  داخلی  تولیدات  فرهنگ  ترویج  برای  نمایشگاه  این 

برنامه های اقتصادی با توجه به شعار سال برپا شد.
همچنین غرفه ای برای پاسخگویی به سئواالت شرعی بانوان و 
مشاوره خانواده در نظر گرفته شده بود که با حضور دانش آموختگان 

و استادان اجرا شد.
گفتنی است، این نمایشگاه با بازدید مسئوالن استان همدان و 

شهر فامنین همراه بود.

بههمتطالبمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(برپاشد
نمایشگاه»صنایعدستی«

باهدفترویجاقتصادمقاومتی

مؤسسه  همت  به  مقاله«  »ساختارشناسی  کارگاه  جلسه  دومین 
آموزش عالي حوزوی خواهران فدک همدان به منظور مهارت افزایی 

طالب در زمینه مقاله نویسی برگزار شد.
کارگاه، مجالت  این  در  دانشگاه  استاد  علی طاهری«،  »آقای 
علمی را به »عمومی«، »علمی ـ عمومی«، »علمی ـ تخصصی«، 
 »Isc« ،»علمیـ  ترویجی«، »علمیـ  مروری«، »علمیـ  پژوهشی«

و »isi« تقسیم بندی کرد.
وی یادآور شد: برای نوشتن مقاله علمی، باید مقاالت زیادی را مطالعه 
کرد تا بتوان مقاله را شناخت و به دنبال آن اقدام به نوشتن مقاله کرد.

درکارگاه»ساختارشناسیمقاله«بیانشد

تأثیرمطالعهدرنوشتنمقاالتعلمیمعتبر

زندگی  سبک  »بررسی  نشست  در  افالکیان«  »حجت االسالم 
برگزار  همدان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  که  فاطمی« 
شد، گفت: مقام زن به قدری عظمت دارد که اگر به درجه عالی 
انسانیت و معنویت برسد، حتی امام معصوم)ع( نیز خود را متمسک 

به او معرفی می کند.
از  صیادی«  »حجت االسالم  مراسم،  از  دیگری  بخش  در 
بر  را  انسان سبک و اصول زندگی خود  اگر  استادان حوزه گفت: 
پایه تأسی به سیره اهل بیت)علیهم السالم( بنیان گذارد، مسلما در زندگی 

دنیوی و اخروی موفق و از فیوضات الهی بهره مند خواهد شد.

درجمعطالبمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(برگزارشد

نشست»بررسیسبکزندگیفاطمی«

»آیت الله موسوی اصفهانی«، نماینده مردم همدان در مجلس 
خبرگان رهبری در دیدار استادان و طالب مدرسه علمیه خواهران 
در  بودن  پیشگام  را  وظیفه حوزویان  مهم ترین  الزهرا)س( همدان، 

معنویت در تمام ابعاد زندگی توصیف کرد.
وی با بیان این که مدارس علمیه خواهران، نقش بسزایی در تقویت 
باید در ُبعد درسی،  بانوان دارند، گفت:طلبه  و ترغیب روحیه معنوی 
اخالقی و تقوا نمونه باشد؛ چرا که بسیاری از مردم، رفتار حوزویان را 
رصد می کنند و عملکرد آن ها را توجیهی برای کارهای خود می دانند.

طلبهبایددرُبعداخالقیودرسینمونهباشد

در  همدان  جمعه  امام  طه محمدی«،  الدین  غیاث  »آیت الله 
دیدار طالب، مبلغان و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
همدان، رسالت بزرگ و مهم حوزه های علمیه خواهران را رسیدن 

به کمال معنوی و حرکت در جهت فرامین الهی توصیف کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش 
بانوان،  معنوی  روحیه  تقویت  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مهم 
گفت: امیدواریم با عنایات الهی این حرکت با همت واالی طالب 

خواهر سریع تر پیش رود.

