امام صادق (ع)  :صله رحم اخالق را خوب ،دست را بخشنده ،جان را پاكيزه ،روزى را زياد مى كند و مرگ را به تأخير مى اندازد.

پرورش
شرکت بانوان البرزی در کالس تفسیر قرآن
مؤسسه اهلالکساء
مؤسسه قرآن و عترت اهلالکساء البرز دوره تفسیر قرآن کریم را ویژه بانوان
برگزار میکند.
مؤسسه فرهنگی قرآن وعترت اهلالکساء البرز ،نخستین جلسه از دوره
آموزشهای تفسیر قرآن کریم را با حضور بانوان قرآنی این مرکز آغاز کرد.
این جلسه آموزشی طی روزهای شنبه از ساعت  14در مکان مؤسسه با ارائه
تفسیر المیزان ،عالمه طباطبائی و با تدرس فسونگر از اساتید برگزار میشود
و تا سال آینده نیز ادامه دارد.
جلسات آموزشی تفسیر قرآن از جزء سیام قرآ ن کریم آغاز و پس از پایان
هر جزء آزمون گرفته میشود و مدرک معتبر از سوی اداره تبلیغات اسالمی
استان اعطاء میشود.
گفتنی است ،این دوره از جلسات تفسیر در شعبه مطهری در کرج ،میدان
آزادگان ،خیابان مطهری ،بین خیابان سرو و گلزار شهدا ساختمان سعید
ت نام با شماره
واحد  2برگزار میشود که عالقهمندان میتوانند برای ثب 
 34442136تماس حاصل کنند.
در منطقه قطیف صورت گرفت؛

دورههای «تدبر در قرآن»،
ویژه روشندالن شیعی عربستان

دورههای «تدبر در قرآن» ویژه بانوان روشندل به همت مراکز قرآنی منطقه
شیعهنشین قطیف واقع در شرق عربستان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی قاف؛ مؤسسات قرآنی منطقه شیعهنشین قطیف
درشرق عربستان اهتمام ویژهای به برگزاری دورههای تدبر در قرآن ویژه
قشرهای مختلف جامعه بهویژه بانوان دارند که در حال حاضر اقدام به اجرای
دورههای تدبر ویژه بانوان روشندل کردهاند.
در حال حاضر ،یکی از این دورههای تدبر در قرآن با نظارت شمسه راشد،
از بانوان فعال قرآنی شیعی در شرق عربستان ،در مرکز روشندالن وابسته به
انجمن خیریه «مضر» واقع در شهرک « قدیح» در حال برگزاری است.
شمسه راشد که مربی تدبر در قرآن بهویژه برای افراد کم سن و سال است ،در
این برنامهها تالش میکند با استفاده از روش شرح آیات و با تکیه بر حس
شنوائی قرآنآموزان ،مفاهیم قرآنی را برای آنان تبیین کند.
شمسه راشد که خود کارآموز گروه قرآنی «الکوثر» است ،تاکنون کالسهای
تدبر در سورههای توحید ،کوثر ،فاتحه ،همزه ،عصر ،قارعة ،قدر ،شرح ،نصر
و ضحى ویژه کودکان را برگزار کرده است.
برگزاری برنامههای «جولة مع سورتين»( گشتی با دو سوره) و «كن من
المتدبرين» (از متفکرین باش) در مرکز قرآنی «دوحه» شهر شیعهنشین
سیهات ازدیگر فعالیتهای قرآنی وی به شمار میرود.

حجاب ،شرط فرنوش شیخی برای
عضویت در تیم والیبال بلژیکی

بازیکن تیم سابق والیبال بانوان حضورش در تیم والیبال شارلروای بلژیک را
مشروط به حفظ حجاب کرده است.
فرنوش شیخی بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان بعد از ازدواج با کاوه
رضائی بازیکن تیم سابق استقالل از ایران رفت و با توجه به اینکه همسرش
در بلژیک و در تیم شارلروا بازی میکند شیخی نیز مذاکراتی با تیم والیبال
بانوان این باشگاه داشته است.
با وجود اینکه برخی رسانهها خبر توافق نهائی شیخی را با این باشگاه اروپائی
ذکر کردهاند وی در صورتی برای این تیم توپ خواهد زد که با شرط بازی با
حجابش موافقت کنند .در غیر این صورت توافقهائی حاصل نخواهد شد.

