
shumë, duke e humbur shpresën prej mëshirës së Allahut.Njeriu do të tregohej mohues i madh ndaj mirësive të Allahut, duke 
mos i rikujtuar (si mirësi prej Tij) kur Allahu ia merrato..

10  Mirëpo, nëse i mundësojmë furnizim të bollshëm dhe shëndet, pas ndonjë varfërie dhe sëmundjeje, thotë: “U largua 
prej meje e keqja dhe dëmi”; dhe nuk e falënderon Allahun për këtë. Ai është shumë i gëzuar dhe kryelartë, madje tregohet 
shumë mendjemadh ndaj njerëzve, duke u mburrur për ato mirësi që Allahu i ka dhuruar.

11  Përveç atyre që bëjnë durim ndaj gjërave që nuk i duan, në kryerjen e detyrimeve, si dhe përballë gjynaheve; që bëjnë 
vepra të mira përmirësuese, pasi për këta gjendja është ndryshe. Këta nuk i përfshinë asnjë dëshpërim, nuk tregohen mos-
mirënjohës për mirësitë e Allahut dhe as nuk tregohen mospërfillës ndaj njerëzve. Për ata që u përshkruan me këto cilësi do 
të ketë falje prej Zotit për gjynahet e tyre, si dhe do të kenë shpërblim të madh në Botën Tjetër.

12  Ndoshta ti, o i Dërguar, për shkak të asaj me të cilën ti je përballur prej tyre- mohimit, kryeneçësisë dhe sugjerimeve 
të tyre në lidhje me mrekullitë - dëshiron ta lësh përcjelljen e ndonjë pjese të mesazhit me të cilin Allahu të ka urdhëruar, 
për gjëra që atyre u duken të vështira për t’i bërë, si dhe ndoshta kraharori yt ka për t’u ngushtuar, prej përcjelljes së saj, në 
mënyrë që ata të mos thonë: -“E përse nuk i zbret atij ndonjë thesar që ta pasurojë, apo bashkë me të të vinte edhe ndonjë 
engjëll, që ta vërtetonte?!” Por ti kurrsesi mos lër ndonjë gjë prej asaj që të është shpallur për shkak të kësaj, pasi ti je vetëm 
paralajmërues, që përcjell vetëm atë që Allahu të ka urdhëruar, pasi nuk je ti përgjegjës që t’ua sjellësh ato mrekulli që ata 
i sugjerojnë. Është Allahu Mbrojtësi i çdo gjëje. 

 Mësime nga ajetet:
 Dija gjithëpërfshirëse e Allahut të Lartësuar, si dhe marrja e përgjegjësisë nga ana e Vet për t’ua siguruar rrizkun 
(furnizimin) të gjitha krijesave të veta, njerëzve, kafshëve dhe çdo gjallese tjetër përveç tyre.
 Bërja e qartë e arsyes se përse u krijuan krijesat, e cila është: vënia në provë e robve të Allahut në zbatimin e urdhrave 
të Tij dhe në largimin prej ndalesave të Tij.
 Askush nuk duhet të gënjehet prej shtyrjes së dënimit që Allahu i Lartësuar ua bën atyre që kryejnë gjynahe kundër 
Tij, pasi Ai mund t’i godasë ata papritmas kur ata as nuk e presin.
 Bërja e qartë e qëndrimit të njeriut në të dyja rastet, në atë të begatisë dhe të vështirësisë, duke e lavdëruar qëndrimin 
e besimtarit, i cili tregohet shembullor në durim dhe mirënjohje. 

6  Nuk ekziston asnjë krijesë, e cila lëviz në faqe të 
Tokës, çfarëdo qoftë, e që Allahu të mos e ketë marrë 
përgjegjësi furnizimin e saj, si mirësi nga ana e Tij, 
duke e ditur (Qoftë i Lartësuar!),- vendin e saj në 
Tokë dhe vendin ku do ta gjejë vdekja, pasi gjithçka; 
gjallesë që lëvizë, furnizimi i tyre, vendi ku rrinë dhe 
vendi ku do t’i gjejë vdekja, të gjitha janë të shkruara 
në një Libër të Qartë, në Leuhi Mehfudh.

7  Ai (Qoftë i Lartësuar!), i krijoi qiejt e Tokën në 
madhështinë e tyre, si dhe e krijoi gjithçka që është në 
to brenda gjashtë ditësh, ndërkohë që Arshi (Froni) i 
Tij para se t’i krijonte ato, qëndronte mbi ujë; (e pastaj 
Ai ju krijoi juve) në mënyrë që t’ju vërë në provë, o 
njerëz, se cili prej jush do të jetë më vepërmiri duke 
e kënaqur me të Allahun, si dhe kush prej jush është 
më vepërkeqi duke e zemëruar me të. Dhe pas kësaj 
do t’i japë si shpërblim secilit atë që e meriton. Kur 
ti, o i Dërguar, u thua atyre: - “Ju do të ringjalleni, o 
njerëz, pas vdekjes tuaj, në mënyrë që të jepni llo-
gari’, ata që nuk besojnë në Allahun dhe e mohojnë 
ringjalljen, do të të thonë: “Ky Kuran që ti po e lexon 
nuk është asgjë më shumë se një magji e hapur, është 
një e pavërtetë në kulmin e paVërtetësisë’.

8  Nëse idhujtarëve do t’ua shtynim dënimin e jetës 
së kësaj bote, që ata e meritojnë deri në një afat të 
caktuar, mezi do të prisnin që të thonin duke u tallur: 
Çfarë na e priti neve dënimin?! Por, a nuk është dë-
nimi që ata e meritojnë i pafund tek Allahu?! Ditën 
kur ata të sillen, nuk kanë për të gjetur askënd që t’ua 
largojë prej tyre, atëherë ai do të bjerë mbi ta. Dhe do 
t’i mbështjellë dënimi me të cilin ata mezi e prisnin 
duke e përqeshur dhe duke u tallur.

9  Nëse njeriut do t’i kishim dhuruar nga ana e Jonë 
ndonjë mirësi në shëndet dhe pasuri, e pastaj përsëri 
do ta merrnim prej tij këtë mirësi, ai do të dëshpërohej 

6  There is no creature that walks on the surface of 
the earth, whatever it may be, except that Allah has 
undertaken, through His grace, to provide for it. He, 
may He be glorified, knows where it lives on earth 
and He knows where it will die. The provision, 
place of living and place of death for everything – 
including creatures – are in a clear book, which is 
the Preserved Tablet.

7  He, may He be glorified, is the One Who cre-
ated the heavens and the earth in their magnificent 
form, and He created whatever is in them in a peri-
od of six days. Before He created them, His Throne 
was on water. He created all of this in order to test 
which of you, O people, is best in doing actions that 
please Allah and which of you does actions that an-
ger Him. He will repay each group according to 
what they deserve. If you, O Messenger, say, ‘You, 
O people, will be resurrected after you die to be tak-
en to account’, then those who disbelieve in Allah 
and reject the resurrection will say, ‘This Qur’ān 
that you recite is nothing but sheer magic and it is 
clearly false’.

8  If I postpone the punishment that the idolaters 
deserve in this world for a period of a few days, 
they will attempt to mock the punishment by asking 
for it to come quickly, by saying, ‘What is it that is 
holding the punishment back from us?’ Of course, 
the punishment that they deserve has a fixed time 
with Allah, and on the day when it comes to them 
they will not find anyone to avert it from them. In-
stead, the punishment that they used to poke fun at 
by asking for it to come quickly will fall upon them 
and surround them. 

9  If I give man a blessing from Me, such as health or wealth, and then I take away that blessing from him, he loses all 
hope of My mercy and becomes extremely ungrateful for My blessings, which he forgets when they are taken away.

10  If I let such a person have much provision and good health, after having experienced poverty and illness, he will say, 
‘My troubles have gone and my difficulty is over’. He does not thank Me for such blessings, but instead he becomes 
boastful and vain, holding his head high with pride over people because of what I have blessed him with. 

11  This is the case with all people except those who are patient in hard times, do good actions and leave sins. Such 
good people are different to the arrogant ones described previously, as they do not lose hope in hard times, nor are they 
ungrateful for Allah’s blessings and nor are they arrogant. So they will receive forgiveness for their sins from their Lord 
and they will receive a great reward in the Afterlife.

12  Perhaps you, O Messenger, because of their disbelief, stubbornness and demand for signs, will leave out conveying 
some of what Allah has instructed you to convey because they will find it difficult to practise; and perhaps your heart will 
be reluctant to convey it, so that they do not say, ‘Why has no rich treasure been sent down to him or why has no angel 
come with him to confirm his truthfulness?’ Do not leave some of what is revealed to you because of that. You are only a 
warner who conveys what Allah has instructed you to convey. You do not have to bring the signs they request for. Allah 
takes care of everything.

