
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری
از آسیب های خشونت های خانگی

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران 
استان فارس اعالم کرد

مشارکت 83 درصدی 
استادان در دومین جشنواره 

علمي اساتید

در جمع طالب خواهر شیراز تبیین شد

راهکارهای حضور امن 
در فضای مجازی

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 
استان فارس تأکید کرد

تحقیق و پژوهش؛ بهترین 
راهکار ترقی و پیشرفت

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
استان فارس خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی 
پیشگیری از آسیب های 

خشونت های خانگی

تدریس  با  خانگی  خشونت های  آسیب های  از  پیشگیری  آموزشی  کارگاه  گفت:  علوی«  رقیه  سیده  »خانم 
آقایان »کامران حکمت« رئیس اداره پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی دادگستری استان و »بهرام بابایی زاده« 
کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با حضور مبلغان و دانش آموختگان مدارس علمیه خواهران 

شیراز برگزار شد. 
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امیرالمؤمنین علیه السالم:

من تََسلّي بِالُکتُب 
لَم تَُفتُه َسلَوٌة

کسي که با کتاب آرامش یابد ، هیچ آرامشي را از 

دست نداده است

غررالحکم ، ص۵۹۸
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مدیر حوزه علمیه خواهران فارس تأکید کرد

برخورداری از دانش الزم 

و توجه به نیاز؛  دو رکن 

اساسی در معرفی کتاب

مسئول طرح اندیشه مطهر 
در استان فارس

مباحثه؛ جزء واجب رکنی 
طرح اندیشه مطهر

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 
استان فارس تشریح کرد

بخشنامه جذب استاد و تشکیل 
کارگروه تخصصی پایان نامه ها 

و تحقیقات پایانی

مراسم گرامیداشت هفته کتاب با حضور مدارس 
علمیه خواهران شهر شیراز برگزار شد.

مسئول طرح  حدائق«  »آقای سید رضی سردار 
مباحثه  جلسه  از  فارس  استان  در  مطهر  اندیشه 
این طرح در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 

فارس بازدید کرد.

استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
بررسی  تخصصی  کمیسیون  برگزاری  از  فارس 
محل  در  دو  سطح  داور  و  راهنما  استادان  مدارک 

مدیریت استان فارس خبر داد.

خوبی  نتایج  با  علمی  نهضت  حرکت 
همراه شده اما با موانعی روبه رو است 
که باید آنها را شناخت و عالج کرد/ 
ازجمله ی  دشمنان  کارشکنی های 
کلمه ی  تا  عده ای  است.  موانع  این 
ناراحت  می شود،  تکرار  »دشمن« 
همچون  هشدار،  این  اما  می شوند 
با  قرآن،  در  شیطان  کلمه ی    تکرار 
هدف ایجاد هوشیاری است و درواقع، 
»توهم  نه  است  توطئه«  »شناخت 
توطئه«.        مقام معظم رهبری
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اخبار مدارس
در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران

 الزهرا )س( استهبان بیان شد
تفاوت ماهوی حوزه و دانشگاه

رونیز  جمعه  امام  دسترنج«،  »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در 
پیرامون تزکیه نفس و زی  الزهرا)س( استهبان 

طلبگی به ایراد سخن پرداخت.
وی درباره تفاوت ماهوی حوزه با دانشگاه گفت: 
و  است  آموزش  بر  بنایش  سنگ  گرچه  حوزه 
و  دل  جان،  در  را  اهل بیت)علیهم السالم(  علوم 
روح طالب بر یادگار می گذارد، ولی نکته اصلی 
که حوزه را از دیگر جاها جدا می کند و ما از آن 
تزکیه و خودسازی است و  غافل شده ایم بحث 

این مسأله جدای از بحث علم است.
هر  از  را  علم  آمده  روایات  در  داد:  ادامه  وی 
رنج  علم  آموزش  برای  کنید.  دریافت  سینه ای 
سفر را برخودتان هموار کنید. علم را حتی از کفار 
هم می توان یاد گرفت. ولی در رابطه با تزکیه و 
از  را  اخالق  که  نشده  بیان  این گونه  خودسازی 
هر کسی بیاموز. مقدمه علم را عمل یا اخالق یا 

تهذیب نفس بیان کرده اند.
مدرسه  حوزه،  کرد:  تأکید  حوزه  استاد  این 
اهل بیت)علیهم السالم( است و این بزرگواران نیز 
از  را  علوم خود  و  متصل هستند  پیامبر)ص(  به 

ایشان دریافت کرده اند.
پیامبر به کتاب شریف قرآن متصل است. کتاب 
الهی نیز به پیامبر می فرماید: »یزکیهم و یعلمهم 
الکتاب و الحکمه.« یعنی بر تزکیه و تعلیم کتاب 
حوزه  نظام  بنابراین  می دهد.  دستور  حکمت  و 
نظام تزکیه در مرحله اول و تعلیم قرآن و حکمت 

در مرحله دوم است.
امام جمعه رونیز تصریح کرد: اگر کسی وارد حوزه 
قرآن و حمکت  تعلیم  و  تزکیه  دنبال  به  و  شود 
نباشد، به دنبال چیز دیگری آمده باشد، به جایی 
نمی رسد. بلکه به خود و حوزه ظلم می کند. نباید 
از تز دانشگاه برای رشد حوزه استفاده کنیم، بعد 

ببینیم همان تز برای ما هدف شده است.
وی افزود: امروزه زی طلبگی اگر بخواهد اتفاق 
بیفتد، بیشتر او را عقب افتاده و دیوانه می بینند 
تا فردی عاقل. ولی بدانید که زی طلبگی، توکل 

است. 
در حوزه حقوق همان حقوق است، در آمد همان 
به  که  دارد  معجونی  خداوند  ولی  است  درآمد 
طلبگی  برکت.  نام  به  دهد  می  بعضی ها  اموال 
و  راه  جامعه  امروزه  چون  خداست.  با  معامله 
رسمش از مسائل معنوی به مسائل مادی تغییر 
کرده، لذا زی طلبگی زی خاصی است و اصل آن 
بر اخالق نیک، حسنه و پاک است و اخالق پاک 
نشود،  پاک  عقیده  تا  است.  استوار  اعتقادات  بر 

اخالق پاک نمی شود و باال نمی رود.
برای  کرد:  خاطرنشان  دسترنج  حجت االسالم 

ششمین نشست هم افزایی فرهنگی با هدف افزایش توان علمی و مهارتی 
مبلغان در حوزه امامت و والیت در حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار 

شد.
»آیت اهلل علی شیخ موحد« مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس، در خصوص اهمیت تبیین 
دقیق و صحیح مبانی والیت اهلبیت)علیهم السالم( و دفاع از امامت و والیت در مقابل افکار و 
اعتقادات انحرافی وهابیت گفت: وهابیت با استفاده از امکانات رسانه ای وسیع و بهره گیری گسترده 
از تکنولوژی های ارتباطی، نه تنها به تکرار هزار باره شبهه افکنی سال ها و قرون گذشته می پردازند، 
بلکه با تولید صد ها شبهه تازه در در قالب های علمی، بر گستره شبیخون اعتقادی و فرهنگی خود 
افزوده و ایمان جوانان متدین و عاشق اهلبیت)علیهم السالم( عصمت و طهارت را نشانه می گیرند.

وی خواستار شد: طالب با تشکیل گروه های پژوهشی در موضوع نظریه والیت فقیه کارهای 
علمی شاخصی انجام دهند.

همچنین »حجت االسالم وحید احمدی« دبیر بنیاد بین المللی غدیر استان فارس، در زمینه برگزاری 
کارگاه های آموزشی برای طالب در حوزه امامت و والیت اعالم آمادگی کرد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس نیز در این نشست بیان کرد: مبلغان برای پاسخگویی 
به شبهات وهابیت در جامعه، به آموزش های علمی و مهارتی خاصی نیاز دارند که همکاری با 

بنیاد بین المللی غدیر برای تأمین استاد متخصص و خبره در این فن، بسیار راهگشا خواهد بود.
برنامه های  تدوین  و  تنظیم  مهم،  این هدف  به  رسیدن  راستای  در  قطعاً  وی خاطر نشان کرد: 

آموزشی در سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته، از ضروریات اولیه خواهد بود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس تأکید کرد

تبیین دقیق مبانی والیت اهلبیت)ع(؛ راهکار 
مقابله با افکار و اعتقادات انحرافی وهابیت

اخبار مدارس
طالب خواهر آباده طشک از کتابخانه 

بصیرت بازدید کردند
و  کتاب  هفته  گرامی داشت  مناسبت  به 
علمیه  مدرسه  طالب  از  جمعی  کتابخوانی 
کتابخانه  از  طشک  آباده  الزهرا)س(  خواهران 

عمومی بصیرت این شهر بازدید کردند.
کتابخانه  تازه های  با  طالب  بازدید،  این  در 
بصیرت، آشنا و در کتابخانه های عمومی استان 

فارس)سایت سامان( ثبت نام کردند.
******
استاد حوزه

چگونه گناه نکنیم؟
همزمان با دهه سوم محرم مراسم سخنرانی و 
عزاداری با حضور جمعی از طالب و دانش آموزان 
مدرسه  در  عاشورایی  فرهنگ  ترویج  هدف  با 
برگزار  ارسنجان  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه 

شد.
»حجت االسالم محمد محمدی« استاد حوزه در 
گناه  مورد  در  حسین)ع(  امام  گفت:  مراسم  این 
نکردن دیدگاهی را بیان کردند که در آن دست 
روی وجدان و ذات انسان قرار دادند و گفتند اگر 
می توانی رزق و روزی خدا را نخوری گناه کن.

وی افزود: دست گذاشتن بر اموری که می گوییم 
گناه  باعث  برویم،  خدا  قدرت  زیر  نمی توانیم 
برای  و  است  آب شور  مانند  گناه  است.  نکردن 
کسی که تشنه است، دردی را درمان نمی کند، 

بلکه او را تشنه تر می کند.
و  اراده  با  داشت:  اظهار  حجت االسالم محمدی 
اگر نتوانستیم با مشاوره می توانیم گناه را از خود 

دور کنیم.
کردم  گناه  اگر  می گویم  خود  با  من  گفت:  وی 
خودم را جریمه می کنم؛ چون نفس انسان مانند 

بچه است.
تصریح  گناه  پیامدهای  به  اشاره  با  حوزه  استاد 
کرد: گناه باعث میشود آبرویمان برود و ازچشم 
می گوید  نیز  قرائتی  حجت االسالم  بیفتیم؛  خدا 
حکیم  می کند،  مستجاب  را  دعاها  که  خدایی 
شود،  مستجاب  تو  دعای  اگرمیخواهی  است؛ 

ظرف دلت را تمیز کن.
******

در جمع طالب خواهر ارسنجان مطرح شد
زی طلبگی در پرسش از استاد

مدرسه  در  طلبگی«  »زی  توجیهی  نشست 
با حضور  علمیه خواهران فاطمیه)س( ارسنجان 

جمعی از طالب برگزار شد.
علمیه  مدرسه  مدیر  نظری«،  اعظم  »خانم 
خواهران فاطمیه)س( ارسنجان، در این نشست، 
بیان کرد: پرسش باید از متخصص پرسیده شود. 
شود.  مشخص  هدف  باید  پرسش  در  همچنین 

هدف مچ گیری و اذیت استاد نباشد.
دانستن  برای  آمده  روایت  در  کرد:  اضافه  وی 
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با موضوع »اخالق در خانواده« در مدرسه علمیه خواهران  نشست اخالقی 
فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.

در این نشست که با حضور طالب متأهل به همراه همسرانشان برگزار شد، »حجت  االسالم 
نشانه های  از  امروزی، گفت:  درباره آسیب های زندگی های  استاد حوزه،  قدرت اهلل سعیدی«، 
خلقت خداوند، آرامشی است که با ازدواج بوجود می آید اصل و اساس زندگی رسیدن به آرامش 

است.
از  وی، توقعات بیجا، چشم و هم چشمی، فقدان احترام میان زوجین، فضای مجازی و... را 

آسیب های زندگی امروزی برشمرد.
این استاد حوزه، بیان داشت: در خانواده باید جایگاه و وضعیت طلبه مشخص باشد. خانه طلبه و 
فرزند طلبه باید خاص باشد. در واقع زندگی طلبه باید برای دیگران الگو باشد و زندگی طلبگی 

باید روح طلبگی هم داشته باشد.
سبب  می توانند  کنند  عمل  خوب  خود  وظیفه  به  خانم ها  اگر  گفت:  سعیدی،  حجت االسالم 
موفقیت همسرانشان شوند و همه پیروزی ها دست خانم هاست و آقایان هم باید مراقب حاالت 

روحی خانم ها باشند.

حجت االسالم سعیدی:

خانواده طلبه نیز باید برای دیگر خانواده ها الگو باشد



اخبار مدارس
که  بدانیم  باید  را  این  نکنیم،  گم  را  راه  این که 
تحصیل  برای  کرده ایم  انتخاب  که  را  مکانی 
انتخاب  که  را  مکانی  شود  گفته  است  بهتر  و 
یاد  ما  به  را  شدن  پاک  تهذیب.  برای  کرده ایم 
انجام  با  مگر  خودمان.  همت  با  مگر  نمی دهد 
واجبات و ترک محرمات. آیت اهلل العظمی بهجت 
می فرمود: »به آنچه می دانید عمل کنید، آنچه را 

نمی دانید خود خدا یاد می دهد.«
******

مدرسه علمیه حضرت نرگس جهرم خبر داد
همایش بانوان عاشورایی

همایش بانوان عاشورایی با همکاری مدرسه 
روز  صبح  جهرم،  نرگس)س(  حضرت  علمیه 
با حضور چهارهزار  تاسوعا و عاشورای حسینی، 
اللهی  بانوان سطح شهر در حسینیه آیت  از  نفر 
و امامزاده بی بی دو خواهران جهرم برگزار شد.

»حجت االسالم محمدرضا حدادپور« استاد حوزه 
و دانشگاه در سخنان خود با موضوع »نظریه نماد 
گرایی« گفت: هر آن چه که در تاریخ انجام می 
شود، فقط ظاهر ندارد، بلکه نمادی از چیزی می 
باشد. واقعه کربال نیز از این قاعده مستثنی نبوده 
و حاوی نمادهای بسیاری است، از جمله: مشک، 
یک  کدام  هر  که  و...  آب  سقا،  خیمه،  تشنگی، 

نماد محسوب می شود.
وی افزود: برای تشنگی مصادیق متعددی وجود 
دارد که ممکن است این تشنگی ها نوسان داشته 
باشد، ولی در زندگی هر فردی قطعا پیش خواهد 
نام  تشنه  قیمتی،  هر  به  مقام  تشنه  مانند:  آمد، 
تشنگی  قیمت،  هر  به  نان  تشنه  قیمت،  هر  به 
شهوت، تشنه شهرت، تشنه معنویت به هر قیمت 

و...
در  بخش دیگری از این همایش »حجت االسالم 
زین العابدین دست داده« استاد حوزه و دانشگاه، 
عاشورایی،  زنان  از  برخی  خصلت های  بیان  به 
همچون ام وهب و همسر زهیر و رباب و بانوانی 
چون سوده و همسر عمرو بن حمق که شجاعت 
بانوان  و  پرداخت  بود،  گر  جلوه  آنان  در  ایثار  و 

جامعه را به الگو گیری از اینان دعوت کرد.
بی  همچون  جامعه  معضالت  از  برخی  وی 
حجابی و اختالط مرد و روابط نامحرم و طالق را 
بیان نموده و راهکار آنها را، الگو پذیری از زنان 

کاروان امام حسین مطرح کرد.
به  گویی  پاسخ  مداحی،  عاشورا،  زیارت  قرائت 
و  کودکان  برای  نقاشی  غرفه  شرعی،  مسایل 
اهدای بسته های فرهنگی از جمله برنامه های 

اجرا شده در این مراسم بود.
******

در موسسه آموزش عالی حوزوی 
ریحانه النبی)س( شیراز بررسی شد

علل کم توجهی به نماز
زینب  »خانم  پایانی  تحقیق  دفاعیه  جلسه 

گفته شده کتاب، باغستان دانشمندان است.
دو چیز در باغ چشم نواز است: هوای پاک و لطیف و زیبایی سبزه و درخت.

در کتاب هم آرامش نفس انسانی نهفته و خسته نشدن از زندگی.
آری. عالقه به کتاب و خواندن آن خستگی را از روح و روان انسان خارج می کند، بویژه اگر 
کتاب مورد عالقه خود را مطالعه کند. تاریخ یا عرفان و فلسفه یا ادب و شعر یا احکام و اعتقادات 

دینی و ... .
دوری از کتاب و اختصاص ندادن مقداری از وقت شبانه روز به خواندن کتاب، بس ملول کننده 

روح می باشد.
کتاب، اطالعات به انسان می دهد و اطالعات، انسان را در مقابل حوادث، مصون نگه می دارد؛ 
کتاب مونس تنهایی انسان اسن و می توان گفت سخت ترین حاالت انسان، احساس تنهایی 

است یا وحشتناک ترین و این با کتاب به صورت قابل توجهی از بین می رود.
انسان خیال  انسان می آید.  انسان است، از غفلت هایی که احیانًا به سراغ  کتاب هشدار دهنده 
می کند دنیا، اکنون دچار این حوادث شده. کتاب به انسان می گوید، در طول تاریخ این حوادث 

بوده.
به هر حال فوائد کتاب خوانی شاید قابل شمارش نباشد و دنیای کتاب خوان مملو از زیبایی و 

حسنات است.

پیام مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس  
به مناسبت هفته کتابخوانی

اخبار مدارس
بپرس نه برای آزاردادن که نادان آمرزنده همانند 
داناست و دانای برون از راه انصاف همانند نادان 

پرچون و چراست.
با احترام کامل  باید  خانم نظری، افزود: پرسش 
باشد. باید در حیطه  تخصصی فرد باشد. البته اگر 
در جایی استاد نتوانست به پرسش ما پاسخ دهد، 

حمل بر بلد نبودن نکنیم.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه )س( ارسنجان 
تشریح کرد

چه چیزهایی قلب را می میراند؟
با  عاشورایی«  »فرهنگ  توجیهی  نشست 
حضور جمعی از طالب و مردم در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمیه)س( ارسنجان برگزار شد.
»حجت االسالم حسین توکلی«، استاد حوزه، در 
این نشست، با اشاره به روایتی گفت: گناه پی در 
کوچک  چه  و  بزرگ  چه  می میراند؛  را  قلب  پی 

باشد.
وی اضافه کرد: گفت وگوی زیاد با نامحرم عامل 
دیگر دل مردگی است. در روایت آمده هر کلمه 
او  برای  گناه  هزار  اندازه  به  نامحرم  با  شوخی 
قلب  احمق  با  جدال  همچنین  می شود.  نوشته 

انسان را به مرور زمان می میراند.
قلب  مردن  عامل  چهارمین  حوزه،  استاد  این 

انسان را عیاشی دانست.
******

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان 
بیان شد

انقالب اسالمی  ما با انقالب پیامبر )ص( 
تفاوتی ندارد

نشست سیاسی با هدف »بصیرت افزایی« با 
حضور »سرهنگ حسین زارعی« در جمع طالب 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مسئوالن  و 

استهبان برگزار شد.
به  اشاره  با  زارعی«  »سرهنگ  نشست  این  در 
از  برگرفته  ما  انقالب  کرد:  بیان  انقالب  اهداف 
دریای غنی الهی است، به همین خاطر با انقالب 
برای  ندارد چون هردو  تفاوتی  اکرم)ص(  پیامبر 

پایداری و حفظ اسالم رخ داده است.
دالیلی  ترین  مهم  از  یکی  داشت:  اظهار  وی 
تا  و  شود  اسالمی  پیروز  انقالب  شده  که سبب 
االن دوام بیاورد اهداف واالی انقالب بوده، که 
است.  نمایان  بخوبی  امر  این  تاریخ  مطالعه  با 
رخ  تاریخ  طول  در  هم  دیگری  انقالب های 
دادند، ولی چون اهدافشان دنیایی بود خیلی زود 
سرکوب شدند و از بین رفتند مانند انقالب کبیر 

فرانسه یا انقالب روسیه.
حجت االسالم زارعی در پایان افزود: برای حفظ 
انقالبی  اول  درجه  در  باید  ما  همه  انقالب  این 
این  دشمنان  دوم:  بمانیم،  انقالبی  و  باشیم 
انقالب وحربه های دشمن را بخوبی بشناسیم و 

3

آسیب های  با  طالب  آشنایی  هدف  با  و  نور«  »سفیران  عنوان  با  نشستی 
عزاداری و جلسات خانگی در جمع طالب و با حضور مداحان و مربیان طرح 

صالحین در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.
»خانم کاتب«، استاد حوزه و دانشگاه، در این نشست، با اشاره به آسیب های عزاداری و جلسات 
خانگی، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکالتی که در مراسمات عزاداری اتفاق می افتد این 
است که افرادی بدون آگاهی و حتی بدون هیچ علم و دانشی منبرهای سخنرانی، تفسیر قرآن 
و روضه خوانی را در دست می گیرند و با تشکیل دادن جلسات خانگی سبب به وجود آمدن 

بسیاری از انحرافات و باورهای غلط در بین مردم می شوند.
این که  باشد.  داشته  تخصص  رشته  دو  حداکثر  یا  یک  در  می تواند  کسی  هر  داد:  ادامه  وی 
می بینیم یک فردی همه جلسه را خودش در دست گرفته و سعی دارد در همه جا فقط خودش 

حضور داشته باشد، این یک نشانه است که ما متوجه شویم کارش اشکال دارد.
خانم کاتب در پایان افزود: نکاتی که در مداحی دارای اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد، 
نخست، یک مداح خوب باید مخاطبان خود را خوب بشناسد و به اصطالح مخاطب شناسی کند 

و بر اساس نیاز و ظرفیت مخاطبین مداحی کند. 
دوم، نباید از هر لفظی برای تحریک احساسات مخاطبان خود استفاده کند. سوم، برای شرکت 

در مراسمات عزاداری نباید نرخ تعیین کند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( استهبان مطرح شد

آسیب شناسی عزاداری و جلسات خانگی
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اخبار مدارس
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  از  قاسمی« 
عالی  آموزش  موسسه  در  بید  خرم  الزهرا)س( 

حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز برگزار شد.
با  پایانی  تحقیق  این  در  قاسمی«  زینب  »خانم 
عنوان علل کم توجهی به نماز، به بررسی ضعف 
اعتقادی، تکبر و غرور، مجالست با دوستان،سهل 
انگاری و... پرداخت و راهکارهایی از جمله ایجاد 
فضای معنوی، گسترش تبلیغات دینی، گسترش 

فرهنگ نماز و... ارائه کرد.
جزء  سختی ها،  و  مشکالت  کرد:  تصریح  وی 
جدانشدنی از زندگی عصر حاضر است. زندگی ای 
که مفاهیم اصلی خود را کنار گذاشته و به جای 
احساس امنیت برای جوانان، استرس و اضطراب 
را به ارمغان آورده، نماز و نیایش آرام بخش روح 

و روان انسان ها است.
******

استاد و مشاور حوزه
اخالص و حسن نیت؛ مهمترین اصل 

در امر به معروف و نهی از منکر  
نشست امر به معروف و نهی از منکر، با حضور 
50 نفر از طالب و مسئوالن، در مدرسه  علمیه 

خواهران الزهرا س گراش برگزار شد. 
حوزه  مشاور  و  استاد  فیروزی«  صغری  »خانم 
مهم ترین اصل در امر به معروف و نهی از منکر 
را اخالص و حسن نیت دانست و گفت: در مرحله 
اول امر به معروف و نهی از منکر یعنی قلبی، باید 
دغدغه ما این باشد که وقتی منکری در جامعه و 
اطرافیانمان می بینیم، باید چطور امر به معروف 

و نهی از منکر کنیم.
وی مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر را 
مرحله  این  در  افزود:  و  دانست  اندرز  و  موعظه 
کنیم  صحبت  آن ها  با  لّین  و  نرم  زبانی  با  باید 
عملی  تدابیر  می بایست  ید  یا  مرحله سوم  در  و 

بیاندیشیم.
خانم فیروزی ادامه داد: خداوند متعال در آیه 32 
سوره احزاب ، اصول مهم امر به معروف و نهی 
به همسران  و خطاب  کند  می  رابیان   منکر  از 
شما  پیامبر!  همسران  ای  فرماید:  می  پیامبر 
تقوا  اگر  نیستید،  معمولی  آنان  از  یکی  همچون 
انگیز سخن  به گونه ای هوس  پیشه کنید. پس 
نگویید که بیمار دالن در شما طمع کنند و سخن 
شایسته بگویید. وی خاطر نشان کرد: وظیفه  ما 
که  است  این  روحانی   و  طلبه  یک  عنوان  به 
و  نباشیم   غافل  انحرافات کوچک  و  رفتارها  از 

احساس مسئولیت کنیم.
******

 در مراسم روز خانواده مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا )س( گراش عنوان شد

راه های رسیدن به نشاط 
در زندگی مشترک

طالب  آشنایی  هدف  با  خانواده  روز  مراسم 

مراسم گرامیداشت هفته کتاب با حضور مدارس علمیه خواهران شهر شیراز 
برگزار شد.

در این مراسم، »آیت اهلل علی شیخ موحد« مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس، معرفی کتاب 
را یکی از وظایف استادان حوزه دانست و دو شرط برای انجام این وظیفه تعریف کرد. 

وی اظهار داشت: گاهی اوقات یک کتاب، مسیر زندگی را عوض میکند. بنابراین باید در زمینه 
معرفی کتاب از دانش الزم برخوردار بود.

آیت اهلل شیخ موحد توجه به نیاز طلبه را رکن دوم معرفی کتاب عنوان کرد و افزود: عمر محدود 
انسان اکتفا نمی کند که به همه جا سر بزند. پس انتخاب کتاب باید در راستای نیاز علمی و مواردی 

که بدنبال فهم آن هستیم، باشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران فارس تأکید کرد

برخورداری از دانش الزم و توجه به نیاز؛
 دو رکن اساسی در معرفی کتاب

اخبار مدارس
در مرحله بعد روشنگری کنیم، از راه های مختلف 
کادرهای  تربیت  مناسب،  شعارهای  ارائه  مانند 
مؤثر وشایسته و تدوین تجربه های متراکمی  که 
اسالمی اتفاق  جمهوری  در صحنه  و  انقالب  در 

افتاده است.
******

برترین های آموزشی و فعاالن فرهنگی 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 

استهبان تقدیر شدند
حضور  با  آموز  دانش  روز  بزرگداشت  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب 

الزهرا)س( استهبان برگزار شد.
مدیر  قاسم زاده«،  مراسم »خانم خدیجه  این  در 
استهبان،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
و  تالش  افزایش  راه  ترغیب  و  تشویق  گفت: 

کوشش در کارها است.
داشت:  اظهار  برتر،  طالب  معرفی  ضمن  وی 
تعلیم و تعلم باید خالصانه و برای کسب رضای 
امر  در  دیگران  ترغیب  و  تشویق  باشد.  الهی 
و  افراد  در  انگیزه  ایجاد  سبب  علوم  فراگیری 
برای  آن ها  و کوشش  افزایش تالش  نتیجه  در 

یادگیری می شود.
مواقع  برخی  در  کرد:  عنوان  حوزه،  استاد  این 
تنها برای خودشان مفید است،  نه  افراد  تشویق 
بلکه سبب ایجاد انگیزه در دیگران شده و آن ها 

را وادار به تالش و کوشش می کند.
از  جوایزی  اهداء  با  پایان،  در  قاسم زاده  خانم 
طالب برتر در زمینه آموزشی و فعاالن فرهنگی 

تشکر و قدردانی کرد.
******

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
استهبان انجام شد

برنامه تجدید پیمان با شهدا 
و کوهنوردی

صبحگاهی  کوهنوردی  و  روی  پیاده  برنامه 
تندرستی،  و  نشاط  روحیه،  تجدید  هدف  با 
توسط طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( استهبان انجام شد.
در این برنامه طالب پس از تجمع در کنار قبور 
مطهر شهدای گمنام واقع در استهبان و قرائت 
فاتحه، این مسیر را تا محل چشمه قهری، یکی 
از مکان های دیدنی که در ارتفاعات کوه های این 

شهر واقع شده است، به کوهنوردی پرداختند.
******

امام جمعه رونیز
حب نفس مهم ترین دلیل شکست عقل 

در مقابل شیطان است
امام  دسترنج«،  عبدالرزاق  »حجت اال سالم 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  رونیز  جمعه 
در  اشت:  اظهار  استهبان،  الزهرا)س(  خواهران 
درون ما دو جریان وجود دارد، یکی اندیشه که 

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس از برگزاری اولین جلسه 
شورای علمی پژوهشی در محل حوزه علمیه خواهران استان فارس خبر داد.

»خانم مدینه صدیق« گفت: در این جلسه که با حضور مدیران مدارس علمیه خواهران شیراز 
برگزار شد، برنامه های قابل اجرا در هفته کتاب مورد بررسی قرار گرفت.

از  تقدیر  و  مدارس  بین  مشترک  بصورت  کتاب  هفته  گرامیداشت  مراسم  برگزاری  افزود:  وی 
کتابداران و واقفان کتاب از جمله مصوبات این شورا بود.

به مناسبت هفته سالمت نشست سالمت با محوریت خشم و عوامل آن به 
منظور آشنایی خواهران طلبه با راهکارهای کنترل خشم و با حضور جمعی از 

طاّلب در مدرسه علمیّه خواهران فاطمیه)س( فسا برگزار شد.
در این نشست »آقای سیدمحمد حسین اجاقی« استاد حوزه و دانشگاه، گفت: از عوامل مهمی 
که در ایجاد خشم نقش مؤثری دارند، عوامل محیطی، عوامل هیجانی و عوامل جسمانی است.

وی تأکید کرد: مهم ترین گام در راه کسب مهارت کنترل خشم، شناخت همین عوامل مؤثر 
در ایجاد خشم است.

»آقای اجاقی« در ادامه به چند نکته مهم اشاره کرد و افزود: خشم نیز مانند ترس طبیعی است 
و همه آن را تجربه می کنند. اگرچه هیجان ناخوشایندی است، ولی همیشه بد نیست و حتی 
گاهی می تواند مفید باشد. تنها باید بدانیم که ما خود مسئول هیجاناتمان هستیم و مسئولیت 

کاری که هنگام عصبانیت انجام می دهیم نیز به عهده خودمان است.

