ŞEMS SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌاّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْا
ر ِت هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِت ْس
ُ١ِ اٌش ِح
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Şems 91/1)

َّ ٌاَٚ
اَٙ ١ َٰضح
ُ َٚ ش ّْ ِس
Güneş ve duhâsı önemlidir.

(Şems 91/2)

اَٙ ١ٍَٰ َ  ْاٌمَ َّ ِش اِرَا ذَٚ
Onu takip ettiğinde Ay önemlidir.
(Yunus 10/5)

َّ ٌ َج َع ًَ اٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َٓ١ ِ۪ٕس
ّ ٌا َعذَدَ اُّٛ ٍََاص َي ٌِر َ ْع
ً ُٔ  ْاٌمَ َّ َشَٚ َٓا ًء١َ ض
ِ س
ِ َِٕ ُٖلَذ ََّسَٚ ساٛ
َ ّْ ش
َٰ ْ ًُ ص
َُّْٛ ٍَ ْع٠َ ٍَ ْٛ َخ ٌِم
ِ ا٠َ اَّل
ّ ِ َُف٠ ك
اب َِا َخٍَكَ ه
َ َۜ س
َ  ْاٌ ِحَٚ
ِ ّ َۜ َّللاُ َٰر ٌِ َه ا ََِّّل ِت ْاٌ َح
Güneşi ışık kaynağı, Ay’ı ışık yapan odur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil menzil
ölçülendirmiştir. Allah bütün bunları, gerçeği gösterir şekilde yaratmıştır. Ayetlerini, bilen bir topluluk için
ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

(Yasin 36/38)

َّ ٌاَٚ
ُ١ِ َۜ ٍ۪ض ْاٌ َع٠
ُ ۪ َۜا َٰر ٌِ َه ذ َ ْمذَٙ ٌَ  ٌِ ُّ ْسرَمَ ٍ ّشٞس ذ َ ْج ۪ش
ُ ّْ ش
ِ ش ْاٌ َع ۪ض٠
Güneş yerleştirildiği yörüngesinde akıp gider. İşte bu, daima üstün ve bilgili olan Allah’ın koyduğu ölçüdür.
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(Yasin 36/39)

ُ٠ِ ْ۪ ْاٌمَذٛ
ِ َِٕ ُٖ ْاٌمَ َّ َش لَذ َّْسَٔاَٚ
ِ  َعادَ َو ْاٌعُ ْش ُجَٝاص َي َحره
Ay’ı da kuru hurma salkımı sapı gibi olana kadar menzil menzil ölçülendirmişizdir.

(Yasin 36/40)

َّ ٌََّل ا
ََْٛ ْسثَ ُح٠ ٍ فٍََهٟ ۪ ُو ًٌّ فَٚ اس
ُ ّْ ش
َ ًُ ١ْ ٌَّ ََّل اَٚ ا ا َ ْْ ذ ُ ْذ ِس َن ْاٌمَ َّ َشََٙٓ ٌَ َٟ ْٕثَ ۪غ٠ س
ِ َۜ َٙ ٌَّٕسا ِت ُك ا
Güneş Ay’ı yakalayamaz gece gündüzü geçemez. Her biri farklı bir yörüngede yüzer.

(Şems 91/3)

اَٙ ١اس اِرَا َجٍه
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ
Onu gösterdiğinde gündüz önemlidir.
(İsra 17/12)

ا فَض ًًْلُْٛص َشج ً ٌِر َ ْثرَغ
ِ اس ُِث
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّ َج َع ٍَْٕا اَٚ
ِ َٙ ٌَّٕحَ ا٠َ  َج َع ٍْ ََٕٓا َٰاَٚ ًِ ١ْ ٌَّحَ ا٠َ  ََٓٔا َٰاْٛ  ِْٓ فَ َّ َح١ََر٠اس َٰا
ً ص ٍَْٕاُٖ ذ َ ْف ۪ص
ًل١
ّ ٌعذَدَ ا
َّ َءٍ فَٟ
َ َۜ س
َ اُّٛ ٍَ ٌِر َ ْعَٚ ُْ ِِ ْٓ َس ِتّ ُى
َ  ْاٌ ِحَٚ َٓ١ ِ۪ٕس
ْ  ُو ًَّ شَٚ اب
Geceyi ve gündüzü iki gösterge yaptık, sonra gecenin göstergesini kaldırdık. Gündüzün göstergesini de
aydınlatıcı olması olarak belirledik. Bunlar, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve
hesabı bilmeniz içindir. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır.

