
menteve të Allahut, që të mos kenë më justifikim para Tij. Allahu dëgjon çdo fjalë dhe di çdo vepër të tyre. Atij nuk 
mund t’i fshihet asgjë dhe Ai ka për t’i dhënë secilit atë që e meriton për veprat e veta.

43  Përkujto, o i Dërguar, se si prej mirësisë së Allahut ndaj teje dhe besimtarëve ishte që të mundësoi të shihje në ëndërr 
se idhujtarët ishin të pakët në numër. Kështu, ti ua tregove ëndrrën besimtarëve, duke i gëzuar ata e duke i forcuar 
shpirtërisht për përballjen me armikun. Nëse Allahu do të të tregonte në ëndërr numrin e madh të idhujtarëve, shokët e 
tu do të pezmatoheshin shpirtërisht dhe do t’i frikësoheshin luftimit. Por Ai i ruajti ata nga kjo dhe i mbrojti prej dësh-
timit, duke i treguar femohuesit të pakët në sytë e të Dërguarit të Tij j. Vërtet që Ai është i Dijshëm në lidhje me atë 
që përfshijnë zemrat dhe atë që fshehin brendësitë.

44  Kujtoni, o besimtarë, se si Allahu bëri që t’ju dukej i vogël numri i femohuesve, kur u përballët me ta, me qëllim që 
të merrnit zemër e t’i sulmonit pa frikë. Nga ana tjetër, i bëri ata që t’ju shihnin si të pakët, me qëllim që të hidheshin 
në sulm pa menduar tërheqjen. Dhe kështu Allahu ta realizonte një çështje të vendosur paraprakisht: mposhtjen e idhuj-
tarëve dhe begatimin e besimtarëve me ngadhënjim mbi armiqtë. Vetëm tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Ai ka për 
ta ndëshkuar të keqin për të keqen e tij, por ka për ta shpërblyer të mirin për të mirën e tij.

45  O ju që e keni besuar Allahun dhe e ndiqni të Dërguarin e Tij, kur të përballeni me ndonjë ushtri jobesimtarësh, 
bëhuni të qëndrueshëm në përballje me ta e mos u frikësoni! Përkujtojeni Allahu sa më shumë dhe lutjuni Atij, sepse 
Ai është i Plotfuqishëm që t’ju ndihmojë kundër tyre, me shpresë se do t’ju përfshijë ajo që ju e dëshironi e të shpëtoni 
prej asaj që i frikësoheni. 

 Mësime nga ajetet:
 Plaçka e luftës i përket vetëm Allahut, që e ndan atë si të dëshirojë e kujt të dëshirojë, kështu që askush nuk ka të 
drejtë në lidhje me këtë.
 Prej shkaqeve të fitores është edhe orientimi që Allahu u bëri besimtarëve për tek faktorët e ngadhënjimit, siç janë 
durimi, qëndrueshmëria dhe shtimi i përmendjes së Allahut.
 Caktimi i përmbushur i Allahut dhe Urtësia e Tij absolute janë më e mira e mundshme për robërit e Tij muslimanë.

41  Dijeni, o besimtarë! Çfarëdo plaçke që të fitoni 
gjatë luftës në mbrojtje të Rrugës së Allahut, ajo 
duhet të ndahet në pesë pjesë: katër prej tyre u 
jepen luftëtarëve. Një e pesta e mbetur ndahet në 
pesë pjesë të tjera, nga të cilat: një pjesë i për-
ket Allahut dhe të Dërguarit të Tij dhe kjo ndahet 
në dobi të shoqërisë muslimane. Një pjesë tjetër 
u përket të afërmve të Profetit j, bijve nga fisi i 
Hashimit dhe bijve nga fisi i Mutalibit. Një hise 
shkon për jetimët e një tjetër për të varfërit dhe 
nevojtarët. Pjesa e fundit ndahet për udhëtarët e 
mbetur rrugëve, të cilëve u janë shkëputur lidhjet 
(me të afërmit e tyre). Veproni kështu, nëse vërtet 
besoni në Allahun dhe shpalljen që i zbritëm robit 
Tonë (Muhamedit j) në luftën e Bedrit, me të cilën 
Allahu e ndau të Vërtetën prej së pavërtetës, kur 
ju ndihmoi kundër armiqve tuaj. Allahu ju ndih-
mon sërish, se është i Plotfuqishëm për çdo gjë.

42  Kujtoni kur ju ishit në anën e poshtme të lugi-
nës, nga ana e Medines, ndërsa idhujtarët ishin në 
anën tjetër të saj, nga ana e Mekës, ndërkohë që 
karvani (i Ebu Sufjanit) ishte në një vend akoma 
më poshtë jush, nga ana e bregut të Detit të Kuq. 
Sikur ta kishit lënë me idhujtarët që të takoheshit 
në Bedër për të luftuar, një pjesë prej jush do të 
ishte tërhequr. Por Ai ju përballi me njëri-tjetrin 
në Bedër, pa asnjë parashikim (nga ana juaj), në 
mënyrë që të realizohej një çështje, e cila tash-
më ishte e kryer, e që ishte fitorja e besimtarëve 
dhe poshtërimi i jobesimtarëve, lartësimi fesë dhe 
poshtërimi i idhujtarisë. Kështu, disa prej idhujta-
rëve vdiqën, duke e parë argumentin e vërtetësisë 
së besimtarëve, pra, fitoren e tyre duke qenë më të 
paktë në numër dhe më të papërgatitur. Dhe disa 
të tjerë jetuan, duke dëshmuar vërtetësinë e argu-

41  Know, O believers, that whatever you take by 
force from the disbelievers when striving in Allah’s 
path shall be divided into five. Four-fifths shall be 
distributed to those who strove in Allah’s path and 
the remaining fifth shall be further divided into five 
portions and distributed equally between the fol-
lowing: Allah and His Messenger, to be spent on 
the general expenses of the Muslims; the relatives 
of the Prophet (peace be upon him) from the Chil-
dren of Hāshim and the Children of Al-Muţţalib; 
orphans; the poor and destitute; and travellers who 
are stranded. Obey this if you have faith in Allah 
and what He revealed to His servant, Muhammad 
(peace be upon him), on the day of the Battle of 
Badr, when Allah made a clear distinction between 
truth and falsehood by giving you victory over your 
enemies.

42  Remember, O believers, when you were on the 
near side of the valley that was facing Medina, the 
idolaters were on the far side that was facing Mak-
kah and the caravan was at a spot lower than you 
facing the Red Sea. If you and the idolaters made 
an appointment with each other to meet at Badr, 
neither of you would have kept to it: your lack of 
numbers as compared to your enemy would have 
kept you back, and the fear of facing Allah’s Mes-
senger would have kept them back. But Allah, may 
He be glorified, gathered you at Badr without an 
appointment, so that He may carry out a matter that 
was already determined: the victory of the believers 
and the defeat of the disbelievers – bringing honour 
to His religion and humiliation to idolatry. This was 
so that those who died from amongst them would 
die after evidence was established by the believers’ victory against them, despite their lack of numbers and preparation, 
and so that those who lived would live with clear evidences that Allah made obvious to them, and no one would have 
any evidence against Allah that they could use as an argument. Allah hears the statements of everyone and knows their 
actions. Nothing is hidden from Him and He will repay them for that.

43  Remember, O Messenger, Allah’s favour upon you, and upon the believers, when He showed you a dream in which the 
idolaters were few in number. You informed the believers about this and they took it as a good sign, and their determina-
tion to face the enemy in battle was strengthened. If Allah had shown the idolaters to you to be many, the determination of 
your Companions would have become weak and they would have become afraid of fighting. But Allah saved you all from 
that and protected them from losing courage. He therefore made them seem few in number in the eye of His Messenger 
(peace be upon him). He knows what the hearts contain and what the souls hide.

44  Remember, O believers, when Allah showed the idolaters to you, when you met them, as few and made you bravely 
go forward towards fighting them; and He made you seem few in their eyes, so that they came forward to fight you, with-
out thinking of leaving. This was so that Allah could bring about a matter that was predetermined by taking retribution 
from the idolaters by them being killed or taken prisoners, and by favouring the believers with victory and defeat of their 
enemies. All matters are returned to Allah alone and He will repay the one who does evil for his wrongdoing and the one 
who does good for his good deeds.

45  O you who have faith in Allah and follow His Messenger, when you fight against a group of disbelievers be patient 
when you meet them and do not become cowardly. Remember Allah much and call on Him, because He is the One Who 
can help you against them; and pray to Him to grant you what you desire and protect you from what you fear.

 Beneficial Points:
1. Gains of war belong to Allah and He allocates them as He wills, without anyone else dictating the terms.
2. Allah paves the way for the victory of the Muslims by giving them the right support that they need at the correct mo-
ment.
3. Patience, steadfastness and remembering Allah much are among the main causes of victory.
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përgatitjes së tyre të fortë”. Mirëpo hipokritët dhe besimdobëtit nuk e dinin se, kush mbështetet tek Allahu i Vetëm dhe 
ka besim në ndihmën që Ai ka premtuar, Allahu do t’i japë fitore dhe nuk do ta poshtërojë, sado i dobët të jetë. Allahu 
është i Plotfuqishëm e askush nuk mund ta mposhtë. Ai është i Urtë në caktimin dhe ligjvënien e Tij.

50  Sikur t’i kishe parë, o i Dërguar, ata të cilët nuk e besojnë Allahun dhe të Dërguarin e Tij në çastin kur engjëjt ua 
merrnin e ua nxirrnin shpirtrat, kur i godisnin në fytyra kur u dilnin përballë, si dhe kur u godisnin shpinat kur ata 
sprapseshin duke ia mbathur dhe u thonin: ‘Shijojeni - o mohues - dënimin e djegies!’ Nëse do ta kishe parë këtë skenë, 
do të kishe parë një gjë vërtetë të llahtarshme!

51  Vuajtjet e tmerrshme kur ju del shpirti, o mohues, dhe ndëshkimi përvëlues në jetën e varrit e në Ahiret, janë pasojë 
e veprave që bëtë sa ishit në dynja, se Allahu kurrsesi nuk u bën padrejtësi njerëzve. Ai i gjykon ata vetëm me Drejtësi, 
se Ai është Gjykuesi i Drejtë.

52  Ky dënim i zbritur mbi jobesimtarët e tillë nuk është specifik vetëm ndaj tyre, por ai është ligj i përhershëm i Allahut 
(në ndëshkim), të cilin Allahu e ka bërë për jobesimtarët në çdo kohë dhe vend, ashtu siç goditi me të edhe rrethin e 
Faraonit dhe popujve të tjerë përpara tyre. Kur ata i mohuan argumentet e Allahut të Lartësuar, i përfshiu Allahu, me 
Fuqinë dhe Kompetencën e Vet, për shkak të gjynaheve të tyre, duke lëshuar mbi ta ndëshkimin e Tij. Allahu është i 
Plotfuqishëm, Ai i Cili nuk mposhtet dhe është Ndëshkues i ashpër për ata që e kundërshtojnë Atë.

 Mësime nga ajetet:
 Arroganca është një sëmundje e rrezikshme, që e gërryen personalitetin e njeriut,duke e shpejtuar shkatërrimin e 
qenies së tij.
 Durimi ndihmon në përballimin e vështirësive dhe fatkeqësive. Gjithashtu, për durimin ka edhe një shpërblim të 
madh hyjnor, i cili është ndihmesa e Allahut ndaj atij që tregohet i durueshëm në kryerjen e urdhrave të Tij, gjë e cila 
është e vërtetuar edhe nga ndodhitë e jetës.
 Mosmarrëveshjet dhe mospërputhjet janë prej shkaqeve të përçarjes së umetit, që paralajmëron mposhtje, prapambet-
je, humbjen e forcës, ndihmës dhe shtetit.
 Besimi arrin ta shtyjë zotëruesin e tij që të kryejë vepra madhështore, të cilat nuk mund t’i bëjnë dot as ushtritë më 
të mëdha.

46  Përkushtojuni bindjes ndaj Allahut dhe bind-
jes ndaj të Dërguarit të Tij, në thëniet, veprat dhe 
të gjitha gjendjet tuaja, e mos u përçani në kënd-
vështrime, pasi përçarja është shkak i dobësimit 
dhe frikësimit tuaj, si dhe shkak i rënies së forcës 
tuaj. Prandaj duroni gjatë përballjes me armikun 
tuaj, sepse Allahu është me durimtarët, duke i 
ndihmuar, mbështetur dhe përkrahur. nëse Allahu 
është me dikë, ai do jetë fitues pa asnjë mëdyshje.

47  Mos u bëni si idhujtarët, të cilët dolën prej Me-
kës me mendjemadhësi e për t’u dukur në sytë e 
njerëzve. Ata donin të pengonin njerëzit prej fesë 
së Allahut, por Allahu i mbikëqyrte të gjitha vep-
rimet e tyre. Atij nuk i fshihet asgjë prej veprave 
të tyre dhe ka për t’u dhënë atë që meritojnë.

48  Kujtoni -o besimtarë- se prej mirësisë së 
Allahut ndaj jush ishte fakti se shejtani ua 
zbukuroi idhujtarëve veprat e tyre, duke i nxitur 
që të përballeshin me besimtarët për t’i luftuar e 
duke u thënë: -“Askush nuk mund t’ju mposhtë 
sot ju, pasi unë jam ndihmuesi dhe shpëtimtari 
juaj ndaj armikut tuaj”. Por kur u ballafaquan dy 
grupet dhe krah besimtarëve ishin rreshtuar edhe 
engjëjt, shejtani u zbraps, i braktisi idhujtarët dhe, 
duke ikur, u tha: “Unë jam larg prej veprës suaj! 
Unë po shikoj engjëjt, të cilët kanë ardhur për 
të ndihmuar besimtarët. Në të vërtetë, kam frikë 
se mos po më shkatërron Allahu, sepse Allahu 
ndëshkon ashpër dhe ndëshkimin e Tij askush nuk 
mund ta përballojë.”

49  Përkujtojeni kur hipokritët dhe ata që kishin 
besimin e dobët thonin: “Ata besimtarë i mashtroi 
feja e tyre, e cila u premtoi fitore kundër armiqve, 
përkundër numrit të vogël dhe përgatitjes së tyre 
të dobët përballë numrit të madh të armiqve dhe 

46  Observe Allah’s obedience and the obedience of 
His Prophet in all of your statements, actions and 
circumstances. Do not argue with one another be-
cause dispute leads to weakness, cowardliness and 
the diminishing of your strength. Be patient when 
facing the enemy because Allah supports and as-
sists the patient. Whoever Allah is with will defi-
nitely be victorious.

47  Do not be like those idolaters who left Makkah 
full of pride, showing off to people, and who pre-
vent people from Allah’s religion and stop them 
from entering into it. Allah is All-Aware of what 
they do. No action of theirs is hidden from Him and 
He will repay them for that.

48  Remember, O believers, Allah’s favour on 
you when Satan made the actions of the idolaters 
seem good to them and encouraged them to face 
the Muslims in battle by saying to them, ‘No one 
can defeat you today because I am your supporter 
and I will protect you from your enemy’. When the 
two parties – the believers who had the angels as 
their support and the idolaters who had Satan who 
was going to desert them – met, Satan turned back 
fleeing and said to the idolaters: I have nothing to 
do with you. I can see the angels who have come to 
support the believers and I am afraid that Allah will 
destroy me. Allah’s punishment is harsh and no one 
is able to bear it. 

49  Remember when the hypocrites and those of 
weak faith were saying: The religion of these peo-
ple – which promised them victory over their ene-
mies despite their lack of numbers and preparation 
as compared to the huge number and the strength of 

their enemies – has deceived them. 
They have not understood that the person who places reliance upon Allah alone and who has faith in the victory that Allah 
has promised, Allah will assist such a person and will never desert them no matter how weak they may be. Allah is Mighty 
and no one can overcome Him. He is Wise in His decree and sacred laws. 

50  If only you, O Messenger, could see those who disbelieve in Allah and His messengers at the time when the angels 
remove their souls, striking their faces when they face towards them and striking their backs when they try to run away, 
and saying to them: Taste, O disbelievers, the burning punishment! If you had to see that, you would see a serious 
heart-wrenching sight.

51  The cause of that painful punishment at the time when your souls are taken out and the burning punishment in your 
graves and in the Afterlife is because of the evil actions you performed in the world. Allah does not wrong people, but 
passes judgement on them with fairness. He is not unjust to His slaves.

52  These disbelievers were not the only ones to be punished this way; rather, it is Allah’s way of dealing with disbelievers 
in every time and place. The people of Pharaoh and the communities before them were also punished like this when they 
disbelieved in Allah’s words. Allah punished them for their sins with His might and power. Allah is Strong and cannot be 
overpowered or defeated. His punishment for those who go against Him is severe.

 Beneficial Points:
1. Pride is a serious illness that affects an individual’s personality and quickly ruins his nature.
2. Patience helps in coping with hardships and difficulties. Also, Allah sends divine help to the person who is patient in 
obeying His sacred law. This is something witnessed in various walks of life.
3. Quarrels and disputes lead to disunity in the community and warn of defeat, withdrawal and loss of strength, support 
and power.
4. The verses show that entitlement to favours depend on correct beliefs, good actions and high morals.
5. Faith makes a person go forward to do amazing things which even great armies will not advance to do.
6. One of Allah’s customs is to punish those who do wrong by sinning.
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ty, vëri në dijeni për këtë që edhe ata ta mësojnë. Por mos e prishni marrëveshjen para sesa t’i vini ata në dijeni për këtë, 
pasi ndryshe është pabesi dhe Allahu nuk i do të pabesët, por i urren ata. Prandaj ruaju nga pabesia.

59  Të mos mendojnë ata që nuk besuan se kanë për t’i shpëtuar ndëshkimit të Allahut, sepse nuk do të munden dot. 
Përkundrazi, ai ka për t’i ndjekur e ka për t’i zënë ata.

60  Ndërsa ju, o besimtarë, mobilizohuni me aq sa të keni mundësi në numër dhe në përgatitje, duke u stërvitur me mje-
tet keni nën zotërim, për të mbrojtur Rrugën e Allahut. Dhe kështu do t’i frikësoni armiqtë e Allahut dhe armiqtë tuaj 
femohues, të cilët ju zënë pritë nga çdo anë. Si dhe do të frikësoni armiq të tjerë, që ju nuk i njihni dhe nuk e dini as 
urrejtjen që ata fshehin në zemrat e veta kundër jush. Vetëm Allahu është Ai i Cili i njeh ata dhe e di se çfarë fshehin ata 
në brendësinë e tyre. Çfarëdo që të jepni prej pasurisë, qoftë pak apo shumë, Allahu ka për t’jua kompensuar që në jetën 
e kësaj bote, si dhe ka për t’jua dhënë shpërblimin e Tij të plotë në botën tjetër, pa ju pakësuar asgjë. Prandaj shpejtoni 
që të jepni për mbrojtjen e Rrugës së Tij.

61  Nëse ata duan paqe me ty, o i Dërguar, atëherë edhe ti dëshiroje atë dhe premtojua atyre! Pastaj mbështetu tek Allahu 
dhe ki besim tek Ai, sepse Ai nuk do të të braktisë. Ai dëgjon gjithçka që ata flasin dhe i di mirë qëllimet dhe veprat e 
tyre.