در نیمه دوم سال برگزار شد

اولین جلسه شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه 
خواهران استان فارس

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه )س( فسا بررسی شد

راهکارهای کنترل خشم
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اخبار مدارس
طالب  حضور  با  متعادل  خانواده  ویژگی های  با 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  متأهل  خواهر 

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

سامان دهی امور خانه است.
وی افزود: یکی از موارد مهمی که اسالم بر آن 
تأکید دارد این است که میان زن و مرد الفت و 
محبت برقرار شود و برای ایجاد الفت و محبت 
عاملی به نام شادابیت و نشاط باید به وجود آید. 
چیزی که محبت را برقرار می کند جز شادی و 

نشاط نیست.
نشاط  با  خندیدن  البته  کرد:  عنوان  حوزه  استاد 

فرق دارد. 
خندیدن لحظه ای است ولی نشاط به حدی است 
و  نشاط  هم  باز  دارد  هم  مشکل  فرد  وقتی  که 
حضرت  که  می بینیم  لذا  دارد.  درونی  شادابیت 
و  گرفتند  قرار  یزید  مقابل  در  وقتی  زینب)س( 
لحظات سختی را داشتند، ولی آرامش و شادابیت 

درونی داشتند.
وی، کشف یک دیگر یعنی پذیرفتن فرد به همان 
مقابل  در  فروتنی  و  تواضع  است،  که  صورتی 
همسر و تحسین همسر را از دالیل ایجاد شادابی 

برشمرد.
******

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان 
بیان شد

ارزش علم و عمل 
طالب  حضور  با  محرم  ماه  عزاداری  مراسم 
و استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

استهبان برگزار شد
عبدالمحمدی«،  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
استاد حوزه و دانشگاه با توجه به حدیثی از امام 
به  زمین  روح  و  نشاط  داشت:  بیان  )ع(  صادق 
ارزش  انسان  به  چه  آن  و  است  انسان  وجود 
می دهد، علم است و ارزش علم به عمل کردن 
و  آن  نیت  به  عمل  ارزش  و  روح  و  بوه  آن  به 

ارزش نیت به اخالص در کار است.
وی گفت: از نظر اسالم کار خوب از آدم خوب 
وقت ها  گاهی  است.  قبول  قابل  خوب  نیت  با 
ولی  است،  خوب  هم  شخص  است،  خوب  کار 
نیت خالص نیست. لذا این عمل در باطن مورد 
باشد،  خدایی  اگر  نیت  شود.  نمی  واقع  پذیرش 
عمل ماندگار می شود و رشد می کند. در آیات 
بسیاری از قرآن آمده است که آنچه عمل را باال 
می برد و رشد می دهد، نیت است. بدون نیت 

کار ارزشی ندارد.

»آقای سید رضی سردار حدائق« مسئول طرح اندیشه مطهر در استان فارس 
از جلسه مباحثه این طرح در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس بازدید 

کرد.
در این نشست »خانم سیده رقیه علوی« معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس به 
ارائه گزارشی از نحوه برگزاری جلسه های مباحثه، تعداد گروه ها و تاریخ شروع طرح در مدیریت 

استان پرداخت.
هم چنین »آقای سید رضی سردار حدائق« مسئول طرح اندیشه مطهر در استان فارس ضمن 
بازدید از جلسه مباحثه مسئوالن استان، مباحثه را جزء واجب رکنی طرح دانست و اظهار داشت: 
برای مبارزه با شیطان به قدرت روحی باالیی نیاز داریم که در حالت عادی نمی توان به این مقام 
رسید. یکی از فوائد مباحثه، رسیدن به این قدرت است. وی به تشریح وظایف مدیر جلسه پرداخت 
و افزود: حضور و غیاب، نوع و میزان فعالیت افراد، تهیه گزارش از هر جلسه، تعیین نمره کالسی 

و نمره کتاب از جمله مواردی است که توسط مدیر باید کنترل شود.
آقای سردار حدائق با تأکید بر رعایت نظم در برگزاری جلسه های مباحثه، بیان کرد: بهتر است این 

جلسه با مشارکت همه اعضا در بحث، در مکان و زمان مشخص و ثابتی اجرا شود.

مسئول طرح اندیشه مطهر در استان فارس

اخبار مدارسمباحثه؛ جزء واجب رکنی طرح اندیشه مطهر
همان علم است و دیگری انگیزه که همان عقل 

است.
با  وی اضافه کرد: در این میان شیطان همواره 
عقل ما می جنگد و حتی در برخی مواقع از علم 
ما هم کمک می گیرد. اگر انسان مواظب نباشد، 
این  افزون بر  شود.  راهش  حجاب  می تواند  علم 
شیطان  و  عقل  جنود  بین  همیشه  ما  درون  در 
جنگ و دعوا است. اگر شیطان غالب شود انسان 
نمی تواند خود را در مقابل گناهان کنترل کند و 
اگر عقل پیروز شود، شیطان از دل خارج می شود.

این استاد حوزه، تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
دالیل در نزاع عقل و شیطان که سبب می شود 
شیطان پیروز شود و عقل شکست بخورد، حب 
به دنیا و امور دنیوی است. برای همین است که 
ما می بینیم، انسان با انجام دادن برخی از کارها 
مانند تماشای فیلم های تلویزیونی و گوش دادن 
چون  نمی کند؛  خستگی  احساس  موسیقی  به 
نسبت به این کارها حب دارد. انسان اگر چیزی را 
دوست داشته باشد هیچ گاه از او خسته نمی شود.

امام جمعه رونیز، در پایان گفت: برای رهایی از 
دام شیطان و شکست او انسان باید همواره و در 
همه حال از نفس خود مواظبت کند. همان طور 
را  انسان  و  است  کمین  در  همیشه  شیطان  که 
نفس  همیشه  باید  کنارش  در  می کند،  وسوسه 
و  مالمت گری  با  و  باشد  اشته  د  وجود  لوامه 

سرزنش کار شیطان را خنثی کند.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
جنت شهر مطرح شد

شهید فهمیده مظهر مقاومت و 
ایستادگی بود

مراسم »بزرگداشت شهید حسین فهمیده« با 
راهنمایی  مدرسه  نوجوانان  از  نفر   60 از  دعوت 
آشنایی  منظور  به  طالب  و  پور  احمدی  شهید 
مدرسه  در  شهادت  و  ایثار  روحیه  با  نوجوانان 
شهر  جنت  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه 

برگزار شد.
»آقای محمد جواد امام«، استاد دانشگاه در این 
نشست به معرفی شخصیت شهید حسین فهمیده 
در هشت  نوجوانان سیزده ساله  نقش  تشریح  و 

سال جنگ تحمیلی پرداخت.
خوب  کار  یک  با  فهمیده  شهید  کرد:  بیان  وی 
را  کشورش  و  خودش  نشان  و  نام  موقع  به  و 
بصیرت  با  کار  را  آن  ما  رهبر  که  کرد  ماندگار 
آگاهی  و  بصیرت  روی  از  که  تصمیمی  خواند. 
باشد می تواند انسان راجاودانه و بهشتی کند و در 
مقابل انسان با بی بصیرتی ممکن است خود و 

دیگران را به نابودی بکشاند.
شما  حجاب  امروزه  کرد:  تصریح  امام،  آقای 
حضرت  حجاب  که  عزیز  و  نوجوان  دختران 
زهرا)س( است در جهان حرف نخست را می زند؛ 

رونیز،  جمعه  امام  دسترنج«  »حجت االسالم  حضور  با  اخالق  درس  جلسه 
طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.

ایام  به مناسبت  امام جمعه رونیز، ضمن عرض تسلیت  این جلسه حجت االسالم دسترنج  در 
بیان داشت: حوزه های علمیه نسبت به مکان های  اباعبداهلل الحسین )ع(  سوگواری حضرت 
دیگر متفاوت است و جنبه تهذیب آن مقدم بر جنبه تعلیم آن است. و در واقع جنبه تهذیب و 

تعلیم آن رابطه صددرصدی با هم دارند.
وی گفت: قرآن کریم سرتاسر علم است، ولی برداشت ما از قرآن تا چه حد است؟ چه اندازه باید 
آیینه دل ما پاک شود تا نور در آن اثرگذار باشد؟ برداشت ما از قرآن بستگی به علم ما دارد. باید 

ببنیم تا چه حد خودمان را به حقیقت قرآن نزدیک کرده ایم؟
استاد حوزه و دانشگاه: بین علم و تزکیه نفس رابطه است که پیامبر )ص( فرمودند: رب زدنی 
راه  و  دریافت می کنیم  بیشتری  نور  بیشتر شود  اسالم   و  قرآن  معارف  به  علما. هر چه علم 
بیشتری برای پیشرفتمان باز می شود. وی اظهار داشت: تربیت طالب به خوب خواندن کتاب 
نیست. به نمره خوب گرفتن نیست و... تربیت طلبه به این است که نور بر او بتابد و روشن شود. 

وظیفه ما به عنوان اساتید حوزه سنگین تر از خود طلبه است.
امام جمعه رونیز در پایان بیان داشت: استاد باید بتواند با عمل و رفتارش تاثیرگذار باشد. در 
زندگی  در  آن درس  ابتدا  باید  تدریس می کند،  را  درسی  استادی  اگر  که  است  توقع  حوزه ها 
با  استاد  درونی  و کشش  باشد  نشسته  استاد  درون  علم  همان  باید  باشد،  شده  پیاده  خودش 
همین مطالب باشد. اگر اینگونه باشد، آن کالس دیگر کالس درس نیست بلکه می شود کالس 

اخالق، می شود کالس اعتقادات.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان تشریح شد

رابطه بین علم و تزکیه نفس



اخبار مدارس
وی گفت: برای شناخت شاخصه ها و معیارهای 
سنجش اخالص باید به اینکه چه اندازه دوست 
میزان  و بشوند،  ببینند  را  داریم دیگران کارمان 
موقعیت  داریم،  دیگران  از  که  پاداشی  توقع  و 
اجتماعی که دوست داریم با انجام کارهایمان به 
دست بیاوریم، انگیزه ای که در خلوت و جلوت 

ازانجام کارمان داریم توجه کنیم.
******

در مدرسه  علمیه خواهران الزهرا )س( گراش 
برگزار شد

مراسم عزاداری دهه اول محرم
مدرسه   در  محرم  اول  دهه  عزاداری  مراسم 

علمیه خواهران الزهرا س گراش برگزار شد.
علمیه  مدرسه   اساتید  و  طالب  مراسم  این  در 
زیارت  قرائت  با  گراش  الزهرا)س(  خواهران 
محرم  ماه  استقبال  به  خوانی  روضه  و  عاشورا 

رفتند.
******

به همت مدرسه علمیه خواهران 
حضرت نرگس )س( جهرم برگزار شد
همایش شیرخوارگان حسینی

بنایی«، معاون فرهنگی مدرسه  »خانم مریم 
از  جهرم،  نرگس)س(  حضرت  خواهران  علمیه 
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در یکی 

از روستاهای اطراف جهرم خبر داد.
استقبال  با  این مراسم که  بنایی گفت: در  خانم 
زیارت  قرائت  شد،  روبرو  دهزیر  روستای  بانوان 
توسط طالب  عزاداری  و  خوانی  روضه  عاشورا، 

این مدرسه اجرا گردید.
قره  طاهره  »خانم  مراسم،  ادامه  در  افزود:  وی 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  خانی« 
به  توجه  با  نرگس)س( جهرم، در سخنان خود، 
تشریح  و  تبیین  به  امام سجاد)ع(،  رساله حقوق 
حقوق فرزندان که بر عهده والدین باالخص مادر 

می باشد، پرداخت.
******

کارشناس مسائل خانواده
فمینیسم ها خانواده را هدف قرار 

داده اند
با  طالب  آشنایی  هدف  با  اخالقی  نشست 
و  طالب  از  نفر   50 حضور  با  فمینیسم  مباحث 
مسئوالن، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

گراش برگزار شد.
استاد  فردفانی«،  فاطمه  »خانم  نشست  این  در 
سال  از  فمینیسم  بحث  داشت:  اظهار  حوزه، 
1885 میالدی آغاز شد. پس از این تاریخ و قبل 
درصد   70 زن  مالی  حقوق  بحث  تاریخ  این  از 
تغییر پیدا کرد. قبل از سال 1885 میالدی زن 
حق مالکیت نداشت. اولین موردی که در بحث 
فمینیسم مطرح کردند، بحث حقوق مالی مانند 

حق مهریه، حق ارث و حق نفقه بود.

کمیسیون  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
تخصصی بررسی مدارک استادان راهنما و داور سطح دو در محل مدیریت استان 

فارس خبر داد.
»خانم مدینه صدیق« بیان کرد: این جلسه با حضور استادان کمیسیون های تفسیر، فقه و اصول و 
کالم اسالمی برگزار شد. وی افزود: مدارک 9 استاد بر اساس بخشنامه 2215/الف95 مورد بررسی 
بخشنامه  تبیین  داشت:  اظهار  فارس  استان  پژوهش حوزه علمیه خواهران  معاون  قرار گرفت. 
جذب اساتید، تشکیل کارگروه تخصصی پایان نامه ها و تحقیقات پایانی و تشریح مراحل تدوین 

پایان نامه ها و تحقیقات پایانی از جمله فعالیت های این کمیسیون تخصصی بود.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس تشریح کرد

بخشنامه جذب استاد و تشکیل کارگروه 
تخصصی پایان نامه ها و تحقیقات پایانی

فرهنگی  معاونت  همت  به  انسان«  عظمت  و  عجایب  با  »آشنایی  نشست 
راهنمایی  مدرسه  در  شهر  جنت  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
عفاف این شهر و با حضور 100 نفر از دانش آموزان با هدف آشنایی با عظمت 

و قدرت خداوند و شناخت انسان برگزار شد.
به صورت  و  متنوع  و  با شیوه شاد  دانشگاه،  و  استاد حوزه  این نشست »خانم خسروی«،  در 
محسوس و ملموس با ذکر مثال های عینی به بیان شناخت از من وجودی برای رسیدن به 
آرمان های انسانی پرداخت. وی افزود: انسان با شناخت خود به سمت خلیفه الهی رشد می کند. 
همچنین بسیاری از مشکالت ریز و درشت زندگی در مسیر الهی هموار می گردد و هر انسان 

پس از شناخت خود می تواند به شناخت معبود دست یابد.

نشست اخالقی با محوریت »بررسی خصائص مردم کوفه و دنیا طلبی« در 
مدرسه علمیه خواهران خرمبید با هدف بصیرت افزایی برگزار شد.

»حجت االسالم مهدی نقوی«، امام جمعه خرمبید، در این نشست، پس از بیان ویژگی مردم 
کوفه و علت سرزنش آن ها توسط امیرمؤمنان)ع( به شرح و بیان آن اوصاف از جمله دنیا طلبی 

پرداخت.
وی افزود: باید حسینی وار به دنبال رضایت خدا بود و در نظر گرفت برای چه و با چه هدفی 
عمل می کنیم و این چیزی است که جامعه به آن مبتال است. برای رضایت مردم، خشم خدا را 

بر می انگیزند در صورتی که خیر دنیا و آخرت در رضایت خداوند است.
به  دهند  ترجیح  خدا  رضایت  به  را  مردم  رضایت  که  ملتی  کرد:  عنوان  خرمبید،  جمعه  امام 

رستگاری نمی رسند.

در جمع دانش آموزان جنت شهر مطرح شد

شناخت مخلوق سبب شناخت معبود می شود

امام جمعه خرمبید:

فردی که رضایت خلق را به رضایت خدا 
ترجیح دهد، رستگار نمی شود

اخبار مدارس
جا  همه  در  حسین)ع(  امام  نام  که  همانطور 
انسان  به  می درخشد. درسی که حسین فهمیده 
آگاهی  ایستادگی، مقاومت، شناخت،  آموخت در 

و بصیرت است.
شبکه  مضرات  و  مزایا  بیان  به  همچنین  وی 
و  مرورگرهای  معرفی  به  و  پرداخت  اجتماعی 

شبکه های داخلی پراخت. 
******

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا س استهبان 
مطرح شد

فلسفه حکومت امام زمان)عج(، 
رضایت و آرامش تمام افراد است

نشست »مهدویت« با سخنرانی »حجت االسالم 
خاوری«، استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم خاوری«، با اشاره 
بیان  مهدی)عج(،  حضرت  حکومت  فلسفه  به 
و  کوچک  جلسات  تمامی  در  که  همانطور  کرد: 
به  رسیدن  برای  افراد  برنامه ریزی ها،  و  بزرگ 
انتخاب  مدیر  عنوان  به  را  نفر  یک  خود  اهداف 
جهانی  حکومت  اهداف  این که  برای  می کنند، 
و  صالحیت  که  نفر  یک  باید  شود،  محقق  نیز 

شایستگی کامل را دارد انتخاب شود.
اهمیت  افزون بر  مدیر  انتخاب  در  افزود:  وی 
که  افرادی  تعداد  مانند  مواردی  به  باید  هدف، 
می خواهند به این هدف برسند، سطح جغرافیایی 
که تحت پوشش این هدف قرار می گیرد و میزان 
هدف  که  چقدر  هر  کرد.  توجه  افراد  نیازمندی 
را  وسیع تری  مکانی  نظر  از  و  باشد  مهم تر  ما 
شامل شود و همچنین از نظر افرادی، تعداد افراد 
بیشتری را زیر مجموعه خود قرار دهد، ارزش کار 

ما بیشتر می شود.
باید  ما  کرد:  اضافه  خاوری  حجت االسالم 
توان  حد  در  و  کنیم  عمل  خودمان  وظیفه  به 
فراهم  را  زمان)عج(  امام  ظهور  زمینه های 
کنیم. همیشه مقدار عرضه مواد بر اساس تقاضا 
بیشتر  تقاضا  میزان  اندازه  هر  می شود،  سنجیده 
باشد به همان میزان عرضه مواد هم باال می رود. 
می توانیم  نیز  حجت)عج(  حضرت  ظهور  درباره 
چقدر  هر  پس  باشیم،  داشته  را  مقیاس  همین 
زمانمان  امام  برای ظهور  خداوند  از  ما  تقاضای 
نزیک تر  ایشان  ظهور  مطمئنًا  باشد،  بیشتر 

می شود.
******
استاد حوزه

انتخاب همسر با معیارهای اسالمی، 
شرط داشتن یک ازدواج موفق است

ویژه  همسر«  انتخاب  »شیوه های  کارگاه 
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
جنت شهر با هدف ارتقای سطح آگاهی آن ها در 

زمینه انتخاب همسر برگزار شد.
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اخبار مدارس
وی افزود: فمینیسم ها خانواده را هدف قرار دادند 
و یکی از نظریه پردازان فمینیسم می گوید: زن 
وقتی ازدواج می کند می گویند فاحشه جنس دوم، 
چون زن برای تأمین نیاز جنسی ازدواج می کند و 

در ازای آن مهریه می گیرد.
خانم فردفانی بیان کرد: در قرن ششم در کشور 
تشکیل  کنفرانسی  بود  تمدن  مهد  که  فرانسه 
زن  آیا  که  کردند  مطرح  را  مسأله  این  و  دادند 

انسان است یا حیوان؟
نیست  حیوان  زن  که  شد  این  کنفرانس  نتیجه 
ولی خداوند او را خلق کرد تا مونس آدم باشد. او 

انسان نیست ولی شبیه انسان است.
******

استاد حوزه و دانشگاه 
استفاده از مستندات معتبر و منابع 
اصیل؛ شرط تبلیغ جریان عاشورا

در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، نشست 
از  با حضور جمعی  افزایی وقایع کربال،  بصیرت 
به  نسبت  مبلغان  آگاهی  منظور  به  طلبه  بانوان 
کتب و مقاتل معتبر، در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمیه)س( فسا برگزار شد.
در این نشست »آقای سید حسین اجاقی« استاد 
و  مهم  چیزی  هرگاه  گفت:  دانشگاه،  و  حوزه 
زیاد  هم  آن  از  تحریم  و  تقلّب  باشد،  ارزشمند 

می شود.
وارد  خواهند  می  طلبه  خواهران  اگر  بنابراین 
جریان عاشورا شوند و در این زمینه تبلیغ کنند، 
استفاده  اصیل  منابع  و  معتبر  مستندات  از  باید 
کنند. وی بیان کرد: یکی از کتبی که سر تا پا 
الشهداء«  کتاب»روضة  است،  تحریف  و  دروغ 
است که شهید مطهری،  از مال حسین کاشفی 

نویسنده این کتاب را نفرین کرده است.
زمینه  در  کتاب  چندین  معرفی  به  اجاقی  آقای 
کتب  جمله  از  افزود:  و  پرداخت  عاشورا  حوادث 
مستند و معتبر در واقعه عاشورا کتاب »االرشاد« 
طاووس«  بن  »سید  از  »لهوف«  مفید،  شیخ  از 
و کتاب »مقتل سیدالشهداء« از مهدی پیشوایی 

است.
******

موسس مدرسه علمیه خواهران نرجسیه سنقر
از راه های بدست آوردن عزت، عبادت 

و اطالعت از خداوند است
نشست اخالقی با هدف تهذیب و خودسازی، 
با حضور60 نفر از طالب و استادان، در مدرسه 

علمیه خواهران الزهراء)س( گراش برگزار شد.
علی  محمد  »حجت االسالم  نشست  این  در 
حسینی مقدم« موسس مدرسه علمیه خواهران 
علمیه  حوزه های  داشت:  اظهار  سنقر  نرجسیه 
جای تهذیب و خودسازی است و اخالق فردی، 

مقدم بر اخالق اجتماعی است.
این  اول در فکر  افزود: هر کس در مرحله  وی 
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جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم فریبا شمس آبادی از طالب گرایش فقه و اصول، 
ورودی سال 89  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »بررسی 
احکام فقهی وقوف بانوان در عرفات، مشعرالحرام و منا« و با راهنمایی آقای محمدهادی 

برگزار شد. طلعتی 
عهده  بر  شیرازی  هادیان  عبدالرسول  حجت االسالم  را  نامه  پایان  این  داوری  افزود:  وی 

داشت.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه خوب 

پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

در  طالب  از  نفر   ۵0 حضور  با  و  افزایی  بصیرت  هدف  با  سیاسی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.

در این مراسم »محمد نام آور«، رزمنده هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: نخستین جنگی 
که یک وجب از خاک ایران به بیگانگان داده نشد جنگ تحمیلی بود.

اوایل  با چه هدفی جنگ کرد؟ در  را شروع کرد؟  برای چه جنگ تحمیلی  افزود: صدام  وی 
پیروزی انقالب اسالمی ارتش از قدرت خود افتاده بود و ارگان بسیج و سپاه هنوز تشکیل نشده 
بود، در این هنگام یک قراردادی بین ایران و عراق امضا کردند که خط القعر رودخانه اروند رود 

مرز بین ایران و عراق قرار دهند.
این رزمنده هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: ولی صدام سه روز قبل از لشکرکشی به ایران 
به مجلس رفت و در حالی که قرارداد دستش بود گفت یک روز ما این قرارداد را امضا کردیم 

و قبول کردیم اما اکنون قبول نداریم.
وی یادآور شد: در ابتدای جنگ، خبرنگاری با صدام مصاحبه کرد و صدام گفت ما یک روزه 
خرمشهر و سه روزه خوزستان را می گیریم و هفته  دیگر بقیه مصاحبه بیا در تهران. عظمت و 
مقاومت مردم خرمشهر زمانی مشخص شد که یک روزه شد سی و چهار روز. امام خمینی)ره( 
از  انداخت و رفت؛ چنان سیلی به صدام بزنیم که  نیز فرمودند: دزدی آمد و سنگی در خانه 

جایش بلند نشود.
نام آور خاطرنشان کرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی تبعه 32 کشور جهان به نفع صدام 

با جمهوری اسالمی می جنگیدند.

با هدف بصیرت افزایی در طالب

نشست سیاسی در مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا )س( گراش برگزار شد

اخبار مدارس
در این کارگاه، »خانم سمیرا بهروز«، کارشناس 
از  نیمی  ازدواج  با  فرد  گفت:  اجتماعی،  مسائل 

دین خود را کامل می کند.
وی بیان داشت: فرد باید همسری را انتخاب کند 
که او را به کمال برساند. برای داشتن یک ازدواج 
موفق باید انتخاب با معیارهای اسالمی صورت 

بگیرد.
از  ازدواج  کارشناس مسائل اجتماعی، معیارهای 
ایمان،  نظر  از  بودن  کفو  هم  را  اسالم  دیدگاه 
اجتماعی  مالک های  دینی،  اعتقادات  و  اخالق 
و  جسمانی  ویژگی های  در  تشابه  و  فرهنگی  و 

اشتراک محل تولد و... برشمرد.
ازدواج هایی  چنین  به  دین  اولیای  افزود:  وی 
خود  مهم  تعالیم  از  یکی  و  می کردند  تشویق 
بودن  کفو  هم  و  همسری  همسان  گزینش  را 
اولیای  کماالت  در  که  طور  همان  می دانستند؛ 
دین آمده که اگر حضرت علی)ع( نبود، همانندی 
یافت  انسان ها  برای حضرت زهرا)س( در میان 
که  است  این  دهنده  نشان  مسأله  این  نمی شد. 
همانندی باید به مراتب ایمان افراد و ویژگی های 

اخالقی آن ها نیز توجه شود.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
جنت شهر

کرسی آزاداندیشی به مناسبت هفته 
وحدت حوزه و دانشگاه برگزار می شود

نشستی به منظور بررسی »هماهنگی کرسی 
و  حوزه  وحدت  هفته  مناسبت  به  آزاداندیشی 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  دانشگاه« 

الزهرا)س( جنت شهر برگزار شد.
جهت  الزم  هماهنگی های  نشست  این  در 
برگزاری کرسی آزاداندیشی با حضور دانشجویان 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب  و 
الزهرا)س( جنت شهر مورد بررسی قرار گرفت. 

******
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا )س(گله دار خبر داد
اعزام مبلغ به مدارس 

آموزش و پرورش شهر گله دار
خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
مبلغ   12 اعزام  از  گله دار  الزهرا)س(  فاطمه 
سال  در  گله دار  پرورش  و  آموزش  مدارس  به 

تحصیلی96-95 خبر داد.
همکاری  با  گفت:  علیزاده«  معصومه  »خانم 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  هماهنگی  و 
مبلغان  وپرورش،  آموزش  با  گله دار  الزهرا)س( 
و  راهنمایی  ابتدایی،  مدارس  در  جماعت  ائمه 

دبیرستان به تبلیغ نماز جماعت می پردازند.
وی افزود: زمان شروع اعزام این مبلغان همراه 
پایان سال جاری  تا  الحرام بوده و  با ماه محرم 

ادامه خواهد داشت.



اخبار مدارس
درونی  خلقیات  کند  اصالح  را  خودش  باشد 
خودش را سامان دهی کند در این صورت باعث 
جامعه  و  بگذارد  اثر  افراد  روی  حرفش  می شود 

اصالح شود.
سنقر  نرجسیه  خواهران  علمیه  مدرسه  موسس 
کپسول  یک  با  فقط  حسین)ع(  امام  گفت: 
می خواهد پیروانش را تربیت کند که آن کپسول 
عزت است. ما باید همین کلمه عزت را بشناسیم 
و در وجود خود، بوجود بیاوریم تا به نتیجه دلخواه 

برسیم. 
از  من  فرماید:  می  حسین)ع(  امام  افزود:  وی 
طریق عزت می خواهم جلو بروم می خواهم عزت 
جامعه  افراد  این صورت  در  بیاورم  جامعه  در  را 
اگر  نمی شوند.  بیرونی  و  درونی  دشمن  تسلیم 
بخواهیم در جامعه ای رشد کنیم اول: اخالق خود 
را درست کنیم، دوم: عزت داشته باشیم. یکی از 
اطالعت  و  عبادت  عزت  آوردن  بدست  راه های 
معنای  به  باشیم  خدا  بنده  باید  است.  خداوند  از 

واقعی.
******

حلیمه محسن زاده تشریح کرد
نوآوری های مدرسه علیمه خواهران 

الزهرا )س( گراش در پیشبرد و ارتقای 
معدل درسی 

نشست آموزشی جذاب سازی جلسات مباحثه 
با هدف اهمیت دادن به مباحثه، ، با شرکت 50 
نفر از طالب در مدرسه علیمه خواهران الزهرا س 
گراش برگزار شد. در این نشست »خانم حلیمه 
علیمه  مدرسه  آموزش  معاون  زاده«  محسن 
رسیدگی  و  نظارت  گراش،  س  الزهرا  خواهران 
و  حضور  مباحثه،  جلسات  بر   آموزش  مسئوول 
و  تشویق  جهت  ویژه  امتیازات  دادن  و  غیاب 
نقدی  جوایز  اهدای  و  طالب  حداکثری  حضور 
را از نوآوری های این مدرسه علیمه در پیشبرد و 

ارتقای معدل درسی عنوان کرد.
******

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( گله دار 
برگزار کرد

اردوی زیارتی مشهد مقدس 
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(

گله دار از اعزام 80 نفر از اساتید، فارغ التحصیالن 
وطالب به اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس 

خبر داد.
برگزاری  از  هدف  محمودی«  معصومه  »خانم 
این اردو را تقویت روحیه معنوی و ایجاد انگیزه 
و  تحصیل  جهت  تحصیلی  سال  آغاز  در  قوی 

تبلیغ در طالب و فارغ التحصیالن دانست.
ملکوتی  بارگاه  زیارت  بر  عالوه  گفت:  وی 
آفتاب،  حکایت  مراسم  برگزاری  رضا)ع(،  امام 
از  سخنرانی  و  قرآن  در  تدبر  و  حرم شناسی 

برنامه های فرهنگی اجرا شده در این اردو بود.
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معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس از برگزاری جلسه دفاع 
از پایان نامه یکی از طالب غیرحضوری سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه 

علمیه خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه »خانم طاهره رحیمی« از طالب گرایش تفسیر و علوم قرآنی، 
با عنوان »عوامل مؤثر در تفاهم  ورودی سال 89 مدرسه علمیه مرکز آموزش غیرحضوری، 

زوجین« و با راهنمایی حجت االسالم عبدالحمید عارفیان برگزار شد.
وی افزود: داوری این پایان نامه را حجت االسالم محمد شریفانی بر عهده داشت.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه عالی 
پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

مراسم عزاداری گرامیداشت 72 تن شهدای کربال با حضور مدیر، معاونان، 
اساتید و طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه س فسا در این مدرسه برگزار 

شد.
تن شهدای   72 گرامیداشت  منظور  به  سوگواری  مراسم  محرم،  ماه  روز  هفتمین  با  همزمان 
کربال با حضور مدیر،معاونان،استادان و طالب در مدرسه علمّیه خواهران فاطمّیه)س( با قرائت 
دعای مشلول توسط خانم زهرا پیشروزاده از خواهران طلبه و مداح اهل بیت)علیهم السالم( 

برگزار شد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه )س( فسا برگزار شد

مراسم عزاداری گرامیداشت 72 تن شهدای کربال

اخبار مدارس
خانم علیزاده بیان کرد: مبلغان در مدارس ابتدایی، 
راهنمایی ودبیرستان به برگزاری آموزش عملی 
نماز و احکام، قرائت صحیح آن و پاسخ گویی به 

سؤاالت احکام به این مدارس اعزام شدند.
وی خاطر نشان کرد: این اعزام با استقبال پرشور 
روبرو  گله دار  و مدارس شهر  پرورش  و  آموزش 

بود.
******

به منظور هم اندیشی
استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا س داراب گردهم آمدند
نشست هم اندیشی استادان در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.
مدیر  معصومی«،  زهرا  »خانم  نشست  این  در 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب، 
مهم  خیلی  استاد  نقش  تربیت  در  داشت:  اظهار 

است.
طالب  شدن  ساخته  سبب  استاد  افزود:  وی 
نشان  طلبه  به  را  غلط  و  درست  راه  و  می شود 
می دهد. نقش اساسی و تأثیرگذار دارد و این قابل 

انکار نیست.
استاد حوزه، اضافه کرد: راه صحیح انتخاب کردن 
و راه صحیح رفتن خیلی مهم است، ولی اگر فکر 
به  این حرکت  نباشد  این حرکت  دنبال  صحیح 

هدف نخواهد رسید.
مطلوب  و  یکسان  روش  و  راه  است:  گفتنی 
طلبگی،  شئونات  رعایت  بین طالب،  در  داشتن 
الگو بودن در بین طالب و... از راهکارهای ارائه 

شده در این نشست بود.
******

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا 
)س( خفر

نشست سیاسی بصیرت افزایی 
برگزار شد

مدرسه  در  افزایی  بصیرت  سیاسی  نشست 
برگزار  خفر  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه 
گردید. در این نشست، »حجت االسالم  بهرامی«، 
به  دانشگاه، ضمن عرض تسلیت  استاد حوزه و 
مناسبت ایام سوگواری و عزاداری سید و ساالر 
شهیدان امام حسین)ع(، به بیان مسائل سیاسی 
انتخابات  احتمالی  کاندیدای  مورد  در  و  روز 

ریأست جمهوری سال آینده صحبت کرد.
وی در پایان به بیان بررسی علت دو ماه برگزار 
به  پاسخگویی  و  امام حسین)ع(  عزاداری  شدن 

شبهات درباره واقعه عاشورا پرداخت.
******

در مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا )س( خفر نشست اخالقی 

برگزار شد
علمیه  مدرسه  در  اخالق  جلسات  سلسله 

 خواهران فاطمه  الزهرا )س( خفر برگزار گردید.

جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم زهرا رحیمی از طالب گرایش فقه و اصول، ورودی سال 
78  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »بررسی موضوع و حکم 

قمار در فقه شیعه« و با راهنمایی حجت االسالم محمد برکت برگزار شد.
وی افزود: مشاور این پایان نامه حجت االسالم علی عدالت بود و داوری آن را حجت االسالم 

محمدهادی رحیمی صادق بر عهده داشت.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه خوب 

پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه



اخبار مدارس
در همایش رهروان زینبی مطرح شد

هدف از قیام سید الشهدا )ع( نجات 
بندگان از جهالت و حیرت ظاللت بود

همایش رهروان زینبی با هدف آشنایی طالب 
با قیام امام حسین)ع( با حضور 70 نفر از طالب 
الزهرا)ع(  خواهران  علمیه  مدرسه  مسئوالن  و 

گراش برگزار شد.
خانواده های  از  نفر  چهارصد  همایش،  این  در 
و  قرآنی  علوم  دانشکده  دانشجو یان  شهدا، 

بسیجیان سطح شهر نیز حضور داشتند.
استاد  زمانی«،  محمد  جواد  »حجت االسالم 
حوزه و دانشگاه، اظهار داشت: درباره هدف قیام 
عاشورا بحث های مختلفی مطرح شده است. در 
زیارت اربعین می خوانیم حضرت سید الشهدا)ع( 
جان مبارک خود را تقدیم خدا کرد برای این که 
بندگان را از جهالت و حیرت ظاللت نجات دهد، 
این هدف اصلی از قیام سید الشهدا)ع( بود. این 
تنها هدف سید الشهدا)ع( نبوده، بلکه هدف همه  

انبیای الهی بوده است.
مقابل  در  بیان کرد: جهل  زمانی  حجت االسالم 
عقل  نیست.  علم  مقابل  در  جهل  است.  عقل 
به معنای قوه ایی است که کلیات را بر جزئیات 
تطبیق دهد و بتواند تحلیل کند. آن چیزی که ما 

اکنون به آن می گوییم بصیرت.
حسین)ع(  امام  عصر  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
شناخت عمیق کم رنگ بود. البته بسیار وقت ها 
شناخت سطحی هم وجود نداشت. هر جا جهل 

بیشتر باشد، اولیای اهلل بیشتر اذیت می شوند.
******

در مدرسه علمیه الزهرا )س( خرم بید برگزار شد
مسابقه مقاله نویسی با موضوع 

محرم وعاشورا
»خانم سیده سکینه هاشمی« معاون پژوهش 
از  بید  خرم  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
با موضوع محرم  برگزاری مسابقه مقاله نویسی 

وعاشورا خبر داد. 
خانم هاشمی بیان کرد: این مسابقه هم زمان با 
دهه محرم با هدف ترویج سبک زندگی حسینی 
حسین)ع(  امام  شخصیت  وبررسی  ،شناخت 
افزود:  وی  شود.  می  برگزار  ایشان  واصحاب 
مدرسه  این  طالب  و  است  آزاد  مقاله  موضوع 
حسین)ع(  امام  شخصیت  بررسی  به  توانند  می 
امام  درقیام  توحید  جایگاه  ایشان،  واصحاب 
نماز  منکر،  از  ونهی  معروف  به  امر  حسین)ع(، 

و... بپردازند.  
******

کتابدار مدرسه علمیه فاطمه الزهرا )س( گله دار 
خبر داد

تجهیز کتابخانه مدرسه در زمینه 
روانشناسی ومسائل خانواده 

فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  کتابدار 

9

جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
تفسیر و علوم  از طالب گرایش  استدالل«  مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه »خانم سکینه 
عنوان  با  شیراز،  النبی)س(  ریحانه  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه   89 سال  ورودی  قرآنی، 
»بررسی ابعاد انسان گرایانه اسالم از نظر قرآن با رویکردی انتقادی به انسان گرایی غربی« و 

با راهنمایی حجت االسالم محمدصادق یوسفی مقدم برگزار شد.
وی افزود: مشاور این پایان نامه حجت االسالم محمد شریفانی بود و داوری آن را حجت االسالم 
محمدمهدی گرجیان بر عهده داشت. معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز 

اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه عالی پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

اخبار مدارسجلسه دفاع از پایان نامه سطح سه
استاد  »حجت االسالم صفایی«،  جلسه  این  در 

حوزه، به بیان اهمیت نماز اول وقت پرداخت.
وی افزود: اگر از یاد خدا غافل شدیم زندگی و 
قیامت سخت، تاریک و نابینا می شود. در روایت 
نور  کاشتیم  نور  اگر  آخره«  مزرعه  »الدنیا  آمده: 
تاریکی  کاشتیم  ظلمت  اگر  می کنیم،  برداشت 
برای  برمی داریم  قدمی  هر  و  می کنیم  برداشت 

خدا باشد.
******

در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا )س( داراب عنوان شد

استاد باید خود را شاگرد بداند
نشست اخالقی با حضور استادان و مسئوالن 
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

داراب برگزار شد.
قدرت اهلل  »حجت االسالم  نشست  این  در 
و  استاد  داشت:  اظهار  حوزه،  استاد  سعیدی«، 
مربی خودش نخستین دانش آموز است. در هر 
اخالقی  رشد  دنبال  به  باید  استاد  یک  صورت 
باشد و استاد باید روی اخالق سرمایه گذاری کند.

وی گفت: استاد باید عاشق کارش باشد و بتواند 
یک  فقط  نه  باشد،  تأثیرگذار  درس  کالس  در 
باید  استاد  کالس  همچنین  باشد.  اطالع رسان 
سرشار از امید و نشاط باشد. کار استاد امانتداری 
استاد  دست  در  امانت  عنوان  به  انسان  و  است 
قابل  غیر  شود  خیانت  امانت  این  در  اگر  است. 

جبران است.
دیگر  از  اخالص  و  خالقیت  هوش،  افزود:  وی 

شاخصه های استاد موفق است.
******

در جمع طالب خواهر خفر
برجام بررسی شد

مدرسه  علمیه  خواهران  در  سیاسی  نشست 
فاطمه  الزهرا)س( خفر برگزار گردید.

استاد  این مراسم، »حجت االسالم  بهرامی«،  در 
حوزه و دانشگاه، به تشریح برجام پرداخت.

******
در جمع طالب خواهر شیراز
نشست عقیدتی برگزار شد

از  جمعی  حضور  با  عقیدتی  نشست  سومین 
طالب به منظور آگاهی یافتن از شبهات عاشورا 
آموزش عالی حوزوی  در مؤسسه  روز  و مسائل 
خواهران ریحانه النبی)ص( شیراز برگزار گردید.

کاویانی«،  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
حسین)ع(  امام  گفت:  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
ّسر  و  دارند  عظیم  بس  جایگاهی  شیعیان  برای 
این جایگاه و توجه زیاد در سه امر نهفته است. 
و  امام حسین)ع(  به  بیشتر سنت  توجه  نخست، 
دادن امتیازات ویژه به آن حضرت بنا به وضعیت 
و شرایط خاص آن امام و جامعیت درس هایی که 
از واقعه عاشورا می توان گرفت و بزرگ تر بودن 

»خانم صدیقه پردازی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز، در 
جمع طالب این مدرسه به بیان حجاب از دیدگاه اسالم پرداخت.

کارگاه آموزشی »حجاب و عفاف« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز با حضور بانوان 
طلبه و استادان به منظور شناخت حجاب برتر برگزار شد.

»خانم صدیقه پردازی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز، گفت: گران بهایی زن 
از منظر اسالم به این است که عفاف و پاکدامنی و حفظ حجاب را سرلوحه کار خود قرار دهد تا 
بنیان خانواده حفظ شود. حجاب آسیب های اجتماعی را دفع می کند و زمینه رشد و ترقی را در 
اجتماع به وجود می آورد. وی ضمن بیان معنای لغوی حجاب، افزود: حجاب به معنای پوشش 
اسالمی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. بعد ایجابی آن یعنی پوشش بدن واجب 
است و بعد سلبی آن یعنی خودنمایی کردن در مقابل نامحرم حرام است. این دو بعد باید در 

کنار یک دیگر باشد تا حجاب اسالمی محقق شود.
خانم صدیقه پردازی با استناد به آیات قرآن هدف از واجب بودن حجاب اسالمی را، دستیابی 

به تزکیه نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی دانست.
وی افزود: با توجه به آیات قرآن، افزون بر حجاب ظاهری باید حجاب چشم و حجاب گفتاری 

و رفتاری )راه رفتن( در مقابل نامحرم را رعایت کنیم.
این استاد حوزه، عنوان کرد: حجاب برتر این است که حجاب و عفاف باید در کنار هم باشند. 
در مکان های عمومی ظاهر  نیمه  عریان  یا  عریان  را که  یا مردی  نمی توان زن  نمونه  برای 

می شوند را عفیف دانست زیرا که پوشش ظاهری یکی از عالمت های عفاف است.
وی ادامه داد: رابط میان عفاف و حجاب از نوع رابطه ریشه و میوه است. یعنی حجاب میوه 
عفاف و عفاف ریشه حجاب است. افزون بر حجاب ظاهری باید عفاف و طهارت باطنی را در 
خویش ایجاد کرد. از سوی دیگر افرادی ادعا می کنند که آدم باید قلبش پاک باشد. ظاهر مهم 
نیست باید گفت: درون پاک، بیرونی پاک به وجود می آورد و هرگز قلب پاک، سبب به وجود 

آمدن میوه ناپاک بی حجابی نخواهد شد.

استاد حوزه و دانشگاه:

حجاب میوه عفاف و عفاف ریشه حجاب است



اخبار مدارس
در  کتاب  جلد  خرید65  از  دار  گله  الزهرا)س( 

زمینه روانشناسی ومسائل خانواده خبر داد.
که  کتاب هایی  تعداد  گفت:  پور  عبداهلل  صدیقه 
 4947 حدود  دارد،  وجود  مدرسه  کتابخانه  در 
هزارجلد کتاب می باشد که 65 جلد کتاب جدید 
در زمینه روانشناسی و مسائل خانواده به کتاب ها 

اضافه شده است.
وی بیان کرد:حدود3000هزار جلدکتاب هدیه از 
طرف مرکز مدیریت وخواهران طلبه بوده است 
وتعداد کتابهایی که خریداری شده از کتابخانه ها 

ونمایشگاها بوده است.
انتظاری  به  توجه  با  ادامه  در  کتابخانه  مسئول 
ابراز کرد: طالب  از مراجعه کنندگان داشت  که 
باال  جهت  و  کنند  مراجعه  کتابخانه  به  بیشتر 
بیشتری  کتابهای  خود  عمومی  اطالعات  بردن 

و مفیدتری را مطالعه کنند.
******

به همت جمعی از طالب و استادان مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه الزهرا )س( مرودشت برگزار شد

مراسم غبار روبی 
قبور شهدای گمنام

با  گمنام  شهدای  قبور  روبی  غبار  مراسم 
حضور جمعی از طالب و استادان مدرسه علمیه 
آرامگاه  در  مرودشت  فاطمه الزهرا)س(  خواهران 

شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد.
این  برگزاری  از  هدف  گزارش  این  اساس  بر 
لزوم  یادآوری  و  شهدا  با  پیمان  تجدید  مراسم 

پیروی راه ایشان بود.
و  عشا  و  مغرب  نماز  روبی،  غبار  است  گفتنی 
قرائت دعای کمیل از مهم ترین برنامه اجرا شده 

در این مراسم بوده است.
******

با حضور طالب خواهر مرودشت
برنامه کوهنوردی برگزار شد

برنامه کوهنوردی به مناسبت هفته تربیت بدنی 
و ورزش با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( مرودشت برگزار شد.
پیمودن  از  پس  طلبه  خواهران  برنامه،  این  در 
شهید  یاد  به  کوه،  باالی  تا  شده  معین  مسافت 
به ذکر صلوات و ختم فاتحه  خانمیرزا استواری 

پرداختند.
******

در مدرسه علمیه خواهران زهرای اطهر )س( 
الرستان برگزار شد 

سبک زندگی امام حسین)ع(
اخالقی  نشست  محرم  ماه  ایام  با  همزمان 
منظور  به  حسین)ع(،  امام  زندگی  سبک 
مدرسه  در  معنوی طالب  رشد  و  بصیرت افزایی 
الرستان  اطهر)س(  زهرای  خواهران  علمیه 

برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم محمود علی نیا« 
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دسترنج«،  »حجت االسالم  حضور  با  طلبگی  زی  موضوع  با  اخالق  نشست 
امام جمعه شهر رونیز در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر 

استهبان برگزار شد.
»حجت االسالم دسترنج « با اشاره به برتری انذار عملی بر انذار زبانی بیان کرد: اخالق و رفتار 

طلبه بعنوان تابلویی است که درون او را به نمایش می گذارد.
وی اظهار داشت: مردم به طلبه با دو دید متفاوت نگاه می کنند، نگاه اولی که مردم به طلبه 
دارند، نگاهی تیزبینانه است که در این نگاه مردم می خواهند بدانند آیا خود طلبه ها به آنچه که 
می گویند عمل می کنند یا نه؟ به اصطالح می خواهند بدانند ما طلبه ها عالم بی عمل هستیم یا، 
به آنچه می گوییم عمل می کنیم. نگاه دومی که مردم به طلبه ها دارند نگاهی الگو مدارانه است، 

مردم به چشم یک الگو و نمونه به طلبه ها نگاه می کنند.
امام جمعه رونیز در پایان افزود: پس برای اینکه از نگاه منتقدانه مردم در امان باشیم و از طرفی 
مردم بتوانند ما را بعنوان الگو بپذیرند، باید مواظب اعمال و رفتار خودمان باشیم و برای موفقیت 
در این امر باید به درون خودمان توجه کنیم و نیت هایمان را برای خدا خالص کنیم تا اعمالمان 

هم خدایی شود، چون اعمال ما نشان دهنده درون ما است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان برگزار شد

مردم با دو دید متفاوت به طلبه ها 
نگاه می کنند

اخبار مدارس
امامان  از مصیبت سایر  امام حسین)ع(  مصیبت 

معصوم)علیهم السالم(.
زمینه  در  کتاب  چندین  معرفی  به  ادامه  در  وی 

حوادث عاشورا پرداخت.
******

در جمع طالب خواهر فسا مطرح شد
مؤمن وفای به عهد می کند

با محوریت سوره  تفسیری  چهارمین نشست 
معارف  از  طالب  بهره مندی  منظور  به  مؤمنون 
قرآن کریم و با حضور جمعی از خواهران طلبه در 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(  فسا برگزار 

شد.
نوح پیشه«،  نصرت اهلل  »آقای  نشست  این  در 
استاد حوزه، در ادامه بیان اوصاف مؤمنان، گفت: 
امانت دار  که  است  این  مؤمنان  ویژگی  پنجمین 
وفا می کنند.  پیمان خویش  و  به عهد  و  هستند 
چنانکه  هستند؛  واقعی  رستگاران  افرادی  چنین 
نزدیک ترین  راستی  »به  فرمودند:  پیامبر)ص( 
شما به من در روز قیامت و سزاوارترین شما به 
شما  امانت دارترین  و  راستگوترین  من  شفاعت 

است.«
خیانت  امانتداری  در  که  افرادی  افزود:  وی 
می کنند، اهل ایمان نیستند و از رحمت به دورند. 
رهبری  که  »کسی  می فرمایند:  پیامبر)ص( 
امانتداری  با  را  اّما آن  بگیرد  به عهده  را  جمعی 
و خیر  خواهی همراه نکند رحمت خدا که سراسر 

هستی را فرا گرفته است بر او تنگ می شود.«
»آقای نوح پیشه« نیز در ادامه اضافه کرد: عهد و 
پیمان به معنای التزام و پایبندی خاص در برابر 
خداوند یا در برابر مردم در مورد موضوعی خاص 

است.
عهد و پیمان یک بعد اخالقی دارد و آن این که 
هم  و  می شود  فرد  انسانیت  ارتقای  موجب  هم 

کمال انسان در گرو آن است.
******

استاد حوزه و دانشگاه
عزاداری امام حسین ع باید سبب 

تقویت انقالب شود
انقالبی  سیره  »بررسی  عنوان  با  نشستی 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  حسین)ع(«  امام 

الزهرا)س( ششده برگزار شد.
در این نشست، »آقای وحید بنده خدا«، مسئول 
ناحیه  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  قرارگاه 
در  فسا، گفت: نخستین شاخصه  بسیج  مقاومت 
معنویت  و  ایمان  حسین)ع(،  امام  انقالبی  سیره 
است؛ همان چیزی که باید در عزاداری ها مورد 

توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در عزاداری باید تقویت ایمان و 
معنویت صورت گیرد و روحیه بی تفاوتی نسبت 
انقالب  آرمان های  و  ارزش ها  حرمت  هتک  به 

از بین برود.

نشست اخالقی با هدف آشنایی با مباحث اخالقی با حضور 60 نفر از طالب 
و مسئوالن در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.

داشت:  اظهار  امام جمعه شهر گراش،  این نشست »حجت االسالم سید رضا شاهچراغ«،  در 
معارف دینی سعادت انسان را در دنیا و آخرت تأمین می کند. پس از امامان)علیهم السالم( و 
پیامبران رساندن معارف دینی به مردم به عهده کیست؟ وظیفه آموزش و تعلیم معارف دینی 
بر عهده طالب است، در نتیجه وظیفه طالب را سنگین می کند؛ چون وظیفه ای که بر عهده 

امامان)علیهم السالم( و پیامبران بود بر عهده طالب است.
وی افزود: امروزه با وجود امکانات باز هم نیاز به معارف دین کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده 
است. وظیفه طالب و علما وظیفه سنگینی است. در ابتدا باید خودمان را تزکیه و تهذیب کنیم 
سپس دیگران را. متأسفانه در حوزه علمیه بیشتر به بُعد آموزش و کمتر به بحث اخالق، تزکیه 

و تهذیب نفس توجه دارند.
حجت االسالم شاهچراغ خاطرنشان کرد: یکی از موانعی که در مسیر سیر الی اهلل وجود دارد، 
غفلت است. اگر ما برای حفظ معنویت خود تالش نکنیم و غفلت کنیم ضرر هایی جبران ناپذیر 
متوجه ما می شود. باید غفلت زدایی کنیم. یکی از راه های درمان غفلت زدایی این است: اول 
باید درد را بشناسیم، سپس راه درمان را بیابیم و بعد در پی درمان باشیم. یکی از راه های درمان، 

ذکر خداوند است.

امام جمعه شهر گراش 

معارف دینی سعادت انسان را در دنیا و 
آخرت تأمین می کند





اخبار مدارس
استاد و مبلغ حوزه، بیان کرد: پیامبران و امامان 
برخالف سایرین که به دنبال سود و نتیجه بوده 
به  و  بودند  تکلیف محور  هستند،  نتیجه محور  و 

نتیجه و پیروزی وقعی نمی دادند. 
تعداد  با  حسین)ع(  امام  اینکه  علت  افزود:  وی 

اندک قیام کرد، عمل به تکلیف بود. 
ویژگی های  ادامه،  در  علی نیا  حجت االسالم 
سختی ها،  از  نترسیدن  را  تکلیف مدار  انسان 

شکست، سرزنش و موفقیت حتمی عنوان کرد.
******

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

روش های صحیح امر به معروف و نهی 
از منکر در جامعه

از منکر  امر به معروف و نهی  دوره آموزشی 
علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با 
خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت برگزار شد.

دانش  صالحی«  صدیقه  »خانم  مراسم  این  در 
آموخته مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
مرودشت با اشاره به لزوم امر به معروف و نهی 
از منکر در جامعه، طالب را با روش های این امر 

واجب آشنا نمود.
آموزش  دوره  این  برگزاری  از  هدف  گفت:  وی 
به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  شیوه صحیح 
نسبت  زمینه،  این  در  طالب  زیرا  است،  طالب 
به دیگر افراد وظیفه سنگین تری بر عهده دارند.

******
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 

مرودشت تصویب شد
اعزام سخنران و مبلغ

 به همراه مداحان
مداحان  کانون  با  همکاری طالب  منظور  به 
شهرستان مرودشت نشستی با حضور مسئوالن 
اداره تبلیغات اسالمی و کانون مداحان شهرستان 
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

مرودشت برگزار شد.
ماه  سوگواری  ایام  در  شد  مقرر  نشست  این  در 
محرم و صفر به همراه مداحان طالب و دانش 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  آموختگان 
و  سخنران  بعنوان  نیز  مرودشت  الزهرا)س( 
مبلغ، به مساجد، حسینیه ها، مدارس، پایگاه ها و 
جلسات خانگی منازل اعزام شوند و به تبلیغ دین 

و سخنرانی بپردازند.
******

کارشناس علوم دینی
تقوا و نیت خالص؛ شاخصه فرماندهان 

دفاع مقدس
دفاع  سال  هشت  فرماندهان  روز  با  همزمان 
جنگ  فرماندهان  بزرگداشت  نشست  مقدس، 
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

مرودشت برگزار شد.
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همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، به منظور عمل به بیانات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در راستای حضور طالب و روحانیون در فضای مجازی  
اجتماعی کوثرنت در مدرسه  آموزش شبکه  و ترویج معارف اسالمی، کارگاه 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.
»خانم عفت کمال« معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب در این 
کارگاه که با حضور 200 نفر از استادان، طالب، فارغ التحصیالن و مسئوالن برگزار شد، به 

بیان ضرورت حضور طالب در فضای مجازی پرداخت.
»خانم کمال« به معرفی شبکه کوثر نت و قابلیت های این شبکه اجتماعی و نحوه ورود به 
و  افزود: حضور  و  پرداخت  گروه ها  در  و طریقه عضویت  مطالب  گذاری  بار  شبکه، چگونگی 
فعالیت طالب در این شبکه در واقع لبیک عملی به بیانات مقام معظم رهبری)مدظله عالی( 

محسوب می شود. 
وی با ایجاد گروه مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(داراب در شبکه کوثر نت و عضویت 
استادان و طالب در این گروه و تعریف هشتگ مدرسه )#حوزه_فاطمه الزهرا_داراب( و آموزش 

چگونگی استفاده از این هشتک در پست های خود، فعالیت طالب مدرسه را رصد نمود.
در پایان این کارگاه به منظور توان افزایی شرکت کنندگان در دوره، بروشور و جزوه آموزشی 

کوثر نت در اختیار طالب قرار گرفت.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب تبیین شد

اخبار مدارسضرورت حضور طالب در فضای مجازی
شاخصه های  بیان  به  ادامه  در  خدا  بنده  آقای 
عزت  مانند  حسین)ع(  امام  انقالبی  سیره  دیگر 
و اقتدار پرداخت و عنوان کرد: جامعه تشیع نباید 
بمانند.  ساکت  مستکبران  زورگوی های  برابر  در 
الگو  با  والیتمدار  مردم  و  مسئوالن  است  الزم 
قرار دادن سیره انقالبی امام حسین)ع( در حفظ 

اقتدار و عزت کشور تالش کنند.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
داراب تبیین شد
زی طلبگی

حضور  با  طلبگی«  اخالقی»زی  نشست 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( داراب برگزار شد.
کارجو«،  علی  »حجت االسالم  نشست  این  در 
باید  طلبه  داشت:  اظهار  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
نیز  را  عرفیات  حرام،  و  واجب  رعایت  افزون بر 

رعایت کند.
وی افزود: کار حرام را نباید هیچکس انجام دهد، 
نه طلبه و نه غیر طلبه. ولی طلبه چون الگوی 
رعایت  را  ظاهر  و  طلبگی  زی  باید  است  مردم 
حدیث  به  توجه  با  گفت:  حوزه،  استاد  این  کند. 
برای  پوشش ها  از  بعضی  کاظم)ع(  موسی  امام 
همان  ولی  است،  مناسب  و  خوب  بیرون  افراد 

پوشش در شأن یک طلبه نیست. 
******

در جمع طالب خواهر نی ریز بیان شد
خودشناسی سبب رسیدن فرد به 

قرب الهی می شود
»خانم سمیه پویان«، استاد حوزه و دانشگاه، 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
دچار  انسان ها  از  بعضی  داشت:  اظهار  نی ریز، 
گوهر  و  سرمایه  یعنی  می شوند،  فراموشی  خود 
دست  به  بشناسند  باید  که  را  خود  گران بهای 
فراموشی داده و به جای آن، این سرمایه را در 

معرض تهدید خواهش نفس قرار می دهند. 
سه  فرمودند:  اکرم)ص(  پیامبر  شد:  یادآور  وی 
چیز است که هرکس نداشته باشد نه از من است 
خدا،  رسول  ای  شد  عرض  من.  خدای  از  نه  و 
آن ها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به وسیله آن 
جهالت نادان را دفع کند. اخالق خوش که با آن، 
در میان مردم زندگی کند و پارسایی که او را از 

نافرمانی خدا بازدارد.
خانم پویان ادامه داد: بدون شک این صفاتی را 
که برشمردیم زمانی در ما ایجاد می شود و راهی 
برای رسیدن به سعادت و در نهایت به قرب الهی 
می گردد که انسان باید ابتدا از خود شروع کند. 

قرب  به  رسیدن  برای  کرد:  تأکید  حوزه،  استاد 
الهی، نیاز به شناخت خود دارد یعنی خودشناسی. 
برای  او  و هدف  اصل  بداند  انسان  که  این گونه 
صفات  این  به  مزین  باید  چرا  و  چیست  خلقت 

مدرسه  در  البالغه  نهج  های  آموزه  محوریت  با  اخالقی  نشست  نخستین 
منظور  به  و  طالب  از  جمعی  حضور  با  فسا  )س(  فاطمیه  خواهران  علمیه 

بهرمندي خواهران طلبه از فرمایشات حضرت علی)ع( برگزار شد.     
»خانم رضیه علی زاده« استاد حوزه، با توجه به شروع سال تحصیلی جدید، حکمت147 نهج 
امام علی)ع(  از نظر  قرار داد و گفت:  بررسی  پیرامون تحصیل علم و دانش مورد  را  البالغه 
مردم چند دسته اند: گروهی که علم و تقوا و معارف الهی را با تمام وجود دریافت می کنند 
که به آنها عالمان ربانی می گویند و گروه دیگر کسانی هستند که معارف الهی را از عالمان 
ربانی می آموزند تا از وسوسه های شیطان دور شوند؛ این ها همان دانش طلبان در طریق نجات 

هستند.      
وی در ادامه به گروه دیگری نیز اشاره کرده وافزود:عده ای دیگر همان احمقان بی هدفمند، که 
قرآن کریم ازآنها به منافقین یاد کرده است.این ها کسانی هستند که قلبشان با نور علم  الهی 

روشن نشده و در دین خود ثابت قدم و محکم نیستند.           
بیند؛ چرا  از این گروه سوم بسیار آسیب می  خانم علی زاده تصریح کرد: متاسفانه جامعه ما 
که این افراد به دلیل عدم درایت و بینش صحیح از مبانی دین، به دنبال هر گروهی حرکت  

می کنند و زیر هر پرچمی قرار می گیرند.

استاد حوزه در جمع بانوان طلبه

مواظب منافقان باشید که بیشترین آسیب را 
برای اسالم دارند
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دینی  علوم  کارشناس  اسماعیلی«  الهه  »خانم 
شایسته  فرمانده  ویژگی های  برشمردن  ضمن 
یک  کرد:  بیان  البالغه،  نهج  و  قرآن  نظر  از  را 
فرمانده باید سعه صدر، تقوا، ایمان حقیقی و نیت 
به  را  خود  وظیفه  بتواند  تا  باشد  داشته  خالص 

بهترین صورت انجام دهد. 
وی شهید محمد جهان آرا، حسن باقری و علم 
جنگ  بنام  فرماندهان  از  نمونه هایی  را  الهدی 

مثال زد و به تشریح شخصیت آن ها پرداخت.
خالصانه  جان نثاری  بر  تأکید  با  اسماعیلی  خانم 
فرماندهان دفاع مقدس در حفظ اسالم و ایران، 
اظهار داشت: ما موظف هستیم به عنوان طالب 
راه  صداقت،  و  خلوص  داشتن  در  دینی  علوم 

راستین ایشان را ادامه دهیم.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
مرودشت برگزار شد

  نشست روایتگری تفاوت های کربالی 
ایران و کربالی امام حسین)ع( 

و  ایران  کربالی  تفاوت های  بیان  نشست 
 40 از  بیش  حضور  با  حسین)ع(  امام  کربالی 
نفر از طالب در نمازخانه مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( مرودشت برگزار شد.
دینی،  مسائل  کارشناس  فالح«  فائزه  »خانم 
افتادن مشک سّقای  زمین  بر  تداعی صحنه  به 
یک  کربالی  عملیات  افزود:  و  پرداخت  کربال 
العباس)ع(   ابالفضل  یا  با رمز  و مسلم بن عقیل 
آب  از  پر  قمقمه های  کردن  خالی  به  ادرکنی 
به  اقتدا  و  اسالمی  ایران  رزمندگان  توسط 
تشنگان صحرای کربال و همچنین منفجر شدن 
عراق  بعثی  دشمن  توسط  رزمندگان  آب  تانکر 

منجر شد.
وی اظهار داشت: عبور دادن تانک جنگی بر روی 
اجساد شهدای عملیات منطقه هویزه و شهادت 
و  دوانی  اسب  یادآور   الهدی،  علم  سید حسین 
بی احترامی به اجساد شهدای دشت کربال  است.

