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مراســم چهلمیــن روز درگذشــت خانــم 
داودی معاون آموزش حوزه های علمیه 

خواهران به صورت آناین برگزار شد.

عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام   
چهلمیــن  بزرگداشــت  آئیــن  در  بهجت پــور 
روز درگذشــت مرحــوم فریــده داودی، معــاون 
آموزش حوزه علمیه خواهران، که به صورت 
ایــن  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار  الیواینترنتــی 
شــخصیت برجســته به هیچ عنــوان منیت 
نداشــت و بــا تیــم و بــه صــورت گروهــی بــه 

فعالیت می پرداخت.
وی بیــان کــرد: مرحــوم خانــم داووی بســیار 
فرزانــه، عاقل، اســتوار، باوقــار و عفیفه بود و 
با روحیه گروهی مشغول به خدمت می شد. 
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران تصریــح کــرد: 
ایشــان در طول 25 ســال خدمــت و مدیریت 
صادقانــه بــه عنــوان بانویــی پاکدامــن و بــا 

عفاف، عهده دار رسالت بزرگی بود.
مدیر حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان 
فرزانــه،  بســیار  داووی  خانــم  مرحــوم  کــرد: 
عاقل، استوار، باوقار و عفیفه بود و با روحیه 

گروهی مشغول به خدمت می شد.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
اظهــار داشــت: ایشــان مســئولیت را امانــت 
بیمــاری  براثــر  کــه  روزی  تــا  و  دانســت  مــی 
برای همیشــه رفــت، به جز خدمــت و تاش 
برنداشــت.  قدمــی  خــدا،  راه  در  مجاهدانــه 
گاه و  وی گفــت: ایشــان شــخصیتی بســیار آ
فرهیختــه ای داشــت و بــا قــدرت باالی حل 
مســائل همه بن بســت ها را به کنار می زد و 
خــودش را در مجموعــه همکارانش هضم و 

حل کرده بود.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران افــزود: 
و  عواطــف  بــر  درایــت  بــا  همــواره  ایشــان 
بــود  مســلط  کار  رونــد  در  خــود  احساســات 
وحقیقتًا در میــان خواهران به عنوان فردی 
فرزانه و دوراندیش شــناخته میشــد و به دور 

از تظاهر و خودنمایی بود.
وی بیــان کرد: ایشــان نه تنها بانویی نمونه 
و فعال اجتماعی بود که به گفته نزدیکانش 
در محیــط خانه همســری مهربــان و مادری 
مؤمــن  فرزندانــی  تربیــت  در  و  بــود  نمونــه 
حجت االســام  کــرد.  مجاهــدت  مــؤدب  و 
والمســلمین بهجت پور تصریح کرد: ایشــان 

ســعه صدر داشت و ســخت ترین انتقادات و 
مشــکات را مــی شــنید و بــا آرامــش و الفت، 

همه نیروها را به هم نزدیک می کرد.
وی گفــت: هیچ گاه از او غیبتی نشــنیدیم و 
اگر مشکلی بود بی آنکه نامی از احدی ببرد، 
در واکاوی و حــل مشــکل، ممارســت و تاش 

می کرد.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران عنــوان 
کــرد: مســئولیت ســنگین، ایشــان را تغییــر 
نــداد و اهــل بی حوصلگــی در امور نبــود و با 
رحلت ایشان، یکی از ستون های مهم حوزه 

خواهران شکسته شد.
وی افزود: ما جز خیر و نیکی چیزی از ایشان 
ندیدیــم، نــه انتقادگــو و نــه انتقام جــو بود و 
بــرای تشــفی خاطر، علیه کســی حرفی نزد و 

مجادله نمی کرد.
حجت االســام والمسلمین بهجت پور یادآور 
شــد: قطعا اگر مراســم تشییع ایشــان در این 
جمعیــت  نمی شــد  برگــزار  بیمــاری  شــرایط 
زیادی در مراســم حضــور می یافتند چرا که از 
دســت دادن ایشــان، واقعا ضایعــه ای بزرگ 

برای حوزه های علمیه است.

نماینــده المصطفــی)ص( در پاکســتان بیــان کــرد: خانــم 
داوودی یــک اســوه و الگوی بســیار ارزشــمند بــرای طاب 

خواهر در رابطه با پایبندی به اخاق و ارزش ها بود.

بــه گــزارش خبرگــزاری کوثــر، حجــت الســام و المســلمین محســن 
دادسرشــت تهرانی در آئین بزرگداشــت چهلمین روز درگذشت مرحوم 
فریــده داوودی، معــاون آموزش حوزه علمیه خواهــران، که به صورت 
آناین)برخــط( برگــزار شــد، اظهــار کرد: درگذشــت این بانــوی عالمه و 
بــزرگ، ضایعــه ای دردناک بــرای حوزه های علمیه اســت و امیدواریم 
ایــن بانــوی مجاهــده و فاضلــه، در روز قیامــت همنشــین حضــرت 

زهرا)سام اهلل علیها( قرار گیرد.
نماینــده المصطفــی در پاکســتان افزود: بنده توفیق داشــتم از ســال 
60 با تاســیس مدرســه علمیه خواهران مسجد سلیمان در کنار حوزه  
برادران در محضر ایشــان به خدمت بپردازم و البته از 40 ســال قبل با 

خواهر داوودی و فعالیت های علمی شان آشنا شدم.
وی تصریح کرد: ایشان از روزهای اول طلبگی، در بین خواهران دارای 
ذکاوت و اســتعدادی عالی و از عقلــی برتر برخوردار بودند و همین امر 
موجب شد در همان سالهای اول طلبگی از طاب ممتاز حوزه باشند 

و مدیریت داخلی حوزه خواهران را بر عهده بگیرند.
حجــت االســام داد سرشــت طهرانــی بیــان کــرد: هنگامــی کــه خانم 
داوودی بــه قــم منتقــل شــدند بــا حضــور در مرکــز حوزه هــای علمیه 
خواهــران بــه خدمــت پرداختند و چه بســا از موسســین ایــن مرکز به 
شــمار می رفتند و تا آخرین روزهای عمر بابرکت خویش، مشــغول به 

خدمت بودند.
وی خاطرنشــان کــرد: بانوان بســیاری در طول ســالها، از علم، فضل، 
اخاق و قدرت حکمت ایشــان بهره مند می شــدند و به نظر می رسید 
نقطه برجسته در زندگی ایشان که اثرگذار بود، همان مساله حکمت 

