
 

 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آينه

سلمان: نويسنده  

...به نام او

 اين لقمه را پس از مطالعه
!عارف كنيدتبه ديگران هم   



 صفحه يك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  صفحه  

  ...استمثل آينه 
نه كـرده   وو شـ آدم كه موهاش بهم ريخته باشه كه آينه خشـگل  

  ...هموني كه هستي !نميدهنشونت 
اصـال  !هي بهونه مياره كه آدم در نماز حواسش به خودش نيسـت 

ه كليد و جورابتو اگـر گـم كـردي بهتـرين جـا بـراي پيـدا        دست
  !!! ...نمازهسر  كردنش 

كه درنماز حواسش به خدا نيست در زندگي اش هم حواسش  آن
دسته كليد و جوراب گمشـده اش را   ، آنكه در نمازبه خدا نيست

خـدا   اش اصال گمشـده زنـدگي  ميكند معلوم اسـت  پيدا 
تا روحمان ... ميدهدونماز به عنوان يك آينه اين را نشان  !يستن

، چه طـور وقتـي كـه يـك      و لكه هايش را بگيريم !را شانه كنيم
مشكلي داريم در نماز حواسمان جمع است و هيچ وقت هم پرت 

چون توكـل و توسـل   ... نمي شود كه از خدا تقاضاي كمك كنيم
نــه هــم توكــل و توســل را نشــان در آن روز بــاال رفتــه پــس آي

نتيجه اينكه رنگ وبوي هر نماز رنگ وبوي رفتار، ...ميدهد
، اگر اينگونه به نمـاز   كردار و افكار فرد در همان روز است

  ...ميسازدمان... نگاه كنيم ما را رشد ميدهد

يخـوانيم و مـثال   ميگويند ما نماز نم ...عده اي كه نماز نمي خوانند 
بايد گفـت نمـاز   ...در عوض شب ها با خدا مناجات و گفتگو ميكنيم

 هآينـ ...يك عبادت سازنده است كه يك بخش آن گفتگوست با خدا
و  نباشي ه هر طور كه ميخواهيكامتحان اطاعت پذيري و اين...است

هـر طـور كـه او ميخواهـد باشـي      بلكـه   ...هرچه ميخـواهي نگـويي  
  ...و !براي او باشي نه براي خودتگفتگو در...

ت دارنـد و فـرار   شعده اي از ديدن تصوير روحشان در آينه نماز وح
و نماز كمـك  ) روزه(صبر :(سوره بقره اين را ميگويد 45ميكنند،آيه 

عان و اسـت جـز بـراي خاشـ    سخت وسنگين كه اين  نابگيريد هما
  :بايد باخود گفت)... متواضعان

غـرور در برابـر اصـالح شـدن     ...يك نماز سازنده...من نماز ميخوانم 
هر روز پنج وعده ...براي ساخته شدن...متواضعم براي اصالح ...ندارم

اده ينه را خدا فرستآاين ...من بي آينه نميشوم... در آينه نگاه ميكنم
من نمـاز  ... خودم را...خودم را ميشكنم... خدا را نميشكنم ي  آينه...

  يك نماز سازنده...ميخوانم 
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