MAUN SURESİ
َ ْٛ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
ىٛانش ۪ج
ُ َا
َّ ٌب
ػٕر ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Maun 107/1)

ٍٚ
َ َٚا َ َسا
ُ ُّ َكزٚ ٘ ْ۪ت انَّز
ِ ِّة ِثبن ۪ذ
Bu din hakkında sürekli yalanlar söyleyeni gördün mü?
(Mutaffifın 83/11)

ٍٚ
ِ ّ ْٕ ِو ان ۪ذَٛ ُِ َك ِزّثٌَُٕ ثٚ ٍَٚ ۪اَنَّز
Onlar hesap verme günü konusunda yalan söyleyenlerdir.

(Mutaffifın 83/12)

ىٍٛ ِ۪ة ثِّ۪ ۪ٓ ا ََِّّل ُك ُّم ُي ْؼت َ ٍذ اَث
ُ ُّ َكزٚ َٔ َيب
O yalanı, saldırgan ve günaha düşkün olandan başkası söylemez.

(Mutaffifın 83/13)

۪ س
ٍَٛ ۪ش ْاَّلَ َّٔنٛ
ُ بط
َ َ بتَُُب قَب َل اَٚ  ِّ َٰاْٛ َاِرَا تُتْ َٰهٗ َػه
Böyle birine âyetlerimiz okununca, “Bunlar öncekilerin yazdığı şeyler!” der.

(Mutaffifın 83/14)

ٌََُٕ ْك ِسجٚ َك ََّّل ثَ ْم۔ َساٌَ َػ َٰهٗ قُهُٕثِ ِٓ ْى َيب َكبَُٕا
Sakın ha! Onların faydalı görüp yaptıkları işler kalpleri üzerinde pas oluşturmuştur.
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(Mutaffifın 83/15)

ٌَُٕ ْٕ َي ِئ ٍز نَ ًَ ْح ُجٕثَٚ ػ ٍْ َس ِثّ ِٓ ْى
َ َك ََّّ۪ٓل اََِّ ُٓ ْى
Aman ha! O gün onların Rableri ile araları açılmış olacaktır.

(Mutaffifın 83/16)

ىِٛ صبنُٕا ْان َج ۪ح
َ َث ُ َّى اََِّ ُٓ ْى ن
Sonra o alevli ateşten uzak kalamayacaklardır.

(Mutaffifın 83/17)

ٌَُُٕقَب ُل َْٰزَا انَّز۪ ٘ ُك ُْت ُ ْى ِثّ۪ ت ُ َك ِزّثٚ ث ُ َّى
Sonra onlara, “İşte sizin yalan söyleyip durduğunuz konu budur!” denecektir.

(Maun 107/2)

ُّ ُ َذٚ ٘ ۪فَ َٰز ِن َك انَّز
ىٛ
َ َ۪تٛع ْان
O, yetimi itip kakar.

(Maun 107/3)

َ ٗض َػ َٰه
ٍٛ
ُّ َ ُحٚ َٔ ََّل
ِ طؼَ ِبو ْان ًِ ْس ۪ك
Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz.
(Hakka 69/33)

ىِٛ بّٰللِ ْانؼَ ۪ظ
ُإْ ِي ٍُ ثِ هٚ اََُِّّ َكبٌَ ََّل
O, Yüce Allah’a güvenmezdi.

(Hakka 69/34)

َ ٗض َػ َٰه
ٍٛ
ُّ  ُحَٚ َٔ ََّل
ِ ط َؼ ِبو ْان ًِ ْس ۪ك
Çaresiz birini doyurmaya özendirmezdi.
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(Fecr 89/17)

ىٛ
َ ۪تَٛ َك ََّّل َث ْم ََّل ت ُ ْك ِش ُيٌَٕ ْان
Hayır, öyle bir şey olmaz! Siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.

(Fecr 89/18)

َ َٗٔ ََّل ت َ َ۪ٓحبضٌَُّٕ َػ َٰه
ٍٛ
ِ ط َؼ ِبو ْان ًِ ْس ۪ك
Çaresiz birini doyurmak için birbirinizi özendirmiyorsunuz.

(Fecr 89/19)

َ َٔتَأ ْ ُكهٌَُٕ انت ُّ َش
اث ا َ ْك اَّل نَ ًًّب
Hakkınız mı değil mi diye bakmadan mirası yiyorsunuz.

