MÜZZEMMİL SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْغ
ُ١ِ اٌش ِد
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْد
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Müzzemmil 73/1)

ًُ ِّ ِ ب ْاٌ ُّ َّضَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey içine kapanan kişi!

(Müzzemmil 73/2)

ً ٍَ۪ ًَ ا ََِّّل ل١ْ ٌَّلُ ُِ ا
ل١
Az bir kısmı dışında gece kalk!
(İsra 17/79)

دًاُّٛ  ْجؼَث َ َه َسث َُّه َِمَب ًِب َِ ْذ٠َ ْْ َ  اٝ َٓ َٰ َّج ْذ ِث۪ٗ َٔب ِفٍَخً ٌَ َه َػغَٙ َ  ًِ فَز١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
Sana ek görev olarak gecenin bir kısmında namaza kalk. Belki Rabbin seni pek güzel bir makama yöneltir.

(Müzzemmil 73/3)

ً ٍَ۪ص ِِ ُْٕٗ ل
ل١
ْ ُ ا ْٔمِٚ َ صفََُٗٓ ا
ْ ِٔ
Ya gecenin yarısı kadar ya yarısından biraz az,
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(Müzzemmil 73/4)

 َس ِر ّ ًِ ْاٌمُ ْش َٰاَْ ر َ ْشر۪ ً اَٚ ِٗ ١ْ ٍَ ِص ْد َػْٚ َ ا
ل١
Ya da yarısından fazla bir süre kalk da Kur'ân'ı yavaş yavaş ve düşünerek oku!

(Müzzemmil 73/5)

 ًَّل ثَم۪ ً اْٛ َ َْه ل١ٍَ َػٟ ۪عُٕ ٍْم
ل١
َ أَِّب
Çünkü sana ağır bir görev yükleyeceğiz.
(Ahzab 33/72)

بَٙ ْٕ ِِ َٓا َ ْشفَ ْمَٚ بَٙ ٍَْٕ ِّ  ْذ٠َ ْْ َ َْٓ ا١ ْاٌ ِج َجب ِي فَب َ َثَٚ ض
ْ أَِّب َػ َش
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٍَٝظَٕب ْاَّلَ َِبَٔخَ َػ
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ً ُٙ  ًِب َجٍُٛظ
َ َْبْ أَُِّٗ َوب
ُغ ا
َّلٛ
ِ ْ بَٙ ٍََّ  َدَٚ
َ ْٔ اَّل
Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkup titrediler.
Onu insan yüklendi. O da çok zalimleşti ve kendine hakim olamadı.

(İnşirah 94/1)

ص ْذ َس َن
َ اٌََ ُْ َٔ ْش َشحْ ٌَ َه
Senin gönlünü açmadık mı?

(İnşirah 94/2)

 ْص َس َنِٚ ظ ْؼَٕب َػ ْٕ َه
َ َٚ َٚ
Yükünü de kaldırdık.

(İnşirah 94/3)

َ ط
 َش َنْٙ ظ
َ َ ا َ ْٔمَٞٓ ۪اٌََّز
Belini büken yükü.

(İnşirah 94/4)

 َسفَ ْؼَٕب ٌَ َه ِر ْو َش ا َنَٚ
Bir de itibarını yükselttik.
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(İnşirah 94/5)

ُ ْغ ًشا٠ فَب َِّْ َِ َغ ْاٌؼُ ْغ ِش
Her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır!

(İnşirah 94/6)

ُ ْغ ًش اا٠ ا َِّْ َِ َغ ْاٌؼُ ْغ ِش
Şurası bir gerçek ki o güçlüğün yanında bir kolaylık daha vardır.

(Müzzemmil 73/6)

 َُ ل۪ ً اَٛ ا َ ْلَٚ غـب
ل١
َ َ اٟ
َ ِ٘ ًِ ١ْ ٌَّا َِّْ َٔب ِشئَخَ ا
ًٔ ْ َٚ ُّشذ
Gece ortamı daha etkili ve okuma daha kalıcı olur.

