
 دعای سه عالم برای باران 

از شهر خارج  آن هااود علیه السالم قحط سالی پدید آمد. مردم سه نفر از علمای خود را انتخاب کردند و ر زمان حضرت دد

 شدند تا از خدا طلب باران نمایند. 

ما ظلم کرده است مورد عفو و بخشش قرار دهیم. اینک ه را که ب شخصی: خدایا تو به ما فرمان داده ای تا گفت ایشانکی از ی

دومی گفت: خدایا تو به ما دستور داده ای که بندگان را آزاد کنیم و اینک ما بندگان  !کرده ایم تو ما را عفو کن ما به خود ظلم

سووومی گفت: خداوندا تو در تورات خود ما را حمکم کرده ای که فریر و مسووکین را از خود نرانیم و ما  !توئیم، ما را آزاد فرما

 در این لحظه باران نازل شد.  ! ...ایم. تو ما را محروم مکنخانه ات ایستاده  مسکین هستیم که درِ

 

 تدبیر، در ترک تدبیر است

ضی اوقات(ی ست )در بع اوقات امورات خود  ی لکن در همه ؛کی از بزرگان اهل علم و دانش فرمودند: تدبیر در تَرک تدبیر ا

 (44)سوره ی مبارکه ی غافر، إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ اللَّهِ إِلَى أَمْرِی أمفَوِّضمرا به خالق خود واگذارید و بگویید: 

 

 مزایده برای تُرک شیرازی

  افظ:ح

 بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

  لکار:گ

 بخال هندویش بخشم سر و دست و دل و پا را اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را خودم باشد نثار دوست خواهم کرد از آن چهن م

 دیگری:



 بخال هندویش بخشم تمام روح و اعضا را  گر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را ا 

 نه چون )گلکار( که می بخشد سر و دست و دل و پا را در جهان ماند نثار دوست خواهم کرد  آن چهن م

 نه آن ترکی که شور افکنده دلها را   ا را بخاک گرم می بخشند ر و دست و دل و پس

  :اهل بیت علیهم السالمتان ( جهت مسرت دوسمجتبیسید)لف ؤم

 بخال هندویش بخشم مرغ عشری در بهشت کبریا را  اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 که می بخشند تمام روح و اعضاء را آن هاه چون ن فنا دور است نثار دوست خواهم کرداز  آن چهن م

 نه آن ترکی که می بخشد نوای دلپذیر قلب و دلها را.  ه اش مأمور اهلل است بس روح و روان گیرند

 

 ن رها کنیمبازیادی غذا را در بیا

سالم غذا می خوردم. بعد از غذا غالم من م سفره و باقی ماندهحمدابن ولید می گوید: نزد امام هادی علیه ال غذا را  ی آمد تا 

سالم فرمود ضافه می آید آن چه: اگر در بیابان غذا خوردی ندبردارد. امام علیه ال شد،  ،ا سفندی با رها کن، و حتی اگر ران گو

 )و دور نریز(. اگر در خانه غذا خوردی هر چه اضافه آمد آن را بخور

 

 


