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 **سرودهاي قرآنیسرودهاي قرآنی**
  

 ::مقدمهمقدمه
 متونی است که به صورت شعر و سرود در آمده اند و چه بهتر کـه                 ،بدون شک یکی از ماندگار ترین تعلیمات در ذهن ما         

 .شعر و سرود در جهت ماندگار کردن تعالیم قرآنی در ذهن کودکان و نوجوانان بهره بریمي از این خصیصه 
 همراه با خالصـه اي از تفاسـیر         ، جزء سی ام قرآن کریم به انضمام سوره مبارکه حمد          ترجمه سوره هاي  ذیل   مجموعهدر  

  فایلهـاي صـوتی   نمونـه هـایی از   .آیات که در فهم معانی آنها ضرورت داشته، به صورت شـعر و سـرود در آمـده اسـت                   
 .قرآن مبین آورده شده استنیز در کانال توسط قرآن آموزان، اجراهاي این سرودها و اشعار 

 ،  به صورت جدولی قابل رنگ آمیـزي، تهیـه   A4از طرفی با استفاده از همین اشعار براي هر سوره یک کارت، در اندازه      
گردیده است که قرآن آموز با حفظ آیات و ترجمه آنها به صورت شعر و رنگ آمیزي هر خانه امتیازي متناسب بـا تعـداد                

 .می تواند جایزه دریافت کندت با تکمیل کارخطوط آن خانه را دریافت می کند و 
 از جلسه قرآن آستانه حضـرت سـید عالءالـدین حسـین     جایزه اي نیز به صورت حضوري  می توانیدبا تکمیل هر کارت،  

یـک پوسـتر   ، به همراه )16 الی 14دوشنبه ها ساعت (علیه السالم واقع درشیراز خیابان آستانه دفتر زیارتی محبان الرسول          
 . شعر اسمتان، دریافت نماییدسفارشی شامل عکس و

 
 

************************************************************************************  
بـه صـورت   جلسه قرآن آستانه حضرت سید عالء الدین حسین علیه السـالم  با مراجعه به آدرسهاي ذیل از سایر تولیدات      

 :رایگان بهره مند شوید
نرم افزارهاي حفـظ قـرآن      *  نقاشی و فیلم و نرم افزار      آموزش قواعد روخوانی و تجوید قرآن کریم با استفاده از شعر و           *

آمـوزش  *هزار کلمه قرآن کریم   12با ترجمه و توضیح بیش از       ) لغتنامه قرآنی سالم  (لغتنامه قرآن کریم    *کریم حین نقاشی  
معانی و تفاسـیر سـوره هـاي    *آداب اجتماعی در قرآن کریم * پرسش و پاسخهاي قرآنی    *ترجمه قرآن کریم به زبان ساده     

بحثهاي روایتی و نقل احادیث مربوط به آیات قرآن کـریم در مجموعـه              *جزء سی ام قرآن کریم به صورت شعر و سرود         
 ... . و )معجزات علمی قرآن کریم(مجموعه قرآن و علم روز *"یک آیه یک حدیث"
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه حمد به صورت شعر

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 از سوي اوست تنها، خوبیها در هرجهان

 پروردگارِ عالَم ، عالَمِ پیدا ، نهان
 
 

 همو که مهربان است ، با جمله خلقِ عالَم
 همیشه مهربان که ، دوري اوست ماتَم

 
 ،همان روزِ قیامتصاحب ِ روزِ جزاست 

 آن کس که با او بود ، رود راهِ سعادت
 

 فقط تو را پرستیم ، اي مهربان یارِ ما
 خواهیم یاري ز تو ،گشایشِ کارِ ما

 
 خواهیم اینک ز تو ، پروردگارِ یکتا

 به سوي آن راهِ راست ، ما را شَوي رهنما
 

 دادي نعمتشانسان که ، راهِ آن کَ
 قین، شهیدانانبیاء و صالحین، صدی

 نه راهِ آنان که خشم ، گرفته اي بر آنان
  دشمنانِ اهل بیت ، نه راهِ گمراهان
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه ناس به صورت شعر

****************************************************************** 
  آن همیشه مهربانشروع کنم به اسمِ
  فرا تمام جهان،که رحمتش گرفته

م به خدارَبگو تو از دل و جان ، پناه ب 
  تمام دنیالقِهمان که پروریده ، خَ

 
  مردمانشاهِهمان خدایی که هست ، پادِ

  هر دو دنیا ، فرمانرواي جهانمالکِ
 

 هر کس که او را شناخت ، از دل و جان پرستید
 شایسته ي عبادت ، هرگز کسی را ندید

 
  شیطان و مکرِخدا پناهم تویی ، از شرّ
 هاي پنهان دور کند مرا با ، وسوسه

 
  خداي خود را ، هر که کند فراموشیادِ

 صداي شیطان کنون ، آهسته می کند گوش
 

 وسوسه می کند او ، در سینه هاي مردم
 م خود گُ و انسان ، پروردگارِنّکنند جِ
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه فلق به صورت شعر

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 گو تو از دل و جانپناه برم به خدا ، ب

 سپیده دم آفرید ، به پهنه ي آسمان
 

 از شرّ هرچه مخلوق ، نزدش پناه گیرم
 آن را که آفریده ، رام و مطیعش هر دم

 
 از شرّ وقتی که روز ، دیگر تمام گردید
 رسید ظلمت شب ، تاریکی آمد پدید

 
 زنی کرده جادو ، دمید در گره ها

 ارها شده پیمبر ، به لطف این آیه ه
 

 پناه برم به خدا ، از شرّ هرچه حسود
 وقتی که هر حسودي ، بر من حسادت نمود
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه توحید به صورت شعر

****************************************************************** 
 روع کنم به اسم آن همیشه مهربانش

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 بگو تو از دل و جان ، اوست خداي یکتا

 توي تمام عالم ، ندارد هیچ همتا
 

 ندارد او نیازي ، به هیچ یک از بنده ها
 هرچه که در جهان هست ، براي اوست یکجا

 
 فرزند او ندارد ، نه زاده کسی هست

 باال چه پستمحتاج عطایش همه چه 
 

 خداي مهربانم ، ندارد هیچ همتا
 مهر و محبتش را ، نمی دهم به دنیا
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****************************************************************** 
 و سرودبه صورت شعر معنی سوره مبارکه مسد 

****************************************************************** 
  کنم به اسم آن همیشه مهربانشروع

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 ابی لهب را دو دست ، بریده باد بریده

 رسول حق از عمو،چقدر رنج دیده
 

 کند او را خدا ، زود به آتش درون
 سوزد تمام و کمال ، آن مرد پست و زبون

 
 مالش نبوده او را، از آتش حق پناه

 اهمحکوم شکست است ، هرچند دارد سپ
 

 در آزار نبی ، زن همکار شویش
 هیزم کشد او به دوش ، در شعله هاي آتش

 
 در گردنش نهاده ، بندي ز لیف خرما

 می خواست تا که نبی ، باشد خار در پا
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****************************************************************** 
 و سرودنی سوره مبارکه نصر به صورت شعر مع

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 وقتی که یاري رسید ، از جانب خداوند

 پیروزي و گشایش ، بر چهره نقش لبخند
 

 دیدي که مردم شدند ، داخل دین خدا
 دنیارها شده فوج فوج ، از قید و بند 

 
 آنگه بدان خدایت ، ندارد هیچ عیبی

 به لطف اوست هر کجا ، بینی تو خیر و خوبی
 آمرزش از او بخواه ، آن مهربان کردگار

 او که همیشه بوده ، توبه پذیر بسیار
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه کافرون به صورت شعر

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 خداي تو پرستیم ، اگر پرستی بتان

  گفته ي آنان به تو ، بگو تو با کافران
 

 هرگز نمی پرستم ، آن را که می پرستید
  ، یک لحظه هرگز پلیدپاکی من نگردد

 
 شما نمی پرستید ، آن را که می پرستم
 دلهایتان که گردید ، چون جایگاه صنم

 
 نه من پرستنده ام ، آن چه پرستیده اید
  که بر دل پاك من ، آلودگی کس ندید

 
 شما نمی پرستید آن را که می پرستم

 که نیست خانه ي دل  ، جاي دو عشق باهم
 

 یتان دینتانبراي من دین من ، برا
 چون که طلب ندارید ، در بازار ایمان
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه کوثر به صورت شعر