به  مقدس  دفاع  سال   8 شهدای  سیره  راوی 
ساالر  و  سرور  مظلومانه  شهادت  توصیف 
شهیدان حضرت اباعبد اهلل الحسین)ع( در کربال 
عمران  حاج  عملیاتی  منطقه  گفت:  و  پرداخت 
عملیات  رفتن  لو  با  ایضایی  عملیات  و  سنندج 
و شهادت سرداران، به بریدن سر ایشان منتهی 
شد و منطقه به نام سرداران بی سر معروف شده 

است.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
مرودشت برگزار شد

نشست معرفی و اعزام امام جماعت 
به مدارس دخترانه

به  جماعت  ائمه  اعزام  و  معرفی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  شهرستان  دخترانه  مدارس 

دومین نشست اخالقی با محوریت آموزه های نهج البالغه به منظور بهره مندی 
در  از طالب  با حضور جمعی  و  فرمایشات حضرت علی)ع(  از  خواهران طلبه 

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( فسا برگزار شد.
البالغه،  147نهج  حکمت  شرح  در  حوزه،  استاد  علیزاده«،  رضیه  »خانم  نشست  این  در 
بیان کرده اند؛  با عالمان  آثار همنشینی  با  امام علی)ع( نکات قابل توجهی را درباره  گفت: 
چنان که حضرت)ع( در حدیثی می فرمایند: همنشینی با عالم و پیروی از عالم سبب کسب 
حسنات و محو سیئات و ذخیره مؤمنان و مایه برتری و افتخار در زمان حیات و نام نیک 

بعد از وفات می شود.«
وی افزود: متأسفانه امروزه با این که اسالم در مورد علم سفارش فراوانی دارد، ولی مسلمانان 
در برخی جوامع هنوز عقب هستند و عواملی که سبب عقب ماندگی آنان شده این است که 
حاکمان آن ها به دنبال شهوترانی و ثروت اندوزی و عیش و نوش خود رفته اند و همین سبب 

شده که اروپایی ها علم ما را بگیرند و پیشرفت کنند.
خانم علیزاده، در ادامه بیان کرد: سه گروه هستند که نمی توانند حامالن علم الهی باشند؛ گروه 
نخست کسانی هستند که زیرک و باهوشند، ولی تقوا ندارند و قابل اعتماد نیستند. این ها از 
دین برای رسیدن به دنیا استفاده می کنند و قدرتی که به دست می آورند را علیه مردم به کار 
می گیرند. گروه دوم افرادی هستند که اسیر لذتند و دین خود را فدای شهوات خویش می کنند 

و حریص لذات نفسانی هستند.
وی در توصیف گروه سوم، توضیح داد: گروه دیگر افرادی هستند که مطیع حامالن علم الهی 
هستند. یعنی بسیار ساده لوحند و بصیرتی ندارند و در شبهاتی که برایشان ایجاد می شود خود 

را می بازند. این ها مثل خوارج بدبخت هستند.

خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالق  نسشت 
الزهرا)س( استهبان برگزار شد.

در این نشست »حجت االسالم خاوری« استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: هدف از خلقت 
انسان ها عبادت و بندگی خداوند است، این امر حاصل نمی شود مگر با پیروی از دستورات دین، 
متآسفانه در جامعه کنونی برخی از افراد وجود دارند که دین لقلقه زبانشان است و فقط به ظاهر 
دین توجه دارند. رفتن به سمت دنیا و استفاده ابزاری از دین معضلی است که امروز بسیاری از 

مردم با آن مواجه هستند و باید برای این مشکل و معضل چاره اندیشی کرد.
و  حسین)ع(  امام  مخصوصا  السالم(  اطهار)علیهم  ائمه  زندگی  و  تاریخ  مطالعه  با  افزود:  وی 
هفتادو دو تن از یارانش و نحوه شهادت ایشان می توان دریافت که یکی از مهم ترین انگیزه 
های قاتالن ائمه اطهار)علیهم السالم( دنیا پرستی و دنیا طلبی بوده است، آن ها هرچند در ظاهر 
به اسالم ایمان آورده بودند ولی دنیا طلبی باعث شد که با به شهادت رساندن ائمه اطهار)علیهم 

السالم( عاقبت به شر شوند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان بیان شد

دنیا پرستی و دنیا طلبی؛ انگیزه قاتالن ائمه

در جمع طالب خواهر فسا تشریح شد

آثار همنشینی با عالمان

اخبار مدارس
گوهر  و  بشناسد  را  خود  انسان  اگر  گردد.  نیکو 
عنوان  به  او  بداند  و  دریابد  را  خود  وجودی 
او  زندگی  است  زمین  روی  بر  خداوند  جانشین 
خالصه در این چند روز نمی شود و تالش خود را 
بیشتر کرده و برای رسیدن به هدف اصلی خلقت 
که همان آخرت است. پس ما از خودشناسی به 

خداشناسی می رسیم.
******

به همت مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا )س( داراب 

کمپین »با کاروان اربعین در فضای 
مجازی« راه اندازی شد

اربعین حسینی مدرسه  فرارسیدن  با  همزمان 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب کمپینی 
با عنوان »با کاروان اربعین در فضای مجازی« 
ویژه تمامی مسئوالن، استادان و طالب مدارس 
علمیه خواهران سراسر استان فارس راه اندازی 

نمود.
مدرسه  پژوهش  معاون  کمال«،  عفت  »خانم 
داشت:  اظهار  داراب،  الزهرا)س(  فاطمه  علمیه 
این کمپین با هدف زمینه سازی حضور هدفمند 
همچنین  و  مجازی  فضای  در  طالب  مؤثر  و 
و  حسین)ع(  امام  ندگی  سیره  با  بیشتر  آشنایی 
امور  با  بیشتر  آشنایی  و  طالب  افزایی  بصیرت 

پژوهشی راه اندازی شد.
همکاری  با  کمپین  این  که  است  ذکر  به  الزم 
با  نت  کوثر  مجازی  فضای  فعاالن  گروه های 
توجه به نزدیک شدن هفته کتاب و پژوهش به 

مدت20 روز از تاریخ 95/8/15 برگزار شد.
******

توسط حجت االسالم فلسفی صورت گرفت
اهدای بیش از 40 جلد کتب دینی 

به مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین 
میانشهر

استاد  فلسفی«،  محمدعلی  »حجت االسالم 
ماه  نشست های  سلسله  در  دانشگاه،  و  حوزه 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  الحرام  محرم 
حدیث  بیان  با  میانشهر،  نورالثقلین  خواهران 
عاشورا  از  درس هایی  حسین)ع(،  امام  شریف 
بیان نمود. وی افزود: به فرموده امام حسین)ع( 
اگر کسی پنج صفت نداشته باشد، منبع فایده و 
منفعت نخواهد بود و این پنج منبع شامل عقل، 

دین ،ادب ،حیا و حسن خلق است.
این استاد حوزه همچنین به شرح و توضیح این 
چنان  داشت: عقل  اظهار  و  پرداخت  پنج صفت 
شأنیت و جایگاهی دارد که از آن به عنوان پیامبر 
دارد که  اهمیتی  دین چنان  یاد می شود.  درونی 
قرآن  همچنین  کرد.  زندگی  نمی شود  آن  بدون 
دین  مهم  عنصر  دو  عنوان  به  عترت  و  کریم 

هستند.
وی در ادامه ادب را الزمه حیات معنوی مؤمنان 
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حضور  با  مرودشت  فاطمه الزهرا)س(  خواهران 
امام  دارالقرآن  مدیر  امیرپور«  »حجت االسالم 
پرورش  و  آموزش  اداره  مسئوالن  خمینی)ره(، 
شهرستان مرودشت و بیش از 15 نفر از طالب 

فارغ التحصیل و در حال تحصیل برگزار شد. 
علمیه  مدرسه  مدیر  خلیفه«  فاطمه  »خانم 
پخش  مرودشت،  فاطمه الزهرا)س(  خواهران 
و  نمازخانه  سازماندهی  شرعی،  وقت  در  اذان 
و  بررسی سیستم تهویه مطبوع، همکاری مدیر 
مربیان پرورشی با ائمه جماعت، در نظر گرفتن 
به  هدایا  اهداء  همراه  به  نمازگزار  ویژه  کارت 
مذهبی  کتاب های  تهیه  فعال،  آموزان  دانش 
آموزان،  دانش  ویژه  آموزشی  رساله های  و 
ساماندهی و فضاسازی وضوخانه های موجود در 
حیاط مدارس از لحاظ حصار و پوشش، اهمیت به 
نماز اول وقت از جانب مدیران و مربیان مدارس، 
آشنا کردن دانش آموزان با احکام مربوط به نماز 
مسئوالن  با  فصلی  جلسات  تشکیل  طهارت،  و 
اداره آموزش و پرورش برای رفع موانع اقامه نماز 
و بازرسی از فعالیت های پرورشی مدارس به ویژه 
نماز جماعت با حضور امام جماعت در مدرسه را 
از راهکارهای رفع مشکالت اقامه نماز جماعت 

مدارس عنوان کرد. 
******

مربی اداره ورزش و امور جوانان مرودشت
ورزش یکی از مهمترین راه های حفظ 

سالمتی بدن و افزایش توانایی ها
اسالم  »اهمیت  موضوع  با  فرهنگی  نشست 
طالب  حضور  با  جسم«  سالمت  و  ورزش  به 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و 

الزهرا)س( مرودشت برگزار شد
اداره  مربی  ایرجی«  »خانم  نشست  این  در 
ورزش و امور جوانان مرودشت در بیان فلسفه 
ورزش  عنوان  داشت:  اظهار  ورزش  وجودی 
قرار  بحث  مورد  اسالم  در  مستقل  صورت  به 
جنبه های  از  بدن  سالمت  موضوع  اما  نگرفته 
مختلفی مورد توجه قرار گرفته و به آن اهمیت 

داده شده است.
از این رو ورزش یکی از مهمترین راه های حفظ 
سالمتی بدن و افزایش توانایی آن جهت انجام 
از  بنابراین  به شمار می رود و  وظایف و عبادات 
دین  تاکید  مورد  را  ورزش  توان  می  این جهت 

دانست.
وی گفت: اسالم به ورزشکار به دیده احترام نگاه 
اکرم)ص(فرمودند:  پیامبر  که  همانطور  می کند. 
مؤمنی که قوی و نیرومند باشد از مؤمن ضعیف 

بهتر و دوست داشتنی تر است.
قدرت  از  )ع(  علی  گفت حضرت  باید  همچنین 
در  که  طوری  به  بودند  برخوردار  باالیی  بدنی 
با  رویارویی  و  مقابله  توانایی  کسی  جنگ ها 

ایشان را نداشت.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب، جهت آشنایی خانواده های 
با عملکرد مدرسه علمیه و ضرورت و اهمیت تحصیل در  الورود  طالب جدید 

حوزه، نشستی را با خانواده های طالب برگزار کرد.
در این نشست که با حضور طالب پایه نخست، والدین و همسرانشان برگزار شد، »خانم اشرف 
بهادری«، مشاور مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(داراب، به ضرورت همدلی و همراهی 
خانواده ها با طالب پرداخت و عنوان کرد: ایجاد امنیت در خانواده توسط مرد و با همکاری، 

همیاری و همدلی همسران امکان پذیر است.
وی افزود: با توجه به این که خداوند در قرآن کریم حریم ها و مرزها را مشخص کرده، باید حریم 
خانواده را از نامحرم حفظ کرد. حدودها و خط قرمزها را شناخت؛ زیرا در صورت رعایت نکردن 

این مسائل، امنیت خانه و خانواده به خطر می افتد.
در ادامه جلسه »خانم زهرا معصومی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب، 
با توجه به آیه22 سوره توبه به ضرورت و اهمیت تحصیل در حوزه پرداخت و تفقه در دین را 

وظیفه همه مسلمانان دانست.
وی افزود:دختران و همسران شما بهترین مکان را برای تحصیل علم انتخاب کرده اند و اراده 
و خواست خداوند بوده که این مسیر را انتخاب نموده اند، پس همراهی و همدلی شما با آن ها 

سبب موفقیت طالب در زمینه تحصیل، تهذیب و اداره خانواده خواهد شد.

آسیب های  از  پیشگیری  آموزشی  کارگاه  گفت:  علوی«  رقیه  سیده  »خانم 
اداره  رئیس  حکمت«  »کامران  آقایان  تدریس  با  خانگی  خشونت های 
بابایی زاده«  »بهرام  و  استان  دادگستری  اجتماعی  و  فرهنگی  پیشگیری های 
و  مبلغان  با حضور  و  وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  کارشناس 

دانش آموختگان مدارس علمیه خواهران شیراز برگزار شد. 
از  یکی  افزود: خشونت خانگی  و  پرداخت  آموزشی  کارگاه  این  برگزاری  اهمیت  بیان  به  وی 
اشکال خشونت در کشور است که شمار بسیاری از مراجعان به مشاوران مدارس علمیه، قربانیان 

این خشونت بودند.
خشونت  تعریف  شامل  کارگاه  این  در  شده  مطرح  مباحث  اهم  کرد:  خاطرنشان  علوی  خانم 
و...  فردی  اجتماعی،  فرهنگی،  زمینه های  خاص،  بصورت  خانگی  خشونت  و  عام  بصورت 
بروز خشونت، انواع خشونت شامل: اقتصادی، عاطفی، جسمی و روانی، بسترهای فرهنگی و 
خانوادگی ایجاد خشونت، علل نادیده گرفتن خشونت، ویژگی های شخصی و روانی اجتماعی 

مرتکبین و قربانیان خشونت و راهکارهای علمی و عملی پیشگیری و کنترل خشونت بود.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از 
آسیب های خشونت های خانگی

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب

نشست صمیمی مسئوالن مدرسه با خانواده 
طالب برگزار شد

اخبار مدارس
ام  حضرت  شخصیت  به  اشاره  با  و  دانست 
البنین)س( آن بزرگوار را مؤدب به آداب اسالمی 

دانست.
حجت االسالم فلسفی در پایان بیش از 40 جلد 
کتب دینی به مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین 

میانشهر اهدا کرد.
******

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب 
کبری)س( سپیدان برپا شد

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی
شعار  پیرامون  مقاومتی  اقتصاد  نمایشگاه 
زینب  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  سال 

کبری)س( سپیدان برگزار شد.
این نمایشگاه، با هدف آشنایی جوانان با اقتصاد 

مقاومتی و اشتغال برای جوانان برپا شد.
ما  تالش  همه  شد:  تأکید  نمایشگاه  این  در 
معظم  مقام  دغدغه  و  مطالبه  که  باشد  این  باید 
شدن  عملی  زمینه  در  را  رهبری)مدظله العالی( 
محقق  ملی  تولید  از  حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد 
شود و از آن سو فرهنگ عمومی جامعه به سمت 

اصالح وضع مصرفی مردم سوق داده شود.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
گله دار برگزار شد

نشست اخالق طلبگی 
با موضوع »نیت وعمل« 

»نیت  موضوع  با  طلبگی  اخالق  نشست 
مدرسه  در  طالب  از  نفر   60 حضور  با  وعمل« 
برگزار  گله دار  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

شد.
رسانی  اطالع  خبری-  پایگاه  گزارش  به 
معصومه  خواهران،»خانم  علمیه  حوزه های 
محمودی« گفت: کسی که طلبه می شود، باید 
نیت  کند.  الزمان)عج(  صاحب  جذب  را  دیگران 
باید کسب معرفت و رسیدن به مقام قرب الهی 

باشد تا زمینه ساز ظهور بود.
الطاف  سایه  زیر  طالب  نمود:  بیان  حوزه  مدیر 
الهی از مواهب طلبگی بهره می گیرند و باید در 
علوم دینی پیشرفت روزافزون داشته باشند و به 

آن عمل کنند.
خانم محمودی در ادامه خاطر نشان کرد: رعایت 
و  مطالعه  دقیق،  ریزی  برنامه  کالسی،  ساعت 
شأن  در  که  پوششی  رعایت  موقع،  به  مباحثه 

طلبه باشد، از آداب تحصیل در حوزه است.
******

با حضور طالب خواهر گله دار
گفتمان انقالب اسالمی بررسی شد

نشست سیاسی با محوریت »گفتمان انقالب 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  اسالمی«، 

الزهرا)س( گله دار برگزار شد.
»آقای علی محمدی«، کارشناس علوم سیاسی 
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اخبار مدارس
در مدرسه علمیه خواهران معصومیه شیراز 

برگزار شد
سلسله نشست های تبیین احکام و 

مسائل شرعی به همراه حفظ موضوعی 
قرآن کریم

»خانم پریسا فرخی«، معاون فرهنگی مدرسه 
برگزاری  از  شیراز،  معصومیه  خواهران  علمیه 
سلسله نشست های تبیین احکام و مسائل شرعی 
حضور  با  کریم  قرآن  موضوعی  حفظ  همراه  به 

طالب و استادان در این مدرسه خبر داد.
نشست های  سلسله  داشت:  اظهار  فرخی  خانم 
حفظ  همراه  به  شرعی  مسائل  و  احکام  تبیین 
موضوعی قرآن کریم با حضور جمعی از طالب 
تشکیل شده و روزانه یکی از احکام مبتال به، به 

صورت پرسش و پاسخ تبیین می شود.
وی گفت:هدف از تببین احکام و حفظ موضوعی 
قران کریم تقویت علم و دانش طالب گرامی در 
به  جامعه  در  آن  ترویج  و  شرعی  مسایل  زمینه 

وسیله خواهران مبلغ است.
******

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( نی ریز 
برگزار شد

نشست اخالق حسینی 
از  نفر   70 حضور  با  حسینی  اخالق  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب 

الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
مدیر  پردازی«  صدیقه  »خانم  نشست  این  در 
با  نی ریز  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
کشتی  علیهم السالم  اهلبیت  اینکه  به  اشاره 
از  حسین)ع(  امام  کشتی  گفت:  هستند،  نجات 
همه سریع تر به سمت خدا می رود. این دستگاه 
را  همه  که  است  با عظمت  و  پر رحمت  آنقدر 
جذب می کند. همینطور در مراسم عزاداری دیده 
بی تفاوت  دین  به  نسبت  که  افرادی  می شود، 

هستند، در این مراسم شرکت می کنند.
و  است  اندوه  و  غم  ماه  محرم،  ماه  گفت:  وی 
امام  می رسد.  اوج  به  عاشورا  روز  در  شور،  این 
حسین)ع( ُحزنش مافوق اشک است که حتی اگر 
چشمی  می نویسند.  ثواب  ما  برای  کنیم،  تباکی 

که اشک می ریزد، باید عفیف باشد.
نی ریز  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
تصریح نمود: در قرآن بطور صریح آیه آمده است 
که کسی که قلبش تقوا داشته باشد نمی تواند در 
لباس  باشد.  بی تفاوت  خدا،  ولّی  مصیبت  مقابل 

مشکی ما، لباس تقوا است.
******

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 آباده طشک خبر داد

برگزاری نمایشگاه کتاب و آثار علمی 
طالب

نمایشگاه کتاب و آثار علمی طالب با حضور 

کارگاه آموزشی آسیب های فضای مجازی با حضور مبلغان و دانش آموختگان 
مدارس علمیه خواهران شیراز برگزار شد.

»آقای علی بحرانی« کارشناس پلیس فتا، با اشاره به وجود جرائم مختلف در فضای مجازی به 
بیان راهکارهای ورود امن به این فضا پرداخت.

وی بر فاش نکردن رمز، پیچیده بودن و تغییر رمز بصورت دوره ای و نیز استفاده از حساب 
پشتیبان به جای حساب متمرکز تأکید کرد و به تشریح تفاوت دستگاه خودپرداز اصلی و تقلبی، 
روش های کالهبرداری کارت به کارت، حمالت فیشینگ، روش حذف کردن صحیح اطالعات 
و  فایروال  تنظیمات  مودم،  به  دسترسی  کردن  محدود   ،DELETE کلید  از  استفاده  بجای 

بروزبودن مرورگر پرداخت.

اخبار مدارس
ضروری  وظایف  از  کرد:  تأکید  نشست  این  در 
داشتن  هستند،  انقالب  سربازان  که  طالب 
بصیرت و شناخت مسائل سیاسی جامعه و کشور 

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

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

رهبری آمریکا، عربستان و اسرائیل هستند.
******

طالب خواهر شیرازی از مرکز منطقه  ای 
اطالع رسانی علوم و فناوری فارس 

بازدید کردند
اردوی علمی پژوهشی طالب مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی خواهران ریحانه النبی)ص( شیراز، 
در مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 

استان فارس برگزار شد.
اعضای  از  تعدادی  ساعته،  یک  بازدید  این  در 
انجمن ها حضور داشتند، »آقای کرمی«، مدیریت 
این  فعالیت های  با  طالب  آشنایی  جهت  مرکز، 
پرداخت  توضیحاتی  و  گزارش  ارائه  به  مرکز، 
مرکز  این  در  مختلفی  پایگا ه های  کرد:  بیان  و 
از  یک  هر  در  که  هستند  فعالیت  مشغول 
فارسی،  مقاالت  دانلود  امکان  پایگاه ها  این 
اطلس ها، مقاالت کنفرانس ها،  انگلیسی، عربی، 
پایان نامه ها، طرح های پژوهشی و... وجود دارد و 
مرکز فناوری با دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی 

در ارتباط است.
کتاب های  پایگاه  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
زمینه های  در  معتبر  کتب  نسخ خطی  و  فارسی 
و  شده  بارگذاری  اسالمی  معارف  مانند  مختلف 

قابل استفاده برای عموم است.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
گله دار تشریح شد

ثواب برپایی مجالس امام حسین )ع(
برپایی  »ثواب  موضوع  با  اخالق  نشست 
علمیه  مدرسه  در  حسین)ع(«  امام  مجالس 
 70 حضور  با  الزهرا)س(گله دار  فاطمه   خواهران 

نفر از طالب و بانوان این شهر برگزار شد.
غالمرضا  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
ابراهیمی«، استاد حوزه و دانشگاه، گفت: پرستش 
و بندگی خدا، یعنی آدم احساس استقالل نکند، 
بلکه خودش را از خدا بداند. بندگی فقط نماز و 
روزه نیست، گاهی نگاه هم عبادت است، مانند 

در جمع طالب خواهر شیراز تبیین شد

راهکارهای حضور امن در فضای مجازی

»خانم سکینه سردار« معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان فارس از 
برگزاري آزمون کتبی دومین جشنواره علمي اساتید در مدارس علمیه خواهران 

سراسر استان فارس خبر داد.
استاد خواهر  از مجموع 60  نام شده، گفت:  ثبت  استادان  تعداد  از  ابراز خرسندی  وی ضمن 
دارای مجوز رشته فقه واصول در استان فارس، 50 نفر در جشنواره علمي اساتید فقه و اصول 

و احکام ثبت نام کردند.
خانم سردار بیان کرد: پس از بررسی لوح فشرده نمونه تدریس و نیز آزمون کتبی، نتایج این 

آزمون در تاریخ 95/11/10 اعالم می شود.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس از برگزاری جلسه دفاع 
از پایان نامه یکی از طالب غیرحضوری سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه 

علمیه خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه »خانم رقیه میرزایی« از طالب گرایش تفسیر و علوم قرآنی، 
ورودی سال 89 مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »راهکارهای 
عباس زاده  محمد  حجت االسالم  راهنمایی  با  و  اسالم«  دیدگاه  از  خانواده  در  اقتصاد  تقویت 

جهرمی برگزار شد.
وی افزود: داوری این پایان نامه را حجت االسالم هادوی نیا بر عهده داشت.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه عالی 
پذیرفته شد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان فارس اعالم کرد

مشارکت 83 درصدی استادان در دومین 
جشنواره علمي اساتید 

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه
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اخبار مدارس
علمیه  مدرسه  در  مسئوالن  و  استادان   ، طالب 

خواهران الزهرا)س( آباده طشک برگزار شد.
علمیه  مدرسه  مدیر  خواجه«  پریجان  »خانم 
خواهران الزهرا)س( آباده طشک، گفت: همزمان 
فرهنگ  ارتقای  منظور  به  پژوهش  هفته  با 
مطالعه، تحقیق و تشویق طالب به فعالیت های 
آثار  و  کتاب  نمایشگاه  سومین  پژوهشی،  عملی 
مدرسه  این  اجتماعات  سالن  در  طالب  علمی 

برگزار شد. 
با  کتاب هایی  نمایشگاه  این  در  افزود:  وی 
پزشکی،  کودکان،  سیاسی،  اخالقی،  موضوعات 
و  درسی  پایانی،  تحقیقات  هم چنین  و  شهدا 
مقاالت طالب به مدت 15روز از تاریخ 95/9/19 

تا 95/10/4 به نمایش گذاشته می شود.
خانم خواجه ضمن ابراز خرسندی از استقبال در 
کتب  کرد:  بیان  نمایشگاه  برپایی  اولیه  روزهای 
معرض  در  درصد   20 تخفیف  با  نمایشگاه  این 
دید عموم قرار گرفته و ساعت بازدید از ساعت 8 

صبح الی 14 بعد از ظهر است. 
******

استاد حوزه مطرح کرد
نگاهی به عملیات فتح المبین

نشست روایتگری سیره شهدا با حضور جمعی 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب  از 

 الزهرا)س( مرودشت برگزار شد.
استاد  مرادی«،  زینب  »خانم  مراسم،  این  در 
فتح  عملیات  درباره  توضیحاتی  ضمن  حوزه، 
بسم  الرحیم،  الرحمن  بسم اهلل  رمز  با   المبین 
کرد:  بیان  زهرا)س(  یا  و  الجبارین  القاصم  اهلل 
ایران  اسالمی  مقتدر جمهوری  رهبر  فرموده  به 
آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی( زنده نگه 

داشتن یاد شهید کمتر از شهادت نیست.
******

حضور طالب خواهر آباده طشک 
در منزل شهدا

دانشجو  بسیج  روز  ماه،  آذر  دوم  مناسبت  به 
و طلبه، طالب بسیجی مدرسه علمیه خواهران 
شهدای  خانواده  با  طشک  آباده  الزهرا)س( 

دانشجو دیدار کردند.
این طالب با خانواده شهیدان واالمقام »مرتضی 
»صمد  و  رحیمی«  جعفر  »محمد  بیات«، 
و طلبه شهید »سید عباس موسوی«  دانشپور« 

دیدار نمودند.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
مرودشت برگزار شد

نشست هم اندیشی هادیان سیاسی
نشست هم اندیشی هادیان سیاسی در مدرسه 
مرودشت  فاطمه  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

برگزار شد.
در این مراسم، »خانم سعیده رحیمی«، کارشناس 

اخبار مدارس
به پدر و مادر و گاهی سکوت هم عبادت  نگاه 
است. مجلس امام حسین)ع( فرصتی است برای 

تقویت حب خدا و حب اهل بیت)علیهم السالم(.
وی افزود: انسان در دنیا محتاج سه گنج معرفت، 
با  گنج  سه  این  که  است  شفاعت  و  رحمت 
امام  بویژه  اهل  بیت)علیهم السالم(  سوگواری 
به  است،  خداوند  به  رسیدن  راه  که  حسین)ع( 

دست می آید.
روایات  به  توجه  با  ابراهیمی  حجت االسالم 
ثواب هایی  قیامت  روز  در  بعضی ها  کرد:  بیان 
یاد  به  خودشان  که  می بینند  پرونده هایشان  در 
ثواب  این ها  می شود  خطاب  آنان  به  ندارند، 
دعاهای هر روز است که به هر دلیلی مصلحت 
نبود و مستجاب نشد. این همان ثواب هایی است 

که از بین نرفته است.
******

در نشست تفسیری سوره مؤمنون بیان شد
اوصاف و ویژگی های مؤمنان

سوره  محوریت  با  تفسیری  نشست  سومین 
طلبه  خواهران  افزایی  بینش  منظور  به  مؤمنون 
علمیه  مدرسه  در  کریم  قرآن  معارف  به  نسبت 

خواهران فاطمیه)س(فسا برگزار شد.
پیشه«،  نوح  اهلل  این نشست، »آقای نصرت  در 
قبلی،  مباحث  بیان  ادامه  در  حوزه  استاد 
خاطرنشان کرد: سومین ویژگی مؤمنان این است 
که اهل زکات هستند. زکات دارای آثار و برکات 
برطرف  ثروت و  تعدیل  از آن  فراوانی است که 
شدن نیاز مستمندان، فزونی مال زکات دهنده و 

برکت روحی و باطنی زکات دهنده است.
وی افزودک انسانی که با دست خویش قسمتی 
از مالش را به بندگان خدا می دهد هیچگاه راضی 
نمی شود که به مال دیگران تجاوز کند و چنین 
داشتی  چشم  دیگران  اموال  به  مسلمًا  شخصی 

نخواهد داشت.
چهارمین  کرد:  تبیین  ادامه  در  پیشه،  نوح  آقای 
پاک  را  خودشان  که  است  این  مؤمنان  ویژگی 
مورد  در  مگر  هستند  پاکدامن  و  می دارند  نگه 
همسرانشان که این مخالفتی با پاکدامنی ندارد.

غریزه  غریزه،  سرکش ترین  کرد:  تصریح  وی 
نکند  کنترل  را  آن  انسان  اگر  که  است  جنسی 
را  انسان  خداوند  و  می گیرد  قرار  سرزنش  مورد 
با این غریزه امتحان می کند که مسلمًا هر کس 

سربلند بیرون آید به درجاتی می رسد. 
******

استاد حوزه و دانشگاه
طلبه باید خدمت به مردم را سرلوحه 

کار خود قرار دهد
و  حوزه  استاد  صالحی«،  صدیقه  »خانم 
علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  دانشگاه، 
کرد:  بیان  مرودشت،  فاطمه الزهرا)س(  خواهران 
براساس روایت امام صادق)ع( کسی که خدا به 

»خانم مدینه صدیق« معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس، 
با اشاره به حدیث امام علی)ع(، راه رسیدن به حقیقت و واقعیت را پژوهش 
دانست و اظهار داشت: همه انسان ها، عالَم هستی را نظاره گر هستند؛ اما تنها 
کسانی به حقیقت واقعی دست پیدا می کنند که با آگاهی و دانش به جستجو 

و تحقیق می پردازند.
امر  به  ترغیب طالب  و  تشویق  ورود، ضمن  نو  ویژه طالب  حضور  طلیعه  همایش  در  وی، 

پژوهش، برنامه های این معاونت را تشریح کرد.
خانم صدیق در پاسخ به سؤال »چرا طلبگی« به توصیف ابعاد وجودی انسان پرداخت پرداخت 
و بیان کرد: انسان باید بداند به دنبال برآورده کردن کدام نیاز خود است؛ بعد روحی و روانی 
یا بعد مادی و جسمانی. وی ضمن معرفی ساعت های پژوهشی، برنامه های اداره نخبگان و 
استعدادهای برتر را برای طالب بیان کرد. معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس 
با اشاره به حدیث امام علی)ع(، راه رسیدن به حقیقت و واقعیت را پژوهش دانست و اظهار 
داشت: همه انسان ها، عالَم هستی را نظاره گر هستند؛ اما تنها کسانی به حقیقت واقعی دست 

پیدا می کنند که با آگاهی و دانش به جستجو و تحقیق می پردازند.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس تأکید کرد

تحقیق و پژوهش؛ بهترین راهکار ترقی و پیشرفت

نشست اخالقی با هدف بصیرت افزایی واقعه عاشورا با حضور 60 نفر از 
طالب  و مسئولین، در مدرسه  علمیه خواهران الزهرا س گراش برگزار شد.

 در این نشست »حجت االسالم سیدرضا شاهچراغ« امام جمعه شهر گراش، اظهار داشت: اصلی 
ترین وظیفه مبلغین، تبیین پیام عاشوراست.