و عقل ایشان است.
نماینده المصطفی در پاکســتان عنوان کرد: حضرت امام)ره( در حق 
شــهید رجایی فرمودند که ایشــان عقلشــان بیشــتر از سن شان است 

و باید گفت چنین ویژگی در شخصیت بانو داوودی وجود داشت.
وی بــا اشــاره بــه آیــات و روایاتــی در اهمیــت عقــل و حکمــت گفــت: 
خداوند در سوره بقره می فرماید که حکمت را به هر کس صاح بداند 
عنایــت می کنــد، حکمت به هر کس که عنایت شــد، خیــر کثیر دنیا 

و آخرت به او داده شده است و جز صاحبان عقل این را نمی یابند.
حجت االســام داد سرشــت طهرانی افزود: عقل دو حیثیت دارد، یک 
حیثیــت نظــری و قــدرت درک مجهــوالت و درک معلومــات و دیگری 
قــدرت درک حســن و قبح و زشــت و زیباســت و عقــل در زندگی هر دو 

حیثیت را شامل می شود.
وی بــا اشــاره به جایــگاه مهم عقــل عملــی در زندگی انســان تصریح 
کرد: عقل عملی قدرت شــناخت خیر از شــر را به انســان می دهد تا بر 
مبنای ان حرکت کند، و از هر چه زشــتی بپرهیزد و به زیبایی خود را 

ملزم نماید و این مایه سعادت انسان می شود.
نماینــده المصطفــی در پاکســتان بیــان کــرد: طبــق روایــات فــراوان، 
عقــل عملــی همان قوام و ســتون و پایه زندگی اســت، البته منظور از 
نداشــتن عقل عملی، انسان مجنون نیســت چرا که انسان مجنون 
تکلیفــی نــدارد و حجت، انســانی اســت کــه از عقل خود اســتفاده و از 

آنچه عقل می گوید اطاعت نمی کند.
وی خاطرنشــان کــرد: در حدیثی آمده اســت مــاک در مواخزه بندگان 
عقل آنهاست و خداوند براساس عقل، با بندگان برخورد و حسابرسی 
می کنــد همچنیــن امــام باقــر)ع( فرمــود در کتــاب جدم امــام علی)ع( 
یافتم این حدیث را که ارزش هر شخص و قیمت او به اندازه معرفت 

و عقل اش است.

ایــن اســتاد برجســته بیــان کــرد: خداونــد توســط عقــل انســان، او را 
هدایــت می کند و به ســعادت و تعالی می رســاند و خداوند می فرماید 
یکی از حجت های او، عقل انسان است و تمامی این روایات ناظر بر 

عقل عملی می باشد.
وی گفــت: در وصــف صفــات عاقــل نیــز عائمی ذکر شــده اســت و 
رســول خــدا)ص( می فرمایــد کســی کــه از عقل بیشــتری برخــوردار 
است، بیش از دیگران با مردم مدارا می کند و سازگاری او با دیگران 
بیشتر است و در هر صحنه ای که باشد موفق می شود زیرا با مردم 
ســر ســازش دارد و از طریق مراوده صحیح، امورات و وظایف خود را 

انجام می دهد.
حجت االسام داد سرشت طهرانی افزود: در حدیث دیگری نقل شده 
اســت کــه انســان عاقــل ده صفــت دارد و اولین ویژگی آن اســت که با 
نادان با حلم و صبر برخورد می کند،به طور کلی عقل عملی، ناظر بر 

رفتار و کردار انسان است.
وی در ادامه تصریح کرد: اهل بیت)ع( و معصومین )ع( نیز بارها 
از جهالــت مــردم و نادانــان، دچار آســیب می شــدند اما بــا حلم و 
گذشــت برخــورد می کردنــد و ایــن از ویژگــی افــراد دارای عقــل و 
حکمت است، یکی از صفات برجسته انسان عاقل، حلم است، 
چنیــن انســانی در برابــر ظلــم و جفــای دیگــران، ســخت گیری 

نمی کند و چشم می پوشاند.
نماینده المصطفی در پاکســتان عنوان کرد: تواضع و فروتنی از دیگر 
ویژگی هــای انســان عاقــل و دارای حکمت اســت، برای نمونه ســردار 
شهید سلیمانی یکی از افراد برجسته ای بود که در زندگی اش نسبت 
بــه مــردم و رزمنــدگان و خانواده شــهدا بســیار فروتــن و متواضع رفتار 

می کرد.
وی گفت: انســان عاقل اول فکر می کند و اگر آن کار خیر باشــد به آن 
عمل می کند و این از ویژگی مهم افراد عاقل است، همچنین انسان 

عاقل، کامی که در آن شر باشد به زبان نمی آورد.
حجــت االســام دادسرشــت طهرانی خاطرنشــان کرد: با شــناختی که 
از زندگــی این بانوی فاضله در مســیر خدمت داشــتیم، ایشــان دارای 
عقــل عملــی و حکمــت بودنــد و بســیاری از ایــن ویژگی هــای مهم را 
داشــتند، زندگــی ایشــان برای مــا درس آموز اســت و ایشــان از عنفوان 

جوانی به نیکی زندگی کرد.
وی افــزود: او بســیار مــردم دار بــود و در انجــام رســالت خــود هیــچ گاه 
کوتاهــی نکــرد و بســیار فاضله و با اخاق بود و در زندگی شــخصی در 
طــول 25 ســال خدمــت همســر و مــادری نیک سرشــت بــود و فقدان 

ایشان هر روز بیش از گذشته احساس می شود.
نماینده المصطفی در پاکستان گفت: در بزرگداشت این بانوی بزرگ 
بیش از 80 ختم قرآن کریم انجام شــد و یاد و خاطره ایشــان را گرامی 

داشتیم.
وی تصریــح کــرد: ایشــان بانویــی تاش گــر، کوشــا، خســتکی ناپذیــر، 
کــه  طــور  همــان  بــود،  گذشــت  بــا  بســیار  و  خدمــت  بــه  عاقه منــد 
نشــانه های انســان دارای عقــل علمــی و حکمــت از رفتــار مشــخص 

می شود رفتار ایشان نیز بیان گر حکمت و تدبیر بود.
حجــت االســام داد سرشــت طهرانــی بیــان کرد: ایــن بانــوی فقید در 
حقیقــت یــک اســوه و الگوی بســیار ارزشــمند بــرای طــاب خواهر در 
رابطه با پایبندی به اخاق و ارزش ها بود و در زندگی شخصی فردی 
گاه و فرهیخته بود و در مســیر  موفــق و در زندگــی اجتماعی انســانی آ
مدیریــت هیــچ گاه به غیــر از خدمت فکر نمی کرد و بــا درایت به امور 
رسیدگی می کرد و با سابقه 40 ساله در مدیریت، حوزه از وجود ایشان 

محروم شده است.
گفتنی اســت مرحوم خانم داوودی بیش از 25 سال تاش مجاهدانه 
در حوزه هــای علمیــه خواهــران 29 اســفند 98 براثــر ابتا بــه بیماری 

کرونا درگذشت.