(Nebe 78/11)

ً اس َِ َعا
شا
َ َٙ ٌَّٕ َج َع ٍَْٕا اَٚ
Gündüzü, çalışıp kazanma vakti yaptık.

(Şems 91/4)

اَٙ ١َ ْغ َٰش٠  ًِ اِرَا١ْ ٌَّاَٚ
Onu örttüğünde gece önemlidir.
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(Araf 7/54)

 ْاٌ َع ْش ِشٍَٝ َعَٰٜٛ َ  ٍَّاَ ث ُ َُّ ا ْسر٠َ ِسر َّ ِح اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ََّّٰ َخ ٍَكَ اٌسٞ َّ۪للاُ اٌَّز
ا َِّْ َستَّ ُى ُُ ه
َ  ْاَّلَ ْسَٚ خ
ْ ٠َ اس
َّ ٌاَٚ ثًا١ ۪طٍُثُُٗ َحث
ٌَُٗ خ تِا َ ِْ ِش ۪ َٖۜ ا َ ََّل
ٍ س َّخ َشا
َ ُِ َٛ
َ َٙ ٌَّٕ ًَ ا١ْ ٌَّ اُِٟ ْغش٠
َ ّْ ش
َ إٌُّ ُجَٚ  ْاٌمَ َّ َشَٚ س
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َسبُّ ْاٌ َعا
اس َن ه
َ  ْاَّلَ ِْ َۜ ُش ذ َ َثَٚ ْاٌخ ٍَْ ُك
Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra yönetimin başına geçen Allah’tır. Gündüzü, sürekli
peşinde olan gece ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da koyduğu kurallara göre hizmetinize verilmiş olarak
yaratmıştır. Bakın, yaratmak da kural koymak da onun işidir! Bütün varlıkların sahibi olan Allah, her türlü
iyiliğin kaynağıdır.

(Nebe 78/10)

سا
ً  ًَ ٌِثَا١ْ ٌَّ َجعَ ٍَْٕا اَٚ
Geceyi bir örtü haline getirdik.

(Şems 91/5)

اَٙ ١َٰٕ  َِا َتَٚ اء
َّ ٌاَٚ
ِ ََّٓ س
Göğe ve onu bina edene,
(Zariyat 51/47)

َُْٛ ِسعُّٛ ٌَ أَِّاَٚ  ٍذ٠ْ َ َٕاَ٘ا ِتا١ْ ََٕس ََّٓا َء ت
َّ ٌاَٚ
Göğü ellerimizle bina gibi yaptık. Biz bunu yapacak güçteyiz.

(Nebe 78/12)

س ْثعًا ِشذَادًا
َ ُْ لَ ُىْٛ ََٕا ف١ْ َٕ َتَٚ
Üstünüzde sapasağlam yedi gök bina ettik.

(Şems 91/6)

َ  َِاَٚ ض
اَٙ ١ َٰطح
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ
Yeryüzüne ve onu döşeyene,
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(Naziat 79/30)

 َۜاَٙ ١ َٰض َت ْعذَ َٰر ٌِ َه دَح
َ  ْاَّلَ ْسَٚ
Yeri, bundan sonra döşedi.

(Naziat 79/31)

اَٙ ١ َِ ْش َٰعَٚ ا ََِٓا َءَ٘اَٙ ْٕ ِِ ا َ ْخ َش َج
Suyunu, otlağını çıkardı.

