
 

 

 آفتابی در حرا

 

 کوه می شود پر از صدا

می شود پر از سکوت دره  

 کوه می شود پر از سالم

 دره عاشقانه در قنوت

 خاک می شود پر از نشاط

 سبزه می شود پر از نگاه

 خار هم برای دیدنش

 می شود گلی ، کنار راه

 آسامن سکوت می کند

 !کوه ها ولی پر از صداست

 او زراه دور می رسد

 !او که برگزیده ی خداست

 غار می کند بر او سالم

 اوپر از نگاه می شود

 آسامن گشوده می شود



 

 

 غار ،پر زماه می شود

 ناگهان طلوع می کند

 آفتابی از دل زمین

 آفتابی از دل حرا

 از دل محمد امین

 جعفر ابراهیمی )شاهد(

 

 

 مثل خورشید

 وقتی از غار آمدی بیرون

 دست های تو بوی گل می داد

 دشت های برهنه هم می شد

های گرم تو آباد از نفس  

 مثل خورشید فصل تابستان

 از نگاه تو نور می بارید

 ماه آن شب متام دنیا را

 غرق در نور وروشنی می دید



 

 

 می رسید از فراز غارحرا

 دسته دسته ستاره های قشنگ

 مثل باران ،شهاب جاری بود

 از دل ابر پاره های قشنگ

 بعد از آن روز هرچه می گفتی

دحرف تو صحبت دل ما بو   

 در سخن های تو نشان خدا

 مثل آیینه خوب پیدا بود

 علی اصغر نرصتی

 

 

 

 بوی باران

 آب وجارو کرده اند

 کوچه های مکه را

 بوی گل پیچیده است

 در متام کوچه ها



 

 

 گوییا گسرتده اند

 پیش پایش آسامن

 فرش راهش می شود

 آفتاب مهربان

 می رسد مردی زراه

 باصدایی آشنا

 بادلش پل می زند

 بین انسان وخدا

 با صدای روشنش

 شب به پایان می رسد

 در بیابان های خشک

 بوی باران می رسد

 علی اصغر سید آبادی

 

 

 نسخه ای از نور

 کوچه های مدینه می دانند



 

 

 که تویی مهر بان ترین عابر

 تاکه تو می رسی به رهگذران

 بر لبت می شود گلی ظاهر

هاییکودکان مثل شاپرک   

 گل روی تو را که می بینند

 بال وپر می زنند با شادی

 تارس شانه ی تو بنشینند

 تو طبیب متام دل هایی

 که به دنبال درد می گردی

 توی دست تو نسخه ای از نور

 که شفا می دهد به هر دردی

 تو بهاری که از زمین دلت

 چشمه های زالل می جوشند

 تشنگان دسته دسته می آیند

 از صفای دل تو می جوشند

 سخنان تو مثل خورشید است

 روشنی بخش خانه ی دل هاست



 

 

 عطر خوش بوی نام نیکویت

 آشنای متام محفل هاست

 محمد عزیزی )نسیم(

 

 

 کجاست؟

کجاست ؟:» چشمه می گفت   

 آن که در آب زالمل گاهی

 روی خود را می دید

 مثل گل می خندید

ه ی صورت ماهش بودمکاش می آمد وباز آین  

 «! روشن از پرتو خورشید نگاهش بودم

کجاست ؟:» ابر می گفت   

 آن که از کودکی اش تا امروز

 همه جا وهمه سو

 سایه ام روی رسش بود ،که خورشید نتابد بر او

 کاش می آمد و می دیدمش آن گاه که او می خندید



 

 

 سایه بان می گشتم

 «. تا برآن ماه ، نتابد خورشید

 سید محمد مهاجرانی

 

 

 قاصد مژده ی خدا

 آمدی مثل نور ، مثل سحر

 مثل روییدن گل خورشید

 مثل یک چشمه ی زالل وروان

 که از آن آب زندگی جوشید

 از لبانت چو رود جاری شد

 آیه های کتاب بیداری

 ریخت بر چشم های خواب آلود

 هرکالم تو آب بیداری

چون که آمدی بیرون« حرا»از   

 قاصد مژده ی خدا بودی

 بر لبانت پیام رحمت بود



 

 

 بهرتین بنده ی خدا بودی

 آمدی تا شب ستم کاری

 برود ،نوبت سحر گردد

 تا به دل های خسته وتاریک

 نور ایامن وعشق برگردد

 محمد علی دهقانی

 انتهای عشق

 تو جلوه ی حقیقتی

 خاکی آسامن نشین

 روح بلند آفتاب

 در شب غربت زمین

ی تو پیام آور عشقا  

 قاصد خالق بهار

 از تو جوانه می زند

 لحظه به لحظه روزگار

 ای نفست عطر دعا

 پاک تر از فرشته ها



 

 

 ازتو گرفته روشنی

 تیرگی غار حرا

 ستاره ای باتو نبود

 درشب آغاز پیام

 زنده شدند بعد از آن

 ستاره های نامتام

 ای تو گل محمدی

 خاتم انبیای عشق

 بهانه ی عشق تویی

 اول وانتهای عشق

 داوود لطف الله

 مشق دوستی

 

 تو اگر با ما نبودی

 زندگی یک چیز کم داشت

 آسامن بی بال می شد

 ابر ها یک ریز غم داشت



 

 

 تو اگر با ما نبودی

 قلب ها دیوار می شد

 مهربانی سکته می کرد

 دوستی بیامر می شد

 تو به دنیا لطف کردی

 وقدم بر آن نهادی

ز از نودوستی را با  

 تو به ما رس مشق دادی

خوبی» تو به ما گفتی که  » 

 معنی شعر قناری ست

« دایم ماندگار است« خوب   

 مثل عکس یادگاری ست

 تو رسیدی از خود نور

 روشنی هم باتو آمد

 آسامن شد پر ستاره

 از نگاهت ای محمد )ص(

 داوود لطف الله



 

 

 اتفاق آسامنی زمین

 عنکبوت ،انتظار می کشید

 توی ذهن خود

 طرح تازه ای برای تار می کشید

 یک کبوتر سفید ،بال بسته بود

 انتظار نور را

 کنج غار می کشید

 کوه هم به دور ها ،به راه خیره بود

 ! شب چه تیره بود

 صبح شد

 هیچ کس

 توی چشم آن کبوتر سفید

 توی غار

 روشنای سایه ای ندید

 . طرح تار عنکبوت ساده بود

نی زمینباز هم اتفاق آسام  

 . روی داده بود



 

 

 حسین توالیی

 

 سبد سبد ستاره

 

 از آسامن رسیده

 نسیم ، دخرت باد

 خدا چه هدیه هایی

 برای ما فرستاد

 هزار دانه یاقوت

 هزار غنچه ی ناز

 هزار باغ خورشید

 هزار چشمه آواز

 فرشته ها می آیند

 به سوی ما دوباره

 به روی بال هاشان

 سبد سبد ستاره ها

 دوباره ماه وخورشید



 

 

 کنار هم نشستند

 به حرضت محمد )ص(

 درود می فرستند

 افشین عال

 

 