نماینده المصطفی در پاکستان:

خانم داودی دارای حکمت بود

 معــاون فرهنگی حوزه هــای علمیه خواهران یکی از ویژگی های 
ــارز معاون آمــوزش حوزه های علمیه خواهــران را انقابی بودن  ب
ایشــان عنوان کــرد و افزود: خانم داودی نیــروی متعهد و وفادار 

به نظام و انقاب بودند.

با  گفتگو  در  ظهیری  معصومه  خانم 
مومنه  خواهر  کرد:  بیان  کوثر  خبرگزاری 
آموزش  معاون  داودی  خانم  مجاهده  و 
طول  در  که  خواهران  علمیه  های  حوزه 
علمیه  های  حوزه  در  متمادی  سالیان 
و  مسئولیت  دارای  و  استاد  خواهران 
حضرت  سفره  میهمان  بودند،  مدیریت 

زهرا)سالم اهلل علیها( شدند.
مسجد  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  از  ایشان  اینکه  بیان  با  وی 
زمان  در  افزود:  بود،  ربانی  آقای  حاج  مدیریت  زمان  در  سلیمان 
به  مشغول  خوبی  اساتید  مدرسه  این  در  داودی  خانم  تحصیل 
تدریس بودند که این امر موجب پرورش طالب با سطح علمی باال 

شده بود.
خواهران  علمیه  مدرسه  مستعد  طالب  جز  را  داودی  خانم  وی، 
مسجد سلیمان دانست و تصریح کرد: ایشان در این مدرسه عالوه 
بر تحصیل، به تدریس نیز مشغول بودند، همچنین سمت معاونت 

در این مدرسه را نیز بر عهده داشتند.

یس در حوزه علمیه خواهران قم تدر
پس  ایشان  کرد:  بیان  خواهران  علمیه  های  حوزه  فرهنگی  معاون 
از ازدواج با حجت االسالم والمسلمین هاشم پور و حضور در قم به 

تدریس در حوزه علمیه خواهران قم پرداختند.
وی گفت: با تاسیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ایشان 
تمام  در  و  شدند  جذب  آموزش  معاونت  در  آموزش  نیروی  عنوان  به 
مدت با عنوان مدیر کل و دست راست معاونت آموزش فعالیت می 
کردند و بعد از مدتی خود به عنوان معاون آموزش حوزه های علمیه 

خواهران منصوب شدند.
در  دلسوز  همسری  و  مهربان  مادری  داودی  خانم  داشت:  اظهار  وی 

زندگی خانوادگی و در محیط کار نیز بسیار سخت کوش بودند.
خانم ظهیری ادامه داد: ایشان در گرداندن و مدیریت داخلی منزل و 

همچنین تربیت فرزندان و همراهی با همسر زبانزد بودند.
معاون  داودی  خانم  با  همکاری  سال  دو  طی  بنده  کرد:  بیان  وی 
یکدیگر  با  بسیاری  سفرهای  خواهران،  علمیه  های  حوزه  آموزش 
شدن  هموار  موجب  ایشان  طبعی  شوخ  و  خلق  حسن  که  داشتیم 

سختی های سفر برای ما می شد.
و  کرد  عنوان  بودنشان  انقالبی  را  ایشان  بارز  های  ویژگی  از  یکی  وی 

افزود: خانم داودی نیروی متعهد و وفادار به نظام و انقالب بودند.
ایشان  کرد:  اضافه  خواهران  علمیه  های  حوزه  فرهنگی  معاون 
را  جامعه  که  نسلی  تربیت  و  جامعه  ساختن  به  امیدوار  همیشه 

بسازند و مثمرثمر واقع شوند، بودند.
رفع  برای  بود،  آینده  به  امیدوار  ای  چهره  داودی  خانم  کرد:  بیان  وی 
موانع در امور تالش بسیاری می کرد و اهل ایده، برنامه ریزی و نظم بود.
وی ایشان را همکاری متدین، دلسوز، منظم و جدی دانست و افزود: 
این مصیبت بزرگ را به جامعه حوزویان، اساتید، خانواده بزرگ حوزه 

های علمیه و همه بانوان تسلیت عرض می کنم.

 معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور در آخرین 
دست نوشــته خود جمله »خدا دوست دارم پرواز کنم، غل 

و زنجیر و قفل ها را بازکن« را نوشته است.

خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون  کوثر،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشور در آخرین دست نوشته خود جمله »خدا دوست دارم پرواز کنم، 

غل و زنجیر و قفل ها را بازکن« را نوشته است.
معاون  اخیر  سال  دو  مدت  که  داودی،  فریده  مرحومه  است  گفتنی 
آموزش حوزه خواهران بود، روز پنج شنبه 29 اسفند ۱۳98 دار فانی را 

وداع گفت.

گی های بارز  مراسم چهلمین روز درگذشت خانم داودی برگزار شد  روحیه انقالبی از ویژ
خانم داودی بود

عضــو شــورای سیاســت گــذاری حــوزه هــای علمیــه 
خواهران بیان کرد: از بهترین ابعاد شــخصیتی خانم 

داوودی انقابی بودن، والیتمداری و بصیرت بود.

