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مقدمه

َشاَرۡت إََِلۡهِۖ قَالُواْ َكۡيَف نَُكّلُِم َمن ََكَن ِِف ﴿
َ
 .[92: مریم] ﴾٢٩ا ٱلَۡمۡهِد َصبِيّّ فَأ

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

این حقیقت داشت که در کودکی در گهواره لب به سخن گشود، زیرا به امر و  ،یآر

حال که دو . ای بود برای او در گهواره معجزه ؛ی خداوند، سخن گفتن عیسی اراده

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

هایی وجود  در اطراف ما حتماً بچه. و نمو دهیم قرار داده و آن را در جهتی درست رشد

و جوگری دارند و در مورد هر چیز جزئی که   های جست ها ذهن ی این بچه دارند، همه

ها باید  برای این یافتن. پرسند تا حقیقت را دریابند آید می ترها نمی به چشم ما بزرگ

شود به خدا که خالق و آمر  میمتصل شوند و این اتصال را فقط با راز و نیازهای کودکانه 

توان درد دل  می: توان با خدا سخن گفت می»: به کودکان بیاموزانیم که. است ربط داد

و هر وقت بخواهیم لب به . این راه اتصال با خداوند« .توان برای خدا نوشت کرد، می

 .داند گشاییم، زیرا او شنوای داناست و با هر زبانی که صحبت کنیم می سخن می

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

ی خود بدانیم که با خدای  این را تکلیف و مشق روزانه و شبانه. و حسنات خود بیفزاییم

ای را خاص  خوبی که از میان پیامبران هم معجزه قدر تو چه! خدایا. خود راز و نیاز کنیم

اولین کالمی که عیسی در گهواره . هاست ی و این نشان از دوستی تو با بچهها فرستاد بچه

 :بر زبان جاری نمود این بود

ِ َءاتَىِِٰنَ ٱلِۡكَتَٰب وََجَعلَِِن نَبِيّّ قَاَل إِّّنِ َعۡبُد ٱ﴿  .[03: مریم] ﴾٣٠ا َّلله

 .«ی خدایم، مرا کتاب داد و مرا پیغمبر کرد من بنده: گفت»
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ی  ی ما گشته است، کتابی آسمانی برای همه شامل حال همهلطف خداوند متعال 

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

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

نَزۡۡلَآ إََِلُۡكۡم كَِتٰبّ ﴿
َ
 لََقۡد أ

َ
 .[03: األنبیاء] ﴾١٠فَََل َتۡعقِلُوَن ا فِيهِ ذِۡكرُُكۡمۚ أ

ی بزرگواری شماست، آیا  ی بیداری و آوازه ایم که وسیله ما برایتان کتابی نازل کرده»

 .«فهمید؟ نمی

های کودکانه با زبان عامیانه است که  ای از دعاها و نیایش این کتاب شامل مجموعه

این کتاب فهم آیات را برای . رار کنمام ارتباط آیات را با دعاهای کودکانه برق سعی کرده

سازد و خواننده با خواندن آیات که خطاب به بندگان و ابراز ارتباط با  تر می ها آسان بچه

در آخر از اعماق قلبم و با تمامی وجود از . کند خداست، ارتباط دوطرفه را لمس می

 .تر از پیش گرداندی خوانندگان بیش خواهم که پرتو نور خود را در قلب همه خداوند می

 هلل رب العاملنی احلمد نوآخر دعوانا أ

 6831/فریبا قهرمانی ـ تهران
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ٓ  ِإَوَلُٰهُكۡم إَِلٰه  ﴿ ۖ ّله ُٰن ٱلرهِحيُم َوِٰحد  َٰ  .[060: البقرة] ﴾١٦٣ إَِلَٰه إِّله ُوَو ٱلرهۡح

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

 .«وجود ندارد

 خدای خوبم! سالم

 خدای مهربونم! سالم

 ای تو خدای یکی یه دونه! خدایا

 تو خدای تنهایی

 گیره اما هیچ وقت دلت نمی

 خوری هیچ وقت غصه نمی

 ره ات سر نمی و هیچ وقت از تنهایی حوصله

 تو خوبی و بزرگی

 ای  تو خوبی و یگانه

 ا هیچ وقت تنها نشیمیه کاری کن که م! خدایا

 یه کاری کن که هیچ وقت ازت دور نشیم !خدایا

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

 .خیلی دوستت داریم! خدای بزرگ! خدایا

نََثٰ َوُوَو ُمۡؤمِن  ا َمۡن َعِمَل َصٰلِحّ ﴿
ُ
ۡو أ
َ
ۖ  فَلَنُۡحيِيَنهُهۥ َحَيٰوةّ  ّمِن ذََكٍر أ َينهُهۡم َوَۡلَۡجزِ  َطّيَِبّة
ۡحَسِن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن 

َ
ۡجَرُوم بِأ

َ
 .[29: النحل] ﴾٩٧أ

هر کس، چه زن و چه مرد کار خوبی انجام دهد و مؤمن باشد به او زندگی پاکیزه و »

 .«ها را طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد بخشیم و پاداش آن خوشایندی می
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 خدای خوبم! خدایا

