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 تقدیم به:

های کوچک خود به راز و نیاز با خداوند آالیش که با قلبکودکان پاک و بی

 شوند.مشغول می

 شوند.ی کسانی که از ذکر و یاد خدا غافل نمیبه همه

 ی عزیزم آالء جان.تقدیم به دختر عزیزم شکیبا جان و خواهرزاده



 

 

 

 مقدمه
 

                       

 (92مریم / ) 

مریم اشاره کرد به او، گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است سخن »

 «.بگوییم؟

 

این حقیقت داشت که در کودکی در گهواره لب به سخن گشود، زیرا به  ،آری

ای بود برای او. حال که ر گهواره معجزهد ؛ی خداوند، سخن گفتن عیسیامر و اراده

گذرد باید قلب پاک و احساسات زالل کودکان را دو هزار و اندی از آن زمان می

مورد توجه قرار داده و آن را در جهتی درست رشد و نمو دهیم. در اطراف ما حتماً 

و جوگری دارند و در  های جستها ذهنی این بچههایی وجود دارند، همهبچه

پرسند تا حقیقت را آید میترها نمیورد هر چیز جزئی که به چشم ما بزرگم

ها باید متصل شوند و این اتصال را فقط با راز و نیازهای دریابند. برای این یافتن

شود به خدا که خالق و آمر است ربط داد. به کودکان بیاموزانیم که: کودکانه می

این « توان برای خدا نوشت.دل کرد، می توان دردتوان با خدا سخن گفت: میمی»

گشاییم، زیرا او شنوای راه اتصال با خداوند. و هر وقت بخواهیم لب به سخن می

 داند.داناست و با هر زبانی که صحبت کنیم می

اما بهتر آنست که این ارتباط را از روی نیاز و در قالب دعا انجام دهیم تا بر 

ی خود این را تکلیف و مشق روزانه و شبانه ها و حسنات خود بیفزاییم.خوبی
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خوبی که از میان پیامبران  قدربدانیم که با خدای خود راز و نیاز کنیم. خدایا! تو چه

هاست. ها فرستادی و این نشان از دوستی تو با بچهای را خاص بچههم معجزه

 اولین کالمی که عیسی در گهواره بر زبان جاری نمود این بود:

                        ( / 03مریم) 

 «.ی خدایم، مرا کتاب داد و مرا پیغمبر کردگفت: من بنده»

ی ی ما گشته است، کتابی آسمانی برای همهلطف خداوند متعال شامل حال همه

هایش دوستی و گفته ها وبندگانش فرو فرستاده شده است تا با پیروی از فرموده

 شاءاهلل.ها بیشتر شود و خدا هم راضی و خشنود گردد. إنمحبت میان ما انسان

                         

 (03األنبیاء / ) 

ی ی بزرگواری بیداری و آوازهایم که وسیلهکرده نازلما برایتان کتابی »

 «.فهمید؟شماست، آیا نمی

های کودکانه با زبان عامیانه است ای از دعاها و نیایشاین کتاب شامل مجموعه

ام ارتباط آیات را با دعاهای کودکانه برقرار کنم. این کتاب فهم آیات که سعی کرده

سازد و خواننده با خواندن آیات که خطاب به بندگان و تر میها آسانرا برای بچه

کند. در آخر از اعماق قلبم و با از ارتباط با خداست، ارتباط دوطرفه را لمس میابر

ی خوانندگان خواهم که پرتو نور خود را در قلب همهتمامی وجود از خداوند می

 بیشتر از پیش گرداند.

 هلل رب العالمین الحمد نوآخر دعوانا أ
 0031فریبا قهرمانی ـ تهران/

 



 

 

                        

 (010/  ةالبقر) 

معبود شما معبود یکتا و یگانه است، هیچ معبودی جز او که رحمان و »

 «.رحیم است وجود ندارد

 

 سالم! خدای خوبم

 سالم! خدای مهربونم

 ایخدایا! تو خدای یکی یه دونه

 تو خدای تنهایی

 گیرهت نمیاما هیچ وقت دل

 خوریهیچ وقت غصه نمی

 رهات سر نمیو هیچ وقت از تنهایی حوصله

 تو خوبی و بزرگی

 ای تو خوبی و یگانه

 خدایا! یه کاری کن که ما هیچ وقت تنها نشیم

 یه کاری کن که هیچ وقت ازت دور نشیم خدایا!

 مون سر نره!خدایا! یه کاری کن که هیچ وقت حوصله

 خیلی دوستت داریم.خدایا! خدای بزرگ! 
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 (29النحل / ) 

شد به او هر کس، چه زن و چه مرد کار خوبی انجام دهد و مؤمن با»

ها را طبق بهترین بخشیم و پاداش آنزندگی پاکیزه و خوشایندی می

 «.کارهایشان خواهیم داد

 

 خدایا! خدای خوبم

 خدای پاکم

 خدای بزرگم

 امروز روز خوبی بود

 چون یه عالمه کار خوب انجام دادم

 برای این که بهتر از دیروز باشم

 برای این که تو از من راضی باشی

 وز خوب رو تو به ما هدیه دادیخدایا این ر

 تا بتونیم کار کنیم و شاد باشیم

 حال کنیمتا بتونیم تو رو خوش

 خدایا!