****************************************************************** 
 انشروع کنم به اسم آن همیشه مهرب
 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان

 ما به تو کوثر دادیم ، گنجی به نام زهرا
 خیري که کم نگردد ، بلکه رود باال

 
 بخوان نماز خود را ، پس با خیال راحت

 کز نسل زهرا شود ، هر دم بلند نامت
 

 دشمن پر کینه ات ، چون که نداري پسر
 کرد خیال خامی ، خواند تو را ابتر

 ترت ، پر شد میان مردمنسل تو از دخ
 دشمن کینه ورزت ، شد نسل او دگر گم
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه ماعون به صورت شعر

****************************************************************** 
 میشه مهربانشروع کنم به اسم آن ه

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 از حال آن سیه روز ، آیا شدي خبردار
 آن کس که می کند او ، روز جزا انکار

 
 همان که او به شدت ، از خود راند یتیم

 یتیمی که ولیش ، باشد خداي رحیم
 

 نمی کند تشویق ، دهند غذا به مسکین
 تا که نماند کسی ، گرسنه روي زمین

 
 آن نماز خوان ، که نیست قصدش خداواي به 

 نماز خوانده ولی ، براي کسب دنیا
 

 نماز در دید او ، شده خوار و سبک
 مثل کالغی زند ، پیوسته بر زمین نک

 
 نماز او نمایش ، براي خلق خداست

 به دنبال خدا نیست ، عبادتش از ریاست
 

 خواسته با نمازش ، دهد فریب مردم
 نصیب مردمبا ظاهري دل فریب ، خورد 
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه قریش به صورت شعر

****************************************************************** 
 وقتی که اصحاب فیل ، خدا بکرد نابود
 براي قوم قریش ، حرمت و احترام بود

 
 به لطف این احترام ، بودند در امنیت
 زمستان و تابستان ، در سفر تجارت

 
 صاحب اي خانه را ، حال دگر پرستید

 همان که این کعبه را ، پر برکت پرورید
 

 همو که داد به شما ، روزي و رزق بسیار
 خوف و هراستان کرد ، بدل به امن و قرار
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه فیل به صورت شعر

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم ، آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته ، فرا تمام جهان
 با لشکر فیل خواست ، خرابی کعبه را

 ردشان به فنادیدي چسان رب تو ، ب
 

 کرده خدا نقشه شان ، چگونه نقش بر آب
 آیا نکرده خدا ، بناي آنان خراب

 
 لشکري از پرنده ، با نام ابابیل

 فرستاده خدایت ، بر سر لشکر فیل
 

 پرنده هایی کوچک ، با سنگهاي سجیل
 آنگه هدف گرفتند ، به سوي لشکر فیل

 
 خدا قرارشان داد ، مثل برگ جویده

 رش ، دیده یا ندیدهخلق خدا لشک
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****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه همزه به صورت شعر

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 نکه رحمتش گرفته فرا تمام جها
 واي به حال کسی ، که می کند غیبت
 طعنه زند بسیار ، بی دلیل و بی جهت

 
 جمع نموده ثروت ، سرگرم شمارش
 غافل نموده مالش ، او را از نیایش

 
 گمان کند که مالش ، او را کند جاودان

 اما او نداند ، فانی است این خانمان
 

  پرتش کنند"در آن خورد کننده ، حتما
 گه خوارش کنندآن کوه تکبر ، آن

 
 آنچه خورد می کند ، ندانی که چه هست 

 آن خود پسند مغرور ، حال گشته چه پست
 

 آتشی که خدا ، شعله ورش ساخته 
 همان خورد می کند ، هیبت خود ساخته

 
 بسی دلها بسوخت ، او به زخم زبان
 از دل او از این رو ، شعله گردد عیان

 
 ردادند به تیغ زبان ، خلق خدا را آزا
 از آتش حق کنون ، نیست راه فرار

 
  آنان را در برش ، آن آتش گرفته
 مانند ستونها ، بلند و هم کشیده
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****************************************************************** 
 سرود  و به صورت شعرعصرمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 قسم به عصر و زمان ، عصر ظهور نبی
 آن فرصت هدایت ، عصر ظهور مهدي

 
 افسوس رفته فرصت ، او ماند در خسارت

 انسان ضرر نموده ، وامانده از هدایت 
 

 کویجز مؤمنی که کند ، هر آنچه کارِ ن
 حقّ و به صبر، باشد سفارشِ اوعمل به 

 گفته پیامبر ما ، همیشه حقّ باعلیست
 علی سفارش به حقّ ، او که خدا را ولیست
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****************************************************************** 
 ود و سر به صورت شعرتکاثرمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 تکاثر شما را ، سرگرمِ خود ساخته
 اثبات برتریتان ، اي قومِ خود شیفته

 
 تا که کنید اثبات ، قبرها را شمردید

 دهید نشانِ رقیب ، اینکه شما برترید
 

 پول و مالدانید به زودي شما ، بزرگی نیست 
 بزرگی نیست به تعداد ، بزرگی نیست سنّ و سال

 
 پس دانید به زودي ، آنچه بود افتخار

 بندگی خدا هست ، جز این بود ننگ و عار
 

 اگر که داشتید شما ، آن علمِ یقینی 
 می دیدید بیش از این ، زندگی زمینی

 
 می دیدید به یقین ، آتش دوزخ کنون 

 گهِ پست و دونآن آتشی که باشد ، جای
 

 به دیده ي یقینی ، خواهید دید عاقبت 
 جهنمی که باشد ، جایگاهِ عقوبت

 
 آن روز از نعمتها ، می پرسند به یقین

 نعمتِ اهل بیت هست ، آن نعمتِ برترین
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****************************************************************** 
  و سرودشعر به صورت قارعهمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
 اي که یاري هست از نامت، همیشه مهربان

 اي که مهرت پر نموده، هر جهان
 آنچه می کوبد همان کوبنده چیست؟

 در توان فهمِ ما جانا که نیست
 

 آن بود روزي که مردم به یقین
 ینهمچنان موج ملخ روي زم

 
 آن بود روزي که گویی کوهها

 چون زده پشمی به پیش چشمها
 

 پس بود آن کس که کارش خوبتر
 در ترازوي عدالت وزن او هم بیشتر

 
 در رضایت تا ابد او زندگی 

 می کند آن کس نموده بندگی 
 

 آن سیه روزي که می کرده گناه
 در ترازوي عدالت وزن او چون پرِّ کاه

 
 در هاویهپس سقوطی کرده او 

 اندر آغوش جهنّم جایگَه
 

 تو ندانی آن چه باشد هاویه
 آتشی سوزان کزو روزش سیه
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************************************************************************ 
  و سرودمعنی سوره مبارکه عادیات به صورت شعر 

************************************************************************ 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 به اسبِ آن مجاهد ، که می دود به سرعت
 نفس نفس می زند ، قسم خورد خدایت

 و آن مجاهد علیست ، در جنگ با دشمنان
 اسیر در دست  او ، لشکریانِ شیطان

 

 ر زمین برق جهد از آنها ، پاي زنند ب
 آنچه خدا پسندد ، سرعت در کارِ دین

 

 بر خوابگاهِ دشمن ، هجوم برَند سواره
 صبحدمان همچو برق ،  سریع چون شَراره

 

 از آن هجوم شدید ، برخاسته غباري
 گیج شده دشمنان ، نکرده هیچ کاري

 

 دشمن خیره سر را ، گرفته اند در میان
 شکست خورده اینک ، لشکریانِ شیطان

 

  خدا پسندد ، به کارِ خیر سرعتگرچه
 انسان ناسپاس است ، کفران کند به شدت

 

 بر ناسپاسی خود ، خود نیز هم گواه است
 این همه لطف از خدا ، اما چه رو سیاه است

 

 گرچه که می پسندد ، بسیار نفعِ خود را 
 با این ناسپاسی ، عمر دهد بر فنا

 

 روزي که آید برون ، هر آنجه در گورهاست
 آن روز حاصل شود ، هر آنچه در سینه هاست

 

 از حالشان خبر دار ، پروردگارِ آنان
  آنگه که برپا شود ، روز حسابِ ایشان



 ٣۴



 ٣۵

****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه زلزال به صورت شعر

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 وقتی بلرزد زمین ، همان لرزیدنش 