(Müzzemmil 73/7)

 ً ا۪ٛ غ
َ ع ْج ًذب
ل٠
َ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اٟا َِّْ ٌَ َه ِف
Gündüzün uzayıp giden işlerin olur.
(Müzzemmil 73/20)

ََٓ َٚ َُٗثٍُُثَٚ َُٗصف
ْ َِٔٚ ًِ ١ْ ٌَّ ِ اَٟ ِِ ْٓ ثٍُُثَٰٝٔ  َُ ا َ ْدَُٛ ْؼٍَ ُُ أََّ َه رَم٠ ا َِّْ َسث ََّه
َُّللا
 هَٚ َٓ َِؼَ ا َه٠ ۪غبئِفَخٌ َِِٓ اٌَّز
ْْ َ غ َش َِِٓ ا ٌْمُ ْش َٰا ا ِْ َػ ٍِ َُ ا
َّ َ١َ ُى ُْ فَب ْل َش ُ۫ ُؤا َِب ر١ْ ٍَػ
ُ بس َػ ٍِ َُ ا َ ْْ ٌَ ْٓ ر ُ ْذ
َ بة
َ َ ُٖ فَزٛص
َ  اَٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَُّمَذّ ُِس ا٠
َٰ ْ ِِ ْٕ ُى ُْ َِ ْشٛ
ُ  ُى١َ ع
ْ ََْ ِِ ْٓ فُٛ ْجزَغ٠َ ض
َْٚ َٰاخ َُشَٚ َِّللا
ع ًِ ه
ِ  ْاَّلَ ْسَْٟ ِفُٛع ِْشث٠َ َْٚ َٰاخ َُشَٚ ٝظ
َ
َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ِۘ  ًِ ه١ع ۪ج
ُ ا َ ْل ِشَٚ َ حٛاٌض َٰو
َّ ١َ َ َّللاِ فَب ْل َش ُ۫ ُؤا َِب ر
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ ُْٕٗ ِِ غ َش
ا هٛظ
ََّللا
َ ٟ َْ۪ فٍُُٛمَب ِر٠
َ ا َ ْػَٚ  ًْشا١ َخَٛ ُ٘ َِّللا
ظ َُ ا َ ْج ًش اا
ً لَ ْش
ُٖ ِػ ْٕذَ هُٚ ٍْش ر َ ِجذ١ا َِّلَ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ِِ ْٓ َخُِٛ ّ َِب رُمَ ِذَٚ غًٕ اب
َ ظب َد
ا ه اٚا ْعز َ ْغ ِف ُشَٚ
ٌُ ١س َس ۪دٛ
ٌ َُّللاَ َغف
َّللاَ ا َِّْ ه
Senin ve seninle beraber olanlardan bir kısmının, gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini uyanık
geçirdiğini Rabbin elbette biliyor. Gece ile gündüzün ölçüsünü koyan Allah’tır. Sizin bunu tam
başaramayacağınızı bildiği için yüzünüze baktı. Artık Kur'ân’ı kolayınıza geldiği zaman okuyun. O, içinizden
hastaların olacağını, kiminizin Allah'ın lütfundan yararlanmak için yeryüzünü dolaşacağını, kiminizin de Allah
yolunda vuruşacağını bilir. Öyleyse Kur’an’ı, kolayınıza geldiği zaman okuyun. Namazı tam kılın, zekâtı verin
ve Allah için güzel bir ödünç ayırın. Bugün kendiniz için yaptığınız her hayrı, yarın Allah katında daha iyisiyle
ve çok daha büyüğü ile bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah’ın bağışlaması çok, ikramı
boldur.
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(Müzzemmil 73/8)

 ِٗ رَجْز۪ ً ا١ْ ٌَِر َ َجز َّ ًْ اَٚ ا ْر ُو ِش ا ْع َُ َس ِثّ َهَٚ
ل١
Rabbinin zikrini aklından çıkarma ve her şeyinle O’na yönel!
(İnsan 76/25)

ا َ ۪ص ً اَٚ ً ا ْر ُو ِش ا ْع َُ َس ِثّ َه ثُ ْى َشحَٚ
ل١
Sabah akşam Rabbinin adını aklından çıkarma.

(Müzzemmil 73/9)

ً  ۪وَٚ ُٖ فَبر َّ ِخ ْزَٛ ُ٘ ة َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّّل
ل١
ِ  ْاٌ َّ ْغ ِشَٚ ق
ِ َسةُّ ْاٌ َّ ْش ِش
O, doğunun da batının da Rabbidir . O'ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse O’nu kendine vekil et!
(Nisa 4/132)

ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
 ْاَّلَ ْس ِ اِٟ َِب فَٚ د
ل١
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ِ هّٰللِ َِب فَٚ
 ثِ هٝ َو َٰفَٚ ض
Evet! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

(Enam 6/102)

ًٌ ١ ۪وَٚ ٍءَٟ
َٰر ٌِ ُى ُُ ه
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ ُٖ اُٚءٍ فَب ْػجُذَٟ
ْ  خَب ٌِ ُك ُو ًِّ شَٛ َّللاُ َسثُّ ُى ا ُْ َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّّل ُ٘ ا
İşte o Allah’tır, sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı odur. Öyleyse ona kulluk edin!
Her şeye vekil olan odur.

