
اشعاری در مورد خداوند

به مادر گفتم آخر این خدا کیست
که هم در خانه ی ما هست و هم نیست

تو گفتی مهربان تر از خدا نیست
دمی از بندگان خود جدا نیست

چرا هرگز نمی آید به خوابم
چرا هرگز نمی گوید جوابم؟
نماز صبحگاهتت را شنیدم

تو را دیدم، خدایت را ندیدم
!به من آهسته مادر گفت:  فرزند

خدا را در دل خود جوی یک چند
خدا در بوی و رنگ گل نهان است
بهار و باغ و گل از او نشان است
خدا در پاکی و نیکی است فرزند

بود در روشنایی ها فرزند
به هر کاری دل خود با خدا دار

دل کس را زبی مهری میازار

از: پروین دولت آبادی

اوِل هر کار ُگِل من همیشه
بگو به زیِر لب به ناِم خدا

واسه یه لحظه هم نَشو عزیزم
تو از خدای آسمون ها جدا

تو درس و مشق و زندگی و تفریح
یاِدت نَره ُکنی خدا رو صدا

هر کاری رو با ناِم او شروع ُکن
تا که بِبینی تأثیِرش رو فردا

وقتی ِدلت گرفته از زمونه
یاِد خدا میشه َدوای دردا

آراِمشی تو ِذکر و یاِد او هست
که هر کجا بِری نِمیشه پیدا

خوِدت خبر نداری اما بِدون
یاِد خدا ِدلت رو کرده شیدا

شاعر : علیرضا قاسمی



آغاز هر کتابی نام خدای داناست
او که همیشه هرجا، بخشنده و تواناست

قبل از کتاب خواندن، می خوانم این دعا را:
قلب مرا تو از وهم، خارج نما خدایا!

من را به نور دانش، یا رب، گرامی ام دار
درهای رحمتت را بر من تو باز بگذار!

علم تو بی نهایت، من بنده ای زمینی
فهمیده ام خدایا، تو مهربان ترینی

شاعر: نعیمه آقانوری

هر قطره باران
برفهر دانه ای از 
اندازه دریا

حرفدارد برایم 

گرمآفتاب این 
آن جنگل روشن

یک هدیه زیباست
 منخدایاز تو 

نام قشنگ تو
در شعر زنبور است
نامی که شیرین تر
از اشک انگور است

گل هاغنچه ها، با 
تو مهربان هستی

دنیای زیبا را
تو باغبان هستی

یاد تو را چون گل
هر صبح می بویم
راز دل خود را

من با تو می گویم

شاعر: حمید هنرجو 
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بارالها دوست می دارم تو را
ای تو با جان و دل من آشنا

ای خدای بی شریک و بی قرین
در میان دوستانم بهترین
نام زیبای تو را دارم به لب

شکر می گویم تو را هر روز و شب
این زبان و چشم و گوش و پا و دست
دارم از لطف تو هر نعمت که هست

مهربان و ای خدای خوب من
داده ای تو این همه نعمت به من

 شاعر: شیوا نیکبخت

شش دانه قاشق
شش دانه بشقاب

نان و نمکدان
یک کاسه آب

دیگی پر از آش
یک شام ساده
در دور سفره
یک خانواده
با مهربانی

با هم نشستند
در سینه شادی
بر چهره لبخند

گفتند اول
نام خدا را

خوردند با هم
نان و غذا را

یک سفره خوب
یک شام دلخواه
بعد از غذا هم

الحمداهلل
شاعر: مصطفی رحماندوست

 