(Naziat 79/32)

اَٙ ١ َٰ ْاٌ ِج َثا َي ا َ ْسسَٚ
Dağları sabitledi.

(Naziat 79/33)

ُْ َۜ اِ ُى
ً َِرَا
ِ َ َِّلَ ْٔعَٚ ُْ عا ٌَ ُى
Bunu, hem siz hem de küçük ve büyük baş hayvanlarınız yararlansın diye yaptı.

(Şems 91/7)

اَٙ ٠ٛس ه
َ  َِاَٚ َٔ ْف ٍسَٚ
Nefse ve onun dengesini kurana,
(İnfitar 82/7)

ه فَ َعذَ ٌَ َه٠
َ ٛس ه
َ َ َخٍَمَ َه فٞ ۪اٌََّز
Seni yaratan, eşitleyen ve dengeni kuran O'dur.

(İnfitar 82/8)

شا َء َس َّو َث َۜ َه
ََٓ س ٍج َِاٛ
ُ ِٞ
َ ص
ّ َ  آَٟ ۪ف
Seni belirlediği yapıda oluşturan da O’dur.
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(Şems 91/8)

اَٙ ٠َٰٛ ذ َ ْمَٚ سَ٘اٛ
َ ا فُ ُجَٙ َّ َٙ ٌْ َ فَا
Günahlarını ve yanlışlardan korunmasını ona ilham edene and olsun ki,
(Enfal 8/29)

َُّللا
 هَٚ ُْ َۜ َ ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َٚ ُْ ّـَٔاذِ ُى١ِ س
ا هُٛا ا ِْْ ذَرَّمَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ا اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓا ا٠
َ ُْ ُ َى ِفّ ْش َع ْٕ ُى٠َٚ َ ْجعَ ًْ ٌَ ُى ُْ فُ ْشلَأًا٠ ََّللا
ُ١ِ ض ًِ ْاٌعَ ۪ظ
ْ َ ْاٌفُٚر
Müminler! Allah’tan çekinerek kendinizi korursanız, O, sizde bir furkân, doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği
oluşturur, kabahatlerinizi örter ve durumunuzu düzeltir. İkramı büyük olan Allah’tır.

(Yusuf 12/53)

ُ  ََِٓا اُتَ ِ ّشَٚ
ٌُ ١س َس ۪حٛ
َُّٓ ٌاسج ٌ تِا
ِ س
ٌ ُ َغفّٟ ا َِّْ َس ۪تَٟۜ ّء ا ََِّّل َِا َس ِح َُ َس ۪تٛ
َ َِّ َس ََّل
َ  ا َِّْ إٌَّ ْفٟۚ ئ َٔ ْف ۪س
Ben nefsimi aklamam. Çünkü nefis insana kötülüğü emreder durur; Rabbimin ikram ettiği biri ise başka.
Rabbimin bağışlaması çok, ikramı boldur.”

(Şems 91/9)

اَٙ ١لَ ْذ ا َ ْفٍَ َح َِ ْٓ صَ هو
Kendini arındırıp geliştiren umduğuna kavuşur,
(Ala 87/14)

ٝلَ ْذ ا َ ْفٍَ َح َِ ْٓ ذ َضَ هو
Kendini geliştiren ise umduğuna kavuşacaktır.

(Ala 87/15)

َٝۜ صٍه
َ َرَ َو َش ا ْس َُ َس ِتّ۪ٗ فَٚ
O, Rabbinin adını aklından çıkarmayan ve O’nun yolundan ayrılmayan kişidir.

(Leyl 92/5)

ٝاذ َّ َٰمَٚ ٝفَا َ َِّا َِ ْٓ اَع َْٰط
Kim cömert olur ve Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınır,
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(Leyl 92/6)

َٰٕٝ صذَّقَ ِت ْاٌ ُح ْس
َ َٚ
Bir de en güzel şeyleri kabul ederse,

(Leyl 92/7)

َٜۜ ُ ْس َٰش١ٍْ ٌِ ُٖس ُِش
ّ َ١ُٕس
َ َف
Onu en kolay şeylere, kolayca ulaştıracağız.