(Ahzab 33/2)

َٓ َٰ ُ٠ ار َّ ِج ْغ َِبَٚ
شا١
 َْه ِِ ْٓ َس ِثّ ا َه ا َِّْ ه١ٌَِ اٝدٛ
ً َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاَ َوبَْ ِث َّب ر َ ْؼ
Sana Rabbinden vahyolunan ne ise sen ona uy. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah’tır.

(Ahzab 33/3)

ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
 ه اٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ
ل١
 ِث هٝ َو َٰفَٚ َِّللا
Sen Allah'a güvenip dayan; Allah’ın desteği sana yeter.
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(Müzzemmil 73/10)

ً ّ۪ ا ْ٘ ُج ْش ُ٘ ُْ ٘ َْج ًشا َجَٚ ٌََُُْٛٛم٠  َِبٍَٰٝ صجِ ْش َػ
ل١
ْ اَٚ
Söylentilere katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.
(Nisa 4/81)

ِۘ َ
ََٓ َّذ
َ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ٌغبئِفَخ
ت َِب
ٌََُُْٛٛم٠َٚ
َ ١َِن ث
َ ا ِِ ْٓ ِػ ْٕذٚغب َػخٌ فَ ِبرَا ثَ َش ُص
ُ ُ َ ْىز٠ َُّللا
 هَٚ  ا ُيُٛ رَمٞ ۪ َْش اٌَّز١غ
ِّز ُ ا١َُج٠
ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
 ه اٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ ُْ ُٙ ْٕ ػ
ل١
ْ َْ فَبَػ ِْشٛ
 ثِ هٝ َو َٰفَٚ َِّللا
َ ض
Sana "Baş üstüne" derler, fakat yanından çıkınca içlerinden bir kesimi, geceleyin senin dediğinden başka şeyler
tasarlarlar. Allah onların tasarladıklarını yazar. Onlara karşı dikkatli ol ve Allah'a güven. Dayanak olarak Allah
yeter.

(Yunus 10/108)

ًَّ ظ
َ ْٓ َِ َٚ ِٗ ٌَِٕ ْفغ ۪ اٞ ۪ز َذْٙ َ٠  فَ ِبَّٔ َّبٜبط لَ ْذ ََٓجب َء ُو ُُ ْاٌ َذ ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ا ُْ فَ َّ ِٓ ا ْ٘ز َ َٰذ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠ ًْ ُل
ًٍ  ا١ ۪وَٛ  ُى ُْ ِث١ْ ٍَ ََِٓب أَ َ۬ب َػَٚ  ابَٙ ١ْ ٍَع ًُّ َػ
ِ ٠َ فَ ِبَّٔ َّب
De ki “Ey insanlar! Bu gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık kim yola gelirse kendi için gelir. Kim de yoldan
çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim.”

(Yunus 10/109)

َ ْذ ُى َُ ه ا٠ ٝص ِج ْش َدزه
َٓ١ّ۪  ُْش ْاٌ َذب ِو١ َخَٛ ُ٘ َٚ َُّللا
ْ اَٚ  َْه١ٌَِ اٝ َٓ َٰدُٛ٠ ار َّ ِج ْغ َِبَٚ
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar verendir. O,
kararları en doğru olandır.

(Ta Ha 20/130)

ُ ًَ ع ِجّ ْخ ثِ َذ ّْ ِذ َس ِثّ َه لَ ْج
َّ ٌعِ اٍُٛغ
ُ ًَ لَ ْجَٚ ش ّْ ِظ
ْٓ ِِ َٚ  ابَٙ ِثٚغ ُش
ْ فَب
َ َٚ ٌََُُْٛٛم٠  َِبٍَٰٝ صجِ ْش َػ
ْ َ اَٚ غ ِجّ ْخ
َٰ بس ٌَؼٍََّ َه ر َ ْش
ٝظ
َ َ ًِ ف١ْ ٌَّبئ ا
ِ ََٔٓ َٰا
ِ َٙ ٌَّٕاف ا
َ غ َش
Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Güneşin doğuşundan önce, batmasından önce ve gecenin bölümlerinde her
şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et. Gündüzün bölümlerinde de ibadet et; belki memnun kalırsın.