نقشحوزههایعلمیهخواهران
درتقویتروحیهمعنویبانوان

مدرسه  اخالقی  نشست  در  روحانی«  یوسف  »حجت االسالم 
رفتار  ابعاد  بیان  به  کبودرآهنگ  الزهرا)س(  فاطمه  علمیه خواهران 
شخصی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی حضرت زهرا)س( پرداخت 
و گفت: نشانه میزان محبت و پذیرش والیت ائمه اطهار)علیهم السالم( 

در تبعیت از آن بزرگواران است..
وی در پایان افزود: عصمت ائمه اطهار)علیهم السالم( تنها از جانب 
آن  ذاتی  لیاقت های  و  اخالقی  کرامات  بلکه  نیست،  خداوند 
این  بود  قرار  اگر  این مقام شده است.  به  بزرگواران سبب رسیدن 
خداوند  سوی  از  مدحی  جای  دیگر  باشد،  اختیار  بدون  عصمت 

وجود نداشت.

مدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(عنوانشد

تبعیت،میزانمحبتوپذیرشوالیت
اهلبیت)علیهمالسالم(رانشانمیدهد

خواهران  علمیه  مدرسه  در  گمنام  شهید  پیکر  با  وداع  مراسم 
حضرت زینب)س( مالیر برگزار شد.

بود،  همراه  شهر  بانوان  و  طالب  حضور  با  که  مراسم  این  در 
»حجت االسالم شمس«، استاد حوزه و دانشگاه به ذکر مصیبت 

حضرت زهرا)س( و سخنرانی پرداخت.
قرائت زیارت عاشورا و تجدید عهد و پیمان با میثاق شهدا برای 

ادامه راهشان، از دیگر برنامه های این مراسم بود.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتزینب)س(برگزارشد

مراسموداعباپیکرشهیدگمنام

شماری از طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر ابرکوه در سفر به 
زنجانی«  شبیری  موسی  »آیت الله العظمی سید  با  مقدس،  مشهد 

دیدار کردند و از بیانات این عالم ربانی بهره بردند.
استاد درس خارج فقه و اصول عنوان کرد: خداوند می فرماید: ما 
انبیا را با معجزه آیات و بینات فرستادیم تا مردم را در مسیر اصلی قرار 
دهند. کسی که دین را از سیاست جدا می داند، مغرض یا جاهل است.
کرد،  عجله  نباید  طلبگی  مسیر  در  موفقیت  برای  افزود:  معظم له 
بلکه فقط بیش از پانزده سال زمان می خواهیم تا شبهات را درک کنیم.
از  یکی  پرسش  به  پاسخ  در  زنجانی  شبیری  آیت الله العظمی 
طالب، که درباره نقش دین و سیاست با یکدیگر بود، خاطرنشان 
اجتماعی  و عدالت  داده شود  به حقدار  یعنی حق  کرد: سیاست، 
شود.  پیاده  اسالمی  برنامه های  سیاست  در  باید  که  گردد  برقرار 

اجرای این برنامه ها، از وظایف الهی است.

درجمعطالبخواهر:

برایموفقیتدرمسیرطلبگینبایدعجلهکرد

 نشست اخالقی با موضوع »بررسی سیره اخالقی و عملی امام 
احمدآباد  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  خمینی)ره(« 

برگزار شد.
»خانم سکینه جعفری«، مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست 
اظهار کرد: امام)ره( در زمان تبعید در پاریس، تولد حضرت عیسی 

مسیح)ع( را با اهدای شاخه گلی به مسیحیان تبریک می گفتند.
وی در ادامه به بیان جایگاه و اخالص شهدای انقالب پرداخت.
بیان  با  احمدآباد  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
روایتی از اجر افرادی که به صورت مخفیانه و پنهانی به انجام اعمال 
نیک می پردازند، طالب را به انجام دادن اعمال مخلصانه تشویق کرد.
رتبه های  و  فعال  از طالب  این مراسم،  پایان  در  گفتنی است، 
زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  مسابقات  برتر 