(Leyl 92/18)

ٝۚ َر َضَ هو٠ ٌَُٗ َِاٟ ُ۪ؤْ ذ٠ ٞ ۪اٌََّز
O malını harcayıp kendini geliştiren kişidir.

(Leyl 92/19)

ٜ َِا َِّلَ َح ٍذ ِع ْٕذَُٖ ِِ ْٓ ِٔ ْع َّ ٍح ذ ُ ْج َٰضَٚ
Onun kimseye minnet borcu olmaz.

(Leyl 92/20)

ٝۚ ٍَْٰ  ْج ِٗ َس ِتّ ِٗ ْاَّلَعَٚ ا ََِّّل ا ْترِ َٓغَا َء
Aradığı tek şey, yüce Rabbinin rızasıdır.

(Leyl 92/21)

َٰ  ْش٠َ ف
ٝض
َ ٌََٚ
َ ْٛ س
Hak ettiği ilgiyi, kesinlikle görecektir.

(Şems 91/10)

 َۜاَٙ ١س
َاب َِ ْٓ دَ ه
َ لَ ْذ خَٚ
Kendini pis işlere sokan da kaybeder.
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(Al-i İmran 3/179)

َّ َِِٓ ث١
َ ضَ ْاٌخ َ۪ث١ّ۪ ٠َ ٝ ِٗ َحره١ْ ٍَ ََِٓا ا َ ْٔر ُ ُْ َعٍَٰٝ َٓ َع١ ِِ۪ٕ ْزَ َس ْاٌ ُّؤ١َ ٌِ َُّللا
َْ َِا َواَٚ ة
َِا َواَْ ه
ِ َۜ ّ١ِ اٌط
ْ ُ١ٌِ َُّللا
ِْْ اَٚ ٗۚ ۪ ٍِ س
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ٍِ۪ٗ س
ُ  ُسَٚ ِاّٰلل
ُ  ِِ ْٓ ُسٟ ْجر َ ۪ث٠َ ََّللا
ا ِت هُِِٕٛ شا ُء فَ َٰا
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ة
ه
ِ ١ْ َ ْاٌغٍَٝط ٍِ َع ُى ُْ َع
ٌُ ١ا فٍََ ُى ُْ ا َ ْج ٌش َع ۪ظُٛذَرَّمَٚ إُِِٛ ْذُؤ
Allah, siz inanıp güvenenleri, bu halde bırakmayacak, temiz olanlarınızı o pisliklerden ayıracaktır. Allah, gizli
bilgilerini size açmaz ama elçilerinden tercih ettiğini seçer. Öyleyse siz, Allah'a ve elçilerine güvenin. Eğer
güvenir ve kendinizi de korursanız büyük bir ödülü hak edersiniz.

(Maide 5/100)

َّ َٚ ث١
ُ  ْاٌخ َ۪ثِٞٛ َ  ْسر٠َ لُ ًْ ََّل
ب
ِ ۚ ١ ا َ ْع َج َث َه َوثْ َشج ُ ْاٌخ َ۪ثْٛ ٌََٚ ة
ُ ّ١ِ اٌط
ا هُٛث فَاذَّم
ِ  ْاَّلَ ٌْ َثاٌِٟ ٚ۬ ُ َٓا ا٠َ ََّللا
ٌََْٛ َعٍَّ ُى ُْ ذ ُ ْف ٍِ ُح
De ki: “Pis şeyler ile temiz şeyler bir olmaz; isterse pis şeylerin çokluğu seni etkilemiş olsun.” Ey sağlam
duruşlu olanlar, Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakının ki umduğunuza kavuşasınız.

(Şems 91/11)

َ دُ ِتُّٛ َ د ث
ْ ََوزَّت
اَٙ ٠َٰٛ ط ْغ
Semûd halkı aşırı davranışları sebebiyle yalana sarıldı.

