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Kur'an-ı Kerim ARABICA (SURA NEBE) Ana Galeri İslam Cenneti (Amme) Sure Arapça Türkçe oku! Okuma ve anlam Sura Amme! Sura cenneti kaç ayet? Mekke suresinin sonunda saldırıya uğrayan Nab, Kur'an-ı Kerim'in yetmiş sekizinci suresidir. İsmini 2. NebeI büyük haber demek. İlk dörtlükte, Suru'ya Omme de denir. Aslında, sura adı genellikle Kelime
Amim ile bilinir. Ölümden sonra hayatı anlatan hayali Sura Heaven'ın olağanüstü anılarından biri olan Sura Heaven'ı dinlemek için buraya tıklayın. Kıyamet, geri çekilme, cezalar ve ödüller tartışılacaktır. Sura daha sonra hayatın kısa bir tasviridir. Ayrıca, Tanrı'nın varlığına ve Cennet'te meleklerin konusuna dair kanıtlar da vardır. Sura Sky 1 okumak için
buraya tıklayın. Omme hetecelon (hetecelon). 2. Anin nebeil azem (azami). 3. Elese hum fahi flytifhan (çeşitli). 4. Kelle se ya'lemen (i'lemen). 5. Samme Kelle se ya'lemen (i'lemen). 6. E lem nec'alil süreklilik mihade (micheden). 7. Vel Cibule Evtade (Euteden). 8. Ve halaknakum Ezwake (Ezvaken). 9. Ve cealn' nevmekum sub't (subaten). 10. Ve cealn'l leil
lib's (lib'ssen). 11. Ve cealn're me're (püre). 12. Ve beneyn' fevkakum seb'an şid'd (şikâden). 13. Ve cealn' sir'cen veh'se (vehatzen). 14. Ve enzeln' minel mu'sir'ti m'en secc'ce (secc'cen). 15. Lee nuris biha habben ve nebate (nebent). 16. Ve Centnetin elfife (elfifen). 17. Inne Evmel Fas evren mokete (mercedes). 18. Eume Jungfehu fus sari fe te'tue efvacze
(epvetzen). 19. Ve futihatis sem'u fe evren ebv'be (ebv'bben). 20. Ve suyyiratil jib'lu fe canet sereb (sereben). 21. Evrenin inne cehennem mirs'd (mirsyden). 22. Lyt-tugy-meabe (meaben). 23. Lebisan fehae ashkabe (Aşkaben). 24. Ezyukune fahe Yük ve La Sharebe (Shayaben). 25. Hamemen ve Gassekyo (gassacan). 26. Cezire Ifaka (Vifakan). 27. İnehum
Ebe (Hasebe (haben). 28. Ve chezeb ayyshtina kizzabe (kizzuben). 29. Ve hizmetçi meclisi bir kitap (kiteben) olduğunu. 30. Fe fe len nezekum illa azebe (Azeben). 31. İnne muttaken mefaz (mefazen) döktü. 32. Ajika ve a'nabe (en-naben). 33. Ve kebe etrabe (etraben). 34. Ve ke'sen dihake (dihakan). 35. La emaine-fe-lagwen ve la kizzabe (kizzuben). 36.