(Kaf 50/39)

ُ ًَ ع ِجّ ْخ ِث َذ ّْ ِذ َس ِثّ َه لَ ْج
َّ ٌعِ اٍُٛغ
ة
ْ فَب
ِ  اٚلَ ْج ًَ ْاٌغُ ُشَٚ ش ّْ ِظ
َ َٚ ٌَُُْٛٛم٠َ  َِبٍَٰٝ ص ِج ْش َػ
Ne derlerse desinler sen sabret. Güneş doğmadan önce bir de batmadan önce , her şeyi güzel yaptığından dolayı
Rabbine ibadet et.
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(Kaf 50/40)

 ِدٛغ ُج
ُّ ٌبس ا
َ َ ًِ ف١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
َ ا َ ْد َثَٚ ُٗغ ِجّ ْذ
Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardında da ibadet et.

(Müzzemmil 73/11)

ً ٍَ۪ ُْ لُٙ ٍْ ّٙ ِ َِ َٚ  إٌَّ ْؼ َّ ِخٌِٟ ٚ۬ ُ َٓ ا١ ْاٌ ُّ َىزّ ِ۪ثَٚ ٟ ۪ٔرَ ْسَٚ
ل١
O varlıklı yalancıları Bana bırak; onlara biraz süre ver!
(Kalem 68/44)

ُ ١ ُْ ِِ ْٓ َدُٙ عَٕ ْغز َ ْذ ِس ُج
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ْث ََّل
ِ  ا٠ َٰ۪ زَا ْاٌ َذذِٙة ِث
ُ ُّ َىز٠ ْٓ َِ َٚ ٟ ۪ٔفَزَ ْس
َ ث
Bu söz karşısında yalana sarılanı bana bırak! Onları beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(Kalem 68/45)

ٌ ۪ َِزٞ ۪ذ١ْ  ا ُْ ا َِّْ َوُٙ ٌَ ٟ ٍِْ۪ ُ اَٚ
ٓ١
Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.

(Alak 96/13)

ٌٝه اَٛ َ رَٚ ة
َ ٠َا َ َسا
َ َّْذ ا ِْْ َوز
Baksana! Ya kendisi yalan söylüyor ve doğrulara sırt çeviriyorsa!

(Alak 96/14)

ٜ َٰش ا٠َ ََّللا
 ْؼٍَ ُْ ِثب َ َّْ ه٠َ ُْ ٌََا
O adam Allah’ın onu gördüğünü bilmez mi?

(Alak 96/15)

 ِخ١َ بص
ِ ٌََّٕ ْٕز َ ۬ ِٗ ٌََٕ ْغفَؼًب ِثب٠ ُْ ٌَ ْٓ َو َّل ٌَ ِئ
Yok, yok… Vazgeçmezse tutup çekeriz perçeminden,

(Alak 96/16)

َبغئ َ ا ٍخ
ِ َ ٍخ َوب ِرثَ ٍخ خ١َبص
ِ ٔ
Yalancı ve suçlu perçeminden!
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(Müzzemmil 73/12)

 ًّب١ َج ۪ذَٚ  ََٕٓب ا َ ْٔ َى ًبَّل٠ْ َا َِّْ ٌَذ
Bizim yanımızda demir halkalar, alevli ateş,

(Müzzemmil 73/13)

َ َٚ
ُ غؼَب ًِب رَا
 ًّب١ ٌَ۪ َػزَاثًب اَٚ ص ٍخ
َّ غ
Yutulması zor yiyecek ve acıklı bir azap vardır.
(İbrahim 14/16)

 ٍذ٠ ۪صذ
َ ٍ ِِ ْٓ ََِٓبءُٝ ْغ َٰم٠َٚ ُُ ََّٕٙ  ََٓسائِ۪ٗ َجَٚ ْٓ ِِ
Her birinin önünde Cehennem vardır. Her birine irinli sudan içirilecek.