 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

 خدایا این روز خوب رو تو به ما هدیه دادی

 تا بتونیم کار کنیم و شاد باشیم

 حال کنیم تا بتونیم تو رو خوش

 !خدایا

 گن که امروز روز خوبیه همه می 

 ت خوب برای یه کار خوبیه فرص

 خدایا، روزای خوب ما رو زیاد کن

 کارای خوب ما رو قبول کن! خدایا

 کارای خوب ما رو قبول کن! خدایا

 به ما یاد بده تا همیشه خوب باشیم! خدایا

 و با خوب بودنمون تو رو شاد کنیم

 .خیلی دوستت داریم! ها خدای خوبی! خدایا

نَسِٰن إِ ﴿ ن لهيَۡس لِۡۡلِ
َ
نه َسۡعَيُهۥ َسوَۡف يَُرىٰ  ٣٩ّله َما َسََعٰ َوأ

َ
ۡوََفٰ  ٤٠ َوأ

َ
ُثمه ُُيَۡزىُٰه ٱۡۡلََزآَء ٱۡۡل

 .[10 - 02: النجم] ﴾٤١

و قطعاً . چه برای آن تالش نموده است ای نیست جز آن برای انسان پاداش و بهره»

 .«شود سعی و تالش او دیده خواهد شد، سپس سزا و جزای کافی داده می
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 خدای قادر و توانا! ایاخد

 بینی همه چیز و تو می

 همه چیز و تو برای ما قرار دادی

 ی اتفاقات زندگی ما رو همه

 همه منتظر فرصتیم

 فرصتایی که در زندگیمون پیش میاد

 تونه خوب باشه ها می و این فرصت

 یا که بد باشه

 خدای مهربونم! خدایا

 خوای دونم که تو برای ما بهترینا رو می می

 و این بهترینا با تالش ما به دست میاد

 مونم من دیگه منتظر اتفاقات نمی! خدایا

  کنم شم و تالش می برم روی زمین، بلند می دستم رو می

 خوام برسم تا به همه چیزایی که می

 دونم اینو خوب می! خدایا

 خوایم بینی ما چیزی رو می وقتی که می

 نیمخوای که ما تالش ک برای رسیدن به آن می

 دی بینی تو اونو به ما می وقتی که تالش ما رو می! خدایا

 خدای توانا! خدایا

 توان ما رو زیاد کن

 های زندگیمون مقابله کنیم تا با سختی

 حالی برسیم تا به شادی و خوش

 تا خوشبخت و سعادتمند بشیم
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 هیچ وقت ما رو تنها نذار! خدایا

 چون بدون تو ما هیچیم 

 .خیلی دوستت داریم! توانا خدای قادر و! خدایا

ِٰۡحنَِي ﴿ رَۡحُم ٱلّره
َ
نَت أ

َ
ۡدِخۡلَنا ِِف رَۡۡحَتَِكۖ َوأ

َ
ِِخ َوأ

َ
 .[151:األعراف] ﴾١٥١قَاَل َرّبِ ٱۡغفِۡر ِِل َوِۡل

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

 .«ترین مهربانانی تو مهربان

 خشنده و مهربونخدای ب! خدایا

 خدای خوبی و دوستی

 تو خیلی خوبی

 خیلی پاکی

 کنیم ما آدما بعضی وقتا اشتباه می! خدایا

 دیم که تو دوست نداری و کارایی رو انجام می

 کنی اما هیچ وقت قهر نمی

 بخشایی و زود زود ما رو می

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

 یمو اشتباهات هم رو بزرگ نکن

 و همیشه با همدیگر دوست باشیم

 تا تو ما رو دوست داشته باشی

 و دوست داشتن رو به خاطر دوستی تو دوست بداریم

 ما رو دوست داشته باش! خدایا

 .دوستت داریمخیلی ! خدای بخشنده

ۡذُكرُۡكۡم َوٱۡشُكُرواْ ِِل َوَّل تَۡكُفُروِن ﴿
َ
 .[059: البقرة] ﴾١٥٢فَٱۡذُكُروِِنٓ أ

 .«کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا به جای آورید و کفران مرا نکنید مرا یاد»
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 من خوبم! خدایا

 من شادم! خدایا

 کنم من کار می! خدایا

 خونم من درس می! خدایا

 دونم که تو دوستم داری چون می

 ذاری دونم که هیچ وقت تنهام نمی چون می

 دونم که تو همه جا هستی چون می

 بینی ی کارای ما رو می دونم که همه چون می

 بینی ما به یادت هستیم وقتی که می! خدایا

 حالی خوش

 بینی ما به یادت نیستیم وقتی که می! خدایا

 دی که به یادت بیفتیم شی، به ما فرصت می ناراحت می

 حال باشی خیلی دوست دارم که تو همیشه خوش! خدایا

 پس کاری کن که همیشه به یادت باشم

 .دوستت داریم خیلی! خدای خوبم

ۚ إِنهُهۥ ََكَن بِعَِبادِهِۦ َخبرَِيۢا بَِصريّ إِنه َرّبهَك يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يَشَ ﴿  ﴾٣٠ا آُء َوَيۡقِدُر
 .[03:اإلرساء]

دارد و  گمان پروردگارت روزی و رزق هر کس را که بخواهد فراوان و گسترده می بی»
د، زیرا که خدا از بندگان خود آگاه و گردان روزی هر کس را که بخواهد کم و تنگ می

 .«بینا است
 و مهربون وبخدای خ

 تو خوبی 
 ای  تو بخشنده

 ای ی خوب رو به ما بخشیدهتا نعم چون این همه
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 ای و این همه غذاهای خوشمزه رو به ما داده
 کم بشهذاری سهم هیچ کس  تو نمی! خدایا
 ما امروز یک غذای خوشمزه خوردیم! خدایا

 ه بود، چون نعمت تو بودخیل خوشمز
 من با لذت آن رو خوردم، چون نعمتت رو دوست دارمو 

 ای  دونستم تو آن رو برای من فرستاده چون می
 ای همه چیز کم بشه و همه چیز رو به اندازه به ما داده! خدایا