 درکش نمی توان کرد ، مگر با دیدنش
 

 بیرون کند از دلش ، هرآنچه بار سنگین
 آنچه نهان نموده ، بیرون نماید زمین

 
 وز گوید زمین انسان که باشد علی ، آن ر

 از چیست لرزش تو ، چرا کنی اینچنین؟
 

 اخبار خود بگوید ، از کرده ي مردمان 
 آن روز باشد زمین ، از جمله ي شاهدان

 
 امر خدایش به اوست ، تا که دهد شهادت 

  سعادتآرام باشد دلی ، رفته راهِ
 

 گروه گروه مردم ، آن روز باز گردند
 ینندبراي اینکه آنها ، اعمالشان بب

 
 اگر که ذره اي خیر ، کسی عمل نماید

 آن عملِ خیرِ خود ، روزِ جزا ببیند 
 

 اگر که ذره اي شرّ ، کسی عمل نماید
 آن عملِ شرِّ خود ، روزِ جزا ببیند 

 
 



 ٣۶



 ٣٧

****************************************************************** 
 ود و سر به صورت شعرمعنی سوره مبارکه بینه

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 ن ، هرگز نگردند جدا یاز کفرِ خود مشرک

 لِ روشن ، باشد رسولِ خدایک دلی یب
 

 یی از خداوند ، از پاك صفحه هایرسول
 ییآن ، همان رمزِ رهاشان قریخواند بر ا

 

  است ، با ارزش و استوار ییدر آن نوشته ها
 دارید ، در دو جهان پایهر کس عمل نما

 

 اهل کتاب نگشتند ، پراکنده و جدا 
 ل روشن خدای فرستاد ، دلیمگر وقت

 

 ینخواسته خدا جز ، عبادت خالص
 یینِ خودنمای خدا ، نه ديفقط برا
 دگار  پرورير تو گر هست ، برایکار خ

 ن استوارینماز خواندن ، زکات ، هست د
 

 نیباشند در جهنّم ، کافران و مشرک
 نیانِ خلقِ خدا بدتریهستند در م

 

 ن یانِ مؤمنیر ، از میآنان که کارشان خ
 نیانِ خلقِ خدا بهتریهستند در م
 ین ، همچون موال علیمؤمنان راست

 يرویو هرکه از آن جناب ، کند او پ
 

  ، نزدِ خداوندگارپاداش آنان شود
 اری بسي ، با نهرهایبهشتِ جاودان

 یشان ز رب راضی خدا از آنان ، ایراض
 یرِ او ترسی هرکس نداشت ، زِ غيبرا



 ٣٨



 ٣٩

****************************************************************** 
  و سرودمعنی سوره مبارکه قدر به صورت شعر

****************************************************************** 
 شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 که رحمتش گرفته فرا تمام جهان
 قرآن در شبِ قدر، کرده خدا نازل

 از قدر این شبِ قدر، هرگز نباش غافل
 

 ندانی تو تا چه حد، هست مقامش بلند
 آن شبِ قدري که هست، شیطان در قید و بند

 
 ماه، باشد بلکه بهترآن شب از هزار 

 جبران براي یک عمر، خیر است آن سراسر
 

 آیند مالئک زمین، پیشِ امامِ زمان 
 نازل همراهِ روح ، فرمانرواي ایشان

 آن شب کند تأثیر ، در جمله کارِ انسان
 آنچه بود سرنوشت ، شبِ نزولِ قرآن

 
 فرشته ها تا به صبح ، بر لبشان این کالم

  رسانده سالمگویند هر کسی را ، خدا
 
 



 ۴٠



 ۴١

****************************************************************** 
  و سرودن به صورت شعریمعنی سوره مبارکه ت

****************************************************************** 
  آن همیشه مهربانشروع کنم به اسمِ

  جهانکه رحمتش گرفته فرا تمامِ
 ت یتون ، قسم خورد خدایر و به زی انجبه

 تین دو هست ، سالمت و شِفایبدان که در ا
  دلِ رسول يوه یگرِ خدا ، میقصدِ د

 نِ بتولیسرشار از منفعت ، حسن ، حس
 

 نایمؤمن، مانند کوه ،قسم به کوهِ س
 ، قسم خورده خدای چون علیبه مؤمن

 
  صاحبانِ عقولين شهرِ امن ، ایبه مکه ا
 گاهِ رسولی خورد ، به جایم مخدا قس

 
 ر ی نظی بیده انسان ، در خلقتیاو آفر

 ری قدياوجِ قَوام و ثُبات ، اوست خدا
 

 رید به زی ، از اوج آیاما زِ ناسپاس
 ریطان اسی شود او ، به دستِ شیآنگه که م

 
 کویجز مؤمنی که کند ، هر آنچه کارِ ن

 ش به اوی حساب ، دهد خدای بیپاداش
 

  کند ، انکارِ روز جزای رو مپس از چه
  نزدِ خداي نباشد ، مساوي ، بدیخوب

 
 ن حاکمانیست ، او بهتریا مگر خدا نیآ
 ند پس او ، فردا، کُفر و ایمانیکسان نبی



 ۴٢
 



 ۴٣

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرانشراحمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
  آن همیشه مهربانشروع کنم به اسمِ

  جهانکه رحمتش گرفته فرا تمامِ
 م ، آیا مگر سینه اتیگشاده ما نکرد

 نه اتی کی بپر از محبت شده ، آن قلبِ
 
  گران زِ دوشتم ، بارِیا بر نداشتیآ

  رسالت يدشوارم سهل و راحت ، یکرد
 
 رِ آنی که شکسته ، کمرِ تو زيبار

  مهربانيحاال به منزل رساند ، آن خدا
 

 یان جهيبه پهنه   زِ تو ،ينامِ بلند
 ی هر زبان تو نهاده ، بر سرِيخدا

 
 ی و راحتیآسان ، یش سختیپس هست پ
  یه گاهت ، باشد رب جلیاگر که تک

 
 یناً که هست ، کنارِ هر مشکلیقیبدان 

 ید و راهِ حلّیخداوند ، کل ياریبه 
 

  فراغتیافتیپس خود به زحمت انداز ، چون 
  سعادتیابی و تالشِ خود کن ، تا یسع
 

 ی رب خود شو ، سعادت ار تو خواهمشتاقِ
 ییل و رغبت نما ، به درگهش دعایبا م
 



 ۴۴
 



 ۴۵

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرضحیمبارکه معنی سوره 

****************************************************************** 
  آن همیشه مهربانشروع کنم به اسمِ

  جهانکه رحمتش گرفته فرا تمامِ
 قسم به آن دم که نور، پهن نموده خورشید

 ، سیاهی اش شد پدید وقتی قسم به شب
 

 هربانت، خداي منکرده رها تورا 
  ، به زعمِ دشمنانتنگرفته خشمی به تو

 

 ت زِ دنیاد ، آخرتَوبرایت ب بهتر
 بشارتی که باشد ، وعده ي صدقِ خدا

 

 پروردگار تو اي ، رسول ما به زودي
 عطا کند آن قَدر ، به تو که راضی شوي

 

 بودي یتیم که گه داد ، آنهمان خدایی که 
 ، همان خدايِ رحیم و مکان جابه تو 

 

 براي تو نشان داد ، همان که راه حق را
  هدایت ، شدي ز ِ ظلمت رهابا نورِ

 

 دست تو بود آن دم ، تهی زِ مالِ دنیا
 کرد تو را بی نیاز ، همان خداي یکتا

 

 همیشه همراهِ تو ، حال که لطفش شده
 یتیم را نکن خوار ، بلکه پناهش بده

 

 د تهیدستو مرنجان ، آنکه ب،داد نزن
  دست تو ، امانتِ خدا هستثروت در

 

 گاربراي خود بازگو ، لطفِ پروردِ
هرچند لطفش بد ، بر بندگان بی شمارو 



 ۴۶



 ۴٧

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرلیلمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
  جهانکه رحمتش گرفته فرا تمامِ                                             آن همیشه مهربانشروع کنم به اسمِ

  وقتی، روشنی اش رو کُنَد،قسم به روز                                       م کِشَد آن دمی، پرده به عالَ،قسم به شب

 
  شدیدهست به سعیِ شما ، اختالفِ                                         مرد و زن آفریدآن کس که او ،قسم به 

 
 نموده ، نیکوترین وعده راباور او                                                تقواآن که نموده عطا ، رفته به راهِ