(Fecr 89/20)

َٔت ُ ِحجٌَُّٕ ْان ًَب َل ُحجًّب َج ًًّب
Malı da çok seviyorsunuz!

(Maun 107/4)

ٍَّٛص ۪ه
َ ًُ  ٌم ِن ْهْٚ َٕ َف
Namaz da kılan bu kişilerin çekecekleri var!
(Enfal 8/34)

ُ َؼ ِزّثَ ُٓ ُى هٚ َٔ َيب نَ ُٓ ْى ا َ ََّّل
ُ َٚ َّللاُ َٔ ُْ ْى
َُِ۪۪ٓٓب ُ۬ ُؤَ۪ٛٓب َءُِ ا ٌِْ ا َ ْٔ ِنٛصذٌَُّٔ َػ ٍِ ْان ًَ ْس ِج ِذ ْان َح َش ِاو َٔ َيب َكب َُ۪ٕٓا ا َ ْٔ ِن
ًٌَُٕ ََ ْؼهٚ ا ََِّّل ْان ًُتَّقٌَُٕ َٔ َٰن ِك ٍَّ ا َ ْكث َ َش ُْ ْى ََّل
Ne özellikleri var ki Allah, onlara azap etmesin? Yetkileri olmadığı halde Mescid-i Haram’dan engelliyorlar.
Orada yetkili olanlar sadece Allah’tan çekinenlerdir. Ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Enfal 8/35)

ٌَٔاة ِث ًَب ُك ُْت ُ ْى ت َ ْكفُ ُش
ِ ْٛ ص ََّلت ُ ُٓ ْى ِػ ُْذَ ْان َج
ْ َ ت ا ََِّّل ُي َ۪ٓكب اء َٔت
َ ََخا فَزُٔقُٕا ْان َؼزٚص ِذ
َ ٌََٔ َيب َكب
Onların, Beyt’in çevresindeki namazları, ıslık çalma ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Kâfir olmanıza
karşılık şimdi tadın bakalım bu azabı.
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(Maun 107/5)

ٌَُْٕ سب
َ ص ََّلتِ ِٓ ْى
َ ٍْ ٍَ ُْ ْى َػٚ ۪اَنَّز
Onlar namaz kılarlarken akılları başka yerlerde olur.

(Maun 107/6)

ٌَُ َ۪ٓشا ُ۫ ُؤٚ ٍَ ُْ ْىٚ ۪اَنَّز
Onlar, gösteriş yaparlar.
(Bakara 2/264)

ِ ب
ِ َُُّ ُْ ِف ُق َيبنَُّ ِسئَ۪ٓب َء انٚ ٘ ۪صذَقَبتِ ُك ْى ثِ ْبن ًَ ٍِّ َٔ ْاَّلَ َٰرٖ َكبنَّز
َ ٍَ َٰا َيُُٕا ََّل تُج ِْطهُٕاٚ ُّ۪ َٓب انَّزََ۪ٚٓب اٚ
َٰ ْ َ ْٕ ِوٛبّٰللِ َٔ ْان
ُّصبثَُّ َٔاثِ ٌم فَت َ َش َك
ٌ  ِّ ت ُ َشْٛ َاٌ َػه
ُإْ ِي ٍُ ثِ هٚ َٔ ََّل
َ َ اة فَب
َ اَّل ِخ ِش فَ ًَثَهُُّ َك ًَث َ ِم
ٍ َٕ ص ْف
ٍََٚ ْٓذِ٘ ْانقَ ْٕ َو ْان َكبفِ ۪شٚ َّللاُ ََّل
سجُٕا َٔ ه
َ ءٍ ِي ًَّب َكَٙ
َ
ْ َ ْقذ ُِسٌَٔ َػ َٰهٗ شٚ ص ْهذاا ََّل
Ey inanıp güvenenler! Başa kakarak ve inciterek yardımlarınızı değersizleştirmeyin! İnsanlara gösteriş olsun
diye malını harcayan, ama Allah’a ve ahiret gününe inanmayan kişi gibi davranmayın! Onun durumu, üzerinde
toprak olan kayaya benzer. Bol yağmur yağar ve orayı çıplak bırakır. Böyleleri çalışmalarından bekledikleri
sonucu alamazlar. Allah, ayetleri görmezlikte direnen bir topluluğu yola getirmez.