وی گفت: اگر واقعه عاشورا رخ نمی داد، قطعا در همان ابتدای قرن اول و دوم هجری چیزی از 
اسالم باقی نمی ماند. حجت االسالم شاهچراغ  ادامه داد: آن چیزی که باعث قیام و حرکت امام 
از مدینه به سوی کربال و قیام عاشورا شد، این بود که اساس دین به انحراف کشیده شده  بود 

و برای زنده نگه داشتن دین اسالم و امر به معروف و نهی از منکراین حرکت صورت گرفت.
 وی افزود: بنی امیه بعد از رحلت پیامبر)ص( حاکمیت جهان اسالم را به عهده گرفت و از آنجا 
که رکن و اساس دین، امامت و والیت است، امامت را کنار گذاشتند و حکومت والیی را به 

طرف حکومت سلطنتی بردند.
امام جمعه شهر گراش بیان داشت: بنی امیه به ظاهر مسلمان بودند، اما در باطن بویی از اسالم 
حقیقی نبرده بودند. چراکه کسی جرات نداشت سیره و سنت رسول خدا و امر به معروف و نهی 
از منکر را برای مردم بیان کند. وی ادامه داد: بنی امیه بعد از رحلت پیامبر انجام اقدام به تقدس 

زدایی کردند و آن چیزی که برای مردم مقدس بود را از بین می بردند.
حجت االسالم شاهچراغ با اشاره به وظیفه سنگین زنان در تبیین پیام عاشورا برای دیگران، 
خاطر نشان کرد: اصلی ترین  وظیفه طالب و مبلغین  این است که پیام عاشورا و عبرت ها و 

درس هایی که از این حادثه گرفته می شود را برای مردم بیان کنند.

امام جمعه شهر گراش

اصلی ترین وظیفه مبلغین، 
تبیین پیام عاشوراست
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اخبار مدارس
مسائل دینی، با معرفی فعالیت های حلقه سیاسی 
فاطمه  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
مرودشت، از طالب عالقه مند دعوت به همکاری 
کرد. وی همچنین درباره مسأله نفوذ و اهمیت 

برخورداری از بینش سیاسی صحبت کرد. 
******

حضور طالب خواهر آباده طشک 
در نمایشگاه دائمی کتاب شیراز

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  از  تعدادی 
مسئوالن  همراه  به  طشک  آباده  الزهرا)س( 
بازدید  شیراز  کتاب  دائمی  نمایشگاه  از  مدرسه 

کردند.
هاجر  نشر  از  کتاب  جلد   200 بازدید،  این  در 
از  طالب  همچنین  شد.  خریداری  طالب  برای 

غرفه های مختلف نمایشگاه بازدید کردند. 
******
استاد حوزه

وقتی فکر الهی باشد، شیطان نمی تواند 
در قلب نفوذ کند

میدان  »مقایسه  موضوع  با  اخالقی  نشست 
»خانم  سخنرانی  با  شیطانی«  و  الهی  مسابقه 
نفر   50 حضور  با  حوزوی،  مبلغ  بریمی«،  بتول 
از طالب و بانوان شهر گله دار در مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه  الزهرا)س( این شهر برگزار شد.

مسابقه  بحث  در  انسان ها  گفت:  بریمی،  خانم 
مطرح  امتیاز  بحث  زیرا  پرحضورند،  و  عالقمند 
مردم  لذا  می دهد.  انگیزه  مسابقه  و  می شود 
می کنند.  مشارکت  و  دارند  انگیزه  مسابقه  در 
همچنین به نتیجه فکر می کنند و در نتیجه تمام 

تالش خود را می کنند.
در  تمرین  و  تالش  فکر،  وقتی  کرد:  بیان  وی 
میدان  در  مسلمًا  باشد،  الهی  مسابقات  میدان 
مسابقات شیطانی حضور نخواهیم داشت و کسی 
که می خواهد از دست داوری به نام شیطان لعین 
مشغول  الهی  مسابقات  در  باید  کند  پیدا  نجات 
باشد. وجود زن ظرافت و حساسیت بیشتری دارد 
و شیطان بیشتر می تواند از این وجود در مسابقات 

شیطانی استفاده کند.
این استاد حوزه، با توجه به آیه 22 سوره ابراهیم، 
مردم  می گوید:  قیامت  روز  شیطان  کرد:  اضافه 
وعده های خدا حق بود و وعده های من دروغ. در 
روز قیامت وقتی مردم شیطان را مالمت می کنند 
شیطان می گوید که چرا مرا مالمت می کنید خود 

را مالمت کنید.
******

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( گله دار خبر داد 

برگزاری کارگاه اخالقی
 »واقعه عاشورا« 

روایت گری  با  عاشورا  واقعه  اخالقی  کارگاه 
»خانم بتول بریمی« استاد حوزه و با حضور 70 

استان  غدیر  بین المللی  بنیاد  همکاری  با  »غدیرپژوهی«  تخصصی  نشست 
فارس و با حضور طالب مدارس علمیه خواهران شیراز و مرودشت برگزار شد.

»حجت االسالم محمدحسن شفیعی شاهرودی« استاد حوزه، در این نشست اظهار داشت: مجموع 
تعالیم اسالم شامل اصول دین، فروع دین و اخالق است که بیشترین تأکید آیات و روایات را 
به خود اختصاص می دهد. وی مهمترین رکن از تعالیم اسالم را والیت دانست و افزود: والیت 
امیرالمؤمنین)ع( باطن اسالم، حقیقت و محتوای قرآن، عمق علوم و معارف و روح و مغز عبادات است.

از  نجات  گفت:  و  پرداخت  علی)ع(  امام  والیت  آثار  بیان  به  شاهرودی  شفیعی  حجت االسالم 
خسران، رشد عقل و برکت پیدا کردن عمر خالصه تمام آثار والیت امام علی)ع( است. وی جایگاه 
و منزلت امام)ع( در جامعه را همان جایگاه پیغمبر دانست و افزود: هدایت بشر پس از پیامبر، در 

همه زمینه های دینی، علمی و سیاسی بر عهده امام است. 
استاد حوزه، یادآور شد: اولین ویژگی امام، عصمت است که از طریق عقل و نقل نمی توان آن را 
ثابت کرد؛ چرا که عقل تنها می تواند ویژگی های امام را تشخیص دهد، اما این خداوند است که باید 
معصوم را نصب کند. وی ادامه داد: پس از پیامبر باب نبوت بسته شد، اما دوازده هادی که وظیفه 

تربیت انسان ها را داشتند دلیل محکمی است برای آن که بگوییم باب هدایت بسته نشده است. 
حجت االسالم شفیعی شاهرودی به بیان فلسفه شکافته شدن کعبه پرداخت و تصریح کرد: این 
اتفاق نشان می دهد والیت، روح نماز،عمق دین و باطن کعبه بوده و کعبه مظهر عبودیت است. 
فلذا اسالم و قرآن بدون والیت، روح و محتوایی ندارد وی خاطر نشان کرد: وهابیت اعتقادات 
شیعه مانند زیارت، توسل، شفاعت، تبرک و نذر برای اهلبیت)علیهم السالم( را شرک می دانند 
ومنکر مناقب و فضایل امام علی)ع(، والیت و اعلمیت ایشان نسبت به سایر صحابه هستند و با 
نسبت دادن اوصافی همچون مشرک، مرده پرست و معتقد به قرآن تحریف شده، شیعه را دشمن 
صحابه می پندارند. استاد حوزه به بیان سه وظیفه مهم شیعه در حوزه امامت و والیت پرداخت و 
گفت: شیعیان امام علی)ع( عالوه بر ضرورت هدایت خلق و پاسخ به وهابیت در مخالفت با اصل 

فوق، بر انتصابی بودن امام نیز تأکید دارند.

اخبار مدارس
او مالی داده و او از صدقه دادن دریغ کند، ملعون 
ادامه داد: چون لفظ مال نکره آورده  است. وی 
 شده است، شامل انواع صدقات مانند صدقه علم 
نخست  مرحله  در  طلبه  لذا  می شود.  دانش  و 
خودسازی و در مرحله دوم باید خدمت به مردم 

را سرلوحه خود قرار دهد.
 160 آیه  براساس  کرد:  بیان  حوزه،  استاد  این 
سوره آل عمران کسی که دین خدا را یاری نماید، 
خداوند نیز او را یاری خواهدکرد؛ بنابراین طلبه با 
احیای آموزه های دینی، همراهی خداوند را برای 

خویش فراهم ساخته است.
******

در جمع طالب خواهر تأکید شد
اصل در هر چیزی، مبارزه با هوای نفس 

است
فاطمّیه)س(فسا،  خواهران  علمّیه  مدرسه  در 
منظور  به  بندگی  موضوع  با  اخالقی  گفتمان 

مشارکت طاّلب در مباحث اخالقی برگزار شد.
مسائل  کارشناس  فتحی«،  زهرا  ریحانه  »خانم 
در  شده  ارائه  مباحث  بندی  جمع  در  دینی، 
انسان  یک  ویژگی های  از  گفت:  گفتمان،  این 
از  احترام،  نظم،  اخالقی،  خوش  ایمان،  خوب 
اگر  است.  صداقت  و  صبر  حیا،  گذشتگی،  خود 
همه  به  می توانیم  باشیم  داشته  نظم  زندگی  در 
دانه های  مانند  فضائل  این  تمام  برسیم.  فضائل 
تسبیح است و نخ آن مبارزه با هوای نفس است 
و یکی از راه های مبارزه با هوای نفس توّسل و 

محبت اهل بیت)علیهم السالم( است.
اختیار هستیم و  دارای  زندگی  ما در  افزود:  وی 
این به تنهایی کافی نیست. در کنار اختیار عمل 
تمایل  آن  بر  عالوه  و  است  نیاز  هم  آگاهی  و 
ارزش  دارای  که  کارهایی  باشد.  داشته  باید  نیز 
ولی  دارند  هم  بیشتری  لّذت  است  بیشتری 
لّذت  هستند  کمتری  ارزش  دارای  که  کارهایی 
دارند. ولی لّذت آنها ظاهری است. فقط و فقط 
اولی و اصل در هر کاری مبارزه با هوای نفس 

است.
خمینی)ره(  امام  سیره  به  ادامه  در  فتحی،  خانم 
نفس  با هوای  مبارزه  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره 
زندگی حضرت  نمونه آن در  و  اکبر است  جهاد 
در  ایشان  می شود.  دیده  وضوح  به  راحل  امام 
جایی سخنرانی کردند و بعد از سخنرانی عده ای 
از ایشان بسیار تعریف کردند. امام)ره(پس از آن 
تعریف تا چهار سال سخنرانی نکردند، پس اصل 

در هر چیزی مبارزه با هوای نفس است.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه )س( فسا 
برگزار شد

مسابقه خاطره نویسی
»من...مّحرم...دلم«

پژوهش  معاون  اسفندیاری«،  صدیقه  »خانم 

در نشست تخصصی غدیرپژوهی بررسی شد

دالیل عقلی و نقلی اثبات والیت امام علی)ع(

خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب  افزایی  بصیرت  جهت  سیاسی  نشست 
زهرای اطهر)س( الرستان برگزار شد.

در این نشست »آقای مصطفی اژدری«، معاون علمی پژوهشی سپاه فجر استان فارس، در  بین 
جمعی از خواهران مدرسه زهرای اطهر)س( بیان کرد: انتخابات امسال حساس است وظیفه ما 
آگاهی دادن ونشان دادن جهت به مردم است تا بتوانند کسی که در خط والیت فقیه وبه فکر 

حل مشکالت مردم وجامعه است انتخاب کنند.

در مدرسه علمیه خواهران زهرای اطهر )س( الرستان

نشست روشنگری سیاسی برگزار شد

جمعی از طالب بسیجی مدرسه علمیه خواهران فاطمه  الزهرا)س( مرودشت 
با خانواده شهید »سیدباقر روزگار« دیدار کردند.

طالب در این مراسم، پس از قرائت زیارت عاشورا به ذکر مصیبت امام حسین)ع( و حضرت رقیه)س( 
پرداختند. در ادامه نیز مادر شهید روزگار درباره اخالق فرزند شهیدش خاطراتی را بازگو کرد. 

دیدار طالب خواهر مرودشتی با خانواده شهید
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اخبار مدارس
مدرسه  در  شهر  بانوان  و  اساتید  طالب،  از  نفر 
برگزار  گله دار  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

شد.
حادثه  گفت:  حوزه  استاد  بریمی«  بتول  »خانم 
است  واقعی  روایت  یک  کربال  واقعه  و  عاشورا 
و  بزرگان  از  نسل  به  ونسل  سینه  به  سینه  که 
گذشتگان به ما رسیده است. اگر امام حسین)ع( 
در واقعه عاشورا نبود معلوم نبود چیزی از اسالم 

وقرآن باقی بماند.
صادق)ع(  امام  از  که  روایتی  به  توجه  با  وی 
مگر شما کشتی  کرد:  تصریح  بود  پرسیده شده 
نجات نیستید؟چرا گفته شده»ان الحسین مصباح 
الهدی وسفینه النجاه« ماهم کشتی نجات هستیم 
کشتی  ولی  اسرع«  الحسین  ولیکن»سفینه 

حسین)ع( سریع تر حرکت می کند.
بخواهد  کس  هر  پس  کرد:  تاکید  حوزه  استاد 
بپیماید  را  عالیه  درجات  به  رسیدن  مسیر  زودتر 
حرکت  حسین  مسیر  از  باید  برسد،  مقصد  به  و 
کند و با کشتی حسین زودتر به مقصد می رسد.

******
استاد حوزه و دانشگاه

داشتن همسری شایسته از بهترین 
نعمت های الهی است

ارزش  و  جایگاه  تفهیم  منظور  به  نشستی 
خانواده از نظر اسالم و تبیین وظایف زن و شوهر 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  یک دیگر  به  نسبت 
از  جمعی  با حضور  مرودشت  فاطمه  الزهرا)س( 

طالب و همسرانشان برگزار شد.
»حجت االسالم ابراهیم کالنتری«، استاد حوزه و 
دانشگاه، در این نشست، بیان کرد: مبلغ خواهر 
بودن ارزش است و شما همسران باید قدر بدانید 
در  مقدس  لباس  این  در  زندگیتان  شریک  که 
ارزش  دارای  بانوان  این  می کند.  خدمت  جامعه 

هستند و باید مورد لطف قرار بگیرند.
وی افزود: همسران شایسته موهب الهی هستند 

و بهترین نعمت داشتن همسری شایسته است.
در  کرد:  اضافه  کالنتری،  حجت االسالم 
زندگی  با  خانواده  محیط  باید  خانواده  بحث 

معصومان)علیهم السالم( وفق داده شود.
به  که  است  ارزشمند  محیطی  خانواده  محیط 
از همه نظر  اداره می شود و  وسیله زن و شوهر 

مورد لطف خداوند هستند.
******

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 
نمایشگاه کتاب در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت 
برگزار گردید

مسابقات  برگزاری  کتاب،  نمایشگاه  برپایی 
معرفی  کتابخوانی،  کتاب و  زمینه های  در  متنوع 
کتب در زمینه دفاع مقدس، برگزاری نشست های 
و  کتاب  اهمیت  پیرامون  نکاتی  ذکر  و  اخالقی 

علمیه  مدرسه  در  مسئوالن  و  استادان  طالب،  حضور  با  اخالقی  نشست 
خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.

تبیین وضعیت  به  قم  اعزامی از  مبلغ  و  استاد حوزه  این نشست »حجت االسالم سعیدی«  در 
دنیای امروز و تفاوت ارزش ها در اسالم و دنیای غرب پرداخت و خاطر نشان کرد: قلب، موتور 
حرکت معنوی انسان است. اگرقلب انسان سالم باشد، می تواند جلوه های خدا را دریافت نماید.

وی عنوان کرد: قلب باید خوب کار کند تا گوش، شنوایی خوبی داشته باشد.
آقای سعیدی گفت: با توجه به آیات و روایات، قلب انسان هم زنگار می گیرد  و آن چیزی که 

می تواند آن را جال دهد، قرآن و حدیث است.
وی افزود: تمام کارهای یک طلبه باید از روی اصول باشد؛ او باید بتواند سیره ائمه)ع( را در 

خانه و اجتماع پیاده کند.

اخبار مدارس
از  فسا،  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
برگزاری مسابقه خاطره نویسی با موضوع»من...

مّحرم...دلم« ویژه خواهران طلبه در این مدرسه 
خبر داد.

وی در بیان اهداف برگزاری این مسابقه افزود: 
نقاط  ارزیابی  مسابقه  این  برگزاری  از  هدف 
نگارش  زمینه  در  طلبه  خواهران  و ضعف  قوت 
زمینه  در  توان طالب  و  استعداد  کارگیری  به  و 

پژوهش و مقاله نویسی است.
همه  کرد:  تصریح  ادامه  در  اسفندیاری  خانم 
خاطرات  باید  مسابقه  این  در  کنندگان  شرکت 
خود را با رعایت اصول نگارشی بنویسند که در 
پایان نیز به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

******
در جمع طالب خواهر نی ریز عنوان شد
حفظ شعائراهلل از واجبات است

فرهنگی  معاون  ساجدی«  طاهره  »خانم 
مدرسه علمیه الزهرا)س( نی ریز از برگزاری شبی 
با شهداء با حضور طالب و خانواده آنها در این 

مدرسه خبر داد. 
استاد  عبداللهی«  حمیده  »خانم  مراسم  این  در 
که  مراسمی  برگزاری  کرد:  بیان  چنین  حوزه 
در آن  السالم(   بیت)علیهم  اهل  یاد  و  که ذکر 
است حفظ شعائراهلل می باشد و از واجبات است. 
دشمن  یکساله  نقشه های  مراسم  این  برگزاری 
بین  از  است  کشیده  جوانان  تخریب  برای  که 
خواهد برد حتی برپا کردن علمهای عزاداری و 
پرچمهای نصب شده بر سر در منازل و تعداد آن 
فعلی  زمان  در  ارزشمند می باشد.  برای دشمنان 
در  که  وقتی  هستیم.  روبرو  یزیدیان  با  ما  نیز 
بازی بین ایران و کره جنوبی مردم به عزاداری 
دادن  نشان  با  عربستانی  روزنامه  پرداختند، 
عصبانیت خود از این موضوع، به این کار مردم 
جواب  در  و  می کنند  اعتراض  فوتبال  در  ایران 
می نامد  یزید  فرزندان  را  ایشان  عراقی  روزنامه 
چرا که اصاًل از به شهادت رسیدن امام حسین)ع( 

ناراحت نیستند. 
وی چنین تصریح کرد: این افراد کسانی هستند 
آمریکایی  اسالم  خمینی)ره(  امام  تعبیر  به  که 
این  مقابل  در  ما  مردم  مبارزان  از  یکی  و  دارند 
افراد برگزاری عزاداری برای امام حسین)ع( است 
چرا که باز به تعبیر ایشان محرم و صفر است که 
اسالم را زنده نگه داشته است. متأسفانه این افراد 
کسانی هستند که به اسم اسالم به اسالم ضربه 
می زنند. اینان نیز با در دست داشتن پرچم اسالم 
به نام اسالم مرّوج تروریسم و خشونت هستند و 
در دنیا اسالم هراسی به وجود آورده اند و به جای 
اینکه تبلیغی برای اسالم نمایند تمام دنیا را در 

مقابل اسالم قرار می دهند. 
حسین)ع(  امام  کرد:  خاطرنشان  حوزه  استاد 
سنت  که  برخاست  مبارزه  به  افرادی  چنین  با 

استاد حوزه و دانشگاه 

قلب، موتور حرکت معنوی انسان است

امام حسین)ع( نشست علمی نقد مبانی فکری  ایام سوگواری  با  همزمان 
وهابیت با حضور جمعی از طالب در مدرسه علمیه خواهران زهرای اطهر)س( 

الرستان برگزار شد.
ومذاهب،  ادیان  نشریه  سردبیر  جانشین  زاده«  قاضی  حسین  »حجت االسالم  نشست  دراین 
عبادت و والیت تکوینی را دو مبنای فکری وهابیت دانست و اظهار داشت: وهابیت در بحث 
از دیگری حاجت  اگر کسی  را مشرک میداند و می گوید دعا عبادت است و  عبادت دیگران 

بخواهد، دعای غیراهلل است.
وی عبادت را ترکیبی از عمل و نیت بیان کرد و افزود: وقتی چیزی عبادت می شود که با اعتقاد 

به ربوبیت انجام شود و اگر عملی به قصد رب بودن انجام نشود، عبادت نیست.
حجت االسالم قاضی زاده در بحث والیت تکوینی، استغاثه را منجر به شرک دانست و گفت: 
کسی که از غیر خدا درخواست می کند، یعنی او می تواند در عالم تصرف کند؛ پس خدا قدرت 
دارد و هم او. بنابراین اعتقاد به قدرت داشتن شرک است، در صورتی که مستقل باشد. اما اگر 

بگوئیم از طرف خداست، شرک نیست.

و  کتاب  نمایشگاه  بسیج،  هفته  و  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  تقارن  با 
طشک  آباده  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  علمی  دستاوردهای 

جهت بازدید عموم برپا شد.
این نمایشگاه به مدت 10 روز در فضای باز کتابخانه و سالن مدرسه برپا شد.

گفتنی است؛ عالقمندان ضمن بازدید از دستاوردهای علمی و پژوهشی طالب، از نمایشگاه 
کتاب با 20 درصد تخفیف کتاب خریداری کردند.

در مدرسه علمیه خواهران زهرای اطهر)س( الرستان نقد شد 

مبانی فکری وهابیت

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( آباده طشک 
به نمایش گذاشته شد

دستاوردهای علمی طالب
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اخبار مدارس
کتابخوانی از جمله برنامه های اجرا شده در این 

مدرسه بود.
براساس این گزارش، طالب این مدرسه جمالت 
و نکاتی در مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی در 

فضای مجازی منتشر کردند.
مدرسه  برتر  کتابخوانان  پایان،  در  است  گفتنی 

معرفی شدند و از طالب برتر تقدیر بعمل آمد.
******

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
داراب در جمع مسئوالن دانشگاه

تعامل حوزه و دانشگاه باید به صورت 
دائمی باشد

الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
وحدت  هفته  گرامی داشت  مناسبت  به  داراب، 
حوزه و دانشگاه، نشست هم اندیشی با مسئوالن 

دانشگاه های شهر برگزار کرد.
مدرسه  مسئوالن  حضور  با  که  جلسه  این  در 
برگزار  دانشگاه ها  رؤسای  و  خواهران  علمیه 
شد، »خانم زهرا معصومی«، مدیر مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب ضمن خوش 
حوزه  تعامل  بر  تأکید  و  مقدم  خیر  و  آمدگویی 
حوزه های  همکاری  داشت:  اظهار  دانشگاه،  و 
علمیه و دانشگاه ها نباید منحصر به 27 آذر ماه 
که روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده، 
باشد و این وحدت نباید به صورت مقطعی باشد 
که با یک کرسی آزاداندیشی و همایش به پایان 

برسد.
حوزه های  آمادگی  اعالم  ضمن  معصومی  خانم 
دانشگاه ها،  با  همکاری  برای  خواهران  علمیه 
باید به  ارتباط حوزه و دانشگاه  خاطرنشان کرد: 
صورت دائمی و مستمر باشد. زیرا مسائل اخالقی 
با  هستند،  درگیر  آن  با  دانشجویان  که  دینی  و 

حضور یک روحانی حل خواهد شد.
و  دینی  زمینه  در  علمیه  حوزه های  افزود:  وی 
برای  خوبی  بال  می توانند  دینی  مشاوره های 

دانشگاه ها باشند.
به  دینی  مشاور  و  مبلغ  اعزام  است؛  گفتنی 
برگزاری  دانشجویی،  خوابگاه  و  دانشگاه 
گفتمان  و  همایش ها  آزاداندیشی،  کرسی های 
ارائه  از راهکارهای  دینی در موضوعات مبتالبه 
شده برای ایجاد وحدت مستمر و تعامل دوسویه 

بین این دو نهاد، بود.
******

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
گراش برگزار شد

مسابقه قرائت و حفظ موضوعی
قرآن کریم

با  قرآن  قرائت  و  موضوعی  حفظ  مسابقه  
و  قرآن  زمینه  در  شناسایی طالب خالق  هدف 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  آن،  با  بیشتر  انس 

الزهرا)س( گراش برگزار شد.

نشست پژوهشی اهمیت اصول وروش های تد وین تحقیقات پایانی در جمع 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار شد.

»حجت االسالم جواد اسماعیل نیا«  مدیر کل ارتباطات حوزه های علمیه خواهران، ضمن بیان 
اهمیت تدوین تحقیق پژوهی، گفت: از مسائل مهم در تحقیق، انتخاب موضوع مناسبی است 

که از نیازهای اصلی جامعه باشد. 
وی تعریف وتبیین، اهمیت وضرورت، اهداف وفوائد، پیشینه، سؤاالت تحقیق، فرضیه وساختار 
تحقیق، مقدمه، چکیده، فهرست مطالب، متن، نتیجه گیری و راهکار ها ومنابع را تشریح کرد 

و در پایان به سؤاالت و مشکالت طالب پاسخ داد.

اخبار مدارس
در عصر  بماند.  پابرجا  پاک حضرت محمد)ص( 
با  موالیشان  از  تبعیت  به  حرم  مدافعان  نیز،  ما 
انگیزه ای  هیچ  و  می کنند  مبارزه  زمان  یزیدیان 
غیر از رضای خداوند و دفاع از اسالم ندارند. تنها 
گام  زینب)س(  حضرت  حریم  از  دفاع  هدف  با 
بزرگواران  این  مورد  در  که  مطالبی  برمی دارند. 
گفته می شود از جمله این که برای دریافت پول 
و  است  بزرگی  بی انصافی  می کنند  را  کار  این 
همچنین اینکه چرا جوانان ما باید شهید شوند؟ 
عراق  و  سوریه  که  چرا  است  گزافی  مطلب  نیز 
مقابل  در  االن  اگر  ماست.  کشور  مقدم  خط 
این  که  دارد  احتمال  هرلحظه  نایستیم  داعش 

خیانتکاران به کشور ما وارد شوند. 
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( فسا
نشست اخالقی »معراج السعاده« 

برگزار شد
کتاب  محوریت  با  اخالقی  نشست  دومین 
با  طالب  آشنایی  منظور  به  السعاده«  »معراج 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  خودسازی  اصول 

فاطمیه)س( فسا برگزار شد.
در این نشست، »حجت االسالم علی طهماسبی«، 
امام جمعه فسا، در شرح فصل اول از باب سوم 
کتاب »معراج السعاده« گفت: برای ایجاد صفات 
حسنه در وجود خویش،باید به ترتیب قوه شهویه 
را  عاقله  قوه  نهایت  در  و  غضبیه  قوه  سپس  و 
کنترل نمود. بدون رعایت هریک از این مراتب 
نمی توان به سراغ مرحله بعد رفت. یعنی انسان تا 
بر قوه شهویه غالب نشود نمی تواند قوه غضبیه 
نشود  مسلط  غضبیه  قوه  بر  تا  و  کند  کنترل  را 

نمی تواند قوه عاقله خویش را کنترل نماید.
وی افزود: علم اخالق به علم طب شباهت دارد. 
و  پیشگیری  علم طب  مانند  نیز  اخالق  علم  در 
دو  اخالق  علم  در  که  چرا  است؛  الزم  درمان 
مبحث مطرح است: کسب فضایل و رفع رذایل. 
یعنی انسان باید در ابتدا مواظب باشد تا رذیله و 
گناهی به سراغش نیاید. اما اگر به رذیله ای دچار 

شد در همان ابتدا اقدام به رفع و درمان کند.
خاطرنشان  ادامه  در  طهماسبی،  حجت االسالم 
کرد: رعایت ترتیب هر یک از این موارد، تهذیب 
نفس را به دنبال دارد و راه رسیدن به سعادت را 
آسان تر می کند. طالب سعادت باید در هر حالی 
نومید  از رحمت خدا  و  برندارد  از سعادت  دست 
نشود و در ضمن با افراد شایسته مصاحبت نماید 

تا اوصاف پسندیده در او تأثیر بگذارد.
******

مدیر مدرسه علمیه خواهران زهرای اطهر)س( 
الرستان بیان کرد

روش های جذب طلبه
مدرسه  استادان  و  مدیر  هم اندیشی  نشست 
الرستان  اطهر)س(  زهرای  خواهران  علمیه 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(گله دار تشریح شد

اهمیت اصول و روش های تدوین
 تحقیقات پایانی 

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار از برگزاری 
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی دو نفر از طالب خبرداد.

حاکم  موضوع  با  زاده«  مؤذن  حکیمه  پایانی»خانم  تحقیق  گفت:  رضایی«  نجمه  »خانم 
وحکومت در آیات وروایات در سه بخش وظایف حاکم وحکومت، اختیارات حاکم، والیت فقیه 
معصومه هاشمی«  بیان کرد:»خانم سیده  دفاع شد. وی  کاراندیش  فاطمه  خانم  راهنمایی  با 
نیز با راهنمایی»خانم فاطمه کاراندیش« از تحقیق پایانی خود با موضوع» موقعیت اجتماعی 
زن در فرهنگ اسالمی« دفاع کرد، که در این تحقیق پایانی بررسی جایگاه زن، اثرات مثبت 
ومنفی زن در کار کردن بیرون از خانه، زن در ادیان قدیم وکشورها، بررسی شد. خانم رضایی 
اشکال  پایانی  تحقیق های  این  برای  داور،  استاد  نیا«  اسماعیل  جواد  االسالم  گفت:»حجت 

خاصی را مطرح نکرد و رتبه ایشان را خوب اعالم کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( گله دار 

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی جمعی از طالب 
برگزار شد

جلسه  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دفاع از پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان فارس خبر داد.
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم طیبه فرید از طالب گرایش کالم اسالمی، ورودی سال 
88 مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »نقش اعتقاد به امام در 
سعادت فردي و اجتماعي انسان« و با راهنمایی حجت االسالم مرتضی حق شناس برگزار شد.

وی افزود: مشاور این پایان نامه حجت االسالم سعید رحیمیان بود و داوری آن را حجت االسالم 
محمدهادی رحیمی صادق بر عهده داشت.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس شیراز اظهار کرد: این پایان نامه با رتبه خوب 
پذیرفته شد.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه
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در این مسابقه »خانم فاطمه خواجه پور«، استاد 
تجوید، خاطرنشان کرد: در رشته حفظ موضوعی 
شش نفر از طالب شرکت کردند که از این شش 
نفر چهار نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند و 
در رشته قرائت چهار نفر در ترتیل و دو نفر در 
نفر یک  این شش  از  تحقیق شرکت کردند که 
نفر در رشته قرائت)تحقیق( به مرحله استانی راه 

پیدا کرد.
وی افزود: این مسابقه در رشته قرائت با دواری 
خانم ها »فاطمه خواجه پور«، »صدیقه اسماعیل 

نژاد« و »شمسی سبزواری« انجام شد.
******

در مراسم غبارروبی و گلباران قبور مطهر شهدا 
عنوان شد

سیره شهدا؛ الگوی زندگی
مراسم غبارروبی و گلباران قبور مطهر شهدای 
هشت سال دفاع مقدس با هدف زنده نگه داشتن 
توسط طالب مدرسه علمیه  و خاطره شهدا  یاد 
برگزار  شهر  جنت  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران 
نجفی«،  خدیجه  »خانم  مراسم،  این  در  شد. 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
جایگاه  اهمیت  بیان  به  شهر،  جنت  الزهرا)س( 
شهدا، شهادت، صبر و استقامت خانواده هایشان 
پرداخت. وی افزود: کار شهدا همانند کار شهدای 
دشمن  می دهد  نشان  و  است  حسینی  کربالی 
اسالمی  مقدسات  به  و  نهد  فراتر  پا  زمان  هر 
بوم  و  مرز  از  دفاع  مسلمان  بر  نماید،  توهین 

واجب می شود.
این استاد حوزه، ادامه داد: گذشت و ایثار به معنی 
تام کلمه گذشتن از خون و جان خویش و چشم 
شهدای  خاص  که  است  آرزوها  تمام  بر  بستن 
جنگ تحمیلی نیست، بلکه طالب نیز باید ادامه 
الگوی  را  باشند و سیره شهدا  راه  دهنده همین 

زندگی خود قرار دهند.
دیگر  و  ازدواج  اخالق،  در  را  شهدا  سیره  عنی 
شئونات زندگی خود پیاده کنند. وی یادآور شد: 
طالب باید وصیت نامه شهدا را مطالعه کرده و 

به آن عمل کنند.
******

استاد حوزه تشریح کرد
هفت ویژگی شیعه واقعی

 در بیان روایات
شناسی«  »امام  موضوع  با  معرفتی  نشست 
طالب  بیشتر  چه  هر  معرفت  افزایش  جهت 
دین  قبال  در  خود  وظایف  و  والیت  به  نسبت 
اطهر)س(  زهرای  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

الرستان برگزار شد.
محمود  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
باید معرفتمان  بیان کرد:  استاد حوزه،  علی نیا«، 
مطالعه  با  علی)ع(  امام  به  شخصیت  نسبت  را 

باال ببریم.

فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  رضایی«  نجمه  »خانم 
الغدیر  از کتابخانه  این مدرسه  از طالب  بازدید جمعی  از   الزهرا)س( گله دار، 

این شهر خبر داد.
منظور  به  بازدید  این  برگزاری  از  مدرسه گفت: هدف  پژوهش  معاون  نجمه رضایی«  »خانم 

آشنایی طالب با کتابخانه ی این شهر و دستیابی به منابع بیشتر صورت گرفت.
با  از بخش های مختلف کتابخانه دیدن کردند و  بازدید  این  وی خاطر نشان کرد: طالب در 

موضوعات مختلف در کتابخانه آشنا شدند.
کتابخانه  این  در  آزاد  مطالعه  به  دقیقه  به مدت 20  پایان  در  کرد: طالب  بیان  رضایی  خانم 

پرداختند.

اخبار مدارس
برگزار شد.

در این نشست »خانم زمان جانفزا«، مدیر مدرسه 
در  الرستان  اطهر)س(  زهرای  خواهران  علمیه 
روش های  باید  امروز  کرد:  بیان  استادان،  جمع 

جدید برای جذب طالب به کار گرفته شود.
شیوه های  و  طرح  تا  خواست  استادان  از  وی 

جدیدی ارائه دهند. 
******

مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه آباده طشک 
تشریح کرد

اوصاف پیامبر رحمت از زبان 
سیدالشهدا)ع(

خواهران  علمیه  مدرسه  مسئوالن  همت  به 
الزهرا)س( آباده طشک، جشن بزرگ میالد پیامبر 
شهدای  سالن  در  صادق)ع(،  امام  و  اعظم)ص( 
عموم  حضور  با  شهر  پرورش  و  آموزش  معلم 

مردم برگزار شد.
تربیت  و  تعلیم  اهلل وردي« مسئول  »آقای کریم 
سپاه ناحیه آباده طشک، در این مراسم به بیان 
فضایل پیامبر رحمت و  امام صادق)ع( پرداخت 
پیامبر  با  دور  راه  از  بشریت  کل  و  ما  گفت:  و 
اکرم)ص( و اهلبیت)علیهم السالم( ارتباط برقرار 

می کنیم و با شمایلی از ایشان آشنا هستیم.
شخصیت  از  سیدالشهدا)ع(  حضرت  افزود:  وی 
بلند دارند و  با تعابیر بسیار  پیامبر)ص( توصیفی 
می فرمایند: »پیامبر)ص( دائم الفکر بود و هرگز 
از فکر کردن خسته نمی شد؛ ُمتواصل االحزان بود 
و همواره در غم شیرین با وقاری فرو رفته بود و 
معمواًل لبخند برلب داشت؛ هرگز پیامبر را بی غم 

و دغدغه نمی دیدم.
آقای اهلل وردي ادامه داد: پیامبر اهل سکوت های 
بود،  مفید  و  الزم  که  وقتی  جز  و  بود  طوالنی 
سخن نمی گفت؛ تا باطل را به زانو در نمی آورد، از 
پای نمی نشست؛ وقتی خشم می کرد، می ایستاد 

تا به هر قیمتی حقیقت را به کرسی بنشاند.
کلیپ،  سخنرانی،  قرآن،  تالوت  است؛  گفتنی 
نامشان  که  افرادی  به  جوایز  اهدای  مداحی، 
منتسب به این دو بزرگوار بود و هم چنین مسابقه 
از  صادق)ع(  امام  و  اکرم)ص(  پیامبر  زندگانی 
این  در  شده  اجرا  فرهنگی  برنامه های  جمله 

مراسم بود.
******

آیت اهلل بهشتی تبیین کرد
نقش بانوان در سعادتمندی مردان

»آیت اهلل بهشتی«، استاد حوزه و دانشگاه، در 
به  میانشهر،  نورالثقلین  خواهران  علمیه  مدرسه 
تبیین نقش برجسته زنان در قیام عاشورا پرداخت 
اشاره به چگونگی حضور زهیر بن قین در  با  و 
سرنوشت  در  وی  نقش همسر  به  عاشورا  واقعه 
زهیر اشاره کرد و نقش زنان را در سعادتمندی 

مردان تبیین کرد.

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار 
صورت گرفت

بازدید از کتابخانه عمومی الغدیر

کارگاه آموزشی »نگارش مقاله و تحقیقات پایانی« در مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( ششده برگزار شد.

»خانم فاطمه محمدحسن زاده«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ششده، گفت: در این 
کارگاه 20 نفر از طالب مقطع سطح دو حضور داشتند و مطالب مربوط به تحقیقات پایانی را 

آموزش دیدند.
وی افزود: استاد این کارگاه »خانم زهرا طهرانی« بود که مباحث مربوط به انتخاب موضوع، 

طریقه نوشتن طرح اجمال و طرح تفضیلی، چکیده، مقدمه و... را آموزش داد.
خانم محمدحسن زاده، اضافه کرد: این کارگاه چهارمین کارگاه آموزشی بود که از طالب شرکت 

کننده و فعال تقدیر می شود.

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  بنایی«،  مریم  »خانم 
برای طالب  امامت شناسی  آموزشی  کارگاه  برگزاری  از  جهرم،  نرگس)س( 

این مدرسه خبر داد.
وی گفت: در این کارگاه یک روزه، »حجت االسالم شفیعی شاهرودی«، مدیر مؤسسه میراث 

فرهنگی والیت، به بیان اصول و مبانی مهم پیرامون بحث امامت و والیت پرداخت.
وی، ارزش و جایگاه امامت و والیت را در اسالم تبیین کرد و ویژگی های امام و ولی را برشمرد.

خانم بنایی، همچنین به اثبات امامت علی بن ابی طالب)ع(، از منظر عقل و نقل پرداخت و برخی 
از شبهات مطرح شده از سوی وهابیت علیه امامت را مطرح کرد و پاسخ داد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا س ششده صورت گرفت

برگزاری کارگاه »نگارش مقاله 
و تحقیقاتی پایانی«

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس )س( جهرم 
خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی امامت شناسی
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دین  تبلیغ  در  و  باشیم  نداشته  وقت  اتالف 

کوتاهی نکنیم.
شیعیان  علی)ع(،  امام  دیدگاه  از  افزود:  وی 
ما  والیت  راه  در  نخست،  دارد.  صفت  هفت 
به هم  ما  راه والیت  بخشش می کنند. دوم، در 
دیگر محبت می کنند. سوم، به زیارت یک دیگر 

می روند. 
چهارم، وقتی خشنود می شوند اسراف نمی کنند. 
با  ششم،  هستند.  مهربان  همسایگان  با  پنجم، 
دوستان نرمخو رفتار می کنند و هفتم، در هنگام 

عصبانیت خشم خود را کنترل می کنند.
******

در جمع بانوان مطرح شد
مجلس امام حسین ع در تربیت معنوی 

و روحیه عزاداران تأثیر بسزایی دارد
نشست های  سلسله  محرم  ماه  با  همزمان 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  محرم  ماه 
عموم  از  نفر   500 حضور  با  داراب  الزهرا)س( 

بانوان برگزار شد.
صادقی«،  سکینه  »خانم  مراسم،  این  در 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
مجالس  تربیتی  آثار  بیان  به  داراب،  الزهرا)س( 
مجلس  کرد:  عنوان  و  پرداخت  حسین)ع(  امام 
روحیه  و  معنوی  تربیت  در  حسین)ع(  امام 

عزاداران تأثیر بسزایی دارد.
را  دانایی هایمان  تا  است  فرصتی  مجالس  این 
تبدیل به دارایی کنیم. فرصتی برای تقویت حب 

خدا، اهل بیت)علیهم السالم( و جهاد است.
»خانم سکینه  نیز،  مراسم  از  دیگری  بخش  در 
درباره ضرورت شناخت  استاد حوزه،  میرزایی«، 
داشت:  عنوان  و  کرد  بیان  را  مطالبی  امام)ع( 
برای شناخت و معرفت امام چهار شاخص الزم 
است که شامل شناخت نسبت به مقام و جایگاه 
و  امام)ع(  وجود  به  نسبت  شناخت  امام)ع(، 
اطاعت از ایشان، شناخت نسبت به شهید بودن 
امام)ع( و شناخت نسبت به غریب بودن امام)ع( 

است.
وی افزود: یکی از دالیل به وجود آمدن حادثه 
که  کسی  و  است  امام)ع(  شناخت  عدم  کربال، 
بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت 

از دنیا رفته است.
علمیه  مدرسه  مدیر  معصومی«،  زهرا  »خانم 
خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب، به روایتگری 
مصور حادثه عاشورا پرداخت و شرایط بهره گیری 
معرفت،  اخالص،  را  حسین)ع(  امام  مجالس  از 
اراده و محبت دانست و اذعان داشت: در صورت 
مثمر  انسان  برای  عزاداری  شروط،  این  داشتن 

ثمر و مفید خواهد بود.
وی حادثه عاشورا را یک دانشگاه معرفی کرد که 
امام حسین)ع( در رأس آن است و استادان آن 
افراد حاضر  دانشگاه حضرت زینب)س( و دیگر 

و  طالب  حضور  با  عاشورا«  شبهات  به  »پاسخگویی  موضوع  با  نشستی 
استادان در مدرسه علمیه الزهرا)س( استهبان برگزار شد.

به  مربوط  بیان شبهه ای  با  دانشگاه  و  استاد حوزه  این نشست »حجت االسالم حکیمی«،  در 
عاشورا بیان داشت: نمی توان گفت امام حسین )ع( هیچ اطالعی از شهادت خود نداشتند چون 
تاریخ به خوبی نشان می دهد که امام حسین)ع( با علم به شهادت و حتی نحوه شهادتشان به 

میدان جنگ رفتند تا از دین اسالم دفاع کنند.
وی گفت: از طرفی نیز نباید گفت که این کار امام حسین)ع( با قدرتی که خداوند به ایشان عطا 
کرده بود منافات داشته، یا اینکه چرا امام حسین)ع( از معجزه استفاده نکردند، چون هدفی که 
امام حسین )ع( بخاطرش به میدان جنگ رفتند دارای ارزش و اهمیت ویژه ای بود، ایشان برای 

حفظ اسالم و دین، خود و خانواده شان را فدا کردند.

اخبار مدارس
وی گفت: در قرآن وقتی داستان دو پیامبر بزرگ 
الهی حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( بیان 
بزرگ  پیامبر  دو  آن  مادر  نقش  از  تنها  می شود، 
صحبت شده و این نشان از رسالت بزرگ زنان 

درکمال مردان است.
حضرت  نقش  به  ادامه  در  بهشتی  آیت اهلل 
زینب)س( و پیام رسانی ایشان در واقعه عاشورا 

اشاره کرد.
******

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 آباده طشک بررسی شد
تاثیر فضای مجازی 

در سبک زندگی اسالمی
نشست تاثیر فضای مجازی در سبک زندگی 
استادان،با  و  از طالب  با حضور جمعی  اسالمی 
هدف حفظ ارزشهای اسالمی در جامعه و توسعه 
همزمان  مجازی  فضای  از  استفاده  فرهنگ 
علمیه  مدرسه  در  پژوهش  هفته  روز  اولین  با 

خواهران الزهرا)س( آباده طشک برگزار شد.
و  استاد  میرزایی«،  خانم»رقیه  نشست  این  در 
مشاور حوزه بیان نمود: بحث فضای مجازی در 
تمام جوامع مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت 
تکنولوژی هر چند کارهای روزمره ما را از جمله 
)پرداخت قبوض، گرفتن شارژ، نوشتن مقاله و...( 
مثبت  اثرات  این  از  گذشته  لیکن  کرده  آسان 
،اثرات منفی آن نیز باید مد نظر قرار داده است.

ارتباط بین  از آسیبها کم شدن  وی گفت: یکی 
می  کالمی  ارتباط  بخصوص  خانواده  اعضای 
دیگری  های  آسیب  شدن  وارد  باعث  که  باشد 
در خانواد شده و بنیان خانواده را سست می کند 
زیرا منشا بیشتر طالقها همین استفاده نا صحیح 
و  والدین  که  چرا  باشد.  می  مجازی  فضای  از 
فرزندان در داخل منزل هستند ولی با هم رابطه 

ای ندارند.
افزود: صفحه های فضای  استاد و مشاور حوزه 
مجازی نوعی جذابیت خاص دارند که انسان را 
به خود مشغول می کند و زمان به کلی از دست 

می رود. که این خود نوعی اعتیاد است.
******

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
گله دار

فلسفه اربعین زنده نگه داشتن 
یاد امام حسین )ع( است

مدرسه  مدیر  محمودی«،  معصومه  »خانم 
در  گله دار،  فاطمه  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
اربعین حسینی  فلسفه  این مدرسه،  جمع طالب 
و  آرمان ها  و  حسین)ع(  امام  با  مجدد  بیعت  را 

اندیشه های این امام بزرگوار دانست.
با  پیمان  تجدید  نوعی  به  اربعین  گفت:  وی 
اهداف امام حسین)ع( و تأسی از قیام و حماسه 
ایشان است و ما با این قبیل برنامه ها و مراسم ها 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان برگزار شد

نشست پاسخگویی به شبهات عاشورا

نشست اخالقی با محوریت خودشناسی همزمان با دهه دوم ماه محرم با 
حضور بانوان طلبه به منظور بصیرت افزایی در مدرسه علمیه الزهرا)س( نی ریز 

برگزار شد. 
در این نشست »خانم طیبه گرگین« استاد حوزه چنین بیان کرد: حدیث معروفی از پیامبر)ص( 
وجود دارد که می فرماید: َمن َعَرَف نفسه فقد َعَرَف َربَُّه« هرکسی خود را بشناسد خوای خویش 

را شناخته است. 
برای شناخت خود، باید به سراغ نعمتهایی که خداوند به ما بخشیده برویم و به خلقت آنها 
و طبق حدیث یک ساعت  است  تعقل  و  تفکر  قوه  و حیوان،  انسان  تفاوت  تنها  کنیم.  فکر 
در  کل هستی  که  آنجه  از  و  می آورد  ذکر  فکر،  است.  عبادت  سال   70 از  برتر  کردن  فکر 
حال ذکرگویی است حیف است که انسان غافل باشد، طبق حدیث انسان می تواند دلش را 

حرم خدا کند.
وی در ادامه گفت: پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »اگر می خواهی شیرینی ایمان را دریابی گرسنگی 
را به نفست بچشان و زبانت را به سکوت اندیشمندانه وادر. اگر چنین کاری را انجام دهی امید 
نجاتت هست.«  حال چگونه زبان را به سکوت اندیشمندانه وادار کنیم؟ در احواالت آیت اهلل 
قاضی نوشته اند که 26 سال سنگریزه در دهان خود قرار داده است. زمانی که از علت این کار 

سؤال کردند گفت: »به این دلیل که چیزی جز ذکر خدا و حرف حق نگویم.« 
خانم گرگین چنین تصریح کرد: اگر بخواهیم تفکر عاقالنه داشته باشیم باید توجه کنیم که 

قلب حرم خداست. 
توجه باعث می شود که به هر چیزی نگاه نکنیم و هرچیزی را گوش ندهیم و هر حرفی ر ا به 
زبان نیاوریم. اگر دل ما، حرم خدا شد به سمت حق می رود، حق می بیند و حق می گوید. توجه 

ما را به قله صعود می رساند و در مقابل، غفلت ما را به قله شقاوت می رساند. 

استاد حوزه:

قلب، حرم خدا است
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اخبار مدارس
تا  گرفته  ماهه  اصغر)ع( شش  علی  از  کربال  در 

حبیب بن مظاهر 70 ساله است.
به  امر  شرایط  به  همچنین  معصومی،  خانم 
این  انجام  چگونگی  و  منکر  از  نهی  و  معروف 
علت  کرد:  عنوان  و  پرداخت  فراموش  فریضه 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  از  مردم  این که 
در  که  است  دلیل  این  به  ندارند،  خوبی  خاطره 
این مورد درست و کارشناسی کار نشده و افراط 

و تفریط هایی صورت گرفته است.
******

در کارگاه فرزند پروری تشریح شد
اصول مدیریت رفتار کودک

موضوع  با  فرزند پروری  کارگاه  چهارمین 
»اصول مدیریت رفتار کودک« به منظور ترویج 
تربیت صحیح فرزندان، با حضور جمعی از طالب 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( فسا برگزار 

شد.
در این کارگاه»آقای سید محمد حسین اجاقی«، 
در  توجه  به  نیاز  گفت:  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
است.  بزرگساالن  از  بیشتر  مراتب  به  کودکان 
نیاز به توجه و محبت، در شکل گیری رفتار های 
شخصی و اجتماعی کودکان نقش اساسی دارد و 
سبب وابستگی امن می گردد. توجه والدین نسبت 
به کودک به صورت شناسایی و برطرف کردن 

نیاز های کودکان صورت می گیرد.
وی افزود: برای این که نشان دهید به کودکتان 
را  کودک  مناسب  رفتار های  باید  دارید  توجه 
جزئیات  فوتبال  گزارشگر  مانند  و  کرده  توصیف 
او شریک  با  بازی های کودک  بیان کنید. در  را 
شده و از او اجازه بگیرید و رفتارهایش را تکرار 
کنید. احساس مثبت خود را در مورد فرزندتان به 

او منتقل کنید. 
استاد حوزه و دانشگاه، در ادامه اضافه کرد: رفتار 
پیدا  ادامه  یا  می شود  تکرار  شرطی  به  کودک 
می کند که مورد تقویت قرار گیرد، یا کودک از 
انجام کارش لّذت ببرد، از آن رضایت داشته باشد 

و یا در ازای آن چیزی دریافت کند.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
داراب تبیین شد
زی طلبگی

حضور  با  طلبگی«  اخالقی»زی  نشست 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( داراب برگزار شد.
کارجو«  علی  »حجت االسالم  نشست  این  در 
باید  طلبه  داشت:  اظهار  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
نیز  را  عرفیات  حرام،  و  واجب  رعایت  بر  عالوه 
انجام  هیچکس  نباید  را  حرام  کار  کند.  رعایت 
چون  طلبه  اما  طلبه.  غیر  نه  و  طلبه  نه  دهد، 
را  ظاهر  و  طلبگی  باید زی  است،  مردم  الگوی 
امام  حدیث  به  توجه  با  گفت:  وی  کند.  رعایت 

»خانم معصومه محمودی« مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
به  محرم  ماه  تبلیغ  جهت  مدرسه  این  مبلغان  از  نفر   1۵ اعزام  از  دار  گله 

روستای اطراف گله دار خبر داد.
»خانم محمودی« بیان کرد: 15 نفر از مبلغان مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( گله دار جهت 

تبلیغ ماه محرم الحرام به شهرهای مهر وگله دار وروستاهای فال واسیر اعزام شدند.
وی افزود: این تعداد از مبلغان مدارس و مجالس عمومی را تحت پوشش خود قرار دادند تا اینکه 

سوگواران حسینی را به سمت شعور حسینی هدایت کنند.

اخبار مدارس
نبودیم  کربال  در  روزها  آن  اگر  می کنیم،  اعالم 
در  امروز  باشیم،  حسین)ع(  امام  یاری رسان  تا 

راستای اهداف ایشان آماده هستیم.
این استاد حوزه، اضافه کرد: فلسفه اربعین زنده 
باید  ما  و  است  حسین)ع(  امام  یاد  داشتن  نگه 
با  را  اربعین  مراسم  و  بشماریم  بزرگ  را  اربعین 
شکوه برگزار کنیم. پس از واقعه عاشورا آسمان، 
امام  مصیبت  بر  روز  شبانه   40 مالئکه  و  زمین 

حسین)ع( گریه کردند.
نیز  امام حسین)ع(  اربعین  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازگشت  سالروز  یکی  است؛  مطرح  جنبه  دو  از 
و  مدینه  به  شام  از  اهل بیت  اسرای  کاروان 
از  انصاری  عبداهلل  جابربن  که  روزی  دیگری 
مدینه به کربال می رود به جهت زیارت قبر امام 
حسین)ع( و جابر نخستین شخصی است که زائر 

قبر امام حسین)ع( بود.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
داراب برگزار شد

مراسم سوگواری شهادت 
امام حسن عسکری)ع(

حسن  امام  شهادت  سوگواری  مراسم 
عسکری)ع( با حضور طالب، مسئوالن و استادان 
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

داراب برگزار شد.
»حجت االسالم علی کارجو« استاد حوزه، ضمن 
حسن  امام  شهادت  مناسبت  به  تسلیت  عرض 
آن  معجزات  و  ویژگی ها  بیان  و  عسکری)ع( 
بخواهد خوب  اگر کسی  داشت:  اظهار  حضرت، 
باشد باید هم پدر خوب و هم مادر خوب داشته 
این که  افزون بر  عسکری)ع(  امام حسن  و  باشد 
داشتند.  پاک  بسیار  مادری  هستند،  امام  فرزند 
کند،  تایید  امام)ع(  را  او  بودن  پاک  که  مادری 

لیاقت مادری امام را خواهند داشت.
جمله  از  عسکری)ع(  حسن  امام  افزود:  وی 
امامانی بود که به خاطر شرایط حکومت زمان، 

نتوانستند حج به جا بیاورند.
******

رییس تبلیغات اسالمی مهر
از مسیر والیت 

می توان به توحید رسید
سلسله  »حدیث  عنوان  با  اعتقادی  نشست 
 الذهب« با سخنرانی »حجت االسالم سیدحبیب 
در  مهر،  اسالمی  تبلیغات  رییس  کراماتی«، 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه  الزهرا)س( گله دار 
و  استادان  از طالب،  نفر   40 از  بیش  حضور  با 

بانوان برگزار شد.
حجت االسالم کراماتی، گفت: هدف امام رضا)ع( 
از میان حدیث سلسله  الذهب این است که به ما 
بگویند محور دین توحید است و توحید هم باید 

از دریچه والیت دیده شود.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( گله دار خبر داد

اعزام مبلغان به روستاهای اطراف گله دار

مسئوالن واحد فرهیختگان و استادان دفتر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
در قم، با مسئوالن و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( فسا دیدار 

کرده و از آنان تقدیر نمودند.
در این دیدار، »حجت االسالم سید محمد موسوی«، استاد حوزه، تصریح کرد: نقل شده: از امام 
صادق)ع( پرسیده شد: شما چطور زندگی می کنید که اسوه و الگوی ما شدید؟ ایشان در پاسخ 
چهار نکته را ارائه دادند؛ نخستین نکته مسئولیت  شناسی و از زیر مسئولیت شانه خالی نکردن 
است. دومین مورد، حفظ رابطه خویش با خداست. اگر انسان در هر کاری خدا را ناظر و حاضر 

ببیند، مگر می تواند هر جایی برود و هر کاری بکند.
وی افزود: سومین نکته ای که امام صادق)ع( بر آن تأکید کردند این است که من می دانم و 
باور دارم که رزق و روزی را خدا که نصیب من کرده، هیچ کس دیگری نمی تواند آن را از من 
تصاحب کند و به خاطر همین دغدغه خاطر و آرامش دارم و چهارم این که من می دانم یک 
روزی این دنیا پایان می پذیرد و سرای ابدیت فرا می رسد و خودم را برای این سفر آماده می کنم.

علمیه  مدرسه  طالب  بسیج  همکاری  با  طلبه  و  دانشجو  شهدای  یادواره 
خواهران الزهرا)س( آباده طشک و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد این شهر 

در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم »سرهنگ هاشمیان«، فرمانده سپاه ناحیه آباده طشک، به بیان اهمیت شهید و 

شهادت پرداخت.
باالترین کمال معنوی چیست؟ مسلمًا می گوییم رسیدن به  از ما سئوال شود  اگر  وی گفت: 
خداوند و شاید اولین واژه ای که به ذهن ما برسد، واژه شهید و شهادت باشد. باالتر از دست 
شهادت دست دیگری نیست و فیضی که شهدا بردند، هیچ کس نبرده است. سرهنگ هاشمیان، 
افزود: باید خود را با شهدا بسنجیم و بهترین مالک، وصیتنامه شهیدان است. آنچه در وصیتنامه 
شهیدان آمده پشتیبانی از والیت فقیه، ادامه دادن راه امام و شهدا و حفظ حجاب است. باید 

شهدا را شاهد و ناظر ببینیم و هر فعالیتی که انجام می دهیم از شهدا کمک بگیریم.

در جمع مسئوالن مدرسه علمیه خواهران فاطمیه )س( فسا تشریح شد

راهکار های اسوه و الگو شدن

به همکاری مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( آباده طشک برگزار شد

یادواره شهدای طلبه و دانشجو
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افراد  برای  پوشش ها  از  بعضی  کاظم)ع(  موسی 
اما همان پوشش  بیرون، خوب و مناسب است، 

در شأن یک طلبه نمی باشد.
******

به همت مدرسه علمیه خواهران
فاطمه الزهرا )س( داراب برپا شد

کمپین »از سوز موال تا عشق منجی«
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
حسن  امام  شهادت  مناسبت  به  داراب، 
امام  بشریت،  عالم  امامت منجی  و  عسکری)ع( 
با عنوان »از سوز  زمان)عج(، کمپین مدرسه ای 
موال تا عشق منجی«، به مدت 3 روز با رویکرد 
کوثرنت  مجازی  فضای  در  پژوهشی  فرهنگی 

برگزار کرد.
مدرسه  پژوهش  معاون  کمال«  عفت  »خانم 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب، اظهار 
امام  از شب شهادت  این مدرسه  داشت: طالب 
حسن عسکری)ع( با پست های خود درباره سیره 
کرده  استقبال  طرح  این  از  امام)ع(  شخصیتی 
بارگذاری  کوثرنت  فضای  در  را  خود  مطالب  و 

کردند.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
داراب تبیین شد

جایگاه مطالعه در سیره علما
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
با  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  به  داراب، 
با جایگاه مطالعه در سیره  هدف آشنایی طالب 
مسئوالن،  حضور  با  را  پژوهشی  نشست  علما، 

استادان و طالب مدرسه برگزار نمود.
در  حوزه،  استاد  کارجو«،  علی  »حجت االسالم 
مشکالت  از  یکی  داشت:  اظهار  نشست،  این 
روزمره انسان ها با استناد به روایات، عدم آگاهی 

و نداشتن مطالعه است.
ما،  بزرگان  و  علما  موفقیت  رمز  افزود:  وی 
اهمیت دادن به مطالعه است. برای نمونه عالمه 
طباطبایی تنها روز عاشورا به سبب عزاداری امام 
حسین)ع( درس و مطالعه را تعطیل می کرد و از 

فرصت های خود درست استفاده می نمود.
این استاد حوزه، گفت: جهت تشویق افراد جامعه 
و خانواده به مطالعه و نهادینه کردن مطالعه در 
باید خود پدر و مادر اهل  بین کودکان، نخست 

مطالعه باشند تا فرزند الگوبرداری کند. 
بهترین  کتاب  مادی،  هدایای  از  غیر  همچنین 

هدیه ای است که می توان به دیگران هدیه داد.
******

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
آباده طشک خبر داد

عیادت از معلوالن مدرسه 13 آبان 
علمیه  مدرسه  مدیر  خواجه«  پریجان  »خانم 
خواهران الزهرا)س( آباده طشک، گفت: همزمان 

مدرسه  علمیه  خواهران  فاطمه  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاح  مراسم 
 الزهرا)س(  خفر برگزار شد.

در این مراسم، »حجت االسالمروحانی«، امام جمعه خفر، به سخنرانی پیرامون مسائل طلبگی 
و فضیلت کسب علم و دانش پرداخت. وی توصیه کرد که طالب طالب علم و دانش باشند و 

از مدرک گرایی به دور باشند.
در این مراسم، میثاق نامه طلبگی، عهد و پیمان با امام زمان)عج( توسط یکی از طالب تازه 

وارد قرائت شد.

اخبار مدارس
وی افزود: امام رضا)ع( در مسیر حرکت از مدینه 
به مرو و خراسان وقتی از شهر نیشابور می گذشتند 
برخی مردم از ایشان درخواست سخنی به یادگار 
کردند و حضرت)ع( حدیثی را بیان فرمود که در 
واقع حدیث سلسله  الذهب حدیث قدسی است و 
این حدیث در عین کوتاهی، ولی بسیار تأثیرگذار 

است.
حدیث  محور  این که  بیان  با  حوزه،  استاد  این 
کرد:  خاطرنشان  است،  توحید  الذهب  سلسله  
حضرت)ع( می فرماید: هر کس وارد توحید شود 
باشد، در واقع  را به یگانگی قبول داشته  و خدا 
وارد یک قلعه امن شده است و هیچ عذابی او را 

تهدید نمی کند.
یعنی  دارد؛  داد: حدیث حالت فرمولی  ادامه  وی 
انسان  و  آسان می کند  را  راه  این  برای هرکس 
به محض ورود به قلعه توحید از هرگونه عذاب 
در امان است و اگر انسان توحید باور باشد خود 
برطرف  را  اخروی  و  دنیوی  عذاب های  خود  به 

می کند.
******

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس )س( 
جهرم برگزار شد

مراسم شب یلدای مهدوی
بنایی«، معاون فرهنگی مدرسه  »خانم مریم 
از  جهرم،  نرگس)س(  حضرت  خواهران  علمیه 
و  طالب  برای  مهدوی  یلدای  مراسم  برگزاری 

بانوان سطح شهر خبر داد.
وی درباره هدف برگزاری این مراسم گفت: شب 
یلدا یا شب چله به عنوان یک آیین و نماد سنتی 
و ملی از قدیم االیام مرسوم بوده است و ایرانیان 
و بسیاری از دیگر اقوام این شب را جشن گرفته 
را سرگرم  خود  و  می مانند  بیدار  دم  سپیده  تا  و 

می کنند.
شب  باستانی  سنت  افزود:  ادامه  در  بنایی  خانم 
یلدا بهترین فرصت برای احیای آموزه هایی هم 
و  همدلی  بزرگان،  به  احترام  رحم،  صله  چون 
که  می باشد  خانواده ها  اعضای  میان  صمیمیت 
همه مورد تأکید و تأیید اسالم است و می توان 
از این فرصت استفاده کرده و این گونه آموزه ها 
را در قالب مسائل دینی به مردم یادآور شد و از 
سنت های نادرستی هم چون اسراف در مخارج، 
به  مالی  فشار  آوردن  و  چشمی   هم  و  چشم 

خانواده و... در این شب، پرهیز داد.
******

حجت االسالم ساجدی نیا تبیین کرد
سبک زندگی حسینی

نشست هایی  سلسله  محرم  ماه  با  همزمان 
مدرسه  در  حسینی«  زندگی  »سبک  موضوع  با 
الزهرا)س( داراب برگزار  علمیه خواهران فاطمه 

شد.
و  استادان  با حضور طالب،  که  نشست  این  در 

امام جمعه خفر:

طالب از مدرک گرایی دوری کنند

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(فسا، نشست اخالقی به منظور تبیین 
آداب طلبگی با حضور طاّلب در حال تحصیل برگزار شد.