 گن که امروز روز خوبیههمه می 

 یه فرصت خوب برای یه کار خوب

 خدایا، روزای خوب ما رو زیاد کن

 خدایا! کارای خوب ما رو قبول کن



 

 خدایا! کارای خوب ما رو قبول کن

 ما یاد بده تا همیشه خوب باشیم خدایا! به

 و با خوب بودنمون تو رو شاد کنیم

 ها! خیلی دوستت داریم.خدایا! خدای خوبی
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            ( / 10-02النجم) 

چه برای آن تالش نموده است. و ای نیست جز آنسان پاداش و بهرهبرای ان»

 «.شودقطعاً سعی و تالش او دیده خواهد شد، سپس سزا و جزای کافی داده می

 

 خدایا! خدای قادر و توانا

 بینیهمه چیز و تو می

 همه چیز و تو برای ما قرار دادی

 ی اتفاقات زندگی ما روهمه

 همه منتظر فرصتیم

 ی که در زندگیمون پیش میادفرصتای

 تونه خوب باشهها میو این فرصت

 یا که بد باشه

 خدایا! خدای مهربونم

 خوایدونم که تو برای ما بهترینا رو میمی

 و این بهترینا با تالش ما به دست میاد

 مونمخدایا! من دیگه منتظر اتفاقات نمی

  کنمشم و تالش میبرم روی زمین، بلند میدستم رو می

 خوام برسمتا به همه چیزایی که می

 دونمخدایا! اینو خوب می

 خوایمبینی ما چیزی رو میوقتی که می

 خوای که ما تالش کنیمبرای رسیدن به آن می



 

 دیبینی تو اونو به ما میخدایا! وقتی که تالش ما رو می

 خدایا! خدای توانا

 توان ما رو زیاد کن

 ه کنیمهای زندگیمون مقابلتا با سختی

 حالی برسیمتا به شادی و خوش

 تا خوشبخت و سعادتمند بشیم

 خدایا! هیچ وقت ما رو تنها نذار

 چون بدون تو ما هیچیم 

 خدایا! خدای قادر و توانا! خیلی دوستت داریم.
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     ( / 050األعراف) 

موسی گفت: پروردگارا! بر من و برادرم ببخشای و ما را در رحمت خود »

 «.ترین مهربانانیداخل کن و تو مهربان

 

 خدایا! خدای بخشنده و مهربون

 خدای خوبی و دوستی

 تو خیلی خوبی

 خیلی پاکی

 کنیمخدایا! ما آدما بعضی وقتا اشتباه می

 ه تو دوست نداریدیم کو کارایی رو انجام می

 کنیاما هیچ وقت قهر نمی

 بخشاییو زود زود ما رو می

 خدایا! به ما هم یاد بده که با هم قهر نکنیم

 و اشتباهات هم رو بزرگ نکنیم

 و همیشه با همدیگر دوست باشیم

 تا تو ما رو دوست داشته باشی

 و دوست داشتن رو به خاطر دوستی تو دوست بداریم

 داشته باش خدایا! ما رو دوست

 دوستت داریم.خدای بخشنده! خیلی 



 

                        

 (059/  ةالبقر) 

مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا به جای آورید و کفران مرا »

 «.نکنید

 

 خدایا! من خوبم

 خدایا! من شادم

 کنمخدایا! من کار می

 خونمدایا! من درس میخ

 دونم که تو دوستم داریچون می

 ذاریدونم که هیچ وقت تنهام نمیچون می

 دونم که تو همه جا هستیچون می

 بینیی کارای ما رو میدونم که همهچون می

 بینی ما به یادت هستیمخدایا! وقتی که می

 حالیخوش

 بینی ما به یادت نیستیمخدایا! وقتی که می

 دی که به یادت بیفتیمشی، به ما فرصت میمیناراحت 

 حال باشیخدایا! خیلی دوست دارم که تو همیشه خوش

 پس کاری کن که همیشه به یادت باشم

 خدای خوبم! خیلی دوستت داریم.
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       ( / 03اإلسراء) 

گمان پروردگارت روزی و رزق هر کس را که بخواهد فراوان و گسترده بی»
گرداند، زیرا که خدا دارد و روزی هر کس را که بخواهد کم و تنگ میمی

 «.از بندگان خود آگاه و بینا است
 

 و مهربون وبخدای خ
 تو خوبی 

 ای تو بخشنده
 ایبخشیده چون این همه نعمتای خوب رو به ما

 ایو این همه غذاهای خوشمزه رو به ما داده
 کم بشهذاری سهم هیچ کس خدایا! تو نمی

 خدایا! ما امروز یک غذای خوشمزه خوردیم
 خیل خوشمزه بود، چون نعمت تو بود

 من با لذت آن رو خوردم، چون نعمتت رو دوست دارمو 
 ای دونستم تو آن رو برای من فرستادهچون می