 Beneficial Points:
1. The verses show how vast Allah’s knowledge is and that He has taken it on Himself to provide for all of His creation, 
including human beings, animals, and other than them.
2. The reason for creation is here explained: to test the servants’ obedience of Allah’s instructions and avoidance of His 
prohibitions.
3. A person should not be deceived by Allah’s granting respite to those who commit sin: He may seize them suddenly, 
when they are unaware.
4. The verses show man’s condition in the case of both prosperity and hardship, and the believer who is patient and 
grateful is praised.
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raili; ku për profetësinë e të cilit dëshmon edhe Teurati, i cili iu zbrit Musait u si udhëzim për njerëzit dhe mëshirë për 
ta; nuk mund të jetë i barabartë ai dhe kush ka besuar me të me ata që janë jobesimtarë të përhumbur në devijim.Kjo, 
pasi këta (besimtarët) e besojnë Kuranin dhe Muhamedin j të cilit edhe iu zbrit, ndërsa kush e mohon atë (Kuranin), 
prej banorëve fatkeqë, përfundimi në Ditën e Gjykimit do të jetë Zjarri. Prandaj, o i Dërguar, të mos jesh në dyshim në 
lidhje me Vërtetësinë e Kuranit dhe as të përfundimit të tyre, pasi ai është i vërtetë pa dyshimin më të vogël, por shumica 
e njerëzve nuk besojnë pavarësisht parashtrimit të argumenteve të qarta dhe fakteve bindëse ndaj tyre.

18  Askush nuk mund të jetë më keqbërës sesa ai që trillon gënjeshtra ndaj Allahut duke i mveshur Atij ortak apo fë-
mijë, pasi ata që trillojnë gënjeshtra ndaj Allahut do të dalin para Tij në Ditën e Gjykimit, në mënyrë që t’i pyesë për 
veprat e tyre derisa dëshmitarët engjëj dhe të dërguar të thonë kundër tyre: “ Këta janë ata të cilët gënjenin në emër të 
Allahut, duke i mveshur Atij ortakë dhe fëmijë. Allahu i përjashton prej Mëshirës së Vet ata që i bëjnë keq vetes me të 
tilla gënjeshtra ndaj Allahut.

19  Të cilët (me këtë) i pengojnë njerëzit prej Rrugës së Drejtë të Allahut, duke kërkuar që ta shtrembërojnë Rrugën e 
Tij, në mënyrë që atë të mos e ndjekë askush, ndërkohë që ata e mohojnë ringjalljen pas vdekjes dhe e kundërshtojnë 
ashpërsisht atë”. 

 Mësime nga ajetet:
 Sfida që Allahu i Lartësuar u bën idhujtarëve, në mënyrë që të sjellin dhjetë sure siç janë në këtë Kuran, si dhe bërja 
e qartë e pamundësisë së tyre që të sjellin diçka të tillë.
 Nëse jobesimtarit i jepet ajo që ai dëshiron në jetën e kësaj bote, në Botën Tjetër ai nuk do të ketë tjetër vetëm se 
Zjarrin.
 Keqbërja më e madhe është që të shpifet ndaj Allahut gënjeshtër, për të cilën do të jetë edhe ndëshkimi më i madh. 

13  Madje, idhujtarët edhe do të thonë: “Kuranin e 
trilloi vetë Muhamedi, pra, nuk është shpallje prej 
Allahut». Thuaju, o i Dërguar, duke i sfiduar ata: 
“Atëherë sillini ju dhjetë sure si të këtij Kurani, ash-
tu të trilluara, që nuk përmbajnë Vërtetësi, ashtu siç 
përmban Kurani, për të cilin ju mendoni se është i 
trilluar. Dhe thirrni kë të mundeni, që t’ju ndihmojë 
ta bëni këtë, nëse jeni të sinqertë në pretendimin 
tuaj se Kurani është i trilluar.”

14  Nëse ata nuk e sjellin atë që i kërkoni, për shkak 
të pamundësisë së tyre për këtë, atëherë dijeni me 
siguri, o besimtarë, - se Kurani në të vërtetë është 
zbritur prej Allahut me dijen e Tij, tek i Dërguari i 
Tij dhe se kurrsesi nuk është i trilluar; si dhe dijeni 
se nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet për-
veç Allahut. Pra, a nuk po i nënshtroheni Atij, pas 
këtyre argumenteve të prera?!

15  Ai që dëshiron që, me veprat e veta, të fitojë je-
tën e kësaj bote dhe përjetimin e saj të përkohshëm, 
duke mos dëshiruar me të Botën Tjetër, kemi për 
t’ia dhënë shpërblimin e veprave në jetën e kësaj 
bote: shëndet, siguri dhe rrizk (furnizim dhe pasuri) 
të bollshme, duke mos i lënë asgjë mangët.

16  Të tillët, që e kishin këtë qëllim të qortueshëm, 
në Ditën e Kiametit nuk do të kenë shpërblim tjetër 
përveç Zjarrit, ku edhe do të futen; sevapi (shpër-
blimi) për veprat e tyre humb dhe veprat e tyre 
janë të pavlera. Kjo sepse ata nuk u paraprinë atyre 
me iman (besim në Zot) dhe nijet (qëllim) të shë-
ndoshë, si dhe nuk dëshirojnë që nëpërmjet tyre, 
të fitonin Fytyrën e Allahut dhe Vendqëndrimin e 
Përjetësisë. 

17  I Dërguari Muhamed j, i cili ka ardhur me ar-
gument të qartë prej Zotit të vet të Lartësuar duke u 
shoqëruar nga një dëshmitar prej Zotit të tij, Xheb-

13  Do the idolaters say that Muhammad made up 
the Qur’ān, and that it is not revelation from Allah? 
Allah tells the Messenger (peace and blessing be 
upon him) to challenge them to write ten similar 
sūrahs themselves like the Qur’ān, and to call upon 
whomever they could call upon to help them to do 
this, if they were telling the truth in claiming that 
the Qur’ān was fabricated.

14  If they do not bring what the Messenger chal-
lenges them to – and they are unable to do it! – then 
the believers should know with certainty that the 
Qur’ān is revealed from Allah by His knowledge 
to His Messenger, and that it is not fabricated, and 
that there is no true god except for Him. Allah asks 
whether you surrender to Him in devotion after 
these conclusive proofs?

15  Whoever desires the life of this world and its 
passing pleasures through what they do, and does 
not desire the Afterlife through their actions, Allah 
will give them the reward for their actions in this 
world: health, safety and ample provision. They 
will not be short-changed in the reward for their 
actions in any way.

16  Such people with this blameworthy aspiration 
will not have any reward on the Day of Judgement, 
except for the fire of Hell, which they will enter; 
and the reward of their actions will disappear, and 
their actions will be useless, because they were not 
based on faith or on a valid intention, and they did 
not desire the countenance of Allah and the home of 
the Afterlife through their actions.

17  The Prophet Muhammad (peace be upon him)
has a clear proof from His Lord, the Exalted, which 

is the noble Qur’ān that testifies to the truth of what he says; and the Torah, revealed to Moses (peace be upon him), also 
testifies to the truth of his prophethood. He was sent as a guide and a mercy to people. He and those who believe with 
him are not the same as the disbelievers, who wander aimlessly in error; for they believe in the Qur’ān and in Muhammad 
(peace and blessings be upon him), to whom the Qur’ān was revealed. As for those who disbelieve in it from the different 
groups, the fire of Hell will be their promised destination on the Day of Judgement. So the Messenger (peace be upon 
him)should not be in any doubt about the Qur’ān, and about their destination, because it is the truth, in which there is no 
doubt. However, most people do not have faith, despite the coming together of clear signs and evidence.

18  No one is a greater wrongdoer than someone who makes up a lie about Allah, associating a partner or a son with Him. 
Those who make up lies about Allah will be brought before their Lord on the Day of Judgement to be asked about their 
actions, and the witnesses against them, from among the angels and the messengers, will say that they were the ones who 
lied about Allah by attributing a partner or son to Him. Allah’s depriving them of His mercy is due to their lies about 
Allah.

19  Those who turn people away from Allah’s straight path, and want it to be twisted from its straightness so that, who 
deny that they will be brought back to life after death –

 Beneficial Points:
1. Allah’s challenge to the idolaters is to produce ten sūrahs like the Qur’ān; and it is highlighted that they will be unable 
to do this.
2. Even if the disbeliever is given what they desire in this world, it will be meaningless when they only have the fire of 
Hell in the Afterlife.
3. It is demonstrated that the Muslims who have a clear sign from their Lord are not the same as those without a clear sign, 
who only follow each other blindly and in ignorance, such as the disbelievers with their idols.
4. The great sin of someone who makes up a lie about Allah is clearly emphasised.
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në cilësi?! Kurrsesi nuk barazohen. A nuk po përfitoni ndonjë mësim nga kjo mosbarazi e tyre?!
* Pasi u theksua ajo që u përshkrua, refuzimi që idhujtarët i bënë besimit, Allahu e ngushëlloi të Dërguarin e Vet j duke ia bërë 
të qartë se ai nuk është i pari që konsiderohej gënjeshtar, duke përmendur disa prej tregimeve të profetëve të mëparshëm:

25  Ne dërguam edhe Nuhun tek populli i vet, e ai u tha: “O populli im, unë jam paralajmërues për ju prej dënimit të Allahut, 
sqarues lidhur me atë me të cilën jam dërguar, 

26  që t’ju thërras për të adhuruar vetëm Allahun, prandaj mos adhuroni asnjë tjetër përveçse Atë, pasi vërtet frikësohem për 
ju prej një dënimi të një Dite të Dhembshme.”