 خواد که ما نگران چیزی باشیم و اصالً دلت نمی
 همه چیز خیلی خوبه، خیلی عالیه! خدایا

 ای  ذاری چیزی کم بشه و همه چیز رو به اندازه به ما داده ن نمیچو
 خواد که ما نگران چیزی باشیم و اصالً دلت نمی

 خیلی ازت ممنونیم! خدایا
 ی تو تا نعم و به شکر

 .خیلی دوستت داریم! خدایا

ِ َتۡطَمئُِن ٱلُۡقلُوُب ﴿ َّل بِِذۡكرِ ٱَّلله
َ
 .[92: الرعد] ﴾٢٨أ

 .«گیرد ها با یاد خدا آرام می آگاه باشید که دل»

 خدای بزرگ و مهربون! خدایا

 خدای دوستی و محبت! خدایا

 تپه ی آدما می ی همه یه دل تو سینه

 یه پاره گوشت که با آهنگش زندگی رو به حرکت در میاره

 کاری کن که این قلب قشنگ و مهربون ما! خدایا

 جایی برای دوست داشتن تو باشه

 حال باشیم هم شاد و خوشکنار خواد که ما  دلت می

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

 کاری کن که قلب سالم ما جای یاد تو باشه
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 مان داده شود های پاک کاری کن که با یادت آرامش و اطمینان به قلب !خدایا

 بخش است پس اونو به ما ببخش یادت آرام! خدایا

 .اریمخیلی دوستت د! خدایا

َراَد َشۡي ﴿
َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
َمآ أ ن َيُقوَل َُهُۥ ُكن َفَيُكوُن  ٔ  إِّنه

َ
 .[29: یس] ﴾٨٢ا أ

باش، آن هم : هر گاه خداوند چیزی را بخواهد همین که خطاب به آن بگوید»
 .«باشد می

 خدای خوب ! خدایا
 خدای بزرگ و مهربون 

 تو خوبی و پاکی
 تو بزرگی و زیبایی

 ورشید و آفریدیتو خ! خدایا

 زرد، زرد
 دریا رو آفریدی! خدایا

 آبی، آبی
 ها رو آفریدی  گل

 از رنگای خیلی قشنگ
 خاکو آفریدی

 و از خاک ما رو نیز آفریدی
 رو خوب و قشنگ آفریدی  و همه چیز

 ها رو برای شادی ما آفریدی ی این همه
 که دنیای قشنگی داشته باشیم

 کن رو برایمون حفظ تا نعم این! خدایا
 .خیلی دوستت داریم تا نعم ی این به خاطر همه! خدایا
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ِ ُسۢنُبلَ ﴿
ۢنبَتَۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِِف ُُكّ

َ
ِ َكَمَثِل َحبهٍة أ ۡمَوٰلَُهۡم ِِف َسبِيِل ٱَّلله

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱَّله  ة  مه

ُ َوِٰسع  َوٱ ّمِاْئَُة َحبهة ٖ  ُ يَُضٰعُِف لَِمن يََشآُءۚ َوٱَّلله  .[960: البقرة] ﴾٢٦١َعلِيم   َّلله

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

هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد، خداوند برای هر که بخواهد آن را 

 .«گرداند و خدا از همه چیز آگاه است چندین برابر می

 خدای خوب! خدایا

 و مهربونخدای بزرگ 

 کنیم تا زندگی کنیم ما کار می

 کاریم  ما گندم می

 اندازد سبزی و رشد گندما رو به یاد می

 بینیم چون قدرت تو رو در سرسبزی گندما می

 دانیم ها رو از لطف تو می چون این

رسونی و ما هم اونا رو  های گندم غذا به ما می از لطف و مهربونی توست که از خوشه

 بخشیم به دیگران می

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

 شن ها سیر می گندما، گرسنه

 کاریم کنیم و روی زمین تو گندم می ما هم تالش می

 ها زیاد بشه تا گرسنه سیر بشه و خوبی

 و از هر خوبی یه عالمه خوبی دیگه درست بشه 

 های ماست هاش رمز خوبی های گندم، که دونه مثل خوشه

 های خوبی پر کن دنیا رو از دونه! خدایا

 های خوبی پر کن دنیا رو زا دونه! خدایا

 ها رو برای همیشه نگه داریم به ما یاد بده که این خوبی! خدایا
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 .ها دوستت داریم ای خدای خوبی! خدایا

ِۡل َوٱۡلهَهارِ وَ ﴿
 ّلَِقۡوم   َغآؤُُكم ّمِن فَۡضلِهِۦٓۚ إِنه ِِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰت  ٱبۡتِ َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱَله

 .[90: الروم] ﴾٢٣يَۡسَمُعوَن 

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

دالیلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته ( امور)از فضل خدا است، قطعاً در این 

 .«باشند

 خدای نظم دهنده! اخدای
 خدای بخشنده

 ای بدونیم ی چیزایی که به ما داده به ما کمک کن تا قدر همه
 به ما کمک کن تا هیچ چیز رو هدر ندیم

 به ما کمک کن تا هیچ کاری رو فراموش نکنیم

 به ما یاد بده تا کارامونو درست و به موقع انجام بدیم! خدایا
 تره جوری زندگی خیلی قشنگ این
 ی تو خیلی برامون بهترهتا نعم جوریاین 

 مون کار کنیم تو دوست داری همه! خدا جونم
 ها برای بهتر بودنمون کار کنیم ها و سال ها، ماه روزا، هفته
 کنه شه و به دنبال آن شب روز رو تموم می شه، ظهر می صبح می