 Mësime nga ajetet:
 Një nga dobitë e ndëshkimit të gjynahqarëve është se ai bëhet shkak për të frenuar ata që akoma nuk kanë bërë gjy-
nahe dhe për t’i ndaluar shkelësit që të mos i kthehet fajit.
 Prej moralit të besimtarëve është besnikëria në marrëveshje kundrejt atyre që ua kanë dhënë besën.
 Muslimanët e kanë për detyrë që të përgatiten me çdo gjë që arrin t’i frenojë armiqtë, si p.sh. llojet e armëve, strate-
gjive dhe politikave.
 Lejimi i marrëveshjes për paqe me armikun, nëse kjo është në dobi të muslimanëve. 

53  Ky ndëshkim i ashpër ishte për shkak se Alla-
hu, kur i dëshiron një populli një të mirë, askush 
përveç Tij nuk mund t’ua largojë atë, derisa ata të 
ndryshojnë veten e tyre nga gjendja e mirë e besi-
mit dhe e mirënjohjes, në gjendjen e keqe të mohi-
mit dhe të gjynaheve ndaj Tij. Vërtet, Allahu është 
Dëgjues i fjalëve të robërve të Vet, i Dijshëm për 
veprat e tyre dhe Atij nuk i fshihet asgjë e tyre.

54  Çështja e jobesimtarëve të tillë ngjan me atë 
të femohuesve të tjerë, siç ishin rrethi i Faraonit 
dhe popujt mohues para tyre. Ata i konsideruan 
gënjeshtra argumentet e Zotit, prandaj Allahu i 
shkatërroi për shkak të gjynaheve të tyre. P.sh. 
njerëzit e Faraonit i mbyti në det. Secili prej kë-
tyre popujve ishte keqbërës, për shkak të mosbe-
simit dhe idhujtarisë që praktikonin, kështu që e 
merituan ndëshkimin që Allahu lëshoi mbi ta.

55  Vërtet që më të këqijtë (rrezikshmit) ndër ata 
që ecin mbi tokë, janë ata të cilët e mohojnë Alla-
hun dhe të Dërguarin e Tij dhe që nuk besojnë 
edhe sikur t’u vinte çdo argument. Ata vazhdojnë 
në mosbesim, pasi atyre u janë prishur shqisat e 
udhëzimit, si mendja, dëgjimi dhe shikimi.

56  Sa për ata, me të cilët ti Muhamed pate lidhur 
marrëveshje sigurie, siç ishin hebrenjtë e fisit 
Beni Kurejdha, ata e shkelën marrëveshjen disa 
herë, duke mos pasur frikë nga Allahu dhe duke 
mos e mbajtur besën e dhënë.

57  Nëse ti, o i Dërguar, përballesh në luftë me të 
tillë shkelës së marrëveshjes, ndëshkoi ashpër, që 
ta dëgjojnë edhe të tjerët dhe të marrin mësim prej 
ndëshkimit të tyre! Kështu do të kenë frikë që të 
luftojnë kundër teje apo t’i mbështesin armiqtë e tu.

58  Nëse trembesh nga pabesia apo vëren shenja 
se ndonjëri prej tyre do ta shkelë marrëveshjen me 

53  That severe punishment is because when Allah 
favours a people, He does not take it away from 
them until they change themselves from their pure 
state of faith, righteousness and gratitude to a bad 
state of disbelief in Allah, sin and ingratitude – Al-
lah hears the statements of His servants and knows 
about their actions; nothing is hidden from Him.

54  The case of these disbelievers is like that of oth-
ers who disbelieved in Allah, such as the people of 
Pharaoh and the communities who rejected Allah 
before them. They rejected the verses of their Lord 
so Allah destroyed them because of the sins they 
committed. Allah destroyed the people of Pharaoh 
by causing them to drown in the sea. The people of 
Pharaoh, as well as the communities before them, 
were all disobedient because of their disbelief in 
Allah and their association of partners with Him. 
They therefore deserved the punishment Allah im-
posed on them.

55  The worst of those who walk on the earth are 
those who disbelieve in Allah and His messengers, 
and who would not believe even if every sign was 
to come to them – they would still persist in dis-
belief. The means of guidance – such as intellect, 
hearing and sight – are of no use to these people.

56  Some of these Jewish disbelievers agreed a 
treaty to not fight against you, O Messenger, nor 
support any one else in fighting against you. They, 
then, break this treaty every time you make it with 
them. They have no fear of Allah so they do not 
fulfil their oaths and do not honour the promises 
taken from them.

57  If you, O Messenger, face in battle these people 
who break their pledges, then make a harsh example of them so that others hear about it, take a lesson from that and 
become afraid of fighting you and supporting your enemies against you.

58  If you, O Messenger, become afraid, due to a sign that becomes obvious to you, that a people with whom you entered 
into a treaty will betray you and break the treaty, then inform them that the treaty is cancelled, so that they are not unjustly 
disadvantaged. Do not attack them suddenly without informing them, because doing so will be treachery on your part and 
Allah does not love those who are treacherous. Instead, He detests such people, so be careful of treachery.

59  The disbelievers should not think that they have escaped from Allah’s punishment, because they cannot do so. Instead, 
it will surely fall upon them.

60  Prepare, O believers, whatever numbers and war equipment you are able to, including keeping trained horses to be 
used in Allah’s path, so you can frighten Allah’s enemies and your enemies from among the disbelievers who are eagerly 
waiting for you to be afflicted with a disaster. You can also frighten others whom you do not know of and whose hidden 
hatred you are not aware of. Allah alone knows them and He knows what they keep hidden inside themselves. Any wealth 
you spend, whether a little or much, Allah will replace it for you in this world and will give you the reward for it in full 
in the Afterlife without any reduction. So hurry towards spending in His path.

61  If they incline to a truce to give up fighting, then, O Messenger, do the same: enter into a truce with them and place 
your reliance and faith in Allah, because He will never desert you. He is the One Who hears your statements and knows 
your intentions and actions.

 Beneficial Points:
1. One of the benefits of the legal punishments for crimes is that they deter many from committing those crimes. They 
also deter those who have committed them from repeating the offence.
2. One of the characteristics of the believers is that they fulfil the pledges they make with others, unless it is proven that 
they were treacherous.
3. The Muslims must remain prepared with various types of weapons and plans to frighten the enemy.
4. It is permissible to make peace with the enemy if it is in the best interests of the Muslims.
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pasi, Ai e di dobësinë që ju keni. Ai ju lehtësoi nga mëshira që ka për ju, prandaj vendosi që çdonjëri prej jush të për-
ballojë në luftë dy femohues, në vend të dhjetëve prej tyre. E kështu, nëse prej jush janë njëqind të qëndrueshëm në luftë 
ndaj jobesimtarëve, ata kanë për të mundur dyqind prej tyre; e nëse prej jush janë njëmijë të qëndrueshëm, ata kanë për 
t’i mundur dymijë femohues, me lejen e Allahut. Vërtet, Allahu ndihmon besimtarët e qëndrueshëm e durimtarë.

67  Nuk i takonte Profetit që të mbante robër femohuesit që nisën agresionin kundër jush, sepse ata duheshin ndëshkuar, 
me qëllim që të trembeshin të tjerët e të mos ju sulmonin më. Ju, o besimtarë, doni të përfitoni shpërblesat e lirimit nga 
robërit e Bedrit, ndërsa Allahu dëshiron për ju shpërblimin e botës tjetër, i cili arrihet me mbështetjen dhe forcimin e 
fesë. Vërtetë që Allahu është Plotfuqishëm në Qenien, Cilësitë dhe Fuqinë e Tij, e Atë nuk mund ta mposhtë askush! Ai 
është i Urtë në caktimin dhe ligjvënien e Tij.

68  Sikur Allahu të mos e kishte shkruar paraprakisht në caktimin e Tij, se do ta lejonte për ju plaçkën e luftës dhe lirimin 
e pengjeve, Ai do t’ju kishte goditur me një dënim i ashpër, kur morët plaçkën e luftës dhe i liruat robërit para se të 
zbriste shpallja prej Allahut që e lejon këtë.

69  Prandaj përfitoni, o besimtarë, prej plaçkës së luftës që e keni fituar, pasi ajo është hallall për ju! Dhe ruajuni Allahut, 
duke i vënë në praktikë urdhrat e Tij dhe duke u larguar prej ndalesave të Tij, se vërtetë Allahu është Gjynahfalës ndaj 
robërve të Vet besimtarë dhe i Mëshirshëm me ta.

 Mësime nga ajetet:
 Në këto ajete ka një premtim prej Allahut ndaj robërve të Tij besimtarë se Ai do t’u mjaftojë e do t’i ndihmojë kundër 
armiqve.
 Qëndrueshmëria në përballje me armiqtë është detyrim për muslimanët, të cilët nuk kanë zgjedhje tjetër, për aq kohë 
sa nuk ekziston një mundësi tjetër.
 Allahu dëshiron prej robërve të Vet më të lartën e çështjeve, si dhe urren prej tyre ato që janë të pavlera, prandaj i nxiti 
ata që të kërkojnë shpërblimin e botës së përjetshme.
 Përfitimi prej robërve apo bamirësia ndaj tyre, duke i liruar pa asnjë kompensim, mund të bëhet vetëm pasi të jetë 
arritur ngadhënjimi mbi armiqtë dhe të ketë dalë në pah madhështia e udhëheqjes së muslimanëve përballë të tjerëve.

62  Nëse ata, me kërkesën e tyre për paqe dhe pu-
shimin e luftës, kanë për qëllim që të të mashtroj-
në, o i Dërguar, me qëllim që ata të përgatiten e 
të të luftojnë, dije se ty të mjafton Allahu kundër 
kurtheve dhe pabesisë së tyre, pasi Ai ishte që të 
fuqizoi me ndihmën e Vet dhe me ndihmën e be-
simtarëve, muhaxhirinëve (emigruesve nga Meka) 
dhe ensarëve (përkrahësve nga Medina).

63  Dhe Ai i bashkoi zemrat e besimtarëve, nëpër-
mjet të cilëve Ai të ndihmoi, kur ato ishin të për-
çara. Sikur ti të shpenzoje të gjithë pasurinë që 
është në tokë, për të bashkuar zemrat e tyre të për-
çara, nuk do t’i kishe bashkuar dot; vetëm Allahu 
i bashkon ato. Vërtetë, Ai është i Plotfuqishëm në 
pushtetin e Tij dhe askush nuk mund ta mposhtë 
Atë. Ai është i Urtë në atë që cakton, drejton dhe 
ligjëron.

64  O i Dërguar, Allahu ju mjafton ty dhe besimta-
rëve si mbrojtës kundër rrezikut të armiqve të tu, 
prandaj ki besim tek Allahu dhe mbështetju vetëm 
Atij!

65  O i Dërguar, shtyji besimtarët për në luftë dhe 
nxiti ata për në gjërat që forcojnë vendosmërinë 
dhe angazhimin e tyre. Nëse prej jush, o besim-
tarë, do të jenë njëzet të vendosur e me durim në 
luftë kundër femohuesve, ata kanë për t’i mundur 
dyqind prej tyre. E nëse prej jush do të kishte një-
qind të vendosur e me durim, ata kanë për t’i mu-
ndur dymijë prej femohuesve. Kjo, sepse femo-
huesit janë një popull që nuk i kuptojnë ligjësitë 
e Allahut në ndihmën e të dashurve të Vet dhe në 
shkaktimin e disfatës për armiqtë e Vet. Madje ata 
nuk e kuptojnë as qëllimin e duhur të luftës, sepse 
vetë luftojnë vetëm për të sunduar.

66  Mirëpo tani Allahu jua lehtësoi, o besimtarë, 

62  If, by inclining to a truce, their goal is to deceive 
you, O Messenger, so that they can prepare to fight 
you, then Allah is sufficient for you against their 
plot and deception. It is He Who strengthened you 
with His help and with those Emigrants and Help-
ers who have faith in you.

63  He brought the hearts of the believers, with 
whom He assisted you, together after they were 
disunited. If you had spent all the wealth on earth to 
bring their disunited hearts together, you would not 
have been able to do so. But Allah alone brought 
them together. He is Mighty in His dominion and 
nothing can overpower Him. He is Wise in His de-
cree, handling of affairs and sacred laws.

64  O Prophet, Allah is sufficient for you against 
the evil of your enemies and He is sufficient for the 
believers who are with you. So trust in Allah and 
rely on Him.

65  O Prophet, urge the believers on to fight and 
encourage them to do so with words that will 
strengthen their determination and lift their spirits. 
If there are among you, O believers, twenty who are 
patient in fighting against the disbelievers, they will 
overcome two hundred of the disbelievers. And if 
there are among you one hundred who are patient, 
they will overcome one thousand of the disbeliev-
ers. That is because the disbelievers are a people 
who do not understand Allah’s custom of aiding 
His friends and defeating His enemies. They do not 
realise the goal of fighting and they therefore only 
fight in order to gain supremacy in the world.

66  Now Allah has lightened the burden from you, 
O believers, since He knows your weakness. He has 

lightened your burden out of His grace and has made it a duty that one of you remains patient against two disbelievers 
instead of ten. So if there are one hundred among you who remain patient in fighting against the disbelievers, they will 
defeat two hundred. And if there are one thousand among you who remain patient, they will defeat two thousand of the 
disbelievers with Allah’s permission. Allah, with His support and assistance, is with those believers who remain patient.

67  It is not right for a prophet to take captives from the disbelievers who fight against him until he kills many of them, so 
that this makes other disbelievers fear fighting him. By taking captives from Badr, O believers, you want to receive ran-
som, but Allah wants the Afterlife for you, which is gained by making religion victorious and powerful. Allah is Mighty in 
His essence, His attributes and in His domination. Nothing can overcome Him. He is Wise in His decree and sacred laws.

68  Were it not for a decree from Allah – in which it had already been decided that He would make the gains of war lawful 
for you and permit you to ransom captives – a severe punishment from Allah would have afflicted you because of the 
gains of war and ransom you took from the captives at Badr before the coming of revelation from Allah that permitted it.

69  So consume, O believers, of the gains of war that you take from the disbelievers because it is lawful for you. Be mind-
ful of Allah by following His instructions and avoiding His prohibitions. Allah is Forgiving and Compassionate towards 
His believing servants.

 Beneficial Points:
1. The verses contain a promise from Allah to His believing servants that He will be sufficient for them and aid them 
against their enemies.
2. Muslims are obligated to go forward striving in Allah’s path with high spirits, remarkable bravery, unwavering patience 
and firm determination.
3. Muslims are obligated to remain patient in front of the enemy, unless there is a valid excuse to do otherwise.
4. Allah loves noble things for His servants and dislikes that which is trivial. He therefore urges them to seek the eternal 
reward of the Afterlife.
5. The ransom of captives or their release can only take place after complete domination and authority over the disbeliev-
ers is achieved and the supremacy of the Islamic state is demonstrated to others.
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tyre ka marrëveshje paqeje, që ju nuk mund ta shkelni dot. Allahu është Vështrues i asaj që ju bëni. Atij nuk i fshihet 
asgjë prej veprave tuaja dhe Ai ka për t’ju shpërblyer për to.

73  Ndërsa ata që e mohuan Allahun i bashkon mosbesimi, prandaj e ndihmojnë njëri-tjetrin, prandaj besimtari të mos 
bëhet aleat me ta. Nëse nuk lidheni me besimtarët dhe bëni aleancë me mohuesit, atëherë do të bëhet fitne (sprova, 
telashe) e madhe për besimtarët, se nuk do të gjejnë vëllezër që do t’i ndihmojnë në fe. Do të bëhet shkatërrim i madh 
në tokë, me pengimin e njerëzve prej rrugës së Allahut.

74  Muhaxhirët që u shpërngulën për hir të Tij dhe ensarët që i mirëpritën e i ndihmuan të shpërngulurit, janë pajisur 
me cilësinë e besimit të vërtetë. Shpërblimi i tyre prej Allahut do të jetë falje gjynahesh dhe një dhuratë madhështore 
nga ana e Tij, që është Xheneti.

75  Ata që besuan pas dy grupeve të para në Islam, muhaxhirëve dhe ensarëve, që u shpërngulën drejt vendit të Islamit 
dhe luftuan që Fjala e Allahut të jetë më e larta, ndërsa fjala e mohuesve të jetë më e ulta, njerëz të tillë kanë të drejtat 
dhe detyrimet që keni ju, o besimtarë. Mirëpo të afërmit e gjakut - sipas gjykimit të Allahut - kanë më tepër përparësi 
ndaj njëri-tjetrit, në trashëgimi, në besim dhe në hixhret, nëse kanë qenë më herët (në Medinë para se të vinin muha-
xhirët). Allahu është i Dijshëm për gjithçka dhe Atij nuk i fshihet asgjë. Ai e di se çfarë është e dobishme për robërit e 
Vet dhe ua ligjëron atyre.

 Mësime nga ajetet:
 Duhet që besimtarët t’i stimulojnë robërit e tyre, që të pranojnë Islamin.
 Ajeti është përgëzim për besimtarët se ndihma kundër idhujtarëve do të vazhdojë që t’u vijë për aq kohë sa ata kryejnë 
shkaqet konkrete dhe abstrakte.
 Nëse besimtarët nuk bëhen si një dorë e vetme kundër armiqve, ata nuk kanë për të nxjerrë gjë në dritë dhe madje do 
të ndodhin shkatërrime.
 Vlera e besnikërisë ndaj marrëveshjeve në fenë Islame, ndonëse kjo mund të bjerë ndesh me interesat e disa musli-
manëve. 

70  O i Dërguar, thuaju robërve idhujtarë, që kanë 
rënë në duart tuaja në luftën e Bedrit: “Nëse Alla-
hu do të shihte në zemrat tuaja ndonjë synim të 
mirë dhe përmirësim të qëllimeve, do t’u japë 
shpërblim më të mirë se pagesa që ju është marrë 
në këmbim për lirimin tuaj. Prandaj mos u dësh-
përoni për atë që ju kanë marrë. Madje Ai ka për 
t’jua falur edhe gjynahet, pasi Allahu i fal gjyna-
het e robërve të Vet që pendohen dhe është i Më-
shirshëm me ta.
Ky premtim u realizua ndaj Abasit, xhaxhait të 
Pejgamberit j dhe ndaj të tjerëve, që pranuan 
Islamin.

71  Nëse ata synojnë, o Muhamed, që të tregohen 
të pabesë nëpërmjet fjalëve që shprehin, në të vër-
tetë ata kanë treguar pabesi ndaj Allahut fillimisht, 
pasi ty të ka ndihmuar Allahu për të ngadhënjyer 
kundër tyre. Prandaj le të presin diçka si kjo, nëse 
duan të vazhdojnë. Allahu i njeh mirë krijesat e 
Veta dhe e di mirë se çfarë është në dobi të tyre. 
Ai është i Urtë në mënyrën si drejton.

72  Vërtet, muhaxhirët që besuan në Allahun dhe 
në Vërtetësinë e të Dërguarit të Tij, zbatuan fenë 
e tij, u shpërngulën drejt vendit islam ku mund ta 
adhuronin Allahun të sigurt dhe luftuan me mish e 
me shpirt për të ngritur Fjalën e Tij, janë miq e ale-
atë me ensarët, të cilët i strehuan dhe i ndihmuan 
të shpërngulurit. Sa për ata që besuan në Allahun 
dhe nuk u shpërngulën drejt vendit të Islamit, ndaj 
tyre nuk keni asnjë përgjegjësi për t’i ndihmuar 
dhe për t’i mbrojtur, derisa edhe ata të shpërngu-
len për hir të Allahut. Megjithatë, nëse idhujtarët 
u bëjnë padrejtësi atyre dhe ata kërkojnë ndihmë 
prej jush, atëherë ndihmojini ata kundër armiqve 
të tyre, përveç nëse mes jush dhe mes armiqve të 

70  O Prophet, say to those idolater captives who 
have come into your hands after the Battle of Badr: 
If Allah knows of any good intentions in your 
hearts, He will give you something better than the 
ransom that was taken from you; so do not grieve 
over what was taken from you. Allah will also for-
give your sins because He is Forgiving and Com-
passionate to those of His servants who repent to 
Him.
This promise of Allah was fullfilled for ‘Abbās, 
the uncle of the Prophet (peace be upon him), and 
for others like him who accepted Islam after being 
captured. 