(İbrahim 14/17)

ٍ ّ ا١ِ َّ  ِثَٛ ُ٘  َِبَٚ ْب
۪ٗ ََٓسا ِئَٚ ْٓ ِِ َٚ ذ
ُ َز َ َج َّش٠
ٍ دُ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىْٛ َّ ٌ ِٗ ْا١ َ۪أْر٠َٚ ُُٗغ١ُ ۪غ٠ َُ َىبد٠  ََّلَٚ ُٗػ
ٌ ٍَ۪اة غ
ع١
ٌ ََػز
Onu yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Her yanını ölüm saracak ama o ölmeyecek; ardından
ağır bir azap gelecek.

(Müzzemmil 73/14)

ً ۪ٙ َِ جًب١ ۪ذ ْاٌ ِج َجب ُي َوث
ل١
ِ َٔ َوبَٚ  ْاٌ ِج َجب ُيَٚ ض
ُ ف ْاَّلَ ْس
ُ  ََ ر َ ْش ُجْٛ ٠َ
Bunlar, yerin ve dağların sarsıldığı, dağların kum yığınına döndüğü günde olacak.

(Müzzemmil 73/15)

ع ًا
ً ع
َّلٛ
ُ َْ َسْٛ  فِ ْش َػٌَِٰٝ ع ٍْ ََٕٓب ا
ُ  ُى ُْ َس١ْ ٌَِع ٍْ ََٕٓب ا
َ  ُى ُْ َو ََّٓب ا َ ْس١ْ ٍََّل شَب ِ٘ذًا َػٛ
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْس
Size şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun’a da bir elçi göndermiştik.
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(Nisa 4/41)

ذ اًا١َ۪ٙ  َٰ َٓ٘ ۬ ُإ َََّٓل ِء شٍَٰٝ ػ
َ  ِجئَْٕب ِث َهَٚ  ٍذ١َ۪ٙ ْف اِرَا ِجئَْٕب ِِ ْٓ ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ ِثش
َ ١فَ َى
Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz ve seni de bu topluma şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olur!

(Nisa 4/42)

ُ اٌش
ُ  ُُ ْاَّلَ ْس اِٙ  ِثٜٛغ ه
َّ اُٛ ص
َْ هُّٛ ُ َ ْىز٠  ََّلَٚ ض
ََّللا
َ ُ  رْٛ ٌَ  َيٛع
َ  َػَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪دُّ اٌَّزَٛ َ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠
ثًب٠ َ۪دذ
Ayetleri görmezden gelen kâfirler ve elçiye başkaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp kaybolmuş olmayı ne
kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.

(Müzzemmil 73/16)

ً  ۪ثَٚ  َي فَب َ َخ ْزَٔبُٖ ا َ ْخزًاٛع
ل١
ُ اٌش
َّ ُْ ْٛ  فِ ْش َػٝ َٰفَؼَص
Firavun o elçiye karşı koymuştu. Biz onu çok kötü yakalamıştık.
(Kamer 54/41)

َْ إٌُّزُ ا ُسْٛ ٌَمَ ْذ ََٓجب َء َٰا َي فِ ْش َػَٚ
Firavun hanedanına da uyarılar yapılmıştı.

(Kamer 54/42)

ض ُِ ْمزَذ ٍِس٠
ٍ ب فَب َ َخ ْزَٔب ُ٘ ُْ ا َ ْخزَ َػ ۪ضَٙ ٍِّ َبرَِٕب ُو٠ا ِث َٰبَُٛوزَّث
Belgelerimizin tamamına karşı yalan yanlış şeylere sarıldılar. Biz de onları, güçlü ve ölçülü bir biçimde
yakaladık.

(Hakka 69/9)

َبغئَ ا ِخ
ِ  ْاٌ ُّإْ ر َ ِفىَبدُ ثِ ْبٌخَٚ ٍَُٗ َِ ْٓ لَ ْجَٚ ُْ ْٛ  ََٓجب َء فِ ْش َػَٚ
Firavun, ondan öncekiler ve yanlış yola giren her toplum aynı hataya düştü.

(Hakka 69/10)

ًَخ١ِ ُْ فَب َ َخزَ ُ٘ ُْ ا َ ْخزَح ً َساثِٙ ّ َي َس ِثٛع
ُ ا َسْٛ ص
َ فَ َؼ
Rablerinin elçilerine başkaldırdılar. Rableri de onları kaldırıp yere vurdu.
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(Müzzemmil 73/17)

جًب١ ۪ ٌْذَاَْ شِٛ ٌَ ْجؼَ ًُ ْا٠  ًِبْٛ َ٠ ُْ ُ َْ ا ِْْ َوفَ ْشرُْٛف رَزَّم
َ ١فَ َى
Ayetleri görmezlikten gelirseniz, çocukları bile ihtiyarlatan bir günde kendinizi nasıl
koruyacaksınız?
(Hac 22/1)

ٌُ ١ ٌء َػ ۪ظْٟ ش
َ غب َػ ِخ
َّ ٌا َسثَّ ُى ا ُْ ا َِّْ صَ ٌْضَ ٌَخَ اُٛبط ارَّم
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey insanlar! Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir beladır.

