HÜMEZE SURESİ
َ ٍْ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
انش ۪جٍى
ُ َا
َّ ٌب
عٕر ِ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,

(Hümeze 104/1)

ٍَٔ ٌْ ٌم ِن ُك ِّم ُْ ًَضَ حٍ نُ ًَضَ ح
Arkadan çekiştiren, kusur arayıp duran herkesin çekeceği var!7
(Hucurat 49/11)

ٍْ سَٓب ٌء ِي
َ ٌََٓب اٌَُّ َٓب انَّز۪ ٌٍَ َٰا َيُُٕا ََل ٌَ ْسخ َْش قَ ْٕ ٌو ِي ٍْ قَ ْٕ ٍو
َ َِ عسَٰ َٓى ا َ ٌْ ٌَ ُكَُٕٕا َخٍ ًْشا ِي ُْ ُٓ ْى َٔ ََل
س ِاَل ْس ُى
ِ ِۜ س ُك ْى َٔ ََل رََُب َث ُضٔا ِث ْبَلَ ْنقَب
َ ُسَٓبءٍ َعسَٰ َٓى ا َ ٌْ ٌَ ُك ٍَّ َخٍ ًْشا ِي ُْ ُٓ َّۚ ٍَّ َٔ ََل ر َ ْه ًِ َُٓضٔا ا َ َْف
َ َِ
َ ْة ِثئ
َّ بٌ َٔ َي ٍْ نَ ْى ٌَزُتْ فَب ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك ُْ ُى
ُ س
۪ ْ َٕق َث ْعذ
ًٌَُٕ انظب ِن
ُ ُْانف
ِ َّۚ ًَ ٌاَل
Ey inanıp güvenenler! Bir topluluk diğer topluluğu hafife almasın; hafife alınanlar daha iyi olabilirler. Kadınlar
da başka kadınları hafife almasınlar; onlar daha iyi olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinize kötü lakap
takmayın. İnanmış bir kişiyi sapıklıkla nitelemek ne kötüdür! Tevbe etmeyenler yanlış yapmış olurlar.

(Hucurat 49/12)

َّ ض
َّ ٍٍَشا ِي
سٕا َٔ ََل
ْ ٌََٓب اٌَُّ َٓب انَّز۪ ٌٍَ َٰا َيُُٕا
َّ انظ ٍِّ اِثْ ٌى َٔ ََل ر َ َج
ُ س
ً ۪اجزَُِجُٕا َكث
َ انظ َّۚ ٍِّ ا ٌَِّ َث ْع
ِۜ ض ِۜب اٌَُ ِحتُّ ا َ َحذُ ُك ْى ا َ ٌْ ٌَأ ْ ُك َم نَ ْح َى ا َ ۪خٍ ِّ َي ٍْزًب فَ َك ِش ْْز ُ ًُٕ ُِِۜ َٔارَّقُٕا ه
ٌَِّ َّللاَ ا
ً ض ُك ْى َث ْع
ُ ٌَ ْغزَتْ َث ْع
اة َس ۪حٍ ٌى
ٌ َّٕ َ َّللاَ ر
ه
Ey inanıp güvenenler! Varsayımların çoğundan kaçının. Bazı varsayımlar kişiyi doğrulardan uzaklaştırır.
Kimsede kusur aramayın; birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister ki!
Bundan tiksinirsiniz. Allah’tan çekinin; Allah dönüşleri kabul eder, ikramı boldur.
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(Hümeze 104/2)

َُِاَنَّز۪ ي َج ًَ َع َي ًبَل َٔ َعذَّد
Kendisi mal biriktirir ve durmadan onu sayar.
(Tekasür 102/1)

ا َ ْنَٰٓ ٍ ُك ُى انز َّ َكبث ُ ُش
Daha çok şeye sahip olma yarışı sizi oyaladı.

(Tekasür 102/2)

َحزهى ُص ْسر ُ ُى ْان ًَقَب ِث ِۜ َش
Yarış, kabirlerinizi boylayıncaya kadar sürdü.