71  If their goal, O Muhammad, is to betray you by 
the words they utter, then they have betrayed Allah 
previously and Allah gave you victory over them 
when some of them were killed and others were 
taken captive. They should therefore wait for some-
thing similar to happen if they return to their evil. 
Allah knows about His creation and what is best 
for them, and He is Wise in His handling of affairs.

72  Those who believed in Allah, accepted His Mes-
senger, practised His sacred law, emigrated from 
the land of disbelief to the land of Islam, or to a 
place in which they can worship Allah safely, and 
strived in Allah’s path by spending their wealth and 
giving their lives to raise Allah’s Word, and those 
who hosted them in their homes and supported 
them – those emigrants and those locals who sup-
ported them are friends of one another in terms of 
providing support and assistance. As for those who 
believed in Allah but did not emigrate from the land 
of disbelief to the land of Islam, you have no obli-
gation, O believers, to support and protect them until they emigrate in Allah’s path. If the disbelievers oppress them and 
they seek your help, then help them against their enemies, unless there is a pact between you and their enemy that is still 
in place. Allah sees what you do. No action of yours is hidden from Him and He will repay you for them.

73  The disbelievers are united in their disbelief and they therefore become friends of one another. A believer should not 
become friends with them. If you do not become friends with the believers and oppose the disbelievers, the believers will 
suffer weakness as a result of a lack of support and there will be great corruption on earth as people will be prevented 
from Allah’s path.

74  Those who believed in Allah and emigrated in His path, and those who provided shelter and assistance to the emi-
grants in Allah’s path, they are the ones who can be truly described as having faith. They will receive Allah’s forgiveness 
for their sins and a generous reward: Paradise.

75  Those who believed and accepted the faith amongst the earlier Emigrants and Helpers, who emigrated from the land 
of disbelief to the land of Islam, and strived in Allah’s path so that Allah’s Word may be the highest and the word of the 
disbelievers may be the lowest – they are part of you, O believers. They will have the same rights and obligations as you 
have. 
Under Allah’s final sacred laws of inheritance, family members are closer to one another than the previous Islamic system 
of inheritance based on faith and emigration. 
Allah knows everything. Nothing is hidden from Him. He knows what is best for His servants and legislates what is in 
their well being. 

 Beneficial Points:
1. The believers must encourage captives to accept faith.  2. The verses contain glad tidings for the believers that they will 
continue to be assisted against the idolaters as long as they hold on to the material and spiritual means for such assistance.
3. If Muslims are not united against the people of disbelief their strength will not become apparent and great corruption 
will arise because of that.  4. Fulfilment of pledges and treaties holds great virtue in the Sacred Law of Islam, even if this 
is opposed to the interests of some Muslims.  5. When Muslims cooperate together they become powerful and can then 
defeat their enemies.  
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lëndues që i pret.
4  Idhujtarët me të cilët keni lidhur marrëveshje e që i kanë qëndruar besnikë marrëveshjes suaj, përjashtohen prej 

vendimit të mësipërm. Prandaj respektojeni marrëveshjen me ta derisa të përfundojë afati i saj. Vërtet, Allahu i do ata 
që ruhen nga gjynahet, duke i zbatuar urdhrat e Tij, siç është mbajtja e besës dhe që largohen prej ndalesave të Tij, siç 
është pabesia.

5  Pasi të kenë përfunduar muajt e shenjtë, në të cilët u premtuat siguri armiqve tuaj, luftojini idhujtarët kudo që të 
përballeni me ta! Robërojini, rrethojini në fortesat e tyre dhe ngrijuni prita në rrugë! Nëse ata pendohen tek Allahu për 
idhujtarinë e tyre, e falin namazin dhe e japin zekatin (lëmoshën e detyrueshme) e pasurisë së tyre, atëherë ata janë bërë 
vëllezërit tuaj në Islam. Në këtë rast lëreni luftën ndaj tyre!  Allahu është Gjynahfalës dhe i Mëshirshëm me robërit e 
Vet që pendohen para Tij.

6  Nëse ndodh që dikush prej idhujtarëve, me të cilët jeni në gjendje lufte, kërkon që të hyjë në besën tënde, o i Dër-
guar, përgjigjju kërkesës së tij, në mënyrë që ta dëgjojë Kuranin. Pastaj përcille atë deri në atë vend të sigurt. Vepro 
kështu, sepse idhujtarët nuk i dinë të vërtetat e kësaj feje dhe, nëse i kuptojnë ato nga dëgjimi i Kuranit, ndoshta do të 
udhëzohen.

 Mësime nga ajetet:
 Ajetet tregojnë qartë kujdesin që Islami i kushton ndërtimit të lidhjeve të jashtme edhe me armiqtë. Ato ndërtohen 
mbi bazën e paqes, sigurisë dhe mirëkuptimit.
 Islami u jep shumë rëndësi marrëveshjeve dhe e quan detyrim besnikërinë ndaj tyre, duke e konsideruar atë se buron 
nga besimi dhe nga devocioni ndaj Allahut të Lartësuar.
 Falja e namazit dhe dhënia e zekatit janë argument i pranimit të Islamit dhe e bëjnë të domosdoshme mbrojtjen e të 
drejtave të muslimanit, përveç rasteve kur ai bën shkelje të përcaktuara nga ligji islam, siç janë vrasja e një të pafajshmi, 
tradhtia bashkëshortore etj..
 Ligjërohet dorëzania, pra, që armikut t’i sigurohet jeta nëse ai e kërkon këtë prej muslimanëve, me qëllim që t’i jepet 
mundësia të dëgjojë rreth Islamit. Kjo tregon tolerancë dhe dëshirë për paqe nga ana e muslimanëve. 

SURJA ET-TEUBE
 Medinase

 Disa qëllime të sures:
Distancimi nga idhujtarët dhe hipokritët, luftimi i 
tyre dhe çelja e derës së pendesës për ata që duan 
të pendohen.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ky është një distancim nga ana e Allahut dhe 

e të Dërguarit të Tij, si dhe deklarim për dhënien 
fund të marrëveshjeve, të cilat keni lidhur ju, o 
muslimanë, me idhujtarët e Gadishullit Arabik.

2  Prandaj lëvizni të sigurt, o idhujtarë, në këtë 
vend për katër muaj e pas kësaj nuk do të ketë më 
as marrëveshje e as besë me ju. Dijeni se nuk do 
mund t’i shpëtoni dënimit të Allahut, nëse vazh-
doni në mosbesimin tuaj dhe se Allahu ka për t’i 
poshtëruar jobesimtarët në këtë botë, ndërsa në 
Ditën e Gjykimit ka për t’i futur në Zjarr. Kjo de-
klaratë përfshin ata që kanë shkelur marrëveshjen 
dhe ata që kishin marrëveshje pa afat. Ndërsa ata 
që kishin një marrëveshje të përkohshme, edhe 
nëse ajo ka qenë më shumë se katër muaj, ajo do 
të respektohet deri në përfundimin e saj.

3  Ky shfuqizim është deklaratë nga Allahu dhe 
nga i Dërguari i Tij për të gjithë njerëzit në ditën e 
Kurban Bajramit, që tregon se Allahu distancohet 
prej çdo lloj lidhjeje me idhujtarët, ashtu edhe i 
Dërguari i Tij shkëputet prej tyre. Nëse pendohe-
ni, për idhujtarinë tuaj, o paganë, kjo është në të 
mirën tuaj. Por nëse ju refuzoni të pendoheni, atë-
herë të jeni të bindur se nuk keni për t’i shpëtuar 
dot Allahut e as ndëshkimit të Tij. Dhe lajmëroji, 
o i Dërguar, ata që e mohuan Allahun, për dënimin 

Repentance (Sūrah Tawbah)
 Themes of the Sūrah:

It reveals the states of various groups: disassocia-
tion of the disbelievers, exposure of the hypocrites 
and distinction of the believers.

 Explanation:
1  This is a declaration of dissociation from Allah 

and His Messenger and an announcement of the ter-
mination of the treaties that you, O Muslims, had 
made with the idolaters.

2  So travel freely - O idolaters - on earth for a 
period of four months after which there will be no 
treaty nor any indemnity. Be certain that you will 
never escape Allah’s punishment and retribution if 
you continue to disbelieve in Him. Also be certain 
that Allah will humiliate the disbelievers, by their 
being killed or taken captive in the world, and by 
their entering the fire on the Day of Rising. This 
includes those who broke their treaties as well as 
those who had open treaties without any fixed peri-
od. As for those with whom you made a treaty for a 
fixed period their treaty will be honoured until the 
end of the specified period, even if this is longer 
than four months.

3  A notification from Allah and His Messenger to 
all people on the Day of Sacrifice that Allah, may 
He be glorified, and His Messenger are free of the 
idolaters. If you, O idolaters, repent from your idol-
atry, then such repentance will be better for you. If 
you turn away from repentance, then be certain that 
you will never get away from Allah and you will 
never escape His punishment. O Messenger, give 
the disbelievers news that will upset them: the pain-

ful punishment that awaits them.
4  The idolaters who are excluded from the previous ruling are those with whom you entered into a treaty and they hon-

oured the treaty in full. So there will be a complete fulfilment of the treaty with them until the end of the period. Allah 
loves those who are mindful of Him by obeying His sacred law, which includes fulfilment of treaties, and by avoiding His 
prohibitions, which include the prohibition of treachery.  5  With the ending of the sacred months (Dhū Al-Qa‘dah, Dhū 
Al-Ḥijjah, Muḥarram and Rajab), during which you assured your enemies of safety, kill the idolaters wherever you meet 
them. Besiege them in their fortresses and lie in wait for them on their paths. If they repent to Allah from their idolatry, 
establish the prayer and give the Zakat from their wealth, they become your brothers in Islam and you must not fight them 
any longer. Allah is Forgiving and Compassionate towards those of His servants who repent to Him.  6  If any of the 
idolaters, whose blood and wealth is permissible, comes to you, O Messenger, and requests your protection, then accept 
their request so that they can listen to the Qur’ān. Then take them to a place where they will be safe. That is because the 
disbelievers are a people who do not know the realities of this religion. When they come to know of it by listening to the 
recitation of the Qur’ān, they may come on to the right path.

 Beneficial Points:
1. There is a clear indication in the verses, that Islam necessitates making external relations with enemies based on peace, 
security and mutual understanding.  2. Islam values treaties and requires fulfilment of them. It regards the upholding of 
treaties to be a result of faith and a necessary element of Mindfulness.  3. It is permissible to enter into a truce, treaty 
and agreement with non-Muslims in order to realize certain interests if they adhere to the provisions contained therein.
4. Keeping up the prayer and giving charity is an indication of being a Muslim. Doing such actions will protect life and 
wealth and will grant the person who does them the rights of Muslims in terms of the sanctity of their lives and wealth. 
This will apply unless Islam permits them as in the case of commission of a capital offence such as murder of an innocent 
person or treason.  5. The granting of protection and safety to a war enemy who requests it is permissible. This is so that 
they may learn about Islam. Such a law shows a high level of leniency and respect when dealing with disbelievers, and 
indicates that peace is a preferred way of acting for Muslims. 
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dhe përgjegjësitë që keni edhe ju, prandaj nuk ju lejohet t’i cenoni. Ne i sqarojmë argumentet për njerëzit që kuptojnë, 
e në këtë mënyrë përfitojnë vetë dhe u sjellin dobi edhe të tjerëve.

12  Nëse idhujtarët, me të cilët keni marrëveshje paqeje deri në një afat të caktuar, e shkelin atë marrëveshje dhe e shajnë 
fenë tuaj, atëherë luftojini ata, pasi ata janë krerët e së keqes dhe nuk meritojnë asnjë lloj sigurie. Luftojini ata që t’i 
japin fund pabesisë, shkeljes së marrëveshjes dhe fyerjes ndaj fesë.

13  E si të mos luftoni, o besimtarë kundër atyre që i kanë shkelur besatimet dhe premtimet, e vendosën në kuvendin 
e tyre për ta dëbuar Dërguarin ملسو هيلع هللا ىلص nga Meka?! Ata që e filluan të parët luftën kundër jush, kur mbështetën fisin Bekër 
-aleat të fisit Kurejsh- kundër fisit Khuza, aleat të të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص . Vallë, keni frikën e përballjes me ta në luftë, që nuk 
dëshironi  t’i luftoni?! Por, Allahu i Lartësuar e meriton më shumë që t’ia keni frikën, nëse jeni besimtarë të vërtetë. 

 Mësime nga ajetet:
 Ajetet argumentojnë se lufta kundër idhujtarëve që e kishin shkelur marrëveshjen, ka ardhur për shkaqe të shumta, 
por më e rëndësishmja ishte pabesia e tyre.
 Këto ajete tregojnë se besimtari që ia ka frikën Allahut të Vetëm e ka detyrim të jetë më trimi mes njerëzve e më i 
guximshmi në luftë.
 Me thënien e Allahut të Madhëruar: “Dhe e shajnë fenë tuaj...” disa dijetarë argumentojnë se kushdo që shanë fenë 
me vetëdije dhe bën ironi me të duhet të dënohet.

7  Nuk është e drejtë që idhujtarët e pabesë të 
kenë marrëveshje dhe siguri prej Allahut dhe të 
Dërguarit të Tij. Bën përjashtim marrëveshja që 
lidhët me ata idhujtarë pranë Xhamisë së Shenj-
të (Qabesë), në Hudejbije. Respektojeni atë ma-
rrëveshje me ta, të cilën ata nuk e kanë shkelur. 
Vërtet, Allahu i do besnikët e devotshëm, të cilët 
i vënë në praktikë urdhrat e Tij dhe largohen prej 
ndalesave të Tij.

8  Si mund të ketë për të pabesët marrëveshje dhe 
siguri, ndërkohë që ata janë armiq të përbetuar?! 
Nëse do t’ju mposhtnin, ata nuk do të njihnin ku-
ndër jush as fe, as farefisni dhe as marrëveshje, 
por do t’ju bënit të vuanit dënimin më të keq. Ata 
përpiqen që t’ju kënaqin me fjalë të mira, që i 
thonë vetëm me gojë, ndërsa zemrat e tyre nuk i 
binden gjuhës. Prandaj nuk i përmbahen asaj që 
thonë dhe shumica e tyre janë të pabindur ndaj 
Allahut, sepse i shkelin marrëveshjet. 

9  Ata i zëvendësuan dhe i ndërruan porositë e 
Allahut, si besnikëria në marrëveshje, me një fitim 
të papërfillshëm të jetës së kësaj bote, duke plotë-
suar qejfet e tyre. Dhe kështu e penguan veten prej 
ndjekjes së të Vërtetës, duke i kthyer shpinën asaj. 
Madje penguan edhe të tjerët prej saj. Sa e keqe 
është ajo që vepronin!

10  Nuk e përfillin fenë, farefisin dhe as marrë-
veshjen me besimtarët, për shkak të armiqësisë që 
kanë. Prandaj i kanë kaluar kufijtë e Allahut, për 
shkak të padrejtësisë dhe të armiqësisë që mbajnë 
përbrenda.

11  Nëse ata pendohen për mohimin e tyre, dekla-
rojnë dëshminë e besimit*, e falin namazin dhe e 
japin zekatin, atëherë ata janë bërë muslimanë dhe 
janë vëllezërit tuaj në fe. Kështu ata kanë të drejtat 

7  It is not correct for those who associate part-
ners with Allah to have a treaty and an assurance of 
protection from Allah and His Messenger, except 
for the treaty you made with those idolaters at the 
Sacred Mosque in the Treaty of Al-Ḥudaybiyyah. 
As long as they uphold the treaty with you and do 
not break it, then you should also not break it. Al-
lah loves those of His servants who are mindful of 
Him by fulfilling His instructions and avoiding His 
prohibitions.

8  How can they have a treaty with you and an 
assurance of protection when they are your ene-
mies? If they gain the upper hand over you they 
will not be mindful of Allah in relation to you, nor 
will they respect any relationship or any treaty. In-
stead, they will impose the worst punishment on 
you. They please you with fancy speech uttered 
by their tongues, but their hearts do not agree with 
their tongues. They will not fulfil what they prom-
ise and most of them deviate from following Allah 
by breaking the treaty. 

9  In order to satisfy their passions and desires, 
they took a trivial price of the things of this world 
in exchange for following Allah’s words, which in-
cludes fulfilment of treaties. They prevented them-
selves from following the truth and they turned 
away from it. They also prevented others from the 
truth. Such actions are most certainly evil.

10  Due to their hatred, they do not have any consid-
eration for Allah in how they deal with the believ-
ers, nor do they respect any relationship or treaty. 
They overstep Allah’s limits because they are op-
pressive and hostile.

11  If they repent to Allah from their disbelief, pronounce the two declarations of faith, establish the prayer, give the Zakat 
of their wealth, then they will become Muslims and they will be your brothers in religion. They will then have the same 
rights and duties as you and it will not be lawful for you to fight them. Their acceptance of Islam will protect their lives, 
wealth and honour. Allah explains the verses clearly to a people who know, as they are the ones who will benefit from 
them and will cause others to benefit as well.

12  If these idolaters, with whom you entered into a treaty not to fight for a set period, break their oaths and promises and 
insult your religion and attack it, then fight them, because they are the leaders of disbelief and there are no treaties or 
promises that can protect their lives. Fight them in the hope that they will stop their disbelief, violation of their treaties 
and speaking badly of the religion.

13  Why do you, O believers, not fight a people who have broken their treaties and promises and who have attempted, 
in their meeting at Dār Al-Nadwah, to expel the Messenger (peace be upon him) from Makkah? They started the fight 
against you in the first place when they assisted the Children of Bakr, who were the allies of the Quraysh, against the 
Children of Khuzā‘ah, who were the allies of the Messenger (peace be upon him). Is it because you are afraid of them 
that you do not go forward to fight them? It is Allah, may He be glorified, that you should fear, if you are truly believers.

 Beneficial Points:
1. The verses show that fighting against the idolaters who broke their treaty was due to many reasons, the most important 
of which was their breaking of the treaty. 2. The treaty that is respected by Allah and His Messenger is with those who do 
not break it. Any person who upholds his treaty will be treated accordingly.
3. The verses contain proof that those who do not discharge the ritual prayer or the prescribed charity will be fought 
against until they discharge the same -as was done by Abu Bakr Al-Siddiq (may Allah be pleased with him.)
4. Some scholars use the words ‘insult your religion’ as evidence that the person who deliberately insults and mocks the 
religion must be put to death.
5. The verses indicate that the believer who fears Allah alone should be the bravest of all people in a fight.
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18  Përkujdesjen e xhamive e meritojnë ta bëjnë vetëm ata që besojnë në Allahun Një e të Vetëm, nuk i bëjnë Atij shirk, 
besojnë në Ditën e Gjykimit, falin namazin, japin zekatin dhe nuk ia kanë frikën askujt, përveç Allahut të Lartësuar. 
Pikërisht këta shpresohet të jenë në Rrugën e Drejtë, ndërsa idhujtarët janë njerëzit më të largët prej saj.