 ایهمه چیز کم بشه و همه چیز رو به اندازه به ما داده خدایا!
 خواد که ما نگران چیزی باشیمو اصالً دلت نمی

 خدایا! همه چیز خیلی خوبه، خیلی عالیه
 ای ذاری چیزی کم بشه و همه چیز رو به اندازه به ما دادهچون نمی

 خواد که ما نگران چیزی باشیمو اصالً دلت نمی
 ممنونیم خدایا! خیلی ازت

 و به شکر نعمتای تو 
 خدایا! خیلی دوستت داریم.



 

                 ( / 93الرعد) 

 «.گیردها با یاد خدا آرام میآگاه باشید که دل»

 

 خدایا! خدای بزرگ و مهربون

 خدایا! خدای دوستی و محبت

 تپهی آدما میی همهیه دل تو سینه

 وشت که با آهنگش زندگی رو به حرکت در میارهیه پاره گ

 کاری کن که این قلب قشنگ و مهربون ماخدایا! 

 جایی برای دوست داشتن تو باشه

 حال باشیمهم شاد و خوشخواد که ما کنار دلت می

 خدایا! کاری کن که قلب سالم ما خالی از کینه و دشمنی باشه

 کاری کن که قلب سالم ما جای یاد تو باشه

 مان داده شودهای پاککاری کن که با یادت آرامش و اطمینان به قلب دایا!خ

 بخش است پس اونو به ما ببخشخدایا! یادت آرام

 خدایا! خیلی دوستت داریم.
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 (39یس / ) 
: باش، آن اهد همین که خطاب به آن بگویدهر گاه خداوند چیزی را بخو»

 «.باشدهم می

 
 خدایا! خدای خوب 

 خدای بزرگ و مهربون 
 تو خوبی و پاکی

 تو بزرگی و زیبایی
 خدایا! تو خورشید و آفریدی

 زرد، زرد
 خدایا! دریا رو آفریدی

 آبی، آبی
 ها رو آفریدی گل

 از رنگای خیلی قشنگ

 خاکو آفریدی
 فریدیو از خاک ما رو نیز آ

 رو خوب و قشنگ آفریدی  و همه چیز
 ها رو برای شادی ما آفریدیی اینهمه

 که دنیای قشنگی داشته باشیم
 خدایا! این نعمتا رو برایمون حفظ کن

 ی این نعمتا خیلی دوستت داریم.خدایا! به خاطر همه



 

                          

                            

        (910/  ةالبقر) 

کنند، همانند ماجرای کسانی که دارایی خود را در راه خدا مصرف می»

د دانه باشد، خداوند ای است که هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صدانه

گرداند و خدا از همه چیز آگاه برای هر که بخواهد آن را چندین برابر می

 «.است

 

 خدایا! خدای خوب

 خدای بزرگ و مهربون

 کنیم تا زندگی کنیمما کار می

 کاریم ما گندم می

 اندازدسبزی و رشد گندما رو به یاد می

 بینیمچون قدرت تو رو در سرسبزی گندما می

 دانیمها رو از لطف تو مین اینچو

رسونی و ما هم های گندم غذا به ما میاز لطف و مهربونی توست که از خوشه

 بخشیماونا رو به دیگران می

مونه و از لطف و مهربونی تو با از لطف و مهربونی توست که کسی گرسنه نمی

 شنها سیر میاین گندما، گرسنه

 کاریمتو گندم میکنیم و روی زمین ما هم تالش می

 ها زیاد بشهتا گرسنه سیر بشه و خوبی
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 و از هر خوبی یه عالمه خوبی دیگه درست بشه 

 های ماستهاش رمز خوبیهای گندم، که دونهمثل خوشه

 های خوبی پر کنخدایا! دنیا رو از دونه

 های خوبی پر کنخدایا! دنیا رو زا دونه

 رو برای همیشه نگه داریمها خدایا! به ما یاد بده که این خوبی

 ها دوستت داریم.خدایا! ای خدای خوبی



 

                             

                  ( / 90الروم) 

تالش و کوشش شما برای  های او خواب شما در شب و روز وو از نشانه»

مندی از فضل خدا است، قطعاً در این )امور( دالیلی است برای کسانی بهره

 «.که گوش شنوا داشته باشند

 

 خدایا! خدای نظم دهنده
 خدای بخشنده

 ای بدونیمی چیزایی که به ما دادهبه ما کمک کن تا قدر همه

 به ما کمک کن تا هیچ چیز رو هدر ندیم
 تا هیچ کاری رو فراموش نکنیم به ما کمک کن

 خدایا! به ما یاد بده تا کارامونو درست و به موقع انجام بدیم
 ترهجوری زندگی خیلی قشنگاین