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

 ما دوست داریم که از کارامون راضی باشی! خدایا
 و همون طوری باشیم که دوست داری

 .چون خیلی دوستت داریم

ۡرِض ٱۡۡلُُرزِ َفُنۡخرُِج بِهِۦ َزرّۡع ﴿
َ
نها نَُسوُق ٱلَۡمآَء إَِِل ٱۡۡل

َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
ُٰمُهۡم أ ََ نۡ

َ
ُكُل ِمۡنُه أ

ۡ
 تَأ

و فَََل ُيۡبِِصُ
َ
نُفُسُهۡمۚ أ

َ
 .[99: السجدة] ﴾٢٧َن َوأ
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ی  بارانیم و به وسیله های خشک و برهوت می اید که آب را به سوی زمین آیا ندیده»

 .«بینند؟ خورند؟ آیا نمی رویانیم که از آن هم چهارپایان و خودشان می آن کشتزارها می

 خدای دانا! خدایا
 خدای شنوا 

 باره  باز بارون می
 تو بارون رو آفریدی

 لی پاکهبارونی که خی
 کنه بارونی که همه چیز رو تمیز و پاک می

 شه حتی دالی ما آدما هر وقت باران میاد همه چیز تمیز می: گه مادرم می! خدایا
 شنوی وقت تو بیشتر و بهتر حرفامونو می آن

 شنوی حرفای دالی پاک و تمیز مونو می
 کنی و دعاهای ما رو برآورده می

 خواد همش با تو حرف بزنم میباره دلم  وقتی بارون می! خدایا
 ی حرفای دلمو برات بگم  خواد همه باره دلم می وقتی بارون می! خدایا
 ی آن حرفایی که دوست داری بشنوی همه

کنی  همراه این بارون که درختا و دشتای تشنه رو سیراب می: خواد بگم دلم می! خدایا
 ی ما رو هم از محبت و مهربونیت سیراب کن همه

 .دوستت داریم چون خیلی

ۡمَس ِضَيآءّ ﴿ ِي َجَعَل ٱلشه ننَِي َوٱۡلَقَمَر نُورّ  ُوَو ٱَّله ْ َعَدَد ٱلّسِ َرهُۥ َمَنازَِل ِِلَۡعلَُموا ا َوقَده
ُل ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوم  َوٱۡۡلَِساَبۚ َما َخلََق ٱ ۚ ُيَفّصِ  بِٱۡۡلَّقِ

ُ َذٰلَِك إِّله  .[5: یونس] ﴾٥وَن َيۡعلَمُ  َّلله

ت که خورشید و ماه را تابان آفرید و برای ماه منازلی معین کرده است او خدایی اس»
خداوند . اهلل آن را جز به حکمت نیافریده است. ها و حساب را بدانید ی سال تا شماره

 .«دهد کنند شرح و بسط می فهمند و درک می آیات را برای کسانی که می
 خدای آسمونا و زمین! خدایا
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 ی مهربون خدای آفریننده
 تو زمین رو آفریدی

 ی این ستارگان رو آفریدی و همه
 ی تو در حرکت و چرخشه هر آفریده

 چرخه ماه به دور زمین و زمین به دور خورشید می
 تونیم زندگی کنیم با این چرخشا و حرکتا ما می

 های توست ی اینا به خاطر لطف و مهربونی همه
 ی اینا به خاطر ماست تا ما شاد باشیم همه
 اینا به خاطر ماست که هر روز بهتر از دیرزمون باشیم ی همه

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

 هایت به خاطر این همه آفریده! خدایا

 .خیلی دوستت داریم

ُ َوَيۡغفِۡر لَُكمۡ ﴿ َ فَٱتهبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّلله ُ َغُفور   قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتُِبوَن ٱَّلله  ُذنُوّبَُكۡمۚ َوٱَّلله
 .[00: آل عمران] ﴾٣١ رهِحيم  

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

 .«ی مهربانی است و خداوند آمرزنده. بدارد و گناهانتان را ببخشاید

 ها  خدای دوستی! خدایا

 خدایی که دوست مایی

 قدر خوبه  میدیم که دوستی چهما امروز فه! خدایا

 چون آدما با داشتن دوست خوب تنها نیستن

 چون دوست خوب همیشه به فکر مایی 

 ذاری چون ما رو تنها نمی

 خواد همیشه با تو باشم دلم می! خدایا
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 کنم  خونم، وقتی کار می کنم، وقتی درس می وقتی که بازی می

 دونم که همیشه با منی می! خدایا

 با من دوستی که  دونم می

 یه کاری کن که همیشه دوستای زیادی داشته باشم! خدایا

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

 .خدایی که بهترین دوست مایی، دوستت داریم

وِ ٱۡجَهُرواْ بِهِۦٓۖ إِنهُهۥ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلُصُدورِ ﴿
َ
واْ قَۡولَُكۡم أ رِِسُ

َ
 .[00: امللک] ﴾١٣َوأ

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

 .«هاست او آگاه از اسرار و خفایای سینه

 تو خیلی بزرگی ! خدایا

 تو خیلی عزیزی 

 راز دالی ما رو ! خدایا

 دونی  و حرفای پنهان ما رو تو می

 کنی  و به حرفای ما همیشه گوش می

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

 گی وقت ندارم و حوصله ندارم هیچ وقت نمی

 گی کس نمی تو حرف ما رو به هیچ! خدایا

 ی حرفا مونو با خیال راحت بهت بگیم  تونیم همه و ما می

 خدای خوب، خدای مهربون !خدایا

 ی حرفای ما به همه! تو شنوایی

 ی کارای ما به همه! تو بینایی

 ترین همراهی  داری و مهربون تو بهترین راز نگه! خدایا

 به ما یاد بده که همیشه حرفای تو رو بشنویم و انجام بدیم! خدایا
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 .خیلی دوستت داریم! خدای خوبم! خدایا