(Hümeze 104/3)

ُ س
َُِّۚ َت ا َ ٌَّ َيبنََُّٓ ا َ ْخهَذ
َ ٌَ ْح
Bir de malının kendini ölümsüzleştireceğini sanır.
(Hakka 69/25)

ّْ َّۚ ٍَِد ِكزَبث
َ ٔ۫ ُ ً ِكزَبثَُّ ثِ ِش ًَب ِنّ۪ فٍََقُٕ ُل ٌَب نَ ٍْزَُ۪ ً نَ ْى ا
َ َِٔا َ َّيب َي ٍْ ا ُ ۫ٔر
Defteri sol eline verilecek kimse şöyle der: “Keşke bana defterim verilmeseydi!

(Hakka 69/26)

ّْ َّۚ ٍَِسبث
َ َٔنَ ْى ا َ ْد ِس َيب ِح
Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(Hakka 69/27)

َبض ٍَ َّۚخ
ِ ٌَََب نَ ٍْز َ َٓب َكب
ِ َذ ْانق
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ّْ َّۚ ٍَََٓيب ا َ ْغ َُٰى َع ًُّ۪ َيب ِن
Malım işe yaramadı!
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(Hakka 69/29)

َ س ْه
ّْ َّۚ ٍَ َِ طب
ُ ًُّ۪ َْهَ َك َع
Yetkilerim de elimden gitti!”

(Hakka 69/30)

ُُُِّٕخزُُِٔ فَغُه
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!

(Hakka 69/31)

ُُِّٕصه
َ ٍى
َ ث ُ َّى ْان َج ۪ح
Sonra alevli ateşte kızartın!

(Hakka 69/32)

ً س ْجعٌَُٕ ر َِسا
ُ ث ُ َّى ف۪ ً ِس ْه ِسهَ ٍخ رَ ْس
ُِِۜ ٕعب فَب ْسهُ ُك
َ ع َٓب
Ardından da yetmiş arşın boyunda bir zincire bağlayıp sürükleyin!”

(Hakka 69/33)

بّٰللِ ْان َع ۪ظ ٍِى
اََُِّّ َكبٌَ ََل ٌُؤْ ِي ٍُ ِث ه
O, Yüce Allah’a güvenmezdi.

(Hakka 69/34)

َ ض َع َٰهى
ٍٍ
ُّ َٔ ََل ٌَ ُح
ِ ِۜ ط َع ِبو ْان ًِ ْس ۪ك
Çaresiz birini doyurmaya özendirmezdi.

(Hakka 69/35)

ْس نَُّ ْانٍَ ْٕ َو َْٰ َُُٓب َح ًٍ۪ ٌى
َ ٍَفَه
Bugün burada onun bir can yoldaşı da

(Hakka 69/36)

َ َٔ ََل
ٍٍ
ٍ ۪ط َعب ٌو ا ََِّل ِي ٍْ ِغسْه
Kanlı irin dışında yiyeceği de olmaz.
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(Hümeze 104/4)

َ َك ََّّل نٍَُ ُْجَزَ ٌَّ فًِ ْان ُح
ط ًَ ِخ
Yok yok; o, kesinlikle Hutame’ye atılacaktır.

(Hümeze 104/5)

ُط ًَ ِۜخ
َ ٌك َيب ْان ُح
َ َٔ ََٓيب ا َ ْد َٰس
Hutame nedir, sen nereden bileceksin!

(Hümeze 104/6)

ُ َّللاِ ْان ًُٕقَذَح
َبس ه
ُ َ
O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

(Hümeze 104/7)

َّ َ اَنَّز۪ ً ر
ِط ِه ُع َعهَى ْاَلَ ْفـِذَ ِۜح
Yüreklere kadar işleyen,

(Hümeze 104/8)

ٌ صذَح
َ ْاََِّ َٓب َعهَ ٍْ ِٓ ْى ُيؤ
Üzerlerine kapanmış,

(Hümeze 104/9)

ٍف۪ ً َع ًَ ٍذ ُي ًَذَّدَح
Uzun direklerle çevrili ateş!
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(Beled 90/19)

بة ْان ًَ ْشـَٔ ًَ ِۜ ِخ
ُ ص َح
ْ َ َٔانَّز۪ ٌٍَ َكفَ ُشٔا ِث َٰب ٌَب ِرَُب ُْ ْى ا
Ayetlerimizi görmemekte direnenler de solculardır.

(Beled 90/20)

ٌ صذَح
ٌ َ َعهَ ٍْ ِٓ ْى
َ َْبس ُيؤ
Onların üstünde kendilerini kuşatmış bir ateş bulunur.
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