 این جوری نعمتای تو خیلی برامون بهتره
 مون کار کنیمخدا جونم! تو دوست داری همه

 ها برای بهتر بودنمون کار کنیمها و سالها، ماهروزا، هفته
 کنهشه و به دنبال آن شب روز رو تموم میشه، ظهر میمیصبح 

 خدایا! همه چیزو منظم و مرتب آفریدی
 ها رو برامون آفریدیروزا و هفته

 خدایا! ما دوست داریم که از کارامون راضی باشی

 و همون طوری باشیم که دوست داری
 چون خیلی دوستت داریم.
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                (99/  ةالسجد) 

بارانیم و به های خشک و برهوت میکه آب را به سوی زمین ایدندیدهآیا »

یان و خودشان رویانیم که از آن هم چهارپای آن کشتزارها میوسیله

 «.بینند؟خورند؟ آیا نمیمی

 

 خدایا! خدای دانا
 خدای شنوا 
 باره باز بارون می

 تو بارون رو آفریدی
 بارونی که خیلی پاکه

 کنهبارونی که همه چیز رو تمیز و پاک می
 شه حتی دالی ما آدماگه: هر وقت باران میاد همه چیز تمیز میخدایا! مادرم می

 شنویو بهتر حرفامونو میوقت تو بیشتر آن

 شنویحرفای دالی پاک و تمیز مونو می
 کنیو دعاهای ما رو برآورده می

 خواد همش با تو حرف بزنمباره دلم میخدایا! وقتی بارون می
 ی حرفای دلمو برات بگم خواد همهباره دلم میخدایا! وقتی بارون می

 ی آن حرفایی که دوست داری بشنویهمه
خواد بگم: همراه این بارون که درختا و دشتای تشنه رو سیراب می خدایا! دلم

 ی ما رو هم از محبت و مهربونیت سیراب کنکنی همهمی
 چون خیلی دوستت داریم.



 

                         

                               

                 ( / 5یونس) 

او خدایی است که خورشید و ماه را تابان آفرید و برای ماه منازلی معین »
ها و حساب را بدانید. اهلل آن را جز به حکمت ی سالکرده است تا شماره

کنند فهمند و درک میداوند آیات را برای کسانی که مینیافریده است. خ
 «.دهدشرح و بسط می

 

 خدایا! خدای آسمونا و زمین

 ی مهربونخدای آفریننده
 تو زمین رو آفریدی

 ی این ستارگان رو آفریدیو همه
 ی تو در حرکت و چرخشههر آفریده

 چرخهماه به دور زمین و زمین به دور خورشید می

 تونیم زندگی کنیمو حرکتا ما می با این چرخشا
 های توستی اینا به خاطر لطف و مهربونیهمه
 ی اینا به خاطر ماست تا ما شاد باشیمهمه
 ی اینا به خاطر ماست که هر روز بهتر از دیرزمون باشیمهمه

 هر روز چیزای تازه یاد بگیریم 
 هر روز بهترینا رو به دست بیاریم

 هایتفریدهخدایا! به خاطر این همه آ
 خیلی دوستت داریم.
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             ( / 00عمران) 

: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را بگوای محمد! »

 «.ی مهربانی استرا ببخشاید. و خداوند آمرزندهدوست بدارد و گناهانتان 

 

 ها خدایا! خدای دوستی

 خدایی که دوست مایی

 قدر خوبه خدایا! ما امروز فهمیدیم که دوستی چه

 چون آدما با داشتن دوست خوب تنها نیستن

 چون دوست خوب همیشه به فکر مایی 

 ذاریچون ما رو تنها نمی

 و باشمخواد همیشه با تخدایا! دلم می

 کنم خونم، وقتی کار میکنم، وقتی درس میوقتی که بازی می

 دونم که همیشه با منیخدایا! می

 که با من دوستی  دونممی

 خدایا! یه کاری کن که همیشه دوستای زیادی داشته باشم

 خدایا! یه کاری کن که آدمای زیادی رو دوست داشته باشم

 ریم.خدایی که بهترین دوست مایی، دوستت دا



 

                          

 (00الملک / ) 

کند، چه سخنان خود را آهسته گویید و چه بلند و آشکار سازید، فرقی نمی»

 «.هاستچرا که او آگاه از اسرار و خفایای سینه

 

 خدایا! تو خیلی بزرگی 

 ی تو خیلی عزیز

 خدایا! راز دالی ما رو 

 دونی و حرفای پنهان ما رو تو می

 کنی و به حرفای ما همیشه گوش می

 هر حرفی که باشه، هر وقتی که باشه و هرجایی که باشه 

 گی وقت ندارم و حوصله ندارمهیچ وقت نمی

 گیکس نمیخدایا! تو حرف ما رو به هیچ

 احت بهت بگیم ی حرفا مونو با خیال رتونیم همهو ما می

 خدای خوب، خدای مهربون خدایا!