 خوشا به حالش که هست ، با خدايِ جهان                                              آسانراهِ او را یاري کنیم ، در این 

 
  بی نیاز،، دانسته خودباشد بخیل آن کس که                                           باید دهد ، دستی سويِ او دراز،دستی

 د رهایش خدانَ ، کُدشوار در این راهِ                                               ، نیکوترین وعده رااو باور نکرده

 
  افتخارشهمان مالی که بوده ، باعثِ                                     ، سودي ندارد مالش سقوط و هالكوقتِ

 
 اوست همان صاحبِ ، دنیا و هم آخرت                                     هدایت،واجب نموده بر خود ، خداي من

 
  جهنّماز آتشی شعله ور ، از آتشِ                                                     را ، شما بندگانمترسانم شما

 ه بخت، با کرده اش سینموده  خود را آن کس                                             که در آن نیاید ، إلّا شقی و بدبخت

 
 رها نمود خدایش ، رو کرد رو به دنیا                                     ا خدهمان که باور نکرد ، وعده ي صدقِ

جدا جهنّم ، شود به زودي از آتشِ                                             که گرفت ، در پیش، راهِ تقوا ا آنام 

 
 خدا ندارد نیاز ، داد که پاکش کند                                         ، تا که زیادش کندش  مالدادهآن کس 

 
 راضی کند به زودي ، خدا بنده اش را                                      ، تنها رضاي خداقصدش بود از این کار



 ۴٨
 



 ۴٩

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرشمسمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
  جهانکه رحمتش گرفته فرا تمامِ                                             آن همیشه مهربانشروع کنم به اسمِ

  در پیِ او شد روان،آن ماه که نورِ آن                                             قسم به قسم به خورشید و گسترشِ
 

  ، شود بر آن پرده دار                    قسم به شب وقتیند آشکار                       قسم به روز وقتی ، آن را کُ
 

 به آسمان و آن کس ، آن را نموده بنا                                          سوگند بر خداوند ، خالقِ آسمانها
 

  قدیرش ، به او که گسترده آن انسان                                     به خالقِبرايِند بر این زمین ، خانه سوگ
 

 قسم به نفس و جان و آفریننده اش                                        که آفریده آن را به بهترین شیوه اش
 

                        و همچنین براي ، هر آن که خواهد بديباز نموده راهش ، به سوي راهِ خوبی           
 

 رها شده هر آن کس ، که پاك کرده جان را                             نومید گشته هرکس ، پلید نموده آن را
 

  ناروایاز روي سرکشیشان ، ثمود، رسول حق را                              دروغگو شمردند، با نسبت
 

  او ، روزي مر شما هسترسولشان چون که گفت ، این شترِ خدا هست                        روزي آب، سهمِ
 شیرِ شتر جايِ آب ، بود براي آنها                                         ولی برگزیدند ، شقی ترین خود را 

                        
 کشتند آن شتر را ، رفتند راهِ خطا                                    دروغگو شمردند آنان رسول خود را 

  ، چه زود کرده خدا                                      بر سر آنان خراب ، بناي ظلمشان را کردارِ زشتبا این 
 درتی او ، ندارد هیچ پروا فاسقان را                                     از هیچ قبا خاك یکسان نمود ، دیارِ



 ۵٠
 



 ۵١

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعربلدمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
  جهانکه رحمتش گرفته فرا تمامِ                                             آن همیشه مهربانشروع کنم به اسمِ

 نس و جانقسم به این سرزمین ، که هستی ساکنِ آن                                     تو اي رسولِ عزیز ، شرافتِ اِ
 

  ، که هست جانشینش جانِ نبی،علیو ، اوالدِ طاهرینش                                              قسم به آن پدر 
             اینجا دیارِ سختی است ، آرام در آن جهان      آسودگی در اینجا ، نیست براي انسان                         

 
        گرفته او خود به دست ، نیست به دستِ خدا          گمان نموده آیا ، سود و زیان خود را                         

       تباه من نمودم ، در راهِ پروردِگار      ه او اینچنین ، مال و منال بسیار                             که گفت
 

  خدا، همیشه بیند همه  را     پیدا ، نهان        گمان نموده آیا ، کسی نبیند او را                                   
         به او زبان و دو لب ، تا که شود گویا           ا                             آیا ما ندادیم ، به او دو چشمِ بین

 
          ولی بخشش بسیار ، نکرد به راه ِ خدا          راه به او نمودیم ، راهِ خیر و شرّ را                          

 
  رضاي خدا            آزادي بنده اي ، بهرِ          هرگز ندانی چه هست ، بخشش بسیار را               

  ، از اهل خود یتیمید خود بگیردر برِ                           گرسنه ، به روزِ سختِ قحطی              سیر کند
 

  زمین   همان که بسترش شد ، ز فقر فرشِ                                  مسکین خاك نشینِدست بگیرد به مهر ، 
 

 سپس او بگردد ، از جمله ي مؤمنین                   بعد گذر کردن از گردنه هایی چنین                       
 نهیم مو یخوش یمن ،اهل سعادتند و                          کند به صبر و به مهر، به دیگران توصیه             

 
 بالرنج و و         اهل شقاوتند و شومی            دا                      آنان که کفر ورزند ، به آیه هاي خ

 
  که دور گشتند ، از خداي مهربان         آنان                          خیمه زند بر آنان ، آتشِ داغ و سوزان    



 ۵٢



 ۵٣

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرفجرنی سوره مبارکه مع

****************************************************************** 
  جهانکه رحمتش گرفته فرا تمامِ                                             آن همیشه مهربانشروع کنم به اسمِ

                                ز ماهِ ذي حجه ، قسم به زوج و تکین اولین            ، به ده شبِگاهان صبحقسم به
 

  ، قسم خورده خدا بارِ خود را                                       عاقل بداند به حقّ، وقتی ، که بستقسم به شب
  زیاد اِرم ، داشت ستونِنِ شهرِآیا ندیدي چه کرد ، خدا با قومِ عاد                                            ساک

 نبود مانندِ آن ، به هیچ کجاي دنیا                                               اما شدند نابود ، با نیروي خدا
 

 قومِ ثمود همچنین ، خانه به صخره ها داشت                                 براي کشتنِ خلق ، فرعون میخها داشت
                                فسادشان چه بسیار ، آلوده کرده جهانها نمودند ، آنها ظلم و طغیان           در شهر

 

 خانۀ ظلمشان را ، کرد خدایت خراب                                         پروردگار تو ریخت ، بر سر آنان عذاب
  ویران،خواهد شود ، بناي ظلم                                   یقین  ظالمان          پروردگارت بود ، در کمینِ

 

 پروردگار تو گاه ، نعمت دهد به انسان                                        پول و مقامش دهد ، او را کند امتحان
  جهان اهلِید خدا مرا خواست ، در بینِ پروردگار ، مغرور گردد انسان                                        گوبه لطفِ

 

  ربش، خوار ، اینگونهکرده  او راپنداشت                      ، تنگ کند روزیش                        گاهی پروردگار
 یتیمی که ولیش ، باشد خداي رحیم           تیم                          یچون خوار کردندهرگز چنین نباشد ، 

 

 د کسی ، گرسنه روي زمیننمی کنند تشویق ، غذا دهند به مسکین                                        تا که نمانَ
 یکجا خورند میراث ، در دل، عشقِ ثروت                                     کوبیده گردد ولی ، روزي زمین به شدت

 

                                     عاقل شود وقتی ، دوزخ را آورند فرمان حقّ در رسد ، فرشته ها صف کِشَند
 زیرا زِ مالِ حرام ، او شکمش کرده پرر                                            ذکُّولی آن گه چه سود ، دانایی و ت

 

 ، فرستاده بودم توشه زِ کارِ خیري                                          براي زندگیم  ، اي کاشآنگه گوید 
  او ،هرگز ندارد جوابآن روز مانند او ، کسی نگردد عذاب                                          آن روز فریادِ

 

 اي جان و روحِ آرام ، برگرد سوي ربت                                     راضی تو از خدایی ، راضی زِ تو خدایت
 در بهشتمتو له بندگانم ، داخل شو اي حبیبم                                       اي بندة خوب من ، بیا در جم

 



 ۵۴
 



 ۵۵

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرغاشیهمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
  جهانکه رحمتش گرفته فرا تمامِ                                           شروع کنم به اسم آن همیشه مهربان