ِ َما َّل َتۡعلَُموَن ﴿ ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
ِ َوأ ۡشُكواْ َبَّثِ وَُحۡزِِنٓ إَِِل ٱَّلله

َ
َمآ أ  .[26: یوسف] ﴾٨٦قَاَل إِّنه

برم و من از  شکایت پریشان حالی و اندوه خود را تنها و تنها به درگاه خوا می: گفت»

 .«دانید دانم که شما نمی خدا چیزهایی می

 خدای خوب! خدایا
 خدای مهربون

 تو بهترینی
 ترینی، تو عزیزترینی تو مهربون

 خواد باهات حرف بزنم دلم می! خدایا
 ت کنمخواد صدا دلم می! خدایا

 امروز خیلی دلم گرفته! دونی خدا جون آخه می

 شه زنم دلم باز می اما هر وقت باهات حرف می
 کمکمون کن! خدایا

 که هیچ وقت احساس تنهایی نکنیم
 تا هیچ وقت دنیای شیرینمون تلخ نشه

 های زندگیمون زشت نشه تا هیچ وقت قشنگی
 وقتی تو رو داریم تنها نیستیم! خدایا
 تو رو داریم دلتنگ نیستیم وقتی! خدایا

 وقت همه چیز خوبه  آن

 تره تره، شیرین وقت همه چیز قشنگ آن
 .دوستت داریم! خدایا

ۡعلَُم ﴿
َ
ُّبُكۡم أ ٰبنَِي َغُفورّ ره وه

َ
ْ َصٰلِِحنَي فَإِنهُهۥ ََكَن لِۡۡل  ﴾٢٥ا بَِما ِِف ُّنُفوِسُكۡمۚ إِن تَُكونُوا

 .[95: اإلرساء]
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گذرد و اگر  تر بر آن چیزهایی است که در درونتان می آگاهپروردگارتان از خودتان »

 .«کاران همیشه بخشاینده است به یقین او در حق توبهشایسته و الیق باشید 

 خدای خوب! خدایا

 خدای آرزوها 

 :خوام یه آرزویی رو بهت بگم می

 چون آرزو که مال خود خودمه

 آن خبر داری آرزویی که فقط تو از

دونند که تنها  گن، چون تنها تو رو دران و می هایشان رو بهت میآدما آرزو! خدایا

 تونی آرزوهای اونا رو برآورده کنی  تویی که می

 خدای خوب! خدایا

 خدای مهربون 

 به ما یاد بده که آرزوهای خوب داشته باشیم

 آن آرزوها رو دوست داشته باشیم

 مان کن و در رسیدن به آرزوهای خوب کمک

 ا تو هستی و من آرزو درام که همیشه دوستت داشته باشمچون تنه! خدایا

 آرزوی دوست داشتن تو از هر آرزویی بهتره! خدایا

 .خیلی دوستت داریم! خدایا

ۡيَن َما ُكنُتمۚۡ ﴿
َ
 .[1: احلدید] ﴾وَُوَو َمَعُكۡم أ

 .(6)«او با شماست هر جا که باشید»

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

 کنم وجود تو همه جا حس می! خدایا

______________________ 
 .ن وتاییدش با ما هست نه با ذات ذو الجالل خودیعنی با دیدن وشنید -6
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 این حس خوبو در من بیشتر کن! خدایا

 کنیم کنیم بیشتر احساست می وقتی باال باالها رو نگاه می! خدایا

 کنی کنم که از او باال، باالی ابرا و باالتر از همه چیز به ما نگاه می احساس می

 وجود تو زیر بارون ! خدایا

 زیر آسمون، زیر نور مهتاب

 کنم ی موجودات حس می ر حرکت برگ درختا و در همهد

 ای این حس زیبا رو تو در دلمون قرار داده! خدایا

 حس وجودتو در وجودمان بیشتر قرار بده! خدایا

 حالی کنیم مون کن تا با یادت احساس شادی و خوش کمک! خدایا

 ریم و هر جا هستیم یادت کنیم مون کن که هر جا می کمک! خدایا

 خدایی که همیشه وجود داری !خدایا

 .خیلی دوستت داریم

﴿ ٓ ٓ ِ َّل ُُتُۡصوَوا ِۡلُُموهُۚ ِإَون َتُعُدواْ نِۡعَمَت ٱَّلله
َ
ِ َما َسأ

 .[01: إبراهیم] ﴾َوَءاتَىُٰكم ّمِن ُُكّ

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

 .«ها را بشمارید توانید آن نمی

 ها ها و خدای شادی ها، خدای زیبایی خدای پاکی! دایاخ

 هایش آفریدی ی زیبایی خدایی 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 آفریدی صد بار تشکر می! خدایا

 ستمون داریاین نعمت سالمتی رو تو به ما دادی، چون دو! خدایا

 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
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 ها زندگی کنیم تا بتونیم برای همیشه پاک و دور از زشتی

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

 ی آن چیزایی که دوست داری نزدیک کن ا رو به کارای خوب و همهم! خدایا

 .هات دوستت داریم ی مهربونی به خاطر همه! خدایا

ۡمرِي ُعۡسّ قَاَل َّل تُ ﴿
َ
 .[90: الکهف] ﴾٧٣ا َؤاِخۡذِّن بَِما نَِسيُت َوَّل تُۡروِۡقِِن ِمۡن أ