Cezire min haham Aten Hasabe (Haseben). 37. Haham semawati açtı ve mae benhumer Rahmani la manlicone minhu hitababe (adres). 38. Evme ekyumur ruhu vel melaiketu saffe (saffen), yetekellemane il men ezin lehur Rachmanu ve kele sevebe (seeveben). 39. Lykel eumul haku, fe men ettahese ila rabbime meabe (meaben). 40. enzern'cum azeben
carabe (kareben), me yanzurul mer'u m' kaddemet yed'hu yn thetic y' leyten' kuntu tur'b. Nasr Suresi'ni okumak ve anlamları. Cennet Suresi, Mekke döneminde yüklenen ve ikinci mısrada yer alan cennet suresinden alınmıştır. Nebe kelimenin anlamı iyi haber anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'in 30. Sura Sky halk Sura Ammeh olarak bilinir. Bunun nedeni surenin
amme kelimesi ile başlamasıdır. Cennet Suresi, ölümden sonra dirilişi ve Allah'a imanı ve son günü giydirecektir. İnanmayanlar, cennetin nimetleri dilegeldiği müddetle İslam'a davet edilirler.  SURA NEBE (AMME) ERDEMLER Sura Cennet efendimiz, Hadisi Şerif'e göre Allah (c.c) ikindi namazından sonra Cennet Suresi okuyanların kıyamet azabını
hafifleteceğini söylemiştir. Bu nedenle ikindi namazından sonra okumak için fırsat ve zaman olanlar tavsiye edilir. Kur'an okumak ve diğer duaları yerine getirmek, Allah'ın rızasını kazanmak ve bunu kalpten yapmak önemlidir. Her gün Cennet Suresi'ni okumanın faziletleri şunlardır: - Allah, Cennet Suresi'ni (Amim) okuyan adama dünyanın dağları kadar
cömertlik yazar.  - Her gün Sura Gök okuyan bir adamın rızkı artar ve malı gelişir. - İkindi namazından sonra, Sura Gökyüzü okuyan kişi gelecekte dünya hayatında barış ve mutluluk vardır.  - Sura gökyüzünü okuma alışkanlığı olan bir adam, Allah tarafından hırsızlardan ve kötü insanlardan korunur.  - Güncellenmek isteyen, sıkılmış kişilerin Sura Sky'ı
okumaları önerilir.  SURA NEBE (AMME) HADİs Peygamber (s.a.a) ile aşağıdaki şerifler hadisi, Cennet Suresi'nin önemi ve değeri hakkında kendilerine haber vermelerini emretti: Cennet Suresini öğrenin ve öğretin. Allah, bu sureyi okuyan herkesi Kader Günü'nde kevser şarabını yapar. Amme Heteselon Suresi'ni okuyan herkes için Allah, Kader Günü'nde
soğuk içecekler içebilecektir. Eğer ikindi namazından sonra cennet suresini okursa, Allah'ın teahanesi onun rızkını arttırır ve bu dünyanın dağlarına güvenir. Yüce Allah, günün günü her birini hafif yapar. Konumunu görene kadar dünyayı terk etmeyecek. SURA NEBE OKUYUN 1. Omme hetecelon (hetecelon). 2. Anin nebeil azem (azami). 3. Elese hum fahi
flytifhan (çeşitli). 4. Kelle se ya'lemen (i'lemen). 5. Samme Kelle se ya'lemen (i'lemen). 6. E lem nec'alil süreklilik mihade (micheden). 7. Vel Cibule Evtade (Euteden). 8. Ve halaknakum Ezwake (Ezvaken). 9. Ve cealn' nevmekum sub't (subaten). 10. Ben cealn'l Leil 11. Ve cealn're me're (püre). 12. Ve beneyn' fevkakum seb'an şid'd (şikâden). 13. Ve cealn'
sir'cen veh'se (vehatzen). 14. Ve enzeln' minel mu'sir'ti m'en secc'ce (secc'cen). 15. Lee nuris biha habben ve nebate (nebent). 16. Ve Centnetin elfife (elfifen). 17. Inne Evmel Fas evren mokete (mercedes). 18. Eume Jungfehu fus sari fe te'tue efvacze (epvetzen). 19. Ve futihatis sem'u fe evren ebv'be (ebv'bben). 20. Ve suyyiratil jib'lu fe canet sereb