 قیامتی که دارد ، در همه چیز تأثیر                                                فراگبر آیا رسیده به تو ، آن خبرِ
 

  رنجهاییکار و تالششان شد، باعثِ                                      و ذلیل ، آن روز چهره هایید خوار نباش
 آبش دهند به اجبار ، از چشمه اي چه سوزان                                      سوزد تمام و کمال ، با آتشی چه سوزان

 
  ناگوارهست بسی نامش ضریع ، باشد                                      برایشان غذایی ، نیست به جز تیغ و خار

 نه قوتی بر ایشان ، این خار می رساند                                             گرسنگی را نه آن ، فرو می نشاند 
 

 یشان ، پر از رضایت شوندآنان از سع                                       آن روز چهره هایی ، شاد ز نعمت شوند
 روان ، تختهاي بلندیست زیبا چشمه اي                                     برتر ، که حرفِ بیهوده نیستدر آن بهشتِ

 
  چیده،بالشهایی به صف ، به روي تخت                                                نهادهجامها ، چه شبراي نوشیدن

 خدا نگفتنی است آنچه ، داده به آنها                                              پاي آنهاخر ، به زیرِچه فرشهاي فا
 

 خداوندکرده چنین که خلقتش چگونه ،                                               آنان نمی نگرندآیا به سوي شتر ، 
 

 کرد سقفش بلند ، خدایت چگونه                                             آیا نمی نگرندو نیز سوي آسمان ، 
 

 ، خداي رحیمصاف و مسطح نمود ، زمین                                        عظیمچگونه نصب کرده ، او کوههاي 
 

 سلطه نیست ، تنها یادآوريولی تو را                                              آوري،پند بده اي رسول ، تا که یاد
 

 بزرگتر عذابش ، شده او مستحقّ                                     هر آن که کفر ورزد ، پشت کند رو به حق
 حسابِ اعمالشان ، یقین بِدان با خداست                                       که بازگشت آنها ، یقین دان سويِ ماست



 ۵۶
 



 ۵٧

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعراعلیمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
 ن جهاکه رحمتش گرفته فرا تمامِ                                  آن همیشه مهربان شروع کنم به اسمِ

        از آن خداي بی عیب ، کسی برتر ندیدرید                           دان نام او ، آنکه تو را پروپاك بِ
 

 خلق نمود و دادش ، آنگه بهترین حال                                همان که خلق کرد و آراسته به کمال 
         آنگاه سوي کمال ، کرده چنین هدایت ان که داشت حاجت             همو که داد هر چیز ، هم

 
 ا چنینهی    روزيِ جمله خلقش ، کرد م             زیبا ، خارج نمود از زمین                   بسا گیاهِ

 ، زندگی این جهان فانیست چون زینتِ سیاه ، نمود آن گیاهان                                 سپس خشک و
 

 مگر بخواهد خدا ، نمی رود زِ یادت                                 زودي ، خوانیم آیه ها رابراي تو به 
  جهان است علمِ ، خداوندِدر و آنچه که نهان است                        یقین همه  استهر آنچه آشکار

 
  فقط در آنجاست ، که دور شویم از خدا                سختی ي کنیم ما تورا              آسان ، یارراهِاین ر د

 به هرکسی طالب است ، تو تذکّر بده                 پند بده اي رسول ، دارد اگر فایده                 
 

  ، روي گردان بودآنانپند بگیرد زِ تو ، همان که ترسان بود                                بدبخت ترین 
 

           نه مرده گردد در آن ، نه می کند زندگی                          عظیمی آتش در تمام و کمال ، افتد
 

 از قید و بندِ دنیا رهیده مرغِ جانش ،رها شده هر آن کس ، که پاك کرده جان را                          
 از خود عرضه کرد به درگهِ بی نیازپس خواند آنگه نماز                               نی نام ربش ، با ذکرِ

 
 بهتر و باقی ترین ، آخرت است اما                        زِ دنیا             ، این چند روشما برگزیدید

 
 قرآناین گفته هاي  آن کتابها ، که آمد از آسمان                                  در قرنهاي پیشین ، آمد در

                     یا تورات ، کتابِ ، حضرت موسی کلیم                      ضرتِ ابراهیم                  مانندِ کتابِ ، ح



 ۵٨
 



 ۵٩

****************************************************************** 
  و سرودبه صورت شعرطارق معنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
  جهانفرا تمامِ،که رحمتش گرفته                                          آن همیشه مهربان،شروع کنم به اسمِ

 که چیست آن باطنش ، و تو چه می دانی                                          ستاره ي طارقش ، آسمان وقسم به 
              

 ظلمتهاي جهان ، فرو رود به قلبِ                                          نورِ درخشانِ آن ، همان ستاره اي که
 خداوندِ مهربان ، فرشته اي ز سوي                                              دارد او نگهبان ، کسی نباشد مگر

 
 او را کرده خلقت ، خداي او از چه چیز                                        رتنظر کند به عب ، پس باید که انسان

 
 و استخوانِ سینه ، جایی میان کمر                                             آبی که بیرون زده ، از آبی جهنده

 
 نباشد او ناتوان ، از بازگرداندنش                                          او آفریده انسان ، از قطره اي ناچیز

 
 رِسد به دادِ آنها ، نه نیرو و یاوري                                          اسرار درونها ، روزي که گردد عیان

 
 هم آبِ پاكِ باران ،  دعا واجابتِ                                    به پهنه ي آسمان ،  برگشتبه جايِقسم 

 بسی گیاهِ رنگین ، روید از شکافشکه                                     به این فرشِ زمین ،  جاي شِکافقسم به
 

  خداي رحمانحرفِ ، شوخی و بیهوده نیست                                       شود زِ قول قرآن ،  ز باطل جداکه حقّ
 

 گوید خدایت چنین ، من هم کِشَم نقشه اي                                        نابوديِ حقّ و دین ، برايشند نقشه کِ
 

شوند دل خوش به این ، بگذار تا اندکی                                      بر جمله ي کافرین ، پس مهلتی ده نبی 



 ۶٠
 



 ۶١

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعربروجوره مبارکه معنی س

****************************************************************** 
 فرا تمامِ جهان، که رحمتش گرفته                                                  آن همیشه مهربان، شروع کنم به اسمِ
 شده زینت آن،که این همه ستاره                                                 قسم به آن آسمان،قسم به جاي بروج

 
 روزي که باشد گواه،قسم به پیغمبر و                                              بهر همه وعدگاه ، قسم به روزي که شد

 در آن بسی هیزم، که پر ز آتش شده                                                      کشته شدند مردم ، درون گودالی
 

 سوزش و درد و ناله، به پیش چشمشان بود                                                     به دور آن چاله، نشسته آن ظالمان
 ستوده بر هر زبان، تدر خدايبه مق                                                      به جرمِ ایمانشان، آنان را بکشتند

 
 این را بدان به یقین، بر همگان شاهد است                                                بر آسمانها ، زمین، او که فرمانرواست
  برنگردنداگر که، قسمتشان آتش است                                               اینسان عذاب کردند، آنان که مؤمنان را

 
 که نهرها زیر او، بهشتها براشان                                               هر آنچه کار نیکو، آن مؤمنان که کردند
 هدفِ خلقتش بود، این آرزوي بزرگ                                             رسیده او به مقصود، هرکه به اینجا رسید

 
 آن مجرمان بدبخت، آن ظالمانِ سرکش                                               قین ربت چه سختی، گیرد گریبانشان
 هر چیز را ابتدا، باز بگرداند او                                                   آغاز، هر چیزي را، یقین او می کند

 
 دوستی او به کار، او دوستی که آید                                                   گذشتِ اوست بسیار، آمرزد همیشه

 هر آنچه خواهد کنَد، قدرت او بی حد است                                             جاري به عالم بود، فرمان او بس شریف
 

 بودند اهل طغیان ، فرعون و قوم ثمود                                                  حکایت لشکران ، آیا به تو رسیده
 

 حرفِ خداي حبیب، آنان دروغ شمارند                                          هستند اهلِ تکذیب ، آنان که کافر شدند
 ی براي آنانراه، نیست بهر فرار                                                   دور تا دورشان، کرده خدا احاطه

 
 خداست حافظ آن، در لوح و صفحه اي ثبت                                        حرفِ خداست قرآن، اما بس شریف است