27  Paria dhe udhëheqësit, e popullit të tij, të cilët mohonin, i thanë:  “Nuk do t’i përgjigjemi thirrjes tënde, pasi nuk ke ndonjë 
gjë të veçantë më shumë se ne, pasi ti je një njeri ashtu sikurse edhe ne, si dhe për faktin se nuk po shohim të të ndjekin të 
tjerë, përveç atyre që janë për ne më të parëndësishmit. Edhe për faktin që ju nuk keni më shumë sesa ne fisnikëri, pasuri apo 
pozitë, që t’ju bënte juve kompetentë që ne t’ju ndjekim  përkundrazi ne mendojmë se ju jeni gënjeshtarë në lidhje me atë në 
të cilën thërrisni.”

28  Nuhu u tha: “O populli im, më tregoni nëse do të isha në udhëzimin e ardhur prej Zotit tim që dëshmon për Vërtetësinë time, 
e juve do u duhej që të më besonit mua; si dhe nëse do të më kishte dhuruar mua Mëshirë nga ana e Tij, e cila është profetësia 
dhe shpallja, ndërkohë që juve u është fshehur për shkak të mospasjes dije për të; a mos vallë do duhej që ne t’ju detyronim që 
ta besonit (këtë udhëzim) e ta fusnim (këtë besim) në zemrat tuaja edhe pse ju nuk e dëshironi?! Këtë nuk kemi mundësi që ta 
bëjmë, pasi Ai, i Cili e mundëson pranimin e besimit është vetëm Allahu”. 

 Mësime nga ajetet:
 Jobesimtari nuk përfiton prej dëgjimit dhe shikimit të vet, përfitim që do t’i printe atij për tek besimi, pasi ato janë joekzistente 
tek ai, ndryshe nga besimtari.
 Ligji i përsëritshëm i Allahut në lidhje me ndjekësit e të dërguarve, të cilët gjithmonë kanë qenë të varfërit dhe të dobëtit për 
shkak të pastërtisë së tyre prej mendjemadhësisë, si dhe armiqësia e treguar nga ana e parive dhe udhëheqësve.
 Mendjemadhësia e treguar nga paria dhe udhëheqësit, si dhe përçmimi që ata ua bëjnë atyre që nuk janë në të njëjtën pozitë 
me ta në shumicën e rasteve.

20  Këta që u përshkruan me këto cilësi nuk kanë asnjë 
mundësi shpëtimi në Tokë, për të ikur prej dënimit 
të Allahut nëse do t’u zbriste; përveç Allahut, për ta 
nuk do të ketë asnjë aleat e as ndihmues, që do t’i 
mbrojë prej ndëshkimit të Allahut ndaj tyre. Ndërsa 
në Ditën e Gjykimit atyre do t’u shtohet dënimi, për 
shkak të devijimit të vetes dhe devijimit të të tjerëve 
prej Rrugës së Allahut. Sa ishin në dynja, ata nuk 
pranonin ta dëgjonin të Vërtetën dhe udhëzimin me 
dëgjim pranues, si dhe nuk pranonin të shikonin argu-
mentet e Allahut, që janë në gjithësi, me një vështrim 
të thellë përfitues; për shkak të refuzimit të tyre të 
fortë ndaj së Vërtetës.

21  Pikërisht këta që u përshkruan me këto cilësi, i 
shkatërruan vetet e tyre duke i dërguar në gjërat shkatë-
rruese, duke zgjedhur ortakë (të barabartë) me Allahun, 
mirëpo (atë Ditë) atyre do t’u zhduken të gjitha ato që 
i trilluan ndaj Allahut, idhuj dhe ndërmjetësues.

22  Vërtet, Ditën e Gjykimit ata do të jenë tërësisht 
të falimentuar, pasi ata e këmbyen besimin me mos-
besimin, Botën Tjetër me këtë botë dhe mëshirën me 
dënimin.

23  Ndërsa ata, të cilët i besojnë Allahut dhe të Dër-
guarit të Tij, që bëjnë vepra të mira, që u treguan të 
përulur e të ndrojtur ndaj Allahut, të tillët janë banorë 
të Xhenetit, ku edhe do të qëndrojnë përgjithmonë.

24  Shembulli i dy grupeve; jobesimtarëve dhe i be-
simtarëve, është si shembulli i të verbrit, i cili nuk 
shikon dhe i të shurdhrit, i cili nuk dëgjon (Këtyre u 
shëmbëllejnë ata, të cilët as nuk e dëgjojnë të Vërtetën 
me një dëgjim pranues dhe as e nuk shikojnë atë me 
një vështrim të thellë përfitues) me atë që dëgjon dhe 
shikon (Këtyre i shëmbellen grupi i besimtarëve, të 
cilët edhe dëgjojnë, edhe shikojnë). A mund të jenë të 
barabarta këto dy grupe qoftë në gjendjen e tyre, qoftë 

20  Such people cannot escape from Allah in this 
world if He wills to send down a punishment on 
them, and they have no protectors besides Al-
lah who could stop the punishment of Allah from 
reaching them. Their punishment on the Day of 
Judgement will be increased because they turned 
away themselves and turned others away from 
Allah’s path. In this world, they were not able to 
hear the truth and guidance and accept it, and they 
did not see the signs of Allah in the universe in a 
way that was beneficial to them, because of their 
strong aversion to the truth.  21  These are people 
who have lost themselves, heading towards their 
own ruin through associating partners with Allah; 
and the partners and intercessors they have invent-
ed will abandon them.  22  It is certain that on the 
Day of Judgement they will be the greatest losers, 
because they exchanged faith for disbelief, the Af-
terlife for the world, and mercy for suffering.

23  Those who have faith in Allah and His messen-
gers, and who do good actions, are humble and fear 
Allah, they are the companions of Paradise, where 
they will live eternally.  24  The examples of the 
two groups – the disbelievers and the believers – 
are, firstly, like the blind who do not see and the 
deaf who do not hear: where it is the disbelievers 
who do not hear and accept the truth, and do not see 
in a way that is beneficial to them; and secondly, 
like someone who can hear and see: where it is the 
believers who can both hear and see. Are these two 
groups the same in their state and in their qualities? 
They are not the same. Will you not consider how 
truly different they are to each other? 
When the turning away from the faith by the idola-
ters became clear, Allah consoled His Prophet (peace be upon him), saying that he was not the first who had been rejected, 
and then He mentioned the stories of other prophets who had been treated in a similar way:
The examples of the two groups – the disbelievers and the believers – are, firstly, like the blind who do not see and the 
deaf who do not hear: where it is the disbelievers who do not hear and accept the truth, and do not see in a way that is 
beneficial to them; and secondly, like someone who can hear and see: where it is the believers who can both hear and 
see. Are these two groups the same in their state and in their qualities? They are not the same. Will you not consider how 
truly different they are to each other? 
When the turning away from the faith by the idolaters became clear, Allah consoled His Prophet (peace be upon him), 
saying that he was not the first who had been rejected, and then He mentioned the stories of other prophets who had been 
treated in a similar way:  25  I sent Noah (peace be upon him) as a messenger to his people. Noah told them that he was 
sent to warn them about Allah’s punishment, whilst making very clear the message he had been sent to them with.

26  Noah called his people to worship Allah alone, and not to worship any besides Him, because he feared the punishment 
of a painful day for them.  27  The nobility and leaders of Noah’s people said that they would not respond to his call, 
saying that he was no better than them, being a man like them, and that they only saw the least important people among 
them following him straightaway upon a simple suggestion, without considering carefully or examining the situation. 
They said that the believers were not more noble or wealthy than them, nor did they have a higher rank than them, which 
might make them worthy of being followed by them; rather, they considered them to be lying in their claims.

28  Noah asked his people to tell him whether he and the believers would be able to enter faith into his people’s hearts 
against their will if he had a clear proof from his Lord, showing that what he said was the truth, and that they must believe 
him? They would be unable to do so, because it is Allah alone Who gives people faith.

 Beneficial Points:
1. The disbeliever does not benefit from his hearing or his sight in a way that leads him to faith, so it is as if he does not 
have them at all, unlike the believer.  2. Allah’s custom with the followers of the messengers is that they are largely poor 
and weak, while their adversaries are largely important people and leaders.  3. The verses demonstrate the pride of most 
of those who are important and are leaders, who look down on others.
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min. Atë do t’jua sjellë Allahu, nëse Ai do, dhe se ju nuk do të jeni të zotë që t’ia mbathni prej ndëshkimit të Allahut, 
nëse Ai do të dëshirojë që t’ju dënojë.

34  Sikurse as këshilla ime që ju jap juve nuk do t’ju sillte dobi, nëse Allahu ka dashur që t’ju lërë në humbjen tuaj, 
larg Rrugës së Drejtë, duke ju shpërfillur me mosudhëzimin, për shkak të kryeneçësisë tuaj. Ai është Zoti juaj dhe Ai e 
zotëron jetën tuaj, kështu që nëse Ai dëshiron, ju lë në humbje. Vetëm tek Ai do të ktheheni në Ditën e Gjykimit, e atje 
ka për t’ju dhënë atë që meritoni për veprat tuaja.”