بــا  گفتگــو  در  عاســوند  خانــم 
اخاقــی  بعــد  کوثــر  خبرگــزاری 
ابعــاد  مهمتریــن  از  یکــی  را 
شــخصیت معاونت آموزش مرکز 
علمیــه  هــای  حــوزه  مدیریــت 
داوودی خانــم  خواهــران، 

جوانــی  ابتــدای  همــان  از  ایشــان  افــزود:  و  دانســت   
آرامــش،  از  سرشــار  وزیــن،  وقــار،  بــا  شــخصیتی  دارای 
دیگــران  خطــای  از  پوشــی  چشــم  بــا  همــراه  و  بزرگــوار 
بــود. خلــق  خــوش  کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  و 
یــک  عنــوان  بــه  داودی  خانــم  چــه  گــر  ا کــرد:  بیــان  وی 
کشــوری شــناخته شــده هســتند و بایــد در ایــن  شــخصیت 
مقیــاس فهــم شــود امــا روحیه اخاقــی وی از همــان دوران 
جوانــی اســتثنایی بــود به گونــه ای که  با وجود ســن کم در 
مدرســه علمیــه الزهرا)ســام اهلل علیها( در مســجد ســلیمان 
که فضایی  به عنوان مدیر داخلی دارای چنان آرامشــی بود 
کرده بود،  دوســت داشتنی را برای طاب این مدرسه ایجاد 
کــه طاب بخاطــر جذابیت های معنــوی آن حتی در  فضایــی 
طول جنگ تحمیلی حاضر به ترکش نبودند و یکی از دل

خوشی های آنها بی اغراق وجود خانم داودی بود.
گــذاری حــوزه هــای علمیــه خواهــران  عضــو شــورای سیاســت 
گاه مدیریتی تذکر محور نداشــت و تنها  ادامه داد: ایشــان هیچ 
گذاشت. با اخاق خوب خود بر روی طاب تاثیرات مثبت می 
کــرد: ظرفیــت اخاقــی خانــم داودی بــه حــدی  وی بیــان 
کــه می توانــم شــهادت بدهــم ذره  ای حســد و  متعالــی بــوده 
تنــگ  نظری نداشــت، قلــب او گنجایش پذیرش پیشــرفت 
همــه اطرافیانــش را داشــت و بــا وجــود همــه توانمندی هــا و 
اســتعدادهای وافــرش همیشــه بــا عاقــه و فروتنــی از دیگــر 
گاه اهل  دوســتانش تمجیــد می کرد، همچنین ایشــان هیچ 
کردن،  گایه و شکایت نبود و به جای حرف زدن و شکایت 

کار می کرد. آرام و فراوان 
کنون  کــه تا خانــم عاســوند گفت: می توانم شــهادت دهم 
که در وجود ایشان بود را در هیچ بانویی  فروتنی و اخاصی 

تا این اندازه مشاهده نکرده ام.
گــذاری حوزه هــای علمیــه خواهران،  عضــو شــورای سیاســت 
کرد:  سخاوت و لطف خانم داوودی را زبانزد دانست و تصریح 
بزرگی، کرم و ســخاوت ایشــان برای اطرافیانش معاشــرت را با 
گیرا  کرده بود، همچنین ایشان بسیار خوش مجلس و  او نیکو 

که متانت همواره زینت رفتارش بود. بود در حالی 
وی ادامه داد: از نظر من فهم و درک علمی و هوش سرشــار 
خانــم داوودی بــا همــه مــا دوســتانش تفاوت داشــت و من 
گر ایشــان عمر خود را  دههــا شــاهد برای ایــن ادعایم دارم، ا
صرف امور اجرایی نمی کرد و در سنگر خدمت مدیریتی نبود 

حتما از فضای شاخص  و به نام حوزه علمیه می  بود.
خانــم عاســوند بعــد دیگــر شــخصیت خانــم داودی را بعــد 
مدیریتی ایشان دانست و در خصوص ویژگی های مدیریتی 
ایشــان اظهــار داشــت: مدیریــت ویژگــی های متعــددی می 
خواهد که خانم داوودی از همه این ویژگی ها برخوردار بود 
ح صدر فراوانی داشت،  از جمله اینکه بســیار صبور بود، شــر
کاما بر عواطف و هیجاناتش مسلط بود،  بســیار رازدار بود، 
کســی تصمیم احساســی از ایشان ســراغ ندارد،  برای همین 
بســیار دوراندیــش و فکــور بــود و طــوری بــا همــه پرســنل یا 
که  کســی فکر می کرد اوســت  که هر  گردانش رفتار می کرد  شــا
که سایرین نیز همین  محل توجه و عنایت اوســت در حالی 

احساس را داشتند.
وی ادامه داد: در یک کام ایشان از دیگران کم توقع و خود 
پــرکار بود، اصوال اهل مجادلــه و انتقامجویی نبود و مدارا و 

کار مثال زدنی بود. گذشت او در 
کشتی  کرد: خانم داوودی سعی می کرد  خانم عاسوند بیان 
آموزش حوزه علمیه خواهران را همیشه بر روی ریل آرامش 

و برنامه ریزی شده قرار دهد.
وی خانــم داوودی را در ایفــای نقــش هــای خانگــی بســیار 
کرد:  قابل و مادری و همســری تمام عیار دانســت و تصریح 
اینگونه اندیشه ورز و مدیر بودن و در کنار آن مادر و همسری 
نمونه بودن بسیار زیباست ،ایشان تنظیم امور خانه  اش با 
که او را  کســانی  کاری برای همه  توجــه بــه آن همه مشــغله 

می شناختند بهت انگیز بود.
گــذاری حوزه های علمیــه خواهران  عضو شــورای سیاســت 
کرد: از بهترین ابعاد شخصیتی خانم داوودی انقابی  بیان 
بــودن، والیتمــداری و بصیرت بود، ایشــان در عین حال در 

کاما متعادل و اهل منطق بود. تصمیم ها و رفتارها 
الگوهایــی  نیازمنــد  بانــوان  بــرای  مــا همیشــه  گفــت:  وی 
که دارای تفکــر، خاقیت،  هماننــد خانــم داوودی هســتیم 
مدیریــت، مشــارکت اجتماعی و غیــره و در عین حال بانوی 

خانه، مادری دلسوز و همسری مهربان باشند.

