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Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir.
19 âyet-i kerîmedir.
O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh'ın ismiyle!
1- Gök yarıldığı zaman,
2- Yıldızlar (yerlerinden koparılıp ortalığa) saçıldığı zaman,
3- Denizler(in kimi kimine doğru) fışkırtıl(arak hepsi tek bir deniz yapıl)dığı zaman,
4- Kabirler(de bulunan ölüler diriltilip çıkartılarak, toprakları) tersyüz edildiği zaman,
5- (İşte o zaman) her bir nefis öne sürdüğü ve geri bıraktığı (iyi-kötü) her şeyi(n kendisine
neler kazandıracağını ve başına ne belalar açacağını) bilmiştir!
6- Ey (dirilmeyi inkâr eden) insan! O (sayısız nimetlerle sana ikramda bulunmuş) Kerîm olan
Rabbine karşı seni aldatmış olan şey nedir (ki: "Nasıl olsa O beni affeder!" diyerek O'na
isyan etme cesaretini kendinde bulabiliyorsun ve şeytanın: "İstediğini yap, nasıl olsa Rabbin
Kerîm, kimseye azap etmez!" gibi laflarına aldanıyorsun)?
7- O Zât ki; seni yaratmıştır, seni(n yaratılışını) doğru düzgün(, uzuvlarını da kusursuz)
yapmıştır ve seni (bütün uyumsuzluklardan koruyarak) ölçülü kılmıştır. (Bu yüzden bir elin
diğerinden uzun, bir gözün diğerinden geniş, bir uzvun beyaz, bir uzvun siyah değildir. Yine
bu nedenledir ki sen hayvanlar gibi yüz üstü değil, ayakta yürümektesin.)
8- (Bunca canlı türü içerisinde seni) herhangi bir (kılık ve) şekilde (yaratmayı) dilediyse (ve
yakınlarından kime benzemeni murad ettiyse), seni(n uzuvlarını o şekilde) bir araya
getirmiştir.
9- Hayır! (Allâh'tan bu kadar gafil olmayın ve O'nun iyiliğine aldanmayın!) Doğrusu siz
cezayı / o (İslâm) dini(ni) / yalanlıyorsunuz (da, sevap ve azap diye bir şeye
inanmıyorsunuz)!
10- Oysa muhakkak sizin üzerinizde elbette (yaptıklarınızı ve konuştuklarınızı gözeten)
bekçiler bulunmaktadır;
11- (Katımızda) pek değerliler ve (amellerinizi) yazıcılar ki;

12- (Küçük-büyük) yapmakta olduğunuz şeyleri(n tümünü) bilmektedirler!
13- Şüphesiz o (imanlı ve) iyi kullar elbette büyük bir nimet içerisindedir!
14- Gerçekten o (kâfir ve) facirlerse, elbette şiddetle tutuşturulmuş bir ateş içindedirler
ki;
15- O (inkâr ettikleri) ceza gününde oraya gireceklerdir!
16- Onlar (göz açıp kapayacak kadar bile) oradan asla kaybolacak kimseler değillerdir!
17- (Rasûlüm!) O ceza gününün ne (kadar büyük) olduğunu sana bildirmiş olan şey
nedir?
18- Sonra sana hangi şey bildirmiştir ki; o ceza günü nedir?
19- (Allâh'ın izni olmadan) hiçbir nefsin hiçbir kimse için (fayda ve zarar namına) hiçbir
şeye sahip (ve muktedir) olamayacağı günde (cezalandırılacaklardır) ki, işte o gün emir
(ve ferman, buyruk ve yedd) sadece Allâh'a aittir!
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