ASR SURESİ
َ ُْ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
انش ۪جُى
ُ َا
َّ ٌب
عىر ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِث ْس ِى
انش ِح ُِى
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Asr 103/1)

ص ِش
ْ َو ْان َع
Akıp giden zaman çok önemlidir!
(Müminun 23/112)

ٍَُ ُ۪ض َعذَدَ ِس
ِ لَب َل َك ْى نَ ِجثْز ُ ْى ِفٍ ْاْلَ ْس
Allah “Sene sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?” diye soracak.

(Müminun 23/113)

ٍََّط ََ ْى ٍو فَ ْسـَٔ ِم ْان َٓعَب ۪د
َ لَبنُىا نَجِثَُْب ََ ْى ًيب ا َ ْو ثَ ْع
Onlar: “Ya bir gün ya da günün bir kısmı kadar kaldık; onu hesaplayanlara sorabilirsin.” diyeceklerdir.

(Müminun 23/114)

ً ۪لَب َل ا ٌِْ نَ ِجثْز ُ ْى ا َِّْل لَه
ًٌَُل نَ ْى اَََّ ُك ْى ُك ُْز ُ ْى ر َ ْعهَ ًُى
Allah şöyle diyecektir: “Pek az kaldınız, keşke bunu o zaman bilseydiniz!”

(Münafikun 63/10)

ْ
ًٍ ا َ َحذَ ُك ُى ْان ًَ ْىدُ فََُمُى َل َسةّ ِ نَ ْى ََْٓل ا َ َّخ ْشر َ ٍَُ۪ٓ ا َٰ َِٓن
َ َِوا َ َْ ِفمُىا ِي ًَّب َسصَ ْلَُب ُك ْى ِي ٍْ لَ ْج ِم ا َ ٌْ ََأر
ٍَُصب ِن ۪ح
َّ صذَّقَ َوا َ ُك ٍْ ِيٍَ ان
َّ َ ت فَب
ٍ َا َ َج ٍم لَ ۪ش
Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcayın; yoksa ölüm gelip çatar da şöyle dersiniz: "Rabbim! Ne
olur; beni kısa bir süre daha yaşat da sadaka verip iyilerden olayım."
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(Münafikun 63/11)

ٌَُش ِث ًَب ر َ ْع ًَهُى
ً َّللاُ ََ ْف
ٌ َّللاُ خ َ۪ج
سب اِرَا ََٓجب َء ا َ َجهُ َهب َو ه
َونَ ٍْ َُ َإ ِ ّخ َش ه
Bir kimsenin ömrü bitince Allah ona asla ek süre vermez. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

(Fatır 35/36)

َٰ َبس َج َهَُّ َۚ َى َْل َُ ْم
عزَا ِث َهب
ُ َ َوانَّز۪ ٍََ َكفَ ُشوا نَ ُه ْى
ُ َّعً َعهَ ُْ ِه ْى فََُ ًُىرُىا َو َْل َُ َخف
َ ٍْ ف َع ُْ ُه ْى ِي
ىس
ٍ َۚ َُك َٰز ِن َك َ َْج ۪ضٌ ُك َّم َكف
Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.

(Fatır 35/37)

َ ص
صب ِن ًحب َغُ َْش انَّز۪ ٌ ُكَُّب ََ ْع ًَ ُم ا َ َونَ ْى َُ َع ِ ًّ ْش ُك ْى
ْ ََ َو ُه ْى
َ ط ِش ُخىٌَ ف۪ ُ َه َۚب َسثَّ ََُٓب ا َ ْخ ِش ْجَُب ََ ْع ًَ ْم
َّ َش فَزُولُىا فَ ًَب ِن
ُش
ُ َ۪يب ََزَزَ َّك ُش ف۪ ُ ِه َي ٍْ رَزَ َّك َش َو ََٓجب َء ُك ُى انَُّز
ٍ هظب ِن ًٍَُ۪ ِي ٍْ َ َ۪ص
Orada avazları çıktığınca bağırırlar; "Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim!" derler. O
zaman onlara: “Ders alacak kişinin, ders alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti.
Artık azabı tadın. Yanlış yapanlara yardım edecek kimse yok!" deriz.

(Asr 103/2)

سبٌَ نَف۪ ٍ ُخ ْس ٍش
ِ ْ ٌَِّ ا
َ َْ اْل
İnsan kesin olarak zarardadır.
(Kehf 18/103)

س ۪شٍََ ا َ ْع ًَ ًبْل
َ لُ ْم ه َْم ََُُ ِجّئ ُ ُك ْى ثِ ْبْلَ ْخ
De ki "İşleri en büyük zararla kapanacakları size haber vereyim mi?

(Kehf 18/104)

ص ُْعًب
ُ ٌَسجُىٌَ اَََّ ُه ْى َُ ْح ِسُُى
َ ٍََ ۪اَنَّز
َ س ْعُُ ُه ْى فٍِ ْان َح َُٰىحِ انذُّ ََُْب َو ُه ْى ََ ْح
َ ظ َّم
Dünya hayatında güzel iş yaptıklarını sandıkları halde çalışmaları hedefinden şaşanlardır."