35  Shkaku që populli i Nuhut mohoi, ishte se ata mendonin se ishte ai që e pati sajuar këtë fe me të cilën u kishte ardhur, 
duke ia dedikuar atë Allahut. Prandaj thuaju atyre, o i Dërguar: “Nëse unë do ta kisha sajuar këtë, atëherë dënimi për 
gjynahun që do kisha bërë do më kishte rënë vetëm mua, sikurse edhe unë nuk kam asnjë përgjegjësi për mosbesimin 
tuaj (nëse e mohoni të Vërtetën), pasi unë jam i pafajshëm për këtë.”

36  Pastaj Allahu i shpalli Nuhut: “Nuk ka për të besuar prej popullit tënd asnjë, o Nuh, përveç atyre që kanë besuar më 
herët, prandaj mos u dëshpëro, o Nuh, për atë që ata bëjnë, pra, prej mohimit dhe talljeve të tyre për një periudhë kaq 
të gjatë.

37  Ndërtoje anijen nën mbikëqyrjen dhe mbrojtjen Tonë, si dhe me shpalljen Tonë, duke të mësuar se si duhet ta ndërtosh 
atë. Mos më kërko Mua që t’i toleroj ata që i bënë keq vetes duke bërë kufër (mohuar Zotin), pasi ata do të përmbyten, 
në mënyrë të pashmangshme, si ndëshkim për shkak të këmbënguljes së tyre në mohimin. 

 Mësime nga ajetet:
 Dëlirësia e thirrësit që thërret për tek Allahu duke e shpresuar shpërblimin për të vetëm prej Tij.
 Bërja haram e përzënies së besimtarëve të varfër, si dhe bërja detyrim e nderimit dhe respektimit të tyre.
 E drejta për ta ditur Gajbin (Dijen e fshehtë) i përket vetëm Allahut të Lartësuar.
 Lejueshmëria e debatit me jobesimtarët dhe replikimit me ta. 

29  O populli im, unë nuk po kërkoj prej jush, për 
përcjelljen e këtij mesazhi, ndonjë pasuri, pasi 
shpërblimi im është vetëm tek Allahu dhe se nuk 
kam për t’i larguar nga rrethi im ata besimtarë që 
janë të varfër, të cilët ju kërkuat që t’i largoj, sep-
se ata kanë për të takuar Zotin e tyre në Ditën e 
Gjykimit dhe se Ai ka për t’i shpërblyer ata për 
besimin e tyre. Mirëpo unë po shoh se ju jeni një 
popull që nuk e keni kuptuar të Vërtetën e këtij 
mesazhi, kur ju kërkoni përjashtimin e besimtarëve 
të pafuqishëm.

30  O populli im, kush do më shpëtonte mua prej 
dënimit të Allahut, nëse unë do t’i përjashtoja pa-
drejtësisht këta besimtarë pa bërë asnjë faj?! A nuk 
po mendoheni dhe të shkoni drejt asaj që është më 
e mirë dhe më e dobishme për ju!?

31  E unë, o populli im, nuk po ju them: “Unë i zotë-
roj depozitat e Allahut në të cilat gjendet furnizimi i 
Tij, në mënyrë që t’ua shpërndaj atë juve, nëse ju do 
të besonit; e as nuk ju them: “Unë e di Gajbin (Dijen 
e fshehur të Allahut)”; e as nuk ju them: “Unë jam 
engjëll!”, përkundrazi unë jam njeri sikurse edhe 
ju; e as nuk them për fukarenjtë, të cilët sytë tuaj i 
përçmojnë e i shpërfillin, se Allahu nuk do t’u japë 
atyre sukses dhe udhëzim (për të fituar Xhenetin), 
pasi Allahu është më i Dituri sa u përket qëllimeve 
dhe gjendjeve të tyre. Sepse nëse do pretendoja ta 
bëja diçka të tillë, do të kisha qenë prej keqbërësve 
që e meritojnë dënimin e Allahut.

32  Ata i thanë duke e kundërshtuar dhe me mendje-
madhësi: “ O Nuh, ti na je kundërvënë dhe e ke 
shtuar gjithmonë kundërshtimin ndaj nesh, atëherë 
na e sill atë që po na e premton, pra, dënimin, nëse 
me të vërtetë je i sinqertë në atë që pretendon”.

33  Nuhu i tha: “Nuk jam unë që do t’ju sjell dëni-

29  Noah told his people that he did not ask for 
any payment for the delivery of his message: his 
reward would only be from Allah. He would not 
drive away the poor among the believers, who the 
disbelievers asked to be removed from his compa-
ny. They will be meeting their Lord on the Day of 
Judgement, and Allah will reward them for their 
faith. Noah said that he saw them as a people who 
did not understand the reality of what he was call-
ing them to when they asked him to drive away the 
weak people among the believers.

30  Noah asked his people about who would be able 
to protect him from Allah’s punishment if he drove 
away these poor believers unjustly for no crime. 
Would they not reflect and strive for what was best 
and of most benefit to themselves?

31  Noah told his people that he would not say 
that he had the treasuries of Allah, which he could 
spend on them if they believed; and he would not 
say to them that he had knowledge of the Ghaib. 
He would not say to them that he was an angel, be-
cause he was a man like them; nor would he say of 
the poor people, whom they scorned and thought of 
as inferior to them, that Allah would not give them 
success and guidance: Allah knew best their inten-
tions and their states. If Noah claimed any of these 
things, then he would be among the wrongdoers, 
deserving of Allah’s punishment.

32  Noah’s people said to him, out of stubbornness 
and pride, that he had debated and disputed long 
enough, and told him to bring them the punishment 
he had promised them, if he was telling the truth in 
what he claimed.

33  Noah said to them that he could not bring the punishment upon them, and that only Allah would bring it to them, if 
He willed; and that they would not be able to escape from the punishment of Allah if He willed for them to be given a 
punishment.

34  Noah told them that his advice and counsel would not benefit them if Allah willed that they be led astray from the 
right path, and if He willed to leave them without guidance because of their stubbornness. He was their Lord and it was 
He Who had control over their lives, so He would lead them astray if He willed; and to Him alone they would be returned 
on the Day of Judgement, when they would be repaid for their actions.

35  The disbelief of Noah’s people led them to claim that he had made up something about Allah with this faith that he 
brought to them. Allah told His messenger to say to them that if he had invented it, then he would be a wrongdoer and the 
punishment of his crime would fall upon him alone; and if they rejected the truth he brought them, out of stubbornness 
and pride, then they were the wrongdoers, and he was not responsible for their crime in any way, but was innocent of it.

36  Allah revealed to Noah that none of his people would believe, except those who already believed; and He told him not 
to be saddened by their rejection and ridicule over the many years.

37  Allah told Noah to build the Ark, under His observation and protection; and with His inspiration, He taught him how 
to build it. He told him not to address Him with a request to give time to those who wronged themselves through their 
disbelief. They would be drowned, inevitably, in the Flood, as a consequence of persisting in their disbelief.

 Beneficial Points:
1. Someone who calls to Allah hopes for a reward from Him alone.
2. It is forbidden to drive away poor believers, and they must be treated with generosity and honour.
3. Knowledge of the Ghaib is Allah’s alone.
4. Debate and argumentation with those who deny the truth is religiously legitimate.
5. Advice will not benefit someone if Allah does not will for them to be guided.
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Tij do të jetë edhe ankorimi i saj. Vërtetë që Zoti im është Falës i gjynaheve të atij që pendohet nga mesi i robve të Vet 
dhe i Mëshirshëm me të. Prej mëshirës së Tij ndaj tyre ishte edhe shpëtimi prej shkatërrimit.

42  Ndërkohë që anija lundronte me çfarë kishte brenda saj prej njerëzve e kafshëve, mes dallgëve gjigante si male, 
Nuhu, me dhembshurinë prindërore, i thirri djalit të tij jobesimtar, i cili ishte veçuar prej babait dhe popullit të vet në 
një vend të lartë: “O biri im, hip me ne në anije, që të shpëtosh prej përmbytjes dhe mos u bëj me jobesimtarët, e të të 
përfshijë edhe ty ajo që do t’i përfshijë ata, shkatërrimi nga përmbytja!”

43  I biri iu përgjigj duke i thënë: “Do të ngjitem në një mal të lartë, në mënyrë që ai të më shpëtojë, e të mos arrijë uji 
deri tek unë.” Atëherë, Nuhu i tha: “Sot, nuk ka tjetër shpëtim prej dënimit të Tij në këtë përmbytje katastrofike, përveç 
kë ka dëshiruar Allahu i Lartësuar ta shpëtojë, duke e përfshirë në mëshirën e Vet. Vetëm Ai ka për ta shpëtuar atë prej 
përmbytjes. Në atë çast, e ndau dallga Nuhun prej birit të tij jobesimtar dhe djali i tij u mbyt me të tjerët, për shkak të 
mosbesimit të tij.

44  Pasi përfundoi përmbytja, Allahu i tha Tokës: “Oj Tokë, përthithe ujin e përmbytjes që ka mbi ty!’ Dhe i tha qiellit: 
“O qiell, ndaloje dhe mos dërgo më shi!” Dhe uji u pakësua derisa Toka u tha. Kështu Allahu i shkatërroi të gjithë jobe-
simtarët. Ndërkohë që anija kishte ndaluar në malin Xhudij, atyre iu tha: “Të larguar dhe të shkatërruar qofshin njerëzit 
që i kalojnë kufijtë e Allahut me anë të kufrit (mohimit të Zotit)!”