(Şems 91/12)

َ اِ ِر ا ْٔ َث َع
اَٙ ١ث ا َ ْش َٰم
Bir gün en hayırsızları ortaya çıktı.

(Şems 91/13)

اَٙ ١١َٰ س ْم
ُ َٚ َِّللا
ُ  ُْ َسُٙ ٌَ فَمَا َي
َّللاِ َٔالَحَ ه
 ُي هٛس
Allah’ın elçisi hemen: “Sakın Allah’ın devesine ve onun su hakkına ilişmeyin!” dedi.
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(Şems 91/14)

اَٙ ٠ٛس ه
َ َ ُْ فِٙ ِ ُْ تِزَ ْٔثُٙ ُّ ُْ َستِٙ ١ْ ٍََ٘ا فَذَ ِْذَ ََ َعُٖٚ فَعَمَ ُشُٛفَ َىزَّت
Ama onu yalancı saydılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onları çökertti ve
yerle bir etti.
(Şuara 26/155)

َٛ
ٌ ا ِش ْشَٙ ٌَ ٌلَا َي َٰ٘ ِزٖ۪ َٔالَح
ُ ٌَ ُى ُْ ِش ْشَٚ ب
ٍۚ ٍُ ٍَ َِ ْعْٛ َ٠ ب
“İşte size bir dişi deve! Su belli bir gün onun, diğer gün sizin olacak, dedi.

(Şuara 26/156)

ُ١ٍ  ٍَ َع ۪ظْٛ َ٠ اب
ُّ َّ َ  ََّل ذَٚ
ُ ََأ ْ ُخزَ ُو ُْ َعز١َءٍ فٛس
َُٓ َ٘ا ِتٛس
Ona bir kötülük yapmayın, yoksa çok zor bir günün azabına çarpılırsınız.”

(Şuara 26/157)

َٓ١ِِ۪ ا َٔادٛص َث ُح
ْ َ َ٘ا فَاٚفَ َعمَ ُش
Sonra o deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular.

(Şuara 26/158)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِا َواَْ ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ ُِؤَٚ ًَ َۜح٠ َٰر ٌِ َه َ ََّٰلٟ ۪اب ا َِّْ ف
ُ َۜ َفَا َ َخزَ ُ٘ ُُ ْاٌ َعز
O azap onları hemen yakaladı. Bu olayda kesin bir belge vardır ama bunların çoğu inanacak değillerdir.

(Şems 91/15)

اَٙ ١ع ْم َٰث
ُ َاف
ُ خ٠َ  ََّلَٚ
O hayırsız, bu işin böyle biteceği korkusunu taşımıyordu.
(Müddesir 74/53)

َٰ ْ َُْٛخَاف٠َ َو َّ ًَۜل َت ًْ ََّل
َاَّل ِخ َش َۜج
Hayır ! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar.
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(Müddesir 74/54)

ٌ َو ًََّٓل أَُِّٗ ذ َ ْز ِو َش ۚج
Hayır hayır, o akılda tutulması gereken bilgidir.

(Leyl 92/12)

ٜ َٰذُٙ ٍْ ٌَ َٕا١ْ ٍَا َِّْ َع
Bize düşen, doğruları göstermektir.

(Leyl 92/13)

َٰ ْ ٌَ ا َِّْ ٌََٕاَٚ
ٌَٰٝ ٚ۫ ُ ْاَّلَٚ َ ًل ِخ َشج
Ahiret de bizim, dünya da bizimdir.

(Leyl 92/14)

َاسا ذٍََ ه
ٝۚ ظ
ً ٔ ُْ فَا َ ْٔزَ ْسذ ُ ُى
Bu sebeple sizi, alev saçan ateşe karşı uyardım.

(Leyl 92/15)

ٝا ا ََِّّل ْاَّلَ ْش َٰمََٙٓ ١ٍَٰ ص
ْ َ٠ ََّل
Orada kızaracak olan, sadece yaptığı yanlışların farkında olandır.

9

