
dhe dispozitat, të cilat Allahu ia zbriti të Dërguarit të Vet, për shkak natyrës së tyre të ashpër dhe integrimit të pakët në 
shoqëri. Allahu është i Gjithëdijshëm për gjendjen e tyre. Atij nuk i fshihet asgjë dhe Ai është i Urtë në mënyrën se si 
drejton dhe vë ligje.

98  Disa hipokritë beduinë të shkretëtirës kanë bindje, se ndihma që japin prej pasurisë së vet në Rrugën e Allahut është 
e humbur dhe e shohin si gjobë. Kjo, sepse ata mendojnë se nuk kanë për t’u shpërblyer kurrë, nëse do të dhurojnë 
dhe nuk kanë për t’u ndëshkuar nga Allahu, nëse nuk japin. Megjithatë, ata japin ndonjëherë sa për t’u dukur e për t’u 
kamufluar dhe presin që juve t’ju bjerë ndonjë e keqe e të shpëtojnë prej jush, o besimtarë. Por Allahu bëri të kundërtën 
e asaj që ata e dëshironin. Domethënë, e keqja nuk u ra besimtarëve dhe as të papriturat me fund aspak të mirë, por u 
ranë në kokë atyre vetë, sepse Allahu i dëgjon fjalët që ata thonë dhe di gjithçka që ata fshehin.

99  Megjithatë prej beduinëve të shkretëtirës ka edhe të tillë që e besojnë në Allahun dhe besojnë në Ditën e Gjykimit. 
Pjesën që dhurojnë prej pasurisë së vet për Rrugën e Allahut ata e quajnë afrim tek Ai dhe një mënyrë që i Dërguari të 
lutet e të kërkojë falje për ta. Vërtet, dhurimi për Rrugën e Allahut dhe lutja e të Dërgurit të afrojnë me Allahun. Ata do 
ta gjejnë shpërblimin tek Ai, se Allahu do t’i fusë në mëshirën e Vet të gjerë, e cila përfshin faljen dhe Xhenetin e Tij. 
Allahu është Gjynahfalës dhe i Mëshirshëm për ata robër që pendohen.

 Mësime nga ajetet:
 Terreni i veprave dhe i përgjegjësive është dëshmia më e mirë që nxjerr në pah mashtrimin e hipokritëve.
 Beduinët e shkretëtirës, kur janë mohues, janë më të ashprit në mosbesim dhe hipokrizi, sesa banorët e zonave urbane, 
prej ndikimit të ambientit.
 Nxitja që të dhurohet për (të mbrojtur) Rrugën e Allahut me nijet të sinqertë dhe shpërblimi i madh për atë që e bën 
këtë.
 Mirësia e dijes, pasi ai që nuk e ka atë, është më afër rënies në gabim. 

94  Hipokritët që nuk dolën në luftë u paraqesin 
justifikime aspak serioze muslimanëve, kur ata u 
kthyen nga lufta. Mirëpo Allahu i orienton të Dër-
guarin e Vet dhe besimtarët që t’ua kthejnë atyre 
(me fjalët): “Mos gënjeni për t’u justifikuar, pasi 
nuk kemi për t’ju besuar fare. Allahu na tregoi pak 
nga ajo që ju fshihni në vetvete. Do ta shohë Alla-
hu dhe i Dërguari i Tij a do të pendoheni, që t’ua 
pranojë Allahu pendimin, apo do të vazhdoni në 
hipokrizinë tuaj?!Pas kësaj, ju do të ktheheni tek 
Allahu, i Cili di çdo gjë dhe atëherë do t’ju vërë në 
dijeni në lidhje me atë që bëtë, duke ju dhënë atë 
që meritoni, prandaj nxitoni për t’u penduar dhe 
për te bërë vepra të mira.”

95  Ata që nuk dolën në luftë do të fillojnë të be-
tohen në Allahun sapo ju, o besimtarë, të ktheheni 
pranë tyre, në mënyrë që të vërtetojnë justifikimet 
e tyre të pavlera e ju të mos i qortoni. Prandaj lar-
gohuni të zemëruar me ta dhe braktisini, sepse ata 
janë të pisët e të ndyrë nga brenda. Vendi ku do të 
përfundojnë është Xhehenemi, si i vetmi shpagim 
për hipokrizinë dhe gjynahet që kanë bërë.

96  Ata që nuk dolën në luftë ju betohen juve, o 
besimtarë, në mënyrë që ju të jeni të kënaqur me 
ta e t’i pranoni justifikimet e tyre. Por ju kurrse-
si mos u kënaqni me ta, sepse po vepruat kështu, 
keni për të kundërshtuar Zotin tuaj, i Cili nuk i 
pëlqen njerëzit që e kundërshtojnë me mohim dhe 
hipokrizi. Prandaj kini kujdes, o muslimanë, që të 
mos kënaqeni me ata që Allahu nuk i do.

97  Beduinët e shkretëtirës, kur mohojnë dhe tre-
gohen hipokritë, mosbesimi i tyre është më i egër 
se i të tjerëve. Edhe hipokrizia e tyre është më e 
keqe se hipokrizia e tjerëve, sepse beduinët janë të 
prirë për të mos e njohur fenë, detyrimet, porositë 

94  The hypocrites who stayed behind from striv-
ing in Allah’s path will present weak excuses to the 
Muslims when they return from their battle. Allah 
directs His Prophet and the believers to respond to 
them by saying: Do not make false excuses. We 
will never accept what you tell us because Allah 
has informed us about the excuses you make up. 
Allah and His Messenger will soon see whether you 
repent, in which case Allah will accept your repent-
ance, or if you will persist in your hypocrisy. Then 
you will be returned to Allah, the One Who knows 
everything, and He will inform you about what you 
used to do and repay you for that. So rush towards 
repentance and good actions.

95  Those who stay behind will swear by Allah 
when you, O believers, return to them, in order 
to strengthen their false oaths, so that you do not 
blame them. Therefore leave them alone and ignore 
them. They are filthy and impure from the inside. 
They will end up in Hell, as a repayment to them for 
their hypocrisy and the sins they committed.

96  Those who stay behind will swear to you, O 
believers, so that you become pleased with them 
and accept their excuses. Do not become pleased 
with them. If you become pleased with them you 
would go against your Lord, because He will not be 
pleased with people who have left His obedience by 
disbelief and hypocrisy. So be careful, O Muslims, 
of becoming pleased with those whom Allah is not 
pleased with.

97  If the people of the desert are of those who adopt 
disbelief or hypocrisy, then their disbelief and hy-
pocrisy is stronger than that of others who live in 
city areas. They are also more likely to be ignorant of religion and the obligatory and recommended acts of the sacred 
law that Allah has revealed to His Messenger. This is because of their lack of culture, their harshness, and their lack of 
interacting with others. Allah knows about their condition. Nothing is hidden from Him. He is Wise is in His handling of 
matters and establishment of laws.

98  Some of the desert hypocrites consider whatever wealth they spend in Allah’s path to be a loss and a punishment, 
because they think that there will be no reward for spending and that Allah will not punish them if they do not spend. De-
spite this, they sometimes spend to show off and to hide their real beliefs. They wait for evil to come to you, O believers, 
so that they can be rid of you. Instead, But Allah has made the evil and the turn of fortune that they wished to afflict the 
believers to occur on them instead. Allah hears what they say and knows what they keep hidden in their hearts.

99  Yet some of those who live in the desert have faith in Allah and the Day of Judgement and they consider any wealth 
they spend in Allah’s path as a means of gaining closeness to Allah, and of receiving the prayer of the Messenger (peace 
be upon him) and his asking forgiveness for them. Without doubt, their spending in Allah’s path and the prayer of the 
Messenger are means of gaining closeness to Allah; and they will find their reward with Allah when He enters them into 
His mercy, with His forgiveness and His Paradise. Allah is Forgiving and Compassionate towards those of His servants 
who repent to Him.

 Beneficial Points:
1. The field of action and obligations is the best witness to expose the lies of the hypocrites.
2. The hypocrites are filthy and impure and it is necessary to stay away from them and not to have any love for them or 
be pleased with them.
3. When the people of the desert do not have faith, they are stronger in their disbelief and hypocrisy than people of the 
city, due to the effect of their harsh and uncivilised environment.
4. The verses encourage spending in Allah’s path with a sincere intention and it mentions the great reward for doing so.
5. The verses indicate the virtue of knowledge and that the person who lacks knowledge is more likely to commit mis-
takes.
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103  Merr, o i Dërguar, prej pasurisë së tyre zekatin, në mënyrë që t’i pastrosh ata prej papastërtive të gjynaheve, e t’ua 
shumëfishosh mirësitë! Lutu për ta, pasi ta kesh marrë zekatin prej tyre, sepse duaja jote është mëshirë dhe qetësi për 
ta, pasi Allahu është Dëgjues i duasë tënde dhe i Gjithëdijshëm për veprat dhe qëllimet e tyre.
104  Në mënyrë që ta dinë ata që nuk dolën në luftë dhe të penduarit tek Allahu, se Allahu e pranon pendimin prej robërve 
të Vet, se Ai i pranon sadakatë, edhe pse Ai nuk ka nevojë për to, duke e shpërblyer dhënësin për (sinqeritetin në) sada-
kanë e tij dhe se Ai (Qoftë i lartësuar!) është Pendimpranuesi për ata që pendohen dhe i Mëshirshëm me ta.
105  Prandaj thuaju, o i Dërguar, atyre që nuk dolën në luftë dhe të penduarve: “Kompensojeni dëmin, që tashmë ka ka-
luar! Bëjini veprat tuaja sinqerisht vetëm për Allahun dhe bëni ato që e kënaqin Atë. Vërtet, Allahu dhe i Dërguari i Tij, 
bashkë me besimtarët, do t’i shohin veprat tuaja. Pastaj, kur të ktheheni Ditën e Gjykimit tek Zoti jua, i Cili di çdo gjë që 
fshihni e që publikoni, Ai ka për t’ju informuar për ato që bëtë në jetën e kësaj bote dhe ka për t’ju shpërblyer për to.
106  Por ka edhe njerëz të tjerë, që nuk dolën në luftën e Tebukut, por që nuk kishin asnjë arsye (për të mos dalë). Këtyre 
do t’u shtyhet vendimi i Allahut për ta. Ai do t’i gjykojë si të dëshirojë: ose do t’i dënojë, nëse nuk pendohen, ose do 
t’ua pranojë pendimin, nëse ata pendohen. Allahu e di më së miri se kush e meriton ndëshkimin e Tij dhe kush e meriton 
faljen (të cilën e merituan Merar bin Rabia, Kab bin Maliku dhe Hilal bin Umeje). Ai është i Urti në mënyrën se si i vë 
ligjet e Tij dhe drejton.

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia e nxitimit për të pranuar imanin; kryerja e shpërnguljes në Rrugën e Allahut; ndihmesa e fesë dhe ndjekja e 
rrugës së trashëguar prej brezave të parë të mirë.
 Vetëm Allahu e njeh të fshehtën dhe nuk ia ka lënë tjetër kujt diturinë se çfarë ka në zemrat e njerëzve.
 Shpresa që u jep Allahu besimtarëve gjynahqarë, nëpërmjet pranimit të pendimit dhe faljes nga Ai, nëse ata pendohen 
dhe i përmirësojnë veprat e tyre.
 Sqarimi i detyrimit të dhënies së zekatit, i mirësisë së tij dhe i ndikimit që ai ka në shtimin e pasurisë dhe në pastrimin 
e shpirtrave prej koprracisë dhe të metave të tjera. 

100  Ata që shpejtuan në fillim për të pranuar besi-
min, ishin muhaxhirët të cilët u shpërngulën prej 
banimeve dhe atdheut të tyre për tek Allahu. Pa-
staj ishin ensarët, që e mbështetën të Dërguarin e 
Tij j dhe më pas erdhën ata që ndoqën me mirësi 
rrugën e muhaxhirëve dhe të ensarëve në besim, 
në fjalë e në vepra. Allahu është i kënaqur me të 
gjithë këta dhe ua pranon bindjen, por edhe ata 
janë të kënaqur me Të, për mirësitë që Ai ua dhu-
ron prej shpërblimit të Vet madhështor. Ai përgati-
ti për ta Xhenetet, nën pallatet e të cilëve rrjedhin 
lumenj dhe ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ky 
shpërblim është edhe shpëtimi i madh.
101  Ndërsa hipokritët që janë afër rrethinave të 
Medinës, beduinët e shkretëtirës dhe ata hipokritë 
që banojnë brenda Medinës, këmbëngulin në dy-
fytyrësinë e tyre. Këta, o i Dërguar, ti nuk i njeh, 
por Allahu i njeh ata. Njerëz të këtillë Allahu ka 
për t’i ndëshkuar dy herë: një herë në jetën e kësaj 
bote, me demaskimin dhe mposhtjen e tyre dhe 
herën tjetër në ahiret, me dënimin e varrit dhe, në 
Ditën e Gjykimit, me dënim në gropën më të the-
llë të Zjarrit.
102  Prej banorëve të Medinës ka edhe njerëz të tje-
rë, të cilët nuk dolën në luftë, pa patur asnjë arsye 
për këtë, por që e pranuan edhe vetë se ata nuk 
kishin ndonjë justifikim dhe nuk sollën justifikime 
të gënjeshtërta. Këta i kanë përzier veprat e tyre të 
mira të mëparshme, si: plotësimi i devotshmërisë 
ndaj Allahut, kapja me përkushtim pas dispozita-
ve të Tij dhe lufta në mbrojtje të Rrugës së Tij, 
me vepra të këqija. Ata shpresojnë prej Allahut se 
do t’ua pranojë pendimin dhe do t’ua anashkalojë 
gjynahet. Vërtet, Allahu është Gjynahfalës ndaj ro-
bërve të Vet që pendohen dhe i Mëshirshëm me ta.

100  The leaders in faith – in terms of having good 
belief, words and actions – from among the Emi-
grants who left their homes migrating to Allah, and 
from among the Helpers who assisted His Messen-
ger (peace be upon him), and those who followed 
the Emigrants and Helpers, Allah is pleased with 
them and He has accepted their actions. They are 
also pleased with Him because of the great reward 
that He is to give them: He has prepared for them 
gardens with rivers flowing beneath their palaces, 
where they shall live eternally. That reward is the 
great success.
101  Some of those who live in the desert surround-
ing Medina are hypocrites, as are some of the peo-
ple of Medina. They are firm and staunch in their 
hypocrisy. You, O Messenger, do not know them, 
but it is Allah Who knows them. Allah will punish 
them twice: once in this world by exposing their 
hypocrisy and by their being killed and taken cap-
tive, and again in the Afterlife when they will be 
punished in the grave. Then they will receive, on 
the Day of Judgement, a great punishment in the 
lowest level of the fire of Hell. 
102  There are others from among the people of 
Medina who stayed behind from the battle without 
any valid excuse. They then confessed that they had 
no excuse and they did not present false excuses. 
They have mixed their prior good actions of fol-
lowing Allah, obeying His sacred laws and striving 
in His path with an evil action; yet they hope that 
Allah will accept their repentance and pardon them. 
Allah is Forgiving and Compassionate towards 
those of His servants who repent to Him.

103  Take, O Messenger, zakat from their wealth, so that you can purify them from the uncleanliness of sins and evil ac-
tions, and by which you can increase their good actions. Pray for them after taking it from them, because your prayer is a 
means of comfort and mercy for them. Allah hears your prayer and knows about their actions and intentions.
104  Those who had stayed behind from striving in Allah’s path and who have repented to Allah should know that Allah 
accepts the repentance of His servants; and that He accepts charity, even though He is in no need of it, and rewards those 
who give charity. They should know that Allah, may He be glorified, is the One Who accepts repentance and is Compas-
sionate towards those servants of His who repent to Him.  105  Say, O Messenger, to those who had stayed behind from 
striving in Allah’s path and who have repented from their sin: : Make up for the harm caused by what you missed and be 
sincere in your actions to Allah. Do what pleases Him, because Allah, His Messenger and the believers will soon see your 
actions. Then you will be returned, on the Day of Judgement, to your Lord, the One Who knows everything. He knows 
what you hide and what you make public and He will inform you about what you used to do in the world and repay you 
for that.  106  There are others from among those who stayed behind from the battle of Tabūk who did not have any valid 
excuse. The matter of these people has been deferred to Allah’s decree and His decision in their regard. Allah will decide 
about them as He wishes: He will either punish them if they do not repent to Him, or He will accept their repentance if 
they do. Allah knows who is deserving of His punishment and who deserves His pardon. Allah is Wise in His establish-
ment of laws and handling of affairs. 
These people were Murārah ibn Al-Rabī‘, Ka‘b ibn Mālik and Hilāl ibn Umayyah. 

 Beneficial Points:
1. The verses show the virtue of the Emigrants and Helpers over other people.  2. The verses show the virtue of rushing 
towards faith, migration in Allah’s path, assisting the religion and following the path of the pious predecessors.
3. The knowledge of the Ghaib belongs exclusively to Allah. No one but Allah knows what is in people’s hearts.  4. There 
is hope for those believers who commit sin that Allah will turn to them and forgive them, if they repent and set right their 
actions.  5. Zakat is an obligation which carries a great reward and has an effect in causing wealth to grow, and purifying 
the soul from miserliness and other evil qualities.  6. Every person is accountable for his actions. Allah knows about what 
people do and will repay them for their actions on the Day of Judgement.  
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dëm, do të vazhdojë të fusë dyshime dhe hipokrizi edhe më të forta në zemrat e tyre, derisa ato të ndalojnë prej vdekjes 
apo prej ndëshkimit me shpatë. Allahu është i Gjithëdijshëm për veprat e robërve të Vet dhe i Urtë në mënyrën se si Ai 
gjykon, duke shpërblyer për të mirën dhe duke ndëshkuar të keqen.
* Pasi Allahu i demaskoi hipokritët, të cilët nuk dolën në luftë, përmendi edhe shpërblimin e luftëtarëve të Rrugës së 
Tij, duke thënë: 
111  Në të vërtetë, Allahu i Lartësuar ua blen besimtarëve shpirtrat e tyre (edhe pse ata janë pronë e Tij, por si vlerësim 
prej Tij) me një çmim të lartë, Xhenetin. Kështu, ata luftojnë kundër armiqve të pabesë për të mbrojtur Rrugën e Tij dhe 
për të qenë Fjala e Allahut më e larta. E në këtë luftë marrin jetë dhe japin jetën. Allahu e dha këtë premtim të vërtetë në 
Teurat - Librin e Musait, në Ungjill - Librin e Isai dhe në Kuran, Librin e Muhamedit j. Askush nuk e mban premtimin 
më mirë sesa Allahu i Lartësuar, prandaj gëzohuni dhe kënaquni, o besimtarë, me këtë shitje që i bëtë Allahut, sepse 
keni arritur fitimin madhështor. Kjo tregti është shpëtimi i madh.

 Mësime nga ajetet:
 Dashuria e Allahut ndaj atyre që pastrohen prej papastërtive trupore dhe shpirtërore është e padiskutueshme.
 Ai që bën vepra nëpërmjet të cilave kërkon Kënaqësinë e Allahut, vepër kjo që do të mbesë dhe ai do të gëzohet, 
kurrsesi nuk është i barabartë me atë që veprën e vet e ka bërë duke kërkuar që të ndihmojë jobesimtarët dhe luftuesit e 
muslimanëve, vepër e cila ka për t’u zhdukur dhe ai që e ka bërë do të mbetet i dëshpëruar.
 Dispozita e luftës dhe nxitja për mbrojtjen e fesë së Allahut gjenden edhe në fetë e ardhura para Islamit.
 Çdo qëndrim që sjell përçarjen mes besimtarëve konsiderohet gjynah, prej të cilit duhet të hiqet dorë. Nag ana tjetër, 
çdo qëndrim i cili bëhet shkak që të bashkojë besimtarët dhe të sjellë harmoninë mes tyre, duhet që të ndiqet, të urdhë-
rohet dhe të nxitet për t’ju përmbajtur atij. 

