İNŞİRAH SURESİ
َ ُْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُُاٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
عىر ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(İnşirah 94/1)

ص ْذ َس َن
َ اٌََ ُْ َٔ ْش َشحْ ٌَ َه
Senin gönlünü ferahlatmadık mı?
(Enam 6/125)

ض ُِّمًب
ِ ْ ٌِ ُٖص ْذ َس
فَ َّ ْٓ َُ ِش ِد ه
َ ُٖص ْذ َس
ِ َُ ْْ َ ْل ْس َْل َِِۚ َو َِ ْٓ َُ ِش ْد ا
َ ًْ ضٍَُّٗ ََ ْج َع
َ َّْللاُ ا َ ْْ ََ ْه ِذ ََُٗ ََ ْش َشح
َْس َعًٍَ اٌَّز۪ ََٓ ََل َُؤْ ُِِٕى
َّ ٌصعَّذُ ِفٍ ا
ِ ِۜ ََّٓ س
َّ ََ َح َش ًجب َوبََّٔ َّب
ّ ِ َُّللا
بء َو َٰز ٌِ َه ََ ْج َع ًُ ه
َ اٌش ْج
Allah, kimin yola geldiğini onaylamak isterse gönlünü İslam’a açar. Kimin de sapıttığını onaylamak isterse onun
da içini daraltır; sanki göğe yükseliyor gibi olur. Allah kendine güvenmeyenleri o zararlı işin içine işte böyle
sokar.

(Zümer 39/22)

ىس ِِ ْٓ َس ِبّ ۪ ِۜٗ فَ َى َْ ًٌ ٌِ ٍْمَب ِس َُ ِة لٍُُىبُ ُه ُْ ِِ ْٓ ِر ْو ِش
ِ ْ ٌِ ُٖص ْذ َس
اَفَ َّ ْٓ ش ََش َح ه
ٍ ُٔ ًٍَٰ ْل ْس َْل َِ فَ ُه َى َع
َ َُّللا
َٓ ِۜ ه
ُٓ
َ ٍ َّ۪للاِ ا ُ ۬و ٌَٰئِ َه ف
ٍ ض َْل ٍي ُِ ۪ب
Allah gönlünü İslam’a açtığı için Rabbinin verdiği aydınlığa kavuşan kişi, başkasıyla bir olur mu? Allah’ın sözü
karşısında kalpleri taşlaşmış gibi olanların vay haline! Onlar, açık bir sapıklık içindedirler.

(İnşirah 94/2)

ض ْعَٕب َع ْٕ َه ِو ْص َس َن
َ َو َو
Yükünü de kaldırdık.

1

(Nisa 4/28)

ُ س
ضع۪ ُفًب
ِ ْ َف َع ْٕ ُى ِۚ ُْ َو ُخ ٍِك
َُ ۪شَذُ ه
َ ْب
َ ْٔ اَل
َ َّّللاُ ا َ ْْ َُ َخ ِف
Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

(İnşirah 94/3)

َ ض
ظ ْه َش َن
َ َاٌََّز۪ ٌَٓ ا َ ْٔم
Belini büken yükü.

(İnşirah 94/4)

َو َسفَ ْعَٕب ٌَ َه ِر ْو َش ِۜ َن
Bir de itibarını yükselttik.

(İnşirah 94/5)

فَب َِّْ َِ َع ْاٌعُ ْس ِش َُ ْس ًشا
Her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır!
(Kehf 18/88)

سَٕمُى ُي ٌَُٗ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشَٔب َُ ْس ًش ِۜا
َ صب ٌِ ًحب فٍََُٗ َج ََٓضا ًۨ ًء ْاٌ ُح ْس َٰٕ ًِۚ َو
َ ًَ ِّ َوا َ َِّب َِ ْٓ َٰا ََِٓ َو َع
Kim inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa onun için en güzel karşılık vardır. Bu gibilere kolay emirler vereceğiz."

(Leyl 92/5)

ًفَب َ َِّب َِ ْٓ اَع َْٰطً َوات َّ َٰم
Kim cömert olur ve Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınır,

(Leyl 92/6)

ًَٰٕ صذَّقَ ِب ْبٌ ُح ْس
َ َو
Bir de en güzel şeyleri kabul ederse,
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(Leyl 92/7)

س ُِشُٖ ٌِ ٍُُْ ْس َٰش ِۜي
ّ َُ ُٕس
َ َف
Onu en kolay şeylere, kolayca ulaştıracağız.

(Ala 87/6)

ً َٰسُٕ ْم ِشئ ُ َه فَ َْل ت َ ْٕس
َ
Kur’an’ı içine yerleştireceğiz, unutmayacaksın;

(Ala 87/7)

ِۜ شب َء ه
ًِۜ َّللاُ أَُِّٗ ََ ْعٍَ ُُ ْاٌ َج ْه َش َو َِب ََ ْخ َٰف
ََٓ ا ََِّل َِب
Allah unutturursa başka! O açıkta olanı da bilir, gizli olanı da!

(Ala 87/8)

س ُِش َن ٌِ ٍُُْ ْس َٰش ِۚي
ّ ََُُٔو
Seni en kolay kolayca ulaştıracağız!

(İnşirah 94/6)

ا َِّْ َِ َع ْاٌعُ ْس ِش َُ ْس ًش ِۜا
Şurası bir gerçek ki o güçlüğün yanında bir kolaylık daha vardır.

(İnşirah 94/7)

ْصب
َ فَ ِبرَا فَ َش ْغ
َ ْٔ ت فَب
Bir işi bitirince yenisine giriş.

(İnşirah 94/8)

ْبسغَب
ْ ََوا ًٌَِٰ َس ِبّ َه ف
Sadece Rabbine yönel!
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