
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ک مفهوم در کوتاه ترین است ، یک بسته فرهنگی برای انتقال ی "لقمه خواندنی"نام این بسته  

 زمان با ادبیاتی بسیار متفاوت و روانشناسی شده...

 راهنمای چاپ:

 تا  میگردد است که به صورت پشت و رو چاپ شده و از وسط  A5بهترین قطع پیشنهادی برای اثر زیر 

 حذف نام نویسنده شرعا حرام است

نید!(آرم و نشان مجموعه لطفا این لقمه را به دیگران هم تعارف کشما میتوانید در قسمت زیر جمله)

 فرهنگی خود قرار دهید و تغییر در جای دیگری از طرح مورد رضایت ما نیست

 ارتباط با ما:

info@ghalamdad.ir 

 (مدیر   وبسایت) 44768283100

 ( محتواییمدیر   ) 44761784044

 

 

 

 

 اخبر کنید...بما را نشر دهید و دوستانتان را از ظرفیت های قلمداد 

mailto:info@ghalamdad.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)؟!(مداح اهل پيت يا )ع(اهل بيتمداح   
سلمان: نويسنده  

...به نام او

 اين لقمه را پس از مطالعه
!عارف كنيدتبه ديگران هم   



 صفحه يك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  صفحه  

  ؟!ي مقدمهب
ــه كــه در هــواي گــرم تابســتان ــه اي  اســتخر ب ــا شــنا در رودخان  ي

 مــيخنــك شــدن را  عــمو ط ميــرويم و حســابي خنــك ميشــويم
ــيم  ــرديم  قوچش ــه برميگ ــه خان ــي ب ــتان   ت ــانواده و دوس ــه خ  ب
ــود... آخــيش خنــك شــدم": ميگــوييم ــا "...!عجــب اســتخري ب و ي

تي دو كليـو سـيب زمينـي را از سـر كوچـه ارزانتـر ميخـريم بـه         وق
عجـب ميـوه هـايي    ":جمعـي كـه ميرسـم مـي گـوييم      هر بقيه و در

اگـر يـك سـربازي خـوب يـا      ...  "!اونم كيلويي فـالن تومـان  ...داشت
خاصي رفته باشيم تـا آخـر عمـر بـه هـر كـس از فرزنـد تـا غريبـه          

يــا ...رديمزمــان خــدمت فــالن كــار را ميكــ":كــه ميرســيم ميگــوييم
   "...!عجب خدمتي رفتم من

ــه  ــن طبيعــت انســان اســت ك ــاهي  اي ــزي را چشــيد و   گ ــر چي اگ
  ... را مدح  و تعريف ميكند آنخوشش آمد يا بدش آمد 

ــرد ملع ــت "ك ــل بي ــداح اه ــك م ــه  ")ع(ي ــن اســت ك ذره اي از  اي
و  را بچشــد يــت و بزرگيشــانمحبــت ،عقالن ،)ع(اهــل بيــت وجــود

را بــه بعــد هــر آنچــه در وجــودش چشــيده شــده و پــرورش يافتــه 
  ... ديگران منتقل كند 

          )ع(اگر علي !مردمي اآه...خوبي داريم )ِع(عجب علي": وبگويد

ــد ــرين  ! را نميشناســيد ضــرر كردي ــدگي را  ي نحــوهآمــوزش  بهت زن
مــي  خيلــي ارزان ) ...قرآن و نــج البالغــه و ،مســجد ،هيــات(ســركوچه
تازه گارنتي هـايي هـم   ... ت جنس تفكرشان خوب استكيفي... فروشند

نيـز در دعـاي كميـل بـه     ) ع(مداحي يك شكر است ،امام علي  ...!!دارد

 َک کِر ُـِ ... (مـداح تـو ام  وجـودت ،  چشـيدن انه به شكر : خدا ميگويد
م را به تعريـف از  يعني چشيدن طعم شيرين خدايي بودن آد )َ مـاِد 

  :دونتيجه از اين بحث... آن ميكشاند

هرچيز از شورت و زير پوش ارزان تا خدمت سـربازي و   ما :نتيجه اول
ا مـدح ميكنـيم امـا    ر مان نو حال وهواي استخر رفت يك ابزار باكيفيت

شايد بخاطر نچشيدن و دنبال زندگي اهل بيت نـرفتن  !...اهل بيت را نه
ز سبك اهل بيت را تجربه نكـرده ايـم كـه مـدحمان ا     بهزندگي ... باشد

  ...يا تنبليم در مدحشان...اثر ندارد ديگرانبراي  ودين اهل بيت

مداحان اهل بيت در هيات هـا حواسشـان باشـد بـه ايـن       :نتيجه دوم

 اول چشيدن دوم چشاندن: به مردم انتقال مفاهيم ديني مهم قالب
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