107  Hipokritë janë edhe ata që ndërtuan një xha-
mi jo për t’iu bindur Allahut, por për të dëmtuar 
muslimanët, për të ngritur mosbesimin nëpërmjet 
forcimit të hipokritëve, për të përçarë besimtarët, 
si dhe për të përgatitur pritjen e atyre që e patën 
luftuar Allahun dhe të Dërguarin e Tij para se të 
ndërtohej kjo xhami. Këta hipokritë do t’ju be-
tohen, duke thënë: “Nuk kemi patur qëllim tjetër 
(me ndërtimin e saj) vetëm se dashamirësinë për 
muslimanët.” Por Allahu dëshmon se ata gënjejnë.
108  Për një xhami si kjo, kurrë mos iu përgjigj, o 
i Dërguar, ftesës së hipokritëve që të falesh në të. 
Xhamia Kuba, e cila ishte e para që u ngrit mbi 
themelet e devotshmërisë, është më e denjë për 
adhurim sesa kjo xhami, e cila u ngrit mbi theme-
let e femohimit. Në xhaminë Kuba ka burra që dë-
shirojnë të pastrohen, duke larë me ujë papastër-
titë dhe duke shlyer gjynahet nëpërmjet pendimit 
dhe kërkimit të faljes. Allahu i do ata që pastrohen 
prej papastërtive, ndyrësive dhe gjynaheve.
109  Kush e themelon ndërtesën e vet në devotshmë-
rinë ndaj Allahut, duke i zbatuar urdhërimet dhe 
ndalimet e Tij dhe në kënaqësinë e Allahut, duke 
shtuar veprat e bamirësisë, nuk është i barabartë 
me atë që ndërton xhami për të dëmtuar muslima-
nët, duke përforcuar femohimin dhe duke mbjellë 
përçarje mes besimtarëve. Kurrë nuk mund të jenë 
të barabartë. Ndërtesa e të parit është e fortë dhe e 
qëndrueshme, e parrezikuar nga shembja. Ndërsa 
ndërtesa e dytë i ngjan një shtëpie të ngritur në 
buzë të një gremine, e cila shembet dhe bie. Kë-
shtu bie edhe i zoti i saj bashkë me të në thellësi të 
Xhehenemit, sepse Allahu nuk u jep sukses atyre 
që bëjnë keq nëpërmjet femohimit e hipokrizisë.
110  Kjo xhami, të cilën ata e ndërtuan për të sjellë 

107  There were also some hypocrites who built a 
mosque, not for Allah’s obedience, but to harm the 
Muslims, to support disbelief by strengthening the 
people of hypocrisy, to cause disunity amongst the 
believers and in preparation and anticipation for 
those who had waged war against Allah and His 
Messenger prior to the construction of the mosque. 
These hypocrites swear to you that they only want-
ed goodness for the Muslims. Allah is witness that 
they are lying in this claim of theirs.
108  Do not accept, O Prophet, the invitation of the 
hypocrites to you to pray in this mosque which 
was built for immoral purposes. Rather, the Qubā’ 
mosque which was founded from its beginning on 
Mindfulness is more worthy of your praying in it 
than this mosque that was founded on disbelief. In 
the Qubā’ mosque, there are men who love to purify 
themselves from ritual and physical impurities with 
water, as well as from sins with repentance and 
seeking forgiveness. Allah loves those who purify 
themselves from ritual and physical impurities and 
from sins.
109  Can those who founded their building on rec-
ognition of Allah (by following His instructions 
and avoiding His prohibitions) and Allah’s pleasure 
(by doing all forms of good) be equal to those who 
built a mosque to cause harm to the Muslims, to 
strengthen disbelief and to cause disunity amongst 
the believers? They can never be equal! The first 
have a strong structure with good foundation so it 
will not collapse; yet the second group are similar 
to a person who built a structure on the edge of a pit 
that is about to collapse and which collapses with 
him into the depths of Hell. Allah does not guide those who do wrong by committing disbelief, hypocrisy and other 
wrongs. 
110  The mosque that they built in order to cause harm will continue to be a source of doubt and hypocrisy in their hearts 
until their hearts are cut into pieces by their death or by their being killed by the sword. Allah knows the actions of His 
servants and He is Wise in the decision He passes with respect to repaying them for their good or evil.
After Allah mentioned the shameful deeds of the hypocrites who stayed behind from striving in His path, He mentions 
the reward of those who strive in His path in the following verse.
111  Allah, may He be glorified, has purchased from the believers their lives – despite them belonging to Him – out of 
His grace for a high price: Paradise. They will fight the disbelievers so that Allah’s Word is highest and they will kill 
the disbelievers or be killed by them. Allah has made this true promise in the Torah (the scripture of Moses), the Gospel 
(the scripture of Jesus), and the Qur’ān (the scripture of Muhammad (peace be upon him)). There is no one who is more 
faithful to his promise than Allah. so rejoice O believers, with the trade that you made with Allah, because of your gaining 
such a huge profit in it. That deal is the great success.

 Beneficial Points:
1. What the hypocrites say should not be believed, because Allah has testified about their lies.
2. Those who purify themselves from bodily and spiritual impurities are guaranteed the Love of Allah.
3. The person who does an action to please Allah is not equal to the one who does an action in support of disbelief and to 
oppose the Muslims. The action of the first person will remain and become a source of happiness for the one who does 
it, whilst the action of the second person will disappear and become a cause of misfortune for the person who does it.
4. The verses encourage striving in Allah’s path and explain that the reward for doing so is Paradise.
5. The duty to strive in Allah’s path and encouraging others to do so was founded in the religions before Islam as well.
6. Any situation that causes disunity amongst the believers is a sin which must be avoided and removed. On the other 
hand, any situation that creates unity amongst the believers must be followed and encouraged.
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është i Gjithëdijshëm dhe Atij nuk i fshihet asgjë. Ai ju mësoi juve atë që ju as nuk e keni ditur.
116  Vërtet që Allahut i përket pushteti i qiejve dhe i Tokës, Ai nuk ka asnjë ortak në to dhe Atij nuk mund t’i fshihet në 
to asnjë sekret. Ai i jep jetë kujt dëshiron dhe bën të vdesë atë që dëshiron. Ndërsa ju, o njerëz, nuk keni kujdestar tjetër, 
përveç Allahut, që të plotësojë nevojat tuaja dhe as ndihmues tjetër, përveç Tij, që të largojë prej jush të keqen dhe t’ju 
ndihmojë kundër armikut tuaj.
117  Allahu ia ka pranuar pendimin të Dërguarit, që u dha leje hipokritëve për të mos shkuar në luftën e Tebukut. Po ash-
tu, Ai ua ka pranuar pendimin edhe muhaxhirëve, edhe ensarëve, të cilët e ndoqën atë në luftën e Tebukut, pavarësisht 
nxehtësisë së madhe, përkrahjes së paktë që kishin dhe fuqisë së armikut, pasi zemrat e disave prej tyre gati sa nuk e 
lanë luftën, për shkak të situatës tepër të vështirë ku gjendeshin. Por, pas kësaj Allahu u mundësoi që të tregoheshin të 
qëndrueshëm e të dilnin në luftë dhe ua fali këtë! Vërtet, Ai është i Mëshirshëm dhe Mëshirues ndaj tyre! Prej Mëshirës 
së Tij ishte edhe që i ndihmoi ata për t’u penduar dhe që ua pranoi pendimin. 

 Mësime nga ajetet:
 Rrëzimi i argumentimit të atyre që pretendojnë se është i lejuar kërkimi faljes për idhujtarët, duke u mbështetur te 
veprimi i Ibrahimit.
 Gjynahet janë shkak i fatkeqësive, i poshtërimit dhe mossuksesit.
 Vetëm Allahu është Zotëruesi i pushtetit, vetëm Ai është Kujdestari ynë dhe, përveç Tij, për ne nuk ka as kujdestarë 
dhe as ndihmës tjetër.
 Vënia në pah e vlerës së shokëve të Profetit j, në krahasim me njerëzit e tjerë. 

112  Këtë shpërblim e arrijnë ata që heqin dorë prej 
çdo gjëje që Allahu e urren dhe kthehen tek ajo të 
cilën Ai e do dhe është i kënaqur. E fitojnë ata që 
përulen nga frika e respekti ndaj Allahut dhe me 
modesti i përkushtohen Atij në bindje. E arrijnë 
ata që e falënderojnë Zotin e tyre në çdo situatë, 
që agjërojnë dhe e falin namazin. E marrin ata që 
urdhërojnë të mirën dhe ndalojnë të keqen, ata që 
i respektojnë urdhrat dhe ndalimet e Tij. Prandaj 
lajmëro besimtarët, të cilët kanë këto cilësi, për 
gëzimet që i presin ata në këtë botë dhe në botën 
tjetër.
113  Nuk i takon as Profetit dhe as besimtarëve që 
të kërkojnë prej Allahut falje për idhujtarët, qof-
shin ata edhe të afërmit e tyre, nëse bëhet e qartë 
se ata do të jenë banorë të Zjarrit, për shkak se 
kanë vdekur në idhujtari.
114  Sa i përket Ibrahimit, ai kërkoi falje për babain 
e tij vetëm se ia kishte premtuar këtë të atit, me 
shpresën se do të bëhej musliman. Por, kur Ibrahi-
mit iu bë e qartë se babai i tij ishte armik i Allahut, 
qoftë sepse nuk i bënin efekt këshillat, qoftë sepse 
kishte mësuar nëpërmjet Shpalljes se ia ati do të 
vdiste jobesimtar, Ibrahimi menjëherë u distancua 
prej tij. Kërkimi i faljes për të atin ishte thjesht 
një nismë e tij dhe jo kundërshtim i vendimit që 
Allahu i zbriti lidhur me të. Ibrahimi ishte shumë 
i përgjëruar ndaj Allahut dhe shumë tolerues e i 
dhembshur ndaj popullit të vet keqbërës.
115  Megjithatë, Allahu nuk e gjykon si të humbur 
një popull, të cilit ia pati mundësuar fillimisht 
udhëzimin, derisa t’ua bëjë atyre të qarta gjërat e 
ndaluara që duhen shmangur. Dhe vetëm pasi të 
kenë shkelur ndalimet që Ai ua pati sqaruar, atë-
herë Ai i gjykon ata si të humbur. Vërtet që Allahu 

112  The people who will receive this great reward 
are those who turn to Allah in repentance from 
idolatry, hypocrisy and sins; are sincere in their 
worship of Allah; praise their Lord in every con-
dition; go out and strive in Allah’s path; fast; pray; 
instruct that which Allah and His Messenger have 
instructed and prohibit what Allah and His Messen-
ger have prohibited; and guard Allah’s instructions 
by following them and His prohibitions by avoid-
ing them. O Messenger, tell the believers who have 
these qualities the good news of what will make 
them happy in this world and the Afterlife.
113  It is not right for the Prophet and the believers to 
seek forgiveness from Allah for the idolaters, even 
if they are their relatives, after it has become clear 
to them that they are the people of the fire of Hell – 
because they died as idolaters.
114  Abraham’s seeking forgiveness for his poly-
theist father was only because of a promise he had 
made to him to do so, in the hope that he would 
submit. When it became clear to Abraham that his 
father was an enemy of Allah, due to the advice 
not being of benefit to him or due to his coming 
to know through revelation that he will die as a 
disbeliever, he renounced him. He had asked for-
giveness for him on the basis of his own reason-
ing and not in contradiction of any law that Allah 
had revealed to him. Abraham (peace be with him) 
used to frequently turn to Allah in humility and he 
used to overlook and pardon his people who were 
wrongdoers.
115  Allah would never pass the judgement of mis-
guidance against a people, after He had given them 

guidance, until He makes clear to them those forbidden things that they must avoid. If they do that which Allah had for-
bidden after it has been declared forbidden and made clear to them, then He will judge them as misguided. Allah knows 
everything. Nothing is hidden from Him. He has taught you what you did not know.
116  The control of the heavens and the control of the earth belongs to Allah. He has no partner in this, and nothing in 
them is hidden from Him. He gives life to whomever He wills and causes whomever He wills to die. You, O people, do 
not have, besides Allah, any friend to take care of your affairs nor any protector to guard you against evil and assist you 
against your enemy.
117  Allah has forgiven the Prophet Muhammad (peace be upon him) since he gave permission to the hypocrites to stay 
behind from the battle of Tabūk. He has also forgiven the Emigrants and the Helpers who did not stay behind, but fol-
lowed him in the battle of Tabūk despite the intense heat, the lack of means and the powerful strength of the enemy. This 
was after a group of them who intended to abandon the expedition, almost deviated from the truth and the path of correct 
guidance, because of the great difficulty they faced. Then Allah enabled them to be patient and to go out for that battle. 
He forgave them, for He, may He be glorified, is Kind and Merciful towards them. It was because of His mercy that He 
enabled them to repent to Him and that He accepted their repentance.

 Beneficial Points:
1. The verses explain the qualities that believers should have, so that they become worthy of receiving good news that 
will make them happy.
2. It is forbidden to ask forgiveness for a person who passed away as an idolater.
3. It is not valid to use the action of Abraham (peace be with him) initially asking for forgiveness of his father as proof 
for the permissibility of asking forgiveness for idolaters.
4. Sins and evil actions are the cause of disasters, disappointment and failure.
5. Allah is the Owner of everything. He is our friend and protector; we have no friend or protector besides Him.
6. The verses show the virtue of the Companions of the Prophet (peace be upon him) over all other people.
7. Allah sends His mercy on the people of faith by protecting them from misguidance and giving them guidance.
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duke u shtuar shpërblime shtesë.
121  Sa herë ë ata japin nga pasuria e vet, qoftë pak apo shumë, apo kalojnë ndonjë luginë, Allahu ua shkruan të gjitha, 
në mënyrë që t’i shpërblejë e t’u japë në Botën Tjetër shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.
122  Nuk është e nevojshme që besimtarët të dalin të gjithë për të luftuar, në mënyrë që të mos shfarosen, nëse armiku i 
mposht. Prandaj le të dalin për luftë vetëm një pjesë prej tyre, kurse pjesa tjetër të qëndrojë me të Dërguarin e Allahut 
j dhe të mësojnë fenë, duke dëgjuar prej tij Kuranin dhe dispozitat fetare. Dhe kështu ta edukojnë popullin e vet, kur të 
kthehen pranë tyre, sipas asaj që mësojnë, me shpresën se do të ruhen prej dënimit të Allahut, duke zbatuar urdhërimet 
dhe ndalimet e Tij.
* Bëhet fjalë për ekspeditat ushtarake që i dërgonte i Dërguari i Allahut në vende të ndryshme, duke përzgjedhur për to 
një pjesë të shokëve të vet. 

 Mësime nga ajetet:
 Detyrimi për t’iu përmbajtur devotshmërisë dhe sinqeritetit ndaj Allahut, pasi të dyja janë shkaqe që të shpëtojnë prej 
shkatërrimit.
 Mirësia e madhe e kontributit në shërbim të Rrugës së Allahut.
 Detyrimi i pajisjes me dije fetare, sepse ajo ka vlerën e përpjekjes për të mbrojtur Rrugën e Allahut, pasi feja nuk do 
mund të ekzistonte nëse nuk do të ishin këto të dyja. 

118  Allahu ua ka pranuar pendimin edhe atyre tre-
ve, që ishin: Kab bin Maliku, Merar bin Rabia dhe 
Hilal bin Umejje, të cilëve iu shty pranimi i pendi-
mit, sepse nuk shkuan me të Dërguarin e Allahut 
 për në Tebuk. Si pasojë, i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص
 .i urdhëroi njerëzit që të mos takoheshin me ta ملسو هيلع هللا ىلص
Ata u dëshpëruan aq shumë, sa edhe toka u dukej 
e ngushtë, me gjithë gjerësinë e saj, iu ngushtuan 
gjokset nga braktisja që u bënë njerëzit. Ata e kup-
tuan se për ta nuk ka shtegdalje tjetër vetëm se 
duke u drejtuar nga Allahu i Vetëm. Kështu, Ai 
i mëshiroi duke u mundësuar që të pendohen, si 
dhe duke ua pranuar pastaj pendimin, sepse Ai 
është Pendimpranues ndaj robërve të Vet dhe i 
Mëshirshëm me ta.
119  O ju që besoni në Allahun, duke pasuar të Dër-
guarin e Tij dhe duke vepruar sipas fesë së Tij! 
Ruajuni Allahut, duke zbatuar urdhërimet dhe 
ndalimet e Tij dhe qëndroni me njerëzit e sinqertë 
në besimin, fjalët dhe veprat e tyre, pasi nuk ka 
mënyrë tjetër shpëtimi për ju veç sinqeritetit.
120  Nuk u takon banorëve të Medinës dhe as aty-
re që janë përreth, beduinëve të shkretëtirës, që 
të mos dalin me të Dërguarin e Allahut j, kur ai 
vetë niset për në luftë. Nuk u takon që të mendoj-
në për vetëm për jetën e vet para jetës së tij, por e 
kanë për detyrë që të flijohen për të mbrojtur jetën 
e tij. Për çdo etje, lodhje dhe uri që kalojnë në 
Rrugë të Allahut, do të kenë shpërblime. Për çdo 
vend që zënë në ndonjë shpat, duke provokuar 
zemërimin e armikut dhe për çdo goditje ndaj ar-
miqve, Allahu u shkruan shpërblime, duke i pra-
nuar këto veprime si vepra të mira. Allahu nuk ua 
humb shpërblimin vepërmirëve, përkundrazi ua 
kompenson nga ana e Vet plotësisht, madje edhe 

118  Allah turned in forgiveness to the three – 
Murārah ibn Al-Rabī‘, Ka‘b ibn Mālik and Hilāl 
ibn Umayyah – who stayed behind from going 
with the Messenger of Allah (peace be upon him)to 
Tabūk. The Prophet (peace be upon him)instructed 
people to stay away from them, which made them 
feel sadness and grief. The earth seemed narrow to 
them despite its vastness, and their hearts felt con-
stricted because of their loneliness, and they were 
certain there was no place of refuge or help they 
could go to except to Allah alone. Allah was Mer-
ciful to them, enabling them to turn to Him, asking 
for forgiveness, and accepting their repentance. 
Allah is the One who accepts the repentance from 
His slaves, and is full of mercy and compassion to 
them.
119  O you who believe and follow the Messenger, 
act according to His sacred law, and be mindful of 
Him, following what He instructs and staying away 
from what He has prohibited; and be with those 
who are true in their faith and in what they say and 
do, as there is no salvation except in truth.
120  It is not for the people of Medina, or those 
around them of the people who live in the desert, to 
stay behind the Messenger of Allah (peace be upon 
him)if he himself goes out to fight, or to be stingy 
with themselves and give preference to their own 
safety over the safety of the Messenger (peace and 
blessings be upon him). Rather, they should sacri-
fice themselves for him. This is because they suffer 
no thirst, tiredness or hunger for the sake of Allah, 
and do not step anywhere in the land of those who 
deny the truth with their own feet or the hooves of 
their horses or camels, angering thereby those who oppose the truth, and do not make a gain over their enemy, killing or 
capturing them, making war gains or defeating them, except that Allah records for them the reward of a good action for 
them, which He accepts from them. Allah does not allow the reward of those who do good to be lost. Rather, He gives it 
to them in full, and increases the reward for them.
121  These successful ones do not sacrifice any wealth, whether it is small or great, and do not cross any valley except that 
their sacrifice or journey is recorded so that Allah may repay them, giving them in the Afterlife the reward for the best 
of what they used to do.
122  The believers should not go out all together to fight, so that they are not wiped out if their enemy overcomes them, 
and they should not all stay behind. A group should go out to strive for Allah’s sake, and a group should remain behind to 
accompany the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, and to gain understanding of the religion through 
the Qur’ān and sacred laws they hear from him, peace and blessings be upon him, to advise their people when they return 
to them of what they have learned, so that they are aware of Allah’s punishment and His consequences and they follow 
what He instructs and stay away from what He has not allowed. This was concerning the companies that the messenger 
of Allah, peace be upon him, would send to different areas, choosing a group from among his companions.

