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DOKSANİKİNCİ SÛRE-İ CELÎLE
el-LEYL SÛRE-İ CELÎLESİ
Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmişedir.
21 âyet-i kerîmedir.
O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle!
1- Yemin olsun (güneşi ve günü) bürüdüğü zaman geceye;
2- (Güneşin doğumuyla) iyice parladığında gündüze;
3- Bir de (her canlı türünden) erkeği ve dişiyi yaratmış olan O (yüce kudret sahibi)
Zât'a ki;
4- Şüphesiz sizin çalışmalarınız elbette farklı ve dağınık şeylerdir!
(Nitekim kiminiz canını cehennemden kurtarmaya, kiminiz de nefsini ateşe atmaya
gayret etmektesiniz.)
5- İşte her kim (malında bulunan zekât gibi hakları muhtaçlara) verdiyse ve
(haramlardan) iyice sakınıdıysa;
6- Bir de o en güzel (sevap, en makbul kelime ve en doğru din) olan (cenneti,
kelime-i tevhidi ve İslâm inancın)ı tasdik ettiyse;
7- Artık muhakkak Biz de onu o en kolay olan (ve kendisini ebedî rahatlığa
kavuşturacak cenneti kazandıracak çalışmalar)a kolayca hazırlarız!
8- Ama her kim cimrilik etti (de, malında bulunan hakları ödemedi)yse ve
(zenginliği sebebiyle Allah'tan ve imandan) kendisini ihtiyaçsız say(arak Rabbinden
sakınma)dıysa;
9- Bir de o en güzel (sevap, en makbul kelime ve en doğru din) olan (cenneti, tevhîd
kelimesini ve İslâm)ı yalanladıysa;
10- Artık gerçekten Biz de onu o en zor olan (ve kendisini ebedî azaba
kavuşturacak cehennemi kazandıracak fenalıklar)a kolayca hazırlarız! (Bu nedenle
cennet ameli işlemek kendisine en zor bir şeymiş gibi gelirken, cehennem amelleri
ona pek kolay gelir ve çok zevk verir.)

11- Helak olduğunda ise / (Mezarçukuruna ve cehennemin dibine) yuvarlandığında
ise / (o cimrilik ettiği) malı ona yaramayacaktır!
12- Gerçekten (peygamberler gönderip kitaplar indirerek halkı hakka irşad ve)
hidâyet etmek elbette Bize aittir!
13- Yine şüphesiz ki; o geri kalan (âhiret hayatı) da, ilk önce olan (dünya) da
elbette Bize aittir! (Artık Biz iki cihanda da dilediğimize istediğimizi veririz.)
14- (Ey kullar!) İşte (Rabbiniz olarak) Ben, iyice tutuşup alevlenmekte olan büyük
bir ateşten sizi korkuttum;
15- Oraya o en kötü olandan başkası (ebedî kalmak üzere) girmeyecektir;
16- O kimse(den başkası orada sonsuza dek kalmayacaktır) ki; (peygamberleri ve
getirdiklerini) yalanlamıştır ve (ibadetten) yüz çevirmiştir!
17- O (şirkten ve günahlardan) en fazla sakınan kişi ise (cehennemde ebedî kalmak
bir yana, ona hiç girmeyecek ve) ondan iyice uzak tutulacak(, böylece o onun
sesini, hatta nefesini bile duymayacak)tır;
18- O kimse ki; malını (gösteriş ve işittirme niyetiyle değil de, sadece verdiğinin
Allah katında) iyice artış gösterir (olmasını arzular) olduğu halde verme ktedir. /
malını verir de, (böylece günahlardan) iyice temizlenir. /
19- Oysa onun yanında hiçbir kimse için bir iyilik yoktur ki, (yaptığı yardımla,
onun iyiliği) karşılıklandırılmış olsun!
20- Lâkin (o bu iyiliği) O en yüce olan Rabbinin Zât'ını(n rızasını) aramak için
(yapmıştır)!
21-

Andolsun ki; elbette o(, alacağı sevapla) muhakkak hoşnut olacaktır!

Bu âyet-i kerimelerde geçen "En bedbaht kişi", Ebû Cehil ya da Ümeyye ibni Haleftir.
"En takva sahibi zât" ise, Ebû Bekir (Radıyallahu anh)dır ki; burada onun, müşrikler
tarafından eziyete uğratılan fakir sahâbîleri, özellikle Bilâl (Radıyallahu anh)ı, hiçbir
iyiliklerine karşılık olmak üzere değil, sadece Allah rızası için satın alıp azat
etmesinden bahsedilmektedir. (Beyzâvi, Nesefî)
KUR’ ÂN I MECÎD
VE
TEFSİRLİ
MEÂL-İ ÂLÎSÎ
Mahmud Ustaosmanoğlu