 ۶٢
 



 ۶٣

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرانشقاقمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
 فرا تمامِ جهان، که رحمتش گرفته                                                   آن همیشه مهربان، شروع کنم به اسمِ
 که هست روزِ جزا،  قیامتهمان روزِ                                                           آسمان ز باال، وقتی که شکافد

 به امرِ پروردگار، براي این سر نهد                                                      گشته او سزاوار، براي این شکافتن
 

  درونخالی کند او ،چون که قیامت شود                                                   از خود کند بیرون ،زمین شود کشیده
 به امرِ پروردگار ،براي این سر نهد                                                     گشته او سزاوار ،این خالی شدن را

 
 به سوي پروردگار ،تا آنکه روي تو                                                سعی و تالش بسیار ،اي انسان تو داري

 شقی یا رستگار ،آید سوي خالقش                                                  پروردگار ، دیدار ،پس می کند عاقبت
 

 براي او هم رواست ،حسابِ سهل و آسان                                             هر کس بر دست راست ،کتاب او را دهند
 کند همنشینش ،خدا با صالحان                                               به سوي جمع و اهلش ،رود شاد و خرّم

 
 با آوازي بلند ،طلب کند مرگِ خود                                                 کتاب او را دهند ،هر کس از پشت سر
 سرمست با رفیقان ،عمرش نموده تباه                                                   در آتشی فروزان ،داخل تمام و کمال

 
 زنده او نگردد ،هیچ شود بعدِ مرگ                                                       او که بر نگردد ،گمان نمود هرگز
 همیشه و هر کجا ،بیند او بنده اش                                                        به وضع او بینا ،پروردگارش بلی

 
 ستاره ها شد پدید ،قسم به شب وقتی                                                 گاهِ غروبِ خورشید ،به سرخی آسمان
 بسیاري مراحل ،حتماً طی می کنید                                                   قرصش شود کامل ،قسم به ماه وقتی

 چرا به پروردگار ،نمی شوند مؤمن                                                در زندگی چه بسیار ،شوندباال و پایین 
 

 پس از کالمِ خدا ،سجده چرا نکنند                                               این قرآن بر آنها ،وقتی که خوانده گردد
 قولِ خداي رحمان ،این قرآنِ زیبا                                                  بلکه آن کافران ،گفتند که دروغ است

 
 فردا به روزِ جزا ،از این تکذیبشان                                                   بهتر بداند خدا ،آنچه به دست آورند

 چون سخنِ کردگار ،دروغ می شمردند                                                    به درد و رنجِ بسیار ،ی به آنانبشارت
  

 دهد خدایش به او ،پاداشی بی حساب                                                   هر آنچه کارِ نیکو ،جز مؤمنی که کند



 ۶۴
 



 ۶۵

  و سرود به صورت شعرمطففینمعنی سوره مبارکه 
 فرا تمامِ جهان ،که رحمتش گرفته                                                    انآن همیشه مهرب ،شروع کنم به اسمِ
 از انتقامِ خدا ،همان گرانفروشان                                                  از درد و رنج فردا ،واي به کم فروشان

 چه ظالم و بی خیال ،موقع دادن حقّ                                                       آنان تمام و کمال ،گیرند مال مردم
 

 روز حساب کردن ،براي روزي عظیم                                                          آنان بر پا شدن ،باور ندارند مگر
 خَلق تمامِ دنیا ،همان که پروریده                                                         به امر او بر پا ،آن روز تمامِ مردم
 کردند بی حد گناه ،بی شرم ظالمان که                                                   پست ترین جایگاه ،برایشان شده ثبت

 

 گریزي ز آن نیست ،رنوشت حتمیس                                                تو ندانی که چیست ،پست ترین جایگاه
 رفته به جنگِ خدا ،اوست گنه پیشه اي                                                      انکار روزِ جزا ،واي به آن کس کند
  دهند به آنهانسبت ،افسانه هاي پیشین                                                     آیات ما بر اینها ،چون گردد تالوت

 

 با آن نشانده اند ،زنگار بر قلبشان                                                  آنچه که بد کرده اند ،اما نه چنین است
 دور در صد حجاب ،از رحمت حقّ بوند                                                  آنان به روز حساب ،افسوس زان بدیها

 روان شدند سویش ،هر جا گناه دیدند                                                        راه و طریقِ آتش ،ن پی گرفتندآنا
 

 آنچه دروغ شمردید ،گویند همین باشد                                                        برایشان شد پدید ،وقتی که جهنّم
 هست بهشت برین ،نیکانِ خوب کردار                                                         قام باال ترینم ،برایشان شده ثبت
 براي اهلِ نیکی است ،سرنوشت حتمی                                                    تو ندانی که چیست ،باالترین جایگاه

 

 خدا،  آنان مدام ،نزدیک کرده به خود                                                       مقرّبون این مقام ،مشاهده می کنند
 خدا نظر می کنند ،بر تختها جلوه ي                                                        بسیار پر نعمتند ،نیکان در بهشتی 
 ازنعمتِ فراوان ،گرفته رنگِ شادي                                                  یابی به چهره هاشان ،شادابی و طراوت

 

 دور ز بیگانگان ،که سر به مهر باشد                                                           می دهند به آنان ،از شرابِ نابی
 بهر ربودنِ او ،سبقت ز هم بگیرید                                                آن شراب خوشبو ،مهرِ آن ز مشک است

 بهرِ رفیقان نوشت ،نوشیدن از آن خدا                                                 ز چشمه اي در بهشت ،آمیخته با تسنیم
 

 با حرکاتِ ابرو ،طعنه زنند به آنان                                                      به مردمان نیکو ،خنده کنند مجرمان
 بگو بخندشان شد ،مسخره ي مؤمنان                                                      اهل و رفیقان خود ،چون بروند نزد

 ند آن گمرهانباش ،گویند که همینان                                                   بینند این مجرمان ،وقتی که مؤمنان را
 

 بر حالِ اهل ایمان ،تا که نظارت کنند                                                           آنان را نگهبان ،ما نفرستاده ایم 
 یشانموجبِ خنده، ا ،روز قیامت شوند                                                       روزي بر مؤمنان ،آنان خنده کردند

 

 آن روز اهل ایمان ،بر تختها نشسته                                                      بر احوال ایشان ،می خندند مؤمنان
 همان کارِ آنان ،نصیب کافران شد                                                       غیر از کردارشان ،آیا جزا داده شد
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 ۶٧

****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرانفطارمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
 فرا تمامِ جهان، متش گرفتهکه رح                                                   آن همیشه مهربان، شروع کنم به اسمِ
 از روي صفحه ي آن،  پاشان،ستارگان                                                 این پرده ي آسمان، وقتی که پاره گردد

 
  مرده هازنده همه، زیر و روقبرها                                                          دریا چه هرآبِ،  باال بیاید وقتی

 کارش بعد از این داد، یا آن نتیجه اي که                                                به آنچه پیش فرستاد، آگاه شود هرکس
 

 مال و مقامت زیاد، از کرم وفضل خود                                                  پروردگار تو داد، اي انسان چرا چون
 کردي ظلم و جفا، گفتی حقّم این بود                                              به جاي شکر خدا، تی به خودمغرور گش

 
 بسیار معتدل بود، خِلقت تو منّظم                                                 نیکو خَلقت نمود، همان خدایی که او

 
 بنده اش را نصیب، شد کَرَمش این چنین                                                   کسی به این ترکیب، اجبارش نکرده

 از چه شدي تو مغرور ، نیست زِ تو ذره اي                                          عطاي رب غفور، هرچه ز خوبی تو راست
 

 روزِ جزا ، قیامت، گفتند که دروغ است                                             سپاس و شکرِ نعمت، به جاي اینکه کنند
 

 نویسندگانی، که هستند گرامی                                                              باشد حافظانی، یقیناً بر آنان
 نیکان را ببینید،  فراواندر نعمتِ                                                   شما عمل می کنید، چهآنمی دانند هر

 
 جاآن زمان گیرند ، یقین درجهنّم                                                     پرده ي شَرم و حیا، آنان که دریدند

 روز حسابِ اعمال ،روز جزایی که هست                                                  داخل تمام و کمال،  شونددر آن آتش
 

  روزِ جزااحوالِ ،تو ندانی که چیست                                                      هرگز نباشیم ما ،غائب زِ احوالشان
 چگونگی آن را  ،آن روز تو بدانی                                                           جزابینی روزِ ،روزي تو عاقبت