 Beneficial Points:
1. The obligation of being mindful of Allah and sticking with those who are truthful.
2. It is obligatory for a Muslim to prefer Allah and His Messenger over everything else.
3. Spending for the sake of Allah is a great virtue.
4. Gaining understanding of the sacred path of life is as important as striving for the sake of Allah.
5. People of knowledge and people who strive for the sake of Allah are the supports of Islam.
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127  Kur Allahu i shpall ndonjë sure të Dërguarit të Vet, duke ua nxjerrë në pah realitetin hipokritëve, disa prej tyre 
shikojnë nga njëri-tjetri duke thënë: “A mos ju ka parë ndonjë?!” Nëse nuk i ka parë kush, ngrihen dhe ikin, duke iu 
shmangur bisedës. Faktikisht, Allahu ua ka shmangur zemrat prej pranimit të udhëzimit dhe mirësisë dhe i ka poshtë-
ruar, për shkak se ata janë njerëz që nuk kuptojnë.
128  Juve, o popull arab, ju ka ardhur një i Dërguar prej racës suaj, arab si ju. Atë e mundon ajo që ju mundon edhe juve, 
por ka një këmbëngulje të fortë që t’ju çojë drejt udhëzimit dhe të kujdeset për ju, veçanërisht ndaj besimtarëve, me të 
cilët është edhe më i ndjeshëm dhe i mëshirshëm.
129  Nëse ata ikin prej teje, o i Dërguar dhe nuk e besojnë mesazhin që u ke sjellë, thuaju: “Mua më mjafton Allahu, 
përveç të Cilit nuk ekziston zot tjetër që e meriton adhurimin. Vetëm tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Fronit 
të Vet Madhështor.”

 Mësime nga ajetet:
 Detyrimi për të parandaluar sulmet nga armiqtë më të afërt, nëse e kërkon nevoja diçka të tillë.
 Sqarimi i gjendjes shpirtërore të hipokritëve sa herë që shpallej Kurani në lidhje me ta; ata ishin në ankth dhe shqe-
tësim.
 Pasqyrimi i mëshirës së Profetit j ndaj besimtarëve dhe kujdesi i tij për ta.
 Në ajete ekziston argumenti se imani shtohet dhe pakësohet, prandaj duhet që besimtari ta kërkojë besimin e vet, ta 
rigjejë, ta ripërtërijë dhe ta shtojë atë, në mënyrë që gjithmonë të jetë në ngritje.

123  Allahu i Lartësuar i urdhëroi besimtarët që të 
luftonin jobesimtarët armiq që i kishin përreth, 
pasi ata filluan të përbënin rrezik ndaj besimtarëve 
se ishin afër. I urdhëroi, gjithashtu, që të shfaqnin 
forcë dhe ashpërsi ndaj atyre, në mënyrë që t’i 
frikësonin e të mbroheshin prej të keqes së tyre. 
Allahu i Lartësuar është me besimtarët e përkush-
tuar, me ndihmën dhe mbështetjen e Tij.
124  Sa herë që Allahu i zbret ndonjë sure të Dër-
guarit të Vet, disa prej hipokritëve pyesin duke u 
tallur: “Kujt ia ka shtuar kjo sure besimin në me-
sazhin që ka sjellë Muhamedi?!’ Mirëpo atyre, të 
cilët e besuan Allahut dhe e pranuan të Dërguarin 
e Tij, në të vërtetë zbritja e asaj sureje ua ka shtuar 
besimin, mbi besimin që kishin. Ata janë të kë-
naqur për atë shpallje që u ka zbritur, për shkak 
të dobive që ajo përmban për ta, në këtë botë dhe 
në botën tjetër.
125  Ndërsa sa u përket hipokritëve, në të vërtetë 
zbritja e Kuranit, e dispozitave dhe e tregimeve 
që gjendet në të, u shton vetëm sëmundje (hipok-
rizi) dhe ndyrësi (në shpirtrat e tyre), për shkak 
e quajnë gënjeshtër atë që u shpallet. Kështu që 
sëmundja (e hipokrizisë) në zemrat e tyre për-
keqësohet me shtimin e shpalljeve të Kuranit. Sa 
herë që shpallej ndonjë gjë, ata e vinin në dyshim 
e kështu vdiqën me mosbesimin e tyre.
126  A nuk e kanë parë hipokritët, që të nxirrnin 
mësim, se si Allahu i ka sprovuar duke ua zbuluar 
realitetin dhe duke ua demaskuar hipokrizinë një 
apo dy herë çdo vit?! Megjithatë edhe pse e dinë 
se Allahu i Lartësuar është Ai që ua bëri këtë, ata 
përsëri nuk pendohen për mosbesimin e tyre. Ata 
nuk shkëputen prej hipokrizisë dhe as nuk mendoj-
në për atë që u ka ndodhur e që është prej Allahut.

123  O you who believe, fight against those who 
oppose the truth who are near to you, because of 
the danger they pose to you because of their prox-
imity; and show strength in order to inspire fear in 
them and drive away their evil. Allah is with the Al-
lah-conscious believers with His help and support.
124  When Allah revealed a sūrah to the Messenger 
(peace and blessings be upon him), some of the 
hypocrites would ask by way of mocking and ridi-
cule; ‘Which one of you believers has had his faith 
increase?’ As for those who had faith in Allah, and 
followed His Messenger, the revelation of the sūrah 
had indeed increased them in faith, and they were 
happy because of the benefit it contained for them 
in this world and for the Afterlife. 
125  As for the hypocrites, the revelation of the 
Qur’ān with its laws and stories increases them in 
sickness and wickedness because of their rejection 
of what is revealed, so that these deplorable char-
acteristics become fixed in them; and the disease 
of their hearts increase with the revelation of the 
Qur’ān, because whenever something is revealed 
they are sceptical about it.
126  Are the hypocrites not taught a lesson by being 
tried by Allah, when He exposes their hypocrisy, 
once or twice a year? Then, despite knowing that 
Allah did this to them, they do not turn to Him from 
their disbelief, asking for forgiveness, and do not 
root out their hypocrisy, or think about what hap-
pens to them and that it is from Allah.
127  Whenever Allah reveals a sūrah to the Messen-
ger (peace be upon him), mentioning the states of 
the hypocrites, the hypocrites would look at one an-

other, saying ‘Does anyone see you?’ If no one is looking at them, they leave the gathering. Allah turned their hearts away 
from guidance and goodness, and leaves them, because they are a people who do not understand.
128  There has come to you O Arabs, a messenger from among your own selves and from your lineage, who is an Arab like 
you. What is difficult for you is difficult for him. He is concerned about you, calling you to have faith in your Lord, and 
he is kind and compassionate with the believers.
129  If they reject you O Messenger, not believing in what you come with, then say: ‘Allah is sufficient for me, there is 
nothing worthy of worship except Him. I rely on Him alone, and He, Glory be to Him, is the Lord of the Great Throne.’

 Beneficial Points:
1. It is necessary to fight against those who oppose the truth, who are nearest in proximity to the Muslims, if Islam has 
spread and there is a need for such fighting.
2. The state of the hypocrites when the Qur’ān was revealed was one of unhappiness and anxiousness.
3. The Prophet (peace be upon him)was merciful with and concerned about the believers.
4. The verses indicate that faith increases and decreases, and that the believer should keep an eye on his faith and commit 
to it, so that it is renewed and grows, and is always increasing.

١٠١٠٩
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pak këshillën, do ta kuptonte këtë dhe do ta besonte Allahun.
4  Vetëm tek Ai do të jetë kthimi juaj në Ditën e Gjykimit, në mënyrë që Ai t’ju japë atë që e meritoni për veprat tuaja. Allahu u dha 

njerëzve për këtë një Premtim të Vërtetë që nuk e thyen. Ai është i Fuqishëm ta mbajë këtë premtim, pasi është Ai që e fillon krijesën pa 
shembull të mëparshëm. Pastaj, Ai ka për ta ringjallur pas vdekjes së saj, në mënyrë që t’i shpërblejë me drejtësi ata që besuan Allahun 
dhe bënë vepra të mira, duke mos ua pakësuar mirësitë dhe duke mos ua shtuar të këqijat. Sa u përket atyre që e mohuan Allahun dhe 
të Dërguarin e Tij, për ta do të ketë pije nga uji përvëlues në kulmin e nxehtësisë, i cili do t’ua shkrijë zorrët. Aty do të kenë një dënim 
të tmerrshëm, për shkak të mohimit që i bënë Allahut dhe të Dërguarit të Tij.

5  Është Ai që ia mundësoi diellit të çlirojë dritë dhe ta shpërndajë atë, ndërkohë që hënën e bëri reflektuese, e prej saj përfitohet dritë. 
Ai i caktoi lëvizjet e saj nëpër njëzet e tetë faza, ku një fazë është gjatësia e rrugës që hëna bën brenda një dite dhe nate, në mënyrë që 
ju, o njerëz, t’i përllogarisni nëpërmjet diellit dhe hënës numrin e ditëve, muajve dhe viteve. Vërtet, Allahu i ka krijuar qiejt, Tokën dhe 
gjithçka që është në to vetëm me një drejtësi precize, në mënyrë që t’ua shpalosë fuqinë dhe madhështinë e Vet njerëzve (e ta njohin). 
Allahu i parashtron këto argumente të qarta dhe fakte të ndritshme që tregojnë Njëshmërinë e Tij, për njerëzit që i kuptojnë ato.

6  Vërtet që në zëvendësimin e natës dhe të ditës për njerëzit, tërheqjen e errësirës dhe dritës, shkurtimin dhe zgjatjen e tyre, si dhe 
në ekzistimin e krijesave që gjenden në qiej dhe Tokë, ka shenja treguese të fuqisë së Allahut, për një popull që ia ka frikën Allahut 
duke zbatuar urdhërimet dhe ndalimët e Tij.

 Mësime nga ajetet:
 Pohimi i profetësisë së Muhamedit j, duke sqaruar se dërgimi i tij është një çështje e mundur e nuk ka asgjë për t’u çuditur 
në të.
 Krijimi i qiejve, i Tokës dhe i gjithçkaje që është në to, drejtimi i çështjeve, përcaktimi i kohës, ndryshimi i natës dhe i ditës 
etj., të gjitha këto janë argumente madhështore, të cilat tregojnë për Allahut të Lartësuar si Zot.
 Ndërmjetësimi në Ditën e Gjykimit mund të bëhet vetëm prej atij të cilit Allahu i jep leje dhe është i kënaqur prej fjalëve 
dhe veprave të tij.
 Përcaktimi që Allahu i Lartmadhërishëm i bëri vendodhjeve të diellit dhe fazave të hënës, ndihmon në vendosjen e datave, 
ditëve dhe viteve. 

SURJA “JÛNUS”
Mekase

Me Emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Vërtetimi i profetësisë me argumente dhe ftesa drejtuar 
përgënjeshtruesve për të besuar, duke i paralajmëruar në 
të njëjtën kohë për ardhjen e ndëshkimit të madh.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Elif, Lam, Ra. Këto janë shkronja arabe. Për kënd-

vështrimet në lidhje me to është folur në fillim të sures 
El-Bekare. Këto ajete që po lexohen në këtë sure, janë 
vargje të Kuranit koherent dhe i përkryer, që përfshijnë 
urtësi dhe dispozita.

2  A kaq çudi, vallë, u erdhi njerëzve pse Ne i zbritëm 
Shpalljen një njeriu nga mesi i tyre, që t’i porosiste për 
t’iu ruajtur dënimit të Allahut?! Jepu, o i Dërguar, atyre 
që besuan Allahun lajme të gëzueshme, se për ta do të 
ketë pozita të larta tek Zoti i tyre, si shpërblim për veprat 
e mira. Mirëpo jobesimtarët thanë: “Ky njeri, që ka sje-
llë këto vargje (kuranore), në të vërtetë është magjistar, 
që duket hapur se bën magji.

3  O ju që çuditeni! Vërtet që Zoti juaj është Allahu, i 
Cili krijoi brenda gjashtë ditësh qiejt madhështorë dhe 
Tokën e gjerë pastaj u ngrit dhe u lartësua përmbi Fron. 
Prandaj pse po çuditeni se Ai dërgoi profet një njeri prej 
llojit tuaj?! Ai është i Vetmi që vendos dhe cakton në 
pushtetin e Vet të gjerë dhe askush nuk guxon që të ndër-
mjetësojë pranë Tij në lidhje me diçka, vetëm nëse Ai 
jep leje e është i kënaqur me ndërmjetësuesin. Ky, pra, 
është Zoti juaj, Allahu, kështu që përkushtojani me sin-
qeritet adhurimin vetëm Atij! A nuk po e pranoni këshi-
llën, përkundër gjithë këtyre argumenteve dhe fakteve 
që tregojnë për Njëshmërinë e Tij?! Kush e pranon sado 

Jonah (Sūrah Yūnus)
 Themes of the Sūrah:

Countering those who reject the revelation with 
clear proofs and evidences, and calling to faith by 
means of persuasion and warning.

 Explanation:
1  Alif Lām Rā’ – the placement of such letters has 

been discussed at the beginning of Sūrah Al-Baqa-
rah.

2  Are the people amazed that Allah has sent rev-
elation to a man like themselves, instructing him 
to warn them about the punishment of Allah, and 
telling those who have faith in Allah the good news 
that they will have a high rank with their Lord, glo-
ry be to Him, as a reward for the good actions they 
did? The disbelievers said that this man who came 
with these verses was clearly a magician.

3  Truly, your Lord is Allah, Who created the 
heavens in their greatness and the earth in its vast-
ness in six days, and then established Himself on 
the Throne. Why do they wonder that a man from 
amongst them should be sent to them? Allah alone 
determines whatever He wills and no one can plead 
with Him on behalf of anyone unless Allah gives 
permission and is pleased with the one who pleads. 
That is Allah, your Lord, so devote your worship to 
Him alone being sincere to Him. Will you not then 
consider all of these proofs evidences that there is 
no god but He. Whoever heeds this reminder will 
know it to be true, and believe in Him.

4  You will return to Him alone on the Day of 
Judgement, when He will repay you for what you 
have done. Allah’s promise to humankind about 
this is a true. He is well capable of that. He made people from clay without precedent. He will bring them back again 
after their death to reward with justice those who had faith in Allah and did good actions, neither subtracting from their 
good actions nor increasing their bad actions. As for those who disbelieved in Allah and His Messenger, they will have 
a drink of boiling water which will affect their insides and for them is a painful punishment because of their disbelief in 
Allah and His Messenger.

5  It is He Who made the sun radiate light and made the moon a light illuminated by it, determining its progression 
through twenty-eight phases – a phase being the change it goes through every twenty-four hours – so that people would 
know the number of days by the sun and the number of months and years by the moon. Allah did not create the heavens 
and the earth and what is in them except with the truth, revealing His power and might to people. Allah makes clear these 
obvious signs and evidence that there is no god but Him for a people who know how to draw conclusions from such facts.

6  In the succession of the night and day, and the darkness and light that accompany this, and the shortness of one and 
length of the other, and in the created things in the heavens and the earth, are signs showing the power of Allah for a 
people who are Mindful, following what He instructs and staying away from what He has prohibited.

 Beneficial Points:
1. A confirmation of the prophethood of Muhammad (peace and blessing be upon him) and the fact that his sending was 
something logical, and not a cause for astonishment.    2. The task of the Messenger was to give the good news of Paradise 
to the believers, and to warn the wrongdoers about the fire of Hell.  3. A confirmation of Allah’s Lordship and Divinity.
4. Confirmation of the greatness of the Throne, and that Allah established Himself upon it in a way befitting His Glory 
and Majesty.  5. Those who act as intercessors on the Day of Judgement will only be able to intercede if Allah gives 
permission to them and was pleased with them in the worldly life.  6. There is a confirmation of the Day of Judgement 
and the rewards and punishments of it.  7. It is proven that Allah has made the movement of the sun and the phases of the 
moon to help determine the date, by days months and years.
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(me gjynahe), do ta godiste ndonjë sëmundje apo situatë e keqe, ai do të na lutej me përulje, me dhimbje e përgjërime, 
i shtrirë, i ulur apo në këmbë, me shpresën se do t’i largohet ajo vështirësinë të cilën gjendet. Mirëpo kur i përgjigjemi 
lutjes së tij, duke ia larguar të keqen, ai përsëri vazhdon si më parë, sikur të mos na ishte lutur që t’ia largonim të keqen. 
Ashtu siç i është zbukuruar këtij mosmirënjohësi vazhdimësia në humbjen e vet, u janë zbukuruar mohimi dhe gjynahet 
edhe atyre që i tejkalojnë kufijtë e Allahut, duke mos hequr dorë prej tyre.

13  Në të vërtetë, Ne i kemi shkatërruar shumë popuj para jush, o idhujtarë, për shkak se i quajtën gënjeshtarë të dër-
guarit e Allahut dhe kryenin gjynahe. Atyre u shkuan të dërguarit Tanë, me argumente të qarta që tregonin Vërtetësinë e 
mesazhit që kishin sjellë prej Zotit. Por atyre nuk u erdhi për shtat besimi, sepse nuk u treguan të gatshëm për ta pranuar 
atë, kështu që edhe Allahu i braktisi e nuk ua bëri mbarë. Siç i ndëshkuam popuj të tillë keqbërës, njëlloj kemi për t’i 
ndëshkuar të ngjashmit e tyre në çdo kohë dhe çdo vend.

14  Pas kësaj, Ne ju bëmë juve, o njerëz, pasardhës të atyre popujve, të cilët i shkatërruan, në mënyrë që të shohim se si 
do të veproni, a do të bëni mirë e të shpërbleheni, apo do të bëni keq e të ndëshkoheni.

 Mësime nga ajetet:
 Dhembshuria e Allahut të Lartësuar ndaj robërve të Vet, duke mos iu përgjigjur menjëherë lutjeve të tyre për keq, që 
i bëjnë kundër vetes dhe fëmijëve të tyre.
 Vënia në dukje e qëndrimit të njeriut në lidhje me duanë e tij kur ai është në nevojë dhe mosmirënjohja kur ai është 
në rehati, duke kërkuar që të bëhet kujdes që të mos veprohet diçka e tillë.
 Shkatërrimi i popujve të mëhershëm ka ndodhur për shkak të vazhdimësisë së tyre në gjynahe dhe padrejtësi. 

7  Vërtet, jobesimtarët mendojnë se nuk do të ta-
kohen me Allahun, që ta kenë frikë apo ta dëshi-
rojnë atë takim. Ata kënaqen me jetën e kësaj bote 
të përkohshme, në vend të jetës së amëshueshme 
të Ahiretit dhe shpirtrat e tyre gjejnë këtu prehje e 
gëzim. Prandaj ua kthejnë shpinën argumenteve të 
Allahut dhe janë të pavëmendshëm ndaj shenjave 
të Tij.

8  Për këta që u përshkruan me këto cilësi, vendi 
ku do të strehohen në Ditën e Gjykimit, do të jetë 
Zjarri, për shkak se e mohuan dhe e quajtën të rre-
me këtë Ditë.

9  Ndërsa ata që besojnë tek Allahu dhe veprojnë 
drejt, Allahu do t’i ndihmojë më tej që të bëjnë 
punë mira, të cilat do të sjellin kënaqësinë e Tij, 
për shkak të besimit që kanë. Pas kësaj, Ditën e 
Gjykimit, Allahu do t’i fusë në Xhenetet e mirë-
sive të përjetshme, nën të cilët rrjedhin lumenj.

10  Lutja e tyre në Xhenet është lartësimi dhe 
shenjtërimi i Allahut. Përshëndetja e Allahut dhe 
engjëjve ndaj tyre, si dhe përshëndetja e tyre ndaj 
njëri-tjetrit është “Selam - Paqe”, ndërsa në fund 
të lutjes së tyre është lavdërimi ndaj Allahut - Zo-
tit të të gjithë krijesave.

11  Nëse Allahu i Lartësuar do të shpejtonte në 
pranimin e mallkimeve të njerëzve kundër ve-
tes, fëmijëve dhe pasurisë së tyre, kur ata janë të 
zemëruar, ashtu siç Ai ua pranon atyre lutjen për 
mirë - ata do të shkatërroheshin. Por Allahu u jep 
afat dhe i lë në hutim ata që nuk besojnë se do 
të takohen me Të, ngaqë ata nuk kanë frikë prej 
ndëshkimit e as nuk shpresojnë tek shpërblimi i 
Tij. Prandaj i lë ata në dyshim, në lidhje me Ditën 
e Llogarisë.

12  Nëse njeriun, që e ka tepruar ndaj vetes së vet 

7  The disbelievers who do not prepare themselves 
for their meeting with Allah, not fearing it or desir-
ing it, who are satisfied with the life of the world, 
which is passing, instead of the eternal life of the 
Afterlife, feeling themselves at home in this world 
and content with it, and who do not consider Al-
lah’s signs –

8  Their dwelling place on the Day of Judgement 
will be the fire of Hell, because of what they earned 
through their disbelief and rejection.

