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Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuş. 15 âyet, 54 kelime, 247
harften ibarettir. Adını sûrenin ilk kelimesi olan ve G üneş anla
mına gelen "Şem s"den alır. Bu sûrede insanın yaradılışından var
olan iki özellik ele alınır. İyilik ve kötülük. İnsan karakterinde iyi
olm ak da kötü olm ak da kabiliyet olarak vardır. Bu cihete dikkat
edilmesi gerekir.
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Kasem ederim Güneş'e ve kuşluk vaktindeki aydınlığa.
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Güneş'in ardından gelen Ay'a da Cenâb-ı Hak kasem ediyor.

3Güneşi tam görünen, parlaklık veren gündüz hakkı için.
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Aydınlığı, Güneş'i örten gece hakkı için. (Gece ibâdet zam aG
nıdır.)
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5- L^a j Laj ^Lo^Ulj
Gökyüzüne ve onu binâ eden hakkı için.
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Ve (özellikle onun içinde yaşadığınız) yere, onu döşeyen ve
düzlük yapana.
7Bir nefse ve onu düzeltene yemin olsun. Yani düzene koyan
Âllâh'a yahut onu düzene koymasına yemin olsun.
oH

8- L^jj -ûjj L&jj .^.î L^-o..gJLî
Sonra ona kötülük duygusunu da sakınıp iyi olmayı da birlik
te ilham edene yemin olsun. Onu düzeltti ve ona kötülüğünü ve
takvâsını ilham etti.
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9- L^,5j jj* ^ lîl a S
Nefsini kötülüklerden arındıran, pak eden m uhakkak felâh
bulmuştur. Nefsini tevbe ile tezkiye eden elbette Âllâh-û Teâlâ'nın
çeşitli nimetlerine kavuşur.
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Onu korum ayıp günâh, kötülüklerle alçaltarak gömen hileci
kim seler ziyân etmiştir. Gerçekten zarar edip hüsrana uğradı.
Ehl-i Sünnet'e göre; Âllâh'ın hidâyete erdirdiği kurtulur. Sak
pıklığa yönelttiği de ziyân eder. Kul fiilinin kâsibidir.
m
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Şems Sûresi • 4 7 1
Sem ûd kavmi azgınlığı yüzünden (peygam berini) tekzib etti,
yalanladılar. Âllâh, onlara Sâlih Aleyhisselâm 'ı peygam ber ola
rak göndermişti.

Azgınlıklarından

peygam berlerine

inanm ayıp

yalanladılar.

M
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Çünkü onların en azgını atılıp ortaya çıktığı zam an, içlerinden
en azgın bedbahtları olan birisi ki Kudar bin Sâlih diye meşhurdur.

13-

<d)l 4_îlj <d)|

^ gI (Jlüî

O vakit Allâh'ın Rasûlü, onlara; "Âllâh'ın devesini ve onun su
nöbetini gözetin" demişti. "Âllâh'ın dişi devesini bırakın, su içm e
sine dokunm ayın" demişti.
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Bu m ucizeler göz önünde aşikâr olduğu hâlde,

Sâlih Aleyhisselâm 'ı yalanladılar ve deveyi kestiler. ^-^1*
tgjJ_İ3 -t g:î,'1., -t y 'j Bunun üzerine Rableri, günâhları sebebiyle o
beldeyi başlarına geçirdi ve her tarafı düm düz etti. Hepsini düpe
düz kökünden yok etti. Yahut yeri üzerlerine geçirip düzleyiverdi.
Bu tesviye (düzleme) de önceki tesviyenin bir karşılığı demektir.

15- Ig—JİP l Ut V j
Ve O, onun akibetinden korkmaz. Yani Âllâh, verdiği cezânın
sonunda acaba sonunda bir zarar veya sorum luluk gelir mi diye,
endişe edecek değildir.
O Rasûl, bu cezânın sonucundan korkmaz. Zira O, onları sa 
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kındırmış, peygam berlik görevini yapm ış olduğu için ona korku ve
sorum luluk yoktur.
Hâlbuki o azılı kişi, işlediği suçun cezâsından korkm uyordu,
dem ek olur.
Âllâh,

Sem ûd

kavm ine

Sâlih

Aleyhisselâm 'ı

gönderm işti.

Kendisinden mucize istediler. Âllâh, ona gayet güzel dişi bir deve
gönderdi. Bu devenin otlaklarda serbestçe dolaşm ası, belli bir
günde sulanm ası, deveye kimsenin kötülük etm em esi em redil
di. Kudar bin Sâlih adında birisi, Sâlih Aleyhisselâm 'ı yalanladı.
Sonra deveyi kestiler. Âllâh, onların memleketlerini başlarına yıktı
ve onları helâk etti.