 .«سخت مگیر مرا به خاطر فراموش کردن بازخواست مکن و در کارم بر من: گفت»

 خدای خوب و زیبا! خدایا

 کنی  خدایی که فراموش نمی

 کنم ره، فراموش می ایی یادم می من یه وقت! خدایا

 قدر با ما مهربونی ره که چه یادم می

 ره که باید ازت تشکر کنم و حتی یادم می

 شه بعضی وقتا حواسم پرت می! آخه خدا جونم

 شه که مهم نیست ول میهمش به چیزایی فکرم مشغ! آخه خدا جونم

 کنی 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! خدایا

 مثل همیشه مواظبمون باش! خدایا

 یادمون بینداز که همیشه به یادت باشیم! خدایا

 .بشههیچ وقت نذار که حواسمون ازت پرت ! خدایا

 .خدا جونم، خیلی دوستت داریم! خدایا

َ َغُفورّ َوَمن َيۡعَمۡل ﴿ َ َُيِِد ٱَّلله ۡو َيۡظلِۡم َّنۡفَسُهۥ ُثمه يَۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله
َ
ا أ  ﴾١١٠ا رهِحيمّ ا ُسوٓء 

 .[003:النساء]

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

 .«د یافتآمرزنده و مهربان خواه
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 خدای توانا! خدایا

 خدای دانا 

 ی کارا رو بلدی تو همه! خدایا

 کنی هیچ وقت هیچ چیزو خراب نمی

 کنی هیچ وقت هیچ کسو فراموش نمی

 تونه ازت ایرادی بگیره کس نمی واسه همینه که هیچ

 تونه سرزنشت کنه کس نمی واسه همینه که هیچ

 خیلی قدرت داری! آخه تو خدایی

 ریخیلی علم دا

 تو که این قد خوب و توانایی! خدایا

 های درستو بده به ما هم توان رفتن در راه

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

 مون کن که اشتباه نکنیم و اگر خطایی از ما سرزد کمک !خدایا

 به بزرگیت ما رو ببخشای! خدایا

 چون دل ما آدما یه کمی سر به هواست

 .خیلی دوستت داریم! خدای دانا! یاخدا

نَدادّ َوِمَن ٱۡلهاِس ﴿
َ
ِ أ َشُد ُحبّّ ا ُُيُِبوَّنُهۡم َكُحّبِ ٱَمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّلله

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖ َوٱَّله ا َّلله

 ِ نه ٱۡلُقوهةَ َّلِله
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن ٱۡلَعَذاَب أ ِٓ َولَۡو يََرى ٱَّله ه نه ٱََجِيعّ  َّلّلِ

َ
َ َشِديُد ٱلَۡعَذاِب ا َوأ  ﴾١٦٥َّلله

 .[065: البقرة]

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

شد که عذاب خدا را  کنند اگر می اند خدا را خیلی دوست دارندف آنان که ستم می آورده

قدرت و عظمت از آن خداست و خدا دارای بینند که  مشاهده نمایند، هنگام قیامت می

 .«عذاب سختی است
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 خدای عزیزم! خدایا

 خدای محبوبم

 دوستان ما رو زیاد کن! خدایا

 اندازند ی آن دوستانی که ما رو به یادت می همه

 قلب ما رو بزرگ کن! خدایا

 ی دوستای خوب ی همه به اندازه

 چشم ما رو بینا کن! خدایا

 اه نکنیمتا در انتخاب دوست اشتب

 به دستامون قدرت بده! خدایا

 های خوب تالش کنیم تا در کمک کردن به دوست

 به ما یاد بده! خدایا

 تا هیچ وقت دوستامونو از خودمون ناراحت نکنیم

 خوای که از همدیگه ناراحت بشیم چون تو نمی

 ی ما خوبی، و دوست خوب مایی چون تو با همه

 ر و بیشتر کندوستی بین ما و خودتو بیشت! خدایا

 .چون خیلی دوستت داریم

نَزۡۡلَ ﴿
َ
اۖ َوِِلَاُس ٱِلهۡقَوٰى َذٰلَِك َخرۡي ۚ ا يَُوٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيّش ا َعلَۡيُكۡم ِِلَاسّ َيَٰبِِنٓ َءاَدَم قَۡد أ

ُروَن  كه ِ لََعلهُهۡم يَذه  .[96: األعراف] ﴾٢٦َذٰلَِك ِمۡن َءاَيِٰت ٱَّلله

پوشاند و لباسی  ایم که عورت شما رو می ی برای شما درست کردهما لباس! ای آدمیزاد»

های خداست  این از نشانه. که لباس تقوا و ترس از خداوند بهترین لباس است. زینتی را

 .«تا بندگان متذکر شوند

 خدای خوبم! خدایا

 خدای پوشاننده
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 ی مایی خدایی که آبروی همه! خدایا

