
 مادر که برود نظم خانه به هم می ریزد...

 نگاه کن!

 در نجفعلی 

 در بقیعحسن 

 در کربال حسین

 در دمشقزینب 

 را باید کجای هستی  پیدا کنم؟!مهدی 

 وسط جبهه بهش گفتم بچه !   االن وقت نماز خوندنه؟

 گفت: از کجا معلوم دیگه وقت کنم...

 شروع کرد به نماز  ...                                      السالم علیکم....

 یک خمپاره آمد                                                   بردش...

 سفارش شده است؟” بسم اهلل ”چرا در شروع هر کاری 
ه را خانآرم ونشانه ی مسلمانی است و باید همه ی کارهای او رنگ الهی داشته باشد؛ همان گونه که کاالهای ساخت یک کارخانه، آرم و عالمت آن کار“ بسم اهلل”

 دارد ؛ چه در جزء )ظروف کوچک(و چه بصورت کلی)ظروف بزرگ(. 

 “گلستان یازدهم“رونمایی از تقریظ رهبر انقالب بر کتاب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

این روایتی شور انگیز از زندگی سراسر جهاد و اخالص مردی که 

در عنفوان جوانی به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد، و هم در 

 زمین و هم در مأل اعال به عزت رسید ...هنیئاً له.

نیز صدق و صفا و اخالص را در  -شریک زندگی کوتاه او  -راوی 

 روایت معصومانه ی خود به روشنی نشان داده است.

در این میان قلم هنرمند و نگارش آکنده از ذوق و لطف نویسنده 

است که به این همه، جان داده است. آفرین بر هر دو بانو؛ راوی و 

 نویسنده ی کتاب.

 

 اّلذیَن آَمنوا َوعِملوا الّصاِلحاِت ُطوبی َلُهم و ُحسَن َمئاب

 92–سوره رعد 

 زندگی باسعادت و بازگشت نیکو از آن کسانی است که ایمان آورده و عمل نیکو انجام داده اند.

 نشریه ی حوزه علمیه الغدیر

 1شماره         

       1921اسفند 

جوان ها وقتی دور هم می نشینند  
و دو ساعت ، سه ساعت جلسه 

دارند، قرار بگذارند که از این 
 بخوانند.کتاب جلسه ، نیم ساعت 

                        
 رهبر معظم انقالب)حفظه اهلل(  

12/91/59    

 منبع:  

Khamenei.ir 

مردم معنی ندارد؛ را می گویند؛ این ها به نظر من آشتی ملی یک عده تعبیر 

باهم متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟ بله، مردم با آن 

آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی حیایی ، جوان  عاشوراکسانی که روز 

 قهرند و آشتی نمی کنند.بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، 

 52/1955931بیانات مقام معظم رهبری در 



 

” به مثابه تشکیل “ دورکیم“پدیده ای مانند جمع شدن گروه یا عده ای برای تماشای یک آیین اعم از دینی و غیر دینی در نظر اندیشمندی مثل
 است.“ واقعیت جامعه

دورکیم در این خصوص فرقی بین جمع شدن مردم برای نماز جماعت یا دیدن یک بازی فوتبال قائل نیست و می گوید هر دو برای ساخت 
واقعیت یک اجتماع یا اتحاد است؛ یعنی در این جمع همه خودشان را از منیت خارج 

 کرده و به اهداف مشترک فکر می کنند.
“ مناسک حج”همین مسأله در دین مبین اسالم به وضوح آمده که نمونه با ارزش آن 

است )بحث مفصلی در این رابطه است...( لذا دورکیم معتقد است که در هر جامعه و 
شریعتی ، مناسک از اعتقادات مهم تر است که این نیز خود بحث مفصلی می طلبد ؛ 
اما سخن من روی همین پدیده ی ورزشگاه آزادی است که متاسفانه مسؤلین فرهنگی 

 ما به راحتی از روی آن عبور می کنند. 
به رغم اختالف جدی از هرچیز خالی  استقاللو  پرسپولیسبه هر حال دو گروه طرفدار 

را نگاه می کنندو این اتفاق در تشکیل یک یک بازی می شوند وباهم بصورت متحد 
 جامعه ی متحد بسیار مؤثر است.

شاهدش خودم هستم که این مسأله را در نشستی که در هتل المپیک بود مطرح کردم ؛ 
 می گفت : حاج آقا ، من تا حاال با هیچ آخوندی حرف نزدم و حاال فقط چون شما طرفدار استقالل هستید باهاتون راحت حرف می زنم... و این

 “ساخت اجتماع” یعنی 
 جامعه شناسی فوتبال -جامعه شناسی -فوتبالید واژه: لک

                                                                                    سید عباس سیدنژاد

 مسابقه
با توجه به کلمات قصار نهج 

شکیبایی ( 55)شماره البالغه 

 چیست؟

 
از نشاهن اهی عالم ، نقد سخن و اندیشه ی خود  و آگاهی از 

 قزوینی -تهیه و تنظیم:  ضیائی نظرات مختلف است.

دل باید مشغول یاد خدا باشد و دست مشغول کار 

دنیا... برخالف کسانی  که ظاهرشان مشغول نماز و 

عبادت است و فکر و دلشان مشغول یاد دنیا...                                                          

 مرحوم حاج اسماعیل دوالبی

وصیت من به طالب این است که اگر برای رضای خدا درس می خوانند و هدف دارند، بخوانند واگر این طور نیست نخوانند چون می شود کار 
 شیطانی