احمدآباد تقدیر به عمل آمد.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتزهرا)س(بررسیشد
سیرهاخالقیوعملیامامخمینی)ره(

با موضوع »انتخاب اصلح«، در مدرسه علمیه  نشست سیاسی 
فرمانده  با حضور  یزد،  استان  احمدآباد  زهرا)س(  خواهران حضرت 

حوزه کوثر در اردکان برگزار شد.
در این نشست، »خانم فاطمه کردی«، با حضور فرمانده حوزه 
کوثر در اردکان، در ابتدا با تسلیت شهادت بانوی کرامت حضرت 
برای  را مسئله سرنوشت ساز  انتخابات  فاطمه)س(، شهیده والیت، 

کشور بیان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، دغدغه رهبر)مدظله العالی( را 
تصمیم ساز،  مراکز  در  نفوذ  کرد:  اظهار  و  دانست  کشور  در  نفوذ 
بزرگ ترین خطر در برهه زمان است که این مراکز شامل مجلس 
و  خبرگان  مجلس  مجریه،  قوه  قضاییه،  قوه  اسالمی،  شورای 

شورای نگهبان می شود.

فرماندهحوزهکوثراردکان:
نفوذ،بزرگترینخطرکنونیاست

خوابگاهی  طالب  با  نشستی  در  جعفری«،  سکینه  »خانم 
حوزه  گفت:  احمدآباد  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
بهترین مکان برای خودسازی است و می توان با تشکیل گروه های 
چندنفره، برای تهذیب نفس برنامه ریزی کرد و طالب باید یکدیگر 

را برای این کار تشویق کنند.
وی با تأکید بر خواندن نماز شب، آن را راه رسیدن به منبع اصیل 
الهی دانست و گفت: فردی که نماز شب می خواند، صبح از برکات 

آن بهره می برد.

نمازشب؛راهرسیدنبهقربالهی

»خانم سکینه جعفری« در نشست تربیتی مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زهرا)س( احمد آباد، که با حضور طالب و بانوان شهر برگزار 
شد، گفت: حضرت محمد)ص( فرمودند: »بانوان هرگاه در برابر بد 
را  آسیه)س(  حضرت  اجر  خداوند  کنند،  صبر  همسرشان  اخالقی 
به آنها می دهد و اگر مردها در برابر بداخالقی همسرانشان صبر 

کنند، خداوند به آنها اجر حضرت ایوب)ع( می د هد.«
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( احمدآباد، ذکر و یاد 
خداوند را سبب آرامش فرد دانست و اظهار کرد: برای کسب آرامش 

در زندگی زناشویی نیز باید با همسر خود به مهربانی رفتار کرد.
برابر  در  صبر  و  می کند  زیاد  را  نعمت  نعمت،  شکر  کرد:  بیان  وی 
مشکالت و مصیبت ها، سبب رسیدن به اجر و پاداش الهی می شود. حتی 
خداوند به بنده صبور خود حکمت هایی اعطا می کند که انتظار آن را ندارد.
مدرس حوزه با اشاره به فرق زن و مرد نیز یادآور شد: زن ها به 
هنگام ناراحتی و مشکالت، برای رسیدن به آرامش صحبت کردن 
را می پسندند، ولی مردها رفتن به غار تنهایی و تأمل و تفکر را برای 

رسیدن به آرامش ترجیح می دهند.
عنوان  احمدآباد  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
بانشاط و  باید در رفتارها  کرد: برای رسیدن به آرامش در زندگی، 

شاداب بود که اهل بیت)علیهم السالم( بهترین الگو در این  باره هستند.
وی اضافه کرد: نباید تنها در پی تغییر همسر خود بود، بلکه باید 
خود را نیز تغییر داد. همچنین خواسته های بی جا را کاهش داد و 

عفت کالم را حفظ کرد. 