خانم داووی اهل بصیرت بود

ین دست نوشته معاون آموزش   آخر
حوزه های علمیه خواهران
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پیام تسلیت آیت اهلل مقتدایی

متن پیام تســلیت آیت اهلل مقتدایی در پی درگذشــت خانــم داودی معاون 
آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 انا هلل و انا الیه راجعون

 درگذشــت ســرکارخانم داودی یکی از شخصیت های حوزوی شناخته شده 
در بیــن حــوزه هــای علمیه خواهران موجــب تاثر و تالم اینجانــب گردید .وی 
از آغازیــن ســالهای فعالیــت مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیه خواهــران در 
جهت رشــد و پیشــرفت مسائل آموزشــی حوزه های علمیه خواهران تاش 

مخلصانه و بی وقفه نمود.
 فقــدان آن بانــوی بزرگوار را به محضر خانواده محترم، فرزندان گرامی ایشــان 
و حــوزه هــای علمیــه خواهــران و مدیــر مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران حضــرت حجت االســام والمســلمین آقــای بهجت پــور دام عزه و 
همه همکاران محترم تســلیت عرض می کنم واز درگاه پروردگارمتعال برای 
وی رحمــت و غفــران الهی و برای همــه بازماندگان و مصیبت دیدگان صبر و 

اجر مسألت دارم.  مرتضی مقتدایی

پیام تسلیت آیت اهلل موسوی جزایری

آیــت اهلل موســوی جزایــری درگذشــت خانــم فریــده داودی مهــاون آمــوزش 
حوزه های علمیه خواهران را تسلیت گفت.

 باسمه تعالی
سرور گرامی جناب حجة االسام و المسلمین هاشم پور دام تاییده

اناهلل و انا الیه راجعون
 ارتحــال اســف انگیــز عالمــه فاضلــه حاجیــه خانــم داودی همســر مکرمــه 
جنابعالــی را بــه شــما و کلیه بازماندگان آن فقیده ی ســعیده بــه ویژه حوزه 
علمیــه مسجدســلیمان و دیگــر پوینــدگان راه خدمــت در مســیر والیــت و 

ترویج شریعت تسلیت عرضه می دارم
صبر جمیل و اجر جزیل را برای همه عزیزان مسئلت دارم

و السام علیکم و رحمة اهلل و برکاته 
اهواز - موسوی جزایری     ۲۹/۱۲/۹۸  -  ۲۴ رجب ۱۴۴۱

پیام تسلیت آیت اهلل اعرافی

متــن پیــام آیــت اهلل اعرافــی در پــی در گذشــت »خانــم فریــده داودی« معاون 
آموزش حوزه های علمیه خواهران به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت غریبانه و مخلصانه سرکارخانم داودی ،طاب ثراها ،معاون فهیم 
و فاضــل حــوزه خواهران مایــه اندوه فراوان شــد، آن بانوی گرامــی از بانوان با 
فضــل و فضیلتــی بــود که ســال هــا درتحصیل و تهذیــب و تربیت کوشــا  و 
مراتبــی در علــم و اخــاق و معنویــت پیمــوده بــود و در حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران از مدیــران پیشــگام و موفــق بشــمار مــی آمــد و فقــدان آن فقیده 
سعیده ضایعه ای است، محضر حوزه های علمیه باالخص حوزه خواهران و 
اساتید و طاب و کارکنان آن و همکاران محترم ایشان وبویژه محضر  مدیر 
معزز حوزه های علمیه خواهران حضرت حجت االســام والمســلمین آقای 
بهجــت پــور دامت معالیه و بخصوص به همســر گرامی آن مرحومه ،فاضل 
فرهیخته جناب حجت االســام والمســلمین آقای هاشــم پــور دام توفیقه 
و فرزنــدان گرامــی و همــه بســتگان و بازمانــدگان و عاقمنــدان و شــاگردان 
آن بانوی ارجمند تســلیت و تعزیت عرض می کنم و حشــر با اولیای الهی و 
حضرت صدیقه طاهره سام اهلل علیها و حضرت فاطمه معصومه سام اهلل 
علیها وعلو درجات آن فقیده سعیده و سامت و شکیبایی و پاداش نیک 
الهــی را بــرای همــه مصیبت دیــدگان و  بازمانــدگان محتــرم از خداوند منان 

خواهانم. عاشت سعیده و ماتت سعیده. 

پیام تسلیت رئیس مرکز خدمات

حجت االســالم و المســلمین ربانی رئیس مرکز خدمات در پیامی درگذشت 
ســرکار حاجیــه خانــم داودی معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهــران را 

تسلیت گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
بــرادر فاضــل و ارجمند  حجت االســام والمســلمین جناب آقای هاشــم پور 

زید عزه

درگذشــت بانــوی دانشــمند، مخلــص ، بافضیلــت و پرتاش ســرکار حاجیه 
خانم داودی موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

 از دســت دادن چنیــن ســرمایه ی ارزشــمندی که عمــر خــود را عالمانه  وقف 
خدمــت به دیــن و مکتب اهل بیت علیهم الســام نمود ثلمه ای اســت که 

به سادگی جبران نخواهد شد.
این جانــب کــه خــود مصیبــت زده اســت بــا تألمــات عمیــق روحــی و قلبــی 
اندوهگیــن فقــدان ایــن فرهیختــه را بــه حضــرت ولی عصــر عجــل اهلل فرجه 
الشــریف، رهبــر معظــم انقــاب اســامی، حوزه هــای علمیــه به ویــژه حــوزه 
ارجمند خواهران و همه دوســتان و بســتگان محترم و باألخص جنابعالی و 
فرزندان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می نمایم و از خداوند متعال  برای آن 
سرباز فداکار حضرت صدیقه طاهره علیها سام اهلل غفران و رحمت واسعه 
الهی و حشــر با اولیائش و برای شــما و سایر بستگان محترم صبر جمیل و 

اجر جزیل مسئلت دارم. 
ربنا افرغ علینا صبرا  

پیام تسلیت حجت االسالم والمسلمین بهجت پور

فریــده   »خانــم  درگذشــت  پــی  در  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســالم 
داودی« معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور پیام تسلیت صادر 

نمود.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون 
نفــس پــاک و وارســته خواهــر مومنه، متقیه وفاضله ، ســرکار خانــم داوودی 
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران و عضو هیات امنای جامعه الزهرا 
ســام اهلل علیها پس از مدتی رنج بیماری و کســب خلوص  به ملکوت اعلی 
ســفر کــرد و چهره از بیــن خاکیان غایب و نزد افاکیان حاضر شــد . فقدان او 