 ی حرفای ماتو شنوایی! به همه

 ی کارای ماتو بینایی! به همه

 ترین همراهیداری و مهربونخدایا! تو بهترین راز نگه

 خدایا! به ما یاد بده که همیشه حرفای تو رو بشنویم و انجام بدیم

 خدایا! خدای خوبم! خیلی دوستت داریم.
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       ( / 31یوسف) 

گفت: شکایت پریشان حالی و اندوه خود را تنها و تنها به درگاه خوا »

 «.دانیددانم که شما نمیبرم و من از خدا چیزهایی میمی

 

 خدایا! خدای خوب
 خدای مهربون

 بهترینی تو
 ترینی، تو عزیزترینیتو مهربون

 خواد باهات حرف بزنمخدایا! دلم می
 خواد صدات کنمخدایا! دلم می

 دونی خدا جون! امروز خیلی دلم گرفتهآخه می
 شهزنم دلم باز میاما هر وقت باهات حرف می

 خدایا! کمکمون کن
 که هیچ وقت احساس تنهایی نکنیم

 ن تلخ نشهتا هیچ وقت دنیای شیرینمو
 های زندگیمون زشت نشهتا هیچ وقت قشنگی

 خدایا! وقتی تو رو داریم تنها نیستیم
 خدایا! وقتی تو رو داریم دلتنگ نیستیم

 وقت همه چیز خوبه آن
 ترهتره، شیرینوقت همه چیز قشنگآن

 خدایا! دوستت داریم. 



 

                               

         ( / 95اإلسراء) 

تر بر آن چیزهایی است که در درونتان پروردگارتان از خودتان آگاه»

کاران همیشه به یقین او در حق توبهگذرد و اگر شایسته و الیق باشید می

 «.بخشاینده است

 

 خدایا! خدای خوب

 خدای آرزوها 

 رزویی رو بهت بگم:خوام یه آمی

 چون آرزو که مال خود خودمه

 آن خبر داری آرزویی که فقط تو از

دونند که گن، چون تنها تو رو دران و میخدایا! آدما آرزوهایشان رو بهت می

 تونی آرزوهای اونا رو برآورده کنی تنها تویی که می

 خدایا! خدای خوب

 خدای مهربون 

 اشته باشیمبه ما یاد بده که آرزوهای خوب د

 آن آرزوها رو دوست داشته باشیم

 مان کنو در رسیدن به آرزوهای خوب کمک

 خدایا! چون تنها تو هستی و من آرزو درام که همیشه دوستت داشته باشم

 خدایا! آرزوی دوست داشتن تو از هر آرزویی بهتره

 خدایا! خیلی دوستت داریم.
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             (1دید / الح) 

 «.1او با شماست هر جا که باشید»

 

 خدایا! خدای بینا، خدای دانا، خدای ناظر، خدای آگاه

 کنمخدایا! وجود تو همه جا حس می

 خدایا! این حس خوبو در من بیشتر کن

 کنیمکنیم بیشتر احساست میخدایا! وقتی باال باالها رو نگاه می

 کنیو باالتر از همه چیز به ما نگاه می کنم که از او باال، باالی ابرااحساس می

 خدایا! وجود تو زیر بارون 

 زیر آسمون، زیر نور مهتاب

 کنمی موجودات حس میدر حرکت برگ درختا و در همه

 ایخدایا! این حس زیبا رو تو در دلمون قرار داده

 خدایا! حس وجودتو در وجودمان بیشتر قرار بده

 حالی کنیماحساس شادی و خوشمون کن تا با یادت خدایا! کمک

 ریم و هر جا هستیم یادت کنیممون کن که هر جا میخدایا! کمک

 خدایا! خدایی که همیشه وجود داری

 خیلی دوستت داریم.

______________________ 
 یعنی با دیدن وشنیدن وتاییدش با ما هست نه با ذات ذو الجالل  

  1 -خود.



 

                       

       / (01)ابراهیم  

های خدا خواستید به شما داد، و اگر درصدد شمارش نعمت هرچه از او»

 «.ها را بشماریدتوانید آنبرآیید نمی

 

 هاها و خدای شادیها، خدای زیباییخدایا! خدای پاکی

 هایش آفریدیی زیباییخدایی که این دنیا رو با همه

 خدایی که ما رو سالمتی دادی تا خوب خوب زندگی کنیم

 کنم ازت به خاطر این که منو سالم آفریدیر میخدایا! صد بار تشک

 خدایا! این نعمت سالمتی رو تو به ما دادی، چون دوستمون داری

 پس به ما یاد بده که مراقب سالمتی خودمون باشیم

 به ما یاد بده که قدر نعمتت رو بدانیم

 تا بتونیم برای همیشه سالم زندگی کنیم

 ها زندگی کنیمزشتیتا بتونیم برای همیشه پاک و دور از 

 ی آن چیزایی که دوست نداری دور کنخدایا! ما رو از کارای بد و همه

 ی آن چیزایی که دوست داری نزدیک کنخدایا! ما رو به کارای خوب و همه

 هات دوستت داریم.ی مهربونیخدایا! به خاطر همه
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 (90الکهف / ) 