45  Aty Nuhu u e luti Zotin e vet dhe, duke iu përgjëruar dhe tha: “ O Zot, djali im ishte prej familjes sime, të cilët 
më pate premtuar se do t’i shpëtoje; Premtimi Yt është i Vërtetë e nuk ka kundërshti në të dhe se Ti je më i Drejti i 
gjykuesve dhe më i Dituri”. 

 Mësime nga ajetet:
 Bërja e qartë e zakonit që kanë idhujtarët në përqeshjen dhe talljen me të dërguarit dhe ndjekësit e tyre.
 Bërja e qartë e ligjit të përsëritshëm të Allahut ndaj njerëzve, i cili është se shumica e tyre nuk besojnë.
 Nuk ka shpëtim prej Allahut, vetëm nëse kthehesh tek Ai, sikurse askush nuk mund të të mbrojë prej Vendimit të Tij 
vetëm se Ai (Qoftë i Lartësuar)! 

38  Kështu, Nuhu e vuri në zbatim urdhrin e Zotit 
të vet duke iu përveshur ndërtimit të anijes. Sa herë 
që pranë tij kalonte paria dhe zotërinjtë e popullit 
të vet, talleshin me të, kur shihnin angazhimin e tij 
duke ndërtuar anijen, sepse në vendin që ndodhej 
nuk ekzistonte as ujë dhe as lumenj. Pasi përqeshja 
e tyre po bëhej përherë e më e shpeshtë ndaj tij, 
ai iu drejtua atyre duke u thënë: “Nëse ju talleni 
me ne, o pari e popullit tim, sot që ne jemi duke 
ndërtuar anijen, dijeni se edhe ne do tallemi me ju, 
për injorancën tuaj rreth asaj që do të ndodhë me 
ju, pas përmbytjes.

39  Pastaj keni për ta kuptuar se kujt ka për t’i rënë 
dënimi në jetën e kësaj bote, duke e poshtëruar dhe 
përçmuar, e po ashtu edhe në Ditën e Gjykimit, me 
një dënim të përjetshëm që nuk ka fund.”

40  Kur Nuhu e përfundoi ndërtimin e anijes që 
Allahu e kishte urdhëruar që ta ndërtonte, atëherë 
erdhi Vendimi Ynë për t’i shkatërruar; aq sa uji 
filloi të gurgullonte prej furrave të tyre (të thella e 
vertikale) në të cilat ata piqnin petat e bukës, - si 
një shenjë për fillimin e përmbytjes katastrofike. 
Atëherë i thamë Nuhut u: “Ngarko në anije prej 
çdo lloj kafshësh që janë në sipërfaqen e tokës e që 
janë çift, mashkull dhe femër dhe futi në të familjen 
tënde, përveç atij që paracaktimi e ka vendosur se 
ai do të jetë prej të përmbyturve, për shkak se nuk 
ka besuar. Fut në të këdo që ka besuar bashkë me ty 
prej popullit tënd”. Prej popullit të tij kishte besuar 
vetëm se një numër i vogël, pavarësisht kohës së 
gjatë në të cilën ai qëndroi në mesin e tyre, duke i 
thirrur që të besonin Allahun.

41  Kështu, Nuhu u tha besimtarëve, prej familjes 
dhe prej popullit të vet: “Hipni në anije! Me emrin 
e Allahut kjo anije do të lundrojë dhe me emrin e 

38  Noah followed the command of his Lord, and 
immediately started building the Ark. Whenever 
the leaders and noblemen among his people passed 
by, they made fun of him, because he was building 
the Ark and there was no water or rivers around. 
When they continued to mock him, he said to these 
important people that if they mocked him and his 
people today when they were building the Ark, they 
also mocked them because of their ignorance of the 
fact that they would be drowned.

39  Noah told them that they would come to know 
who would be punished in this world in a way that 
disgraced and humiliated them, and upon whom 
the eternal punishment would come on the Day of 
Judgement.

40  Noah (peace be upon him) finished building the 
Ark that Allah had commanded him to build. Then 
His command came to destroy them, and the water 
boiled up from the furnace they used to bake in, 
signalling the beginning of the Flood. Allah told 
Noah (peace be upon him) to take on board the 
Ark a pair of every type of animal on the earth, a 
male and a female, and to take his family, except 
for those who it had already been determined would 
drown because they did not believe. He was told to 
also take those who believed with him from among 
his people. Only a small number from his people 
believed with him, despite the long period of time 
he had remained among them calling them to have 
faith in Allah.

41  Noah said to those who believed among his 
family and his people to board the Ark, and that its 
sailing and landing would be in the name of Allah, 
saying that his Lord was Forgiving of the sins of those of His servants who repent to Him, and was Compassionate with 
them. By His mercy to the believers, He saved them from being destroyed.

42  The Ark sailed with the people and animals in it, through the great waves like mountains. Noah (peace be upon him) 
called to his son, who did not believe, and who was isolated from his father and his people in some place. Noah told him 
to believe, and to get onto the Ark with them so that he would be saved from the Flood; and he told him not to be with the 
disbelievers, or he would be drowned as they would be.

43  Noah’s son said to him that he would take refuge on a high mountain so that the water could not reach him. Noah told 
his son that nothing would save anyone from Allah’s punishment of being drowned by the Flood, except those who Allah 
would save in His mercy. A wave came between Noah and his disbelieving son, and his son was drowned by the Flood 
because of his disbelief.

44  After the Flood, Allah told the earth to absorb the water, and He told the sky to hold back and not send down rain; 
and so the water decreased, until the land became dry. By then, Allah had destroyed the disbelievers. The Ark stopped on 
Mount Jūdī. It was said, ‘Be gone and destroyed the people of disobedience, for they had overstepped the limits of Allah 
through their disbelief.

45  Noah (peace be upon him)called upon his Lord, saying that his son was of his family, whom He had promised him 
would be saved. He said that Allah’s promise is always true and that Allah is the most just of judges Who knows best.

 Beneficial Points:
1. The idolaters are in the habit of mocking and sneering at the prophets and their followers.
2. The custom of Allah with people is that most of them do not have faith.
3. The story of Noah with his people shows the truth of Allah’s promise to them that they would be drowned and de-
stroyed.
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tyre, Hudin u, i cili u tha: “Adhurojeni vetëm Allahun dhe mos i shoqëroni Atij në adhurim asnjë tjetër, pasi për ju 
nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet përveç Tij (Qoftë i Lartësuar!), ndërsa pretendimi juaj, se Ai ka të barabartë, 
është gënjeshtër.

51  O populli im, unë nuk jam duke ju kërkuar ndonjë shpërblim për atë që po ju përcjell prej Zotit tim dhe në të cilën 
po ju thërras, pasi shpërblimi im do të jetë vetëm prej Allahut, i Cili edhe më krijoi. A nuk po mendoni këtë e t’i për-
gjigjeni asaj në të cilën unë po ju thërras?!

52  O populli im, kërkojini falje Allahut dhe pastaj pendohuni tek Ai për (të mos u kthyer më tek) gjynahet tuaja, sidomos 
për më të madhin e tyre, shirkun, në mënyrë që Ai t’ju shpërblejë për këtë, duke ju lëshuar shi të bollshëm dhe duke e 
shtuar edhe më shumë fuqinë tuaj, me shtimin e pasardhësve dhe pasurisë. Mos e refuzoni atë në të cilën po ju thërras, 
që të mos jini kriminelë për shkak të refuzimit të thirrjes sime, të mohimit të Allahut, si dhe konsiderimit gënjeshtër të 
asaj me të cilën unë ju kam ardhur.”

53  Populli i tij i tha: “O Hud, ti nuk na ke ardhur me ndonjë fakt bindës të qartë, në mënyrë që të na bënte neve të të 
besonim. Ne nuk kemi për t’i lënë zotat që i adhurojmë për shkak të një fjale prej teje, pa kurrfarë fakti. Kështu që ne 
nuk e besojmë pretendimin se ti je i dërguar. 

 Mësime nga ajetet:
 Të dërguarit nuk kanë mundësi që të bëjnë ndërmjetësim tek Allahu për ata që e kanë mohuar Allahun, edhe nëse ata 
do të ishin fëmijët e tyre.
 Dëlirësia e thirrësit dhe të qëndruarit e tij larg asaj që është në duart e njerëzve bën që fjala e tij të jetë më e pranue-
shme.
 Mirësia e istigfarit (thënia: estagfirullah - i kërkoj falje Allahut) dhe e teubes (pendimit për të mos u kthyer më në atë 
gjynah), janë shkak i reshjeve dhe shtimit të pasardhësve dhe pasurisë.

46  Allahu iu drejtua Nuhut e i tha: “O Nuh, djali yt, 
për të cilin më lute që të shpëtojë, nuk konsiderohet 
prej familjes tënde, për të cilët të pata premtuar 
se do t’i shpëtoja, sepse ai ishte mohues dhe kjo 
lutje, o Nuh, nuk është e përshtatshme për ty, nuk 
i shkon atij që është në pozitën tënde, prandaj mos 
më kërko diçka për të cilën ti nuk ke dije. Unë po 
të vë në dijeni që të mos jesh prej injorantëve e të 
më kërkosh Mua diçka që bie ndesh me Dijen dhe 
Gjykimin Tim”.