برای حوزه های علمیه خواهران ثلمه ای عظیم است. 
ایــن ضایعــه دردنــاک  را بــه حوزه هــای علمیه ، اســاتید و طــاب به خصوص 
خانــواده بــزرگ حــوزه هــای خواهــران، ونیــز به همســر ایشــان جنــاب حجت 
االسام والمسلمین  آقای هاشم پور،فرزندان و دیگر بستگان وی، تسلیت  

عرض میگویم . 
از خــدای متعــال بــرای ایشــان علو درجــات و بــرای بازماندگان پــاداش الهی و 

شکیبایی مسالت می کنم.  
عبدالکریم بهجت پور  - مدیر حوزه های علمیه خواهران

پیام تسلیت حجت االسالم والمسلمین جمشیدی

جامعــه  عضــو  جمشــیدی  والمســلمین  حجت االســالم  تســلیت  پیــام 
مدرســین و مدیر ســابق حوزه هــای علمیه خواهــران درپی درگذشــت خانم 

فریده داودی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سرکار خانم داودی را از حدود بیست وپنج سال پیش میشناختم و در طول 
این مدت جز ادب، نجابت، بزرگ منشی، فهم، کمال و تدین از ایشان سراغ 
نداشــتم. بســیار جدی و پرکار و نســبت به پســت و مقام و عناوین دنیایی 
بــی اعتنــا بــود. تقریبا از ابتــدای همکاریــش در حــوزه های علمیــه خواهران 
در ســمت قائــم مقامــی معاونت آموزش حــوزه های علمیه خواهــران انجام 

وظیفــه مــی کرد. چند بار پیشــنهاد مســئولیت معاونت آمــوزش را رد نمود 
و آن گاه این مســئولیت را پذیرفت که احســاس تکلیف نمود و یقین پیدا 

کرد که مسئولیت در او متعین است.
در هــر جایگاهــی که بــود؛ هرگز منش طلبگی را رها نکرد. می توان او را ســرباز 

بی ادعای موالیمان حضرت حجت روحی فداه توصیف کرد.
رفتاری نمونه، بارز، و متناســب با شــأن یک زن مســلمان داشــت و در عین 
تعهــد کاری، نســبت بــه خانــواده بســیار مســئولیت پذیــر بــود. بــا همــان 
ســادگی و صفای جنوبی ها، نســبت به حل مشکات همکاران و مراجعان، 
صادقانه و صمیمی تاش می کرد. خداوند روح پاک او را با اولیاء معصومش 
علیهم الســام به ویژه حضرت فاطمه زهرا، صدیقه طاهره ســام اهلل علیها 

همنشین گرداند.
اینجانب، مصیبت بزرگ رحلت آن بانوی مومن را خدمت موالیمان حضرت 
ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، حوزه های علمیه خواهران، همکاران 
و خانــواده محترمــش بــه ویــژه حضرت حجــه االســام و المســلمین جناب 
آقای هاشــم پور و فرزندان عزیزش تسلیت می گویم و علو درجات آن بانوی 

مکرمه و صبر و اجر برای بازماندگان را از خداوند منان مسئلت دارم
.محمودرضا جمشیدی ۱/۱/۱۳۹۹ برابر با بیست و پنجم رجب المرجب ۱۴۴۱

پیام تسلیت مدیر جامعه الزهرا)س(

الزهــرا  جامعــه  مدیــر  مدنــی  ســیدمحمود  والمســلمین  حجت االســالم 
علیهاالســالم طــی پیامــی درگذشــت این بانــوی عالمــه و فاضله را تســلیت 

گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت ســرکار خانــم فریــده داوودی، عضومحتــرم هیــات امنــای جامعه 

الزهرا علیهاالسام موجب تأثر شد.
اینجانــب فقدان این بانوی فرهیختــه و پرهیزکار را به اعضای محترم هیأت 
امنا، اســاتید، طاب، همکاران، ارادتمندان و به ویژه همســر محترم ایشــان 
حجــت االســام والمســلمین جنــاب آقــای هاشــم پــور، مدیــر محتــرم گــروه 
علمی آموزشی تعلیم وتربیت جامعه الزهرا سام اهلل علیها و خانواده گرامی 
آن مرحومــه تســلیت عرض کــرده و از خداوند منان برای ایشــان علو درجات 
و رضــوان و مغفــرت الهــی و بــرای بازمانــدگان صبر و شــکیبایی و اجــر فراوان 

مسئلت دارم.
روحش شاد و میهمان سفره با کرامت حضرت صدیقه کبری علیهاالسام

سید محمود مدنی - مدیرجامعه الزهرا علیهاالسام«.

پیام تسلیت خانم عالسوند

متــن پیــام تســلیت خانــم فریبــا عالســوند درپــی درگذشــت خانــم داودی 
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشــت غمبــار بانوی فاضله و مومنه ســرکار خانــم داودی معاون محترم 
آمــوزش مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهران و اســتاد دروس ســطح 
عالــی حــوزه، ضایعــه ای جانگــداز بــود کــه زخمی عمیــق بر قلب ما دوســتان 
قدیمی و دردآشنایش نهاد. نزدیک به چهار دهه خدمت خالصانه و تربیت 
طاب کوشا میراثی الهی از اوست که امیدواریم نور آن  موجب روشنایی قبر 

و عالم برزخ و قیامت آن بانو باشد.
با عشق بی شائبه اش به رسول گرامی و اهل بیتش  سرکار خانم داودی 
نیکویش،  خلق  صبوریش،  خلوصش،  اجمعین،  علیهم  اهلل  صلوات 
کمکها و گره گشایی همواره اش برای دیگران، سخاوت مثال زدنی اش،  و 
روحیه انقابی و والیی اش نمونه همه جانبه ای برای بانوان این سرزمین 

به ویژه طاب حوزه های علمیه است.
ارتحال این بانو را به ساحت قدسی امام عصر سام اهلل علیه و حوزه های 
سیاستگذاری  شورای  محترم  اعضای  خواهران،  های  حوزه  ویژه  به  علمیه 
حوزه های خواهران، مدیران و معاونان مرکز مدیریت حوزه های خواهران و 