(Hac 22/2)

ْ ظ َؼ
ٜر َ َشَٚ بَٙ ٍَّْ د َد ّْ ًٍ َد
ِ ع ُغ ُو ًُّ رَا
َ َ رَٚ ذ
َ ظ َؼ ٍخ َػ ََّّٓب ا َ ْس
ِ ب ر َ ْز َ٘ ًُ ُو ًُّ ُِ ْشَٙ َْٔٚ  ََ ر َ َشْٛ َ٠
ٌ ذ٠ ۪شذ
َ َِّللا
ُ  َِب ُ٘ ُْ ِثَٚ ٜع َى َٰبس
ُ بط
اة ه
َ َ ٌَٰ ِى َّٓ َػزَٚ ٜغ َى َٰبس
َ ٌَّٕا
Onu göreceğiniz günde, yavrusunu emzirmekte olan her anne, telaştan yavrusunu unutur, gebeler düşük yaparlar.
İnsanları kendilerinden geçmiş görürsün; kendilerinden geçmezler ama Allah’ın azabı onları iyice sarar.

(Neml 27/87)

شب َء ه ا
ًٌّ  ُوَٚ َُّللا
ََٓ ْٓ َِ ض ا ََِّّل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع َِ ْٓ ف
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ف٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
َ س فَفَ ِضٛ
ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ د
ِ ص
َٓ٠اخ ۪ش
ِ َُٖ دْٛ َ اَر
Sura üfleneceği gün, Allah’ın izin verdikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa korkudan kaskatı kesilecek,
hepsi başlarını kaldıramayacak halde gelirler.

(Kamer 54/46)

ا َ َِ ُّشَٚ َٰٝ٘ غب َػخُ ا َ ْد
َّ ٌاَٚ ُْ ُ٘ ُ ِػذْٛ َِ ُغب َػخ
َّ ٌَث ًِ ا
Asıl tehdidi vakti geldiğinde yaşayacaklar. O vakit her şey, ne kadar korkunç ve ne kadar acı olacaktır.

(Müzzemmil 73/18)

ً ُ ْػذُُٖ َِ ْفؼَٚ َْغ ََّٓب ُء ُِ ْٕفَ ِط ٌش ِث ۪ اٗ َوب
َّلٛ
َّ ٌَا
O gün gök yarılacak, Allah’ın verdiği söz yerine getirilecektir.
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(Hakka 69/13)

ٌ ادذَح
ِ َٚ ٌس َٔ ْفخَخٛ
ُّ ٌ اٟفَ ِبرَا ُٔ ِف َخ ِف
ِ ص
Sura ilk defa üfürüldüğü zaman,

(Hakka 69/14)

ً ادذَح
ِ ٍَِّ  ُدَٚ
ِ َٚ ً ْاٌ ِججَب ُي فَذُ َّوزَب دَ َّوخَٚ ض
ُ ذ ْاَّلَ ْس
Yeryüzü ve dağlar kaldırılır, bir tek çarpma ile darmadağın edilirler.

(Hakka 69/15)

ُالِ َؼخَٛ ٌذ ْا
ِ لَ َؼَٚ  َِئِ ٍزْٛ ١َ َف
Asıl olacaklar o gün olur.

(Hakka 69/16)

ٌَخ١ِ٘ اَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ٟ
َ ْٔ اَٚ
ِ َّشم
َّ ٌذ ا
َ ِٙ َغ ََّٓب ُء ف
O gün gök çatlar ve açılır.

(Hakka 69/17)

َٓ
ٌَ اخ١ِٔ َِئِ ٍز ث َ َّبْٛ َ٠ ُْ ُٙ َلْٛ َػ َس ِثّ َه ف
َ َ ْذ ِّ ًُ َػ ْش٠َٚ  ابَٙ ِ ا َ ْس ََٓجبئٍَٰٝ  ْاٌ ٍََّهُ َػَٚ
Melekler göğün kenarlarına çekilirler. Onların üst tarafında sekiz melek, Rabbinin arşını taşır.

