
 میهمان سفره ی خدا

 روز ها چقدر سبز و آبی اند

 مثل جنگل ونگاه رود ها

 مثل یک پرنده ی رها ، دلم

 می پرد به سوی آبی خدا

 میهمان سفره ی خدا شده ام

 سفره اش پر است از یگانگی

 بوی نان ورحمت و صفا ونور

 شکر ایزد و ادای بندگی

 با فرشته های خوب و مهربان

 غرق روزه ونماز می شویم



 چشم می شویم مثل غنچه ها

 با اذان صبح باز می شویم

 فاطمه ناظری

 

هار سبز قرآنب  

 خدا مهمانی هر ساله اش را

 از امشب باز هم آغاز کرده

 بهشت آن جاست ! می بینی؟به سویش

 خدا راه میان بر باز کرده

 مبادا قلبمان در خواب باشد

 مبادا بگذرد این فرصت سبز



 برای گل شدن یک ماه وقت است

 خدایا شکرت از این مهلت سبز

 در این ماه دل انگیز بهشتی

ک حال دیگر دارد انگاراذان ی  

 تمام کوچه در هنگامه عصر

 پر است از عطر نزدیکی افطار

 نگاه آسمان هم در شب قدر

 دوباره می شود غرق ستاره

 بیا چون گل در آییم از دل خاک

 بهار سبز قرآن شد دوباره

 سید احمد میر زاده



 

 کسی مثل فرشته

رفتم مثل مادرگ  

 تمام روزه ها را

 سر سجاده خواندم

 دعای ربنا را

 همیشه وقت افطار

 دلم پرواز می کرد

 کسی مثل فرشته

 دلم را ناز می کرد

 دلم پروانه می شد



 نگاهم مثل یک رود

 تمام لحظه هایم

 پر از نور خدا بود

 احمد خدا دوست

 

 اوج سبز خدا

 ماه سبز نیاز وآرامش

 ماه پرواز تاوجود خداست

 ماه سجاده،گل،دعا،قرآن

استماه پرهیزگاری وتقو  

 می شود با ستاره در مهتاب



 مثل رودی زالل جاری شد

 می شود با تبسمی آبی

 بر لب آسمان بهاری شد

 می شود تا به اوج عرش خدا

 با نمازی پر از صفا پل بست

 می شود پرکشید مثل شهاب

 روی فرشی پر از ستاره نشست

 می شود چکه چکه جاری شد

 دردل لحظه های سبزدعا

 با دو بال صمیمیت پر زد

 از زمین تا به اوج سبز خدا



 وقتی از آسمان روشن شب

 می چکد قطره قطره نور نشاط

 می شود مثل شاخه ای گل کرد

 توی گلدان آشنای حیاط

 می شود با دو دست شادی کاشت

 توی باغ سحر گل لبخند

 می شود خط روشن شب را

 تا به اوج نماز زد پیوند

 سحر شقایقی

 

غمه اذاننسیم ن  



 صدا که می زنم تورا

 شکفته می شود دلم

 نگاه من به آسمان

 ستاره در مقابلم

 سحر دوباره می وزد

 نسیم نغمه ی اذان

 شکفته می شود گلی

 دوباره در نگاه مان

 سپیده در نگاه من

 دوباره می کند طلوع

 وماه خوب بندگی



 دوباره می شود شروع

 حسین فریدونی فداغی

 

 بوی یاسین

 آمده ماه خدا

 ماه خوب رمضان

 چه صفایی دارد

 خانه ی کوچک مان

 من و ماه ومادر

 تا سحر بیداریم

 در بهار قرآن



 میهمانی داریم

 همه جا پیچیده

 بوی یاس ویاسین

 یک فرشته با ما

 می فرستد آمین

 دست هایم افطار

 بوی گل می گیرند

 کینه ها، زشتی ها

 در دلم می میرند

 کاش می شد هرشب

نی باشدمیهما  



 مثل این ماه دلم

 آسمانی باشد

 مهری ماهوتی

 

 ماه نور

 ماه باران دعا

 بر سکوت لب ها

 رویش غنچه نور

 در کویر شب ها

 ماه دل های سبک

 جسم های دل پاک



 روح های خوش بو

 چشم های نمناک

 چیدن شکره ی شکر

 موقع افطاری

 در سحر،خوردن از

 سفره ی بیداری

 ماه بیدار شدن

 یا عبادت کردن

 رنج را فهمیدن

 شکر نعمت کردن

 ماه کمتر خوردن



 بیش تر کوشیدن

 صبح را حس کردن

 نور را نوشیدن

 ماه شفاف شدن

 ماه نور وباران

 رستن وبالیدن

 در بهار رمضان

 وحید نیکخواه آزاد

 

 سفره ی خدا

 با صدای صبح



 از مناره ها

 سفره ی غذای ما

 بسته می شود

 روبه رو ، ولی

 سفره ی خدا

 گشوده است

 شاعر حامد محقق

 