هیات امنای جامعه الزهرا تسلیت عرض میکنم. 
پیام تسلیت خانم زهرا راستی

خانــم زهرا راســتی عضو شــورای سیاســت گذاری حوزه های علمیــه خواهران 
درگذشت خانم فریده داودی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ماب.
 « مخلــص  و  متقــی  بانــوی  خواهــران،  علمیــه  هــای  حــوزه  اســتاد  فقــدان 
ســرکارخانم فریــده داوودی«، کــه ســال هــا در راه ترویــج دین؛ تعلیــم و تعلم 
مکتب ائمه معصومین، سازماندهی و تقویت توان علمی آموزشی طاب و 
در مســئولیت هائی همچون معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران و 
نیز عضویت در هیات امنای جامعه الزهرا و در دفاع از سنگرهای ایدئولوژیک 
انقاب اســامی و تبعیت از مقام عظمای والیت مجاهدت و تاش نموده و 
منشا خدمات ارزشمند و خیرات و برکات فراوان بودند؛ ثلمه ای برای عموم 

مومنین و به خصوص جامعه حوزوی کشور است .
اینجانــب بــه نوبه خویش این مصیبت را به محضر حضرت ولی عصر )عج(؛ 
مقــام معظــم رهبــری؛ علمــاء و اســاتید معزز، مدیــر و اعضاء محترم شــورای 
سیاســتگذاری حوزه های علمیه خواهران، مدیر محترم و یکایک همکاران 
مرکــز مدیریــت و مجموعــه حــوزه هــای علمیــه خواهــران و نیــز شــاگردان و 
دوســتان و باالخص همسر گرامی ایشان حجه االسام و المسلمین جناب 
آقــای هاشــم پــور و فرزندان و ســایر بازماندگان آن عزیز ســفرکرده، تســلیت 
عرض نموده و برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت 

می نمایم.

ادامه در صفحه بعد

پی درگذشت خانم داوودی پیام های تسلیت در
خانم فریده داوودی معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران در روز 2۹ اسفند 13۹8 دار فانی را وداع گفت. 
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پیام تسلیت دبیر ستاد همكاری های حوزه و آموزش و پرورش 

علیرضــا حاجیــان زاده مشــاور عالــی وزیــر و دبیــر ســتاد همكاریهــای حــوزه 
علمیــه و آمــوزش و پــرورش درگذشــت ســرکار خانــم داوودی عضــو شــورای 
سیاستگداری ستاد همكاریها و معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران 

را تسلیت گفت.
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت ســرکار خانم فریده داوودی، عضو محترم شورای سیاست گذاری 

ستاد همکاربهای حوزه و آموزش و پرورش موجب تأثر شد.
اینجانــب فقــدان این بانوی فرهیخته و پرهیزکار را به اعضای محترم ســتاد 

،بــه ویــژه جناب حجت االســام والمســلمین محمــد تقی بهجت پــور مدیر 
حوزه های علمیه خواهران  که معاونی خدوم ،پرتاش ،اندیشمند و صاحب 
رای را از دســت داد تســلیت عــرض نموده از خداوند متعــال برای آن مرحومه  
علــو درجــات و رضــوان و مغفرت الهــی و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی و 

اجر فراوان مسئلت دارم.

پیام تسلیت معاون سابق آموزش حوزه های علمیه خواهران

متن پیام تسلیت حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی حسینی رئیس 
ســابق  آمــوزش  معــاون  و  العالمیــه  جامعه المصطفــی  مجــازی  دانشــگاه 

حوزه های علمیه خواهران به شرح زیر است:

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه
از حزن و اندوه در سوگ رحلت غریبانه بانوی با فضیلت و  با قلبی آکنده 
پرهیز کار، خواهری فداکار و دلسوز خادم مکتب اهل بیت علیهم السام 
و کارگزار متعهد حوزه های علمیه خواهران سرکار خانم داودی رضوان اهلل 

علیها نشسته ایم.
فرجه  تعالی  اهلل  عجل  زمان  امام  محضر  را  جانکاه  ضایعه  و  مصیبت  این 
الشریف و حوزه های علمیه، بستگان به خصوص همسر داغدار  حجت 
دوستان  و  همکاران  همه  و  عزیزش  فرزندان  پور،  هاشم  دکتر  االسام 

تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
و   فرماید  محشور  علیها  اهلل  سام  طاهره  صدیقه  با  را  پاکش  روح  خداوند 

میهمان امام کاظم علیه السام گرداند. سیدمهدی حسینی

داودی  خانــم  گفــت:  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
شــخصیتی والیتمــدار و بصیــر و در طــراز انقــاب بــود و جهت 

گیری های انقاب را می دانست.

حجــت االســام والمســلمین بهجــت پور در مراســم یادبــود مجازی 
درگذشــت خانم داودی معــاون آموزش حوزه هــای علمیه خواهران 
بیــان کــرد: نزدیــک بــه 80 ختــم قــرآن در ســطح کشــور بــرای خانم 
داودی برگزار شــده اســت که امیدوارم ثواب این ختم به روح ایشــان 
واصل شــود و خداوند به همه عزیزانی که در این ختم شــرکت کرده 

اند، اجر بی مثال بدهد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور با بیان اینکه در نگاه 
قــرآن زن همــان نقش والیــت را دارد که مردان دارند، افــزود: در آموزه 
های قرآنی درک کرده ایم که زن و مرد در کنار یکدیگر در حوزه های 

فردی، خانوادگی و اجتماعی باید ورود کنند.
وی بیان کرد: در نگاه اسامی زنان مانند مردان در همه ابعاد حضور 
دارند که شــامل حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی می شــود و 
زنــان و مــردان در کنار یکدیگر زندگی مناســب و شایســته را رقم می 

زنند البته تفکیک وظایفی نیز وجود دارد.
حجت االســام و المســلمین بهجت پور گفــت: خانــم داودی خواهر متدینه 
ابعــاد  میــان  توانســت  کــه  بــود  باشــخصیتی  و  کاردان، عفیفــه  و مجاهــد، 

خانوادگی، فردی و اجتماعی به نحو مناسب، متوازن و هماهنگ جمع کند.
وی عنــوان کــرد: خصلــت هــای فــردی ایشــان، بــرده خصلــت های 
خانوادگــی و خصلت های خانوادگی او برده خصلت های اجتماعی 
او نشــد و ایشــان در همه این حوزه ها شــخصیتی با ثبات، متعالی، 