در این نشست »حجت االسالم هادی صدیق«، امام جمعه سابق شهر ششده، به خواهران طلبه 
توصیه کرد: در هر کاری ایمان و باور قلبی داشته باشید و برای آن کار بسیار زحمت بکشید. 
به این درس ها بسنده نکنید و قلب و ذهن خود را با خدا پیوند دهید و سعی کنید دچار افراط 

نشوید. با قرآن انس داشته باشید و به معنای آن توّجه کنید.
وی ادامه داد: دلسوز مردم باشید؛ چرا که مردم خیلی فقیر هستند. البته منظور فقر معنوی است 

که آثار منفی آن در جامعه بسیار زیاد شده و به درد بی درمان تبدیل شده است.
حجت االسالم صدیق، افزود: اهل ذکر و مناجات با خدا باشید. با خود خلوتی داشته باشید و با 

خدا صحبت کنید و بدانید که ارتباط با خدا دارای آدابی است که باید آن را خوب یاد بگیرید.
وی در پایان تأکید کرد: اگر می خواهید دلسوزی اهل بیت)علیهم السالم( شاملتان بشود، معارف 
اهل بیت)علیهم السالم( را گسترش دهید و برای دیگران نقل کنید. آقای مجتهدی در درس 
اخالق می فرمودند: »من به طلبه ها می گویم که میوه های پیوندی بسیار خوشمزه است. طلبه ای 

که با اهل بیت)علیهم السالم( پیوند بخورد کالمش در جان و دل می نشیند و تأثیرگذار است.

نشستی با موضوع »مرجع شناسی« با حضور 70 نفر از دانش آموزان سوم 
با  آموزان ۹ ساله  آشنایی دانش  به منظور  معمارزاده،  ابتدایی مدرسه شهید 
مرجع تقلید و آماده سازی دانش آموزان جهت برگزاری مراسم جشن تکلیف 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( جنت شهر برگزار شد.
و ضرب  خاطرات  بیان  با  نشست،  این  در  اعتقادی  مسائل  کارشناس  بهروز«،  سمیرا  »خانم 
المثل های دینی در قالب پاورپوینت ضرورت انتخاب مرجع تقلید و مرجع شناسی را در میان 

دانش آموزان نهادینه کردند.
این  و  کنیم  رجوع  دینی  عالمان  به  خود  دینی  سئواالت  و  مشکالت  در  باید  ما  افزود:  وی 
عالمان دینی همان مراجع تقلید هستند.این استاد حوزه، سپس به معرفی مراجع تقلید و بیان 
ویژگی های مرجع تقلید از کودکان خواست تا برای خود از بین آن ها مرجع تقلید انتخاب کنند.

توصیه های کلیدی به بانوان طلبه

در میان دانش آموزان جنت شهر مطرح شد

پاسخ سئواالت دینی را باید از مراجع تقلید دریافت کرد
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با روز جهاني معلول، مسئوالن و طالب مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک به دیدار 

معلوالن مدرسه 13 آبان این شهر رفتند.
روز  تبریک  ضمن  بازدید  این  در  افزود:  وی 
به  مناسبت  همین  به  هدایایي  معلول،  جهاني 

آن ها تقدیم شد.
******

در کارگاه تدبر در قرآن تأکید شد
دفاع از اسالم و آموزه های دین و 
والیت فقیه؛ رسالت امروز طالب

فرهنگی  معاون  نجفی«،  خدیجه  »خانم 
الزهرا)س( جنت  مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
این  در  قرآن  در  تدبر  کارگاه  برگزاری  از  شهر، 

مدرسه خبر داد.
وی با اشاره به وظیفه خطیر طالب در امر تبلیغ، 
گفت: جاودانی و پیشرفت انسان به قرآن است و 
قرآن بهترین منبع برای شناخت آموزه های دین 

و احکام اسالمی است.
این استاد حوزه، اضافه کرد: تدبر در قرآن باعث 
طالب  رسالت  و  می شود  فرد  بصیرت  افزایش 
آموزه های  و  اسالم  از  دفاع  و  تربیت  در  امروز 
دین و والیت فقیه همان رسالت حضرت زینب 
کبری)س( است، با این تفاوت که شکل مجاهدت 
و مجاهدت زنانه در جامعه امروزی متفاوت است؛ 
چرا که جهان استکبار به دنبال نابودی اسالم و 

تزلزل نظام جمهوری اسالمی است. 
از این رو مبلغ باید بحث تدبر در قرآن را یکی از 
با تدبر و تحقیق  وظیفه اصلی خود قرار دهد و 
به شبهات  برای پاسخ گویی  را  و پژوهش خود 

آماده سازد.
فرزند  همان  زنانه  مجاهدت  امروزه  گفت:  وی 
آوری، تبلیغ، برگزاری کالس های آموزشی قرآن 

و احکام و جلسات سخنرانی است.
******

در نشست سیاسی مطرح شد
اتحاد مهم ترین عامل پیروزی 

مسلمانان است
نشست اعتقادی و سیاسی با سخنرانی»آقای 
سپاه  سیاسی  عقیدتی  مسئول  نجفی«،  ایرج 
با حضور  با موضوع»والیتمداری«  ناحیه داراب، 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( جنت شهر برگزار شد.
آقای نجفی، با اشاره به هفته وحدت و میالد با 
سعادت حضرت محمد مصطفی)ص( و صادق آل 
محمد)ص( و واقعه غدیر خم، گفت: واقعه غدیر 
شایسته  رهبری،  از  اطاعت پذیری  بیانگر  خم 
ساالری و صبوری بوده و والیت فقیه یک امر 

الهی است.
منحرف  درصدد  دشمنان  امروزه  افزود:  وی 
کردن مردم و براندازی حکومت هستند، از این رو 
وحدت ملت های اسالمی سبب می شود دشمنان 

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

در این نشست »حجت االسالم کالنتری«، استاد حوزه، به تفهیم جایگاه و ارزش خانواده از نظر 
اسالم و تبیین وظایف زن و شوهر نسبت به یک دیگر و نسبت به فرزندان پرداخت.

وی گفت: برخی از خانواده ها در زندگی شخصی و اجتماعی موفق هستند، در مقابل عده ای با 
مشکالت عدیده ای روبرو هستند. باید امروز راهی را تنظیم کنیم تا خانواده در یک امنیت کامل 
به سر ببرند و از نظر شخصی و اجتماعی به عنوان الگو اهل بیت)علیهم السالم( را معرفی کنیم. 
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: محیط خانواده، محیط ارزشمندی است که به وسیله 
زن و مرد اداره می شود. خانواده اسالمی مسائل شرعی و اخالق اسالمی را مراعات کنند. ولی 
اگر در خانواده زن و مرد یک دیگر را درک نکنند در مقابل فشارهای زندگی هر دو طرف ضرر 
خواهند دید. عظمت، شخصیت و موقعیت خانواده به این است که زوجین با هم هماهنگ باشند.

وی تأکید کرد: وظیفه طالب خواهر به سبب سربازی امام زمان)عج( در این امر بیشتر و مهم تر 
است. البته ترغیب دیگران به خودسازی نیازمند این است که نخست خودمان را بسازیم.

حجت االسالم کالنتری ابراز کرد: زن و مرد لباس یک دیگرند و باید برای هم ارزش قائل شوند. 
زوجین باید با صبر با یک دیگر بسازند.

اخبار مدارس
»حجت االسالم  شد،  برگزار  مدرسه  مسئوالن 
به  اشاره  با  حوزه،  استاد  ساجدی نیا«،  محمد 
این که در طول تاریخ به اهل بیت)علیهم السالم( 
جفا شده است، افزود: ریشه ظلم و جفا به ائمه 
اطهار)علیهم السالم( این است که رابطه ما با این 

بزرگواران رابطه درستی نیست.
اهل بیت)علیهم السالم(  و  ما  بین  بیان کرد:  وی 
با  ما  رابطه  یا  دارد.  وجود  رابطه  نوع  سه 
اهل بیت)علیهم السالم( به خاطر رسیدن به امور 
خودخواهانه  و  دارد  آسیب  این  که  است  دنیوی 
است. یا برای رسیدن به لذت های ابدی)بهشت( 
و  می کنیم  برقرار  رابطه  یا  و  جهنم  از  دوری  و 
ارتباط  نوع  بهترین  این  و ولی است،  امام  چون 

است.
در  داشت:  اظهار  ساعدی نیا،  حجت االسالم 

زندگی ما یا خدا محوریت دارد یا نفس.
******
استاد حوزه

زیارت اربعین حسینی از عالمت های 
مؤمن است

الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
داراب، به مناسبت دهه آخر صفر، برنامه عزادرای 

ویژه عموم خواهران برگزار نمود.
در این مراسم که با حضور عموم بانوان شهر و 
طالب برگزار شد، »حجت االسالم علی کارجو«، 
حسن  امام  حدیث  به  توجه  با  حوزه،  استاد 
عسکری)ع( به عالمات مؤمن اشاره کرد و گفت: 
یکی از نشانه های مؤمن این است هر کاری را با 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم« شروع کند.
زیارت  مؤمن،  عالمات  دیگر  از  داد:  ادامه  وی 
اربعین حسینی است و هر چه خطرات در مسیر 
بیشتر باشد، اجر و ثواب زیارت هم بیشتر می شود. 
در صورتی که هر سفری برای انسان خطراتی به 
دنبال داشته باشد، درست نیست انسان به سفر 
پیاده  ثواب،  و  ارزش  گویای  این خودش  و  رود 

روی اربعین حسینی است.
این استاد حوزه، بیان داشت: بزرگترین فرد نزد 
درد  به  بیشتر  که  است  کسی  اکرم)ص(  پیامبر 
مردم بخورد و بتواند گرهی از کار مردم باز کند و 
انجام کار خیر هر چند کم هم باشد، ولی بهتر از 

انجام ندانش است.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
جنت شهر تأکید شد

حجاب سبب آرامش و امنیت جامعه 
می شود

در  »حجاب«  موضوع  با  اخالقی  نشست 
الزهرا)س( جنت  مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
شهر با هدف آشنایی با مسائل حجاب در جامعه 

و برطرف شدن شبهات، برگزار شد.
محمدرضا  االسالم  »حجت  نشست،  این  در 

همزمان با روز خانواده و در مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا )س( مرودشت بررسی شد

وظیفه زن در قبال شوهر

»خانم طاهره ساجدی« معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
نی ریز از برگزاری نشست اخالق حسینی با حضور طالب و استادان در این 

مدرسه خبر داد.
»خانم صدیقه پردازی« مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز با اشاره به الگو بودن 
امام حسین)ع( در زمینه اخالق اظهار داشت: رفتار و سخنان امام حسین)ع( و خانواده و یاران 
و  خودسازی  زمینه های  همه  در  الگوگیری  برای  ارزشمندی  منبع  عاشورا  نهضت  در  ایشان 

کرامت انسانی است.
وی در زمینه تکریم یاران در کربال توسط امام حسین)ع( بیان نمود: در جبهه باطل به انسان ها 
در جبهه حق،  اما  دارند  توجه  منافع خودشان  و  به خواسته ها  برای رسیدن  ابزاری  عنوان  به 
مؤمن ارزش و کرامت دارد. امام حسین)ع( در عاشورا به یاران خودش عزت بخشید آن ها را با 
وفاترین یاران حق نامید، زمانی که هر یک از یاران ایشان به میدان می رفت و زخمی می شد 

امام حسین)ع( بر بالین آن ها حاضر می شدند.
مدیر حوزه الزهرا)س( نی ریز عفاف و حجاب در کربال را یکی از اخالق حسینی دانست و گفت: 
آلودگی های  از  پاکدامنی زن و حفظ جامعه  برای حفظ  بوده که  احکام دینی  از  حجاب یکی 

اخالقی واجب است و نهضت عاشورا هم برای احیاء ارزش های دینی است.
وی ادامه داد: امام حسین)ع( در شب عاشورا برای راز و نیاز با خداوند متعال وقت خواستند. در 
حقیقت کربال برای ما و برای همه بشریت دانشگاه است و باید معرفت خود را با شرکت در 

جلسات عزاداری زیاد کنیم.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( نی ریز

کربال؛ دانشگاه بشریت
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انگیزه تحمیل خواسته های خود بر مسلمانان را از 
دست دهند و وعده پیروزی جهانی اسالم محقق 
می شود؛ بنابراین اتحاد مهم ترین عامل پیروزی 

جهانی مسلمانان است.
******

توسط مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
داراب برگزار شد

محفل انس با شهدا
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
بسیج،  گرامی داشت  هفته  مناسبت  به  داراب، 
ابوالقاسم  امامزاده  در جوار  با شهدا  انس  محفل 
با حضور طالب، استادان و خانواده شهدا برگزار 

کرد.
حوزه،  استاد  عرب زاده«،  »خانم  مراسم،  این  در 
شهدا،  موفقیت  رموز  از  یکی  داشت:  اظهار 

اخالص و اعتقادات قوی و محکم آن ها بود.
شهدا،  مقام  درباره  همچنین  حوزه،  استاد  این 
شفاعت و کرامات شهیدان خاطراتی را بیان کرد. 

******
در نشست اخالقی تشریح شد

چگونه سرباز امام زمان عج باشیم؟
نشست اخالقی با موضوع »چگونه سرباز امام 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  باشیم؟«  زمان)عج( 

فاطمه الزهرا)س( جنت شهر برگزار شد.
محمدرضا  االسالم  »حجت  نشست،  این  در 
کرد:  بیان  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  خسروی«، 
برخی از فضیلت های مهم در جامعه به دست 
فضیلت  این  از  یکی  و  شده  سپرده  فراموشی 
آن  عواقب  و  شده  فراموش  که  مهم  های 
امام  فراموشی  گرفته،  را  جامعه  دامن گیر 

زمان)عج( است.
غیبت  از  سال ها  این که  دلیل  افزود:  وی 
در  هنوز  که  است  این  می گذرد  ولی عصر)عج( 
فراهم  ایشان  ظهور  برای  الزم  شرایط  جامعه 

نشده است.
امامی  هر  کرد:  تأکید  خسروی،  حجت االسالم 
پیرو و مقتدایی می خواهد. امام زمان)عج( نیز به 
این که  برای  ما  و  دارد  نیاز  سربازانی  و  پیروان 
ایثار،  گذشت،  اهل  باید  باشیم،  ایشان  سرباز 

فداکاری و دوری از گناه باشیم.
******

حجت االسالم خاوری مطرح کرد
نشانه های ظهور امام زمان )عج(

سخنرانی  با  »مهدویت«  نشست 
استاد  خاوری«،  غالمحسین  »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  جمع طالب  در  دانشگاه  و  حوزه 

خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.
حجت االسام خاوری، با توجه به تفسیر آیه 155 
بقره و روایتی از امام صادق)ع(، بیان کرد: یکی 
از نشانه های ظهور امام زمان)عج( به وجود آمدن 
انسان ها  که  است  گرسنگی  و  اموال  در  نقص 

جلسه کانون قرآن با حضور »خانم حبیبه سادات سجادی«، استاد تجوید، 
طالب و استادان و در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.

ایام  مناسبت  به  تسلیت  دانشگاه ضمن عرض  و  حوزه  استاد  جلسه»خانم سجادی«،  این  در 
اباعبداهلل الحسین)ع( و قرائت بخشی از  سوگواری و عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت 

سوره مبارکه نور به بیان نکات اخالقی این سوره مبارکه پرداخت.
وی افزود: درس اخالقی که می توان از این آیات گرفت آن است که در می یابیم که دستورات 
اسالم نسبت به نحوه برخورد با شایعات بسیار ظریف و دقیق است؛ به گونه ای که اوال: امت 
اسالمی یک امت واحد است بنابراین شایعه پراکنی درباره دیگران در واقع شایعه پراکنی درباره 
خودمان است. ثانیا: هر زمانی شایعه ای را شنیدیم نباید به آن بها دهیم. باید بگوییم دروغ است 

و اقدام به پخش آن نکنیم.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح نمود: اگر بخواهیم خدا از ما بگذرد و ما را بیامرزد، باید طلب عفو 

کنیم و از دیگران بگذریم.
وی در پایان خاطر نشان نمود: دستور به رعایت حجاب برای زن و مرد و برای سالم ماندن و 

انسانی نگه داشتن جامعه اسالمی صادر شده است.

اخبار مدارس
به  اشاره  با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  خسروی«، 
می شود،  محسوب  ارزش  یک  پوشش  این که 
و  شخصیت  قدرت،  هویت،  پرچم  لباس،  گفت: 
وسعت وجودی زن است و در نگاه نخست ارزش 

هر شخص از روی لباسش مشخص می شود.
وی بیان کرد: هر کس دوست دارد که به طریقی 
محبوب دل ها باشد. رمز موفقیت در این کار به 
وسیله پوشش در این است که آراستگی ظاهری 

با خود آرایی درونی یکی باشد.
استاد حوزه، عنوان کرد: حجاب به معنی پوشش 
سالم است و هر پوششی حجاب نیست. اسالم 
نکرده،  را مشخص  پوشش  نوع  باب حجاب  در 
بلکه مقصود و هدف را مشخص کرده است و آن 

رسیدن به آرامش، امنیت و زندگی سالم است.
******

کارشناس مسائل سیاسی
تشیع لندنی در پوشش مذهبی، اهداف 

سیاسی را دنبال می کند
به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج، نشست 
مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  سیاسی 
الزهرا)س( داراب برگزار  علمیه خواهران فاطمه 

شد.
»آقای ابوذر عباسی«، کارشناس مسائل سیاسی، 
بر  لندنی  تشیع  داشت:  اظهار  مراسم،  این  در 
خالف شعار غیر سیاسی بودن نه تنها برخوردار 
از سازماندهی حزبی و معطوف به احزاب سیاسی 
کاماًل  نیز  ابزار  به  شیوه ها  اتخاذ  در  بلکه  است، 
فعالیت های  پوشش  با  و  کرده  عمل  سیاسی 

مذهبی اهداف خود را پیش می برد.
وی افزود: بهره گیری این جریان از فضای خارج 
از کشور به ویژه انگلیس، حضور عناصر وابسته 
بیگانه  سرویس های  که  محیط هایی  در  آن  به 
فعال هستند و اجازه دسترسی آسان این جریان 
به فضای مجازی و ماهواره های اروپایی و منابع 
حوزه های  هیأت،  به  کمک  برای  مالی  هنگفت 
علمیه، مراکز فرهنگی و راه اندازی صندوق های 
ماهیت  به  نسبت  جدی  ابهامات  الحسنه  قرض 

این جریان بر می انگیزد.
******

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

کرسی آزاد اندیشی چگونگی مواجهه 
فکری و عملی امام رضا )ع( با دشمنان

چگونگی  موضوع  با  آزاد اندیشی  کرسی 
مواجهه فکری و عملی امام رضا )ع( با دشمنان 
علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با 

خواهران الزهرا )س( آباده طشک برگزار شد.
»آقای کریم اهلل وردی«، مسئول تعلیم و تربیت 
سپاه ناحیه آباده طشک با بیان مقام علمی امام 
مباحثات  و  مناظرات  شیوه  هم چنین  و  رضا)ع( 
علمی و اعتقادی آن حضرت به شیوه های پاسخ 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان برگزار شد 

جلسه کانون قرآن با محوریت سوره نور

مسابقه قرائت و حفظ موضوعی مرحله مدرسه ای ویژه یازدهمین جشنواره 
سراسری قرآن و عترت به منظور ترویج معارف قرآن کریم با شرکت ۵2 نفر 

از طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( فسا برگزار شد.
گفت:  فسا،  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  طالبتاش«،  صدیقه  »خانم 
مسابقات  برگزاری  با  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  فرهنگی  معاونت  خوشبختانه 
قرآنی گام اساسی و مؤثّری را جهت ترغیب و تشویق طالب و رقابت صحیح آنان در زمینه های 

قرآنی برداشته است.
وی افزود: جشنواره قرآن و عترت در سال جاری تفاوت قابل توجهی با سال های گذشته 
را  قرآنی  مسابقات  در  و سهولت شرکت طالب  انگیزه  ایجاد  زمینه  تفاوت  این  که  داشت 

فراهم کرد.
تعداد  فاطمیه)س( فسا  قرائت در مدرسه علمیه خواهران  داد: در بخش  ادامه  خانم طالبتاش 
22 نفر از طالب به رقابت پرداختند که در رشته تحقیق خانم ها »کبری صّدیق« و »فاطمه 
بخشیان« و در رشته ترتیل خانم ها »طاهره حسین زاده« و»زهرا بخشیان« به مرحله استانی 

راه پیدا کردند.
وی اضافه کرد: در بخش حفظ موضوعی نیز حدود 30 نفر از طالب در آزمون آنالین مرحله 
مدرسه ای شرکت کردند که خوشبختانه تمامی این طالب موّفق به حضور در مرحله نهایی 

شدند.

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمیه )س( فسا خبر داد

برگزاری مسابقه قرائت و حفظ موضوعی
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افراد  و  امتحان می شوند  موارد  به وسیله همین 

خالص از افراد ناخالص جدا می گردند.
زمان)عج(  امام  زمان غیبت  اضافه کرد: در  وی 
نگه داشتن ایمان خیلی سخت است؛ به گونه ای 
آهن  داشتن  نگه  به  ایمان  حفظ  روایات  در  که 
باید  پس  است.  شده  تشبیه  دست  در  گداخته 
آخرالزمان  در  که  حوادثی  باشیم.  مواظب  خیلی 
کند،  ناراحت  و  ناامید  را  ما  نباید  می دهد،  رخ 
بلکه باید خوشحال باشیم. چون بسیاری از این 
ظهور  نشانه های  روایات  بر  بنا  عجیب  حوادث 

امام عصر)عج( است.
زیادی  نشانه های  شد:  یادآور  حوزه،  استاد  این 
وجود  به  شامل  که  می شمارند  بر  ظهور  برای 
جای  شدن  عوض  گرسنگی،  و  فقر  آمدن 
پادشاهی  مکه،  راه  بسته شدن  فصل های سال، 

فردی در مکه به نام عبداهلل و... می شود.
******

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان 
بیان شد

خوشرویی یکی از کلیدهای بهشت 
است

و  حوزه  استاد  خاوری«،  »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  دانشگاه، 
پیرامون  استهبان،  الزهرا)س(  خواهران 
سخن  ایراد  به  خوش«  اخالق  و  »خوشرویی 

پرداخت.
حجت االسالم خاوری، با اشاره به آیه 154 سوره 
قرآن  در  متعال  خداوند  کرد:  بیان  عمران،  آل 
کریم رمز پیروزی پیامبر اکرم)ص( را خوشرویی 
است  مواردی  از  یکی  خوشرویی  پس  می داند. 
انسان می شود و دارای اهمیت  که سبب نجات 

بسیاری است.
وی اظهار داشت: در روایات وارد شده انجام دادن 
برخی از امور سبب وارد شدن انسان به بهشت 
می شود. خوشرویی از مواردی است که در کنار 

دیگر امور ذکر شده است. 
در روایتی می خوانیم: سه چیز است که هرکس 
آن  را انجام دهد وارد بهشت می شود؛ نخست، 
و  نهان  در  خدا  از  ترس  دوم،  بودن،  خوشرو 
چند  هر  نکردن  جدال  سوم  و  داشتن  آشکار 

برحق باشد.
******

استاد حوزه و دانشگاه
پدران و مادران شهدا، چشم و چراغ 

انقالب هستند
علمیه  مدرسه  بسیج،  هفته  مناسبت  به 
مراسم  شهر،  جنت  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران 

تجلیل و دیدار با خانواده شهدا برگزار کرد.
در این دیدار، »خانم سمیرا بهروز«، استاد حوزه، 
بخاطر  شهدا  مادران  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
صبوری و مقاومت آنان، هدیه ای به رسم یادبود 

نشست اخالقی با حضور»حجت االسالم اصفهانیان«، استاد حوزه و دانشگاه، 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد و وی، پیرامون 

مسأله غیبت به ایراد سخن پرداخت.
»حجت االسالم اصفهانیان«، با اشاره به اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش اظهار داشت: گردنه های 
قیامت مثل مرگ، سرازیر شدن در قبر، شب اول قبر، حساب و کتاب آخرت، بسیار صعب العبور است 
پس نباید با انجام گناهانی مثل غیبت بار خودمان را سنگین کنیم. وی ادامه داد: بدتر از گناه کوچک 
شمردن گناه و توجیه کردن آن است، اگر انسان گناهش را کوچک بشمارد نه تنها فرصت توبه 

کردن از او گرفته می شود بلکه باعث می شود انسان مرتکب گناهان دیگری هم بشود.
حجت االسالم اصفهانیان در پایان اضافه کرد: برای رهایی از دام گناه و درنتیجه آسان شدن عبور 
از گردنه های قیامت در مرحله اول باید از گناهان گذشته توبه کنیم و در مراحل بعدی با خلوص 
نیت امور عبادی مثل خواندن نماز در اول وقت، مداومت داشتن بر ذکر تسبیح حضرت زهرا)س( 

و زیاد صلوات فرستادن را فراموش نکنیم.

اخبار مدارس
گویی طالب نسبت به شبهات پرداخت.

وی با اشاره به روش برگزاری کرسی آزاداندیشی 
به  توجه  با  )ع(  رضا  امام  زمان  در  نمود:  بیان 
خلیفه  مآمون  جانب  از  که  سختگیری هایی 
 ، نحله ها  انواع  با  دائما  امام)ع(  و  می شد  زمان 
شدند،  می  مواجهه  فکری  شبهات  و  فرقه ها 
آن  از طرف حکومت وقت،  بطوری که سواالتی 
بردن  بین  از  به منظور  هم در دستگاه حکومت 
جایگاه و شخصیت امام رضا )ع( پرسیده می شد، 
اما امام)ع( در همان زمان جواب ها را به بهترین 
هم  افرادی  که  بنحوی  بودند،  گو  پاسخ  شیوه 

متمایل به دین اسالم می شدند.
و  فکری  مشکالت  بیان  با  وردی  اهلل  آقای 
این  داغ  بحث های  و  امروزی  جامعه  اعتقادی 
کورش  به  گرایش  چرایی  به  گریزی  روزها 
برخورد  مسئله  این  با  توان  می  چگونه  زدندکه 

کرد.
در ادامه طالب، مقایسه کردن امامان بخصوص 
باطل  را، مقایسه ای  با کورش  )ع(  امام حسین 
راهکارهایی  ارائه  از طالب  کدام  هر  و  دانستند 
کورش  تولد  روز  در  نخبه  مبلغان  نفوذ  جمله  از 
حضور  با  پاسخ  و  پرسش  ی  جلسه  برگزاری  و 

مراجع تقلید و ... را پیشنهاد دادند.
پاسخ گو  برای  آقای اهلل وردی گفت:  در جواب، 
بودن به شبهات فکری امروز جامعه تنها مبلغان 
همه  این  به  گویی  پاسخ  مسئول  توان  نمی  را 
شبهات فکری و اعتقادی مردم دانست، بلکه هر 
باید در همان زمینه دانش  اواًل خودش  شخص 
کافی را کسب نماید تا بتواند پاسخ گوی سواالت 
ذهنی خود و جامعه باشد. و از طرف دیگر برای 
این که به آسیب های فکری دچار نشویم راه آن، 
اسالم،  تاریخ  مطالعه  اسالم،  صحیح  شناخت 
شناخت روش های تبلیغ، جبهه نگرفتن و نقد آراء 
و افکار، نه نقد اشخاص است؛ زیرا نقد اشخاص 
برای مخاطبین آن ها محبوبیت می آورد و نتیجه 

کاًل برعکس می شود.
******

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 استهبان تشریح شد

جایگاه و اهمیت نیت و شاخصه های 
عمل خالصانه

با  محرم  ماه  مناسبت  به  عزاداری  مراسم 
علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور 

خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.
عبدالمحمدی«  جلسات »حجت االسالم  این  در 
به  تسلیت  عرض  دانشگاه ضمن  و  حوزه  استاد 
الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت  شهادت  مناسبت 
می  که  )ع(  صادق  امام  از  حدیثی  پیرامون 
حیات  و  باالنسان  االرض  »حیات  فرمایند: 
حیات  و  بالعمل  العلم  حیات  و  بالعلم  االنسان 
باالخالص« مطالبی  نیت  و حیات  بانیت  العمل 

استاد حوزه و دانشگاه 

توبه و خلوص نیت؛ راه رهایی از دام گناه 

یادواره شهدای جنت شهر، به مناسبت هفته بسیج با همکاری مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( استهبان برگزار شد.

در این نشست، »آقای اکبر معلم«، از رزمندگان دفاع مقدس، در بخش روایتگری به تشریح نقش 
شهدا و رزمندگان این شهر در عملیات های مختلف پرداخت و از رشادت های شهید »احمد صالحی« 
و شهید »ایاز قربانی« یاد کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، علل جنگ در سوریه و عراق 
را نبود، رهبری در این دو کشور دانست و یادآور شد: اگر می بینید در ایران اسالمی جنگی نیست 
و همه در صلح و آرامش زندگی می کنیم، به سبب والیتمداری مردم ایران و رهبری مقام معظم 

رهبری)مدظله العالی( است.
آقای معلم، تصریح کرد: وجود رزمندگان در سوریه، دفاع از ایران عزیز است. اگر داعش سوریه و 
عراق را فتح کند گزینه بعدی بدون شک ایران اسالمی است. بهترین استراتژی جنگ، جنگیدن 
با دشمن قبل از رسیدن او به خانه است. نباید بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا دشمن تمام 

کشورهای هم مرز ما را تسخیر کند و به مرزهای ما برسد، سپس تصمیم بگیریم دفاع کنیم.
وی ادامه داد: این که امروز می بینید رزمندگان ما در جبهه های حق علیه باطل در سوریه و عراق در 
مقابل این دشمن قسم خورده ایستاده اند، وظیفه و تکلیفی است از جنس همان تکلیفی که شهدا را 

در هشت سال دفاع مقدس به جبهه های نبرد حق علیه باطل کشانید.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( جنت شهر برگزار کرد

»یادواره الله های سرخ«

از  شیراز  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  احمدی«  زهرا  »خانم 
اعزام مبلغ به شهرستان سروستان خبر داد.