19  O idhujtarë! Mos vallë i quani ata që u japin ujë haxhinjve dhe që mirëmbajnë Xhaminë e Shenjtë se janë të njëjtë 
me ata që besojnë Allahun pa i bërë Atij ortakë, besojnë në Ditën e Gjykimit dhe përpiqen me jetën e pasurinë e tyre 
që të lartësohet Fjala e Allahut dhe të poshtërohet fjala e femohuesve?! Vallë, mendoni se janë të njëjtë në vlera tek 
Allahu?! Kurrë nuk mund të jenë të njëjtë tek Allahu. Allahu nuk u jep sukses keqbërësve që bëjnë shirk, edhe nëse ata 
bëjnë vepra të mira, siç është dhënia e ujit për haxhinjtë.

20  Kush i ka kryer këto vepra: besimin në Allah, shpërnguljen prej vendeve të mosbesimit për në vendet islame dhe 
luftën në mbrojtje të Rrugës së Allahut me pasurinë dhe jetën e tij, do të ketë tek Allahu pozitë më të lartë se të tjerët. 
Ata që i kanë këto cilësi, do të jenë fitimtarët e Xhenetit. 

 Mësime nga ajetet:
 Ajetet tregojnë për dashurinë dhe kujdesin e Allahut ndaj robërve të Vet besimtarë, aq sa e ka bërë një prej objektivave 
të sheriatit kënaqjen e zemrave të tyre dhe largimin e zemërimit prej tyre.
 Një nga arsyet që Allahu e ka ligjëruar luftën, është për të dalluar të sinqertët, që e kanë besnikërinë vetëm ndaj fesë 
së Allahut, prej gënjeshtarëve, të cilët pretendojnë se besojnë.
 Kujdestarët e vërtetë të xhamive janë ata që shquhen për besim të sinqertë, për kryerjen e veprave të mira, shtylla e të 
cilave janë namazi dhe zekati, si dhe për drojën nga Allahu, e cila është themeli i çdo mirësie.
 Besimi në Allah dhe lufta për mbrojtjen e tij janë shumë më të vlefshëm dhe më të lartë se dhënia e ujit për haxhinjtë 
dhe mirëmbajtja e Xhamisë së Shenjtë, sepse imani është baza e fesë dhe lufta në mbrojtje të Rrugës së Allahut është 
kulmi i saj. 

14  Prandaj luftojini këta idhujtarë të pabesë! Nëse 
ju i luftoni ata, Allahu ka për t’i dënuar nëpërmjet 
duarve tuaja ose ka për t’i poshtëruar me disfatë 
dhe robëri. Ndërkohë që juve do t’ju mbështesë 
kundër tyre, duke bërë që triumfi të jetë për ju. 
Dhe kështu do të shërojë dhimbjen e besimtarëve, 
që nuk arritën të ishin pjesë e luftës për të dësh-
muar humbjen e armiqve dhe fitoren e besimta-
rëve.

15  Kështu e heq Allahu zemërimin prej zemrave 
të robërve të Tij besimtarë, pas fitores kundër ar-
miqve. Megjithatë, Allahu fal kë të dëshirojë prej 
arrogantëve të tillë, nëse ata pendohen. Kështu ka 
ndodhur me disa prej banorëve të Mekës, kur ajo 
u çlirua. Allahu është i Gjithëdijshëm në lidhje me 
sinqeritetin e atij që pendohet dhe i Urtë në më-
nyrën se si krijon, drejton dhe vë ligj.

16  A menduat, o besimtarë, se Allahu ka për t’ju 
lënë pa provuar?! Sprovimi është një ligj i përher-
shëm i Tij. Ju do të sprovoheni, derisa të faktohen 
ata prej jush janë luftëtarë të sinqertë, të cilët nuk 
ushqejnë besnikëri për femohuesit, por vetëm për 
Allahun, të Dërguarin të Tij dhe besimtarë. Allahu 
është i Mirinformuar për ato që ju bëni, Atij nuk i 
fshihet asgjë, kështu që ka për t’ju shpërblyer për 
veprat tuaja.

17  Nuk duhet që idhujtarët të jenë kujdestarë 
për xhamitë e Allahut, të cilat janë për adhurime, 
ndërkohë që ata e pranojnë edhe vetë se nuk janë 
besimtarë. Njerëzve të tillë u kanë shkuar kot vep-
rat, sepse u mungon kushti i pranimit të tyre, i cili 
është besimi. Në Ditën e Gjykimit ata do të futen 
në Zjarr, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, përveç 
nëse janë penduar para se të vdisnin për idhujta-
rinë e kryer.

14  Fight then O believers, the idolaters, so that Al-
lah may punish them by your hands by you killing, 
humiliating, defeating and capturing them. He also 
wants to help you making you overcome the idola-
ters and to heal the hearts of a believing people who 
had not seen fighting, through the believers killing, 
capturing, defeating and overcoming their enemies.

15  In this way, He will also remove the anger in 
the hearts of His believing servants by giving them 
victory. Allah turns in mercy to whomever He wills 
among those who were stubborn, if they repent to 
Him, asking for forgiveness. 
The last part of this verse describes the case of 
some of the people of Makkah on the day it was 
conquered by the Muslims. 
Allah knows the truth about those who repent to 
Him, and is Wise in His creation and His adminis-
tration and law-giving. 

16  Do the believers think that Allah would leave 
them without testing them? Testing is one of Al-
lah’s customs, and they will be tested until Allah 
clearly proves those who strive with sincerity for 
Him, who do not take protectors apart from Al-
lah, His Messenger and the believers, and do not 
make intimate friends with the disbelievers. Allah 
is aware of everything you do – nothing is hidden 
from Him – and you will be repaid for your actions.

17  It is not right for the idolaters to attend or care 
for Allah’s places of worship, worshipping in them, 
or doing good actions in them, while confirming 
their disbelief through their displaying of polythe-
ism and the like. Their actions are wasted because 
they do not have faith, and faith is the condition for 

actions being accepted. On the Day of Judgement, they will enter the fire of Hell, living in it eternally, unless they repent 
from idolatry before their death.

18  It is only right that places of worship should be supported and cared for by those who have faith in Allah alone, who 
do not associate partners with Him, who have faith in the Day of Judgement, who establish the prayer, and give the Zakat 
from their wealth, and who do not fear anyone except for Allah, glory be to Him. Such people will be guided to the right 
path, while the idolaters are the farthest away from it.

19  Do the idolaters think that giving water to the pilgrims and caring for the Sacred Mosque is like someone who has faith 
in Allah, not associating any partners with Him, having faith in the Day of Judgement, striving with their self and their 
wealth to make the Word of Allah supreme, and the word of the disbelievers lowest? Do they consider them to be equal 
in virtue before Allah? They will never be equal before Allah, and Allah will not give success to those who do wrong by 
being idolaters, even if they do good actions, such as giving water to the pilgrims.

20  Those who have faith in Allah and emigrate from the lands of disbelief to the lands of Islam, striving for Allah’s sake 
with their wealth and their selves, have the greatest rank with Allah. Such people will succeed in achieving what they 
desire, and avoiding what they fear.

 Beneficial Points:
1 The verses show the love of Allah for His believing servants, and His care for them in their different situations, making 
the aim of His sacred law the healing of what is in their breasts and the removal of their anger.
2 The legislation of fighting to achieve this great aim, to make clear the true believers who are dedicated to the religion 
of Allah from those who are liars, and claim that they have faith.
3 The rightful maintainers of places of worship are those who have true faith, and who do righteous deeds, among the 
most important of which are performing the prayer and giving the charity which is a duty, and who have awe of Allah, 
which is the root of all goodness.
4 Striving for Allah’s sake and having faith in Him is much better than giving water to the pilgrim and maintaining the 
Sacred Mosque, because faith is the root of the religion, while striving for Allah’s sake is the highest level of this.
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numri shkaku i fitores suaj kundër tyre. Në luftën e Hunejnit, kur u vetëkënaqët me numrin tuaj të madh dhe menduat 
se nuk mund të thyheshit nga një pakicë, nuk ju bëri dobi epërsia numerike që ju mahniti. Kështu që armiku gati po ju 
mundte, aq sa toka ju duk e ngushtë pavarësisht gjerësisë së saj dhe filluat t’ia mbathnit të mundur.

26  Kur po iknit prej armikut, Allahu zbriti qetësi e siguri tek i Dërguari dhe tek besimtarët, duke ju bërë të qëndrueshëm 
në luftim. Pastaj zbriti engjëj, që ju nuk i shihnit dhe i shpartalloi jobesimtarët. I tillë ishte ndëshkimi për mohuesit, që 
e quanin gënjeshtar të Dërguarin e tyre dhe nuk e pranonin mesazhin e tij.

 Mësime nga ajetet:
 Vlerat e atyre që mbrojnë Rrugën e Allahut janë të shumta. Ata kanë gradat më të larta tek Allahu, janë fitimtarët, 
ngadhënjyesit dhe të shpëtuarit, që Zoti i ka përgëzuar me mirësinë e madhe (Xhenetin).
 Në ajete ekziston argumenti më i qartë që e bën detyrim dashurinë për Allahun dhe për të Dërguarin e Tij, duke i 
dhënë përparësi kësaj dashurie kundrejt dashurisë për çdo gjë tjetër.
 Përmendja e veçantë e luftës së Hunejnit, ndër të gjitha luftërat e tjera, është për të nxjerrë mësim se fitorja arrihet, kur 
zbatohen porositë e Allahut dhe të Profetit j, ndërsa humbja pësohet kur u jepet përparësi përfitimeve të përkohshme 
ndaj bindjes.
 Ajetet tregojnë mirësinë e zbritjes së qetësisë, pasi qetësia e të Dërguarit j ishte siguri për besimtarët që ndodheshin 
me të dhe siguri për arritjen e fitores. Ndërsa qetësia e besimtarëve ishte qetësi në qëndresë dhe trimëri, pas demorali-
zimit dhe frikësimit. 

21  Besimtarë të tillë Allahu i përgëzon me Më-
shirën dhe me Pëlqimin e Tij. Kështu, Ai nuk do të 
zemërohet kurrë me ta dhe do t’i fusë në Xhenet, 
ku do të kenë mirësi të përhershme e të pandër-
prera.

22  Në ato kopshte do të qëndrojnë pa fund, si 
shpërblim për veprat e tyre të devotshme, të cilat i 
kanë bërë në dynja. Allahu ka shpërblim të madh 
për ata që i zbatojnë porositë dhe ndalimet e Tij 
me përkushtim të pastër për Të.

23  O ju që besoni Allahun dhe ndiqni mesazhin 
që ju ka sjellë i Dërguari i Tij! Nëse etërit, vëllezë-
rit dhe të afërmit tuaj zgjedhin mohimin ndaj be-
simit, mos i konsideroni ata të besueshëm për t’iu 
zbuluar sekretet e besimtarëve dhe për t’u këshi-
lluar me ta. Kush i konsideron ata si miq të besue-
shëm pavarësisht qëndrimit të tyre në mosbesim, 
duke u shprehur atyre dashuri, e ka kundërshtuar 
Allahun dhe i ka bërë keq vetes së vet duke shkuar 
drejt shkatërrimit, për shkak të këtij gjynahu.

24  Thuaju, o i Dërguar: “O besimtarë! Nëse etërit, 
bijtë, vëllezërit, bashkëshortet dhe të afërmit tuaj; 
nëse pasuria juaj, tregtia që dëshironi ta shtoni e 
që keni frikë ta humbni dhe shtëpitë tuaja ku qën-
droni të kënaqur; pra, nëse të gjitha këto janë më 
të dashura për ju sesa Allahu, i Dërguari i Tij dhe 
përpjekja në mbrojtje të Rrugës së Tij, atëherë pri-
teni ndëshkimin që do t’jua zbresë Allahu! Vërtet, 
Allahu nuk i mbështet ata që nuk i binden Atij për 
të bërë vepra që e kënaqin Atë.

25  Allahu ju ndihmoi, o besimtarë, kundër armiq-
ve tuaj idhujtarë në beteja të shumta, pavarësisht 
numrit të pakët dhe përgatitjes suaj të dobët, kur 
ju u mbështetët tek Allahu dhe i morët masat, pa 
u vetëkënaqur me numrin tuaj. Por ja që nuk ishte 

21  Their Lord gives them good news to gladden 
their hearts, of His mercy and His contentment with 
them, so that He is never angry with them, and of 
entering them into gardens in which there is eternal 
bliss.

22  They will live in these gardens eternally as a 
reward for the good actions that they would do in 
the world. Allah has a great reward for those who 
follow what He instructs and who stay away from 
what He has prohibited, who lived in devotion to 
Him.

23  O you who have faith in Allah and follow His 
Messenger, do not take your fathers and brothers, 
relatives and other relations, as intimates and pro-
tectors, telling them the secrets of the believers and 
consulting them, if they prefer disbelief to faith in 
Allah alone. Whoever makes them protectors de-
spite their disbelief, drawing close to them, diso-
beys Allah, wrongs themselves and brings destruc-
tion upon themselves because of their disobedience.

24  Say O Messenger to the believers, if their fa-
thers, sons, brothers, wives and relatives, the wealth 
which they have gained, the trade which they want 
to grow and fear its reduction, and the houses which 
they like to live in are more beloved to them than 
Allah and His Messenger and striving for His sake, 
then they should wait for the punishment that Allah 
will send down upon them. Allah does not make 
it easy for those who disobey Him to do actions 
which please Him.

25  Allah helped the believers against their ene-
mies, the idolaters, in many battles, despite their 
small numbers and shortage of weapons, when they 
trusted in Allah and took appropriate measures. The believers should not be simply pleased by being a great number, 
because this is not the reason for them beating their enemy. On the day of Ḥunayn, when they were pleased by their great 
numbers, they said that they would not be defeated on that day because of small numbers; but their great numbers which 
pleased them did them no good, with their enemies overcoming them, and the earth becoming narrow for them despite its 
vastness. Then they turned from their enemies, fleeing in defeat.

26  Then, after they ran away from their enemy, Allah sent down calm upon His Messenger and the believers, so that 
they became patient in fighting; and He sent angels they could not see, and punished the disbelievers with death, capture 
and seizure of their wealth, women and children. These disbelievers were repaid in this way for their rejection of the 
Messenger.

 Beneficial Points:
1.The great ranks of those who strive for Allah’s sake, for them is the highest rank before Allah among all those of rank, 
for them is the highest privilege and position, and they are successful, triumphant, and are saved, they are those who their 
Lord gives the good news of eternal bliss to.
2. In the verses is the greatest proof of the necessity of love for Allah and His messenger, and the precedence of this love 
over the love of anything else.
3. The special mention of the day of Hunayn among other battles, because it was an example of Allah’s help coming 
because of following the command of Allah and His messenger, peace be upon him, and defeat coming because of pre-
ferring worldly pleasure to following them.
4. The verses show that victory is only through Allah’s help, and not due to being great in number, since they did not 
triumph because of their great numbers.
5. The blessing of the sending down of calm from Allah. The calm sent to the Messenger, peace and blessings be upon 
him, reassured him concerning the Muslims with him, and gave him certainty of Allah’s support, and the calm sent to the 
believers made them stand firm and gave them courage, after their anxiety and fear.
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shin se engjëjt janë bijat e Allahut! I lartësuar është Allahu nga këto trillime, Ai është Supremi Absolut! I shkatërroftë 
Allahu, si i largohen së Vërtetës së qartë, për të shkuar tek e pavërteta!

31  Judenjtë i morën dijetarët e tyre dhe të krishterët i morën priftërinjtë e tyre si zota në vend të Allahut, përderisa u 
bindeshin atyre në çdo gjë që këta lejonin a ndalonin në kundërshtim me ligjin e Allahut. Të krishterët e konsideruan 
Isain, birin e Merjemes, zot bashkë me Allahun. Ndërkohë që Allahu i pati urdhëruar dijetarët hebrenj, priftërinjtë e 
krishterë, si dhe Uzejrin e Isain, birin e Merjemes që të adhuronin vetëm Atë, pa i bërë Atij ortakë. I Lartësuari është një 
Zot i Vetëm dhe askush nuk e meriton adhurimin përveç Tij. Ai është i Pastër e i Dëlirë nga ortakët që i përshkruajnë 
idhujtarët dhe të tjerë.

 Mësime nga ajetet:
 Në ajete ekziston argumenti se lidhja e zemrës me shkaqet e riskut (furnizimit) është e lejuar dhe nuk bie ndesh me 
mbështetjen tek Allahu.
 Në ajete ekziston argumenti se risku nuk varet nga përpjekja, por është prej Mirësisë së Allahut të Lartësuar, i Cili 
ka në Dorë ndarjen e tij.
 Taksa e xhizjes është një zgjedhje që u ofron Islami nënshtetasve jomuslimanë.

27  Pas këtij ndëshkimi, ai që pendohet për mohi-
min dhe humbjen e vet ta dijë se Allahu do ta falë 
e do t’ia pranojë pendimin. Vërtet, Allahu është 
Falës dhe i Mëshirshëm me ata që pendohen, duke 
i pranuar ata, ndonëse më parë bënin femohim 
dhe gjynahe.

28  O ju që keni besuar në Allahun dhe në të Dër-
guarin e Tij dhe keni zbatuar Ligjin e Tij! Në të 
vërtetë idhujtarët janë të papastër, për shkak të 
mosbesimit, të padrejtësive, të moralit të ulët dhe 
zakoneve të këqija. Prandaj të mos lejohen më që 
të futen në zonën e shenjtë të Mekës dhe në Xha-
minë e Shenjtë, edhe sikur të vijnë për haxhillëk 
apo për umre, pas këtij viti (vitit të nëntë pas hixh-
retit). Nëse keni frikë varfërinë, për shkak të ndër-
prerjes së të mirave materiale që ata sillnin për ju, 
dijeni se Allahu do t’ju mjaftojë me Mirësinë e 
Vet, nëse dëshiron. Allahu është i Gjithëdijshëm 
për gjendjen tuaj dhe i Urtë në mënyrën se si ju 
drejton.

29  Luftojini, o besimtarë mohuesit armiq, të cilët 
nuk besojnë në Allahun e Vetëm e të Pashoq, as 
në Ditën e Gjykimit dhe as nuk u largohen gjëra-
ve që Allahu dhe i Dërguari i Tij i kanë ndaluar, 
si: e ngordhura, mishi i derrit, lëndët dehëse, ka-
mata etj. dhe nuk i nënshtrohen Ligjit të Allahut. 
Luftojini ata derisa të japin xhizjen (pagesë për 
sigurinë e tyre) me duart e tyre, të poshtëruar dhe 
të mposhtur.

30  Të dyja palët, hebrenjtë dhe të krishterët, bien 
në paganizëm kur pretendojnë se Uzejri apo Mesi-
hu, biri i Merjemes, janë bij të Allahut. Këto janë 
trillime të dala nga goja e tyre e që nuk kanë as-
një argument. Me këto pretendime ata ngjajnë me 
idhujtarët që kanë qenë përpara tyre, të cilët tho-

27  Then whoever rejects disbelief and misguidance 
after that affliction, Allah will accept their repent-
ance. Allah is Forgiving and Merciful to those of 
His servants who repent to Him, accepting their 
repentance after their denial of the truth and their 
disobedience.

28  Those who have faith in Allah and His Messen-
ger, and follow the sacred law that He established 
for them, are told that the idolaters are unclean be-
cause of their disbelief, disobedience and blame-
worthy character traits, and evil customs. So they 
were not to enter the sacred area of Makkah, con-
taining the Sacred Mosque, as pilgrims for the Hajj 
or Umrah after that year, which was the ninth year 
of the Hijrah. If the believers fear poverty, because 
of the idolaters no longer bringing different foods 
and merchandise, Allah will be sufficient for them 
from His bounty, if He wills. Allah knows the situ-
ation, and is Wise in His plan.