 کس بریزه ذاری آبروی هیچ یعنی نمی

 کنی که  تو به آدما کمک می! خدایا

 هاشونو جبران کنن بتونن بدی

 به ما فرصت بده ! خدایا

 تا در کمترین زمان، خوب بودنو بدونیم

 به ما فرصت بده! خدایا

 تا خودمونو به تو ثابت کنیم

 تونیم خوب باشیم ثابت کنیم که می

 ی ما  به همه! خدایا

 لباس خوبی و آبرو بپوشون

 ی ما مهبه ه! خدایا

 لباس پاکی و درست بپوشون

 خدای پاک و عزیز

 خودت با ما باش

 و همیشه مواظب ما باش

 .خیلی دوستت داریم! خدیا

ۡدِخۡلِِن ُمۡدَخَل ِصۡدق  ﴿
َ
ۡخرِۡجِِن ُُمَۡرَج ِصۡدق   َوقُل رهّبِ أ

َ
نَك ُسۡلَطٰنّ  َوأ ُ ا َوٱۡجَعل ِّلِ ِمن َّله

 .[23: اإلرساء] ﴾٨٠ا نهِصريّ 

مرا صادقانه وارد کن و صادقانه بیرون آور و از جانب خود قدرتی به ! ردگارپرو: بگو»

 .«من عطا فرما که یار و مددکار من باشد

 خدای خوبم! خدایا

 خدای مهربونم
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 خدایی که همه چیزو خوب آفریدی

 و همه چیزو تو تنها آفریدی

 ی آدماش ی دنیا با همه همه

 و برای ما در این دنیای خوب 

 کار خوب قرار دادییه عالمه 

 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! خدایا

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

 دیم ام میچون همه کارا رو فقط به خاطر تو انج

 .چون خیلی دوستت داریم

ۦ َونُِميُت ِإَوََلَۡنا ٱلَۡمِصرُي ﴿  .[10: ق] ﴾٤٣إِنها ََنُۡن نُۡۡحِ

 .«میرانیم، و سرنوشت به سوی ماست گردانیم و می به راستی که ما زنده می»

 خدای هستی بخش! خدایا

 ای تو به ما زندگی بخشیده

 برای زنده بودنمون

 ای داده ی زیادیتا نعم تو به ما

 برای بهتر بودنمون

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

 خواد که کار کنیم و زحمت بکشیم دلت می

 خواد برای هر کارمون هدفی داشته باشیم دلت می

 خوای قدر خوبی ما رو می تو که این! خدایا

 یه کاری کن که حرکت و تالشمون به سوی تو باشه
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 خوای قدر خوبی ما رو می تو که این! خدایا

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

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

 .ایم دوستت داریم تا زنده! خدایا

﴿ َ ِيَن قَالُواْ َسِمۡعَنا َوُوۡم َّل ي  .[90: األنفال] ﴾٢١ۡسَمُعوَن َوَّل تَُكونُواْ َكٱَّله

 .«شنوند که آنان نمی شنیدیم و حال آن: گفتند مانند کسانی نباشید که می»

 خدای خوب و عزیزم! خدایا

 زنم من همیشه باهات حرف می

 گم همه درد دالمو برات می

 دی آخه تو بهتر از هر کس به حرفام گوش می

 ون گفتیدونم که تو هم خیلی چیزا رو بهم می! خدا جون

 خوای دونم که چه چیزی ازمون می می

 ایی که دوست داری ما اونا رو گوش کنیم خوای حرف از ما می

 خوای کارایی که دوست داری ما اونا رو انجام بدیم از ما می

 دیم اما ما بعضی وقتا به حرفای تو گوش نمی

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

 های تو نهفته است؟ دونیم چه علتی در خواسته و نمی

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

 ی حرفات گوش بدیم و خوب خوب به همه

 تا تو بیشتر ما رو دوست داشته باشی

 .چون ما خیلی دوستت داریم

ِيَن  وُُجوه ۚ يَۡوَم تَۡبَيُّض وُُجوه  َوتَۡسَوُد ﴿ ا ٱَّله مه
َ
ٰنُِكۡم فَأ َٰ َكَفۡرتُم َبۡعَد إِي

َ
ٱۡسَودهۡت وُُجوُوُهۡم أ

 .[036: آل عمران] ﴾١٠٦فَُذوقُواْ ٱۡلَعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُروَن 
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هایشان  گردند، و اما آنان که چهره هایی سیاه می های سفید و چهره روزی که چهره»

پس به سبب کفری  !اید؟ فر شدهآیا بعد از ایمان خود کا( شود ها گفته می به آن)سیاه است 

 .«رو بچشید ورزید عذاب که می

 همتا خدای پاک و بی! خدایا

 خدای یگانه و یکتا

 مونو تمیز و پاک نگه داریم مون کن تا اطراف و زندگی کمک! خدایا

 تا بتونیم خوب و قشنگ زندگی کنیم

 نیاد مون تا سیاهی و زشتی تو زندگی

 فی و سیاهی رو زا خودمون دور کنیممون کن تا آثار کثی کمک! خدایا

 تا چشما و دستا و قلبمون سیاهی نمونه 

 دالمونو پاک کن تا بهترین باشیم! خدا جونم

 پیش تو عزیزترین باشیم

 پاک کنیم ها مونو از بدی یادمون بده که درون! خدایا

 طوری زندگی کنیم که تو دوست داری  به ما یاد بده آن! خدایا

 .ت داریمخیلی دوست! خدایا

ءۖ  ﴿ َمَها َوَُهُۥ ُُكُ ََشۡ ِي َحره ةِ ٱَّله ۡعُبَد رَبه َهِٰذهِ ٱِۡلَۡۡلَ
َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
َمآ أ ُكوَن مَِن  إِّنه

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
َوأ

 .[20: النمل] ﴾٩١ٱلُۡمۡسلِِمنَي 

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

نین مکانی را حرمت بخشیده و همه چیز از آن اوست و به من فرمان داده خداوندی که چ

 .«ی تسلیم شدگان باشم شده که از زمره

 خدای خوبم! خدایا

 ی قشنگ و زیبا ی منه، یه خونه جا خونه این

 جا آفریدی تو منو این! خدایا
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 منو برای این سرزمین آفریدی