(Hakka 69/18)

ٌخ١َ  ِِ ْٕ ُى ُْ خَب ِفَْٝ ََّل ر َ ْخ َٰفُٛ َِ ِئ ٍز ر ُ ْؼ َشظْٛ ٠َ
Allah’ın önüne o gün çıkarılırsınız, gizliniz saklınız kalmaz.

(Casiye 45/32)

ُ َٔ ِْْ غب َػخُ ا
ظ ُّٓ ا ََِّّل
َّ ٌ َِب اٞب لُ ٍْز ُ ُْ َِب َٔ ْذ ۪سَٙ ١ ْ۪ت ف
َّ ٌاَٚ َّللاِ َد ٌّك
 ْػذَ هَٚ َِّْ  ًَ ا١ ۪اِرَا لَٚ
َ ٠غب َػخُ ََّل َس
َ
َٓ١ ۪ٕ ِم١ْ َ  َِب ٔ َْذ ُٓ ثِ ُّ ْغزَٚ ظًّٕب
“Allah’ın verdiği söz doğrudur; kıyamet saatinden şüphe duyulamaz.” denilince şöyle demiştiniz: “Kıyamet saati
de ne oluyor? Biz bunu sadece bir olasılık olarak görüyoruz. Kesin bir kanaate varmış değiliz.”

(Casiye 45/33)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ ۪ٗا ِثُٛٔ ُْ َِب َوبِٙ  َدبقَ ِثَٚ اٍُِّٛ ّـَٔبدُ َِب َػ١ِ ع
َ ُْ ُٙ ٌَ  َثذَاَٚ
Yaptıklarının kötü olanları ortaya çıkacak, hafife aldıkları başlarına gelecektir.
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(Furkan 25/25)

ً ُٔ ِ ّض َي ْاٌ َّ َٰ ٍَٓ ِئ َىخُ ر َ ْٕ ۪ضَٚ َغ ََّٓب ُء ِث ْبٌغَ َّ ِب
ل٠
َ َ  ََ رْٛ ٠َ َٚ
َّ ٌشمَّ ُك ا
Göğün beyaz bulut kümeleri halinde bölüneceği ve meleklerin bölük bölük indirileceği gün;

(Furkan 25/26)

شا١
َّ ٌِ  َِئِ ٍۨ ٍز ْاٌ َذ ُّكْٛ َ٠ ُا َ ٌْ ُّ ٍْه
ً َٓ َػ ۪غ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍَٝ ًِب َػْٛ َ٠ َْ َوبَٚ ِٓ ٍش ْدَّٰ ا
İşte o gün değişmez hakimiyet yine Rahman’ındır. Kendini doğrulara kapatan kâfirlere pek çetin bir gün
olacaktır.

(Müzzemmil 73/19)

ً ع ۪ج
ل١
ََٓ ْٓ َّ َا َِّْ َٰ٘ ِزٖ۪ ر َ ْز ِو َش اح ٌ ف
َ ّ۪ٗ َس ِثٌَِٰٝ شب َء ار َّ َخزَ ا
Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin
gösterdiği yola girer.
(Müddesir 74/54)

ٌ َو ََّٓل أَُِّٗ ر َ ْز ِو َش اح
Hayır hayır, o akılda tutulması gereken bilgidir.

(Müddesir 74/55)

ََٓ ْٓ َّ َف
ُٖشب َء رَ َو َش ا
Gerekeni yapan herkes o bilgiyi kafasına yerleştirir.

(Müddesir 74/56)

شب َء ه ا
ََٓ َ٠ ْْ َ َْ ا َََِّّٓل اَٚ ْز ُو ُش٠  َِبَٚ
ِا َ ْ٘ ًُ ْاٌ َّ ْغ ِف َشحَٚ َٰٜٛ  ا َ ْ٘ ًُ اٌز َّ ْمَٛ ُ٘ َُّللا
Allah gerekli desteği vermezse kimse bu bilgiyi kafasına yerleştiremez. Destek verdiği kişi de Allah’a karşı
yanlış yapmaktan kaçınan ve affedilmeyi hak edendir.