29  Fight then O believers, against the disbelievers 
who do not have faith in Allah as their Lord without 
any partner, do not believe in the Day of Judgement, 
do not avoid what Allah and His Messenger have 
forbidden (such as carrion, the meat of pigs, alcohol 
and usury), and who do not submit themselves to 
what Allah has made sacred law, among the Jews 
and Christians – until they pay the jizyah tax with 
their own hands and are humble and subdued.

30  The Jews and the Christians associate partners 
with Allah: the Jews do so by claiming that ‘Uzayr 
is the son of Allah; and the Christians do so by 
claiming that the Messiah, Jesus, is the son of Al-
lah. What they say with their own mouths is simply 

made up without any proof from Allah. By saying such things, they are similar to the idolaters before them, who said that 
the angels were the daughters of Allah. Allah is far above such things – may Allah destroy them! How can they turn away 
from the clear truth to falsehood?

31  The Jews made their rabbis lords instead of Allah, as did the Christians with their monks, by allowing them to permit 
what Allah had forbidden them and forbidding what Allah had allowed for them; and the Christians made the Messiah, 
Jesus the son of Mary, a god next to Allah. as well as ‘Uzayr and Jesus the son of Mary, to worship Him alone, and not to 
associate anything with Him. He, glory be to Him, is the only God, and there is nothing worthy of worship except Him. 
He is, glory be to Him, sacred, far above having any partner that these idolaters and others claim.

 Beneficial Points:
1. Some of the greatest blessings for the Muslims have been when their warring enemies have become Muslims too, as 
occurred with the Hawāzin tribe and the Tartars.
2. The verses show that the heart is allowed to be concerned with the ways of gaining provision and it is not contrary to 
relying on Allah.
3. The verses show that provision is not due to effort, but is a blessing from Allah Who controls its distribution.
4. The jizyah tax is one of three choices Islam offers its enemies, and the aim of all three choices is to strengthen the 
Muslims and weaken the disbelievers.
5. The Jews associated partners with Allah and did not recognise His greatness, glory be to Him!
6. Allah encourages the believers to engage with the Jews and Christians on account of idolatry and lack of respect for 
the sacred laws.
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varfërve)!
36  Numri i muajve të vitit, sipas gjykimit të Allahut, është dymbëdhjetë, siç e ka shkruar Allahu në Leuhi Mahfudh, kur 

krijoi qiejt dhe Tokën. Prej këtyre, katër syresh janë muaj të shenjtë, kur Allahu e ka ndaluar që të luftohet. Tre nga këta 
muaj janë të njëpasnjëshëm: Dhul-ka’de, Dhul-hixhxhe e Muharrem, ndërsa njëri veç tyre, muaji Rexheb. Kjo këto janë 
udhëzime të fesë së drejtë, prandaj mos i bëni padrejtësi vetes në këto muaj të shenjtë, duke ndezur luftëra në to e duke 
shkelur shenjtërinë e tyre! Ashtu siç idhujtarët ju luftojnë të tërëve edhe ju luftojini ata në tërësi. Dhe dijeni se Allahu 
do të ndihmojë me fitore dhe qëndresë të devotshmit që zbatojnë urdhërimet dhe ndalimet e Tij. Kush ka ndihmën e 
Allahut, nuk mund të mposhtet nga askush. 

 Mësime nga ajetet:
 Feja e Allahut triumfon dhe ndihmohet, sado që të përpiqen armiqtë e saj ta cenojnë me smirën e keqe që kanë në 
shpirtrat e tyre.
 Ndalohet shfrytëzimi i pasurisë së njerëzve padrejtësisht dhe pengimi i tyre prej pranimit të Rrugës së Allahut të 
Lartësuar.
 Ndalohet grumbullimi i pasurisë, nëse nuk jepet zekati i saj në Rrugë të Allahut.
 Kujdesi që duhet treguar për ta pasur frikë Allahun në fshehtësi dhe publik, sepse besimtari ia ka frikën Allahu në 
çdo situatë të jetës së tij. 

32  Shumë nga idhujtarët dhe jobesimtarët e tje-
rë synojnë që, me këto trillime dhe me mohimin 
mesazhit të Muhamedit j, t’i japin fund Islamit 
dhe ta nxjerrin atë të pavërtetë. Ata duan të zhvle-
rësojnë çdo argument të qartë që sjell Islami për të 
vërtetuar Njëshmërinë e Allahut dhe sinqeritetin 
të Dërguarit. Mirëpo Allahu i Lartësuar nuk pra-
non ndryshe, përveçse të plotësojë fenë e Vet. Ai 
ka për ta bërë atë dominuese dhe ka për ta lartë-
suar mbi të gjitha fetë (besimet dhe ideologjitë) e 
tjera, ndonëse këtë gjë e urrejnë jobesimtarët. Dhe 
kur Allahu dëshiron diçka, dëshira e të tjerëve nuk 
ka kurrfarë vlere.

33  Allahu i Lartësuar e ka sjellë të Dërguarin e 
Vet, Muhamedin j me Kuranin, i cili është udhë-
zim për njerëzit dhe me fenë e vërtetë, Islamin, 
me qëllim që ta lartësojë atë mbi çdo fe tjetër me 
faktet, argumentet dhe dispozitat që ajo përmban, 
ndonëse këtë e urrejnë idhujtarët.

34  O ju që besoni dhe veproni sipas fesë së Alla-
hut! Vërtet, shumë prej rabinëve dhe priftërinjve e 
përvetësojnë pasurinë e njerëzve pa asnjë të drejtë 
dhe i pengojnë njerëzit që të pranojnë fenë e Alla-
hut. O i Dërguar! Lajmëroi ata që grumbullojnë 
arin dhe argjendin, pa e nxjerrë zekatin e tyre, se 
ata i pret një dënim i dhembshëm Ditën e Gjyki-
mit.

35  Ditën e Gjykimit, thesari që ata kanë grumbu-
lluar, duke mos dhënë zekatin e tij, do të ndizet në 
Zjarrin e Xhehenemit. Kur nxehtësia e tij të ketë 
arritur kulmin, ai do t’u derdhet atyre mbi ballë e 
shpinë dhe do t’u thuhet me qortim: “Kjo është 
pasuria juaj, të cilën e grumbulluat dhe nuk e dha-
të detyrimin e saj! Shijojini, pra, pasojat e asaj që 
grumbulluat pa ia nxjerrë prej saj të drejtën (e të 

32  The disbelievers from all the various religious 
groups who disbelieve by making up wrong beliefs 
and rejecting Muhammad (peace and blessings be 
upon him), wish to eradicate Islam. So they un-
dermine the clear proofs establishing that there is 
only one God and that His Messenger has brought 
the truth. However, Allah will not allow anything 
to stop His sacred path being perfected and be-
ing made clear. He will raise His Religion above 
everything else, even if the disbelievers hate that, 
and if Allah wills something, others are powerless 
to prevent it.

33  It is Allah, glory be to Him, Who sent His Mes-
senger Muhammad (peace be upon him)with the 
Qur’ān as the guidance for all people and the path 
of truth – establishing the religion of Islam – so as 
to raise it above all other religions through its proof, 
evidence and laws, even if the idolaters hate this.

34  Those who believe in Allah and His Messenger, 
acting in obedience to the sacred law, are told that 
many of the Jewish rabbis and the Christian monks 
unjustly take the wealth of people, through things 
such as taking bribes, and prevent people from en-
tering the path of Allah; they also collect gold and 
silver without purifying it by giving charity. The 
Messenger is told to inform them of the painful 
punishment that they will be given on the Day of 
Judgement.

35  On the Day of Judgement, what they hoarded 
and did not give its right will be heated in the fire of 
Hell; and when it is greatly heated, it will be placed 
on their foreheads, sides and backs, then reheated 
when it cools, on a day lasting fifty thousand years. 
It will be said to them, by way of blame, that this is the wealth they hoarded for themselves, not paying the Zakat from 
it, or spending it in the way they were ordered; and they will be told to taste the evil consequences of what they hoarded 
and did not use correctly.

36  There are twelve months of the year decreed by Allah, no more or less, which Allah established in the Preserved Tablet 
when He created the heavens and the earth. Of these twelve months, four are sacred, during which Allah has forbidden 
fighting. Three of them consecutive (Dhū Al-Qa‘dah, Dhū Al-Ḥijjah and Muḥarram), and one is on its own (Rajab). The 
twelve months of the year, and respecting the sacredness of four of them, is the correct way of life. Allah tells the believ-
ers not to wrong themselves during these sacred months by fighting, violating their sacredness. 
Also, the believers are instructed to fight the idolaters all together as they fight them all together, and to know that Allah 
is with those who are Mindful, who follow what He instructs and stay away from what He has prohibited, and He helps 
and supports them. If Allah supports anyone, no one will be able to defeat them.

 Beneficial Points:
1. The religion of Allah is apparent and victorious, no matter how its enemies may try to harm it out of their envy.
2. The emergence of Islam over other ways took place in the world through many people from different parts of the world 
adopting it, despite the people and the leaders of their communities disliking this, and opposing it in any way they could.
3. Unjustly using up the wealth of people is forbidden, as is preventing people from Allah’s way.
4. Hoarding money without spending it for the sake of Allah is forbidden.
5. The importance of being Mindful privately and publicly, especially when fighting against those who deny the truth, 
since the believer is mindful of Allah in every situation.
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Kundërshtimi i urdhrit të Tij nga ana juaj, nuk e dëmton Atë, pasi Ai nuk ka nevojë për ju, por jeni ju ata që keni nevojë 
për Të. Allahu është i Plotfuqishëm e Atë nuk e pengon asgjë. Ai është i Aftë që ta ndihmojë fenë dhe të Dërguarin e 
Vet edhe pa ju.

40  Nëse ju, o besimtarë, nuk e ndihmoni të Dërguarin j dhe nuk i përgjigjeni thirrjes së tij për të dalë në mbrojtje të 
Rrugës së Allahut, dijeni se Allahu e ka ndihmuar atë edhe kur nuk ishit ju, kur idhujtarët e dëbuan atë dhe Ebu Bekrin. 
Ishin vetëm ata të dy dhe asnjë i tretë me ta, kur ashtu të fshehur në shpellën Theur, femohuesit po i kërkonin. Dhe i 
Dërguari j i tha shokut të tij, kur ai u frikësua për jetën e Profetit: “Mos u mërzit, o Ebu Bekër, se Allahu është me 
ne, me ndihmën dhe mbështetjen e Tij!” Atëherë, Allahu zbriti qetësi në zemrën e të Dërguarit të Vet dhe një ushtri të 
padukshme me engjëj të gatshëm për ta mbështetur atë. Dhe kështu Ai bëri që të poshtërohej fjala e idhujtarëve dhe të 
lartësohej Fjala e Allahut, kur ngriti Islamin. Allahu është i Plotfuqishëm në Qenien, në Fuqinë e në Sundimin e Tij dhe 
Atë nuk mund ta mposhtë askush. Ai është i Urtë në mënyrën se si drejton, përcakton dhe vë ligj.

 Mësime nga ajetet:
 Zakonet që bien ndesh me fenë duke u përsëritur vazhdimisht dhe mos kundërshtuar, bëjnë që të mos shihen më si të 
shëmtuara për njerëzit, madje mund të mendohet se ato janë zakone të mira.
 Mosdalja në luftë në rast kushtrimi, konsiderohet prej gjynaheve më të mëdha, të cilat sjellin ndëshkimin më të ash-
për, për shkak të dëmit të madh që ka në vetvete.
 Qetësia që vjen prej Allahut ka vlerë të madhe. Ajo plotëson mirësitë që Allahu ia dhuron robit të Vet në çastet e 
vështirësisë dhe të frikës, kur zemrat dridhen. Kjo qetësi vjen në varësi të njohjes që ka robi për Zotin e vet, të besimit 
që ka në premtimin e Tij të vërtetë dhe të trimërisë që ka.
 Mërzia mund t’i përfshijë edhe robërit më të sinqertë të Allahut, veçanërisht kur ekziston frika e humbjes së një inter-
esi të përgjithshëm. 

37  Në të vërtetë, zhvendosja e shenjtërisë së 
muajve sipas interesit, siç bënin arabët e injoran-
cës paraislamike, konsiderohet herezi shtesë mbi 
mosbesimin e tyre. Me këtë zhvendosje ata ndry-
shojnë vendimin e Allahut në lidhje me muajt e 
shenjtë. Kështu i devijoi shejtani ata femohues, 
kur shpiku për ta këtë traditë të shëmtuar. Ata e 
ndryshonin shenjtërinë e muajve, kur donin të bë-
nin luftë në periudhën e muajve që njiheshin për 
të shenjtë, duke shkelur kështu caktimin e Allahut. 
Me këtë veprim ruanin numrin e muajve të shenj-
të, ndonëse cenonin realitetin e tyre. Në këtë më-
nyrë, shejtani ua zbukuroi veprat e këqija. Allahu 
nuk u jep sukses jobesimtarëve që vazhdojnë në 
mohimin e tyre.

38  O ju që keni besuar Allahun dhe të Dërguarin 
e Tij dhe veproni sipas fesë së Tij! Ç’është me ju 
që, kur u thirrët për të luftuar në mbrojtje të Rru-
gës së Allahut e kundër armikut tuaj, ju u stepët 
dhe deshët që të rrinit në shtëpitë tuaja?! A mos 
vallë, ju pëlqeu jeta e kësaj bote të përkohshme 
dhe kënaqësitë e saj të shkurtra, në vend të mi-
rësive të Botës Tjetër të përjetshme, të cilën e ka 
përgatitur Allahu posaçërisht për ata që luftojnë 
në mbrojtje të Rrugës së Tij?! Por ç’është jeta e 
kësaj bote në krahasim me atë të Botës Tjetër, për-
veçse një përjetim i papërfillshëm?! E si mundet 
që një i arsyeshëm të zgjedhë të vdekshmen para 
së përjetshmes, të papërfillshmen në vend të ma-
dhështores?!

39  O besimtarë! Nëse nuk dilni për të mbrojtur 
Rrugën e Allahut e për të luftuar armikun tuaj, 
Allahu do t’ju ndëshkojë me nënshtrim e poshtë-
rim dhe do t’ju zëvendësojë me një popull tjetër, 
që do t’i binden Allahut, kur të thirren për luftë. 

37  Postponing the sacredness of the month of 
Muḥarram to another month, as the Arabs of the 
time of ignorance before Islam used to do, was 
another example of their disbelief and rejection of 
His laws. Satan led the disbelievers further astray 
through this, when he made them adopt this evil 
practice. They would declare a sacred month not 
to be sacred one year, exchanging it for one of the 
other months, and honoured its sacredness another 
year, making up the same number of months that 
Allah made sacred, but changing which months, 
in opposition to Allah’s law. Satan made their evil 
actions seems attractive to them so that they did 
them, and one such action was postponing sacred 
months through their invention. Allah does not give 
success to the disbelievers and those who persist in 
disbelief.

38  O you who have faith in Allah and His Mes-
senger, and follow His sacred law, what is wrong 
with you that when you are called to strive for Al-
lah’s sake, fighting against your enemy, tyou be-
come reluctant, desiring to remain in your houses. 
Do you prefer the passing life of this world and 
its pleasures, which are short-lived, to the eternal 
bliss of the Afterlife, which Allah has prepared for 
those who strive for His sake? The enjoyment of 
the life of this world is insignificant in comparison 
to that of the Afterlife. How can anyone with sense 
choose something passing over something eternal, 
or something miserable over something amazing?

39  If you do not go forward, striving for the sake 
of Allah to fight against the enemy, Allah will re-
pay you with defeat and humiliation, and He will 

replace you with another people who are devoted to Allah, who rush to fight when they are called to do so. You do not 
harm Him in any way by going against His command, because He has no need of you, while you are in need of Him. 
Allah has power over all things, nothing weakens Him, and it is easy for Him to make His path and His Prophet triumph 
without you.

40  If you O believers, do not help the Messenger (peace be upon him) and respond to his call to strive for the sake of 
Allah, then Allah has already helped him when you were not with him; when the idolaters drove him away from Mecca 
with Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq (may Allah be pleased with him), and the two of them hid in the cave of Thawr from the dis-
believers who were chasing them. On that occasion, the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) told his 
companion Abū Bakr, who was scared that the idolaters would discover him, not to worry, because Allah was with them, 
supporting and helping them. Allah sent down His reassurance and tranquility upon the heart of His Messenger, and sent 
angels which they could not see to support them, making the word of the idolaters the lowest, and the word of Allah the 
highest by aiding His Religion. Allah is Mighty in His essence, power and force – nothing can overcome Him – and He 
Wise in His planning, decree and laws.

 Beneficial Points:
1. Practices that go against sacred law, which continue without being rejected, people stop seeing them as incorrect, and 
they may start thinking they are good practices.
2. Not rallying for battle when called upon to do so is one of the great sins, which earns a firm punishment, because of 
the great harm it causes.
3. The sending down of peace and security which Allah causes to enter the hearts is one of the perfect blessings of Allah 
to His servant in times of difficulty and fear, when hearts are confused. It comes according to someone’s understanding 
of the nature of their Lord, and their trust in His true promise, and according to their faith and courage.
4. Even the best of believing servants feel grief, especially when they fear the loss of something for the general good.
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45  Vërtet, ata që të kërkojnë leje për të mos dalë në luftë, janë vetëm hipokritët, të cilët nuk e besojnë Allahun dhe as 
Ditën e Gjykimit. Zemrat e tyre i ka kapluar dyshimi në lidhje me fenë e Allahut, prandaj edhe ata vazhdojnë në dyshi-
min e tyre, duke mos arritur të udhëzohen tek e Vërteta.

46  Nëse do të ishin të sinqertë në pretendimin se ata vërtet dëshironin të dilnin me ty në luftë, do të tregoheshin të 
gatshëm e do të përgatiteshin për të. Por Allahu nuk e donte ardhjen e tyre me ty, prandaj edhe atyre iu rëndua ardhja, 
aq sa preferuan qëndrimin në shtëpitë e tyre. 
Mosardhja e tyre mund t’i dëshpëronte besimtarët, por Allahu i qetësoi ata duke i siguruar se prania e tyre do të ishte 
më e dëmshme se mungesa e tyre, duke thënë:

47  Është më mirë që të tillë hipokritë nuk dolën me ju. Po të kishin ardhur me ju, do t’ju kishin sjellë vetëm telashe, 
duke përhapur frikë e dyshime, përgojime e përçarje. Në mesin tuaj, o besimtarë, ka të tillë që ua vënë veshin gënjesh-
trave që përhapin hipokritët, duke i shpërndarë ato. Kështu do të lindnin ngatërresa midis jush. Allahu është i Gjithëdij-
shëm në lidhje me keqbërësit nga mesi i hipokritëve, që fusin intriga dhe dyshime në radhët e besimtarëve.

 Mësime nga ajetet:
 Detyrimi i daljes në luftë për të mbrojtur Rrugën e Allahut me jetë dhe pasuri, sa herë që thërret nevoja.
 Besimi i gënjeshtërt sjell shkatërrimin.
 Detyrimi i mosnxitimit, i ruajtjes së qetësisë, mosmashtrimi prej anës së jashtme të gjërave, si dhe thellimi në verifi-
kimin dhe pritjen e gjërave.
 Prej kujdesit që Allahu tregon ndaj besimtarëve është edhe dekurajimi i hipokritëve, pengimi i tyre që të dalin me 
robërit e Tij besimtarë. Kjo vjen si mëshirë dhe dhembshuri për besimtarët, duke mos futur në mesin e tyre dikë që nuk 
do t’u sillte atyre dobi, por përkundrazi, do t’u sillte dëm.

