
 

 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 
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ميگن سنّت پيغميره! 
: سلماننويسنده

اين لقمه را پس از مطالعه
عارف كنيد!تبه ديگران هم   

...به نام او



 بي مقدمه!

اگر بگـي چـرا؟ يكـي از     به هر كساني كه ميخواهند ازدواج كنند
نّت   ،  داليلشان اين است : سنّت پيغمبره! حاال راستش را بگو چـون سـ

كه ته دل خودت خواهي و سنت پيغمبـر هـم ... بهانـه    ينپيغمبره ، يا ا
  خيلي سنت ديگه هم داره... است! ؛ پيغمبر

وقتـي  مـي گـي چـرا كانديـد       به كانديدا هاي انتخابات مجلـس 
شديد؟ ميگن احساس تكليـف شـرعي كـرديم (!)؛ امـا شـايد از هـزار       

تـاي ديگـه بگـي در     750تا به مجلس ميرن ؛ اگه بري سـراغ   250تا،
فالن زمينه هم تكليف شرعيه و بايد كار كنيد ديگه احساسشون نمياد! 

و هر وقـت كـه مـي    به بها يا بهانه!؟مي گوييم منتظر امام زمانيم... ...
و بـه  خواهيم در راهش قدم بـرداريم هـر چـه دوسـت داشـته باشـيم       

  !نفعمان است را مفهوم انتظار بدانيم؟
نـورانيِ دوسـت   وقتي نام امام زمان را مي برند در ذهنمـان يـك امـام    

..پس مـا تـا كنـون داشتني كه هميشه به ما لبخنـد تصـور مـي شـود.    
!! منتظر يك امام خيالي با ارزش هاي خيالي هستيم انتظاري خياليدر
با امام خياليمان تفـاوت كنـد و مـا بـا امـام      امام واقعي بيايد و شايد ...

انتظـار بهانـه اي از نـام اورا    بـا  خياليمان جلوي امام واقعي بايستيم... و
  نه به بهاي آمدن او... ميدك ميكشي

  

اميـر   امام زمانشـان  منتظرطلحه و زبير دو نفر از كساني بودند كه 
د امـا همـين كـه بـه حكومـت رسـي       تا به حكوت برسـد  ع)(المومنين 
اميـر المـومنيني را    در خيال خـود ايستادند! چرا كه آن ها جلويش 

ارزش تصور كرده كه حكومت بصره و... به آنها مـي بخشـد امـا وقتـي     
تفـاوت داشـت ، بـا امـام      با ارزشهاي امـام واقعـي   امام خياليشانهاي 

حسـين (ع) را منتظـرانش   خياليشان جلوي امام واقعي ايستادند... 
   "حسين (ع)جان بيا "ي  ي ها با آن همه نامههمان كوف كشتند!!!

مثال ازدواج و كانديداهاي انتخابات مجلس و دو جريـان تـاريخي يـك    
  ارزش هاي امام چيست؟سوال را در ذهن ايجاد ميكند... 

همـين   غيـر و خـالف  ورد؟مام زمان دين جديدي مي آمگر قرار است ا
  ...خواهد گفت؟ چيزي نهج البالغه و قرآن و احاديث و احكام شرع

پس آنكه حجاب ندارد انتظـارش خياليسـت، آنكـه نمـاز نمـي خوانـد       
انتظــارش خياليســت،گفتند جنــگ نــرم اســت هــيچ كــاري نكــرديم  

  انتظارمان خياليست... ياد يك شعر مي افتم خطاب به حضرت:
  هم چاه سر راه تو بايد بكَنيم
  هم اينكه ز انتظار تو دم بزنيم

  مي خواني؟اين نامه چندم است شما 
  داريم ركورد كوفه را مي شكنيم
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