(Kehf 18/105)

َ د َس ِثّ ِه ْى َو ِن َٓمَب ِئه۪ فَ َح ِج
ْ ط
ذ ا َ ْع ًَبنُ ُه ْى فَ ًَل َُم۪ ُ ُى نَ ُه ْى ََ ْى َو ْان ِم َُٰ ًَ ِخ َو ْصًَب
ِ ا ُ ۬و َٰ َٓن ِئ َك انَّز۪ ٍََ َكفَ ُشوا ِث َٰب ََب
Onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’nunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gider. Kıyamet gününde onlar için artık tartı kurmayız “
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(Kehf 18/106)

سه۪ ٍ ُه ُض ًوا
ُ َٰر ِن َك َج ََٓضا ۬ ُؤ ُه ْى َج َهَُّ ُى ِث ًَب َكفَ ُشوا َوار َّ َخزَُٓوا َٰا ََبر۪ ٍ َو ُس
İşte böyle. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi ve elçilerimi
hafife almışlardır.

(Saf 61/10)

ة اَن۪ ٍُى
ٍ عزَا
َ ٍْ بسحٍ ر ُ ُْ ۪جُ ُك ْى ِي
َ َََٓب اََُّ َهب انَّز۪ ٍََ َٰا َيُُىا ه َْم اَدُنُّ ُك ْى َع َٰهً رِ َج
Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

(Saf 61/11)

ٌِْ َّللاِ ثِب َ ْي َىا ِن ُك ْى َوا َ َْفُ ِس ُك ْى َٰر ِن ُك ْى َخُ ٌْش نَ ُك ْى ا
ُ بّٰللِ َو َس
س ۪جُ ِم ه
رُإْ ِيُُىٌَ ثِ ه
َ ٍ ۪سى ِنه۪ َور ُ َجب ِهذُوٌَ ف
ٌَُك ُْز ُ ْى ر َ ْعهَ ًُى
O ticaret, Allah’a ve elçisine tam güvenmeniz, Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya koyarak mücadele
etmenizdir. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur.

(Saf 61/12)

َ ٍَسب ِك
ٍ ََ ْغ ِف ْش نَ ُك ْى رَُُى َث ُك ْى َوَُ ْذ ِخ ْه ُك ْى َجَُّب
د
ِ غ ُِّ َجخً ف۪ ٍ َجَُّب
ُ د ر َ ْج ۪شٌ ِي ٍْ ر َ ْحزِ َهب ْاْلَ َْ َه
َ بس َو َي
َع ْذ ٌٍ َٰر ِن َك ْانفَ ْى ُص ْان َع ۪ظُ ُى
Bunlara karşılık Allah, günahlarınızı bağışlayacak ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere, güzel konaklara adn
cennetlerine /bozulmayan bahçelere yerleştirecektir. Büyük başarı işte budur.

(Saf 61/13)

ّ ََت َوث
ٍَُ ُ۪ش ِِش ْان ًُإْ ِي
ٌ َّللاِ َوفَزْ ٌح لَ ۪ش
ْ ََ َوا ُ ْخ َٰشي ر ُ ِحجُّىََ َهب
ص ٌش ِيٍَ ه
Hoşunuza gidecek bir başarı da dünyada olacaktır: Allah’ın yardımı ve yakın zamanda bir fetih. İnanıp
güvenenleri bunlarla müjdele.

(Asr 103/3)

صج ِْش
ِ صب ِن َحب
َّ ص ْىا ثِبن
َّ ا َِّْل انَّز۪ ٍََ َٰا َيُُىا َو َع ًِهُىا ان
َ ك َور َ َىا
َ د َور َ َىا
ِ ّ ص ْىا ثِ ْبن َح
Kayıpta olmayanlar; Allah’a inanıp güvenen, iyi işler yapan, birbirine sürekli doğruları
hatırlatan ve sürekli sabırlı olmayı hatırlatan kimselerdir.
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(Beled 90/13)

فَ ُّك َسلَ َج ٍخ
Zor olan, hürriyetini kaybetmiş birini kurtarmaktır.

(Beled 90/14)

ْ ا َ ْو ا
ِغ َعب ٌو ف۪ ٍ ََ ْى ٍو ر۪ ٌ َي ْسغَجَ ٍخ
Veya kıtlık gününde birinin karnını doyurmaktır.

(Beled 90/15)

ََز۪ ُ ًًب رَا َي ْم َش َث ٍخ
Yakınlarından bir öksüzü,

(Beled 90/16)

ا َ ْو ِي ْس ۪كًُُب رَا َيزْ َشثَ ٍخ
Veya bitkin hale gelmiş bir çaresizi kurtarmaktır.

(Beled 90/17)

ص ْىا ِث ْبن ًَ ْش َح ًَ ِخ
َّ ص ْىا ِثبن
َ صج ِْش َور َ َىا
َ ث ُ َّى َكبٌَ ِيٍَ انَّز۪ ٍََ َٰا َيُُىا َور َ َىا
Aynı zamanda tam güvenen, birbirine sabrı tavsiye eden ve merhameti tavsiye eden biri olmaktır.

(Tin 95/6)

ٌى
ِ صب ِن َحب
َّ ا َِّْل انَّز۪ ٍََ َٰا َيُُىا َو َع ًِهُىا ان
ٍ ًُُْ د فَهَ ُه ْى ا َ ْج ٌش َغُ ُْش َي
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar başkadır. Onlara tükenmeyecek ödül vardır.
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