 
 توشه اي بیندوز ، خداستکار به دستِ                                           خیر و شرّت آن روز ، کسییست به دستِن
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****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرتکویرمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
 فرا تمامِ جهان، که رحمتش گرفته                                                 آن همیشه مهربان، شروع کنم به اسمِ
  آندور تا دورِ، و هاله اي بگیرد                                              این خورشیدِ فروزان، وقتی به هم بپیچد

 
 ستارگانِ زیبا، از صفحه ي آسمان                                                      به دستورِ خدا، آن دمی که بریزند
 همه واگذارند، گرانبها مالشان                                                 کوهها را در آرند، وقتی که به حرکت

 
 افروخته، پر زِ شور، دریاها جملگی                                             ه شوند محشورهم، آنگه که وحشیان هم

 خوبان گِردِ خوبان، بدان به پیشِ بدان                                     با جنس خود همه جان، جفت شود در آن وقت
 

 مگر چه کار کرده، سؤال گردد چرا                                             زنده به گور گشته، زان دختري که مظلوم
 آسمان در آن حال، وقتی که کنده گردد                                                    نامه هاي اعمال، وقتی که باز گردند

 
 بهشت پیشِ خوبان، نزدیک آنگه شود                                                   شعله ور و فروزان، وقتی جهنّم شود

 آنچه تباه کرده، آنچه به مقصد رساند                                                         چه حاضر نموده، بداند هرکسی
 

 به پهنه ي آسمان، مشود در پی ه                                                    که آشکار و پنهان، قسم به آن ستاره
 رفته به آشیانه، پنهان شود چو مرغی                                                    به سرعت رونده ، ستاره اي که باشد

 
 خورشید گشته نزدیک، قسم به صبح وقتی                                                   باشد نیمه تاریک، قسم به شب آنگاه
 که هست بس گرامی، فرستاده ي خدا                                                        بر زبان رسولی، قرآن جاري شده

 
 صاحبِ مِکنت است او، مقامش بلند و                                                 صاحبِ قدرت است او، در بارگاهِ ایزد
 باشد او در آنجا، امینِ پروردگار                                                        خدادر آن عرشِ، اطاعتش نمایند

 
 روشن بر کرانه، دیده آن فرشته را                                               مجنون و نه دیوانه، همنشین شما نیست
 او پیغامِ داور، رسانده بی کم و کاست                                                از غیب بر پیامبر، آنچه رسیده به وحی

 
 گوش به آن فرا ده، هست کالمِ خدا                                                شیطانِ رانده شده، قرآن نیست گفته ي

 براي اهلِ دنیا، نیست مگر پندي                                                   روید سوي کجا؟، رها کنید آن را
 فقط به خواستِ خداست، خواستنی که آن هم                                              خواهد رود راهِ راست، پند براي آنکه
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****************************************************************************** 
  و سرود به صورت شعربسعمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************************** 
 فرا تمامِ جهان ،که رحمتش گرفته                                              آن همیشه مهربان، شروع کنم به اسمِ
  نابیناشخصی، وقتی نزدش آمد                                          گرداند روي خود را، چهره در هم کشید
 کر، سودش دهدپس ذِ، گیرد او تذکّر                                               بسا که پاك گردد، و تو چه می دانی

 

 تمکردي سعی و هِ،  اودایتِبهرِ ه                                               به گوهرِ هدایت، آنکه نیازي نداشت
 پروردِگاربه لطفِ ، او که نیازي ندید                                                گنهکارپاکیِ آن ، نیست به گردنِ تو
 شیت ترس و خَ،در دل، از بیمِ پروردگار                                               شده بهرِ هدایت، آنکه شتابان سویت

 

 آن مردِ توانگر، تا که مسلمان کنی                                                 روي به آن دیگر، از او غافل شدي
 براي هرچه انسان، مایه ي یادآوري است                                              یقین بدان که قرآن، اما نه چنین است

 

 باشد کتاب قرآن، در صفحه هایی کریم                                         یرد پندي از آنگ، پس هر کس که خواهد
 از هر پلیدي،خطا،  آنخداي خالقِ                                                  پاك نموده آن را، معنایی بس بلند

 به دستش گرفتند، کارشان به نیکی                                                    کریم و هم ارجمند، سفیرانِ خدا
 

 او که خالقش هست، خَلقش از چه کرده                                               چقدر ناسپاس است، کشته باد انسان
 جمله نیازِ انسان، دازهداد به ان                                         خلقش نموده این سان، از آب و نطفه اي
 به قبري کُنَد چال، میرانَد او را، سپس                                           ساخت به سوي کمال، راه برایش هموار

 

 گردن نمی نَهد، کمشاما او به ح                                              دوباره جانش دهد، سپس گر بخواهد
 باشد آن منشأَش، تا که بداند ز چه                                                    انسان به غذایش، نگردبِپس باید 

 

 که هست نا گفتنی، به آن کیفیتی                                                        آبی از بلندي، ما فرو بریختیم
 بس مایه ي شگفتی، به شکلی که باشد                                                       بهرِ روئیدنی، ما زمین شکافتیم

 

  زیباسبزیجاتِ، یاقوتهاي انگور                                                     در آن دانه ها را، رویانیده ایم ما
  درختِ زیبانهکُ، و باغهایی پر از                                                و هم درختِ خرما، میوه هاي زیتون
 چهارپایانتان، براي شما و                                                  هست متاعِ رحمان، علف ها و میوه

 

 رار، هر بی نصیبف، کُنَد از برادر                                                آن صداي مهیب، پس چونکه بیاید
 هر کس در بندِ خویش، روزِ حساب آمده                                         از زن و فرزندِ خویش، از مادر و هم پدر
 با لبهاي خندان، گفتارشان بشارت                                                 نورانی ، درخشان، چهره هایی بود

 

 آن را فرا گرفته، تاریکی و ظلمت                                                 بر رویش نشسته، رچهره هایی غُبا
 از خدايِ غفور، که شرمی نکردند                                                    اهلِ فسق و فجور، آنان کافرانند
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******************************************************************************************************************************************************************************************* 

 معنی سوره مبارکه نازعات به صورت شعر و سرود
******************************************************************************************************************************************************************************************* 

 فرا تمامِ جهان، تهکه رحمتش گرف                                                                                            آن همیشه مهربان، شروع کنم به اسمِ
 از بدنِ بدها، به سختی و به شدت                                                                                          ند جان راکه می کَنَ، قسم به آن مالِئک
 از بدنِ هر تَقی، نندجان به در می کُ                                                                                              مالیم و به نرمی، و آن فرشتگان که
 چنانکه باشد روا، به سرعت و پر شتاب                                                                                                  خداکنند حکمِ، و آنها که جاري

 

هنگامِ اطاعتبه ، در محضرِ کردگار                                                                                                زِ هم گوي سبقت، بایندآنان که ر 
 مند عالَانِمدیر،  پروردگاربه إذنِ                                                                                               م کنندتدبیرِ عالَ، قسم به آنهایی که
 در پی آن بیاید، حادثه ي دیگري                                                                                            می لرزانَدهمان که، وقتی به لرزه آید
 شرمنده و پریشان، نگاهشان به زیر و                                                                                         مضطرب و هراسان، دلهایی در آن روز

 

 پوسیده و لِه شدیم، خوانیوقتی که است                                                                                                دوباره باز گردیم، گویند آیا که ما
 برگشتی زیانبار، صورت هست در این                                                                                                 آن قومِ گنهکار، گویند با تمسخر
 بود براشان عجیب، روز قیامتی که                                                                                                 فقط با یک نهیب، پس شود واقع

 جمع شوند به یکبار،  آنپس از شنیدنِ                                                                                خالی و صاف و هموار، پس به زمینی که هست
 

  رسولِ پروردگار،سر گذشتِ موسی                                                                                             ه ي ماندگارن قصای، آیا رسیده به تو
 ي،سرزمینِ طُو، سدر جایی مقد                                                                                               داد زِ لطفش ندا، پروردگارش او را

پاك شوي این ، به او بگو که خواهی                                                                                           که او کرده طغیان، و سوي فرعونکه ر
 ؟زمان

 شوي درست کردار، پس ز او بترسی                                                                                             به سوي پروردگار، کنمتو را هدایت 
 