9  Those who have faith in Allah and do good ac-
tions, Allah will guide them because of their faith 
to doing more good actions that lead to His Pleas-
ure. Then on the Day of Judgement, Allah will enter 
them into gardens of eternal bliss with rivers flow-
ing beneath them.

10  Their prayer in Paradise will be the glorifying of 
Allah; and the greeting of Allah to them and the an-
gels and their greeting to each other will be ‘Peace’ 
and the end of their prayer will be praising Allah, 
the Lord of all creation.

11  If Allah responded quickly to people who 
pray for evil upon themselves, their children, or 
their wealth when they are angry, in the way He 
responds to them when they pray for good, they 
would have been destroyed. But Allah gives them 
time. He abandons those who do not expect to meet 
Him, because they do not fear the consequences of 
their actions, or hope for a reward, leaving them 
wavering and uncertain, sceptical about the Day of 
Judgement.

12  When those who transgress suffer from an 
illness or misfortune, they call on Allah, humbling 

themselves and invoking Him, lying on their sides, or sitting or standing, wanting Him to remove the misfortune from 
them; but when Allah answers their prayers, removing their suffering, they continue doing what they had been doing 
before, as if they had never called on Allah to remove their misfortune. Just as continuing in their error is made to look 
attractive to them, the disbelief and disobedience of the person who oversteps the limits is made to look attractive to them, 
so they do not give it up.

13  And indeed I destroyed communities before you, because they rejected the messengers of Allah and fell to sin. Though 
their messengers came to them with clear proofs showing the truth of what they brought from their Lord, they were not 
keen to believe and so Allah abandoned them. Just as Allah repaid those previous, disobedient communities, He repays 
those who are like them in every time and place.

14  Then He made you successors to these communities who rejected the truth and who were destroyed, to see what you 
would do, and whether you would do good, for which you would be rewarded; or do evil, which you would have to face 
the consequences of.

 Beneficial Points:
1. The repayment for the disbelievers on the Day of Judgement is the fire of Hell, because of what they earned through 
their disbelief and rejection.
2. The reward of those who have faith is Paradise, because of the good that they did.
3. Allah is merciful with humankind by not answering their prayers when they ask for harmful things for themselves or 
their children when they are angry and not thinking clearly.
4. People often pray to Allah during times of difficulty, but turn away from Him during good times. Therefore, we should 
be careful not to be like this.
5. Previous communities were destroyed because of their overstepping the limits through disobedience.
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për tek Allahu, që Ai të mos na ndëshkojë për gjynahet tona.” Thuaju atyre, o i Dërguar: “A po i tregoni Allahut të 
Gjithëdijshëm se Ai paska të barabartë, ndërkohë që Ai e di se nuk ortakë as në qiej dhe as në Tokë?! I Shenjtëruar e i 
Pastër qoftë Ai prej të pavërtetave dhe gënjeshtrave që thonë për Të idhujtarët!”

19  Në fillim njerëzit kanë qenë në një fe të vetme, besimtarë që e njësonin Allahun, mirëpo pastaj u përçanë: disa 
vazhduan të jenë besimtarë (në Allahun) e disa mohuan. Sikur të mos ishte vendimi i Allahut, se Ai nuk do t’i gjykojë 
në këtë botë mosmarrëveshjet e tyre, por vetëm në Ditën e Gjykimit, Ai do t’i kishte gjykuar që në këtë jetë dhe do të 
sqarohej se kush janë të udhëzuarit e kush të devijuarit.

20  Idhujtarët, gjithashtu, thanë: “Përse të mos i zbresë Muhamedit ndonjë mrekulli prej Zotit të vet, që të dëshmojë për 
Vërtetësinë e tij?!” Thuaju atyre, o i Dërguar: “Zbritja e mrekullive është çështje e fshehtë që vetëm Allahu e di. Prandaj 
prisni (edhe pak) për mrekullitë që thoni, sepse edhe unë po i pres bashkë me ju.”

 Mësime nga ajetet:
 Shpifja dhe gënjeshtra më e madhe që mund të bëhet në emër të Allahut është ndryshimi i Fjalës së Allahut, siç bënë 
judejtë me Teuratin.
 E mira dhe e keqja janë vetëm në dorën e Allahut të Lartmadhërishëm dhe të askujt tjetër.
 Rrëzimi i mëtimit të idhujtarëve se zotat e tyre të rremë do të ndërmjetësojnë për ta tek Allahu.
 Ndjekja e dëshirave të kota dhe mospajtimet në lidhje me fenë janë shkak i përçarjeve. 

15  Kur u lexohen argumentet e qarta të Kuranit 
të cilat tregojnë Njësimin e Allahut, ata që e mo-
hojnë ringjalljen, shpërblimin dhe ndëshkimin e 
saj, thonë: “O Muhamed! Na sill një Kuran tjetër, 
ndryshe nga ky që fyen adhurimin e idhujve! Ose 
ndryshoje këtë, duke e fshirë pjesërisht a tërësisht, 
në përputhje me dëshirat tona!” Thuaju, o i Dër-
guar: “Nuk është e mundur që unë ta ndryshoj atë, 
e aq më tepër që të sjell në vend të tij diçka tjetër. 
Vetëm Allahu mund të ndryshojë prej tij çfarë të 
dëshirojë, kurse unë ndjek vetëm atë që më shpall 
Allahu. Kam frikë se, nëse e kundërshtoj Allahun, 
duke iu bindur kërkesës suaj, do të më përfshijë 
dënimi i Ditës së Madhe, Ditës së Gjykimit.”

16  Thuaju, o i Dërguar: “Po të donte Allahu që të 
mos jua lexoja këtë Kuran, unë nuk do t’jua lexoja 
dhe nuk do t’jua kumtoja atë. Po donte Allahu, nuk 
do t’ju njihte me Kuranin nëpërmjet gojës time, 
pasi unë kam qëndruar në mesin tuaj një periudhë 
kohe të gjatë - dyzet vjet - duke mos ditur as të le-
xoja, as të shkruaja e as që e kërkoja diçka të tillë, 
madje as nuk më interesonte! Prandaj, a nuk po e 
kuptoni se mesazhi im është prej Allahut dhe se 
unë nuk kam asgjë në dorë në lidhje me të?!

17  Askush nuk mund të jetë më keqbërës sesa ai 
që trillon ndaj Allahut ndonjë gënjeshtër, kështu 
që si është e mundur që unë ta ndryshoj Kuranin 
e pastaj t’ia vesh Atij?! Vërtet, ata që i tejkalojnë 
kufijtë e Allahut duke shpifur në emër të Tij, kurrë 
nuk kanë për ta fituar atë që kërkojnë!”

18  Mirëpo idhujtarët adhurojnë zota të rremë 
në vend të Allahut, idhuj që nuk sjellin as dobi 
e as dëm. Ndërsa Zoti që e meriton adhurimin 
sjell dobi dhe dëm kur të dëshirojë. Ata thonë për 
idhujt e tyre: “Ata janë thjesht ndërmjetësit tanë 

15  If the clear ayahs of the Qur’ān are recited to 
them proving the Oneness of Allah, those who deny 
the resurrection and who do not expect a reward or 
fear any consequences tell Muhammad to bring a 
different Qur’ān other than this Qur’ān which at-
tacks the worship of idols, or to change it, substitut-
ing some or all of it for what agrees with their de-
sires. Allah told Muhammad to say to them that it is 
not up to him to change anything himself, and what 
is more, he would not be able to come with some-
thing else. Rather, it is Allah alone Who changes 
what He wills of it, and the Messenger only follows 
what Allah reveals to him, fearing that if he went 
against Allah, by doing as they asked him to, he 
would be punished for it on a mighty day, the Day 
of Judgement.

16  Say to them O Messenger (peace and blessings 
be upon him): If Allah had willed I would not have 
recited the Qur’ān to you, and it would not have 
been conveyed to you. And if Allah had willed, you 
would not have come to know this Qur’ān from my 
mouth. For I have lived among you for a long time- 
for forty years, not reading or writing, nor did I seek 
this type of knowledge or search for it. Can you not 
reason and realise that what I have brought you is 
from Allah, and not invented by myself?

17  There is no greater wrongdoer then he who 
makes up a lie about Allah, so how could I make 
a change in this Qur’ān, inventing a lie about it as 
you want me to? Those who overstep the limits of 
Allah by inventing lies about Him will not succeed.

18  The idolaters worship what they claim to be 
gods beside Allah, which cannot benefit or harm 
them, while Allah can benefit and harm as He wills; and they say that the things they worship will plead with Allah on 
their behalf, so that they will not be punished for their sins. Ask them O Messenger, ‘Would you inform Allah, the Know-
ing, that He has a partner, when He does not know of a partner for Himself in the heavens or the earth?!’ Allah is divine 
and far above the falsehood and lies of the idolaters.

19  People were just one believing, unified nation, then they differed: some of them still had faith, while others disbe-
lieved. If it had not been for the decree of Allah that He would not judge between them in what they differed about, then 
it would have been made clear which of them were guided and which of them were astray.

20  The idolaters ask why a sign is not sent to Muhammad from his Lord to prove the truth of what he says. Say to them O 
Messenger, ‘The sending down of signs is Allah’s knowledge alone, so wait for the sign you ask for, as I am also waiting 
along with you for it.’

 Beneficial Points:
1. The Qur’ān is the Word of Allah, and no one can change or distort it, because it is safeguarded.
2. The magnitude of making up lies about Allah or distorting His words, as the Jews did with the Torah, is clearly demon-
strated.
3. Only Allah alone can benefit or harm people.
4. The falsehood of the idolaters saying that their gods would plead on their behalf with Allah is established.
5. Following desires and going against the sacred path of life are the reasons for people differing with one another.
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saj bote ku po dëfreheni, ngjan me rastin e shiut që bie e nxjerr prej tokës bimë që shumohen, duke dhënë frute e fara 
për njerëzit dhe bar e kullota për kafshët. Dhe atëherë kur toka gjelbërohet e hijeshohet me bimësi dhe kur banorët e saj 
mendojnë se janë të zotët për të marrë frytet e saj, papritur u vjen Vendimi Ynë dhe e shkreton atë, si të mos kishte qenë 
kurrë më parë e mbushur me pemë dhe bimë. Ashtu siç jua sqaruam realitetin e kësaj bote dhe fundin e saj të shpejtë, 
ashtu ua sqarojmë edhe argumentet atyre që meditojnë thellë dhe nxjerrin mësime.

25  Allahu e thërret të gjithë njerëzimin për tek Xheneti i Vet, Vendi i Paqes, në të cilin njerëzit janë të shpëtuar prej 
fatkeqësive, mërzive dhe vdekjes. Allahu ia mundëson kujt të dojë prej robërve të Vet që të pranojë fenë Islame, në 
mënyrë që ta çojë në këtë Vend të Paqes. 

 Mësime nga ajetet:
 Allahu është më i Shpejti në përgatitjen e kurtheve kundër atyre që u ngrenë kurthe robërve të Tij besimtarë.
 Shkeljet e njeriut bien po mbi të, pasi ai nuk ka për t’i sjellë dëm askujt përveç vetes.
 Sqarimi i realitetit të kësaj bote në përfundimin e saj të shpejtë, si dhe të zhdukjen e të mirave që gjenden në të.
 Xheneti është vendqëndrimi i përhershëm i besimtarit, për shkak të mirësive dhe të shpëtimit prej fatkeqësive dhe 
mërzive. 

21  Kur u mundësojmë idhujtarëve që të shijojnë 
ndonjë mirësi dhe bereqet prej shiut, pas një thatë-
sire dhe kohe zije, ata vazhdojnë duke i përqeshur 
dhe mohuar argumentet Tona. Thuaju, o i Dër-
guar, idhujtarëve të tillë: “Allahu ju fut më shpejt 
në kurth dhe ju tërheq më shpejt drejt shkatërrimit 
dhe ndëshkimit. Engjëjt e Tij regjistrues shkruaj-
në çdo kurth që ngreni, pa u shpëtuar asgjë prej 
tyre. Atëherë, si mund t’i shpëtojë gjë Krijuesit të 
tyre?! Allahu ka për t’ju dhënë atë që meritoni për 
intrigat tuaja.”

22  O njerëz, Allahu është Ai që ju mundëson të 
lëvizni në tokë, me këmbë apo me kafshë, ashtu 
siç jua mundëson të lëvizni në det me anë të ani-
jeve. Kur janë në anije duke lundruar në det, të 
shoqëruar nga një erë e lehtë, ata janë të lumtur 
me këtë erë të mirë. Por papritmas atyre u vjen një 
stuhi e fuqishme dhe dallgët e detit u vërsulen nga 
çdo anë, derisa binden plotësisht se morën fund. 
Atëherë i drejtohen me lutje vetëm Allahut, duke 
mos e barazuar Atë me asgjë: “Nëse na shpëton 
prej kësaj fatkeqësie të madhe shkatërruese, do të 
të jemi gjithmonë mirënjohës për këtë të mirë!”

23  Pasi Allahu iu përgjigjet lutjeve të tyre e i shpë-
ton ata prej asaj fatkeqësie, ata përsëri vazhdojnë 
të sjellin shkatërrime në tokë, duke bërë shirk 
(idhujtari ndaj Tij), femohim dhe gjynahe. Zgjo-
huni, o njerëz, sepse pasojat e këqija të shkeljes 
suaj do të jenë mbi ju, pasi Allahun nuk mund ta 
dëmtojë aspak kryeneçësia juaj! Ju do të kënaqeni 
me të në jetën e kësaj bote të përkohshme, por pa-
staj do të ktheheni tek Ne në Ditën e Gjykimit, kur 
Ne do t’ju informojmë për gjynahet që keni bërë 
dhe do t’ju japim dënimin që meritoni për to.

24  Vërtet, shpejtësia me të cilën mbaron jeta e kë-

21  If Allah makes the idolaters experience some 
mercy, such as rain and abundance after drought 
and suffering, they start to plot and scheme in re-
jection of Allah’s signs. Say O Messenger to these 
idolaters, that Allah is quicker at plotting and in en-
ticing and luring them, and quicker in dealing His 
Punishment. The angels record what they plan in 
the way of scheming, and nothing escapes them, so 
how could it escape their Creator? Allah will repay 
them for their scheming. 

22  It is Allah Who makes people travel on the land, 
on foot or riding, and it is He Who makes them 
travel in ships on the sea. They sail in them with 
a good wind, which the people in them are glad 
about. Then a gale wind comes to them, and the 
waves of the sea come to them from every side, 
until when they are certain they will be destroyed 
they start to call upon Allah alone, not associating 
anything with Him, saying: ‘If You save us from 
this deadly situation we will be truly thankful for 
what You have blessed us with.’

23  But when He answers their prayer, and saves 
them from their distress, they cause corruption in 
the earth, disbelieving and committing wrongdoing 
and sins. Wake up and realise O People! The evil 
consequences of your sins and transgression only 
falls upon yourselves and does not hurt Allah in any 
way. They enjoy it in the life of this world which is 
passing, and then they return to Allah on the day of 
Judgement, and He will inform them of the wrong-
doing they used to do, and repay them for it.

24  The example of the life of this world, and the en-
joyment in it, and how quickly it comes to an end, is 

that of the rain which is absorbed by the plants of the earth, from which people eat grains and fruits, and animals benefit 
from its vegetation. When the earth has taken on its bright colour and looks beautiful because of the different plants 
growing on it, and the people think that they will be able to harvest and gather what has grown, Allah’s command comes 
to destroy it, so as if it had been harvested and not been full of anything. This is how Allah makes clear the true reality of 
the wroldly life and how He expounds upon His verses and signs so you may think about them and take a powerful lesson.

25  And Allah calls all people to His Paradise which is the Home of Peace, where people will be safe from difficulties and 
worries, and safe from death; and Allah enables whom He wills of His servants to come to Islam, guiding and leading 
them to this Home of Peace.

 Beneficial Points:
1. Allah is quicker at scheming against those who scheme against His believing servants.
2. An evidence of the weak and shameful state of most people, because of their sincerely praying to Allah alone in diffi-
culty, yet forgetting Him in ease.
3. People’s overstepping of Allah’s limits returns upon themselves, and does not harm anyone except themselves.
4. The reality of this world is made clear, in how quickly it will come to an end and disappear, and that there is no hap-
piness in it that is not short-lived.
5. People should not be deceived by this world, and what they do should be for the Afterlife.
6. Paradise will be the home of the believer, with its bliss and safety from hardship and worry.
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provë (peshore) çdo shpirt, për çdo vepër që ka bërë në jetën e dynjasë. Pastaj idhujtarët do të kthehen tek Zoti i tyre i 
vërtetë, Allahu, i Cili do t’u bëjë llogarinë. Atyre do t’u humbë ajo që patën trilluar, ndërmjetësimi i idhujve të tyre.

31  Thuaju, o i Dërguar, atyre idhujtarëve: “Kush është ai që ju sjell furnizim nga qielli, duke lëshuar shi mbi ju?! Kush 
është ai që sjell për ju furnizim nga toka, me mbirjen e bimëve dhe me nxjerrjen e metaleve që janë në të?! Kush është 
ai që e nxjerr të gjallin prej të vdekurit (siç është ardhja në jetë e njeriut prej një pike fare apo dalja e zogut prej vezës) 
dhe kush e nxjerr të vdekurën prej së gjallës (siç është pika e farës apo veza prej shpendit)?! Kush është ai që i drejton 
çështjet e qiejve, të Tokës dhe të çdo krijese që është në to?!” Ata do të përgjigjen se ai që i bën të gjitha këto është 
Allahu. Atëherë thuaju atyre: “Atëherë, përse nuk merrni mësim dhe t’i ruheni Allahut, duke zbatuar urdhërimet dhe 
ndalimet e Tij?!”

32  Kështu, o njerëz, Ai që i bën të gjitha këto është vetëm Allahu, Krijuesi juaj i Vërtetë. Është Ai që i drejton çështjet 
tuaja. E pas njohjes së të Vërtetës, ç’mund të ketë tjetër, përveçse humbje dhe largim prej saj?! Pra, ku po ju çon mendja 
juaj, përballë kësaj të Vërtete ndriçuese?!

33  Përderisa u vërtetua se zotërimi i vërtetë i përket Allahut, o i Dërguar, atëherë do të përmbushet patjetër Fjala e Zotit 
tënd e paracaktuar kundër atyre që largohen prej së Vërtetës me kokëfortësi, sepse ata nuk besojnë. 

 Mësime nga ajetet:
 Mirësia më e madhe që i josh besimtarët, është shikimi i Fytyrës së Allahut të Lartësuar në Xhenet.
 Sqarimi i Fuqisë së Allahut dhe se Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë.
 Besimi se Allahu është Krijues unik (teuhid er-rububijje) zhvlerësohet nëse Atij i shoqërohen të tjerë në adhurim 
(teuhid el-ilahijje), prandaj duhet që Allahu të njësohet në të dyja apektet.
 Nëse Allahu e ka caktuar se një popull nuk ka për të besuar, për shkak të gjynaheve që bëjnë, ata nuk kanë për të 
besuar (çfarëdo mrekullie apo argumenti t’u sillet). 

26  Ata që bëjnë më të mirën e tyre, duke zbatuar 
detyrimet që ka caktuar Allahu dhe duke braktisur 
gjynahet që ka ndaluar Ai, do të kenë shpërblimin 
më të mirë, i cili është Xheneti. Madje atje do të 
shpërblehen edhe më shumë, duke parë Fytyrën 
Fisnike të Allahut. Fytyrat e tyre nuk do t’i mbu-
lojë as pluhuri, as turpi e as poshtërimi. Kush i ka 
këto cilësi mirësie do të jetë banor i Xhenetit, ku 
do të qëndrojë përgjithmonë.

27  Ndërsa ata që bëjnë vepra të këqija, siç janë fe-
mohimi dhe gjynahet, do të kenë dënim sa e keqja 
që kanë bërë, si ndëshkim prej Allahut në botën 
tjetër. Fytyrat e tyre do t’i mbulojë poshtërimi dhe 
turpi, sepse nuk do të gjejnë askënd që t’i shpëtojë 
prej dënimit të Allahut, kur Ai t’ua lëshojë; do të 
nxihen e do të bëhen si t’i kishte pllakosur nata e 
errët, për shkak të tymit të zi të Zjarrit që do t’i 
mbulojë. Kush i ka këto cilësi, do të jetë banor i 
Zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë.