گفت: مرا به خاطر فراموش کردن بازخواست مکن و در کارم بر من »

 «.سخت مگیر

 

 خدایا! خدای خوب و زیبا

 کنی خدایی که فراموش نمی

 کنمره، فراموش میایی یادم میخدایا! من یه وقت

 قدر با ما مهربونیره که چهیادم می

 ید ازت تشکر کنمره که باو حتی یادم می

 شهآخه خدا جونم! بعضی وقتا حواسم پرت می

 شه که مهم نیستآخه خدا جونم! همش به چیزایی فکرم مشغول می

 کنیخدایا! ولی تو آروم و صبوری و با حوصله به ما نگاه می

 خدایا! تو همیشه مواظب مایی که دوباره این فراموشی ما رو گمراه نکنه

 بمون باشخدایا! مثل همیشه مواظ

 خدایا! یادمون بینداز که همیشه به یادت باشیم

 خدایا! هیچ وقت نذار که حواسمون ازت پرت بشه.

 خدایا! خدا جونم، خیلی دوستت داریم.



 

                               

         ( / 003النساء) 

کس کار بدی کند یا خود ستم کند، سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا  هر»

 «.را آمرزنده و مهربان خواهد یافت

 

 خدایا! خدای توانا

 خدای دانا 

 ی کارا رو بلدیخدایا! تو همه

 کنیهیچ وقت هیچ چیزو خراب نمی

 کنیهیچ وقت هیچ کسو فراموش نمی

 گیرهتونه ازت ایرادی بکس نمیواسه همینه که هیچ

 تونه سرزنشت کنهکس نمیواسه همینه که هیچ

 آخه تو خدایی! خیلی قدرت داری

 خیلی علم داری

 خدایا! تو که این قد خوب و توانایی

 های درستو بدهبه ما هم توان رفتن در راه

 به ما یاد بده که بتونیم موفق باشیم و کسی سرزنشمون نکنه

 ر خطایی از ما سرزدمون کن که اشتباه نکنیم و اگکمک خدایا!

 به بزرگیت ما رو ببخشایخدایا! 

 چون دل ما آدما یه کمی سر به هواست

 خدایا! خدای دانا! خیلی دوستت داریم.
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                  (015/  ة)البقر  

دارند و اما کسانی که برخی از مردم غیر خدا را مانند خداوند دوست می»

شد گر میکنند ااند خدا را خیلی دوست دارندف آنان که ستم میایمان آورده

بینند که قدرت و عظمت از که عذاب خدا را مشاهده نمایند، هنگام قیامت می

 «.آن خداست و خدا دارای عذاب سختی است

 

 خدایا! خدای عزیزم

 خدای محبوبم

 خدایا! دوستان ما رو زیاد کن

 اندازندی آن دوستانی که ما رو به یادت میهمه

 خدایا! قلب ما رو بزرگ کن

 ی دوستای خوبهمهی به اندازه

 خدایا! چشم ما رو بینا کن

 تا در انتخاب دوست اشتباه نکنیم

 خدایا! به دستامون قدرت بده

 های خوب تالش کنیمتا در کمک کردن به دوست

 خدایا! به ما یاد بده

 تا هیچ وقت دوستامونو از خودمون ناراحت نکنیم

 خوای که از همدیگه ناراحت بشیمچون تو نمی



 

 ی ما خوبی، و دوست خوب ماییهمه چون تو با

 خدایا! دوستی بین ما و خودتو بیشتر و بیشتر کن

 چون خیلی دوستت داریم.
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  (91)األعراف /  

پوشاند و ایم که عورت شما رو میای آدمیزاد! ما لباسی برای شما درست کرده»

لباسی زینتی را. که لباس تقوا و ترس از خداوند بهترین لباس است. این از 

 «.های خداست تا بندگان متذکر شوندنشانه

 

 خدایا! خدای خوبم

 خدای پوشاننده

 ی ماییخدایا! خدایی که آبروی همه

 کس بریزهذاری آبروی هیچیعنی نمی

 کنی که خدایا! تو به آدما کمک می

 هاشونو جبران کننبتونن بدی

 خدایا! به ما فرصت بده 

 تا در کمترین زمان، خوب بودنو بدونیم

 خدایا! به ما فرصت بده

 تا خودمونو به تو ثابت کنیم

 خوب باشیمتونیم ثابت کنیم که می

 ی ما خدایا! به همه

 لباس خوبی و آبرو بپوشون

 ی ماخدایا! به همه



 

 لباس پاکی و درست بپوشون

 خدای پاک و عزیز

 خودت با ما باش

 و همیشه مواظب ما باش

 خدیا! خیلی دوستت داریم.
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             ( / 33اإلسراء) 