كافى(ط-االسالمیه) ج ، 2ص151

نمايشحقوق بشر اروپائي با حمله به دختر محجبه در کانادا
نخست وزیر انتاریو حمله به
دانشآموز محجبه در کانادا را اقدام
بزدالنه ناشی از نفرت توصیف کرد.
به گزارش «گاردین» ،در حالی که
پلیس کانادا در حال تحقیق درباره
حمله «بزدالنه» به دانشآموز
مسلمانی است که در راه رفتن به
مدرسه بود،فشارها بر دولت این
کشور برای مقابله با اسالم هراسی
افزایش پیدا کرده است.
پلیس تورنتو در حال تحقیق بر روی
حادثه حمله به دختر  11سالهای
است که چندین بار در راه مدرسه
مورد حمله قرار گرفته تا حجاب از
سرش برداشته شود.
این مسئله موجب شده تا فشار
بر روی دولت کانادا برای انجام
اقدامات بیشتری علیه حمله به

مسلمانان در این کشور بیشتر شود.
به گفته سخنگوی پلیس تورنتو،
فرد مهاجم درطول مدت  10دقیقه،
دو بار با استفاده از قیچی تالش کرد
تا حجاب را از سر دختر مسلمانی
که در راه مدرسه بود،بردارد.

در کهگیلویه بویراحمدصورت گرفت

اعزام بانوان حافظ قرآن به قم
 ۲۵بانوی حافظ قرآن کریم کهگیلویه بویراحمد به دورههای آموزشی قرآن
در قم اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد ،رئيس اداره
امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه،در آئین اعزام حافظان قرآن کریم
گفت :بانوان به مدت یک هفته زیر نظر اساتید مجرب و برجسته قرآن کریم
آموزشهای الزم در زمینه روشهای نوین حفظ ،تجوید و آشنائی با مفاهیم
قرآن کریم را فرا میگیرند.
نمازی با بیان اینکه به این افراد گواهینامه آموزشی اعطاء میشود افزود:افراد
آموزش دیده پس از فراگیری به عنوان مربی در بقاع متبرکه ،اماکن مذهبی و
مؤسسات قرآنی مشغول به فعالیت میشوند.
وی از تمدید مهلت نامنویسی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم
از  ۲۰به  ۳۰دی ماه خبر داد و اضافه کرد:عالقمندان میتوانند به آدرس
اینترنتی ( www.ghoran.edu.irسایت آزمون سراسری حفظ و مفاهیم
قرآن) مراجعه و نام نویسی کنند.وی با بیان اینکه تاکنون تنها  ۳۰۰نفر آقا و
خانم در استان برای شرکت در این آزمون نام نویسی کردهاند ادامه داد:شرکت
در قرعهکشی  ۳هزار جایزه نقدی و اعزام به عتبات عالیات از جمله جوائز
قبولی در این آزمون است.نمازی حد نصاب قبولی در این آزمون را کسب
نمره باالی  ۷۰اعالم کرد و گفت :به کارمندان دولت درصورت قبولی در
این آزمون گواهینامه آموزشی اعطاء میشود.رئیس اداره امور قرآنی اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان نام نویسی در این آزمون را برای عموم آزاداعالم
کردو افزود:نتایج این آزمون  ۲۴ساعت پس از زمان برگزاری از طریق سایت
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اعالم میشود.

