
 

 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مثبت =فيمن  

 نويسنده: سلمان

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

...به نام او



 بي مقدمه!

موذني ساليان طوالني باالي ماذنه اذان مـي    :مثبت جواب
ــاي اطــراف       ــه ه ــي از خان ــه يك ــاهش ب ــت روزي نگ گف

كه بسيار زيبا و دلربا...اذان را بـا زحمـت   افتاد،دختري راديد 
زياد به پايان رسانيد! و به در خانه دختـر رفـت، گفـت مـي     
خواهم از دخترتان خواستگاري كـنم، مـا ارمنـي هسـتيم و     

طاقت نياورد دوباره بـه در   شما مسلمان... موذن برگشت اما
خانه دختر رفت... پدرش گفت بايد ارمني شوي تا ... بالخره 

 و پيگير بسـاط عروسـي شـد تـا     ي شدذيرفت وارمنموذن پ
فت پـايش بـه سـنگي    در كوچه راه مي ر عروسياينكه شب 

  !)!(عاقبت به خيري؟ !ردكافر مزمين خورد و خورد و
دلباختـه   در ايام جواني دختري رعنـا و زيبـا  : منفي جواب

من شد و سرانجام در خانه اي خلوت مرا به دام انـداخت بـا   
خودم گفتم : رجبعلي خدا مي تواند تورا خيلي امتحان كند 

از اين حرام آماده و لذت ! كن يك بار تو خدا را امتحان
    به خاطر خدا صرف نظر كن ،سپس به خدا گفتم : بخش

 تو هم مرا براي...من اين گناه را براي تو ترك مي كنم 
و شد شيخ رجبعلي خياط و به آن ...كنت خودت تربي

  رسيد...معنوي مقامات 
از تـرك هرگنـاه    ، پس از اين به بعد  چه معامله قشنگي!

  بزنيم:به خدا  راشيخ رجبعلي  اين حرف 

ن ودت   ای  ا    وھم 
گناه نكردن آسـان تـر    راستي حضرت علي (ع) ميفرمايد:

 ..از تقاضاي توبه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  صفحه صفحه يك  
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