(sereben). 21. Evrenin inne cehennem mirs'd (mirsyden). 22. Lyt-tugy-meabe (meaben). 23. Lebisan fehae ashkabe (Aşkaben). 24. Ezyukune fahe Yük ve La Sharebe (Shayaben). 25. Hamemen ve Gassekyo (gassacan). 26. Cezire Ifaka (Vifakan). 27. İnehum Ebe (Hasebe (haben). 28. Ve chezeb ayyshtina kizzabe (kizzuben). 29. Ve hizmetçi meclisi bir
kitap (kiteben) olduğunu. 30. Fe fe len nezekum illa azebe (Azeben). 31. İnne muttaken mefaz (mefazen) döktü. 32. Ajika ve a'nabe (en-naben). 33. Ve kebe etrabe (etraben). 34. Ve ke'sen dihake (dihakan). 35. La emaine-fe-lagwen ve la kizzabe (kizzuben). 36. Cezire min haham Aten Hasabe (Haseben). 37. Haham semawati açtı ve mae benhumer
Rahmani la manlicone minhu hitababe (adres). 38. Evme ekyumur ruhu vel melaiketu saffe (saffen), yetekellemane il men ezin lehur Rachmanu ve kele sevebe (seeveben). 39. Lykel eumul haku, fe men ettahese ila rabbime meabe (meaben). 40. İnne Enzernacum azebene karebene karebe (kareben), yevme yanzurul mer'u kaddemet yed'hu yn leyten' kuntu
tur'be. SURA GÖKYÜZÜ BESLENME 1. Birbirlerine sorup duruyorlar mı? 2. Bu büyük bir haber mi? Kendileri hakkında konuşmayanlar. 4. Hayır; Yakında öğrenecekler. 5. Hayır, yine; Yakında öğrenecekler. 6. Biz zeminbir yatak yapmak değil mi? 7. Dağlar yığın mı? 8. Biz sizi çiftler halinde yarattık. 9. Uykunuzu dinlendirdik. 10. Geceyi bir kılıf haline getirdik.
Geçim kaynağımız için bir gün yaptık. 12. Biz sizin üzerine yedi gök inşa ettik. 13. Biz parlak parlayan bir lamba yaptık. 14. Biz bulutlardan su gönderdik. 15. Böylece biz büyümek ve tahıl ve bitkiler bu ile kaldırmak. 16. Ve bahçeler iç içe geçmiş. Gerçekten de, Yargıç'ın Günü belirli bir zamandı. 18. duvarın yıkıldÜğü gün dalgalar halinde geleceksin. 19. O
zaman, gökyüzü açıldı ve kapı açıktı. Dağlar hareket halindeydi ve bir serap oldu. 21. Gerçekten cehennem, gözetleme yeridir. 22. Bu suçlular için son hedeftir. 23. Her zaman içinde 24. Orada serin olmayacak ve içki olmaz. 25. Kaynar su ve ir ek olarak. 26. (Onların yaptıklarına) uygun bir ceza olarak, 27. Sorgulanmayı beklemiyorlardı. 28. Ayetlerimizi inkâr
ettiler. Hepsini yazacağız. 30. Şimdi deneyin. Azabınızı değil, azabınızı artıracağız. 31. Gerçek şu ki, Muttaka için kurtuluş ve mutluluk vardır. 32. İyi bahçeler ve üzüm bağları. 33. Henüz göğüsleri ile acemi yaş Kızlar. 34. Tam gözlük. 35. Onda ne saçmalık ne de yalan işir. 36. Rabbinizden yeterli bağış. Göklerin ve yerin Rabbi ve aralarında ki her şey
merhametlidir. Ona dönmek zor olmayabilir. 38. Ruhun ve meleklerin saflarda yer alacağı gün; Omnivorlar'a verilenler dışında söylemeyenler konuşmaz. Ve diyecek ki, Biz de buna alışıkız. Gerçeği söyleyecek. Bugün Doğruluk Günü. O zaman Rabbine giden yolu açacak olan alalım. 40. Sizi neredeyse cezaya çarptırıldık. Birisi eline verilene baktığı gün,, Ben
toprak olurum diyecek. Söyle. amme nebe suresi arapça. amme nebe suresi arapça okunuşu. amme suresi arapça okunuşu. amme suresi arapça yazılışı. amme suresi arapçası. amme suresi arapça okunuşu dinle. amme suresi arapça hayrat. amme suresi arapça türkçe okunuşu
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