یادخدا؛آرامشبخشزندگی

»حجت االسالم  حضور  با  کارگاهی«  تدریس  »روش  دوره 
علوم  راهبردی  مطالعات  مؤسسه  اعضای  از  بیاتی«  ابوالحسن 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  نور  اسالم  معارف  و 

فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد.
استادان  از  نفر  سی  حضور  با  روز،  سه  در  دوره  این  است  گفتنی 
مدارس علمیه فاطمه الزهرا)س( و الزهرا)س( احمدآباد اردکان برگزار شد. 

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمهالزهرا)س(برگزارکرد

دورهآموزشروشتدریسکارگاهی

معاون فرهنگی مرکز تخصصی فقه و اصول حوزوی خواهران 
فاطمه الزهرا)س( اردکان از برگزاری دوره مقدماتی »وبالگ نویسی« 

برای طالب این مجموعه حوزوی خبر داد.
طالب  حضور  با  که  کارگاه،  این  در  گفت:  شیری«  مریم  »خانم 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  از  وبالگ نویسی  به  عالقه مند 
احمدآباد، برگزار شد مباحث مربوط به وبالگ نویسی، استفاده از شبکه 

کوثرنت و ابزارهای کوثربالگ به شرکت کنندگان آموزش داده شد. 

مرکزتخصصیفقهواصولحوزویخواهران
فاطمهالزهرا)س(برگزارکرد

دورهمقدماتی»وبالگنویسی«

در  »خوش خلقی  محوریت  با  اسالمی  زندگی  سبک  نشست   
مدرسه  مدیر  حاجی اسماعیلی«،  مریم  »خانم  حضور  با  زندگی«، 

علمیه فاطمه الزهرا)س( اردکان، در جمع طالب برگزار شد. 
بیان کرد: خوش خلقی،  این نشست  در  خانم حاجی اسماعیلی 
سرمایه بی هزینه ای است که همراه آن زندگی، آرام و در نبودنش، 

پر از تنش و تلخی است. 
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اظهار کرد: خوش اخالقی، 
از ویژگی های بهشتیان است و با خلق خوب، زندگی بوی بهشت می گیرد 

و از ارکان اخالق خوش، لحن مالیم در کالم و گفتار است. 
وی، در پایان، به راهکارهای مبازره با عصبانیت پرداخت.

برگزارینشستسبکزندگیاسالمی
بامحوریت»خوشخلقیدرزندگی«

»خانم طاهره امیری«، کارشناس مسائل سیاسی در جمع طالب 
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  حوزوی  اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز 

اردکان بر لزوم هوشیاری مردم در حفظ نظام تأکید کرد.
وی با اشاره به فتنه 88 گفت: دستان پیدا و پنهان غرب، این 
و  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  روشنگری  اگر  زد.  رقم  را  اتفاق 
بیداری، هوشیاری و اطاعت مردم از معظم له نبود، مشخص نبود 

چه بر سر نظام می آمد.
کارشناس مسائل سیاسی بر لزوم فعالیت طالب در جمع بانوان 
دوران  امروز  گفت:  و  کرد  تأکید  بصیرت دهی  و  روشنگری  برای 
گاه سازند،  سختی است. وظیفه طالب است تا مردم را از وقایع آ
یعنی تاریخ را شرح دهند تا آنچه از دوران پیامبر)ص( تاکنون رخ داده 

است، تکرار نشود. 

تالشدشمنبرایجداییمردمازرهبری)مدظلهالعالی(

علمیه  مدرسه  در  همسران«  »وفاداری  عنوان  با  کارگاهی 
خواهران الزهرا)س( بافق با حضور طالب و استادان برگزار شد.