47  Nuhu menjëherë tha: “Zot, unë kthehem tek Ti 
dhe kërkoj mbrojtjen Tënde, që mos të kërkoj prej 
Teje diçka për të cilën unë nuk kam dije. Nëse Ti 
nuk ma fal mua gjynahin tim e nuk më mëshiron do 
të jem prej të shkatërruarve, të cilët e shkatërruan 
jetën e tyre në Botën Tjetër.”

48  Pastaj Allahu i tha Nuhut u: “O Nuh, zbrit nga 
anija në Tokë, shëndoshë e i sigurt dhe me mirësi 
të shumta prej Allahut ndaj teje, pasardhësve dhe 
besimtarëve që janë me ty në anije, si dhe ndaj 
atyre që vijnë pas teje. Nëse pas tyre vijnë popuj 
të tjerë jobesimtarë, pasardhës të tyre, Ne do t’u 
mundësojmë që t’i përjetojnë kënaqësitë e jetës së 
kësaj bote, duke u dhënë gjithçka që u nevojitet për 
të jetuar, e pastaj në Botën Tjetër ka për t’i përfshirë 
nga ana Jonë dënimi i dhembshëm.” 

49  Kjo histori rreth Nuhut është prej informacio-
neve të Gajbit (Dijes së fshehtë të Allahut), të cilën 
ti, o i Dërguar, nuk e dije, madje as populli yt nuk 
e dinte para kësaj Shpalljeje. Prandaj duro përballë 
mundimeve dhe mohimit të popullit tënd, ashtu 
siç duroi edhe Nuhu u, pasi triumfi do të jetë për 
ata që i vënë në zbatim urdhrat e Allahut dhe që 
largohen prej ndalesave të Tij.

50  Ne dërguam edhe tek populli i Adit vëllain e 

46  Allah said to Noah that his son, who he asked 
Him to save, was not from his family, whom He 
had promised to save, because he was a disbeliever. 
Noah’s question was not appropriate coming from 
him, and was not right for someone of his rank. Al-
lah told him not to ask Him about what he had no 
knowledge about, cautioning him not to be among 
those who are ignorant, by asking Him for things 
that go against His knowledge and wisdom.

47  Noah (peace be upon him) asked his Lord to 
help him by preventing him from asking Him for 
what he had no knowledge about. He said that if 
Allah did not forgive him his sin, and have mercy 
on him, then he would be among the losers who lost 
their share in the Afterlife.

48  Allah told Noah (peace be upon him) to get 
down from the Ark on to the ground in safety and 
security, and with many blessings from Allah upon 
him and on the believing descendants of those who 
were with him on the Ark, who would come after 
them. There would also be other peoples from their 
descendants who would disbelieve whom Allah 
would for a time give enjoyment in the life of this 
world, giving them their livelihood, but then a pain-
ful punishment from Him would come to them.

49  This story of Noah is from the news of the 
Ghaib, which the Messenger (peace be upon him)
did not know beforehand, and his people did not 
have knowledge of it either before this revelation 
from Allah. Allah tells him to be patient in the face 
of the injury and rejection of his people, just as 
Noah (peace be upon him) was patient. Help and 
victory is for those who follow what Allah instructs 

and who stay away from what He has prohibited.
50  Allah sent to the people of ‘Ād their brother Hūd (peace be upon him). He told them to worship Allah alone, and not 

to associate anyone with Him. He told them that they had no real god other than Him, glory be to Him, and that they were 
not telling the truth in claiming that he had a partner.

51  Hūd told his people that he asked for no reward from them for what he conveyed from his Lord, calling them to it, 
and that his reward was only from Allah Who created him. Would they not think about this, and respond to what he called 
them to?

52  Hūd told his people to ask for forgiveness from Allah, and to repent to Him, away from their sins, the biggest of 
which was associating others with Him. He would reward them by sending abundant rain, and would add strength to their 
strength by increasing their descendants and wealth. He told them not to turn away from what he was calling them to, 
because they would then be wrongdoers due to their disbelief in Allah and rejection of what he brought to them.

53  Hūd’s people said to him that he had not brought them clear proof that would make them believe him. They said that 
they would not abandon their gods because of his word alone without proof, and that they did not believe him in his claim 
that he was a messenger.

 Beneficial Points:
1. Prophets cannot plead on the behalf of those who disbelieve in Allah, even if they are their children.
2. The verses make clear that the goal of relating the stories of the prophets was to console the Prophet (peace be upon 
him) and the believers.
3. There is great virtue in asking for forgiveness and turning to Allah, which are reasons for rain being sent down and for 
an increase in descendants and wealth.
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58  Pasi atyre u erdhi Vendimi ynë për t’i shkatërruar, Ne duke i përfshirë me mëshirën tonë, e shpëtuam Hudin bashkë 
me ata që kishin besuar, prej dënimit të ashpër me të cilin goditëm popullin e tij jobesimtar.

59  Ky ishte populli i Adit, të cilët i mohuan argumentet e Allahut, Zotit të tyre, dhe e kundërshtuan të dërguarin e tyre, 
Hudin, duke ndjekur qëndrimin e çdo kryeneçi mendjemadh ndaj të Vërtetës dhe të çdo tirani, i cili nuk e pranonte e 
as nuk e dëgjonte atë.

60  Kështu që ata në jetën e kësaj bote i përfshiu poshtërimi dhe përjashtimi i tyre prej mëshirës së Allahut, ndërsa në 
Ditën e Gjykimit ata do të jenë larg mëshirës së Allahut, për shkak të mohimit të Allahut të Lartësuar, duke i lënë Allahu 
ata larg çdo të mire dhe duke i lënë ata afër çdo të keqeje.

61  Ne dërguam edhe tek populli Themud vëllain e tyre Salihun, i cili u tha: “O populli im, adhuroni vetëm Allahun, 
pasi ju nuk keni zot tjetër që e meriton adhurimin, pasi Allahu ju krijoi prej dheut (përbërësve) të Tokës, që prej babait 
tuaj, Ademit, duke ju bërë juve popullues të Tokës. Prandaj kërkoni prej Tij falje dhe pastaj kthehuni tek Ai me vepra 
të devotshme dhe me lënien e gjynaheve, pasi Zoti im është i afërt me atë që ia kushton me sinqeritet adhurimin dhe 
Pranues i lutjeve të tij.”

62  Populli i tha: “O Salih, ti ke qenë në mesin tonë dikushi, që gëzonte një pozitë të lartë, para se të na thërrisje në këtë 
rrugë, madje ne kishim shpresë se do të ishe bërë i mençur dhe njeri i këshillës. A mos vallë, dëshiron, o Salih, që të na 
ndalosh adhurimin e atyre që baballarët tanë i adhuronin?! Vërtet që ne jemi në dilemë lidhur me atë në të cilën ti po na 
thërret, pra, që të adhurohet vetëm Allahu, gjë e cila na bën të të akuzojmë se po gënjen në emër të Allahut». 

 Mësime nga ajetet:
 Nga metodat e idhujtarëve për t’i larguar njerëzit nga të dërguarit është edhe akuzimi i tyre për mendjelehtësi dhe 
çmenduri.
 Komplotet dhe agresioni i idhujtarëve është i dobët, pasi idhujtarët janë nën pushtetin dhe sundimin e Allahut 
 Argumentet e teuhidit rububije; siç është fakti se vetëm Allahu është krijues dhe shpikës të çojnë domosdoshmërisht 
në teuhidin uluhije dhe mos adhurimin e dikujt tjetër.

54  Ne nuk themi tjetër përveç asaj se ty të kanë dë-
nuar disa prej zotave tanë me çmenduri, për shkak 
të përpjekjes tënde që të na ndalosh prej adhurimit 
të tyre.”

55  Hudi u tha: - “Unë kam Allahun dëshmitar, pra-
ndaj dëshmojeni edhe ju se unë jam i pastër prej 
adhurimit të zotave tuaj të rremë, që ju i adhuroni 
në vend të Allahut; kështu që bëhuni bashkë ju e 
zotat tuaj, të cilët ju mendoni se më kanë dënuar 
me çmenduri dhe komplotoni ndaj meje e mos më 
jepni aspak afat.

56  Ndërkohë që unë i mbështetem vetëm Allahut 
dhe çështjen time ia lë vetëm Atij, pasi Ai është 
Zoti im dhe Zoti juaj. Nuk ekziston asnjë gjallesë 
që ecën mbi sipërfaqen e Tokës e që të mos jetë e 
përulur ndaj Allahut, nën sundimin dhe pushtetin 
e Tij, duke vepruar me të si të dëshirojë Ai. Vërtet 
që Zoti im është me të Vërtetën dhe të drejtën, 
kështu që nuk ka për t’jua mundësuar juve që të 
arrini deri tek unë, pasi unë jam me të Vërtetën dhe 
ju jeni me të kotën.