(İnsan 76/29)

ً ع ۪ج
ل١
ََٓ ْٓ َّ َا َِّْ َٰ٘ ِزٖ۪ ر َ ْز ِو َش اح ٌ ف
َ ِّ۪ٗ َسثٌَِٰٝ شب َء ار َّ َخزَ ا
Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken doğru bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin gösterdiği yola
girer.
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(İnsan 76/30)

شب َء ه ا
 ًّب١ ًّب َد ۪ى١ ٍَّ۪للاَ َوبَْ َػ
ََٓ ٠َ ْْ َ شب ُ۫ ُؤَْ ا َََِّّٓل ا
ََٓ َ  َِب رَٚ
َّللاُ ا َِّْ ه
Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur. Her şeyi bilen ve her kararı doğru olan O’dur.

(İnsan 76/31)

َّ َٚ ٗ َس ْد َّزِ ۪ اٟ ۪شب ُء ف
 ًّب١ ٌَ۪ ُْ َػزَاثًب اُٙ ٌَ ََّٓ ا َ َػذ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ًُ ُ ْذ ِخ٠
O, görevini yapanı ikramı ile kuşatır. Yanlış yapanlar için de acıklı bir azap hazırlamıştır.

(Müzzemmil 73/20)

ََٓ َٚ َُٗثٍُُثَٚ َُٗصف
ْ َِٔٚ ًِ ١ْ ٌَّ ِ اَٟ ِِ ْٓ ثٍُُثَٰٝٔ  َُ ا َ ْدَُٛ ْؼٍَ ُُ أََّ َه رَم٠ ا َِّْ َسث ََّه
َُّللا
 هَٚ َٓ َِ َؼ ا َه٠ ۪غبئِفَخٌ َِِٓ اٌَّز
ْْ َ غ َش َِِٓ ْاٌمُ ْش َٰا ا ِْ َػ ٍِ َُ ا
َّ َ١َ ُى ُْ فَب ْل َش ُ۫ ُؤا َِب ر١ْ ٍَػ
ُ بس َػ ٍِ َُ ا َ ْْ ٌَ ْٓ ر ُ ْذ
َ بة
َ َ ُٖ فَزٛص
َ  اَٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَُّمَذّ ُِس ا٠
َٰ ْ ِِ ْٕ ُى ُْ َِ ْشٛ
ُ َ ُى١ع
ْ ََْ ِِ ْٓ فَُٛ ْجزَغ٠ ض
َْٚ َٰاخ َُشَٚ َِّللا
ع ًِ ه
ِ  ْاَّلَ ْسَِْٟ فَُٛع ِْشث٠ َْٚ َٰاخ َُشَٚ ٝظ
َ
َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ِۘ  ًِ ه١ع ۪ج
ُ ا َ ْل ِشَٚ َ حٛاٌض َٰو
َّ َ١ََّللاِ فَب ْل َش ُ۫ ُؤا َِب ر
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ ُْٕٗ ِِ غ َش
ا هٛظ
ََّللا
َ ٟ َْ۪ فٍُُِٛمَبر٠
َ ا َ ْػَٚ  ًْشا١ َخَٛ ُ٘ َِّللا
ظ َُ ا َ ْج ًش اا
ً لَ ْش
ُٖ ِػ ْٕذَ هُٚ ٍْش ر َ ِجذ١ا َِّلَ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ِِ ْٓ َخُِٛ ّ َِب رُمَ ِذَٚ غًٕ اب
َ ظب َد
ا ه اٚا ْعز َ ْغ ِف ُشَٚ
ٌُ ١س َس ۪دٛ
ٌ َُّللاَ َغف
َّللاَ ا َِّْ ه
Senin ve seninle beraber olanlardan bir kısmının, gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte
birini uyanık geçirdiğini Rabbin elbette biliyor. Gece ile gündüzün ölçüsünü koyan Allah’tır.
Sizin bunu tam başaramayacağınızı bildiği için yüzünüze baktı. Artık Kur'ân’ı kolayınıza
geldiği zaman okuyun. O, içinizden hastaların olacağını, kiminizin Allah'ın lütfundan
yararlanmak için yeryüzünü dolaşacağını, kiminizin de Allah yolunda vuruşacağını bilir.
Öyleyse Kur’an’ı, kolayınıza geldiği zaman okuyun. Namazı tam kılın, zekâtı verin ve Allah için
güzel bir ödünç ayırın. Bugün kendiniz için yaptığınız her hayrı, yarın Allah katında daha
iyisiyle ve çok daha büyüğü ile bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah’ın
bağışlaması çok, ikramı boldur.
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