«خوله نومان» که در کالس ششم
درسمیخواندبهگزارشگرانیکهدر
مدرسه حاضر شده بودند،گفت:من
به شدت ترسیده،وحشت زده و گیج
شده بودم.
وی افزود:به محض اینکه من

فریاد کشیدم این مرد فرار کرد
اما دوباره برگشت با زهم با
قیچی که در دست داشت به
پاره کردن روسری من ادامه داد.
اتحادیه مدارس تورنتو اعالم
کرد که از شنیدن این خبر که
نخست وزیر «انتاریو» آن را
«اقدام بزدالنه ناشی از نفرت»
توصیف کرده ،شوکه شده است.
این حمله در حالی است که کانادا
به اولین سالگرد تیراندازی مرگبار در
مسجد ایالت کبک که شش کشته بر
جای گذاشت،نزدیک میشود.
شورای ملی مسلمانان کانادا هفته
گذشته از دولت فدرال درخواست
کرد تا  29ژانویه،روز حمله به
مسجد کبک را روز اقدام علیه
اسالم هراسی نامگذاری کند.

 ۳۰دیماه آغاز ثبتنام
دورههای معارفی
(س)
در حرم حضرت معصومه
ثبتنام دورههای معارفی زمستانی آستان مقدس حضرت معصومه
از  30دیماه آغاز میشود.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه(س) ،ثبتنام ترم
زمستان دورههای معارفی آستان مقدس حضرت معصومه(س) از  ۳۰دی به
مدت شش روز آغاز می شود.
این دورهها شامل دورههای معارفی قرآنی تفسیر و تدبر در قرآن ،معارف
حدیثی و ادعیه شامل شرح نهجالبالغه و شرح صحیفه سجادیه ،معارف
اعتقادی شامل سلسله درسهای نور اندیشه ،مهدویت مقدماتی و تکمیلی،
آموزش معنویت برای کودکان ،ارتباط با خود و خدا ،معارف سیره و سبک
زندگی اهلبیت(ع) شامل سبک زندگی مهدوی و طب اسالمی میشود.
همچنین دورههای معارف فقهی شامل احکام ترتیبی ،احکام بانوان ،معارف
اخالقی و تربیتی شامل مهارتهای زندگی ،همسرداری ،تربیت کودک و
نوجوان،خانوادهوفضایمجازی،اخالقوتولدمعنویازدیگردورههائیاست
که خواهران عالقهمند در مقاطع سنی مختلف میتوانند در آن ثبتنام کنند.
عالقهمندان برای ثبتنام در این دورههای معارفی میتوانند به شبستان
نجمه خاتون(س)واحد فرهنگی خواهران مراجعه کرده و یا با شمارههای
 37171512-37175515تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است ،اطالعات تکمیلی در مورد دورههای معارفی زمستانی
از طریق پایگاه اطالعرسانی آستان مقدس حضرت معصومه (س)در اختیار
عالقهمندان قرار خواهد گرفت.
(س)

شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،راز مسلمان شدن بانوی هندی
ما در دانشگاه هر جمعه در یک
کالس درباره ادیان مختلف بحث
میکردیم .روزی بود که درباره
کتاب آقای دان برون که اسمش
( Da Vinci C odeرمز داوینچی)
بود .صحبتی شد و یکی از هم
کالسیهای من صحبتی درباره
حضرت مسیح (ع) کردند که من را
به شدت رنجاند ,چون آن موقع من
مسیحی بودم.
سایت رهیافتگان انجمن شهید
ادواردو آنیلی این بار گفتگوئی کوتاه
با یک بانوی هندی رهیافته انجام
دادهاند .بانوئی که قبل از اسالم به دین
مسیحیت بوده است .و اتفاقاتی وی
را به سمت اسالم و تشیع راهنمائی
نموده است .گفتنی است به خواست
ایشان از قید نام و تصویرشان در
سایت خودداری کردیم ،تا داستان
مسلمان شدنشان را بشنویم.
*با سالم و تشکر از وقتی که

برای پاسخگوئی به سؤاالت
ما میگذارید.لطف کنید و
با یک بیوگرافی مختصر از
خودتون شروع کنید.