 و این سرزمینو برای من آفریدی

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

 ی چیزایی رو که دارم دوست داشته باشم  ام همه یاد گرفته

 دونیم ما آدما قدر چیزایی رو که برای ما آفریدی نمی! خدایا

 دونیم که ازون دور بشیم قدر اونا رو زمانی می

 خوام همیشه یادم باشه چیزایی رو که دارم اما من می

 با ارزشه و برام خیل عزیزهخیلی 

 همیشه یادم باشه چه چیزایی دارم و باید نگه دارم

 یادم بده که همیشه یادم باشه! خدایا

 .خیلی دوستت دارم! خدا جونم

ا َيۡبلَُغنه ِعنَدَك ٱلِۡكَبَ ﴿ يِۡن إِۡحَسٰن اۚ إِمه ٓ إِيهاهُ َوّبِٱۡلَوَِّٰلَ ْ إِّله ّله َتۡعبُُدٓوا
َ
َحُدُوَمآ ۞َوقَََضٰ َرُّبَك أ

َ
 أ

ّف  
ُ
هُهَمآ أ ُوَما فَََل َتُقل ل ۡو لِِكَ

َ
هُهَما قَۡوّّل َوَّل َتنۡ  أ  .[90: اإلرساء] ﴾٢٣ا  َكرِيمّ َهۡرُوَما َوقُل ل

. پروردگارت فرمان داده است که جز او کسی را نپرستید و به پدر و مادرتان نیکی کنید»
ها اف مگو و بر سر  ری برسند پس به آنها به سن پی هرگاه یکی زا آن دو و یا هر دوی آن

 .«ها حرف بزن ها فریاد مزن و محترمانه با آن آن
 ها خدای زیبایی! خدایا

 خدایی که ما رو از پدر و مادری مهربون آفریدی

 وقتی که به دنیا اومدم
 پدری دلسوز و مادری فداکار رو به من دادی

 حروم بودنها به دنیا آمدند و از پدر و مادر م خیلی! خدایا
 در این دنیا پدرا و مادرای زیادی بودن و رفتن

یا  ی مهربونو که مانند دو بال برای به پرواز در اومدن ما قرار داده  این دو فرشته! خدایا
 از ما نگیر
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 وجود پدر و مادر رو همیشه در کنارمون قرار بده! خدایا
 گیریم چون با بودن اونا خیلی چیزا رو یاد می

 خوره یم که هر چیزی به چه درد میگیر یاد می
 کنه حال می وجود اونا ما رو شاد و خوش! خدایا

 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

ۡلَقيۡ ﴿
َ
ۡرَض َمَدۡدَنَٰها َوأ

َ
ء  َرَوٰ َنا فِيَها َوٱۡۡل ِ ََشۡ

ۢنَبۡتَنا فِيَها ِمن ُُكّ
َ
ۡوُزون   ِِسَ َوأ  ﴾١٩ مه

 .[02:احلجر]

ایم و همه  های استوار و پابرجایی پدید آورده ایم و در زمین کوه ما زمین را گسترانیده»

 .«ایم های مشخص در آن ایجاد کرده ی سنجیده و هماهنگ و در اندازه چیز را به گونه

 ای خوب و مهربونخد! خدایا

 خدای خالق زمین و آسمون 

 وقتی ما آدما پامونو روی زمین گذاشتیم! خدایا

 از همون اول بهمون وقت دادی

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

 گذره اول می

 شیم تر می و ما هر روز بزرگ و بزرگ

 رفتیم و خیلی جاها رو دیدیمخیلی چیزا رو یاد گو 

 شه ها تموم می حاال وقت و فرصتا مانند گذر سریع ثانیه

 شه های سفید کاغذی که با قلم سیاه می مانند صفحه

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

 ی آدما خوب استفاده کنیم به ما یاد بده که از تجربه
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 تر زندگی کنیمبه ما یاد بده که بهتر و دانا

 های طالئی همراهمون باش در این فرصت! خدایا

 .خیلی دوستت داریم! خدا جونم

ٍء َعلِيم  ﴿ ِٰهُر َوٱِۡلَاِطُنۖ َوُوَو بُِكّلِ ََشۡ ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلّظه وه
َ
 .[0: احلدید] ﴾٣ُوَو ٱۡۡل

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

 خدای اول، ای خدای آخر ای! خدایا

 و نام توستاول هر چیز و آخر هر چیز با یاد ! خدایا

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

 رسه هیچ خورشیدی نداره آن نور و گرمایی که ازت به ما می

 ی هیچ گلی نیست رسه در ریشه آن محبتی که ازت به ما می

 کنی و به سوی خودت دعوت میای که ما ر و آن لحظه

 ی زندگی ماست ترین و زیباترین لحظه قشنگ

 ما تشنگان دیدار توییم و با تو گفتیم تا ! خدایا

 همیشه یار و همراهمون تو باشی
 بپذیری هخواییم ک ها ازت می در آخرین نیایش! خدایا

 رسونه هر چه ما رو به تو می
 .یمخیلی خیلی دوستت دار! ای عزیزترین عزیزها

ۡذُكرُۡكمۡ ﴿
َ
 .[059: البقرة] ﴾فَٱۡذُكُروِِنٓ أ

 .«مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم»
 شود،  کنی دلت پر از ستاره می دعا که می

 کند، صدای تو سکوت رو هزار تکه می
 کند،  به روی جانماز تو ستاره چکه می

 ! چه با صفاست
 .کنی ای که خدا خدا می لحظه