57  Nëse ju e refuzoni dhe ia ktheni shpinën asaj 
me të cilën unë ju kam ardhur, dijeni se unë nuk 
kam përgjegjësi tjetër për të, përveçse që t’jua ko-
munikoj, ndërkohë që unë ju kam përcjell çdo gjë 
me të cilën Allahu më ka dërguar e më ka urdhëruar 
ta shpall. Kështu që tashmë argumenti për ju është 
sqaruar (nuk arsyetoheni) dhe Zoti im ka për t’ju 
shkatërruar, duke sjellë pas jush një popull tjetër, 
që ka për t’ju zëvendësuar. Ju, me mohimin dhe 
refuzimin tuaj, nuk keni për t’i sjellë Allahut asnjë 
dëm, të madh apo të vogël, pasi Ai nuk ka nevojë 
për robërit e Vet. Vërtet që Zoti im është Mbikë-
qyrës i çdo gjëje dhe se Ai do të më mbrojë prej të 
keqes së asaj që ju komplotoni ndaj meje.”

54  Hūd’s people told him that some of their gods 
had afflicted him with madness because he had told 
them not to worship them. Hūd told them that he 
called on Allah to witness, and that they too should 
witness, that he was innocent of worshipping the 
gods that they worshipped besides Allah. 

55  Hud said,
He told them to plot against him together with their 
gods, which they claimed had afflicted him with 
madness, and not to give him any respite.

56  Hūd told them that he put his trust in Allah and 
relied upon Him alone in everything, because He 
was his Lord and their Lord. He told them that there 
is nothing walking on the face of the earth except 
that it is under His power and control, and He deals 
with it as He wills. He also told them that His Lord 
was true and just, and so would not give them pow-
er over him, since he stood for the truth and they 
stood for falsehood.

57  He told them that if they continued to turn away 
from what he brought them, then he had no re-
sponsibility to do more than convey the message 
to them. He had delivered to them everything that 
Allah had sent him with and instructed him to con-
vey. The proof would be against them, and his Lord 
would destroy them and bring another people to 
succeed them. They would not do Allah the slight-
est harm through their rejecting and turning away, 
because He has no need of His creation. He told 
them that his Lord watches over all things, and that 
it was He Who protected him from the evil they 
plotted against him.

58  When Allah’s command came to destroy them, 
He saved Hūd and those who believed with him by a mercy from Him, and He saved them from a stern punishment given 
to the disbelievers of his people.

59  Such were the people of ‘Ād. They disbelieved in the signs of Allah, their Lord, and went against His messenger Hūd. 
They followed the instruction of every tyrant who was proud against the truth, not accepting it or dedicating themselves 
to it.

60  They were then cursed with contempt and removed from Allah’s mercy in this world, and on the Day of Judgement 
they will also be without Allah’s mercy. Due to their disbelief in Allah, the Exalted, He distances them from every good 
and allows them to approach every evil.

61  Allah sent to the people of Thamūd their brother Ṣāliḥ. He told his people to worship Allah alone, and that they had 
no god worthy of worship other than Him. He created them from the clay of the earth when He created their father Adam 
from it, and made them settle in it. He told them to ask for forgiveness from Him, and that his Lord was Near to those 
who devoted themselves to worshipping Him, responding to their prayers.

62  Ṣāliḥ’s people said to him that he had had a high position among them before this, and they had hoped he would be 
wise, advising them and counselling them. Did he tell them not to worship what their fathers had worshipped? They said 
that they doubted what he called them to – which was worshipping Allah alone – making them suspect him of making 
things up about Allah.

 Beneficial Points:
1. The call of all the messengers was the same: to worship Allah alone, and not to associate anything with Him.
2. It is established that the rejection and stubbornness of the idolaters occurs in the same way in every time and place.
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68  sikur të mos kishin ekzistuar kurrë më parë në vendbanimet e tyre, duke u dëfryer e bërë jetë të mirë. A nuk ishte, 
pra, dikur populli i Themudit që e mohoi Allahun, Zotin e tyre?! Tani ata akoma vazhdojnë të jenë të përjashtuar prej 
mëshirës së Allahut.

69  Edhe Ibrahimit u i erdhën engjëjt në formë njerëzore dhe e përgëzuan atë dhe gruan e tij me lindjen e Is’hakut, prej 
të cilit lindi dhe Jakubi, dhe i thanë: “Selamun - Paqe (Qofsh në paqe!)”. Edhe Ibrahimi ua ktheu: “Selamun - Paqja 
(Qoftë me ju!)” dhe pastaj u largua menjëherë, duke u kthyer me një viç të sapo pjekur, në mënyrë që ata të hanin, pasi 
ai i mendonte se ishin njerëz.

70  Pasi Ibrahimi pa se duart e tyre nuk po zgjateshin për tek viçi dhe se ata nuk po hanin prej tij, nuk e pëlqeu këtë gjë 
dhe fshehu në vetvete frikën prej tyre, mirëpo pasi engjëjt e kuptuan frikën e tij, i thanë: “Mos u frikëso prej nesh, se ne 
na ka dërguar Allahu tek populli i Lutit, në mënyrë që t’i ndëshkojmë ata.”

71  Ndërkohë, gruaja e tij, Sara, - ndërsa qëndronte në këmbë, Ne e përgëzuam atë me lajmin e mirë se asaj do t’i lindte 
Is’haku, sikurse edhe ai do të kishte një djalë, Jakubin. Ajo qeshi dhe u gëzua nga ajo që dëgjoi. 

 Mësime nga ajetet:
 Inati dhe mendjemadhësia e idhujtarëve, aq sa nuk i besuan as mrekullisë së Salihut, edhe pse ajo ishte një prej mre-
kullive më madhështore.
 Preferimi i përgëzimit të besimtarit me atë që është në të mirën e tij.
 Lejueshmëria e përshëndetjes me Selam (es-Selamu alejkum - Paqja qoftë me ju!) për atë që vjen tek dikush, si dhe 
detyrimi i kthimit të saj.
 Detyrimi i mikpritjes së mysafirit. 

63  Atëherë, Salihu ia ktheu popullit të vet duke 
thënë: “O populli im, më tregoni nëse unë kam fakte 
bindëse e të qarta prej Zotit tim dhe më ka dhënë 
nga ana e Vet mëshirë, e që është profetësia, kush 
do të më mbrojë mua prej ndëshkimit të Tij nëse 
unë do ta kundërshtoja Atë duke e lënë përcjelljen 
e asaj që Ai më ka urdhëruar?! Ju atëherë do më 
shtonit mua vetëm se humbjen dhe largimin prej 
kënaqësisë së Tij.

64  O populli im, kjo është deveja e Allahut (mre-
kulli prej Tij) për ju, që e tregon Vërtetësinë time, 
prandaj lëreni atë që të kullosë në Tokën e Allahut 
dhe mos ndërmerrni ndaj saj çfarëdo gjëje që do 
ta dëmtonte, se pastaj do t’ju përfshijë dënimi i 
shpejtë, sapo ju ta therni (sepse ata diskutonin ta 
thernin).”

65  Megjithatë, ata e therën, si tregues i këmbë-
nguljes së tyre në mohim. Atëherë, Salihu u tha: “ 
Vazhdoni të jetoni në tokën tuaj për një afat kohor 
prej tre ditësh, nisur që nga momenti që ju e therët 
atë. Pas kësaj kohe, ka për t’ju ardhur dënimi i Alla-
hut, pasi ky është një premtim që do të realizohet në 
mënyrë të pashmangshme e aspak gënjeshtër.”.

66  Pasi erdhi vendimi Ynë për shkatërrimin e tyre, 
shpëtuam Salihun bashkë me ata që besuan, prej 
mëshirës nga ana Jonë, duke i shpëtuar ata prej 
poshtërimit dhe përçmimit të asaj dite. Vërtetë që 
Zoti yt, o i Dërguar, është i Forti e i Plotfuqishmi, 
i Cili nuk mund të mposhtet nga askush, prandaj 
edhe i shkatërroi popujt mohues.

67  Dhe ata atëherë i rrëmbeu një ushtimë e fuqi-
shme, që e shkatërroi tërësisht popullin e Themudit, 
duke bërë që të vdisnin të gjithë prej fuqisë së saj: 
të gjithë ranë përmbys mbi fytyrat e tyre, të cilat u 
bënë njësh me dheun, 

63  In reply, Ṣāliḥ asked his people to tell him that, 
if he had clear proof from his Lord, and He had 
given him mercy, which was his prophethood, then 
who would protect him from His punishment if he 
went against Him by not delivering what He in-
structed him to deliver to them? They would, then, 
only increase him in error, distancing him from Al-
lah’s pleasure.

64  Ṣāliḥ told his people about a particular camel 
of Allah’s which was a clear miracle for them, and 
a sign of the truth of what he said. He told them to 
leave her to graze in Allah’s land and not to harm 
her in any way or a punishment would come to 
them near to the time that they harmed her.

65  They denied what he said and harmed her, push-
ing their denial to extremes. So Ṣāliḥ told them 
to enjoy life in their land for three days from the 
time they harmed her, then the punishment of Allah 
would come to them; and the coming of His pun-
ishment after that was a certain promise that there 
would be no possibility of denying, as it would 
come true.

66  When Allah’s command came to destroy them, 
He saved Ṣāliḥ and those who had faith with him, 
by a mercy from Him, and He saved them from 
the disgrace and humiliation of that day. Without 
doubt, your Lord is the Powerful, the Mighty Who 
no one can overcome; and therefore He destroyed 
the disbelieving peoples.