بگو: پروردگار! مرا صادقانه وارد کن و صادقانه بیرون آور و از جانب خود »

 «.قدرتی به من عطا فرما که یار و مددکار من باشد

 

 خدایا! خدای خوبم

 خدای مهربونم

 خدایی که همه چیزو خوب آفریدی

 فریدیو همه چیزو تو تنها آ

 ی آدماشی دنیا با همههمه

 و برای ما در این دنیای خوب 

 یه عالمه کار خوب قرار دادی

 خدایا! به ما کمک کن که کارامون رو زمین نمونه

 خدایا! به ما کمک کن که کارامونو به فردا نیندازیم

 خدایا! به ما کمک کن که کارامونو تا آخر انجام بدیم

 انجام کارامون فقط به یاد تو باشیم خدایا! به ما کمک کن که در

 دیمچون همه کارا رو فقط به خاطر تو انجام می

 چون خیلی دوستت داریم.



 

                  ( / 10ق) 

 «.میرانیم، و سرنوشت به سوی ماستگردانیم و میبه راستی که ما زنده می»

 

 ی بخشخدایا! خدای هست

 ایتو به ما زندگی بخشیده

 برای زنده بودنمون

 ایتو به ما نعمتای زیادی داده

 برای بهتر بودنمون

 خواد که ما آدما در حرکت و جنب و جوش باشیمخدایا! تو دلت می

 خواد که کار کنیم و زحمت بکشیمدلت می

 خواد برای هر کارمون هدفی داشته باشیمدلت می

 خوایر خوبی ما رو میقدخدایا! تو که این

 یه کاری کن که حرکت و تالشمون به سوی تو باشه

 خوایقدر خوبی ما رو میخدایا! تو که این

 های راه رسیدن به تو برامون آسون بشه یه کاری کن که سختی

 خدایا! با تو بودن، یعنی آسونی، یعنی آرامش، یعنی احساس زندگی و زنده بودن

 ت داریم.ایم دوستخدایا! تا زنده
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 (90األنفال / ) 

 «.شنوندکه آنان نمیگفتند: شنیدیم و حال آنمانند کسانی نباشید که می»

 

 خدایا! خدای خوب و عزیزم

 زنممن همیشه باهات حرف می

 گمهمه درد دالمو برات می

 دیاز هر کس به حرفام گوش می آخه تو بهتر

 دونم که تو هم خیلی چیزا رو بهمون گفتیخدا جون! می

 خوایدونم که چه چیزی ازمون میمی

 ایی که دوست داری ما اونا رو گوش کنیمخوای حرفاز ما می

 خوای کارایی که دوست داری ما اونا رو انجام بدیماز ما می

 دیمنمیاما ما بعضی وقتا به حرفای تو گوش 

 دونیم فایده و سود این حرفا چیه؟شاید به این خاطره که نمی

 های تو نهفته است؟دونیم چه علتی در خواستهو نمی

 خدایا! خدای خوبم! یه کاری کن که حرفای تو رو خوب بفهمیم

 ی حرفات گوش بدیمو خوب خوب به همه

 تا تو بیشتر ما رو دوست داشته باشی

 ریم.چون ما خیلی دوستت دا



 

                               

                             

 (031عمران / آل) 

که  گردند، و اما آنانهایی سیاه میهای سفید و چهرهروزی که چهره»

شود( آیا بعد از ایمان خود کافر ها گفته میهایشان سیاه است )به آنچهره

 «.رو بچشید ورزید عذابپس به سبب کفری که می اید؟!شده
 

 همتاخدایا! خدای پاک و بی

 خدای یگانه و یکتا

 مونو تمیز و پاک نگه داریممون کن تا اطراف و زندگیخدایا! کمک

 دگی کنیمتا بتونیم خوب و قشنگ زن

 نیاد مونتا سیاهی و زشتی تو زندگی

 مون کن تا آثار کثیفی و سیاهی رو زا خودمون دور کنیمخدایا! کمک

 تا چشما و دستا و قلبمون سیاهی نمونه 

 خدا جونم! دالمونو پاک کن تا بهترین باشیم

 پیش تو عزیزترین باشیم

 پاک کنیم هامونو از بدیخدایا! یادمون بده که درون

 طوری زندگی کنیم که تو دوست داری دایا! به ما یاد بده آنخ

 خدایا! خیلی دوستت داریم.
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                  ( / 20النمل) 

داده شده است که تنها و تنها خداوند این سرزمین را بپرستم، به من دستور »

آن خداوندی که چنین مکانی را حرمت بخشیده و همه چیز از آن اوست و 

 «.ی تسلیم شدگان باشمبه من فرمان داده شده که از زمره

 

