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 مقدهم
در راستای رسالت خویش و با هدف  النبیینتخصصی تبلیغ مؤسسه آموزش عالی حوزوی خاتم مرکز

 -علمی خألهای رصد با که است سالیانی بیتگرامیداشت شعائر الهی، و اهتمام به ترویج سیره و معارف اهل

 این جبران درصدد ،فرهنگی فعالین و قضات دبیران، ،طالب از اعم فرهیخته اقشار و نخبگان جامعه، تبلیغی

 بعدی مراحل در و روزه یک روزه، نیم تخصصی هاینشست اجرای با کنون هـ.ش تا 0931از سال  و بوده نقیصه

 جسته بهره توانمندی اساتید از منظور این برای و برداشته زمینه این در را مؤثری قدمهای پودمانی هایدوره

 است.

مندی این مرکز به منظور بهره های برگزار شده،مطلوب معارف جویان گرامی از طرح ا توجه به استقبالاینک، ب

مدت معارف  کوتاه آمادگی خود را در برگزاری دوره ،لهای قببنیادین مخاطبان مراکز فعال دورهبیشتر و 

 با دوره اینها، ی اجرای برنامههاو با توجه به شرایط خاص موجود در کشور و محدودیت داشتهفاطمی اعالم 

امید . می گرددبرگزار به صورت مجازی  حوزه علمیه خواهران مدیریت مرکز تبلیغی - فرهنگی معاونت همکاری

 قرار گیرد.  فرهنگی، مورد رضایت حضرت ولیّ عصر -است که این حرکت علمی

ف   دوره اهدا

 پذیرد:با اهداف ذیل صورت می معارف فاطمیمجازی کوتاه مدت  ورهد

 ؛سیره و روش زندگی و فضائل حضرت زهرا برداشت دانش پژوهان از تعمیق .0

 ؛و ارتقای سطح علمی اقشار فرهیخته معارف فاطمی تردانش افزایی تخصصی .2

 ؛فاطمیهای انتقال مفاهیم معارف فرهنگی با روش -آشنا نمودن مبلّغان و فعاالن علمی .9

 رفتاری و پیشگیری از تهاجم فکری. وهای اعتقادی های پاسخگویی به شبهات و آسیبآموزش روش .4

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 مخاطبان طرح

 اساتید، دانش آموختگان، مبلغین و طالب پایه چهارم به بعد .  .0

 

 توضیح:

ه آموزش در موسسمعارف فاطمی یکی از گرایشات فعال دوره معارف اهل بیت مدت مجازی  هدوره کوتا

 باشد.می  عالی حوزوی خاتم النبیین

 

 

 رهی دوی اجرا بندزمان

 شود:برگزار می زمان بندی ذیلبر اساس معارف فاطمی مدت مجازی دوره کوتاه 

 
 

 برنامه زمانی دوره اجرای بندیزمان ردیف
 )تاریخ شمسی(

 برنامه زمانی
 )تاریخ قمری(

 جمادی الثانيه 21جمادی االولی الی  12 10/22/2911الی  12/21/2911 دوره مقدماتی  1

 -------------- اعالم خواهد شد متعاقباً دوره تکمیلی  2

 

 اقلب آموزشی

باشد که دوره مقدماتی متشکل از مقدماتی و تکمیلی می در دو بخش معارف فاطمی مجازی دوره کوتاه مدت

 گردد.ر میبرگزا جلسه آموزشی 24در قالب جلسه آموزشی و دوره تکمیلی،  4
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 :گرددات ذیل ربگزار میمعارف افطمی با موضوع مجازی دوره اهی کواته مدت 

 

 فاطمی معارف دوره مقدماتی مجازی موضوعات

 سالم اهلل علیها زرها  حضرت  افطمه محبت  

 . هدف خلقت، تعبد، تعبد در گرو محبت۱

 . اصل محبت ورزی نسبت به خدا و برای خدا ۲

 . اصل محبت ورزی نسبت به اهل بیت 3

 . رضا و غضب الهی در گرو رضا و غضب حضرت زهرا 4

 در آفرینش. جایگاه حضرت زهرا 5

 . بیان روایات فضائل و مناقب اختصاصی5-۱

 . روایات خلقت نوری حضرت زهرا 5-۲

 . وظایف ما در قبال محبت حضرت زهرا 6

 . محبت توام با اقرار به حق6-۱

 . محبت توام با پرهیزگاری6-۲

 توام با برائت. محبت 6-3

 . محبت توام با خدمت6-4

 . تربیت فرزندان بر محور محبت اهل بیت 6-5
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 فاطمی معارف دوره تکمیلی مجازی موضوعات

 

ف
دی

ر
 

ت موضوعات
اع

س
 

 ریز موضوعات

مقدمه
 

 توجوه نیاز خلق به حجیّ 1 مباحث توحیدی

  4زندگانی حضرت زهرا 1

 تولد حضرت زهرا

 تاریخ مادر حضرت زهرا 

 با رسول خدا مناسبات حضرت زهرا

 رسش وپاسخ پیرامون موضوع مربوطهپ

2 
 مقامات حضرت زهرا

 )اختصاصات و مشترکات(
5 

 با رویکرد قرآنی و روایی حجیت و والیت حضرت زهرا 

 با رویکرد قرآنی و روایی  عصمت و افضلیت حضرت زهرا 

 سیده نساء العالمین 

 با حضرت علی   کفویت حضرت زهرا 

 وطهپرسش وپاسخ پیرامون موضوع مرب

 4 سیره فردی 3

 مقدمه: مبانی تاسی به سیره اهل بیت علیهم السالم

 سیره عبادی:  -1

 الف: دعا و مناجات

 ب: صدقات و تفقد به غیر

 سیره شخصی و اخالقی: -2

 الف: عفت، حیاء، حجاب

 ب: فرزندپروری و مادری

 ج: صبر و شکر

 پرسش وپاسخ پیرامون موضوعات مربوطه -3

  3سیره اجتماعی حضرت زهرا  4

 شناخت نفاق -1

 نفاق در مکه و مدینه   -2

 پدیده  بازگشت به اعقاب و ارتداد  -3
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   4 آشنایی کلی با خطبه فدک 6

 اعتقادات: -1

 الف: بازخوانی جوهره دین)توحید و نبوت در خطبه(

 طبه به قرآنب: جایگاه قرآن و استشهادات حضرت زهرا سالم اهلل علیها در خ

 ج: امامت در خطبه

 اخالق: -2

 الف: کرامت بخشی به انسان در خطبه

 ب: کرامت بخشی به مومنان در خطبه

 ج: غفلت از خدا

 د: دنیا طلبی و رفاه زدگی و عوارض آن

 تاریخ: -1

 الف: نقش امامت در انتظام امت

 ب: اوصاف جامعه جاهلی در خطبه

 م در احیاء امتج: نقش پیامبر و امیرالمومنین علیه السال

 فقهی: -4

 الف: علل الشرایع در خطبه

 2 شعائر فاطمی 7

 مبانی تعظیم شعائر در عقل و نقل -1

 گریه و سوگواری عام ترین نوع تعظیم شعائر -2

 زیارت اولیای الهی نوعی دیگر از تعظیم شعائر -3

 مدایح و مراثی نوعی دیگر از تعظیم شعائر -4

 مراجع و علمای صالح از قرون نخستین تا کنون حرکت دسته های عزا سیره -5