سالم علیکم .اهل کشور هند
هستم .لیسانس ادبیات انگلیسی
و جامعهشناسی دارم و در
دانشگاه مجازی دوره فارسی و
معارف اسالمی را خواندهام و در
حال حاضر تا دو ماه دیگر ارشد
مطالعات اسالمی به زبان انگلیسی
را خواهم خواند .متأهل هستم.
۹سالپیشیعنیدر۲۰سالگیمحب
اهلبیت (ع) شدم و االن نزدیک سه
سال هست که در قم زندگی میکنم.
* چطور شد که به دین مبین

اسالم تشرف پیداکردید؟

مادردانشگاههرجمعهدریککالس
دربارهادیانمختلفبحثمیکردیم.
روزی بود که درباره کتاب آقای دان
برون که اسمش Da Vinci C ode
(رمز داوینچی) بود .صحبتی شد و
یکی از هم کالسیهای من صحبتی
درباره حضرت مسیح (ع)کردند که
من را به شدت رنجاند ,چون آن
موقع من مسیحی بودم.
به ایشان گفتم چرا بدون تحقیق الزم
این حرف را می زنید؟ این باعث شد

که یکی از همکالسیهایم که تازه
ً
شیعه شده بود و خودش هم قبال
مسیحی بوده ,متوجه شود که من
هم مسیحی هستم و شروع کرد با
من درباره خود انجیل و حضرت
مسیح(ع) صحبت کند.
کم کم چیز هائی را در خود انجیل
نشانم داد .آنچه که نوشته شده بود,
شایسته هیچ پیغمبری نبوده و نیست.
وقتی که خودم میخواندم خیلی
ناراحت میشدم که چرا در کتاب
خدا این حرف ها نوشته شده است.
در ادامه از من پرسید االن که این
چیزها را میدانید  ,حس نمیكنید
دینی بهتر از دین اکنونتان است؟
گفتم :چه دینی؟ و اینجا بود که من
را به دین اسالم دعوت کرد .اول
حسابی ناراحت شدم ،گفت :هنوز
هم شک دارید؟ پس فقط جواب
این سؤال را برای من پیدا کنید.
گفت :وقتی یک طفل شش ماههی
تشنه لب در دست پدرش هست
و پدرش آب برایش میخواهد و
دستش پر از خون این بچه میشود.
و گفت :تحقیق کنید تا بفهمید چرا
این اتفاق افتاد؟و همین باعث شد
که منی که گم شده بودم به راه هدایت
برسم و این خواست خدا بود.
* قرآن را خواندید؟
ّ
آنموقعنه!فقطبسماللهرامیدانستم.
*چطور شد با

همسرتان آشنا شدید؟ ایشان
هم تازه مسلمانند؟

همسرم همان همکالسی من است
که من را در راه یافتن به حقیقت

کمک کرد.
*به نظرتون زیباترین آیه قرآن

کدام آیه است؟

سوره مبارکه اخالص آیه  3و,4لم
یلد ولم یولد،ولم یکن له کفوا احد
سوره مبارکه فاتحه آیه ,۵ایاک نعبد
وایاک نستعین
چون این آیهها نشان میدهند که
خداوند متعال نیازمند نیست بلکه
ما هستیم که به رحمت و محبت و
کمک او نیاز داریم.
* اولین بار کی نماز خوندید

و چه حسی داشتید؟

وقتی که منزل پدرم بودم و نشسته
میخواندم .حس خیلی خوبی
داشتم ،خیلی خوشحال بودم
چیزهایهستکهنمیتوانمبیانکنم.
*بالفاصله محجبه شدید

یا اینکه مدتی طول کشید تا
محجبه شوید؟

بالفاصله ،و از همان اوائل من را در
دانشگاه مسخره میکردند.
* به نظرتان گسترش اسالم

در هند چگونه است؟

بیشتر وهابیها دارند تبلیغ میکنند.
اینها یک جماعت دارند به اسم
جماعت تبلیغاتی که حتی راننده
تاکسی و آدم های ساده و کارمند را
برای تبلیغ آمده میکنند.
باز هم وقتی دشمن علیه اسالم
توطئه می کنند خیلیها میخواهند
بدانند که اسالم درباره این چیزها
چه میگویند و شروع به تحقیق
میکنند .باز هم خیلی ها هستند که
اسالم واقعی را نمی شناسند.