 خدایا! خدای خوبم

 ی قشنگ و زیبای منه، یه خونهجا خونهاین

 یدیجا آفرخدایا! تو منو این

 منو برای این سرزمین آفریدی

 و این سرزمینو برای من آفریدی

 ام که خونه و سرزمینم رو دوست داشته باشمخدایا! من یاد گرفته

 ی چیزایی رو که دارم دوست داشته باشمام همهیاد گرفته

 دونیمخدایا! ما آدما قدر چیزایی رو که برای ما آفریدی نمی

 م که ازون دور بشیمدونیقدر اونا رو زمانی می

 خوام همیشه یادم باشه چیزایی رو که دارماما من می

 خیلی با ارزشه و برام خیل عزیزه

 همیشه یادم باشه چه چیزایی دارم و باید نگه دارم

 خدایا! یادم بده که همیشه یادم باشه

 خدا جونم! خیلی دوستت دارم.



 

                                

                          

                  ( / 90اإلسراء) 

رتان پروردگارت فرمان داده است که جز او کسی را نپرستید و به پدر و ماد»

ها به سن پیری برسند پس به نیکی کنید. هرگاه یکی زا آن دو و یا هر دوی آن

 «.ها حرف بزنها فریاد مزن و محترمانه با آنها اف مگو و بر سر آنآن

 

 هاخدایا! خدای زیبایی
 خدایی که ما رو از پدر و مادری مهربون آفریدی

 وقتی که به دنیا اومدم
 ر رو به من دادیپدری دلسوز و مادری فداکا

 ها به دنیا آمدند و از پدر و مادر محروم بودنخدایا! خیلی
 در این دنیا پدرا و مادرای زیادی بودن و رفتن

ی مهربونو که مانند دو بال برای به پرواز در اومدن ما قرار خدایا! این دو فرشته

 یا از ما نگیرداده
 قرار بدهخدایا! وجود پدر و مادر رو همیشه در کنارمون 

 گیریمچون با بودن اونا خیلی چیزا رو یاد می
 خورهگیریم که هر چیزی به چه درد مییاد می

 کنهحال میخدایا! وجود اونا ما رو شاد و خوش
 حالی بیاریم پس به ما هم یاد بده که برای اونا شادی و خوش

 و با قلبای پاک خود به اونا ثابت کنیم که دوستشون داریم
 چون تو رو خیلی دوست داریم.خدایا! 
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     ( / 02الحجر) 

های استوار و پابرجایی پدید ایم و در زمین کوهما زمین را گسترانیده»

های هماهنگ و در اندازه ی سنجیده وایم و همه چیز را به گونهآورده

 «.ایممشخص در آن ایجاد کرده

 

 خدایا! خدای خوب و مهربون

 خدای خالق زمین و آسمون 

 خدایا! وقتی ما آدما پامونو روی زمین گذاشتیم

 از همون اول بهمون وقت دادی

خدایا! وقت دادی که در دنیا بگردیم و ببینیم و یاد بگیریم حاال خیلی از اون 

 گذرهمیروزای اول 

 شیمتر میو ما هر روز بزرگ و بزرگ

 خیلی چیزا رو یاد گرفتیم و خیلی جاها رو دیدیمو 

 شهها تموم میحاال وقت و فرصتا مانند گذر سریع ثانیه

 شههای سفید کاغذی که با قلم سیاه میمانند صفحه

 خدایا! به ما یاد بده بفهمیم که فرصتا رو از دست ندیم

 ی آدما خوب استفاده کنیماز تجربه به ما یاد بده که

 به ما یاد بده که بهتر و داناتر زندگی کنیم

 های طالئی همراهمون باشخدایا! در این فرصت

 خدا جونم! خیلی دوستت داریم.



 

                          

 (0الحدید / ) 

 «.و آخر و پیدا و ناپیداست و او به همه چیز آگاهی دارد او اول»

 

 خدایا! ای خدای اول، ای خدای آخر

 و نام توستخدایا! اول هر چیز و آخر هر چیز با یاد 

 رسه در هیچ هوایی وجود ندارهآن آرامشی که با یادت به ما می

 رسه هیچ خورشیدی ندارهآن نور و گرمایی که ازت به ما می

 ی هیچ گلی نیسترسه در ریشهکه ازت به ما می آن محبتی

 کنیای که ما رو به سوی خودت دعوت میو آن لحظه

 ی زندگی ماستترین و زیباترین لحظهقشنگ

 خدایا! ما تشنگان دیدار توییم و با تو گفتیم تا 

 همیشه یار و همراهمون تو باشی

 بپذیری هخواییم کها ازت میخدایا! در آخرین نیایش

 رسونهچه ما رو به تو می هر

 ای عزیزترین عزیزها! خیلی خیلی دوستت داریم.
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             ( / 059البقره) 

 «.مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم»

 

 شود، کنی دلت پر از ستاره میدعا که می

 کند،صدای تو سکوت رو هزار تکه می

 کند، ه میبه روی جانماز تو ستاره چک

 چه با صفاست! 

 کنی.ای که خدا خدا میلحظه

 

 


