
 کلید همه قفل ها نماز 

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و گفت: در  

زندگی ام سه قفل وجود دارد و سه کلید از شمام    

 می خواهم. 

 خواهم.  اینکه هاسر نیکویی از خدا میقفل اول: 

 دوست دارم ک رم برکت داشته ب شد.قفل دوم: 

 دوست دارم ع قبت بخیر شوم.قفل سوم: 

 : شیخ فرمود

 برای قفل اول: نا زت را اول وقت بخوان.

 برای قفل دوم: نا زت را اول وقت بخوان.

 برای قفل سوم: نا زت را اول وقت بخوان.

 سه قفل با یک کلید؟!جوان عرض کرد: 

 »ش ه کلید است. «نماز اول وقتشیخ فرمود: 

م  را از آتم         “  نصف دانه خرم ”  وقتی که 

 جهنم دور می کند،

خشم پروردگ ر را خم ممو    “  صدقه دادن” و 

 کند، می

سبحم ن  ” و “  سبح ن ا... و بحاده   ” و دو کلاه 

میزان اعا ل م  را سنگیم  ممی     “  ا... العظیم   

 کند،

م  را هفت د س ل از جهنم “  روزه یک روزه”  و 

 دور می کند، 

گن ه ن اعض ی بدن را محمو  “  وضو گرفت ” و 

 می کند،

 که ده ه  برابر می شود....“  ثوابی”و 

که ب  توبه ای خ لص نه بخمشمیمده    “  گن هی” و 

 می شود....! 

پس چرا بعضی ه  فکر می کنند که بهمشمت   

 دور است؟!  

( در جام  دانشمیمویم ن بمه           72/9/89حضرت آیت ا... خ منه ای در پ ی ن مراسم عزاداری اربعی )  

م  برای شمام هم     «ی ثب ت قدم در صراط مستقیم اش ره کردند و خط ب به جوان ن فرمودند:  مسئله

 »هایشه، دع  می کنم که خدای متع ل شا  را در ای  راه ث بت قدم بدارد.

یکی از توصیه ه ی آیت  »ثب ت قدم«رهبر انقالب پی  از ای  نیز چندی  ب ر نقل کردند که دع ی 

 ا... بهیت بوده که می فرمودند: 

 ای  دع  را زی د بخوانید: ی  ا... ی  رحا ن ی  رحیم ی  مقلب القلوب ثبّت قلبی علی دینک.

 معرفی هیئت مصباح الهدی
(                                سال تاسیس: 28310623190دبیر هیئت : سید محسن موسوی  ) شماره تماس 

3186 
این هیئت  زیر نظر نهاد رهبببری در دانشب باه  زاد اسبسمبی اسبتبان اصبابهبان و تبمبامبار ببا  بمب  هبای مبردمبی 

 دانش اهیان اداره می گردد.  
بان    320191122103شماره حساب هیئت جهت واریز م  های مردمی:                                    

 رسالت 

 2213-6033-3321-3662شماره  ارت                           IR1907000010002138440044001شماره شبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به محضر مبارک قطب   
عالم امکان،  محور عالم وجبود   
 و واسطه فیض خالق و مخلوق:

 

 هر قطره دریا می شود وقتی بیایی

 صحرا  شکوفا می شود وقتی  بیایی

 

 رمز  تمام   قفل  های   بسته ی   ما 

 یک لحظه پیدا می شود وقتی بیایی 

 

 زمین خوردآن پرچمی که عصر عاشورا 

 در  کعبه  برپا  می شود وقتی  بیایی

 

 الّلهم عجّل لولیک الفرج
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 ویژه نامه دهه آخر ماه صفر 



 امام حسن مجتبی )ع( می فرماید:

 
هالکت و ن بودی هر شخص در سه چیز است: تکمبمر،     

 حرص، حسد.

تکبر سبب ن بودی دی  و ایا ن شخص است. شیمطم ن    

 ب  آن هاه عب دت بوسیله ی تکبر، ملعون شد.
 

حرص و طا ، دشا  شخصیت انس ن اسمت، همام ن      

طوری که حضرت آدم)ع( به وسیله ی آن از بمهمشمت      

 خ رج شد.
 

حسد سبب هاه خالف ه  و زشتی هم سمت. همام ن        

طوری که بوسیله ی آن ق بیل برادر خود ه بیل را بمه    

 قتل رس ند.

 
 555ص  1اعیان الشیعه جلد 

 ز امام رضا)علیه السالم( روایت شده :ا

عقل شخص مسلا ن تا م نیست، مگر اینکه ده خصلت را دارا ب شد: از او امید خیر ب شد، از بدی او در ام ن ب شنمد، خمیمر       

اندک دیگری را بسی ر شا رد، خیر بسی ر خود را اندک شا رد، هر چه ح جت از او خواهند دلتنگ نشود، در عار خمود از      

دان  طلبی خسته نشود، فقر در راه خدای  را از توانگری محبوبتر بداند، خواری در راه خدای  از عمزت بم  دشمامنم           

محبوبتر ب شد، گان می را از پرن می خواه نتر ب شد، سپس فرمود: دهای چیست؟ به او گفته شد: احدی را ننگرد جز آنمکمه     

 بگوید او از م  بهتر و پرهیزگ رتر است.

  (769  ، ص  العقول  )تحف

 

 دختر بدر الدّجی امشب سه جا دارد   عزا 

  ، گاهی رضاحسنپدر، گاهی  گوید گاه می

 

رحلت  جانگداز  خاتم االنبیاء حضرت محححمحد    

مصطفی صلی ا... علیه و آله و سلّم  و شحهحادت      

کریم اهل بیت  امام حسن مجتبی و ثامن الحجح   

علی بن موسی الرضا علیهما السالم  بر تمحامحی   

 شیعیان تسلیت باد . 

 هیئت مصباح الهدی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان   2

  در محضر موال علی )ع( 

در شگفتم از بخیل، به سوی فقری می شت بد که از   

آن گریزان است و سرم یه ای را از دست می دهمد،    

که در جستیوی آن است. در دنی  چون تهیدستم ن   

زندگی می کند، در ح لیکه در آخرت چون سرم یمه  

 داران مح کاه می شود. 

ارز ،  ای بی و در شگفتم از متکبری که دیروز نطفه

و فردا مرداری گندیده خواهد بود.کسی که آفرین   

نگرد، در ح لیکمه در وجمود خمدا           پدیده ه  را می

 تردید دارد.

و در شگفتم از آن کس که مردگ ن را می بیمنمد و     

مرگ را از ی د برده است. و کسی که پیدای  دوب ره  

کند، در ح لیکه پمیمدایم  آیم زیم  را           را انک ر می

کمنمد، در        نگرد؛ و خ نه ن بود شدنی را آب د ممی  می

 ح لیکه ج یگ ه هایشگی را از ی د برده است.
 121نهج البالغه حکمت 