* نظرتان در مورد حوادث
کربال و عاشورا چی هست؟

شاه است حسین(ع)،
پادشاه است حسین
دین است حسین(ع)،
(ع)
دین پناه است حسین
سر داد و نداد دست در دست یزید،
ّ
حقا که بنای ال اله [اال الله]
(ع)
است حسین
* به نظرتان چند درصد
(ع)

انتخاب اسالم توسط شما
عقالنی بوده و چند درصد از
روی احساس؟

هیچ وقت اینطوری فکر نکردهام.
ولی ۵۰/۵۰
*برای انتخاب عقالنی

چه کردید؟

کتابهائی را که به زبان انگلیسی
راجع به اسالم بودند خواندم
وتحقیقات بسیاری انجام دادم و از
این سایت استفاده کردم.
دین اسال م کاملترین دین هست که
خداوند متعال برای هر مسئلهای
جواب را فرستاده است ,فقط الزم
استبهقرآن،رسولخدا(ص)حضرت
زهرا (س)و امامهایمان گوش کنیم.
خداوند متعال اینها را برای هدایت
مردمفرستادهواینهاراالگوقراربدهیم.
*نظرتان در مورد

امام زمان(عج) چی هست؟

شنیده ام که امام ما را به اندازه ۷۰پدر
دوست دارد .ایشان را به عنوان پاره
تن رسول خدا (ص) میشناسم .اگر
ایشان نبود ما نمیبودیم.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