»خانم طیبه خبازیان«، کارشناس مسائل خانواده در این نشست 
کانون  این  به  پایبندی  و  تعهد  را  خانواده  پایداری  عوامل  از  یکی 
مقدس دانست و گفت: این تعهد پس از ازدواج، به امانت مشترک 
می گردند؛  آن  عهده دار  همسران  از  کدام  هر  که  می شود  تبدیل 

امانتی که حق خانواده است.

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(عنوانشد

تعهدوپایبندی؛عاملیبرپایداریکانونخانواده

اهمیت  و  اسالمی  انقالب  »دست آوردهای  بررسی  نشست 
انتخابات«، در مدرسه علمیه خواهران ام ابیها)س( تفت برگزار شد.

»حجت االسالم مجتبی داوودی«، مسئول بسیج طالب و روحانیون 
استان یزد به برخی دست آوردهای نظام اسالمی در زمینه های مختلف 

اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و هسته ای اشاره کرد.

درمدرسهعلمیهخواهرانامابیها)س(بررسیشد

دستآوردهایانقالباسالمی

مرکز  در  طالب  توانمندی  ارتقای  هدف  با  »وبالگ نویسی«  دوره 
تخصصی فقه و اصول حوزوی خواهران حضرت زهرا)س( میبد برگزار شد.
»خانم زهرا نعیمی«، کارشناس رسانه در این دوره، وبالگ نویسی 
مانند  نیز  وبالگ نویسی  گفت:  و  دانست  نویسندگی  نوعی  را 
تولید محتوا،  برای  دارد؛ همانند تالش  ویژه ای  آداب  نویسندگی، 

رعایت اصول و قوانین نگارش.
گفتنی است این دوره به  صورت کارگاهی برگزار گشت و طالب 
وبالگ نویسی  تخصصی  دوره  در  شرکت  آماده  وبالگ،  ایجاد  با 

شدند.

درمرکزتخصصیفقهواصولحوزویخواهرانحضرتزهرا)س(برگزارشد

تبلیغ دین در کنار پاسبانی از حریم آن مهم ترین وظیفه ای است که بر عهدۀ حوزویان به عنوان پاسداران 
حریم دیانت نهاده شده است.

و  روشنفکر  زنان  چقدر  اآلن  می فرماید:  تبلیغ  امر  به  نگاه ها  داشتن  معطوف  در  انقالب)مدظله العالی(  فرزانه  رهبر 
و  به معضالت فکری  متجددانی هستند که در علوم مختلف درس خوانده اند. چون محیط، محیط دینی است، 
دینی برخورد می کنند. یک نفر باید این معضالت را برای اینها برطرف کند. اگر خانمی در شهری دارای یک معرفت 
دینی و یک قدرت تحلیلی و تحقیقی باشد، واقعا خیلی راه باز خواهدشد، زنان پیش او می روند و وی جواب می دهد. 
شایسته است همگام با عطف توجه به تبلیغ در حوزه های برادران، در راستای فراهم آوردن ره توشۀ تبلیغی برای 
بانوان نیز اقدام و در موضوعات مختلف همچون اعتقادی، کالمی ـ سیاسی، اجتماعی ـ اخالقی، تربیتی ـ تبلیغی، 
فرهنگی و حوزۀ زن و خانواده گام های اساسی برداشته شود. ازاین رو برای تحقق این مهم، نخستین ره توشۀ تبلیغی 
بانوان با عنوان »سریر سخن« مشتمل بر سه جلد : جلد اول  دربارۀ اصول اعتقادی و با نام »اصول دین برای همه«، 
جلددوم : باعنوان اخالق برای همه وجلدسوم : مشارکت همگانی در فعالیتهای سیاسی -اجتماعی آماده و تقدیم 
ره پویان مکتب فاطمیه)س( و فرهیختگان و فرزانگان فاطمی جو شده است تا دستمایه ای باشد مشحون از معارف ناب 

قرآنی ، روایی و ره توشه ای ثمین؛ فرا راه تبلیغ بانوان در ساحت های مختلف ؛ ان شاءالله 