41  Prandaj dilni në luftë për të mbrojtur Rrugën e 
Allahut, o besimtarë, në vështirësi a në lehtësi, të 
rinj qofshi apo pleq! Luftoni me pasurinë dhe me 
jetën tuaj, sepse kjo ju vlen më shumë në këtë botë 
e në Botën Tjetër, sesa qëndrimi duarkryq dhe si-
gurimi i pasurisë e i jetës! Nëse vërtet e kuptoni 
këtë, atëherë zbatoni urdhrin!

42  Nëse lufta, për të cilën i thirre hipokritët që të 
kërkuan leje për të mos ardhur, do të ishte fitim i 
një plaçke të lehtë dhe udhëtim pa vështirësi, ata 
do të të kishin ardhur pas teje, o i Dërguar. Por dis-
tanca në të cilën ti i thirre për tek armiku, iu duk 
e largët për ta përshkuar, kështu që u tërhoqën. Të 
tillë hipokritë që kërkuan leje për të qëndruar pas, 
kanë për t’u betuar në Allah sapo të kthehesh tek 
ata. Do të të thonë: “Nëse do të kishim mundësi të 
dilnim në luftë bashkë me ju, do të kishim dalë!” 
Kështu ata shkatërrojnë veten e tyre, duke ia eks-
pozuar ndëshkimit të Allahut, për shkak se u tër-
hoqën dhe bënë betime të rreme. Por Allahu e di 
se ata janë gënjeshtarë në pretendimet dhe në këto 
betime të tyre.

43  Allahu ta ka falur ty, o i Dërguar, veprimin 
tënd që u dhe leje hipokritëve për të qëndruar. Por, 
përse u lejove atyre diçka të tillë? Me qëllim që 
të mësoje se kush ishin të sinqertë dhe kush ishin 
gënjeshtarët në justifikimet që paraqitën.

44  Nuk është sjellje e besimtarëve të sinqertë që 
të kërkojnë prej teje, o i Dërguar, leje për të mos 
dalë në luftë me pasurinë dhe me jetën e tyre. Por 
atyre u takon që të përgjigjen kurdo që t’ua kër-
kosh e të kontribuojnë me pasurinë dhe jetën e 
tyre. Allahu i njeh mirë të devotshmit prej robërve 
të Vet, të cilët të kërkojnë leje për të mos dalë me 
ty, për shkak të pamundësisë.

41  March forth O believers, striving for the cause 
of Allah in hardship and in ease, whether you are 
young or old, striving with your wealth and selves, 
because going out and striving with your wealth 
and your selves is of more benefit in the life of this 
world and in the Afterlife than sitting at home and 
becoming attached to your wealth and persons. If 
you truly know this, then be eager to obey.

42  If the Prophet had called the hypocrites who 
asked for permission to stay behind to an easy 
reward and a journey that was not difficult, they 
would have followed him; but the distance he called 
them to cover to get to the enemy was too great for 
them, so they stayed behind. These hypocrites who 
asked for permission to stay behind would swear 
by Allah when the Prophet returned to them, saying 
that if they could have gone out to fight with them 
they would have done so. They destroy themselves 
by exposing themselves to Allah’s punishment, be-
cause they stayed behind and then swore a lie. Of 
course, Allah knew they were lying in what they 
claimed and in what they swore.

43  May Allah forgive the Messenger for his deci-
sion to permit them to stay behind! Why did he do 
so before it became apparent to him who had real 
excuses and who was lying? Then he could have 
excused those who were telling the truth, not those 
who were lying.

44  It is not the characteristic of those who truly 
have faith in Allah and the Day of Judgement to 
ask the Messenger (peace be upon him)for permis-
sion to stay behind from striving for Allah’s sake 
with their wealth and their selves. Rather, it is their 
characteristic to rally when they are called to fight, and to strive with their wealth and their persons. Allah knows those 
among His servants who are Mindful, who do not ask to be excused except for genuine reasons that really prevent them 
from going with the Messenger.  45  Those who ask the Messenger (peace be upon him)for permission to stay behind from 
striving for the sake of Allah are the hypocrites who do not believe in Allah and the Day of Judgement, and whose hearts 
are full of doubt about the sacred path of Allah. In their doubt they waver, confused, and they are not guided to the truth.

46  If they had been telling the truth in their claim that they wanted to go out with the Messenger (peace be upon him), 
striving for the sake of Allah, they would have made preparations for it; but Allah did not want them to go with the 
Prophet, and stopped them from doing so. They were disgraced because they were told to stay behind with those who 
were ordered to stay behind, such as the women, children and the sick.   Due to the fact that the believers might have been 
upset that the hypocrites were staying behind, Allah put their minds at ease, saying that if they had gone with them they 
would have actually caused more harm than by staying behind:   47  It was a blessing that these hypocrites did not go with 
them, because if they had gone they would only have increased them in problems: demoralising people and making them 
doubt, hurrying between their lines, spreading rumours to divide them. Some of the believers would listen to such lies, 
believing and repeating them, causing arguments amongst them. Allah knows the wrongdoers among the hypocrites, who 
try to spread conspiracies and doubts among the believers.

 Beneficial Points:
1. A person has a duty to strive with their body and wealth whenever there is a need.  2. True worship only occurs with 
sincerity and following what is instructed, no matter what the situation. Those who do this are honoured by Allah.
3. Fighting for the sake of Allah has a great reward, leading to one of two good things: either victory, raising the word 
of Allah and making the Muslims strong, or being martyred for the sake of Allah, ensuring the bliss of the Afterlife and 
the enjoyment of being in Paradise eternally.  4. False oath brings about ruin.  5. The importance of not being too hasty, 
and of making sure of things, taking the time to consider them, not being deceived by the way things seem, scrutinising 
and checking them.  6. Those who have faith in Allah and the Last Day do not ask to be excused from striving with their 
wealth and their selves.  7. Preventing the hypocrites from going out with the believers was a way that Allah took care 
of the believers, as a mercy and kindness, so that those who would harm them did not accompany and mix with them.
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Mjaftueshëm dhe Mbështetësi më i mirë!”
52  Thuaju, o i Dërguar: “A po prisni se kur po na vjen fitorja apo kur po biem dëshmorë?! Atëherë edhe ne po presim 

se kur po jua lëshon Allahu dënimin e Vet, që t’ju shkatërrojë a t’ju dënojë me duart tona, me luftë a robëri. Prandaj 
vazhdoni të prisni se kur do të ndëshkohemi, se edhe ne jemi duke pritur, që ju të ndëshkoheni!”

53  Thuaju, o i Dërguar: “Jepni ç’të dëshironi prej pasurisë tuaj, me dëshirë apo pa dëshirë, sepse Allahu nuk ka për t’jua 
pranuar kurrë atë që jepni prej saj, për shkak të mosbesimit dhe mosbindjes ndaj Tij.”

54  Arsyet që atyre nuk iu pranohet dhënia e lëmoshës ishin tre: Mohimi i Allahut dhe i të Dërguarit të Tij, dembelizmi 
për falur namazin dhe pakënaqësia kur dhuronin nga pasuria e tyre, sepse ata nuk shpresonin shpërblim për këto vepra.

 Mësime nga ajetet:
 Përpjekja e hipokritëve për të sjellë trazira në mesin e muslimanëve nëpërmjet intrigave dhe spiunimit.
 Mospjesëmarrja në luftë për të mbrojtur fenë e Allahut, është një e keqe e madhe dhe një sprovë vërtet e rëndë, pasi 
thyen urdhrat e Allahut.
 Muslimanët nuk duhet të dëshpërohen për atë që i godet, në mënyrë që të mos demoralizohen e të mos u ikë fuqia, por 
duhet të jenë të kënaqur me caktimin e Allahut. Ata duhet të shpresojnë që të fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe të jenë të 
bindur se Ai dëshiron që ta ndihmojë fenë e Vet.
 Prej shenjave të dobësisë së besimit dhe pakësimit të devotshmërisë janë përtacia në kryerjen e namazit dhe dhënia e 
lëmoshës me pakënaqësi, pa shpresuar shpërblim prej Allahut. 

48  Këta hipokritë qenë angazhuar edhe më parë 
që të sillnin ngatërresa, duke përçarë besimtarët 
dhe organizimin e tyre para betejës së Tebukut. 
Edhe ty, o i Dërguar, ata t’i shtjellonin çështjet e të 
bënin lloj-lloj marifeti, me shpresën se hilet e tyre 
do të lëkundnin vendosmërinë tënde për të dalë në 
luftë. Derisa erdhi ndihma e Allahut e mbështetja 
e Tij për ty. Allahu i dha krenari fesë së Vet dhe 
i mposhti armiqtë e Tij, ndonëse ata nuk e dëshi-
ronin një gjë të tillë, pasi synonin që të zhduknin 
të Vërtetën.

49  Ndonjë hipokrit paraqet justifikime të sajuara, 
duke thënë: “O i Dërguar! Më jep leje të mos dal 
në luftë, që të mos kryej ndonjë gjynah, duke u 
joshur nga gratë e armiqve romakë”. Por ata, në 
fakt, kanë rënë në sprova më të mëdha se kjo: në 
sprovën e hipokrizisë dhe në sprovën e mosdaljes 
në luftë. Xhehenemi ka për t’i rrethuar jobesimta-
rët e nga ai nuk ka për të shpëtuar asnjë prej tyre, 
e nuk do të gjejnë asnjë shtegdalje.

50  Nëse do të të vinte ty, o i Dërguar i Allahut, 
ndonjë mirësi prej Allahut, ndihmë apo fitim plaç-
ke që do të të gëzonte, ata do të mllefoseshin e 
do të ndjeheshin keq për të. Por nëse do të vinte 
ndonjë fatkeqësi, vështirësi apo fitore e armikut, 
të tillë hipokritë do të thonin: “Bëmë mirë që nuk 
dolëm në luftë si besimtarët, sepse ata pësuan go-
ditje”, pra, vdekje dhe robërim. Pastaj hipokritët 
kthehen te familjet e tyre të kënaqur me shpëti-
min.

51  Thuaju këtyre, o i Dërguar: “Ne do të na goda-
së vetëm ajo që ka shkruar Allahu për ne. Ai është 
Zoti ynë dhe tek Ai do të kthehemi. Tek Ai mbësh-
tetemi për të gjitha çështjet tona, pasi vetëm Atij 
besimtarët ia drejtojnë çështjet e tyre. Ai është i 

48  These hypocrites had already tried to cause 
trouble by creating division amongst the believers 
before the Battle of Tabūk, by making things diffi-
cult for the Messenger (peace be upon him) through 
their schemes and plots, so that they might affect 
the Prophet’s determination to fight. This was un-
til the help and support of Allah arrived, and He 
strengthened His path and overcame His enemies, 
although they hated this, because they wanted what 
was false to overcome the truth.

49  Among the hypocrites were those who used var-
ious excuses, asking the Prophet (peace and bless-
ings be upon him) to permit them to stay behind 
from fighting, for fear of being tested by the women 
of the Roman enemy and hence falling into sin. But 
they fell into a greater sin than the one they claimed 
they feared: the sin of hypocrisy, and staying be-
hind. On the Day of Judgement, Hell will surround 
the disbelievers, none of them escaping it or getting 
away from it.

50  If the Messenger of Allah receives a blessing 
from Allah that pleases him, such as victory or 
some gains, they dislike this, and it grieves them. If 
a misfortune befalls him in the form of some hard-
ship or loss in battle, these hypocrites say that they 
had taken precautions for themselves, making the 
right decision when they did not go out to fight as 
the believers did, which led to them being killed 
or captured. They, then, turn away to their people, 
rejoicing in their own safety.

51  O Messenger, tell these hypocrites: ‘Nothing 
will afflict us except what Allah has written for us, 
He is our Protector, the one whom we take refuge 

in, and we put our trust in Him in all our affairs. Let the believers place their trust in Him for He is sufficient for them 
and the best of guardians.

52  O Messenger, say to them: ‘Are you waiting for anything other than victory or martyrdom to befall us – which are 
both good outcomes – while we expect Allah to send down a misfortune upon you: a punishment from Allah which would 
destroy you, or that you are punished at our hands with either death or being captured, if Allah permits us to fight against 
you? Wait to see then what our outcome will be, for we are also waiting to see your outcome.’

53  Tell them O Messenger, : ‘Spend of your wealth willingly or unwillingly, for it will not be accepted from you because 
of your disbelief and disloyalty to Allah.’

54  What the hypocrites spend in charity will not be accepted from them due to three matters: their disbelief in Allah and 
His Messenger; their reluctance and lack of interest in praying; and not spending their wealth willingly, but only unwill-
ingly – because they do not expect to get any benefit from their prayer, or from what they spend.

 Beneficial Points:
1. The hypocrites are devoted to trying to cause harm to the Muslims through scheming and spying.
2. Staying behind from striving for the sake of Allah is a great tribulation, and is disloyalty to Allah and to His Messenger.
3. In the verses, the Muslims are taught not to be grievous about what afflicts them, so that they do not become weak and 
lose hope; and that they should accept Allah’s decree for them, and hope for the pleasure of their Lord, because surely 
Allah wants His Religion to be victorious.
4. Entrusting everything to Allah, after taking appropriate measures, is one of the foundations of faith.
5. One of the signs of weak faith is being lazy in the performance of the prayer and in spending charity, due to a lack of 
desire and hope for the reward these actions bring.
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60  Në të vërtetë, zekati shpërndahet vetëm në kategori të caktuara, të cilat janë: nevojtarët që fitojnë pak para prej profe-
sionit a detyrës, mirëpo kjo nuk u del dhe gjendja e tyre nuk bie lehtë në sy; të varfrit që nuk zotërojnë thuajse asgjë dhe 
gjendja e tyre njihet për shkak se është e dukshme apo ngaqë lypin; mbledhësit e zekatit, të cilët i dërgon udhëheqësi; 
jobesimtarët që kërkohet t’u fitohet zemra për të pranuar Islamin, besimtarët e rinj që kërkohet t’u forcohet besimi ose 
ata që synohet të shpëtosh nga sherri i tyre; skllevërit, në mënyrë që të lirohen; borxhlinjtë, të cilët nuk kanë marrë hua 
për ta shpërdoruar apo për punë të ndaluara dhe që nuk gjejnë me çfarë ta shlyejnë atë; për përgatitjen e luftëtarëve që 
dalin në mbrojtje të Rrugës së Allahut; udhëtarët kanë mbetur rrugëve pa para. Shpërndarja e zekatit kufizohet te këto 
kategori, sipas vendimit të Allahut. Ai e di më mirë se çfarë është në dobi të robërve të Vet dhe drejton e vendos me 
urtësi.

61  Disa prej hipokritëve e shqetësojnë të Dërguarin e Allahut j me fjalët e tyre. Pasi dëshmuan butësinë dhe mirësinë 
e tij, ata thanë: “Ai dëgjon e beson çdokënd dhe nuk e dallon dot të vërtetën nga e pavërteta”. Thuaju atyre, o i Dërguar: 
“I Dërguari dëgjon vetëm atë që është e mirë, i beson vetëm lajmeve që vijnë nga Allahu dhe nga besimtarët e sinqertë. 
Ai është i mëshirshëm me ta, sepse i tillë është dërguar, si mëshirë për këdo që beson tek ai. Ndërsa ata që e shqetësojnë 
të Dërguarin j me çfarëdolloj mënyre, ta dinë se i pret një dënim i dhembshëm.

 Mësime nga ajetet:
 Pasuria dhe fëmijët mund të jenë shkak për dënim prej Allahut në këtë botë dhe në botën tjetër, nëse njeriu nuk vepron 
sipas asaj që e kënaq Zotin e tij dhe të arrijë nëpërmjet tyre shpëtimin.
 Ndarja e zekatit është lënë përgjegjësi të interpretimit të udhëheqësve muslimanë, që ta japin atë sipas nevojës së 
kategorive dhe buxhetit.
 Lëndimi i të Dërguarit j për diçka që ka lidhje me Shpalljen konsiderohet femohim, që ndëshkohet ashpër.
 Kërkohet që besimtari të jetë gjithmonë vesh i mirësisë e jo vesh i së keqes, të dëgjojë vetëm ato që kanë dobi dhe 
mirësi, si dhe të largohet me dinjitet dhe prerazi nga dëgjimi i së keqes dhe i gjërave që sjellin çrregullime. 

55  Mos u mahnit, o i Dërguar, nga pasuria dhe 
fëmijët e hipokritëve e as mos i konsidero ato të 
mira, sepse përfundimi i pasurisë dhe i fuqisë së 
tyre do të jetë i keq. Allahu ua kthen ato ndëshkim, 
duke i bërë të lodhen për t’i arritur dhe duke u 
zbritur fatkeqësi në to. Dhe do të vazhdojë kështu, 
derisa t’u marrë shpirtin si femohues e t’i dënojë 
përjetësisht në gropën më të thellë të Zjarrit.

56  Hipokritët betohen rrejshëm para jush, o be-
simtarë, se ata janë si ju. Por nuk janë të tillë në 
zemrën e tyre, ndonëse hiqen sikur janë prej jush. 
Përkundrazi, ata tremben se mos i gjen ndëshkimi 
që u dhatë idhujtarëve, prandaj e shfaqin Islamin 
nga frika.

57  Nëse do të gjenin ndonjë fortesë për t’u mbroj-
tur, a ndonjë shpellë për t’u fshehur, apo ndonjë 
tunel për t’u larguar, ata do të nxitonin drejt tyre.

58  Disa prej hipokritëve të qortojnë, o i Dërguar, 
kur ti ndan lëmoshat dhe nuk u jep atë që duan. 
Nëse ti ua jep atë që duan, janë të kënaqur prej 
teje, në të kundërt shfaqin mllef.

59  Do të ishte më mirë për ata hipokritë, që të qor-
tojnë ty për ndarjen e lëmoshave, që të kënaqeshin 
me atë që u caktoi Allahu dhe ua dha i Dërguari 
i Tij. Dhe pastaj të thoshin: “Kujdestari ynë është 
Allahu. Ai do të na dhurojë prej Mirësisë së Vet 
çfarë të dëshirojë. I Dërguari i Tij do të na japë 
nga ajo që i ka dhuruar Allahu. Në të vërtetë, ne e 
mbajmë shpresën vetëm tek Allahu, që të na japë 
nga mirësitë e Veta.” Ky qëndrim do të ishte më i 
mirë për ta, sesa qortimi ndaj teje.
*Pasi e qortuan të Dërguarin e Allahut j në ndar-
jen e lëmoshave, Allahu u sqaroi atyre se si duhen 
përdorur dhe kush i meriton ato, duke e shfajësuar 
të Dërguarin e Vet me fjalët:

55  So do not be impressed by the wealth and chil-
dren of these hypocrites, or think it to be something 
good. The end result of their wealth and children 
will be grievous: Allah will make them a form of 
punishment for the hypocrites, causing them dif-
ficulty and hardship, and send misfortune through 
them until Allah takes their souls while they still 
disbelieve; and are given an eternal punishment in 
the lowest depths of the fire of Hell.  56  The hyp-
ocrites swear to the believers, lying to them, that 
they are with them, when they are secretly not, al-
though they make it look as if they were. But they 
are a scared people, cowards in fighting, and fear 
that what happened to the idolaters who were killed 
and captured will happen to them, so they pretend 
to be Muslim.   57  If these hypocrites find a shelter, 
such as a fort, to protect themselves in, or caves in 
the mountains to hide in, or an underground tunnel 
they could go into to shelter in, they would rush 
away immediately.  58  Among the hypocrites are 
those who criticise the Messenger for how he dis-
tributes charity. If they are given what they want 
from it, they are happy with the Messenger; but if 
he does not give them what they want from it, they 
start to complain.  59  If only these hypocrites who 
criticize you in the distribution of charity had been 
pleased with their portion that Allah had assigned 
for them and with what the Messenger gave them, 
saying: ‘Allah is sufficient for us and He will grant 
us more from His Grace, and the Messenger will 
also give us from what Allah has given him, and 
we ask Allah alone to enrich us!’-had they said this 
it would have been better for them then criticising 
the Messenger.  After the hypocrites blamed the Messenger in the distribution of the charity, Allah mentioned the correct 
avenues in which the obligatory charity should be spent and who has a right to it, as a means of defending his Messenger:  

60  Obligatory charity should be distributed to: 1) the poor, those who hardly own anything and this is not hidden from 
people, either because of the obvious distress of their situation or because of what they tell people about their problems 
2) the needy who have some money from working, but not enough for them to live well, whose situation is not drawn 
attention to; 3) those employed and sent by the Imam to collect it 4) disbelievers, as a sign of friendship, in order to bring 
them closer to Islam, and those of weak faith, so as to strengthen their faith and prevent evil 5) freeing captives 6) people 
in debt – who find themselves in debt due to reasonable conditions and not because of extravagance – if they cannot find a 
way of repaying their debts 7) those striving for the sake of Allah and 8) the traveller who has run out of money. Limiting 
the distribution of zakat to these people is a duty established by Allah. Allah knows what is in the best interests of His 
servants, Wise in His planning and law-making.  61  Among the hypocrites are those who hurt the Messenger of Allah 
(peace be upon him) through their words, saying, because of his great kindness, that he listens to everyone and believes 
whatever they say, and does not distinguish between what is true and what is not. The Messenger (peace be upon him) is 
told to say to them that he only listens to what is best for them. He has faith in Allah and believes what the believers tell 
him. Those who harm the Messenger (peace be upon him), in any way, will receive a painful punishment.