28  O i Dërguar! Kujtoje Ditën e Gjykimit, kur 
t’i tubojmë të gjitha krijesat e t’u themi atyre që 
kanë bërë shirk ndaj Allahut në jetën e kësaj bote: 
“Qëndroni në vendin tuaj, o idhujtarë, së bashku 
me zotat tuaj të rremë, të cilët i adhuronit në vend 
të Allahut!” Kështu do t’i ndajmë të adhuruarit 
prej adhuruesve të tyre. Pastaj të adhuruarit do të 
thonë, duke u distancuar: “Ju nuk na adhuronit ne 
në dynja.”

29  Ja, se si distancohen prej tyre edhe zotat e tyre 
të rremë, të cilët ata i adhuronin në vend të Alla-
hut, duke thënë: “Allahu është dëshmues - dhe Ai 
na mjafton - se ne nuk kemi dashur asnjëherë që të 
na adhuronit dhe kurrë nuk ju kemi urdhëruar për 
këtë. Madje as nuk e dinim se po na adhuronit.”

30  Në këtë moment madhështor do të vihet në 

26  Those who do good, including that which Allah 
made obligatory on them, and stay away from the 
sins that Allah has prohibited, will receive the best 
reward, which is Paradise, and even more, which is 
to see the noble face of Allah. Neither dust, nor hu-
miliation nor disgrace will cover their faces. Such 
people who do good are the companions of Para-
dise, where they will remain eternally.

27  Those who do bad actions – disbelieving and 
doing wrong – will receive equal repayment in the 
Afterlife for the sins they committed in this life. 
Their faces will be covered in humiliation and dis-
grace, and there will be no one to save them from 
the punishment that Allah will give them. It will be 
as if their faces were covered by patches of black-
ness of the dark night because of the great amount 
of smoke and blackness that will reach them from 
the fire of Hell. Such people are the companions of 
the fire of Hell, where they will live eternally.

28  And remember O Messenger, the Day of Judge-
ment, when Allah will gather together all of cre-
ation, and will tell those who associated partners 
with Allah in the world to stay in their place – they 
and the ‘gods’ they used to worship beside Allah. 
Then He will separate those who were worshipped 
from those who worshipped them; and those who 
were worshipped will free themselves from those 
who worshipped them, saying, ‘It was not us you 
worshipped’.

29  Their so called gods dissasociate themselves 
from them, saying that Allah is sufficient as a wit-
ness that they were not happy being worshipped 
by them, nor did they command them to do so, nor 
were they aware of their worship of them!

30  In that great place each soul will be informed of what it did in the life of the world. Then the idolaters will return to 
their true Lord, Who is Allah, Who has power over their reckoning, and the intercession of idols that they made up will 
be non-existent.

31  Say O Messenger to these idolators, ‘Who is it that provides for you from the sky, sending down rain; who provides for 
you from the earth, with the plants that grow in it and what it contains of metals and minerals; and who brings the living 
from the dead, like humanity from a drop of semen and the bird from the egg; and who brings the dead from the living, 
like semen from animals, and the egg from the bird? And who governs everything in the heavens and the earth and what 
has been created in them? They will reply that Allah is the One Who does all of this. Say to them that, if they know this, 
they should be mindful of Him, following what Allah instructs and staying away from what He has prohibited.

32  The One who does all of that O people is Allah, The Truth, your Creator and the Manager of your affairs. Then besides 
truth, what is there except error and loss? How do you turn away from the clear truth, with its proofs, to falsehood whims 
and desires?

33  Just as the Lordship of Allah is established, His Decree has also been established; that those who turn away from the 
truth out of pride will not have faith.

 Beneficial Points:
1. Performing many good actions is highly encouraged because this will result in happiness and in seeing the noble Face 
of Allah in Paradise.  2. Doing bad actions is clearly warned against because this will result in suffering, disgrace and 
humiliation.  3. The disowning by every ‘god,’ whatever it may be, of whoever worshipped it on the day of Judgement.
4. On the day of Judgement every soul will be informed of the good and evil it did.  5. Showing the power of Allah, and 
that He has power over all things.  6. Believing in Allah’s lordship alone and yet associating others with Him in divinity 
and worship is futile and will not benefit the worshipper on the Day of Judgement, as it is necessary to believe in His 
lordship and His divinity without associating anything with Him.  7. If Allah decrees that a people will not be guided to 
faith, then they will not believe.
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këtë Kuran vetë Muhamedi j e ka përpiluar, duke ia mveshur atë Allahut”. Thuaju, o i Dërguar, si përgjigje ndaj tyre: “Nëse do 
ta kisha trilluar vetë, unë që jam njeri si ju, atëherë silleni edhe ju të paktën një sure të vetme si ky (Kuran); madje thirrni kë të 
mundeni, që t’ju ndihmojnë, nëse jeni të sinqertë në pretendimin tuaj, se ky Kuran qenka i trilluar. Por ju nuk do të mund ta bëni 
një gjë të tillë. Pafuqia juaj për ta bërë këtë, ndonëse jeni të zotët e fjalës dhe të elokuencës, tregon se ky Kuran është i zbritur nga 
vetë Allahu.”

39  Ata nuk e ndërmorën këtë që iu kërkua, por nxituan që ta quanin të gënjeshtërt Kuranin para se ta kuptonin e të meditonin rreth 
tij dhe para se t’i kapte dënimi që u ishte paralajmëruar, se në të vërtetë ardhja e tij ishte afruar. Në këtë mënyrë patën mohuar edhe 
popujt e hershëm dhe u zbriti ai dënim që u zbriti. Prandaj medito, o i Dërguar, sesi ishte fundi i popujve mohues e që i shkatërroi 
Allahu.

40  Prej idhujtarëve do të ketë që do t’i besojnë Kuranit para vdekjes së tyre, sikurse prej tyre do të ketë që nuk do ta besojnë për 
shkak të mllefit dhe mendjemadhësisë, derisa të vdesin. Zoti yt, o i Dërguar, është më i Dijshmi rreth atyre që këmbëngulin në mos-
besim dhe ka për t’u dhënë dënimin që meritojnë për mohimin e tyre.

41  Nëse populli yt, o i Dërguar, të quan gënjeshtar, thuaju atyre: “Unë do të shpërblehem për punën time dhejam përgjegjës për 
pasojat e saj. Edhe ju do të shpërbleheni për punën tuaj dhe do të mbani ndëshkimin e saj. Ju nuk keni lidhje me ndëshkimin për 
punën time (nëse gënjej), sikurse edhe unë nuk kam lidhje me ndëshkimin punën tuaj (nëse më mohoni)”.

42  Disa prej idhujtarëve të dëgjojnë ty, o i Dërguar, kur lexon Kuranin, por jo për ta pranuar e as për t’u bindur. A mos vallë, ti 
ke fuqi që ta bësh të dëgjojë dikë që i është marrë dëgjimi?! Po kështu, nuk do të mund t’i udhëzosh ata që janë të shurdhër ndaj 
pranimit të së Vërtetës, ndaj dhe nuk arrijnë ta perceptojnë atë.

 Mësime nga ajetet:
 Ai që udhëzon për tek e Vërteta me ndërhyrjen dhe mbështetjen e tij, është vetëm Allahu dhe askush tjetër.
 Nxitja në kërkimin e fakteve bindëse, argumenteve të qarta dhe udhëzimeve për të mbërritur tek dija e vërtetë, duke 
i lënë iluzionet dhe hamendësimet.
 Askush nuk ka mundësi që të sjellë qoftë edhe një ajet si të Kuranit Fisnik, deri në Ditën e Gjykimit.
 Injoranca e idhujtarëve dhe mohimi i tyre në lidhje me atë që nuk e kuptonin dhe as nuk thelloheshin në mendime 
rreth saj (shpalljes). 

34  Thuaju, o i Dërguar, idhujtarëve të tillë: “A ka ndo-
një prej idhujve tuaj, që i adhuroni në vend të Allahut, 
që mund të sjellë në ekzistencë ndonjë krijesë, duke 
mos u mbështetur në asnjë shembull të mëparshëm, e 
pastaj pas vdekjes së saj ta ringjallë përsëri?!” Thuaju 
atyre: “Allahu mundet që të sjellë në ekzistencë çfa-
rëdolloj krijese, duke mos u mbështetur në asnjë she-
mbull të mëparshëm, e pastaj ta ringjallë atë pas vdek-
jes së saj. Përse, pra, i largoheni të Vërtetës, o idhujtarë, 
duke ndjekur të pavërtetën?!”

35  Thuaju atyre, o i Dërguar: “A mundet ndokush prej 
idhujve tuaj, që i adhuroni në vend të Allahut, të udhë-
zojë për tek e Vërteta?!” Thuaju atyre: “Vetëm Allahu 
mundet që të udhëzojë për tek e Vërteta. Atëherë, Ai që 
i thërret dhe i udhëzon njerëzit për tek e Vërteta meriton 
të dëgjohet apo idhujt tuaj, të cilët nuk udhëzojnë dot as 
veten, përveç nëse ata i udhëzon tjetërkush?! Prandaj, 
ç’është me ju që gjykoni kaq keq, kur pretendoni se ata 
janë ortakë me Allahun?! I Pastër është Allahu prej asaj 
që ju thoni, i Lartësuar dhe i Madhëruar!”

36  Mirëpo shumica e idhujtarëve ndjekin vetëm atë 
për të cilën ata nuk kanë kurrfarë dijeje. Ata shkojnë 
vetëm pas iluzioneve dhe dyshimeve, por dyshimi ku-
rrë nuk mund të zërë vendin e dijes së sigurt e as nuk 
mund ta zëvendësojë atë. Vërtet, Allahu di gjithçka që 
ata bëjnë, asnjë veprim nuk mund t’i fshihet Atij dhe Ai 
do t’u japë shpërblimin që meritojnë për punët e tyre.

37  Është e pamundur që ky Kuran të trillohet apo t’i at-
ribuohet dikujt tjetër përveç Allahut, për shkak se nje-
rëzit janë vetiu të pafuqishëm për të sjellë një të ngja-
shëm me të. Në fakt, ai vërteton Librat që zbritën para 
tij dhe sqaron dispozitat e përgjithshme që gjenden në 
to. Kështu që nuk ka dyshim se është i zbritur prej Zotit 
të të gjithë krijesave.

38  Idhujtarë të tillë madje do të thonë: “Në të vërtetë, 

34  Say to them O Messenger: ‘Is there are any of 
their ‘partners’ who they worship beside Allah, who 
originate creation from nothing, and bring it back 
to life after death?’ Tell them: ‘Allah originates cre-
ation from nothing, and then brings it back to life 
after death, so how can you O idolaters turn away 
from the truth to falsehood?’

35  Say to them O messenger: ‘Is there are any of 
their ‘partners’ who they worship beside Allah, one 
who guides to the truth? Is He Who guides people 
to the truth and calls them to it more worthy of be-
ing followed, or your so-called gods which cannot 
guide themselves unless they are guided? What is 
wrong with you that you judge so falsely, claiming 
that they are ‘partners’ to Allah? Allah is far above 
what you say.’

36  Most of the idolaters only follow matters that 
they have no knowledge about, only guessing and 
assuming. Mere assumption cannot take the place 
of knowledge and can be of no use against it. Al-
lah knows all that they do, nothing of what they 
do is hidden from Him, and they will be rewarded 
accordingly.

37  This Qur’ān, miraculous in its eloquence and 
law-giving, could not be fabricated, and it cannot 
be attributed to anyone but Allah, because people 
are not capable of coming up with anything simi-
lar to it. Rather, it confirms the scriptures that were 
revealed before it, and clarifies the laws in it, and 
there is no doubt that it was revealed by the Lord of 
all created things.

38  Or do these idolaters say that Muhammad 
(peace and blessings be upon him) came up with 

the Qur’ān himself claiming that it is from Allah? Say to them O Messenger, ‘If I as a human being like you, have been 
able to come up with it, then you also should bring a chapter like it, and call upon whomever you wish to assist you, if you 
are telling the truth in claiming that the Qur’ān is not really from Allah. But you have not be able to do so, even though 
you are talented and eloquent in the language – showing you that the Qur’ān has been revealed by Allah.’

39  Yet the disbelievers do not respond to these challenges, but reject the Qur’ān before even thinking about it, without 
understanding it, and the punishment about which they have been warned has not yet come to them, although it is near!. 
In the same way, past communities rejected the truth, and Allah sent His punishment upon them. So reflect upon the end 
of these communities who rejected the truth, because they were destroyed by Allah.

40  There are idolaters who believe in the Qur’ān before their death, and there are those who do not believe in it out of 
stubbornness and pride until they die. Allah knows best those who persist in their disbelief and ingratitude, and will repay 
them for their actions.

41  If they reject you O Messenger, then you will be rewarded for what you do, and your actions are your responsibility; 
and that they will be repaid for what they do, and they will have to deal with the consequences of their actions. They will 
not be responsible for what happens to you, and you are free from what happens to them.

42  And some of the idolaters listen to you O Messenger as you recite the Qur’ān not wanting to accept it and follow 
it. Are you able to make deaf people hear? Likewise you cannot guide those who are deaf to the truth, as they will not 
understand it.

 Beneficial Points:
1. The verses confirm the belief that humankind will be brought back to life after death.
2. It is Allah alone, the Guider to the truth, and no one else, Who gives guidance.
3. The necessity of following articles of faith with certainty and without conjecture.
4. The miraculous nature of the Qur’ān in its eloquence and law-giving is a proof that the Qur’ān is from Allah.
5. No one until the Day of Judgement will be able to produce even an verse like the noble Qur’ān. 6. The verses make 
clear the pride and stubbornness of the idolaters in their rejection of the Prophet (peace be upon him).
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48  Jobesimtarët e tillë kryeneçë dhe kundërshtues të thonë: - ‘Kur do të jetë koha që do të ndodhë dënimi që na e premtuat, 
nëse jeni të sinqertë në lidhje me atë në të cilën thërrisni?!”

49  Thuaju atyre, o i Dërguar: - ‘Unë nuk kam në dorë t’i sjell dëm as vetes time, duke e dëmtuar apo që t’ia largoj atë (dëmin) 
prej saj, si dhe as që t’i sjell dobi, duke i mundësuar përfitime, prandaj si mundet që dikush tjetër të ketë mundësi që të sjellë 
dobi apo dëm?! Përveç nëse këtë e dëshiron Allahu, si është e mundur që unë ta di Gajbin (Dijen e Fshehtë) e Tij?!’ Mirëpo për 
secilin popull që Allahu u ka premtuar shkatërrimin, ekziston një kohë e caktuar për shkatërrimin e tyre, të cilën nuk e di as-
kush tjetër përveç Allahut dhe kur të vijë koha e shkatërrimit, as nuk do t’u shtyhet atyre afati e as nuk do t’u përshpejtohet.

50  Thuaju, o i Dërguar, të tillëve që e kërkojnë përshpejtimin e dënimit: - ‘Më tregoni, nëse juve do t’ju vinte dënimi i Allahut 
në çfarëdo momenti të natës apo të ditës, çfarë fitoni me përshpejtimin e këtij dënimi?!

51   Më së shumti që do të bëni, kur t’ju vijë juve dënimi që ju është premtuar, është të besoni në një moment kur në fakt besimi 
njeriut nuk do t’ju vlejë, nëse nuk keni besuar.

52  Pasi ju fillon ndëshkimi dhe pas kërkesës së tyre për të dalë prej tij, do t’u thuhet: - ‘Shijojeni tani dënimin e përjetshëm të 
Ahiretit (Botës Tjetër). A mos po shpërbleheni për tjetër, veçse për mohimin dhe gjynahet që bënit?!’

53  Ndërsa idhujtarët,duke të provokuar përsëri, o i Dërguar, të thonë: - ‘Vërtet ky dënim me të cilin jemi paralajmëruar është 
i vërtetë?!’ Thuaju: - ‘Po, pasha Allahun - është i vërtetë, e ju nuk keni për të shpëtuar dot prej tij!’ 

 Mësime nga ajetet:
 Është vetë njeriu ai që e çon veten në gjërat që e shkatërrojnë, ndërsa Allahu nuk bën kurrë padrejtësi.
 Detyra e një profeti është vetëm përcjellja e mesazhit hyjnor, pastaj është Allahu Ai që ua bën llogarinë dhe ua sjell 
ndëshkimin njerëzve, sipas Urtësisë së Vet: ose duke ua përshpejtuar gjatë kohës sa është gjallë profeti, ose duke ua 
shtyrë atë deri edhe pas vdekjes së tij.
 Dobia dhe dëmi janë vetëm në dorë të Allahut të Lartësuar dhe askush prej krijesave nuk e ka këtë mundësi as ndaj 
vetes së vet e as ndaj të tjerëve. 
 Njeriut nuk do t’i sjellë asnjë dobi besimi në momentin kur është duke i dalë shpirti.

43  Prej idhujtarëve ka të atillë, o i Dërguar, që të 
shikojnë përciptazi dhe jo me sytë e mendjes. A mos 
vallë, ti ke mundësi që t’i bësh të shikojnë ata që janë 
verbuar?! E nëse ti nuk ke mundësi ta bësh këtë, atë-
herë nuk do të kesh mundësi as t’ua tregosh rrugën 
atyre që e kanë humbur vështrimin logjik.

44  Vërtet, Allahu është i dëlirë nga çdo lloj padrej-
tësie, pra, nuk u bën padrejtësi robërve të Vet, qoftë 
edhe sa një grimcë, por janë ata të cilët i bëjnë keq 
vetvetes, duke e çuar drejt shkatërrimit, për shkak të 
fanatizmit ndaj së kotës, fodullëkut dhe mllefit.

45  Ditën kur Allahu ka për t’i tubuar njerëzit për t’i 
gjykuar, atyre do t’u duket sikur kanë qëndruar në 
jetën e dynjasë dhe të berzahut (jetën shpirtërore në 
varr) vetëm një orë gjatë ditës e asgjë më shumë, sa 
për të njohur njëri-tjetrin. E pastaj do të marrin fund 
këto njohje mes tyre për shkak të vështirësisë së ma-
dhe dhe tmerreve të Kiametit. Vërtet, do të të jenë të 
humbur ata që e quajnë gënjeshtër takimin me Zotin 
e tyre në Ditën e Gjykimit. Ata nuk besuan në Ri-
ngjalljen, sa ishin në jetën e dynjasë, në mënyrë që të 
shpëtonin prej shkatërrimit.

46  Edhe po ta treguam ty, o i Dërguar, një pjesë prej 
dënimit që ua premtuam atyre para se të vdesësh, 
edhe po nuk ta treguam, në të dyja rastet kthimi i tyre 
do të jetë tek Ne në Ditën e Gjykimit. Atëherë Allahu 
do të shohë veprat që ata kanë bërë, pa iu fshehur as-
gjë prej tyre, e do t’u japë shpërblimin që meritojnë.

47  Çdo popull prej brezave të mëhershëm e ka patur 
një të dërguar prej Zotit. Kur ai ua përcillte atë për 
të cilën qe urdhëruar dhe ata e mohonin atë, atëherë 
u gjykua në mes tyre me drejtësi. Kështu Allahu e 
shpëtonte atë me mirësinë e Vet dhe i shkatërronte 
të tjerët me drejtësinë e Vet, duke mos u bërë atyre 
asnjë padrejtësi për veprat që ata merituan.

43  And from them are those who see you O Mes-
senger with their normal eyesight, but not with the 
vision of insight. Is it possible for you to make the 
blind see? You are not able to do so, and likewise 
you is unable to guide those who lack perception 
and understanding.

44  Without doubt, Allah is far too High and Exalt-
ed that He would wrong people, and He does not 
wrong them by even the weight of an atom. Rather, 
it is they who wrong themselves, bringing about 
their own ruin because of clinging to falsehood, 
pride and stubbornness.