(Nisa 4/38)

َٰ ْ َ ْٕ ِوٛبّٰللِ َٔ ََّل ثِ ْبن
ٍِ َ ُكٚ ٍْ اَّل ِخ ِش َٔ َي
ُإْ ِيٌَُُٕ ثِ هٚ ب ِ َٔ ََّل
ِ َُُّ ُْ ِفقٌَُٕ ا َ ْي َٕانَ ُٓ ْى ِسئَ۪ٓب َء انٚ ٍَٚ َ۪ٔانَّز
َ ْٛ ش
َّ ان
ُ ط
ُابٚس۪ٓب َء قَ ۪ش
َ َُاب فٚبٌ نَُّ قَ ۪ش
Mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a da ahiret gününe de inanmayanlar vardır. Şeytan kimin yakını
olursa o ne kötü yakındır!

(Nisa 4/142)

ٌَُ َ۪ٓشا ُ۫ ُؤٚ ٗس َٰبن
ُ َّللاَ َٔ ُْ َٕ خَب ِد
َّ ػ ُٓ ْۚ ْى َٔاِرَا قَب ُ۪ٓيٕا اِنَٗ ان
ُخَب ِدػٌَُٕ هٚ ٍَٛ ۪ا ٌَِّ ْان ًَُُب ِفق
َ ص َٰهٕ ِح قَب ُيٕا ُك
َّللاَ ا ََِّّل قَه۪ ا ا
َّلٛ
 ْز ُك ُشٌَٔ هَٚ ب ِ َٔ ََّل
َ َُّان
İkiyüzlüler Allah'a karşı oyun kurarlar, hâlbuki oyun kurmalarına imkân veren Allah’tır. Namaza kalkınca
insanlara gösteriş yaparak ağır davranırlar. Allah’ı ancak arada sırada hatırlarlar.
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(Tevbe 9/54)

ص َٰهٕح َ ا ََِّّل
َّ َأْتٌَُٕ انٚ سٕ ِنّ۪ َٔ ََّل
ُ بّٰللِ َٔ ِث َش
َٔ َيب َيَُ َؼ ُٓ ْى ا َ ٌْ ت ُ ْق َج َم ِي ُْ ُٓ ْى ََفَقَبت ُ ُٓ ْى ا ََِّّ۪ٓل اَََّ ُٓ ْى َكفَ ُشٔا ِث ه
ٌَُْٕ بس
َ َٔ ُْ ْى ُك
ِ ُ ُْ ِفقٌَُٕ ا ََِّّل َٔ ُْ ْى َكٚ س َٰبنٗ َٔ ََّل
Yaptıkları harcamaların kabulüne tek engel, Allah’ı ve Elçisini görmezlik etmeleri, üşenerek namaza gelmeleri
ve harcamalarını gönülsüzce yapmalarıdır.

(Maun 107/7)

ٌَُٕ ًَُْؼٌَُٕ ْان ًَبػَٚ َٔ
Ufak tefek yardımlara bile engel olurlar.
(Kalem 68/10)

ٍٛ
ٍ ۪ٓ َٔ ََّل ت ُ ِط ْغ ُك َّم َح ََّّلفٍ َي
Yemin edip duran alçakların hiçbirini dikkate alma!

(Kalem 68/11)

َّ۪ٓ بص َي
ىٍٛ ًَ۪ ُِشبءٍ ث
ٍ ًَّ َْ
Arkadan çekiştirenleri, söz getirip götürenleri,

(Kalem 68/12)

ىٍٛ ۪ ِْش ُي ْؼت َ ٍذ اَثَٛيَُّبعٍ ِن ْه َخ
İyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün,

(Kalem 68/13)

ىٍٛ َ۪ َػت ُ ٍّم َث ْؼذَ َٰر ِن َك ص
ُ
Saygısız, daha da ötesi şımarık olanları önemseme!

(Kaf 50/24)

 ٍذٛ ُ۪بس َػ
ٍ َّ َج ََُّٓ َى ُك َّم َكفٙ َ۪ب فٛا َ ْن ِق
Ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın.
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(Kaf 50/25)

ت
ٍ ٚ ِْش ُي ْؼت َ ٍذ ُي ۪شَٛيَُّبعٍ ِن ْه َخ
Atın o iyiliğe engel olup duranı; saldırgan ve şüphe içinde olanı.
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