 ن و کینصیااز سرِ عِ، ولی دروغش شمرد                                                                                             نشانه ي برترین، پس به او نشان داد
 گارردِ کِ،آن مهربان، تا که رود به جنگ                                                                                           بسیارکرد تالشِ، پشت به حقّ نمود و

 خالقِ انسان منم، پروردگارِ برتر                                                                                              گفت خداتان منم، جمع نمود مردم
 

 هم به روزِ جزا ،هم به دارِ دنیا                                                                                             کرد عذاب و بال ،پس خدا دچارش
  ببینَد، خودهیچیِ ،به پیش پروردگار                                                                                          براي آنکه ترسد ،هست در این عبرتی

 خداي خالقِ آن ،آن را بناکه کرد                                                                                             سخت تر از آسمان ،خَلقِ شما نباشد
 

 آن را بیاراستپس  ،با نظم و چه زیبا                                                                                            آن برافراشتسقفِ ،آن خداي قدیر
 بساط و فرشِ زمین ،ستراندبعد از آن گُ                                                                                      نینروشن روزش چ ،شبش کرده تاریک
 از سینه اش گیاهان ،بیرون نمود آنگاه                                                                                          با چشمه ي فراوان ،آبش نمود خارج

 

 این است خلقِ خدا ،تا که قرار گیرد                                                                                       ها را  کوه،چون میخ ،ر کرده بر آنپایدا
 چهارپایانتان ،براي شما و                                                                                   هست متاعِ رحمان ،این خلقتِ بس شگفت

 از هر کار و امري ،که باشد بزرگتر                                                                                         آن ماجراي اصلی وقتی که واقع شود،
 

 سعی و تالش کرده ،در زندگی برایش                                                                                          تمامِ آنچهانسان  ،روزي که یاد آورد
 دنیا گزید و طغیان ،جاي آن کسی که                                                                                           براي بینا، عیان ،آن روز دوزخ شود

  بهشت جایشهست ،پیروز بر هوسها                                                                                                  ربشز مقامِا ،اما آن که ترسید
 

 آن را که دادي خبر ،؟ جزاکِی هست روزِ                                                                                          از تو اي پیامبر ،پرسند این جماعت
 که هست پروردگار تنها او بداند،                                                                                        از وقتِ آن خبر دار هرگز تو نگردي،
  حسابشسختیاز  ،می ترسد از قیامت                                                                                       شکه هست دلواپس تنها تو بیمِ آن ده،

 یا به قدرِ شامی ،در دنیا نبودند                                                                                       صباحیگویی جز  ،آن روز را چو بینند
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******************************************************************************************************************************************************************************************* 

 معنی سوره مبارکه نبأ به صورت شعر و سرود
******************************************************************************************************************************************************************************************* 

 فرا تمامِ جهان ،ه رحمتش گرفتهک                                                                   آن همیشه مهربان ،شروع کنم به اسمِ
 در اختالف هستیم ،همان که در موردش                                                                  از آن خبرِ عظیم ،مردم از چه پرسند؟
الي علی                                                                 آن حقّ و حقیقت ،همان خبر که باشد  یا روزِ قیامت ،)ع(مثلِ وِ
 به زودي آگه شوند، سپس نه چنین است                                                                زود است که بدانند، اما نه چنین است 

 

 ثباتش ندادیم، با کوهها چو میخی                                                                          نگُسترانیده ایم ، آیا فرشِ زمین
 وقفه براي راحت، خواب را نمودیم                                                                      کرده ایم خلقت، شما را زوج زوج
 زمانِ زندگی، و نیز روزِ روشن                                                                 شب را چون پوششی، قرار داده ایم ما 

 

 کردیم آن را بنا، بس استوار و بی نقص                                                                       بر باالي شما، هفت آسمانِ محکم
 شد چشمه ي زندگی ، بسیار گرم و روشن                                                                    خورشید را چراغی ، قرار داده ایم ما

 بارانهاي رگبار، آبی بس فراوان                                                                       از ابرهاي پر بار، نازل نموده ایم ما
 

 انبوه و بس با صفا، گیاه و باغهایی                                                                       با آن دانه ها را، تا که  خارج کنیم
 همان روزِ جزا، حقّ از میانِ باطل                                                               روزي که گردد جدا ، وعده گاه شماست
 آنگه شوید محشور، در دسته هایی بزرگ                                                              وردر آن صور و شیپ، آن روز دمیده گردد

 

 به شکل سرابی، شوند کوهها روان                                                                          به سانِ درهایی، آسِمان گشوده 
 مانند، روزِگاران، باشد جاي برگشت                                                                    ن سرکشانبراي آ، کرده جهنّم کمین
 نمی چشند در آن جا، جز آبِ جوشان و چرك                                                                        نه خنکی گُوارا، نه شربتی نه آبی

 

 نبوده باورشان، که به روزِ حساب                                                                         کردارِ زشتشان، ی در خورِپاداش
  خطاثبت شده بی، هر چیز بر شمردیم                                                                    یقین آیاتِ ما، گفتند که دروغ است

 افزون نمی نماییم، جز به عذابتان ما                                                                 این عذابِ الیم، پس بچشید این عذاب
 

 از خدا پروا، آنان که می کرده اند                                                                گیرند کامِ خود را، رسند مقصدِ خویش
 همسان با شویشان، همسران نورس                                                                         انگورهاي رخشان، باغها براشان

 نه سخنِ دروغی، ر آننشِنوند د                                                                       نه بیهوده نه لغوي، و جامی لبالب
 

 آوردي تو به دست، عطایش به آنچه                                                                   پروردگارِ تو هست، پاداشی زِ سوي 
 در میان آن و این، چه جا گرفتهو هر                                                                        آسمانها، زمین، همو که پروریده
 کالمی نگفته، کسی به روي امرش                                                                       هر آنچه آفریده، همیشه مهربان با

 

 به درگهش یک به یک، همگی صف به صف                                                                روح و هم مالئک، روزي که بر پا همه
 باشد آن حرفشان، و سخن حقّ و راست                                                                       جز به اذنِ رحمان، کالمی نگویند
 پس تو راهی گُزین، به سوي پروردگار                                                                  به حتم و حقّ و یقین، روزِ قیامت آید

 

 به کار و کرده ي خویش، روزي که بنگرد شخص                                                                  از عذابِ در پیش، ما بیمِتان می دهیم
 اي کاش پاك بودم، مردم من از پلیدي                                                               اي کاش خاك بودم، کافر بگوید آن روز
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****************************************************************** 
  و سرود به صورت شعرعلقمعنی سوره مبارکه 

****************************************************************** 
 فرا تمامِ جهان ،که رحمتش گرفته                                              آن همیشه مهربان ، اسمِشروع کنم به

  پروریدهتو را ،از اسمِ او مدد گیر                                                که آفریدهو ا ،شبخوان به نامقرآن 

 
  با رشته ايجاییکه گشته آویزان ،                                                از خونِ بسته اي ،انسانکه آفریده 

 
ت ببخوان که ربرا به انساندانش ،با قلم آموخته                                               کریمانرترین بد ،و  

 این لطفِ خدا بود           تا که بیاموزد ،                                        آنچه ممکن نبود ،داده یادِ انسان

 
  طغیان،یقین کُنَد ،نمی کند شُکر او                                                لطفِ خدا به انسان ،اما با این همه

 به سوي پروردگار ،برگردي به یقین                                            بینَد از کردِگار ،چون که خود، بی نیاز

 
  نماز دیدهدر ،بنده اي را که او                                               به آن که نَهی کرده نظر نکردي ،آیا 

 
 پروایی از خداست ، اویا که فرمانِ                                            باشَد بر راهِ راست ،چه می کند اگر که

 تو به روزِ موعود ،خبر بده زِ حالش                                          پشت به حقّ گر نمود ،ذیباگر کرده تک

  
 نگیرد مگر پند  ،کردارِ زشت او را                                                     می بیند خداوند ،نمی داند مگر

 
 گیریم ما به شدت ،موي پیشانیش                                               از دشمنی و نفرت ،نکِشَد اگر دست

 راهِ خطا پوید ،گنه پیشه اي که                                                    آن که دروغ گوید ،موي پیشانیِ

 
 مأمورانِ آتش ،خوانیم ما هم سپس                                             اهلِ مجلسش او  ،پس خوانَد به یاري

 
  سوي خدا گیر،راه ،سجده نما و آنگاه                                                 اطاعت از آن حقیر ،پس مبادا کنی 
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