45  On the day that Allah gathers people on the Day 
of Judgement, to bring them to account, it will be 
as if they had lived on earth and then waited after 
death for the Day of Judgement for only an hour, 
and no more. They will recognise each other on 
that day, but then their acquaintances will be cut 
off from them because of the intensity of the terrors 
they witness on the Day of Judgement. The losers 
will be those who rejected the meeting with their 
Lord on the Day of Judgement and who did not be-
lieve in the day or resurrection so that they could 
safeguard themselves from loss.

46  Regardless of whether Allah shows the Messen-
ger (peace be upon him)some of the punishment He 
promises them before his death, or He makes him 
die before this, they will return to Allah on the Day 
of Judgement. Moreover, Allah is a witness to what 
they used to do, none of it being hidden from Him, 
and they will be repaid for their actions.

47  Every past nation had a messenger sent to them. 
When the messenger delivered to them what he was 
instructed to, and they rejected him, it was judged justly between him and them. Allah saved the messenger out of His 
grace, and destroyed them through His justice; and they were not wronged in any way in the repayment for what they did.

48  The stbborn disbelievers say: ‘When will the punishment you promised to us occur, if you are telling the truth.’
49  Say to them O Messenger, ‘I have no control over anything benefiting or harming me, so how can I control benefit or 

harm for other people, apart from what Allah wills? How then do I know the Ghaib? Allah has appointed a set time for 
the destruction of every nation; but only Allah knows the times. If the time of your destruction has arrived, it cannot be 
brought forward or delayed by even a second.’

50  Say O Messenger to these people who wish to hasten on the punishment: ‘Inform me if the punishment of Allah came 
toy ou at any time of the night or day, what is it of this punishment exactly that you want to be brought quickly– happiness 
and joy? Or would it be sorrow and regret? Therefore, you should not seek to hasten it.’

51  Or is it that they will believe after the promised punishment has come down upon them, when believing will not bene-
fit anyone who had not previously brought faith? Is it now that they will believe? And before they were seeking to hasten 
it because they did not believe in it?! 52  Then when they have been made to enter the punishment and they will seek to 
be removed from it, it will be said to them: ‘Taste the everlasting torment of the Hereafter. Are you not being repaid ex-
cept for your disbelief and disobedience? 53  The idolaters ask you O Messenger f this punishment which they have been 
promised is true? Tell them: ‘By Allah! It is the very truth and you cannot get away from it.’

 Beneficial Points:
1. People bring ruin upon themselves: Allah is High and Exalted, that He would wrong anyone.  2. The believers must 
prepare themselves for the Day of Judgement and the terrors and events of it.  3. Those who deny the Day of Judgement 
and their meeting with Allah have lost everything.  4. The task of the Messenger is to deliver his message, and Allah will 
judge between him and his people, if they reject him, on the day of Judgement.  5. Benefit and harm is in Allah’s hands, 
glory be to Him, and no one in creation has control over harm or benefit for himself or anyone else.  6. Every nation has 
a set time for their length which only Allah has knowledge of. This time cannot be brought forward or delayed for even a 
second.  7. Believing at the point of death and the soul leaving the body will not be of any benefit.
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kalimtare’. 
59  Thuaju, o i Dërguar, idhujtarëve të tillë: - ‘Më tregoni lidhur me atë që Allahu ju begatoi, duke ju zbritur juve rrizk 

(të mira, furnizime) dhe ju vepruat me to siç dëshiruat; disa prej tyre i konsideruat haram e disa të tjera i konsideruat 
hallall’. Thuaju: - ‘Mos vallë Allahu jua lejoi juve që t’i konsideronit hallall ato që i lejuat, e t’i konsideronit haram ato 
që i ndaluat, apo mos vallë ju po trilloni në emër të Tij gënjeshtra?!

60  Çfarë mendojnë ata që trillojnë gënjeshtra ndaj Tij se do t’u ngjajë në Ditën e Gjykimit?! A mos mendojnë se do t’u 
falet atyre?! Eh, sa keq! Vërtet që Allahu është Zotërues i mirësive të shumta për njerëzit, duke i toleruar ata dhe duke 
mos ua përshpejtuar ndëshkimin, por shumica e tyre i refuzojnë mirësitë e Allahut, prandaj edhe nuk janë mirënjohës.

61  Ti, o i Dërguar, nuk kryen asnjë veprim, nuk lexon Kuran, sikurse as ju - o besimtarë - nuk bëni asnjë vepër, pa u 
parë nga, duke qenë të Dijshëm në lidhje me ju, e duke qenë Dëgjuesi juaj, sa herë që ju angazhoheni në kryerjen e 
dispozitave të fesë. 
Prej dijes së Zotit tënd nuk mund të fshihet as sa pesha e një kokrrize, qoftë në qiell apo në tokë, madje as më e vogël 
e as më e madhe se aq, e që mos të jetë e regjistruar në Librin e Qartë, i cili nuk ka lënë as të vogël e as të madhe pa e 
llogaritur. 

 Mësime nga ajetet:
 Dënimi i madh që i pret idhujtarët që i bëjnë shirk Allahut, aq sa ata do të dëshironin që të shpëtonin prej tij me çdo 
gjë që është në tokë, e përsëri kjo nuk do t’u pranohet.
 Kur’ani është shërim për besimtarët, për të gjitha sëmundjet epshore dhe dyshuese, nëpërmjet atyre që gjenden në të: 
udhëzimeve, argumenteve logjike dhe faktike.
 Besimtari duhet që të gëzohet për mirësinë e Islamit (me pesë kushtet e tij) dhe imanit (me gjashtë kushtet e tij) më 
shumë se çdo fitim tjetër prej të pavlerave të kësaj bote.
 Mbikëqyrja e përpiktë e Allahut ndaj robve të Vet: punëve, mendimeve dhe qëllimeve të tyre. 

54  Çdo idhujtar, që i bën shirk Allahut, do t’i 
kishte dhënë të gjitha ato që janë në tokë, prej pa-
surive të lakmuara, në mënyrë që të shpëtonte prej 
dënimit të Allahut, nëse do t’i jepej si mundësi. 
Atë ditë idhujtarët do ta fshehin pikëllimin për 
kufrin (mohimin e Allahut) që kanë bërë, pasi ta 
kenë parë dënimin e Ditës së Gjykimit. Atë ditë, 
Allahu ka për të gjykuar ne mes tyre me drejtësi, 
duke mos iu bërë asnjë padrejtësi. Në të vërtetë, 
ata janë duke paguar për atë që kanë bërë.

55  A nuk i përket Allahut pushteti i gjithçkaje që 
është në qiej dhe pushteti i gjithçkaje që është në 
tokë?! A nuk është real premtimi i Allahut për 
ndëshkimin e jobesimtarëve, pa as më të voglën 
dilemë?! Megjithatë, shumica e tyre nuk e dinë 
këtë, prandaj edhe dyshojnë.

56  Ai - qoftë i lartësuar! - i ringjall të vdekurit 
dhe i vdes të gjallët dhe vetëm tek Ai kanë për t’u 
kthyer në Ditën e Gjykimit për t’i shpërblyer për 
atë që ata kanë bërë.

57  O ju njerëz, juve ju ka ardhur Kur’ani, ku gje-
nden përkujtime, përmallime dhe frikësime. Ai 
është shërim i sëmundjeve që janë në zemra, si 
dyshimeve dhe mëdyshjeve, si dhe udhëzim për 
tek Rruga e Vërtetë. Në të gjendet mëshirë për be-
simtarët dhe ata përfitojnë prej tij’.

58  Thuaju, o i Dërguar, njerëzve: - ‘Ajo me të ci-
lën u ka ardhur Muhamedi j, shpallja e Kur’ani t, 
është mirësi e Allahut ndaj jush dhe mëshirë e Tij 
për ju; prandaj, për mirësinë e Allahut ndaj jush 
dhe mëshirën e Tij për ju, duke zbritur këtë Kuran, 
ju duhet të gëzoheni (e jo për gjëra të tjera), pasi 
ajo me të cilën u ka ardhur atyre Muhamedi j 
është shumë më e dobishme për ta sesa ajo që ata 
grumbullojnë, prej gjërave te pavlera të kësaj bote 

54  If every person who associated partners with Al-
lah possessed all the valuable wealth on earth, they 
would offer it as ransom from Allah’s punishment 
if they were given the opportunity to do so. The 
idolaters will conceal their regret for their disbelief 
when they see the punishment on the Day of Judge-
ment. Allah will decide between them with justice 
and they will not be wronged, and they will only be 
repaid for their actions.

55  The control of whatever is in the heavens and 
earth is only Allah’s. Allah’s promise of punish-
ment for the disbelievers will undoubtedly occur, 
but most of them do not know that and are therefore 
in doubt.

56  He, may He be glorified, raises the dead and 
causes the living to die. It is to Him alone that you 
will be returned on the Day of Judgement. He will 
then repay you for your actions.

57  O people, now this Qur’ān has come to you, a 
powerful reminder, encouragement and warning. It 
is a cure for the illnesses of doubt and uncertainty 
that are in the hearts. It contains guidance to the 
path of truth and is a mercy for the believers, who 
are the ones who benefit from it.

58  Say, O Messenger, to the people: The Qur’ān 
that Muhammad (peace be upon him) brought to 
you is Allah’s grace and mercy to you. So rejoice 
in Allah’s grace and mercy to you by way of the 
revelation of this Qur’ān, and not in anything be-
sides this. 
What Muhammad (peace be upon him)brought to 
them from His Lord is better than the temporary 
and trivial things of this world. 

59  Say, O Messenger, to these idolaters: Tell me about Allah’s favour to you by way of the provision that He sent down, 
which you treated as you wished by making some unlawful and some lawful. Also, say to them: Did Allah give you per-
mission in declaring those things lawful or unlawful, or are you making up lies about Allah?

60  What do those who invent lies about Allah think will happen to them on the Day of Judgement? Do they think they 
will be forgiven? Never! Allah is Bountiful to people by giving them respite and not punishing them immediately; but 
most people deny Allah’s favours to them and are not grateful for them.

61  You, O Messenger, do not get involved in any matter, nor do you recite any portion of the Qur’ān, nor do you, O 
believers, do any action, except that I see you. I know about you when you act, and I hear you. The weight of an atom, in 
the sky or on earth, is not hidden from the knowledge of your Lord. Nor is there anything lesser or more in weight, except 
that it is recorded in a clear book that does not omit anything, no matter how small or big it may be.

 Beneficial Points:
1. The verses show the seriousness of the punishment that awaits those who associate partners with Allah, to the extent 
that they will wish to protect themselves from it with everything that is on earth; but even that will not be accepted from 
them.
2. Allah’s punishment will most certainly fall on the disbelievers.
3. The Qur’ān is a cure for the believers from the illnesses of the heart, because of the guidance and advice it contains.
4. A believer should rejoice in the blessing of Islam and faith and not in the trivial things of this world.
5. The legislation of what is lawful and unlawful is only from Allah.
6. We should be aware of Allah’s watching over us in secret and in public. Allah is aware of all our actions.
7. Everything a person does is recorded by Allah in a book that does not leave out anything, no matter how small or big 
it may be.
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të Allahu në lidhje me atë që ata thonë!.
67  Vetëm Ai është që e bëri për ju - o njerëz - natën, në mënyrë që të qetësoheni në të, prej veprimtarisë dhe lodhjes, 

ashtu siç ua bëri edhe ditën të ndriçuar, në mënyrë që të angazhoheni në të për ato gjëra që ju kthehen përsëri (shkëmbi-
me) në dobi të jetesës tuaj. Në këtë, me të vërtetë që ka argumente të qarta për një popull që dëgjojnë duke pranuar..

68  Një grup prej idhujtarëve thanë: - ‘Allahu i ka engjëjt vajzat e Tij.’ I Shenjtëruar qoftë Allahu nga ky trillim i thënë 
prej tyre! Atij - qoftë i lartësuar! - i përket pushteti i gjithçkaje që është në qiej dhe i gjithçkaje që është në tokë (e ç’i 
nevojitet Atij të ketë fëmijë?!). Ju për këtë që thatë - o idhujtarë - nuk bazoheni në asnjë argument të qartë. A po thoni 
ndaj Allahut një fjalë kaq të madhe - duke i mveshur Atij pasjen fëmijë - ndërkohë që ju nuk jeni në dijeni aspak për të 
Vërtetën rreth Tij e nuk keni asnjë argument (prej Tij)?!

69  Thuaju atyre, o i Dërguar: - ‘Ata që sajojnë ndaj Allahut gënjeshtër, duke i mveshur Atij fëmijë, nuk kanë për ta 
arritur atë që kërkojnë e as nuk kanë për të shpëtuar prej asaj që i frikësohen.

70  Prandaj mos të mashtrohen nga përjetimi i kënaqësive dhe të mirave të kësaj bote, pasi ai është një përjetim i shkur-
tër e kalimtar, e pas kësaj, tek Ne do të jetë kthimi i tyre në Ditën e Gjykimit dhe aty kemi për t’ua dhënë të shijojnë 
ndëshkimin e rëndë, për shkak të mosbesimit të tyre ndaj Allahut dhe mohimit që ata i bënë të Dërguarit të Tij. 

 Mësime nga ajetet:
 Miqësia e Allahut u përket atyre që i besojnë Atij, i vënë në zbatim porositë e Tij, largohen prej ndalesave të Tij, e 
ndjekin të Dërguarin e Tij j. Evlijatë (miqtë) e Allahut do jenë të sigurt në Ditën e Gjykimit dhe për ta do të ketë për-
gëzime në këtë botë ose me ndonjë ëndërr prej Allahut, ose gjatë vdekjes. 
 E tërë fuqia i përket vetëm Allahut, Ai është Zotëruesi i pushtetit dhe çdo gjë që adhurohet në vend të Allahut nuk ka 
asnjë lloj merite që të adhurohet (nuk janë të vërtetë).
 Nxitja që të mendohet rreth krijimit të Allahut, pasi kjo të prin për në besimin tek Ai dhe njësimin e Tij.
 Është haram të gënjesh në emër të Allahut të Lartësuar dhe ai që e bën këtë kurrë nuk ka për të shpëtuar. Një prej 
gënjeshtrave më të mëdha është t’i mveshen Allahut fëmijë. 

62  Pa dyshim miqtë e Allahut nuk kanë pse të 
kenë frikë për atë që presin t’u ndodhë (njerëzve) 
prej tmerreve të Kijametit, e as nuk kanë pse të 
dëshpërohen për atë që u ka kaluar prej jetës së 
dynjasë!

63  Këta të dashur (evlija), janë të gjithë ata që u 
pajisën me besim në Allahun dhe në të Dërguarin 
e Tij j e që ia kishin frikën Allahut duke i vënë 
në zbatim porositë e Tij dhe duke u larguar prej 
ndalesave të Tij.

64  Për ta do të ketë përgëzime prej Zotit të tyre në 
jetën e kësaj bote, me gjëra që kanë për t’i gëzuar 
ata, si: myzhde nëpërmjet ëndrrave apo respekt të 
njerëzve ndaj tyre, si dhe për ta do ketë përgëzi-
me edhe prej engjëjve kur të vijnë për t’u marrë 
shpirtin, kur të vdesin, si edhe kur të tubohen në 
ringjallje. Asgjë nuk ka për të ndryshuar në prem-
timin e Allahut ndaj tyre, e ky shpërblim është 
suksesi më madhor, se arrihet ajo që kërkohej dhe 
shpëtohet prej asaj që i frikësohej.

65  Prandaj, mos u dëshpëro, o i Dërguar, për 
shkak të asaj që thonë ata, duke bërë akuza dhe 
shpifje ndaj fesë, pasi e tërë fuqia dhe dominimi i 
përkasin vetëm Allahut, të cilin asgjë nuk mund ta 
bëjë të paaftë. Ai është Dëgjues i thënieve të tyre 
dhe i Gjithëdijshëm për ato që ata bëjnë dhe ka për 
t’ua dhënë atë që ata meritojnë për to.

66  Pra, a nuk i përket vetëm Allahut pushteti i 
gjithçkaje që është në qiej dhe pushteti i gjithçkaje 
që është në tokë?! Atëherë, çfarë janë duke ndje-
kur idhujtarët, të cilët adhurojnë idhuj në vend të 
Allahut, si ortakë të Tij?! Në të vërtetë, ata janë 
duke ndjekur vetëm se dyshime dhe ata nuk bëjnë 
gjë tjetër vetëm se gënjejnë kur ia mveshin idhujt 
e tyre Allahut si ortakë të! I Pastër dhe i Lartë ësh-

62  The friends of Allah will not have any fear of 
the terrors to come on the Day of Rising and they 
will not grieve over the pleasures of the world that 
they missed.

63  The friends of Allah are those who possess the 
qualities of having faith in Allah and following His 
Messenger; they are mindful of Allah by fulfilling 
His instructions and avoiding His prohibitions.

64  There is good news for these friends of Allah 
from their Lord, which will make them happy in 
the life of this world by means of good dreams and 
praise from people. They will also receive good 
news from the angels when they take away their 
souls. Allah’s promise will never be broken. That 
reward is the great success because it entails the 
fulfilment of their desires and salvation from what 
they fear.

65  Do not grieve, O Messenger, over what these 
people say in an attempt to insult or attack your re-
ligion. All power and dominion belongs to Allah. 
Nothing is outside His ability. He is the One Who 
hears their statements and knows their actions, and 
He will repay them for that.

66  The control of whoever is in the heavens and 
earth is only Allah’s. What is it that the idolaters 
who worship partners besides Allah are following? 
In reality, they are only following doubt and they 
are only lying when they attribute partners to Allah. 
Allah is far above their statements. 

67  It is He alone Who has made the night for you, 
O people, to take rest from tiredness. He has made 
the day bright for you to work and earn your live-
lihood. In that there are clear evidence for a people 
who listen with a view to being mindful and accepting.

68  Some of the idolaters said, ‘Allah has taken the angels as daughters’. Allah is free of their statement. He, may He be 
glorified, is Self-sufficient and is not in need of any of His creation. The control of whatever is in the heavens and the 
earth is His. You, O idolaters, do not have any proof for this statement of yours. Are you saying such a serious statement 
about Allah – by attributing a child to Him – even though you do not know the reality of this and you have no proof? 

69  Say to them, O Messenger: Those who invent lies about Allah – by attributing a child to Him – will not achieve what 
they desire and will not be saved from what they fear.

70  They should not be deceived by the luxuries of the world they enjoy. This is a brief and temporary enjoyment and 
then they will return to Me on the Day of Judgement. I will then make them taste the fierce punishment because of their 
disbelief in Me and rejection of My Messenger.

 Beneficial Points:
1. The friends of Allah are the ones who will be safe on the Day of Judgement and they will not grieve over what they 
missed.
2. Allah’s friendship is for those who have faith in Him, fulfil His instructions, avoid His prohibitions and follow His 
Messenger (peace be upon him).
3. The believers will receive good news from their Lord: either by having good dreams or at the time of death and other 
times.
4. Power belongs entirely to Allah; He is the Owner of Control. Those things that are worshipped besides Him have no 
reality.
5. The verses encourage reflecting over Allah’s creation, because that leads to faith in Him and His Oneness.
6. The verses show the serious offence of disbelief committed by the person who attributes a child to Allah.
7. It is unlawful to lie about Allah; and the person who does so will never be successful.
8. The things that the disbelievers enjoy in this world are considered little because of the punishment that awaits them. A 
believer should not be deceived by this.
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këmbënguljes së tyre që në zanafillë për t’i konsideruar gënjeshtarë profetët, prandaj edhe Allahu ua vulosi (mbylli) 
zemrat. E ashtu siç ua vulosëm zemrat atyre që nuk i pranuan të dërguarit e mëparshëm, ashtu ua vulosim zemrat edhe 
jobesimtarëve që i tejkalojnë kufijtë e Allahut me mosbesim, në çdo kohë dhe çdo vend.

75  Përsëri, pas një periudhe kohe pas këtyre të dërguarve, Ne dërguam Musain dhe vëllain e tij, Harunin, tek Faraoni, 
sunduesi i Egjiptit dhe tek paria e popullit të tij. I dërguam të dy, me mrekulli që tregonin Vërtetësinë e tyre, por ata 
(Faraoni dhe paria e popullit) u treguan mendjemëdhenj, duke mos besuar në atë me të cilën ata të dy u shkuan; ata ishin 
kriminelë, për shkak të mohimit të Allahut dhe konsiderimit si gënjeshtarë të të dërguarve të Tij.