حاکم و هم افزا بر بخش های دیگر داشت.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه معاون آموزش حوزه های 
علمیه در خصلت های فردی بسیار رشد یافته بودند و دارای شخصیتی 
کم توقع بودند، افزود: ایشان خانمی کم توقع بود، برای دنیا و تکالب در 
آن تاش نمی کرد، کریم، بزرگوار و بزرگمنش بود و دست سخاوت داشت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه خانــم داودی خــود را در گــروه، معاونــت و 
معاونینــش هضــم و حــل کرد بود، تصریــح کــرد: در معاونت آموزش 
حــوزه علمیــه خواهــران خانــم داودی را نمــی دیدیــم بلکــه جمــع 

معاونت آموزش را می دیدیم.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور با بیان اینکه ایشان کاما بر 
عواطف خود مســلط بود، افزود: آن تعبیر که به حضرت زینب)س( 
نســبت داده شــده اســت کــه ایشــان عقیله بنی هاشــم بــود در مورد 
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران نیز به این صورت صدق 
مــی کنــد که ایشــان در میــان خواهــران عقیلــه بودند و شــخصیتی 

عاقل، فرزانه، استوار و با وقار داشتند.
وی ادامــه داد: خانــم داودی ســنجیده عمــل مــی کرد و کــم می گفت 

امــا گزیــده گــو بــود، هوش سرشــار داشــت، بــرای مشــکات موجــود در 
کار پیشــنهادات روشــن داشــت و پیشــنهادات دور از خودنمایــی بــود، 
حاشــیه در کارش درســت نمی کرد و برای مجموعه اش مشکل ایجاد 
نمی کرد، از همه بیشتر کار می کرد و این مقدار از عظمت های روحی 

که در این فرد به ظهور رسیده بود پنددآموز و درس آموز است.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران بیان کرد: ایشــان بنا بر ســخنان 
نزدیکانــش خانــه داری شایســته، همســری فــداکار، تربیــت کننــده 
فرزندانــی مومــن و تــاش گر و ایجــاد کننده محیطی شــاداب، آرام و 

آراسته در خانه بود.
وی با اشاره به شرح صدر معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران 
افــزود: ایشــان بــه طــور طبیعــی و بــا خواســت جمعــی بــه عنــوان 
معاونــت آموزش حــوزه انتخاب شــدند، زمانیکه خانــم داودی را به 
عنــوان کاندیــدای معاونت آموزش معرفی کردم هیچ کس با ایشــان 
مخالفت نکرد زیرا ایشان شرح صدر داشت و سخت ترین انتقادات 

و مشکات در حین کار را در آسیاب وجود خود آرد وآرام می کرد.
حجت االســام والمســلمین بهجت پور بیان کرد: در طول مدتی که 
در خدمــت معــاون آموزش حــوزه های علمیه خواهــران بودیم هیچ 
گاه در میــان معاونانــش شــکایتی از ایشــان نداشــتیم و هیچ کس از 

نواقص روحی و مدیریتی خانم داودی برای ما نگفت.
وی با اشــاره به صفت رازداری ایشــان افزود: معاون آموزش حوزه های 
علمیه خواهران هیچ گاه با کسی مجادله نکرد و تنها گاهی تند ترین 
انتقادات را با بیانی کوتاه پاسخ می گفت و به رغم برخوردهای تندی 

که می توانست شخص را بشکند اما ایشان استوار می ایستاد.
مدیــر حــوزه های علمیه خواهران سراســر کشــور بیان کــرد: معاونت 
آموزش بسیاری پررفت و آمد است وطاب بسیاری به رغم مشکات 
در درس های خود دچار مشکل می شدند که کسی که می توانست 

حال مشکات باشد خانم داودی بود.
وی گفــت: ایشــان در طــول این مدت آنچه را که حق تشــخیص می 
داد و یا با مشورت به آن می رسید به خوبی دفاع و در راه جریان حق 

حرکت می کرد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران اظهار داشــت: معاون آموزش حوزه 
هــای علمیــه خواهــران شــخصیتی بــود کــه در همه فعالیــت های 
اجتماعی و سیاســی شرکت کرد، شــخصیتی والیتمدار و بصیر بود و 
جهت گیری های انقاب را می دانست و خانمی در طراز انقاب بود 
و به خوبی می دانســت فعالیت های اجتماعی و سیاســی درست را 
از نادرســت تشــخیص دهد و هیچ گاه مواضــع ناموزونی در فعالیت 

های سیاسی ایشان دیده نشد.
وی گفــت: ایشــان دارای یــک بصیرت مناســب سیاســی و مدیریتی 
اجتهادی و توان شکســتن بن بســت های عادی و گذشــتن از رویه 

ها و روحیه های عادی بود.
حجت االســام والمســلمین بهجــت پور ابراز کرد: خانــم داودی این 
اواخــر بــه دلیل توانایی هــای باال در شــوراهای مشــورتی عالی حوزه 
هــای علمیــه شــرکت کردند و ایشــان عضو شــورای سیاســت گذاری 
ســتاد همــکاری هــای حــوزه و آمــوزش و پــرورش نیز و عضــو هیئت 
امنــای جامعــه الزهــرا)س( و از پیشــگامان راه انــدازی مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه بودند.

نفس پاک و وارسته خواهر مومنه، متقیه وفاضله، 
هــای  حــوزه  آمــوزش  معــاون  داوودی  خانــم  ســرکار 
علمیــه خواهران و عضو هیات امنــای جامعه الزهرا 
ســالم اهلل علیهــا پــس از مدتی رنج بیماری و کســب 
خلــوص  بــه ملكــوت اعلــی ســفر کــرد و چهــره از بین 
خاکیــان غایــب و نــزد افالکیــان حاضــر شــد . فقدان 
او بــرای حــوزه های علمیــه خواهران ثلمــه ای عظیم 

است. 
 ، علمیــه  هــای  حــوزه  بــه  را  دردنــاک   ضایعــه  ایــن 
اســاتید و طــالب بــه خصــوص خانــواده بــزرگ حــوزه 

های خواهران، ونیز به همســر ایشــان جناب حجت 
االســالم والمســلمین  آقــای هاشــم پور،فرزنــدان و 

دیگر بستگان وی، تسلیت  عرض میگویم . 
بــرای  بــرای ایشــان علــو درجــات و  از خــدای متعــال 
بازمانــدگان پــاداش الهی و شــكیبایی مســالت می 

کنم.  

عبدالكریم بهجت پور  
 مدیر حوزه های علمیه خواهران

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

خانم داودی بانویی در طراز انقالب بود