 Beneficial Points:
1. Wealth and children can be reasons for suffering in this world, and for suffering in the Afterlife, so the believer should 
treat them in a way that is pleasing to Allah, in order to gain salvation through them.  2. A believer should make his desires 
in accordance to what is pleasing to Allah.  3. Had all the wealthy Muslims paid their obligatory charity there would not 
remain a single poor person, and there would be enough wealth whereby the frontiers could be defended and the enemies 
of Islam fought, and whereby many matters of the religion may have been rectified.  4. Zakat is given for distribution 
by those in charge of society, who make decisions about the needs of the different categories of people and the money 
available for that.  5. Harming the Messenger (peace be upon him) in a way related to his message is disbelief, which 
leads to a serious punishment.  6. The believer should listen to what is good and not listen to what is evil. In other words 
he should be keen to listen to what is beneficial and good, and turn away from listening to what is sinful and corrupt.
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67  Hipokritët, burra e gra qofshin, bashkohen në dyfytyrësinë e tyre dhe janë e kundërta e besimtarëve. Ata nxisin 
për punë të këqija dhe i pengojnë punët e mira, tregohen koprracë me pasurinë e tyre dhe nuk e japin atë në Rrugë të 
Allahut. Ata e kanë lënë bindjen ndaj Allahut, por edhe Allahu i ka braktisur ata, duke mos u dhënë mbarësi. Vërtet që 
hipokritët kanë dalë jashtë bindjes ndaj Allahut dhe Rrugës së Drejtë, duke ndjekur kundërshtimin e Tij dhe rrugën e 
humbjes.

68  Allahu u premtoi hipokritëve dhe jobesimtarëve të cilët nuk u penduan, se ka për t’i futur në zjarr të Xhehenemit, ku 
do të qëndrojnë përgjithmonë. Ai do të jetë ndëshkim i mjaftueshëm për ta! Allahu i ka përjashtuar ata prej Mëshirës së 
Vet dhe për ta do të ketë dënim të vazhdueshëm. 

 Mësime nga ajetet:
 Të këqijat e hipokritëve ishin të shumta, si: shfaqja e besimit të gënjeshtërt, armiqësimi i Allahut dhe të Dërguarit 
të Tij, tallja me Kuranin, me Profetin dhe me besimtarët, frika e tyre se mos po zbret ndonjë sure në Kuran që do t’ua 
zbulonte realitetin e tyre të turpshëm, justifikimi i tyre se ata thjesht po bënin shaka e po dëfreheshin, justifikim i cili e 
arsyetonte gjynahun, madje ky justifikim ishte akoma edhe më i shëmtuar sesa vetë gjynahu.
 Nuk lejohet shakaja me fenë dhe dispozitat e saj, pasi tallja me Librin e Allahut, të Dërguarin e Tij dhe Cilësitë e Tij 
janë mosbesim.
 Hipokrizia në besim është sëmundje kronike e rrënjosur te njeriu. Ata që e kanë këtë sëmundje ngjajnë me njëri-
tjetrin, në çdo kohë a epokë qofshin. Kështu, të gjithë dyfytyrëshit urdhërojnë për punë të këqija dhe i pengojnë punët e 
mira, e shtrëngojnë dorën për të mos shpenzuar në Rrugë të Allahut dhe nuk i kryejnë detyrimet fetare.
 Shpërblimi do të jetë i njëjtë me llojin e veprës, prandaj kush i braktis urdhërimet dhe ndalimet e Allahut, ta dijë se 
edhe Allahu ka për ta braktisur atë, duke e përjashtuar nga mëshira e Vet. 

62  Hipokritët betohen në Allahun para jush,o be-
simtarë, se nuk kanë thënë diçka që mund ta shqe-
tësonte të Dërguarin j, në mënyrë që të fitojnë 
kënaqësinë tuaj. Por Allahu dhe i Dërguari i Tij 
kanë më tepër përparësi që t’u fitohet kënaqësia 
e t’u kushtohet besimi dhe vepra e mirë, nëse ata 
janë besimtarë të vërtetë.

63  A nuk e dinë hipokritët se, me këtë veprim ata 
armiqësohen me Allahun dhe të Dërguarin e Tij?! 
Dhe se kush bëhet armik i Allahut e i të Dërguarit, 
në Ditën e Ringjalljes do të hyjë në Zjarrin e Xhe-
henemit, ku do të qëndrojë përgjithmonë?! Vërtet, 
ky do jetë poshtërimi dhe përçmimi i madh.

64  Hipokritët kanë frikë se mos Allahu mund t’i 
zbresë të Dërguarit të Vet ndonjë sure që do t’u 
zbulojë besimtarëve mosbesimin që ata (hipokri-
tët) fshehin në zemrat e tyre. Thuaj, o i Dërguar: 
“Vazhdoni, o hipokritë, me përqeshjen dhe aku-
zat tuaja ndaj fesë! Por dijeni se Allahu do t’jua 
nxjerrë atë së cilës i frikësoheni, nëpërmjet ndo-
një sureje ose duke njoftuar të Dërguarit të Vet në 
lidhje me të.”

65  O i Dërguar! Nëse do t’i pyesje për akuzat dhe 
ofendimet e tyre ndaj besimtarëve, pasi Allahu t’i 
tregoi ato, hipokritët do të të thonë: “Ne thjesht po 
bënim shaka në bisedë, nuk e kishim seriozisht.” 
Thuaju, o i Dërguar: “Vallë po talleshit me Alla-
hun, me shpalljet dhe me të Dërguarin e Tij?!

66  Mos u justifikoni me këto gjepura, pasi me 
përqeshjen që bëtë, ju shfaqët mohimin që e kishit 
mbuluar me maskën e besimit. Nëse i falim një 
pjesë prej jush që e lënë hipokrizinë të penduar 
dhe tregohen të sinqertë me Allahun, pjesën tjetër 
kemi për ta dënuar, po vazhduan në hipokrizi pa 
u penduar.

62  The hypocrites swear by Allah to you, O believ-
ers, that they did not say anything to hurt the Proph-
et (peace be upon him). They do this so that you 
may become pleased with them; but Allah and His 
Messenger are more deserving of being pleased by 
their accepting faith and performing good actions, 
if they are truly believers.

63  Do these hypocrites not know that by their do-
ing such actions they are opposing Allah and His 
Messenger; and that whoever opposes Allah and 
His Messenger will enter the fire of Hell on the Day 
of Judgement, to live there eternally? That is the 
worst disgrace and humiliation.

64  The hypocrites are afraid that Allah will reveal 
a sūrah to His Messenger that will inform the be-
lievers about the disbelief that they conceal. Say, O 
Messenger: Continue, O hypocrites, mocking and 
poking fun. Allah will unveil what you are afraid of 
by revealing a sūrah or by informing His Messen-
ger about the truth of your case. 

65  If you, O Messenger, ask the hypocrites about 
the insults they used against the believers after Al-
lah informs you of it, they will say, ‘We were just 
joking when we said that and we were not serious’. 
Say, O Messenger, ‘Is it Allah, His verses and His 
Messenger that you were making fun of?’

66  Do not present these false excuses, O hypo-
crites. You have exposed your disbelief, which was 
hidden, by making fun. If I were to pardon a group 
from among you, when they leave their hypocrisy 
and repent from it by sincerely repenting to Allah, 
I will punish another group from among you due 
to their remaining in hypocrisy and their failure to 

repent from it.
67  The hypocrites, men and women, are all the same with respect to their states of hypocrisy. They are not like the be-

lievers, because they call to evil and prohibit good. They are also miserly with their wealth and do not spend it in Allah’s 
path. They turned away from Allah and were unmindful of Him, and they only remember Allah a little. Allah therefore 
left them out of His mercy. The hypocrites are the ones who deviate from following Allah and the path of truth by going 
towards sin and the path of misguidance.

68  Allah has promised the hypocrites and the disbelievers who do not repent that He will make them enter the fire of Hell 
to live there eternally – it is a sufficient punishment for them. Allah has distanced them from His mercy and for them is 
an everlasting punishment.

 Beneficial Points:
1. The hypocrites committed many bad actions, including their willingness to take false oaths, opposition to Allah and 
His Messenger, making fun of the Qur’ān, the Prophet and the believers, being afraid that a sūrah would be revealed in 
the Qur’ān exposing their reality and their making excuses that they were only joking and playing around when they were 
insulting the religion. Such excuses proved they were guilty of disbelief and the excuse was worse than the offence itself.
2. Joking about Islam or any of its laws is never acceptable, and speaking in such a manner about Allah’s Book, His 
messengers and His attributes is considered disbelief.
3. Repentance from hypocrisy or disbelief is accepted by Allah. Whoever repents shall be pardoned; but whoever persists 
in disbelief or hypocrisy shall be punished in Hell.
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binden të Dërguarit. Këdo që mban këto cilësi të lavdëruara, Allahu do ta fusë në mëshirën e Vet. Vërtet, Allahu është i 
Plotfuqishëm e Atë nuk mund ta mposhtë askush. Ai është i Urtë në mënyrën se si krijon, drejton dhe vendos ligje.

72  Allahu u ka premtuar besimtarëve dhe besimtareve që i besojnë Atij dhe Ditës së Gjykimit, se do t’i fusë në kopshtet 
e Xhenetit, nën pallatet e të cilëve rrjedhin lumenj. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Atje as nuk do të vdesin e as nuk 
do t’u mbarojnë mirësitë. Ai premton se do t’i fusë në banesa të mrekullueshme të Xhenetit të Përjetshëm, ndërsa kë-
naqësia e Allahut që do t’i zbresë mbi ta do të jetë më e madhe e gjithçka tjetër atje.
Ky shpërblim është arritja më e madhe e njeriut, e cila nuk krahasohet me asnjë arritje tjetër. 

 Mësime nga ajetet:
 Shkaku i dënimit të jobesimtarëve dhe hipokritëve është i njëjtë në të gjitha kohët: parapëlqimi i dynjasë në vend të 
ahiretit, dhënia pas kënaqësive të saj, akuzimi i profetëve si gënjeshtarë dhe pabesia ndaj tyre.
 Shkatërrimi i popujve dhe i banorëve të lashtë për shkak të mosbesimit dhe të mohimit të profetëve është një këshillë 
dhe mësim i mjaftueshëm për njerëzit me mend.
 Praktikuesit e besimit, qofshin burra apo gra, janë një komunitet (umet) unik, i lidhur, bashkëpunues, që ndihmojnë 
njëri-tjetrin dhe i kanë zemrat të bashkuara në afrimitet, dashuri dhe dhembshuri.
 Fitimi i kënaqësisë së Zotit është mirësi shumë më e madhe sesa Xheneti, sepse lumturia shpirtërore është më me 
vlerë se kënaqësia trupore.

69  Ju, o tufë e hipokritëve, jeni duke mohuar dhe 
duke përqeshur, ashtu siç bënin popujt femohues 
para jush. Ata ishin më të fuqishëm se ju dhe zotë-
ronin më shumë pasuri e fëmijë. Ata e morën pje-
sën e tyre, që ishte shkruar për ta nga kënaqësitë 
e kësaj bote. Edhe ju e morët pjesën që ishte cak-
tuar për ju, njëlloj si popujt e mëparshëm mohues. 
Ju u thelluat në mohimin e së Vërtetës dhe akuza 
ndaj të Dërguarit, ashtu siç edhe ata u thelluan në 
mohimin e saj dhe akuzat ndaj të dërguarve. Kë-
tyre, që u përshkruan me këto cilësi të poshtra, 
u janë asgjësuar veprat tek Allahu, për shkak të 
mosbesimit të tyre. Pikërisht këta janë humbësit 
e mëdhenj, të cilët kanë humbur vetveten duke e 
çuar në burimet e shkatërrimit.

70  A nuk e kanë dëgjuar ata hipokritë se ç’patën 
bërë popujt femohues para tyre?! Populli i Nuhut, 
populli i Hudit, populli i Salihut, populli i Ibrahi-
mit, banorët e Medjenit dhe populli i Lutit, të gji-
thëve u shkuan të dërguarit me argumente të qarta 
dhe me fakte bindëse, por ata nuk besuan e për 
këtë u ndëshkuan. Nuk ishte Allahu Ai që u bëri 
padrejtësi (kur i shkatërroi), sepse të dërguarit e 
tyre i patën paralajmëruar. Por ata i bënë padrejtë-
si vetvetes, duke mos besuar në Allahun dhe duke 
i quajtur gënjeshtarë të dërguarit e Tij.

71  Besimtarët dhe besimtaret janë aleatë dhe 
ndihmës të njëri-tjetrit, sepse i bashkon besimi. 
Ata urdhërojnë të mirën, e cila përfshin çdo vepër 
të dashur për Allahun e Lartësuar, siç është një-
simi i Tij, falja e namazit e të tjerë. Ndalojnë të 
keqen, e cila përfshin çdo vepër që urren Allahu 
i Lartësuar), siç janë gjynahet, mobesimi, kama-
ta e të tjerë. Ata e kryejnë rregullisht namazin në 
formën më të plotë, i nënshtrohen Allahut dhe i 

69  O hypocrites, in your disbelief and mockery you 
are like the communities of disbelievers before you. 
They were greater than you in strength, and had 
more wealth and children, and they enjoyed their 
allotted share of the luxuries and pleasures of this 
world. You, O hypocrites, also enjoyed your allot-
ted share of the world, just as the communities of 
the past did. You indulged in denying the truth and 
insulting the messenger just as they did. 
Those who have these shameful qualities will have 
their actions reduced to nothing by Allah due to 
their disbelief. They are the losers, whose own 
souls have brought them to the point of destruction. 

70  Have the hypocrites not heard of what previous 
disbelieving communities did and what their end 
was? The news of the people of Noah, Hūd, Ṣāliḥ, 
Abraham, the inhabitants of Madyan and the towns 
of the nation of Lot? Their messengers came to 
them with clear proof and evidence. Allah was not 
unjust in punishing them, as their messengers had 
warned them, but they were unjust to themselves 
because of their disbelief in Allah and rejection of 
His messengers. 

71  The believers, men and women, are helpers 
to one another, because of the faith that unites 
them. They command good – which is everything 
loved by Allah, represented by the various forms 
of obedience, such as accepting His Oneness and 
the ritual prayer – and they prohibit evil – which is 
everything hated by Allah, and includes sins such as 
disbelief and dealing in usury in financial transac-
tions. They perform the ritual prayer in a complete 
manner, and they obey Allah and His Messenger. 
People with these praiseworthy qualities will receive Allah’s mercy. Allah is Mighty and nothing can overcome Him. He 
is Wise in His creating, handling of matters and establishment of laws.

71  Allah has promised those men and women who have faith in Him that He will enter them, on the Day of Judgement, 
into gardens with rivers flowing beneath their palaces, where they will live eternally. In these gardens, they will not die 
and their delight will never end. Yet the pleasure that Allah will give to them will be greater than all of that. This reward 
is the great success which no other success can equal.

 Beneficial Points:
1. Hypocrisy is a deep-rooted chronic illness in human beings. Those suffering from this illness in every age resemble 
each other in their commanding of evil and prohibition of good, and their failure to spend in Allah’s path on those things 
that they are required to spend on.
2. The final repayment by Allah matches the action performed by the servant. The person who fails to obey Allah’s in-
structions and commits His prohibitions is left out of Allah’s mercy.
3. The reason for the punishment of disbelievers and hypocrites is the same in all eras: their preferring and enjoying the 
pleasures of this world over the Afterlife, and the rejection of, plotting against and being treacherous towards the proph-
ets.
4. In the destruction of communities and nations of the past, because of their disbelief and rejection of the prophets, is a 
lesson and warning for those intelligent people who take lessons.
5. Punishment from Allah only happens because of a sin committed by a person.
6. The people of faith, men and women, are one united nation who co-operate and support each other. Their hearts are 
united and filled with mutual love and compassion.
7. The pleasure of the Lord of the earth and the heavens is greater than the luxuries of Paradise, because spiritual happi-
ness is superior to physical happiness.
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77  Kështu ua vulos Allahu përfundimisht hipokrizinë në zemrat e tyre, deri në Ditën e Gjykimit, si ndëshkim për pa-
besinë e treguar ndaj premtimit të Allahut dhe mohimit të tyre.

78  A nuk e dinë hipokritët se Allahu sheh gjithçka që ata mbajnë sekret, të gjitha kurthet dhe intrigat nëpër takimet e 
tyre? Se Ai është i Gjithëdijshmi i fshehtësive?! Atij nuk i fshihet asgjë prej veprave të tyre, kështu që ka për t’u dhënë 
shpërblimin a dënimin e merituar.

79  Ata tallen me besimtarët që japin për lëmoshë punën e tyre vullnetare, sepse aq mund të ofrojnë. Duke i përqeshur 
ata thonë: “Ç’është kjo sadaka prej tyre?!” Në të vërtetë, Allahu do t’i përqeshë hipokritët, si dënim për talljen e tyre 
me besimtarët, duke u dhënë ndëshkim të dhembshëm.

 Mësime nga ajetet:
 Detyrimi për të mbrojtur Rrugën e Allahut, duke luftuar me çdo mjet kundër mohuesve agresorë dhe me argumente 
kundër hipokritëve.
 Hipokritët janë njerëzit më të dëmshëm në faqen e dheut, pasi ata braktisin mirësinë për poshtërsinë.
 Në ajete ekziston argumenti se thyerja e besës dhe shkelja e premtimit mbjellin hipokrizinë në zemër, prandaj musli-
mani e ka për detyrë që të bëjë maksimumin që të mos luhatet prej tyre.
 Në ajete lavdërohen fuqia dhe puna fizike, duke e ngritur atë në pozitën e pasurisë. Ky është një parim madhështor që 
vlerëson punën e punëtorit si një prej bazave të pasurisë publike.