وی در جمع بیش از 300 نفر بانوی سروستانی در سالروز ازدواج حضرت خدیجه )س( و پیامبر )ص( به 
نقش این بانوی بزرگوار در پیشرفت اسالم سخن گفت و با بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و تربیتی خانم 
حضرت خدیجه )س( نقش فعلی بانوان را تبیین نمود و از مخاطب خود خواست با تدبر و تامل در آموزه 
های دینی عمق بخشی در حوزه معنویت و بصیرت به باال بردن کیفیت زندگی فردی و اجتماعی با 

رویکرد سبک زندگی اسالمی موانع سر راه سعادت خود و خانواده و جامعه را برطرف نمایند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهر )س( شیراز خبر داد

اعزام مبلغ به شهرستان سروستان
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اخبار مدارس
تقدیم کرد.

بیان داشت: پدران و مادران شهدا برگردن  وی 
ما حق دارند و آنان چشم و چراغ انقالب هستند. 

******
در مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین میانشهر 

بیان شد
سبک های مختلف فرزند پروری

حضور  با  فرزندپروری  مهارت های  نشست 
بهداشت  مرکز  بهداشتی  امور  کارشناس 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  فسا،  شهرستان 

نورالثقلین میانشهر برگزار شد.
امور  کارشناس  ارجمند«  »خانم  نشست،  دراین 
فرزند  مختلف  سبک های  بیان  با  بهداشتی، 
پروری، به سبک فرزندپروری مقتدر اشاره کرد و 
گفت: این روش بهترین روش فرزندپروری است 
که در آن کودکان خالق و با اعتماد بنفس باال 

رشد خواهند کرد.
وی افزود: تشویق و تنبیه از مسایل مهم در رشد 

شخصیت کودک است.
به  می تواند  پاداش  کرد:  تصریح  ارجمند  خانم 
صورت کالمی،جسمانی و مادی و تنبیه کودک 

در دو بعد نادیده گرفتن و محروم کردن  باشد.
******
استاد حوزه

قرآن را باید از محجوریت 
خارج کنیم

قرآن«  با  »انس  موضوع  با  اخالقی  نشست 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز، با 
حضور50 نفر از بانوان، طالب و استادان برگزار 
جواد  نشست، »حجت االسالم سید  این  در  شد. 
فقیه«، امام جمعه نی ریز، اظهار داشت: نخستین 
متأسفانه  که  خداست  کتاب  پیامبر)ص(  یادگار 
از  یکی  قرآن  است.  ما شیعیان محجور  بین  در 
پله های صعود اخالقی است و شرط آن مأنوس 

بودن با این کتاب الهی است.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
بخاطر  کردیم  پیشرفت  جا  هر  ما  می فرمایند: 
خوردیم  شکست  جا  هر  و  است  قرآن  به  توجه 

بخاطر عدم توجه به قرآن است.
قرآن  بدانیم  باید  شد:  یادآور  حوزه،  استاد  این 
حمل  نحوه  به  دارد.  عظمت  و  است  خدا  کالم 
حمل  سیره  و  باشیم  داشته  توجه  آن  کردن 
کردن قرآن را از اهل بیت)علیهم السالم( و علما 
قرآن  مقابل  وقتی  خمینی)ره(  امام  بگیریم.  یاد 
می رسیدند ترس و لرز خاصی داشتند و با احترام 
برخورد می کردند؛ چرا که عظمت  این کتاب  با 

این کتاب را می فهمیدند.
وی تأکید کرد: وظیفه طالب این است که در راه 
مبلغ شدن  برای  کنند.  بیشتر تالش  دین  تبلیغ 
امکانات  کمبود  با  و  بخوانند  درس  خوب  باید 

میدان را خالی نکنند.

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  بنایی«  مریم  »خانم 
نرگس)س( جهرم، از نشست دانش آموختگان این مدرسه با اساتید خبر داد. 
و  انسان  زندگی  در  اهلبیت)علیهم السالم(  توجه  و  محبت  آثار  نشست،  این  در  گفت:  وی 
ایجاد  از تشکیل جلسات دانش آموختگان را  بنایی هدف  نقش مهم آن ها مطرح شد. خانم 
صمیمت بیشتر میان طالب و اساتید عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت صله رحم در سیره 
تبادل  بر  عالوه  و طالب  داشته  ادامه  جلسات  گونه  این  است  امید  معصومین)علیهم السالم( 
اطالعات یکدیگر، ضمن آگاهی از وضعیت خانوادگی یکدیگر در رفع مشکالت هم تالش کنند.

اخبار مدارس
را بیان نمود و گفت: نشاط و روح زمین به وجود 
ارزش می دهد،  انسان  به  آن چه  و  انسان است 
آن  به  کردن  عمل  به  علم  ارزش  و  است  علم 
و  است  آن  نیت  به  ارزش عمل  و  روح  و  است 

ارزش نیت به اخالص در کار است.
وی بیان داشت: از نظر اسالم کار خوب از آدم 
گاهی  است.  قبول  قابل  خوب  نیت  با  خوب 
وقت ها کار خوب است، شخص هم خوب است 
باطن  در  عمل  این  لذا  نیست  خالص  نیت  ولی 
مورد پذیرش واقع نمی شود. نیت اگر خدایی باشد 
آیات  در  می کند.  رشد  و  می شود  ماندگار  عمل 
بسیاری از قرآن آمده است که آنچه عمل را باال 
می برد و رشد می دهد، نیت است. بدون نیت کار 

ارزشی ندارد.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
جنت شهر مطرح شد

ازدواج فرد را از خطرها، خطاها و 
تعرض ها مصون می کند

هدف  با  مجرد  طالب  ویژه  آموزشی  کارگاه 
آشنایی با معیارها و مالک های ازدواج در مدرسه 
شهر  جنت  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه 

برگزار شد.
در این نشست، »خانم سمیرا بهروز«، کارشناس 
مسائل اجتماعی، گفت: ازدواج، قله است که فرد 
می خواهد آن را فتح کند. ازدواج فرد را از بسیاری 

خطاها، خطرها و تعرض ها مصون می کند.
وی افزود: ازدواج یعنی همسو شدن با آنچه که 
در کائنات ساری و جاری است و هم سویی بیشتر 
یعنی موفقیت بیشتر. البته هدف از ازدواج برای 
باید نهادینه شود و هر فردی  دختران و پسران 
قبل از ازدواج باید هدفی برای خود تعریف کند.

اهداف  اسالم  نظر  از  کرد:  اضافه  بهروز،  خانم 
ازدواج باید رشد معنوی زوجین و برطرف کردن 
و  همراهی  جنسی،  روانی،  روحی،  نیازهای 
همدلی طرفین باشد. خداوند می فرماید از جنس 
تا در کنار او  خودتان برای شما همسر آفریدیم 

به آرامش برسید.
******

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( استهبان 
برگزار شد

جلسه »بهداشت و تندرستی«
تندرستی«  و  »بهداشت  موضوع  با  جلسه ای 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب  حضور  با 

الزهرا)س( استهبان برگزار شد.
در این جلسه »خانم جانی پور«، کارشناس مسائل 
به  اشاره  با  استهبان،  بهداشت  مرکز  از  خانواده 
خانواده  در  این که  و  جامعه  در  خانواده  اهمیت 
داشت:  اظهار  است،  خانواده  مادر  فرد  مهم ترین 
روح  و  جسم  از سالمت  دارد  حق  خانواده  مادر 
داریم  وظیفه  ما  پس  باشد،  داشته  اطالع  خود 

در نشست دانش آموختگان جهرم با اساتید مطرح شد

سیره و آثار محبت اهلبیت)علیهم السالم(
در زندگی انسان

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  حسینی،  اربعین  فرارسیدن  مناسبت  به 
الزهرا)س( کازرون با همکاری چند تن از دانشجویان، تعزیه تئاتر »یاس سه 

ساله« را در سالن اجتماعات مکتب الزهرا)س( این شهر اجرا کردند.
در این مراسم که با حضور عموم بانوان شهر برگزار شد، طالب به بازسازی صحنه شهادت 
ابوالفضل)ع(  حضرت رقیه)س(، ورود اسرای اهل بیت به کاخ یزید و صحنه شهادت حضرت 
از کالم اهلل مجید، »حجت االسالم  آیاتی چند  قرائت  از  نیز پس  ابتدای مراسم  در  پرداختند. 
هادی عباسی«، استاد حوزه و دانشگاه، درباره فضائل حضرت زینب)س( به ایراد سخن پرداخت.

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نشستی با عنوان »بررسی اهمیت کتاب 
و کتابخوانی و لزوم توجه به آن« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ششده 

برگزار شد.
در این نشست، »خانم راضیه سیاری«، استاد حوزه، بیان کرد: دین، فرهنگ و تاریخ ما اُنس و 
الفتی دیرینه و همیشگی با کتاب و کتابخوانی دارد. همین بس که معجزه پیامبر گرامی  اسالم، 

کتاب انسان ساز قرآن کریم است.
وی یادآور شد: حضرت علی)ع( نخستین امام شیعیان درباره کتاب می فرمایند: کسی که با کتاب ها 
آرامش می یابد هرگز آسایش از او سلب نمی شود. در قرآن و اسالم، کتاب و کتابخوانی از جایگاهی 
عظیمی برخوردار است و نخستین سوره ای که بر پیامبر اعظم)ص( نازل شد، سوره علق بود که با 
کلمه »اقراء« آغاز  می شود و این خود نیز نشانگر اهمیت باالی کتاب و کتابخوانی و لزوم توجه 
بیش از پیش به این مقوله است. این استاد حوزه و دانشگاه، خاطرنشان کر: فرهنگ، محوری ترین 
برگ هویتی یک ملت محسوب می شود و یکی از راه های مهم توسعه فرهنگی اهمیت دادن به 

مساله کتاب، کتاب خوانی و ترویج مطالعه در جامعه، به ویژه در میان جوانان و نوجوانان است.
خانم سیاری در ادامه اظهار داشت: کتاب، موضوع بسیار مهمی است، ولی وضع کنونی کتاب در 
کشور، متناسب با شأن، سابقه و داعیه فرهنگی ایران و هدف های ترسیم شده برای جمهوری 
اسالمی نیست. این در حالی است که کتاب و کتابخوانی و ترویج آن هم در روایات و هم در سیره 
بزرگان و بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و مراجع عظام مورد تأکید خاص است و ما باید این 
مسأله را در جامعه برای آحاد مردم به خوبی نهادینه کنیم که کتاب بهترین دوست و یاور ملت است.

طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا س کازرون در حضور بانوان اجرا کردند

تعزیه تئاتر »یاس سه ساله«

در نشست »بررسی اهمیت کتاب و کتابخوانی« تأکید شد

دین، فرهنگ و تاریخ ما ُانس و الفتی دیرینه و 
همیشگی با کتاب و کتابخوانی دارد
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اخبار مدارس
در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه )س( نورآباد 

ممسنی صورت گرفت
تقدیر از استادان از سوی نمایندگان 
دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی

والیت  و  امامت  آغاز  فرارسیدن  با  همزمان 
»حجج اسالم  الزمان)عج(،  صاحب  حضرت 
مقام  دفتر  نمایندگان  از  عمادی«،  و  صابری 
اجرای  منظور  به  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
طرح ساالنه تکریم از استادان و کارکنان مدارس 
مدرسه  مسئوالن  و  استادان  جمع  در  علمیه، 
ممسنی  نورآباد  نرجسیه)س(  خواهران  علمیه 

حضور پیدا کردند.
کرد:  بیان  دیدار، حجت االسالم صابری  این  در 
این دیدار و بازدید به منظور ابالغ سالم از جانب 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( خدمت استادان 
تشکر  و  تقدیر  همچنین  و  مدرسه  مسئوالن  و 
خدمتگزاران  و  استادان  صادقانه  تالش های  از 
گذشته  تحصیلی  سال  طول  در  عرصه  این  در 
در  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی  می گیرد.  صورت 
در  مضاعفی  تالش های  شاهد  آینده  سال های 
جهت پیشبرد اهداف و امورات مدارس علمیه از 

سوی این بزرگواران باشیم.
******

دیدار طالب مدارس علمیه خواهران 
شیراز با خانواده شهید

خواهران  علمیه  مدرسه  مسئوالن  همت  به 
منظور  به  معصومیه)س( شیراز، طالب شیرازی 
تجدید میثاق با آرمان های شهدا به دیدار خانواده 

شهید »حبیب اهلل رایگان« رفتند.
در حاشیه این دیدار، مادر شهید ضمن تشکر و 
ابراز خرسندی از این دیدار، درباره نحوه شهادت 

و خاطرات شهید صحبت نمود.
وی گفت: فرزندم با وجود سن کم اشتیاق وافری 
را  باطل  علیه  حق  جبهه های  در  حضور  جهت 
با جثه کوچک  داشت و به عنوان بی سیم چی 

خود در میدان نبرد فعالیت می کرد.
گفتنی است؛ در پایان این دیدار جهت تجلیل از 

خانواده شهید، لوح سپاسی تقدیم شد. 
******

در نشست اخالقی عنوان شد
راز موفقیت پیامبر )ص(، 

عشق به مردم بود
نشست اخالقی با موضوع »مهربانی و رأفت 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  اکرم)ص(«  پیامبر 
طالب  و  بانوان  جمع  در  ریز  نی  الزهرا)س( 
محمد  حضرت  شخصیت  با  آشنایی  هدف  با 

مصطفی)ص( برگزار شد.
»خانم زهرا الیقمند«، کارشناس مسائل دینی، در 
این نشست، اظهار داشت: اگر میان ویژگی هایی 
از  کنیم  مقایسه  است  بهره مند  آن  از  انسان  که 
جهت وارستگی و فضیلت صفتی برتر از مهربانی 

و  سینما  تحلیل  و  »نقد  عنوان  با  دینی«  شناسی  »رسانه  تخصصی  کارگاه 
تلویزیون« جهت استفاده طالب مدارس علمیه خواهران شیراز با همکاری جشنواره 

هنر آسمانی قم در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( شیراز برگزار شد.
در این کارگاه، »آقای متقی زاده«، کارشناس رسانه، گفت: ساختار سینما به چهار دسته تقسیم 
می شود که شامل چگونگی اسطوره سازی رسانه ها به دست ابر قدرت ها، بازتاب واقعیات بر 
اساس اهداف مورد نظرشان، تأثیر سینما بر اساس فیلم نامه و حفظ کارکردهای سینما در جهت 
منافع خویش می شود. وی ادامه داد: دوام سینما بستگی به این کارکردها دارد و تأثیرگذاری 

فرهنگی بر جامعه توسط سینما به نرمی  اتفاق می افتد.
و  رسانه ای  سواد  درباره  دانشگاه،  استاد  زاده«،  صالحی  »آقای  کارگاه،  از  دیگری  بخش  در 
فرهنگ استفاده از رسانه، نیازهای مجازی عصر حاضر و چگونگی تأثیرگذاری رسانه ها بر افکار 
بشریت بر اساس اهداف مورد نظرشان سخنرانی کرد. وی تصریح کرد: دنیای زندگی، دنیای 
حقیقی و دنیای رسانه، دنیای مجازی است و رسانه رهاورد فرهنگ غرب بود که مرکز مدیریت 

خانواده ها را به عهده گرفته است.
در انتهای کارگاه نیز »آقای رجایی فرد«، دبیر مجله هنر دینی دانشکده صدا و سیما، پیرامون 
انتظار جامعه از طالب، نقش انسان های فکور در جامعه و برخورد آن ها با رسانه و معرفی منابع 

دست اول جهت پژوهش)منابع داخلی و خارجی( مطالبی را بیان کرد.
وی یادآور شد: طلبه باید روحیه پژوهشگری داشته باشد. انسان های فکور تابع رسانه ها نیستند، 

بلکه آن ها دنبال منابع دست اول هستند.

اخبار مدارس
با  تا  برسانیم  آن ها  اطالع  به  را  نکات سالمتی 
جامعه  مادران،  توسط  نکات  این  کردن  رعایت 

سالمی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: پیشگیری بهتر از درمان است و 
افراد می توانند با انجام چند کار از مبتال شدن به 

بیماری جلوگیری کنند.
روش های  به  اشاره  با  پایان  در  جانی پور  خانم 
پرسش  به  بیماری،  اولیه  درمان  و  پیشگیری 

طالب پاسخ داد.
******

طالب خواهر نی ریز 
به زیارت امام رضا )ع( رفتند

پردازی«، مدیر مدرسه علمیه  »خانم صدیقه 
اردوی  برگزاری  از  نی ریز،  الزهرا)س(  خواهران 
زیارتی طالب این مدرسه به مشهد مقدس خبر 

داد.
وی گفت: تعداد طالب، مسئوالن و استادانی که 

در این اردو شرکت کردند، 40 نفر بودند.
برگزاری  از  هدف  کرد:  عنوان  پردازی،  خانم 
آماده شدن جهت  و  روحیه طالب  تقویت  اردو، 

امتحانات پایان ترم بود.
******

واحد فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
الزهرا س جنت شهر برگزار کرد

اردوی جهادی با همکاری بسیج 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز
همزمان با برگزاری میالد با سعادت نبی مکرم 
اسالم و میالد با سعادت صادق آل محمد)ص( 
به همت معاونت فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( جنت شهر، اردوی جهادی سه 
روزه با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز برگزار شد.
این اردو با هدف ترویج معارف اسالمی و افزایش 
سطح اطالعات دینی، اعتقادی و پاسخ گویی به 
مسائل شرعی و رفع مشکالت جسمی و روحی 

مردم در روستای بابا صالح نورآباد برگزار شد.
خانم »خدیجه نجفی«، معاون فرهنگی مدرسه 
شهر،  جنت  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه 
ترویج  راه  بهترین  جهادی،  اردوهای  گفت: 
احیاگر  دینی،  گفتمان  و  اعتقادی  دینی،  معارف 
فرهنگ انقالب، شهادت و ایجاد ارتباط و وحدت 

بین دو قشر حوزه و دانشگاه است.
اردوها،  این  در  دانشجویان و طالب  افزود:  وی 
اعتقادات،  با  محروم،  مناطق  از  بازدید  ضمن 
سبک زندگی و... مردم آشنا می شوند و متناسب 
و  دینی  فرهنگ  ارتقای  برای  را  زمینه  آن  با 
اعتقادی، معنویت و درمان مردم فراهم می کنند.

تبلیغی  نکات  بیان  ادامه ضمن  در  نجفی،  خانم 
در  مبلغ  تشریح وظایف خواهران  به  مبلغان،  به 
اردو پرداخت و افزود: آموزش نماز، قرآن، احکام 

در جمع طالب مدارس علمیه خواهران شیراز بررسی شد

عملکرد سینما و تلویزیون درباره دین

نشست اخالقی با هدف آشنایی با مباحث اخالقی با حضور 30 نفر از طالب 
و مسئوالن مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.

پس  داشت:  اظهار  گراش،  جمعه  امام  شاهچراغ«،  سیدرضا  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
از پیروزی انقالب اسالمی امام خمینی)ره( از روز دوازده تا هفده ربیع را به  نام هفته وحدت 
نامگذاری کردند. اتحاد یعنی بین مسلمانان اتحاد برقرار باشد و هر اتحاد و وحدتی مطلوب نظر 
دین مبین اسالم نیست. وی افزود: یکی از نکات در ارتباط با رسول گرامی اسالم بحث الگو و 
اسوه بودن ایشان است. همه  ما در بحث تربیت نیاز به اسوه و الگو داریم و یکی از الگوها در 

این زمینه پیامبر گرامی اسالم است، چون تربیت یافته  الهی هستند.
حجت االسالم شاهچراغ اذعان داشت: یکی از نکات بارز رسول گرامی اسالم خوش اخالقی 
است و خوش اخالقی یک هدیه خدا به پیامبر)ص( بود. یکی از عوامل اساسی که نقش مهمی 

در راه پیشرفت دین مبین اسالم داشت، خوش اخالقی پیامبر)ص( بود.
نبودن،  خود  منافع شخصی  دنبال  و  بودن  مردم  خیر خواه  شفاف،  تبلیغ  کرد:  خاطرنشان  وی 
میانه روی و اعتدال، صداقت در گفتار و رساندن پیام الهی از ویژگی های پیامبر)ص( در کالم 

امام علی)ع( است.

امام جمعه گراش در جمع طالب خواهر:
خوش اخالقی پیامبر )ص( نقش مهمی 

در پیشرفت اسالم داشت
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اخبار مدارس
نمی یابیم. مهربانی در اسالم صفتی نیک و یکی 
از صفات خدایی است که هر روزه او را با صفت 
رحمن و رحیم بارها می خوانیم و خداوند سبحان، 

پیامبر)ص( را خاص این صفت گرداند.
اگر  فرمود:  اعظم)ص(  پیامبر  شد:  یادآور  وی 
مهربانی و مالطفت به صورتی مجسم شود، آن 
نیافریده  آن  از  زیباتر  خداوند  که  زیباست  چنان 
خانواده  شامل  تنها  ایشان  محبت  ابراز  است. 
مخالفان  بلکه  نمی شد،  ایمان  اهل  و  دوستان 
بهره مند  بزرگوار  آن  مهربانی  و  نرم  اخالق  از 
راز  کرد:  خاطرنشان  الیمقند  خانم  می شدند. 
موفقیت پیامبر)ص( در مدیریت حکومتی عشق 
شیوه  این  اگر  بود.  مردم  به  عشق  و  وروزی 
مفید و کارآمد در مدیریت ایشان وجود نداشت، 
را  فرسا  طاقت  موانع  و  مشکالت  توفیق  هرگز 
فرمود:  خداوند  جهت  همین  به  نمی کردند.  پیدا 
به موجب رحمتی که خداوند به تو عنایت کرده 
برای آنان نرم شدی و اگر خشن و تند بودی از 
از  کرد:  تأکید  وی  می شدند.  پراکنده  تو  اطراف 
آنجا که حضرت محمد)ص( اسوه حسنه هستند؛ 
از این رو باید طالب در راه تبلیغ دین از ایشان 
پیروی کنند و با مهربانی و عطوفت دین خدا را 

تبلیغ کنند تا بتوانند در این راه موفق باشند.
******

در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه )س( نورآباد 
ممسنی برگزار شد

هشتمین دوره مسابقات علمی سطح دو
در  دو  سطح  علمی  مسابقات  دوره  هشتمین 
نورآباد  نرجسیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

ممسنی برگزار شد.
این مسابقه به منظور ایجاد نشاط علمی و رقابتی 
سالم به صورت همزمان با سایر مدارس علمیه 

خواهران استان فارس برگزار شد.
******

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 
مرودشت برپا شد
نمایشگاه کتاب

مدرسه  در  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  مراسم 
مرودشت  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه 
روز   10 مدت  به  هفته،  این  در  شد.  برگزار 
و  شد  برپا  کتاب  نمایشگاه  مدرسه  محیط  در 
کتاب های موجود در این نمایشگاه در موضوعات 
مذهبی و اخالقی بود که با 40 درصد تخفیف به 

طالب عرضه گردید.
جمع آوری  و  آزاد  برداشت  مسابقه  برگزاری 
و  کتاب  محتوای  با  پیام هایی  ارسال  و  حدیث 
کتابخوانی در فضای مجازی از دیگر برنامه های 
هفته کتاب و کتابخوانی بود. همچنین جمله ها و 
نکات آموزنده ای با محوریت کتاب و کتابخوانی 
و عکس های متعدد با همین موضوع  در فضای 

مجازی ارسال شد.

نشست بصیرتی با موضوع »دشمن شناسی« به منظور بینش افزایی نسبت 
فسا  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مهدوی  حکومت  پیامد های  به 

برگزار شد.
در این نشست »خانم رقیه سپهری«، کارشناس مسائل دینی، تشریح کرد: تنها پیامبری که 
حدود 156 بار نامش در قرآن ذکر شده، حضرت موسی)ع( است و تنها استکباری که در قرآن 
با جزئیات از او نام برده شده، فرعون است. اگر داستان حضرت موسی)ع( و فرعون به خوبی 
تفسیر می شد، حادثه سقیفه هم اتفاق نمی افتاد. وی گفت: سه عامل مهم سبب شد تا انقالب 
حضرت موسی)ع( به نتیجه نرسد و معادل همین عوامل نیز امروز در جامعه ما وجود دارد که 
اگر این ها نیز اصالح نشوند، حضرت مهدی)عج( در زمان ظهور نمی توانند انقالبشان را به ثمر 
رسانند و حکومت جهانی تشکیل دهند؛ بنابراین شناخت این عوامل و تالش برای رفع آن، 

امری ضروری و الزم است.
انقالب  شد  سبب  که  عواملی  از  یکی  افزود:  عوامل  این  تبیین  در  دینی،  مسائل  کارشناس 
حضرت موسی)ع( به نتیجه نرسد، مسأله انحراف دینی بنی اسرائیل توسط سامری بود. معادل 
این انحراف در جامعه ما این است که در اذهان مردم جا انداخته اند که مستی شراب با آب کم 
می شود و یا نماز نمی خوانم و به جای آن دعا می کنم و یا این که حجاب الزم نیست و مهم 

این است که دلمان پاک باشد.
خانم سپهری، اضافه کرد: یکی دیگر از این عوامل، انحراف اقتصادی است. در زمان حضرت 
و  داد  فریب  را  آن ها  و  کرده  خیره  را  بنی اسرائیل  قارون چشم  های  اندوزی  ثروت  موسی)ع( 
اکنون نیز در جامعه ما با چشم و هم چشمی این انحراف اتفاق افتاده و بعضی از مردم به تقلید 

از دیگران طال ولو شده بدل آن را می خرند و به هم فخر می فروشند.
انقالب موسی)ع( نقش داشت،  ناپایدار بودن  از دیگر عوامل مهمی که در  وی تصریح کرد: 
مصری زدگی بنی اسرائیل بود. آن ها وقتی عظمت مصر و قدرت فرعون را دیدند مصر زده شدند 
انحراف در جامعه امروز ما غرب زدگی مردم است. مارک لباس جوانان و حتی  و معادل این 
بازی های رایانه ای و معماری خانه ها به سبک فرهنگ آمریکا است.کارشناس مسائل دینی، در 
پایان تأکید کرد: امروز باید هشیار بوده و مردم را نیز هشیار کرد؛ چرا که ابزار نظامی استکبار 
فرعون  مردم، همان ساحران  قلب های  بر  آن  تسخیر  قدرت  و  رسانه ها  فرعون،  همان جنود 

هستند.

اخبار مدارس
و نکات اخالقی، بیان رذایل اخالقی و پیامدهای 
ارتباط  ایجاد  مسائل شرعی،  به  پاسخ گویی  آن، 
با  نشست  برگزاری  دانشجویان،  و  مردم  با 
ویژه  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  دانشجویان، 
جوایز،  اهدای  با  همراه  دانشجویان  و  عموم 
ایجاد  وقت،  اول  نماز  برپایی  برای  تالش 
حلقه های معرفتی، بیان احکام و نکات اخالقی، 
بهداشت  نکات  بیان  ماهواره،  مخرب  آثار  بیان 
فردی و محیط زیست همراه با احکام و احادیث 
پزشکی مربوطه، ارائه مشاوره تحصیلی، برگزاری 

و... از فعالیت های انجام شده در این اردو است.
******

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شیراز 
تأکید کرد

شروع دوره حساس نوجوانی طبق 
مؤلفه های دینی

علمیه  مدرسه  مدیر  احمدی«  زهرا  »خانم 
امین  دبیرستان  در  شیراز  الزهرا)س(  خواهران 
به  نبایدها«  و  بایدها  »جوانی،  موضوع  با  الری 

سخنرانی پرداخت.
گفت:  دانش آموزان  بین  در  نشست  این  در  وی 
دوره  به  ورود  و  مرز کودکی  از  گذر  در  چنانچه 
بتوانیم طبق مؤلفه های دینی  نوجوانی و جوانی 
به سالمت بگذریم، این جوانی کردن با کمترین 

هزینه و بی خطر است.
مشتاق،  و  صمیمی  جمع  این  در  احمدی  خانم 
با  روان شناختی  و  روان شناسی  مساله  با طرح 
خویشتن  کرد:  گوشزد  جوانان  به  دینی  رویکرد 
خویش را بشناسید؛ بعد معنویت و نیاز به خداوند 
به پدر و مادر غافل  احترام  از  را تقویت کنید و 
نیز  پیرامون مسئله حجاب و عفاف  نشوید. وی 
وجود  در  بازدارنده  گوهری  عنوان  به  عفاف  از 

جوانان یاد کرد.
******

اعزام مبلغان خواهر شیرازی 
به اردوی جهادی

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  از  تعدادی 
معصومیه)س( شیراز، جهت پاسخ گویی به مسائل 
بیدزرد  روستای  به  سخنرانی  و  مشاوره  شرعی، 

شیراز اعزام شدند.
نژاد«، مدیر مدرسه  »خانم سیده زینب موسوی 
گفت:  شیراز،  معصومیه)س(  خواهران  علمیه 
دیگر  مدارس  و  مدرسه  این  طالب  از  جمعی 
شیراز برای شرکت در اردوی جهادی به روستای 

بیدزرد شیراز اعزام شدند.
آموزش  و  بیان  را  افراد  این  اعزام  هدف  وی 

مسائل شرعی، احکام و مشاوره دانست.
این اردو  خانم موسوی نژاد خاطرنشان کرد: در 
کالس های متفاوتی با موضوعات آموزش احکام 
و مسائل شرعی، مشاوره و سخنرانی برای بانوان 

و نوجوانان دایر شد.

استاد حوزه و دانشگاه مطرح کرد

عواملی که سبب به ثمر نرسیدن انقالب 
امام زمان )عج( می شود!

نشست  اولین  مفتح،  دکتر  شهادت  گرامی داشت  سالروز  مناسبت  به 
هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه با حضور استادان مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( خرم بید و دانشگاه برگزار شد.
علمیه خواهران، »حجت االسالم مهدی  رسانی حوزه های  پایگاه خبری -اطالع  به گزارش 
نقوی« امام جمعه خرمبید در این نشست خاطر نشان کرد: مسئوالن جامعه، تربیت شده دو بال 
پرواز جامعه یعنی حوزه و دانشگاه هستند. پس امروز و فردای جامعه بسته به این دو نهاد است.

وی افزود: مفهوم حوزه و دانشگاه به این معنا نیست که یک حوزوی دانشگاهی شود یا یک 
دانشگاهی حوزوی شود و تحصیالت حوزوی داشته باشد. بلکه به این معنا است که هرکدام با 
حفظ هویت خویش، خود را متولی یک بخش از تمدن اسالمی دانسته و نقش خود را در جامعه 

بدانند و در برابر آن مسئول باشند. 
حجت االسالم نقوی یکی از موانع وحدت حوزه و دانشگاه را نداشتن شناخت این دو نهاد از 
یکدیگر دانست و اظهار داشت: روحانیت امروز باید بیش از پیش از موانع وحدت حوزه و دانشگاه 
کاسته و راهکارهای الزم را عملی سازد تا از این رهگذر بتواند از کوشش های تحقیقی خویش 
در روند هدایت گری دینی نسل های کشور بهره ببرد. وی با تأکید بر انجام فعالیت های مشترک 
بین حوزه و دانشگاه، خاطرنشان کرد: حوزه و دانشگاه باید یک موضوع جدید که مشکل جامعه 

را حل کند را انتخاب کرده و با کمک هم به تحقیق و بررسی آن موضوع بپردازند. 
امام جمعه خرمبید برگزاری کرسی آزاد اندیشی و ایجاد تشکل از بین افراد حاضر در جلسه به 

صورت تمام وقت را از دیگر فعالیت های مشترک بین حوزه و دانشگاه نام برد.

امام جمعه خرمبید در نشست وحدت حوزه و دانشگاه خواستار شد

ایجاد زمینه شناخت و انجام فعالیت مشترک