خانواده دینی
معیارهای همسر شایسته
از دیدگاه قرآن

عضو هیئت علمیدانشگاه پیام نور گفت :اگر زن و مرد از نظر ایمانی
هر دو مومن باشند؛ تابع گفته ها و توصیه های قرآن و احادیث خواهند
بود که این خود پشتیبان چگونه زیستن آن دو با هم میشود.
مسئله افزایش آمار طالق در جامعه امروزی مسئله تأسف برانگیزی
است؛ بیشک فاصله گرفتن از معیارهای دینی وقرآن میتواند عامل
مهمیجهت افزایش آمار طالق تلقی شود .به همین منظور سراغ
سیدمحمد میردامادی ،عضو هیئت علمیدانشگاه پیام نور رفتیم تا به
بررسی معیارهای ازدواج از دیدگاه قرآن و دین بپردازیم.
وی ،در پاسخ به این سؤال که یک همسر شایسته از دیدگاه قرآن
چه ویژگیهائی باید داشته باشد ،گفت :در اسالم کفویت و شأنیت
ایمانی و اعتقادی یکی از بهترین وبرجستهترین ویژگیهائی است
که پسر و دختر اگر در امر ازدواج به آن توجه کنند میتوانند در آینده
زندگی خوبی در کنار هم داشته باشند .اگر زن و مرد از نظر ایمانی هر
دو مؤمن باشند؛ تابع گفتهها و توصیههای قرآن و احادیث خواهند بود
که این خود پشتیبان چگونه زیستن آن دو با هم میشود.
وی ادامه داد :امام علی(ع) در حدیثی میفرمایندّ :اياکم َو َت َ
زويج
َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ٌ َ َ
ُ
قاء ف ِان صحبتها ب
الء َو َولدها ِضياع .حضرت علی(ع) در این
الحم ِ
حدیث میگوید :از ازدواج با زن احمق و بی خرد که مصاحبت او
گرفتاری است و فرزند حاصل از آن ازدواج ،ضایع و تباه شده است.
یک انسان مومن دروغ نمیگوید .زوجی که دروغ نمیگویند محور
روابطشان بر اساس پاکی و درستی خواهد بود .یکی از مسائلی
که روابط زن و شوهر را مشکل ساز میکند عدم رو راستی است؛
هنگامیکه زن ومرد یک سری رفتارها ،خطاها و لغزشهائی را که
دارند از هم پنهان میکنند ،موجب میشود که زندگی آنها متزلزل شود.
این دکترای علوم قرآن وحدیث با اشاره به آیات و روایاتی که زن و
شوهر را به عفو و گذشت و فرو خوردن خشم دعوت میکند ،افزود:
اینها همه ویژگیهائی است که اگر در شکلگیری خانواده در نظر
گرفته شود ،میتواند آرامش خانواده را تضمین کند و روابط زیبای زن
و شوهری را تحقق ببخشد .توجه به ایمان میتواند به عنوان شانیت
ازدواج مطرح شود و لوازم و الزامات آن میتواند ازدواج موفقی را
شکل دهد.
میردامادی با اشاره به اینکه فقر نباید عاملی برای عدم ازدواج باشد،
گفت :فقر نباید عامل ازدواج نکردن یا تحت تاثیر قرار دادن ازدواج
باشد .اگر زوجین در زندگی قناعت داشته باشند با آنچه که دارند
میتوانند زندگی کنند و از زندگی لذت ببرند؛ همین امید داشتن در
انسجام خانواده ها میتواند مؤثر واقع شود.
عضو هیئت علمیدانشگاه پیام نور عذرخواهی زن و شوهر را به
هنگامیکه خطائی از آنها سر میزند یکی از مبانی اعتقادی مسلمانان
در زندگی مشترک دانست و گفت :وقتی انسان خطائی را مرتکب
میشود در پیشگاه خدا استغفار میکند؛ استغفار به معنای پوزش
خواستن است .وقتی انسان لغزشی داشت و نسبت به لغزش خود
احساس خطا کرد وبه خاطر اینکه آن خطا را در پیشگاه خدواند انجام
داده است از خدا عذر خواهی میکند؛ وقتی این رابطه بین انسان و
خداوند وجود دارد؛ این رابطه اگر بین انسان ها و زن و شوهر هم وجود
داشته باشد بسیار کار پسندیده ای خواهد بود .عذرخواهی زوجین
میتواند عفو و گذشت در خانواده را نیز تقویت کند.

برگزاری ششمین جشنواره قرآنی
حدیثی خانوادههای طالب
غیرایرانی
ششمین جشنواره قرآنی و
حدیثی ویژه خانواده طالب
(ص)
غیرایرانی جامعة المصطفی
العالمیة برگزار میشود.
ششمین جشنواره خانوادههای
طالب غیرایرانی با موضوع
«قرآن و سبک زندگی؛ احسان
با والدین» در دو بخش شفاهی
و کتبی برگزار خواهد شد.
این جشنواره به صورت همزمان در شهرهای قم ،مشهد ،اصفهان،
گرگان ،آشتیان و تبریز برگزار میشود و ثبت نام آن نیز از روز  ۲۵آذر
ماه آغاز شده است.
ثبتنام از عالقهمندان برای شرکت در این جشنواره تا  ۲۵دیماه ادامه
داردومیتوانندازطریقنشانیquran.csfa.miu.ac.irثبتنامکنند.
مرحله مقدماتی بخش شفاهی این جشنواره ،از دوم تا پنجم بهمن ماه
و آزمون کتبی نیز  ۲۰بهمن ماه همچنین مرحله نهائی بخش شفاهی،
 ۲۵تا  ۳۰بهمن ماه در تمامی واحدهای برگزارکننده انجم خواهد شد.
اختتامیه این جشنواره و تجلیل از نفرات برتر نیز اسفندماه سال جاری
برگزار خواهد شد.