76  Kur Faraonit dhe parisë së popullit të tij u erdhi feja nëpërmjet Musait dhe Harunit, ata thanë në lidhje me mrekullitë 
e tij treguese të Vërtetësisë së Shpalljes: ‘Kjo është thjesht një magji e hapur dhe jo diçka reale’.

77  Musai, duke i kundërshtuar, u tha: - ‘A po i thoni të Vërtetës që ju erdhi magji?! Kurrsesi nuk është magji, ndër-
kohë që unë e di (e po jua deklaroj edhe juve) se magjistari kurrë nuk ka për të shpëtuar, prandaj si është e mundur që 
ta përdor vetë?!’

78  Aty populli i Faraonit iu përgjigj Musait duke i thënë: - ‘A mos mendove që me këtë magji të na vish dhe të na lar-
gosh prej fesë në të cilën gjetëm baballarët tanë, në mënyrë që të të ngelë ty dhe vëllait tënd i tërë pushteti?! Ne kurrë 
nuk kemi për ta pranuar se ju të dy - o Musa dhe Harun - jeni të dërguar nga Zoti për ne. 

 Mësime nga ajetet:
 Fuqia e besimtarit kur ai përballet me armiqtë e vet është tek mbështetja tek Allahu.
 Këmbëngulja duke vazhduar më tej në mosbesim dhe mohim të të dërguarve sjellë domosdoshmërisht vulosjen 
(mbylljen) e zemrave, duke i bërë të mos besojnë më kurrë.
 Qëndrimi i armiqve të profetëve është një: ata e përshkruajnë gjithmonë udhëzimin si magji dhe gënjeshtër.
 Magjistari kurrë nuk ka për të shpëtuar. 

71  Rrëfeju këtyre idhujtarëve mohues, o i Dër-
guar, tregimin mbi Nuhut, kur ai i tha popullit 
të vet: - ‘O popull, nëse me të vërtetë është bërë 
problematik për ju qëndrimi im në mesin tuaj dhe 
u vjen vështirë pranimi i këshillës time, duke ju 
përmendur argumentet e Allahut, aq sa morët edhe 
vendimin për vrasjen time, dijeni se unë vetëm tek 
Allahu mbështetem që t’ju shkatërrojë kurthet që 
ju bëni, prandaj zbatojeni (nëse mundeni) vend-
imin tuaj, përpiquni që të më jepni fund, madje 
lutini edhe idhujt tuaj që të ndihmoheni prej tyre 
(nëse ju ndihmojnë) dhe këtë mos e bëni në më-
nyrë të fshehtë e të paqartë, por pasi t’i keni marrë 
masat që të më vrisni, kryejeni (hapur) atë që ju 
dëshironi e mos më jepni asnjë çast afat.

72  E nëse ju nuk i përgjigjeni thirrjes time (për në 
besim) ju e dini se unë nuk kam kërkuar prej jush 
asnjë shpërblim për përcjelljen e mesazhit të Zo-
tit tim tek ju, pasi shpërblimi im është vetëm nga 
Allahu, më besoni apo më mohoni. Allahu mua më 
ka urdhëruar që të jem prej të përkushtuarve ndaj 
Tij me bindje dhe vepra të mira përmirësuese.’

73  Mirëpo populli i vet atë e konsideroi gënjesh-
tar dhe nuk e besoi, e kështu Ne e shpëtuam atë 
dhe kush ishte me të në anijen me besimtarë, duke 
i bërë ata të vetmit pasardhës. Ne u dhamë fund 
atyre që i konsideruan gënjeshtra argumentet dhe 
faktet me të cilat ai u erdhi, me përmbytjen kata-
strofike. Prandaj medito, o i Dërguar, rreth çësh-
tjes se si qe përfundimi i popullit të cilin Nuhu e 
paralajmëroi, por që ata nuk e besuan.

74  Pastaj, pas një periudhe kohe pas Nuhut, Ne 
dërguam edhe të dërguar të tjerë tek popujt e tyre, 
të cilët shkuan me mrekulli dhe argumente, por 
ata nuk kishin dëshirë që të besonin, për shkak të 

71  Relate, O Messenger, to these denying idolaters 
the story of Noah (peace be with him) when he said 
to his people: O my people, if my being amongst 
you is hard for you, and my reminding you of Al-
lah’s signs and advising you is too difficult, and you 
have resolved to kill me, so I place my reliance in 
Allah alone to make your plots fail. So make a firm 
decision about your matter: resolve to destroy me 
and call your gods to help you and do not let your 
plot be an obscure secret. After your plan to kill me, 
go ahead and finish what you secretly intend and do 
not give me a moment of respite.

72  If you ignore my invitation, then you know that 
I have not asked for any reward from you for my 
conveying the message of my Lord to you. My re-
ward is only from Allah, whether you have faith in 
me or not. Allah has instructed me to be of those 
who devote themselves to Him with obedience and 
good actions.

73  Noah’s people denied him and did not accept 
him. I therefore saved him and those believers who 
were with him in the ship. I made them the suc-
cessors of those before them; and I destroyed those 
who rejected the signs and evidence that he brought 
by means of the Flood. So reflect, O Messenger, 
over the fate of the people who were warned by 
Noah (peace be with him) but did not believe.

74  Then, after a period of time, We sent, after Noah, 
messengers to their people. The messenger came to 
their communities with overwhelming miracles and 
pure laws. But they had no intention to believe on 
account of their previous insistence on rejection of 
the messengers. Allah therefore sealed their hearts. 

Just as We sealed the hearts of the followers of the messengers of the past We will seal the hearts of the disbelievers who 
overstep Allah’s limits by committing disbelief in every time and place.

75  After a period of time, following these messengers, I sent Moses and his brother, Aaron, to Pharaoh, the king of Egypt, 
and the nobles from his people. I sent them with miracles indicating their truthfulness, but the people of Pharaoh were too 
proud to accept what the messengers brought. They were a sinful people because of their disbelief in Allah and rejection 
of His messengers.

76  When the truth was brought by Moses and Aaron (peace be upon them) to Pharaoh and the nobles from his people, 
they said: These miracles – of the staff and the hand – that Moses has brought is clear magic and is not the revealed truth.

77  Moses said to them in disapproval: Are you calling the truth, when it has come to you, magic? Never! This is not 
magic. I know that a magician can never be successful, so why would I practise magic?

78  The people of Pharaoh gave Moses the following response: Have you brought this magic to turn us away from the 
religion we found our fathers following, so that you and your brother can gain control of us? We are not going to believe 
you two, O Moses and Aaron.

 Beneficial Points:
1. The verses encourage looking at the example of the people of the past because there are many lessons and warnings 
in their history.
2. The weapon of the believers when facing their enemies is reliance on Allah.
3. Believers should seek the reward of their calling to Allah only from Him except in the case of necessity, when one may 
ask for a wage for food/drink etc.
4. The fate of a believer is salvation and success whereas the fate of a disbeliever is loss and punishment.
5. Persistence in disbelief and rejection of the messengers results in the hearts being sealed and unable to ever accept 
faith.
6. The condition of the enemies of the messengers is the same: they always describe guidance as magic or lies.
7. A magician will never succeed.
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t’ua sjellë të mirën.’
85  Atëherë, ata iu përgjigjën Musait u, e i thanë: - ‘Vetëm tek Allahu jemi mbështetur, prandaj, o Zoti ynë, mos lejo që 

të na sundojnë zullumqarët, e të na vënë në sprovë për besimin tonë, me tortura, vrasje apo tundime.
86  Na shpëto me mëshirën Tënde - o Zoti ynë - prej duarve të popullit jobesimtar të Faraonit, pasi ata na kanë skllavë-

ruar e na kanë munduar me tortura dhe vrasje.’
87  E Ne i shpallëm Musait dhe vëllait të tij, Harunit në Egjipt, që të zgjidhnin për popullin e tyre shtëpi të cilat t’i 

kthenin në faltore ku të adhurohej vetëm Allahu. “Kthejini shtëpitë tuaja me drejtim nga Xhamia e Kudsit, kryejeni na-
mazin në formën më të plotë, si dhe tregoju, o Musa, besimtarëve në lidhje me atë që do t’i gëzojë: ndihmën e Allahut, 
mbështetjen e Tij, shkatërrimin e armikut të tyre dhe bërjen e tyre udhëheqës në tokë.”

88  Musai tha: - ‘Zoti ynë, ti i ke dhënë Faraonit dhe përgjegjësve të popullit të tij prej bukurive të kësaj jete dhe zbu-
kurimeve vezulluese të saj, ashtu siç u ke dhënë edhe pasuri të madhe, mirëpo ata nuk të janë mirënjohës për atë që u 
ke dhënë, përkundrazi ata e përdorin atë që të devijojnë edhe të tjerët prej Rrugës Tënde, prandaj, o Zoti ynë, fshijua e 
zhdukua atyre pasurinë, si dhe bëjua zemrat atyre të ashpra, në mënyrë që të mos besojnë, derisa ta shikojnë dënimin e 
dhembshëm, kur besimi i tyre të mos u sjellë më asnjë dobi. 

 Mësime nga ajetet:
 Besueshmëria tek Allahu dhe ndihma e Tij, si dhe mbështetja tek Ai duhet që të jenë veçoritë e një besimtari të fortë.
 Bërja e qartë e rëndësisë që ka duaja (lutja); ajo është prej veçorive të atyre që mbështeten vazhdimisht tek Allahu.
 Nënvizimi i rëndësisë që ka falja e namazit, si dhe detyrimi i kryerjes së tij tek të gjitha shpalljet qiellore në çdo 
situatë të jetës.
 Lejueshmëria e bërjes dua (lutjes) kundër zullumqarit.

79  Atëherë, Faraoni i tha popullit të vet: - ‘Më sill-
ni çdo magjistar të aftë dhe profesionist në magji!’

80  Kur ia sollën magjistarët, Musai iu drejtua aty-
re duke qenë i sigurt në triumfin e vet ndaj tyre: - 
‘Hidheni - o magjistarë - atë që keni për të hedhur!’

81  Pasi e hodhën atë që kishin për të hedhur, pra, 
magjitë, Musai u tha: - ‘Kjo që sapo ju e treguat 
është vërtet magjia dhe Allahu, këtë që ju sapo e 
sajuat, ka për ta bërë të pavlerë, duke mos patur 
asnjëfarë ndikimi. Ju me këtë magji sillni shka-
tërrime në tokë dhe Allahu kurrë nuk ka për t’i 
dhënë të mira atij që është shkatërrues (i besimit 
në Zot).

82  Allahu ka e mbështet të Vërtetën dhe e bën të 
trimfojë me Fjalët e Veta Vendimarrëse dhe me 
fjalët e Sheriatit; argumentat dhe faktet e qarta 
fetare, edhe nëse këtë e urrejnë jobesimtarët dhe 
kriminelët nga rrethi i Faraonit.’

83  Megjithatë, populli vazhdoi në refuzimin e vet 
dhe nuk i besoi Musait - me gjithë mrekullitë re-
ale dhe argumenteve të qarta me të cilat ai u erdhi 
- përveç disa djemve prej bijve të Israilit, pavarë-
sisht frikës që kishin prej Faraonit dhe të parëve 
të popullit të tij, se mos ata i pengonin nga besimi 
duke i bërë të vuanin dënime, nëse çështja e tyre 
do zbulohej. Vërtet që Faraoni ishte arrogant dhe 
diktator mbi Egjiptin dhe banorët e tij. Gjithashtu 
ishte prej atyre që i kishin kaluar kufijtë, me mo-
him (të Zotit), me vrasje dhe me mundim të bijve 
të Israilit.

84  Kështu që Musai i tha popullit të vet: - ‘O po-
pull, nëse vërtet ju e keni besuar Allahun, atëherë 
vetëm tek Allahu mbështetuni, nëse jeni muslima-
në (të dorëzuar ndaj Zotit), pasi mbështetja juaj 
tek Allahu ka për t’ua larguar të keqen, e ka për 

79  Pharaoh said to his people, ‘Bring me every per-
son who is knowledgeable and skilled in magic’.

80  When the magicians were brought to Pharaoh, 
Moses (peace be upon him) said to them with full 
faith that he would defeat them, ‘Throw down, O 
magicians, whatever you have to throw’.

81  When they threw down their magical spells, 
Moses (peace be upon him) said to them: What you 
have shown is magic. Allah will cause what you 
have done to be nothing and of no effect. You cause 
corruption on earth by means of your magic and 
Allah does not set right the action of a person who 
causes corruption.

82  Allah will establish the truth and give it weight 
with His words of decree and with the proof and ev-
idence contained in His words of law, even though 
the sinful disbelievers from the people of Pharaoh 
dislike it.

83  The people resolved to turn away and none ac-
cepted Moses (peace be upon him), despite the open 
miracles and clear proof he brought, besides a few 
youth from his people, the Israelites. Those who 
persisted in rejection did so out of fear that Phar-
aoh and the nobles from his people would turn them 
away from their faith by imposing a punishment on 
them if they came to know of their belief. Pharaoh 
was high-handed in his authority over Egypt and 
its people, and he was of those who overstepped 
the limit with respect to disbelief and in killing and 
punishing the Israelites.

84  Moses (peace be upon him) said to his people, 
‘O my people, if you have true faith in Allah, place 
your reliance in Him alone, if you have submitted. 
Placing reliance in Allah will protect you from harm and will bring you good’.

85  They responded to Moses (peace be upon him) and said to him: In Allah alone we place our trust. O our Lord, do not 
give the wrongdoers power over us because they will try to take us away from our religion by inflicting punishments on 
us, by killing us and by tempting us.

86  Rescue us through Your mercy, O our Lord, from the hands of the people of Pharaoh who are disbelievers, because 
they have made us into slaves and have harmed us by inflicting punishments on us and by killing us.

87  I revealed to Moses and his brother, Aaron (peace be upon them), that they should select and make homes for their 
people to worship Me alone; that they should make their homes face the direction of the qiblah (which was then Jeru-
salem); and that they should perform the ritual prayer with perfection. I also told Moses to inform the believers of news 
that will please them: the news of My assistance and support for them; My destruction of their enemy; and My making 
them successors on earth.

88  Moses (peace be upon him) said: O our Lord, You have given Pharaoh and the nobles from his people the glitz and 
glamour of this world. You have also given them wealth in this worldly life; but they were not grateful to You for what 
You gave them. Instead, they used that to mislead others from Your path. O our Lord, utterly destroy their wealth. Make 
their hearts hard so that they do not believe, unless they see the painful punishment at a time when their belief will be of 
no benefit to them.

 Beneficial Points:
1. Having trust in Allah and His assistance should be among the qualities of a strong believer.
2. Eventually, truth will be victorious no matter how high and overpowering falsehood becomes.
3. It is obligatory to place trust in Allah and to rely on Him alone.
4. The verses explain the importance of prayer and that it is one of the qualities of those who rely on Allah.
5. Establishing the ritual prayer is paramount and it is an obligation in all revealed religions and in all circumstances.
6. It is acceptable in the sacred law to make a prayer against an oppressor.
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nuk patën mosmarrëveshje në lidhje me çështjen e fesë së tyre derisa u erdhi Kur’ani, i cili ishte vërtetues i atyre (poro-
sive) që ata i lexonin në Teurat, domethënë i cilësive të Muhamedit j. Pasi ata e mohuan këtë, atëherë iu morën tokat që 
kishin. Vërtet që Zoti yt, o i Dërguar, ka për të gjykuar mes tyre në Ditën e Gjykimit lidhur me atë për të cilën ata ishin 
në mospajtime, duke i dhënë secilit, atij që është në të Vërtetën dhe atij që është në të kotën, atë që e meriton.

94  Nëse ti, o i Dërguar, je në mëdyshje dhe dilemë rreth Vërtetësisë së asaj që Ne ta kemi zbritur ty, pra, shpalljes së 
Kur’ani t, atëherë pyet këdo që të besoi, prej hebrenjve, të cilët e lexojnë Teuratin; si dhe prej të krishterëve, të cilët e 
lexojnë Ungjillin; pasi ata kanë për të të treguar se ajo që të është zbritur ty është e vërtetë, bazuar në ato që gjejnë rreth 
përshkrimit për të në librat e tyre. 
Ty të ka ardhur e Vërteta, për të cilën nuk mund të kihet asnjë dilemë që është prej Zotit tënd, prandaj mos u bëj prej 
dyshuesve.

95  Mos u bëj as prej atyre që i konsideruan gënjeshtra argumentet e pakundërshtueshme të Allahut dhe faktet e Tij të 
qarta, e të bëhesh kështu prej të shkatërruarve, të cilët i shkatërruan vetet e tyre me ekspozimin e tyre në gjërat e dëm-
shme, për shkak të mohimit të tyre. 
*Të gjitha këto paralajmërime, janë për të treguar rrezikshmërinë që sjell vënia në dyshim dhe konsiderimi gënjeshtër 
i Kur’anit, përndryshe i Dërguari është i mbrojtur nga rënia në diçka të ngjashme si këto.

96  Vërtet që ata të cilët caktimi i Allahut e vërtetoi se ata do të vdesin në mosbesim, për shkak të këmbënguljes së tyre 
në të, nuk do kishin për të besuar kurrë,

97  madje edhe nëse atyre do t’u sillej çdo argument fetar apo apo në horizont, derisa ata vetë ta dëshmonin dënimin, e 
të besonin atëherë kur besimi nuk do u sjellë asnjë dobi. 

 Mësime nga ajetet:
 Domosdoshmëria e qëndrueshmërisë në fe, si dhe mosndikimi prej qëndrimit të kriminelëve.
 Nuk do të pranohet pendimi i atij që i ka ardhë shpirti në grykë, apo që i ka zbritur dënimi i Allahut.
 Hebrenjtë dhe të krishterët i njihnin cilësitë e Profetit j, por mendjemadhësia dhe mllefi i tyre i pengonin ata që të 
besonin.

89  Allahu u tha: - ‘Iu përgjigja lutjes tuaj - o Musa 
dhe Harun - kundër Faraonit dhe përgjegjësve të 
popullit të tij, prandaj bëhuni të qëndrueshëm në 
besimin tuaj dhe mos devijoni e të ndiqni rrugën e 
injorantëve të cilët nuk e njohin Rrugën e së Vër-
tetës.’

90  Kështu, ua lehtësuam bijve të Israilit kalimin e 
detit, pas ndarjes së tij, derisa ata kaluan shëndo-
shë. Ata i ndoqi mbrapa mizorish dhe me armiqësi 
Faraoni dhe ushtria e tij. Kur i ra deti sipër e ai fi-
lloi të mbytej dhe pasi e humbi shpresën për shpë-
tim, ai tha: - ‘Besoj se nuk ka zot tjetër që e me-
riton adhurimin përveç Atij të Cilit i kanë besuar 
bijtë e Israilit dhe se unë jam prej të nënshtruarve 
dhe të bindurve ndaj Allahut.’
* E meqë shikimi i vdekjes me sy bën që pendimi 
të mos jetë i pranuar, Allahu i Lartësuar tha:

91  ‘Tani po beson, vallë, pasi e humbe shpresën 
se do të jetosh?! Ndërkohë që para se të zbriste 
ndëshkimi ti - o Faraon - e kundërshtove Allahun 
duke e mohuar Atë dhe duke i penguar të tjerët 
prej Rrugës së Tij, si dhe ti ishe prej shkatërrim-
tarëve, për shkak se ti vetë ishe i devijuar dhe i 
devijove edhe të tjerët.

92  Ne sot po të nxjerrim - o Faraon - prej detit dhe 
kemi për të të vënë në një breg, në mënyrë që (të 
të shohin dhe) të marrë mësim prej teje kushdo që 
do të vijë pas teje, pasi vërtet që shumica e njerëz-
ve janë të pavëmendshëm ndaj argumenteve Tona 
të pakundërshtueshme dhe fakteve treguese të Fu-
qisë Tonë, duke mos u menduar thellë rreth tyre.’

93  Kështu i vendosëm bijtë e Israilit në një pozitë 
të lavdërueshme, si dhe në një vend të kënaqshëm, 
atje në tokat e Shamit të begatshëm, duke i furni-
zuar ata prej mirësive të lejuara e të dobishme. Ata 

89  Allah said to Moses and Aaron that He had ac-
cepted their prayer against Pharaoh and the nobles 
from his people. He instructed them to remain firm 
on their religion and not to deviate from it by fol-
lowing the path of the ignorant ones who do not 
know the path of truth.