73  O i Dërguar! Për të mbrojtur Rrugën e Allahut, 
lufto me çdo mjet kundër mohuesve agresorë dhe 
me argumente kundër hipokritëve! Tregohu i ash-
për me të dyja palët, sepse e meritojnë. Në Ditën 
e Gjykimit vendi i tyre do të jetë Xhehenemi. Sa 
përfundim i keq do të jetë ai për ata!

74  Hipokritët betohen në Allahun, duke gënjyer 
se nuk i kanë thënë sharjet dhe fyerjet që ke dë-
gjuar se vijnë prej tyre. Por, në të vërtetë, ata ashtu 
kanë folur dhe kjo i bën ata femohues, që tashmë 
e shfaqin mosbesimin e tyre, pasi më parë hiqe-
shin si besimtarë. Madje, ata u dëshpëruan, sepse 
nuk e arritën atë që deshën, vrasjen e Profetit j. 
Dhe mohuan diçka që nuk duhej mohuar, faktin 
se Allahu i pasuroi besimtarët me plaçkën e luftës 
që ia dhuroi Profetit të Vet. Kështu që, nëse ata 
pendohen tek Allahu për hipokrizinë e tyre, pe-
ndimi i tyre do të jetë shumë më i mirë për ta, sesa 
vazhdimi në të. Por, nëse ata ia kthejnë shpinën 
pendimit, Allahu ka për t’u dhënë një dënim të 
tmerrshëm në jetën e kësaj bote dhe një dënim të 
tmerrshëm në botën tjetër. Për ta nuk do të ketë 
asnjë ndërmjetësues, që të mund të ndërhyjë për 
t’i shpëtuar prej dënimit dhe asnjë ndihmues, që 
të mund t’i mbrojë ata prej dënimit. 

75  Disa prej hipokritëve zotohen para Allahut, 
duke thënë: “Nëse Allahu na jep pasuri prej mi-
rësisë së Vet, kemi për të dhënë lëmoshë prej saj 
për nevojtarët dhe do të bëhemi të përkushtuar e 
vepërmirë.”

76  Dhe kur Allahu i Lartësuar u jep prej mirësisë 
së Vet, ata nuk i përmbahen zotimit, por e shtrën-
gojnë pasurinë e tyre dhe nuk ndajnë asgjë prej 
saj. Ata u sprapsën duke ia kthyer shpinën edhe 
imanit (besimit në Allah dhe Ditën e Gjykimit).

73  O Messenger, strive against the disbelievers by 
fighting against them with the sword, and strive 
against the hypocrites with well-expressed argu-
ments. Be hard with both groups because that is 
what they deserve. Their resting place on the Day 
of Judgement will be Hell. What an evil place they 
will end up in!

74  The hypocrites swear a false oath by Allah that 
they did not say the words of insults about you and 
your religion that have reached you. But they did 
say those things which showed them to be disbe-
lievers after they had announced that they have 
faith. They had intended to assassinate the Prophet 
(peace be upon him), but were unsuccessful. 
They only disliked something that should not have 
been disliked!: that Allah had graciously favoured 
the Prophet and the believers by blessing them with 
the gains of war. If they turn to Allah and repent 
from their hypocrisy, their repentance will be better 
for them than remaining in their hypocrisy. Yet if 
they do not repent to Allah, He will punish them 
with a painful punishment in this world, by hav-
ing them killed or taken prisoner, and He will also 
punish them in the Afterlife in the fire of Hell, and 
they will not have anyone to save them from the 
punishment. 

75  Some of the hypocrites have made a promise 
with Allah, saying: If Allah gives us from His boun-
ty, we will certainly give charity to the poor and 
we will be of the righteous ones whose actions are 
good.

76  When Allah, may He be glorified, gave them 
from His bounty, they did not fulfil the promise 

they made with Him. Instead, they became miserly and did not give any charity, and they turned away from accepting 
the faith with hatred.

77  Allah therefore firmly established hypocrisy in their hearts until the Day of Judgement, as a punishment for their 
breaking their promise with Allah and for their lying.

78  Do the hypocrites not know that Allah knows the plots they keep secret in their meetings and that Allah, may He be 
glorified, is the Knower of all Ghaib things? No action of theirs is hidden from Him and He will repay them for that.

79  Those who find fault with the believers who voluntarily give a little charity, who only find a little that they are able 
to give, and they poke fun at them – saying: Of what use is their charity? – Allah mocks them in return for their mocking 
the believers; and they will receive a painful punishment.

 Beneficial Points:
1. It is an obligation to strive against the disbelievers and hypocrites: striving against the disbelievers physically, with all 
available means of warfare and striving against the hypocrites with well-formed arguments.
2. The hypocrites are the worst people, because they are treacherous and they return good treatment with evil.
3. The verses indicate that the breaking of a pledge or promise creates hypocrisy. It is therefore necessary that Muslims 
try their best to honour such agreements.
4. The verses praise having a strong body and good work, which can take the place of wealth. This is an important prin-
ciple when considering public wealth and honouring the status of the labourer.
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Kjo, sepse ata i mohuan Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe vdiqën si të tillë. Kush vdes kështu, nuk duhet as t’i falet 
xhenazja dhe as të bëhet dua (lutje) për të.

85  O i Dërguar! Mos u mahnit nga pasuria dhe fëmijët e shumtë të hipokritëve, sepse Allahu dëshiron që, nëpërmjet 
tyre, t’i ndëshkojë ata në jetën e kësaj bote. Do t’i bëjë të vuajnë nga mundimet në shërbim të tyre dhe nga fatkeqësitë 
që do të pësojnë në to, derisa t’u dalë shpirti, duke qenë femohues.

86  Kur Allahu i zbret Profetit të Tij j ndonjë sure, e cila urdhëron për të besuar në Allahun dhe për të luftuar në mbroj-
tje të Rrugës së Tij, hipokritët e pasur të kërkojnë leje, o Muhamed. “Na lejo - thonë ata - që të rrimë me të dobëtit dhe 
të sëmurët.”

 Mësime nga ajetet:
 Jobesimtarit nuk i sjell asnjë dobi kërkimi i faljes dhe as vepra e tij, për aq kohë sa ai është jobesimtar.
 Ajetet na tregojnë në lidhje me dritëshkurtësinë e njeriut, i cili në përgjithësi shikon në gjendjen dhe realitetin ku 
ndodhet dhe nuk arrin të shohë në të ardhmen dhe përfundimin që do të sjellin ngjarjet.
 Shpërfillja e veprave të mira atëherë kur e kanë kohën, është shkak që Allahu të zbresë ndëshkimin e Tij ndaj personit, 
duke ia larguar dëshirën për t’i kryer ato dhe për të fituar shpërblimin e tyre.
 Në ajete ka argumente që ligjësojnë faljen e namazit të xhenazes për besimtarët, vizitën e varreve të tyre dhe lutjen 
për ta pas vdekjes, ashtu siç bënte Dërguari i Allahut j me besimtarët.

80  Si kërkove falje për ta, o i Dërguar, si nuk kër-
kove, kjo nuk do ta sjellë mëshirën e Allahut për 
ta, madje edhe sikur të kërkoje falje për ta shta-
tëdhjetë herë në ditë. Kjo, sepse ata e mohojnë 
Allahun dhe të Dërguarin e Tij. Allahu nuk i kthen 
në rrugë të mbarë ata që dalin jashtë fesë së Tij me 
vetëdije dhe qëllim.

81  Hipokritët u gëzuan që nuk dolën në ekspe-
ditën e Tebukut, duke e kundërshtuar kështu të 
Dërguarin e Allahut. Ata e urrejnë që të luftojnë 
ashtu siç bëjnë besimtarët, për të mbrojtur Rrugën 
e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Ata i deku-
rajuan edhe hipokritët e tjerë, duke u thënë: “Mos 
shkoni në këtë nxehtësi!” -, pasi lufta e Tebukut 
ndodhi në stinën e nxehtësisë së madhe. Thuaju 
atyre, o i Dërguar, se zjarri i Xhehenemit, i cili 
është duke i pritur hipokritët, ka nxehtësi akoma 
edhe më të madhe sesa kjo nxehtësi prej të cilës 
ata ikën, nëse do ta dinin!

82  Por, le të qeshin pak në jetën e kësaj bote të 
përkohshme ata hipokritë që nuk dolën në luftë, 
sepse do të qajnë shumë në Jetën e Amshuar, si 
dënim për mohimin dhe gjynahet e bëra në dynja.

83  Nëse Allahu e ka shkruar që ti, o i Dërguar, të 
kthehesh te hipokritët, të cilët vazhdojnë në dyfy-
tyrësinë e tyre dhe ata të kërkojnë leje për të dalë 
me ty në beteja të tjera, thuaju: “Kurrë nuk keni 
për të dalë me mua në luftë, si ndëshkim për ju. 
Ju u kënaqët që qëndruat dhe nuk dolët më parë 
në betejën e Tebukut, prandaj qëndroni edhe kë-
saj here me ata që nuk mund të dalin dot, me të 
sëmurët, gratë dhe fëmijët.”

84  Dhe kurrë mos ia fal xhenazen, o i Dërguar, 
asnjë të vdekuri prej hipokritëve! As mos qëndro 
mbi varrin e tij për të bërë dua, që të mëshirohet! 

80  Allah will never forgive the hypocrites, even if 
the Messenger was to ask for their forgiveness, be-
cause they do not deserve to be forgiven, nno mat-
ter how much forgiveness is sought for them. They 
disbelieved in Allah and His Messenger and they 
deliberately oppose Allah’s sacred law.

81  Those hypocrites who failed to join the battle of 
Tabūk were happy not to strive in Allah’s path, in 
opposition to the Messenger of Allah. They were 
reluctant to strive with their wealth and live in Al-
lah’s path as the believers did. They said to their 
fellow hypocrites, in order to keep them behind, 
‘Do not march in the heat!’ The battle of Tabūk was 
during the hot season. Say to them, O Messenger: 
The fire of Hell that awaits the hypocrites is much 
hotter than this heat that they are running away 
from, if they only knew. 

82  Let these hypocrites, who failed to strive in Al-
lah’s path, laugh a little in their temporary life of 
the world and let them cry much in their everlasting 
life of the Afterlife in return for the disbelief and 
sins they committed in the world.

83  If Allah returns you, O Prophet, to a group of 
these hypocrites who are firm in their hypocrisy 
and they ask you for permission to go out with you 
in another battle, then say to them: You, hypocrites, 
will never go out with me in Allah’s path, as a pun-
ishment for you and a means of avoiding the harms 
that may arise due to your presence with me. You 
were quite pleased to remain behind in the battle of 
Tabūk, so stay with those sick persons, women and 
children who remain behind.

84  Do not offer the prayer, O Messenger, over any 
one of the hypocrites who dies; and do not stand to pray for forgiveness at their gravesides. That is because they disbe-
lieved in Allah and His Messenger, and they died whilst they had left Allah’s obedience. No prayer should be offered for 
such a person.

85  Do not, O Messenger, let the wealth and children of these hypocrites impress you. Allah only intends to punish them 
with that in the life of the world, through the difficulties they face and the disasters they are afflicted with respect to them, 
and that their souls leave their bodies while they are in disbelief.

86  When Allah reveals a sūrah to His Prophet (peace be upon him) that contains the instruction to have faith in Allah and 
to strive in His path, the rich people from among them ask you for permission to stay behind and they say: Let us stay 
behind with those who are excused, such as the weak and those who are chronically ill.

 Beneficial Points:
1. Asking forgiveness and doing good actions will not benefit the disbelievers as long as they remain as disbelievers.
2. The joy of the hypocrites will soon disappear and only crying will remain.
3. The verses indicate the short sightedness of people as they generally look at the present situation they are in and they 
do not look at the future occurrences that are still to come.
4. The verses do not indicate that a little laughter is forbidden, but consistently laughing a lot causes the heart to die.
5. The verses contain evidence for the legitimacy of offering the funeral prayer over believers, visiting their graves and 
praying for them after their death, just as the Prophet (peace be upon him) used to do for the believers.
6. One should not be deceived in this world by the wealth and children that Allah has given the disbelievers and hypo-
crites, because they are not an honour for them but are a way to deceive and entice them to their destruction.
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Dërguarit të Tij dhe i zbatojnë dispozitat e Tij. As bamirësit nuk duhet që të ndëshkohen (me mospërfillje) nëse janë 
prej të arsyetuarve. Allahu është Falës i gjynaheve të bamirësve dhe i Mëshirshëm me ta.

92  Nuk është gjynah as për ata që nuk dolën me ty, të cilët, pasi erdhën tek ti, o i Dërguar, që të kërkonin ndonjë kafshë 
për transport, ti u the: “Nuk kam kafshë për lëvizjen tuaj!’ E kështu ata u kthyen mbrapsht, ndërkohë që sytë e tyre u 
mbushën me lot nga keqardhja se ata nuk kishin çfarë të jepnin vetë dhe nuk gjetën gjë edhe tek ti. 

93  Ndëshkimi (me mospërfillje) dhe qortimi janë vetëm ndaj atyre që kërkuan leje prej teje, o i Dërguar, për të mos dalë 
në luftë, ndërkohë që ishin të aftë dhe kishin mundësi përgatitjeje për të. Por ata parapëlqyen poshtërimin dhe përçmi-
min vetëm e vetëm që të rrinin në shtëpitë e tyre. E kështu Allahu ua mbylli zemrat, duke bërë që të mos ndikoheshin 
prej këshillimit. Për shkak të kësaj vulosjeje, ata nuk e dinë se çfarë është në dobinë e tyre, që ta zgjedhin atë dhe as 
çfarë është në dëmin e tyre, që të largohen prej saj.

 Mësime nga ajetet:
 Luftëtarët në mbrojtje të fesë do të arrijnë mirësi të shumta në këtë botë. Por edhe nëse atyre u humbet kjo, atëherë 
do të kenë fitimin e Xhenetit dhe shpëtimin prej dënimit në botën tjetër.
 Në origjinë, ai që u bën mirë njerëzve nga bujaria e vet nuk qortohet nëse ka ndonjë mangësi.
 Kushdo që vendos për të bërë një mirësi dhe përpiqet ta përmbushë qëllimin e tij, pastaj shikon se nuk ka mundësi, ai 
do të jetë njëlloj me atë që e ka bërë atë të mirë.
 Islami është fe e drejtë dhe e arsyeshme, prandaj edhe e bëri detyrim ndëshkimin (me mospërfillje) ndaj hipokritëve, 
duke ua konsideruar gjynah kërkimin e lejes, ndërkohë që ata ishin të pasur dhe të aftë për të shkuar në xhihad me pa-
surinë dhe veten e tyre. 

87  Hipokritët pranuan për veten poshtërimin dhe 
përçmimin kur shfaqën dëshirën që të qëndronin 
bashkë me ata që kishin arsye, kështu që Allahu 
ua mbylli zemrat për shkak të mosbesimit dhe 
hipokrizisë, prandaj ata tani nuk e dinë se çfarë 
është në dobi të tyre.

88  Ndërsa i Dërguari dhe besimtarët nuk qën-
druan dhe nuk e lanë luftën në mbrojtje të Rrugës 
së Allahut siç bënë ata, por dolën duke e mbrojtur 
Rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. 
Prandaj Allahu i shpërbleu me përfitime të kësaj 
bote, si: fitore, plaçkë lufte etj., si dhe përfitime 
të Botës Tjetër, si: hyrja në Xhenet, arritja e fiti-
mit të asaj që kërkonin dhe shpëtimi prej asaj që 
i frikësoheshin.

89  Allahu i ka bërë për ta Xhenetet, në të cilët 
rrjedhin lumenj poshtë kështjellave të tyre dhe aty 
do të qëndrojnë përgjithmonë, duke mos i arritur 
kurrë fundi. Ky shpërblim është edhe suksesi ma-
dhështor, me të cilin nuk mund të krahasohet as-
një sukses tjetër.

90  Pastaj, njerëz të tjerë prej arabëve të Medinës 
dhe banorëve rreth saj shkuan për të kërkuar ndje-
së tek i Dërguari i Allahut j, që t’u jepej atyre leje 
për të mos dalë në luftë për mbrojtjen e Rrugës së 
Allahut. Sikurse disa të tjerë qëndruan pa dalë dhe 
nuk kërkuan ndjesë fare për mungesën e tyre, sep-
se nuk e besonin të Dërguarin dhe as premtimin e 
Allahut. Por ata, për shkak të këtij mosbesimi, ka 
për t’i përfshirë një dënim i dhembshëm.

91  Gratë, fëmijët, të sëmurët, pleqtë, të verbrit 
dhe të varfërit, që nuk kanë pasuri që të përgati-
ten, për asnjërin prej tyre nuk ka gjynah nëse nuk 
dalin, sepse justifikimi i tyre është i pranueshëm, 
nëse ata tregohen të sinqertë ndaj Allahut dhe të 

87  These hypocrites are pleased with disgrace and 
humiliation, since they are pleased to stay behind 
with those who are excused. Allah has sealed their 
hearts because of their disbelief and hypocrisy, so 
they do not know where their best interests are. 
They are therefore similar to animals.

88  The Messenger and the believers with him did 
not remain behind from striving in Allah’s path, as 
these people did. Instead, they strived in Allah’s 
path with their wealth and their lives. Their reward 
from Allah is that they will receive worldly ben-
efits, such as victory and gains of war, as well as 
benefits in the Afterlife, which includes entry into 
Paradise and successful attainment of their desires 
and salvation from what they fear.

89  Allah has prepared for these believers gardens 
with rivers flowing beneath their palaces, where 
they shall live eternally. That reward is the great 
success that cannot be equalled by any other.

90  A group of people from the desert Arabs of 
Medina and the surrounding areas came with ex-
cuses to Allah’s Messenger (peace be upon him), 
so that he would give them permission to remain 
behind from going out and striving in Allah’s path. 
Another group of people who did not even make 
any excuse also stayed behind from going out be-
cause they did not accept the Prophet and they did 
not have faith in Allah’s promise. A painful pun-
ishment will afflict these people because of their 
disbelief. 

91  There is no sin on women, children, the sick, the 
disabled who are chronically ill or blind, and the 
poor who do have any wealth to spend in order to 

equip themselves for remaining behind from going out, since they have valid excuses, as long as they are sincere to Allah 
and His Messenger and they practise His sacred law. Punishment will not fall on those who do good from among these 
people who are excused. Allah forgives the sins of those who do good and shows them mercy.

92  There is likewise no sin on those who stay behind from you after coming to you, O Messenger, asking you to give 
them an animal to ride and you said to them, ‘I do not have any animal to give you to ride’. They then turned away from 
you with their tears flowing out of sorrow that they could not find anything to spend of their own or from your side. 

93  There will only be punishment and blame on those who ask you, O Messenger, for permission to remain behind from 
striving while they are able to do so, due to their having the means to equip themselves. They are pleased with disgrace 
and humiliation for themselves by staying behind with those who remain behind at home. Allah has sealed their hearts so 
they are not affected by any warning. Because of this, they do not know where their best interests lie, so they can choose 
that; or where there is harm, so they can avoid it.

 Beneficial Points:
1. Those who strive in Allah’s path will receive the good things of this world. If they do not get this world, they will gain 
Paradise and salvation from the punishment in the Afterlife.
2. In principle, those who do good to people out of kindness will not be taken to task if they fall short.
3. Those who intend to do good, and together with this firm intention they strive to do what they can, but are unable to do 
so, will be in the rank of those who actually did that good action.
4. Islam is a religion of justice and logic. For this reason, Islam has imposed punishment and sin on the hypocrites who 
ask for permission to not strive with their lives and wealth in the path of Allah while they are wealthy and able.
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