
 

 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...همان اولي  
سلمان: نويسنده  

...به نام او

 اين لقمه را پس از مطالعه
!عارف كنيدتبه ديگران هم   



  !بدون مقدمه
مال مردمو اره و ذبابا اوني كه ميره مسجد و يه من ريش هم مي

  ...؟!ميخوره چي
  ...يكي كم بودبه نظرم هفتا رو نام برديد 
يشتره يـا  اگه كسي مال يتيم بخوره گناهش باصال بگيد ببينم 

   اينكه نماز رو ترك كنه؟
  !ترك نماز: فرمود  )ع(امام صادق

  !گفتم پس چرا توي ليست گناهان كبيره نگفتي؟
  ...همان اولي گفتم، :فرمود 

  :دوباره شروع كردم به شمردن
  كفر به خدا: اول 
  رساندن به پدر و مادرآزار :دوم
  خوردن مال يتيم:سوم

  فرار از جهاد:چهارم
خوردن ربا :پنجم  
خودكشي وكشتن انسان :ششم  
  !ايمان آوردن و بازگشت به جاهليت و گناه:هفتم

بـه راسـتي كسـي كـه بـدون علـت       : عرض كرد )ع(امام صادق
  .نماز خود را ترك كند كافر است )يموجه(نماز

نـه كافرشـدن    ،! اي همه هسـت و گناهـان كبيـره زيـاد    خدا بر
 چراكــه كفــر موجــب... خــوب اســت نــه حــرام خــوار شــدن  

  ...حرام خواري موجب كفرحرام خوار شدن ميشود و 
  ...جواب بعضي ها را داد)ع(امام صادق

نـا اميـدي خـود گنـاه كبيـره       ...راستي نـا اميـد نبـاش   
كـه  اميـدي داشـته بـاش     :مـي فرمايـد   )ع(امـام صـادق  ...است

تورا به انجام گناه جـرات ندهـدو از خـدا ترسـي داشـته بـاش       
   ...كه تور را از رحمتش نا اميد نكند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  صفحه صفحه يك  
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