90  I made the Israelites safely cross the sea after I 
split it open. Pharaoh and his troops pursued them 
out of oppression and enmity. Then, when the sea 
closed on him, bringing them to the point of drown-
ing and he lost all hope of being saved, he said, ‘I 
believe that there is no being worthy of worship 
besides the One Whom the Israelites have accept-
ed, and I am one of those who submit to Allah by 
following Him’.
Since repentance is not accepted at the time when a 
person sees death, Allah said:

91  Do you believe now after losing hope of life? 
You, O Pharaoh, had gone against Allah before the 
punishment by disbelieving in Him and preventing 
others from His path and you were one of those 
who spread corruption because of your own mis-
guidance and your leading others astray.

92  So today I will take you out, O Pharaoh, from 
the sea and place you on a high piece of ground 
so that those who come after you can take a lesson 
from you. But many people are unmindful of My 
proof and evidence indicating My power, and they 
do not reflect over them.

93  I settled the Israelites in a fine and excellent 
place in the blessed lands of the Levant; and I pro-
vided them with pure and lawful provision. They 
did not differ in the matter of religion until the 

Qur’ān came to them confirming what they read in the Torah about the description of Muhammad (peace be upon him). 
When they rejected the revelation, their homelands were taken away from them. 
Your Lord, O Messenger, will decide between them on the Day of Judgement regarding the things they differed about; 
and He will repay those who were on truth, as well as those who were false, with what they deserve. 

94  If you, O Messenger, are in doubt or confusion about the reality of the Qur’ān that I have revealed to you, then ask 
those Jews who read the Torah and the Christians who read the Gospel to confirm it. They will tell you that what was 
revealed to you is the truth because they have the description of it in their scriptures. The truth, about which there is no 
doubt, has come to you from your Lord, so do not be of those who have doubt.

95  Do not be of those who deny Allah’s proof and evidence, because that will make you one of those who have lost their 
own souls by bringing them to the point of destruction because of their disbelief. 
All these warnings are meant to show the seriousness of doubt and denial, despite the fact that the Prophet is protected 
from such things. 

96  Those against whom Allah’s decree – that they will die as disbelievers due to their insistence on it – is established 
will never believe –

97  Even if every explanatory or universal sign comes to them, until they witness the painful punishment and believe at a 
time when their belief will not benefit them.

 Beneficial Points:
1. It is necessary to remain firm on the religion and not to follow the path of those who are sinful.
2. The repentance of a person whose soul is about to leave the body is not accepted, nor is the repentance of the person 
who witnesses the beginning of a divine punishment.
3. The Jews and Christians knew the attributes of the Prophet (peace be upon him), but pride and stubbornness prevented 
them from accepting him.
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që Allahu u solli popujve të mëhershëm mohues?! Thuaju, o i Dërguar: Atëherë, priteni dënimin e Allahut, pasi edhe unë po 
e pres bashkë me ju premtimin e Zotit tim.’
103  Pastaj mbi ata do të zbresim ndëshkimin tone, të dërguarit dhe besimtarët bashkë me ta do t’i shpëtojmë; ata nuk do t’i 
godasë ajo që do të godasë popullin e tyre. Ashtu siç i patëm shpëtuar edhe të tillë të dërguar dhe besimtarë së bashku, ashtu 
kemi për ta shpëtuar edhe Muhamedin - të Dërguarin e Allahut - bashkë me besimtarët që janë me të, shpëtim ky i vërtetë dhe 
i sigurt, me përgjegjësinë Tonë.
104  Thuaj, o i Dërguar: - ‘O ju njerëz, nëse ju jeni në dyshime në lidhje me fenë time, në të cilën unë po ju thërras, në fenë e Teu-
hidit (Njëshmërisë së Allahut në adhurim), unë jam plotësisht i bindur në lidhje me shkatërrimin që sjellin fetë tuaja, prandaj 
nuk kam për t’i ndjekur ato, kështu që unë nuk kam për t’i adhuruar ato që ju i adhuroni në vend të Allahut, sepse unë e adhuroj 
vetëm Allahun, i Cili ju bën të vdisni dhe Ai më ka urdhëruar që të jem prej besimtarëve të sinqertë sipas fesë së Tij’.
105  Ai më urdhëroi gjithashtu që të jem i drejtuar në fenë e vërtetë, si dhe të jem i qëndrueshëm në të, duke mos u ndikuar nga 
asnjë fe tjetër, ashtu siç edhe ma ka ndaluar që të jem prej idhujtarëve (që i mveshin të barabartë) ndaj Tij, duke më thënë:
106  E mos iu lut tjetër, përveç Allahut, asnjë idhulli, statuje apo diçkaje tjetër, pasi ato nuk kanë në dorë as dobi, që të ta sillnin 
ty, e as dëm që të të bënin ke, pasi nëse do t’i adhuroje ato, ti do të ishe atëherë i padrejtw me Allahun dhe me veten ( duke u 
bërë shkaq për mosshpëtim).

 Mësime nga ajetet:
 Besimi është shkak për ta ngritur njeriun në shkallët më të larta, duke i mundësuar atij gjithashtu edhe përjetimin e 
kënaqësive të jetës së kësaj bote.
 Askush nuk i ka kompetencat që ta fusë dikë në besim, pasi kjo varet vetëm nga dëshira e Allahut.
 Mrekullitë, argumentet dhe paralajmërimet nuk sjellin dobi nëse këmbëngulet në kufër (mosbesim) duke vazhduar 
edhe më tej në të.
 Bërja detyrim e Istikames (qëndrueshmëria në të drejtën) në lidhje me fenë e vërtetë, si dhe i qëndrimit larg prej 
shirkut dhe feve të kota. 

98  Nuk ka ndodhur që të kenë besuar b banorët e 
ndonjë vendi tek të cilët Ne i dërguam profetët Tanë, 
para se ata ta shihnin dënimin, e që besimi i tyre t’u 
kishte bërë atyre dobi para se ai t’u vinte e ta shihnin, 
përveç popullit të Junusit, atëherë kur ata besuan sin-
qerisht duke bërë që ta anulonim dënimin poshtërues 
dhe përçmues për ta në jetën e kësaj bote, si dhe u 
dhamë atyre mundësi të jetonin deri në momentin që 
atyre u erdhi fundi i exheli (afati i vdekjes).

99  Po të donte Zoti yt, o i Dërguar, që të kishin be-
suar të gjithë sa janë në tokë, ata do kishin besuar, 
por Ai nuk e deshi diçka të tillë për një urtësi, kështu 
që Ai lë në humbje kë të dëshirojë, sipas drejtësisë 
së Vet dhe e udhëzon kë të dëshirojë prej mirësisë së 
Vet, prandaj nuk ke mundësi që t’i detyrosh njerëzit 
të bëhen besimtarë, pasi mundësia e tyre për të pra-
nuar imanin (besimin) është në dorë të Allahut.
100  Madje asnjë njeri nuk mund besojë qoftë edhe 
nga vetja e vet, përveç nëse për këtë jep leje Allahu, 
pasi imani (besimi) mund të arrihet vetëm prej dëshi-
rës së Tij. Prandaj mos ia përkeqëso shëndetin vetes 
duke u mërzitur për ta, pasi Allahu ka për ta lëshuar 
dënimin dhe dëshpërimin e Tij mbi të gjithë ata që 
nuk pranojnë as argumentet e pakundërshtueshme, as 
urdhëresat dhe as ndalimet prej Tij.
101  Thuaju, o i Dërguar, idhujtarëve të cilët kërkojnë 
prej teje ndonjë mrekulli: - ‘Meditoni në lidhje me 
çfarë është në qiej dhe në tokë, prej argumenteve që 
janë treguese të Njëshmërisë së Allahut dhe Plotfuqi-
së së Tij’, mirëpo zbritja e mrekullive, argumenteve 
të pakundërshtueshme dhe ardhja e të dërguarve tek 
një popull që nuk janë të gatshëm që të besojnë, atyre 
nuk u bën asnjë dobi, për shkak të këmbënguljes në 
mosbesimin e tyre. 
102  A mos, vallë, mohues të tillë janë duke pritur atë 

98  Never did a town to which I sent messengers to 
believe in faith validly and beneficially and before 
seeing the punishment, except the people of Jonah. 
When they truly accepted faith, I removed the pun-
ishment of disgrace and humiliation from them in 
the worldly life, and I let them have enjoyment until 
the end of their lives.

99  If your Lord, O Messenger, had willed for 
everyone on earth to believe, they would have done 
so. However, He did not will it to be so for a wise 
reason. He misguides whomever He wills through 
His justice; and He guides whomever He wills 
through His grace. You do not have the ability to 
force people to become believers: their guidance to 
faith lies only in Allah’s Hands.
100  It is not possible for any soul to believe by itself 
unless Allah permits. Belief only happens with His 
will, so do not lose yourself in grief over them. Al-
lah places suffering and disgrace on those who do 
not apply their minds to His proof, instructions and 
prohibitions.
101  Say, O Messenger, to the idolaters who ask you 
for signs: Think about the signs that are in the heav-
ens and the earth, which indicate Allah’s Oneness 
and power.
Sending down signs and messengers are of no use 
for people who will not believe because of their in-
sistence on disbelief. 
102  Are these denying people waiting for something 
similar to what Allah imposed on the past commu-
nities who had denied? Say, O Messenger, to them, 
‘Wait for Allah’s punishment. I too am waiting with 
you for Allah’s promise’.
103  Then I will send down the punishment on them and I will save My messengers and those of faith with them, so that 
they are not injured by what hurts their people. Just as I saved those messengers and the believers with them, I will most 
certainly save Allah’s Messenger and the believers with him, which is My duty to them.
104  Say, O Messenger: O people, if you are in doubt about my religion which I call you towards, the religion of monothe-
ism, then I am certain of your religion being false and I will therefore not follow it. I will not worship those whom you 
worship besides Allah, but I will only worship Allah, the One Who will cause you to die. He has instructed me to be of 
those who are sincere to Him in religion.
105  He has likewise instructed me to remain firm on the true religion, inclining away from all other religions, and He has 
prohibited me from being one of those who associate partners with Him.
106  Do not worship, O Messenger, besides Allah, the idols and false gods that have no ability to benefit others, nor can 
they inflict harm on others. If you worship them, you will then be one of the wrongdoers who breaks Allah’s right and 
the right of their own souls.

 Beneficial Points:
1. Faith is the way a person rises to the highest ranks and enjoys the life of this world.
2. No one has the ability to make someone accept faith, because this is reserved for Allah alone.
3. The verses prove the power of Allah’s will, and that nothing happens without His permission and will.
4. Signs and warnings are of no benefit to a person who is insistent on disbelief and persists in it.
5. Faith will save the believer and disbelief will destroy the disbeliever.
6. It is necessary to be firm on the true religion and to completely distance oneself from idolatry and false religions.
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1  Elif, Lam, Ra - janë shkronja të alfabetit arab. Për qëndrimet në lidhje me to është folur në fillim të sures Bekare. Kurani është 
libër, në të cilin ajetet e tij janë vendosur në mënyrën më të përkryer, si në vendin, ashtu dhe në kuptimin më të shkëlqyer. Në të 
nuk gjen asnjë defekt e asnjë mangësi. Dhe pas kësaj u sollën të qarta, duke treguar atë që është hallall, haram, urdhër, ndalesë, 
premtim, kërcënim, tregime e të ngjashme. Ai është libër prej Atij që është i Urtë në mënyrën se si drejton dhe vë ligje dhe që është i 
Mirinformuar mbi gjendjen e robve të Vet dhe se çfarë është në të mirën e tyre. 2  Përmbajtja e këtyre ajeteve (vargjeve) të zbritura 
Muhamedit j është: ndalimi që njerëzit ta adhurojnë Allahun bashkë me dikë tjetër. Dhe, në të vërtetë unë, o njerëz, jam dërguar 
që t’ju frikësoj juve prej dënimit të Allahut, nëse ju e mohoni dhe e kundërshtoni Atë, si dhe që t’ju përgëzoj me shpërblim prej Tij, 
nëse ju i besoni Atij dhe punoni sipas fesë së Tij. 3  Prandaj kërkoni prej Zotit tuaj, o njerëz, falje për gjynahet tuaja, si dhe kthehuni 
tek Ai me pendim për atë që keni lënë mangët në lidhje me Të, në mënyrë që t’jua mundësojë që të kaloni këtu një jetë të mirë, deri 
në momentin kur të përfundojë afati i jetës tuaj i përcaktuar, si dhe t’i japë kujtdo që ka bërë mirë, në vepra devotshmërie apo vepra 
të mira, shpërblimin për të mirën e tij në mënyrën më të plotë, duke mos u lënë asgjë mangët. Nëse ju i ktheni shpinën besimit ndaj 
asaj me të cilën u kam ardhur prej Zotit tim, unë kam frikë se mbi ju do të bjerë dënimi i një dite të vështirë e të tmerrshme, Ditën e 
Kiametit. 4  Vetëm tek Allahu do të jetë kthimi juaj, o njerëz, në Ditën e Gjykimit dhe se Ai për gjithçka është i Plotfuqishëm dhe 
asgjë nuk mund ta bëjë Atë të paaftë. Kështu që asgjë nuk e pengon që t’ju ringjallë dhe t’ju vërë përpara llogarisë, pasi të keni vde-
kur e të jeni ringjallur. 5  A nuk e shihni se si idhujtarët e mbledhin gjoksin, në mënyrë që të fshehin dyshimet që kanë në lidhje me 
Allahun, për shkak të injorancës që ata kanë për Të (se Ai i di të gjitha)?! A nuk e dinë ata se, kur i mbulojnë kokat me rrobat e tyre, 
Allahu e di gjithçka që ata e fshehin dhe gjithçka që e publikojnë, si dhe Ai është i Gjithëdijshëm për çdo gjë që fshehin zemrat?

 Mësime nga ajetet:
 E mira dhe e keqja, dobia dhe dëmi janë vetëm në dorën e Allahut dhe të askujt tjetër.
 Bërja detyrim e ndjekjes së Kuranit dhe Sunetit, si dhe e durimit ndaj çdo shqetësimi, duke e pritur shtegdaljen prej Allahut. Ajetet 
(vargjet) e Kuranit janë: vendimmarrëse rreth të cilave nuk kanë kontradiktë dhe as diçka të pavlerë, si dhe ato janë shpjeguar në de-
taje deri në imtësi të plotë. 
 Bërja detyrim e nxitimit për tek kërkimfalja dhe pendimi për gjynahet, në mënyrë që besimtari të arrijë atë që kërkon (Xhenetin) dhe 
të shpëtojë prej asaj që frikësohet (Xhehenemit). 

107  E nëse Allahu do të të kishte goditur ty, o i Dërguar, 
me ndonjë fatkeqësi, sado që do të përpiqeshe që ta largoje 
atë prej vetes, askush nuk do të mund që të ta largonte atë 
përveç Tij - qoftë i lartësuar! - dhe se nëse Ai do të të dë-
shironte të të jepte ty të mira, askush nuk do të mund që ta 
pengonte mirësinë e Tij. Ai i jep prej mirësisë së Vet kujt 
të dëshirojë prej robve të Vet, e askush nuk mundet që të 
dëshirojë të kundërtën. Ai është Gjynahfalës ndaj robve të 
Vet që pendohen e i Mëshirshëm me ta. 
108  Thuaj, o i Dërguar: - O ju njerëz, sapo u ka ardhur 
Kur’ani prej Zotit tuaj, prandaj kush udhëzohet dhe i beson 
atij, dobia ka për t’iu kthyer vetëm atij, pasi Allahu nuk ka 
nevojë për përkushtimin erobve të Vet. Ndërsa kush devi-
jon, e keqja për devijimin e tij do të bjerë vetëm mbi të, pasi 
Allahut nuk i sjellin asnjë dëm gjynahet që bëjnë njerëzit. 
Unë nuk jam (urdhëruar që të jem kontrolluesi juaj, që të 
ruaj veprimet tuaja e t’ju gjykoj për to.
109  Ndiqe, o i Dërguar, atë që Zoti yt është duke ta shpa-
llur, puno sipas tij, si dhe duro përballë shqetësimeve që të 
shkaktojnë ata që të kundërshtojnë në mesin e popullit tënd 
dhe përballë detyrës që je urdhëruar ta përcjellësh. Vazhdo 
në këtë mënyrë, derisa Allahu të vendosë ndaj tyre, duke 
të të ndihmuar kundër tyre në jetën e kësaj bote e duke i 
ndëshkuar në Botën Tjetër, nëse ata vdesin në mohim.

SURJA HÛD
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Forcimi i profetit dhe i besimatarëve me anë të tregimit 
të historisë së profetëve të mëparshëm dhe ashpërsimi i 
kërcënimit për përgënjeshtruesit.

 Shpjegimi i ajeteve:

107  If Allah afflicts you, O Messenger, with a dis-
aster and you desire to remove it, then know that 
no one can remove it except Him, may He be glo-
rified. If He wants ease for you, then there is no 
one who can repel His grace. He makes His grace 
reach whomever He wills of His servants. No one 
can compel Him. He is Forgiving and Merciful to 
those of His servants who repent to Him.
108  Say, O Messenger: O people, the Qur’ān has 
come to you as a revelation from your Lord. Who-
ever follows the right path and has faith in it, the 
benefit of that will return to him, because Allah is 
in no need of the obedience of His servants. Yet 
whoever strays, the effect of his straying will only 
harm him, because Allah is not affected by the dis-
obedience of His servants. I am not a guardian over 
you, to watch over your actions and to take you to 
account for them.
109  Follow, O Messenger, what your Lord reveals to 
you and act on it. Be patient with the harms caused 
by those who oppose you from your people, whilst 
you convey the message as instructed. Remain firm 
on this path until Allah passes judgement with re-
spect to them: by giving you victory over them in 
the world and by punishing them in the Afterlife, if 
they die as disbelievers.

Hūd (Sūrah Hūd)
 Themes of the Sūrah:

There is an explanation of how the messengers con-
veyed their message to people who denied them.

 Explanation:
1  The discussion on the meaning of such verses has been previously mentioned in Sūrah Al-Baqarah. The Qur’ān is 

a book whose verses have been perfectly constructed, in which you will see no flaw nor any deficiency. Then it was 
explained by mention of the lawful and unlawful, instructions and prohibitions, promises and threats, narrations etc. It is 
from the One Who is Wise in His handling of affairs and legislation and Who is Aware of the condition of His servants 
and what is in their best interests.

2  These verses revealed to Muhammad (peace be upon him) prohibit people from worshipping anyone besides Allah. 
I, O people, warn you of Allah’s punishment if you disbelieve in Him and do not obey Him; and I give you good news of 
His reward if you have faith in Him and practise His sacred law. 

3  Seek, O people, forgiveness for your sins from your Lord and repent to Him with remorse over your shortcomings. He 
will give you good provision in this worldly life until the end of your fixed lifespan. He will give every person who has 
merit, by following Him and doing good, a full reward for such behaviour without any decrease. If you turn away from 
having faith in what I have brought from my Lord, then I fear for you the punishment of a day whose horrors are intense, 
which is the Day of Judgement.

4  To Allah alone is your return, O people, on the Day of Judgement and He, may He be glorified, has power over 
everything. Nothing is outside His ability. It is not difficult for Him to give you life and take you to account after you die 
and are raised up.  5  These idolaters bend their backs and lower their heads in order to hide from Allah’s Messenger 
(peace be upon him). When they cover their heads with their clothing so that Allah’s Messenger (peace be upon him) does 
not see them, turning away from what he brought, Allah knows what they conceal and what they reveal. He knows the 
intentions that are in the heart. Nothing is hidden from Him.

 Beneficial Points:
1. Good and bad, benefit and harm, are all in Allah’s Hand and no one else’s.  2. It is necessary to follow the Book and the 
Sunnah, to be patient over harm and to wait for relief from Allah. 3. The verses of the Qur’ān are perfectly constructed 
and no flaws or falsehood can be found in them. The laws it contains have been explained in full.  4. The aim of the verses 
of the Qur’ān is to prohibit people from worshipping anyone besides Allah.  5. It is necessary to hurry towards repentance 
and to show remorse for sins in order to achieve what is desired and to be safe from what is feared.  
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