67  The great scream overtook the people of 
Thamūd, so that they perished from the strength of 
it; and in the morning, they lay face down upon the 
ground.

68  It was as if they had never lived in their land in comfort and ease. Certainly, Thamūd disbelieved in Allah, their Lord, 
and so they remain outcasts from His mercy.

69  Then the angels came to Abraham (peace and blessing be upon him) in the form of men, giving good news to him and 
his wife of Isaac and Jacob. The angels said ‘Peace’, so he replied by saying ‘Peace’. Then he went quickly and brought 
them a roasted calf to eat, thinking that they were men. 

70  But when Abraham saw that their hands did not reach out for the calf and that they were not eating it, he was confused 
by them, and felt fear of them. When the angels saw his fear of them, they told him not to be afraid, and that they had 
been sent by Allah to the people of Lot to give them their punishment. 

71  Abraham’s wife, Sarah, was standing. Then they told her something that greatly pleased her, that she would bear Isaac, 
and that Isaac would have Jacob. She laughed and was delighted by what she heard.

 Beneficial Points:
1. Allah’s custom with the first peoples was to send them messengers who brought good news and warned them, until the 
proof was against them, then He destroyed those who disbelieved and saved those who had faith.
2. The sign of Ṣāliḥ (peace be upon him) was one of the greatest signs, but his people did not believe it.
3. It is highly desirable to give the believers news that brings them joy.
4. It is correct behaviour to say ‘Peace’ when entering someone’s house and for the hosts to reply in the same way.
5. The sacred law instructs people to honour their guests.
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ai u pre dhe u ndie keq prej vizitës së tyre. Gjoksi iu ngushtua për shkak të frikës që kishte prej popullit të vet, të cilët 
i kontaktonin meshkujt me epsh në vend të grave. Atëherë, Luti tha se kjo është dita më e vështirë (në jetën e tij), për 
shkak të mendimit se populli i tij kishte për ta mundur në lidhje me mysafirët e tij.

78  Në fakt, menjëherë u mblodh populli i Lutit tek ai duke nxituar, me synimin që të bënin fëlliqësira me mysafirët e 
tij, pasi përpara kësaj ata e kishin bërë ves që t’i kontaktonin meshkujt me epsh, në vend të grave. Luti, për të frenuar 
popullin dhe për të shfajësuar veten përpara mysafirëve, tha: “Këto janë bijat e mia, që janë prej grave tuaja! Martohuni 
me to, pasi ato janë më të pastra për ju sesa bërja e kësaj fëlligështie! Kijani frikën Allahut dhe mos më turpëroni në 
lidhje me mysafirët e mi! A thua vallë, nuk ekzistonka prej jush, o popull, një njeri me logjikë, që t’ju pengojë prej kësaj 
vepre të ndyrë?!

79  Populli i tij iu përgjigj duke i thënë: “Ti e di, o Lut, se ne nuk kemi nevojë dhe as epsh për vajzat dhe as gratë e 
popullit tënd, sikurse ti e di se ç’është ajo që ne duam: pra, ne duam vetëm meshkujt!”

80  Atëherë, Luti tha: “Ah, sikur të kisha krah që t’ju kisha ndaluar, apo një fis që të më mbështeste, e t’ju largoja juve 
prej mysafirëve të mi!”

81  Në atë çast, engjëjt i thanë Lutit u: “O Lut, ne jemi të dërguar. Ne na ka dërguar Allahu. Populli yt nuk do të bëjë 
asnjë të keqe, prandaj dil natën bashkë me familjen tënde prej këtij vendbanimi dhe asnjëri prej jush të mos të shikojë 
prapa. Përveç gruas tënde, e cila do të kthehet, për shkak të kundërshtimit të saj; pra, ai dënim që do t’i bjerë popullit 
tënd ka për ta përfshirë edhe atë. Vërtet që afati i shkatërrimit të tyre është agimi, e ky afat është shumë afër. 

 Mësime nga ajetet:
 Bërja e qartë e mirësisë dhe e pozitës së rëndësishme që ka i dashuri i Allahut - Ibrahimi u dhe familja e tij.
 Lejimi i diskutimit në mbrojtje të atyre për të cilët shpresohet se kanë iman, para se çështja e tyre të ngrihet tek 
Gjykuesi.
 Bërja e qartë e fëlligështisë dhe ndyrësisë së veprimit të popullit të Lutit. 

72  Pastaj Sara, kur e përgëzuan engjëjt me atë lajm 
të mirë, tha e çuditur: “Si është e mundur që të 
lind një djalë, ndërkohë që unë jam e plakur dhe 
shterpë, ndërsa burri im ka arritur moshën e thellë 
të pleqërisë?! Vërtet që lindja e një djali në këtë 
gjendje do të ishte një gjë vërtet e çuditshme, që 
nuk ndodh zakonisht.”

73  Engjëjt iu drejtuan Sarës, pasi ajo u çudit nga ky 
lajm, duke i thënë: “A po çuditesh me vendimin dhe 
caktimin e Allahut?! Dikush si ti nuk ka si të mos e 
di se Allahu është i aftë për diçka të tillë. Mëshira 
dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju, o familja e 
Ibrahimit! Vërtet që Allahu është i Lavdëruar për 
Cilësitë dhe veprat e Tij dhe se Ai është Zotërues 
i Lartësisë dhe i Madhështisë.

74  Pasi Ibrahimit iu largua frika, që e pati zënë prej 
mysafirëve, të cilët nuk hëngrën ushqimin e tij dhe 
pasi ai e kuptoi se ata ishin engjëj, si dhe pasi e mori 
vesh lajmin e gëzueshëm se atij do t’i lindte Is’haku, 
prej të cilit do të lindte pastaj Jakubi, filloi të dis-
kutonte me të dërguarit Tanë në lidhje me çështjen 
e popullit të Lutit, me shpresë se ndoshta ata mund 
ta shtynin sadopak për ta dënimin dhe se ndoshta 
ata do ta shpëtonin Lutin dhe familjen e tij.

75  Vërtet që Ibrahimi ishte i dhembshëm dhe dë-
shironte që ta shtynte ndëshkimin, si dhe ai ishte 
shumë përgjërues ndaj Zotit të vet, i lutej shumë 
dhe vazhdimisht pendohej tek Ai.

76  Mirëpo engjëjt i thanë: “O Ibrahim, hiq dorë 
nga ky diskutim në lidhje me popullin e Lutit, pasi 
tashmë ka ardhur vendimi i Zotit tënd për të lëshuar 
mbi ta dënimin që u është caktuar. Vërtet që popullit 
të Lutit ka për t’i rënë një dënim i madh, të cilin nuk 
mund ta ndalojë asnjë diskutim apo lutje.

77  Kur engjëjt i erdhën Lutit në formën e njerëzve, 

72  When the angels gave Sarah this amazing good 
news, she asked how she could have a child when 
she was an old woman and her husband was also 
advanced in age. Having a child at such an age was 
incredible, and was not normal.

73  When Sarah was amazed at the news, the angels 
asked her if she was amazed by Allah’s decree and 
command, because people like her know that Allah 
is able to do such things. ‘The mercy of Allah and 
His blessings be upon you, people of Abraham!’ 
they said. Allah is praised in His attributes and ac-
tions, the Possessor of Glory and the Honourable. 

74  After the departure of the fear that Abraham 
(peace be upon him) had felt because of his guests 
not eating his food, the discovery that the guests 
were angels, and receiving the joyous news that he 
would have Isaac, who would have Jacob, he then 
started to debate with the messengers about the 
people of Lot, asking that the punishment for them 
be delayed, and that Lot and his family be saved.

75  Abraham was forbearing, wanting to delay the 
punishment, praying often to his Lord, calling upon 
Him, and turning to Him.

76  The angels told Abraham to leave off debating 
about the people of Lot: the command of his Lord 
had come that they would receive the punishment 
He had decreed for them, and there was a great 
punishment coming to the people of Lot, which no 
debate or prayer could turn back.

77  When the angels came to Lot in the form of men 
he was distressed by their coming to him, and he 
was upset because he feared for them due to the fact 
that his people went to men with desire instead of 
women. Lot said that it was a terrible day because he thought his people would force themselves on his guests.

78  The people of Lot came rushing to him, intending to commit an outrage against his guests. They were used to going 
to men with desire instead of women. In order to put his people off his guests, Lot told them that they should marry the 
women among his people, because they were purer for them than the outrage they committed. He told them to fear Allah 
and not to disgrace him concerning his guests, asking if there was a single right-minded man among them who would tell 
them not to commit such a shameful act.

79  His people said to him that he knew that they had no need of the women among his people, and no desire, and he knew 
very well what they wanted, as they only desired men.

80  Lot said that if only he had strength to use against them or people to support him, then he would be able to come 
between them and his guests.

81  The angels said to Lot (peace be upon him) that they were messengers sent by Allah, and that his people would not be 
able to touch him with their evil. They told him to leave the town at night, when it was dark, with his family. They said 
that no one should turn to look at what was behind them, except for his wife, who would turn back wrongly, because the 
punishment that would come upon his people would also come upon her. They told Lot that the appointed time for their 
destruction would be the morning, and that it was nearly time.

 Beneficial Points:
1. The virtue and rank of the family of Abraham is clearly demonstrated.
2. It is established that it is permissible to plead for those whom you hope will have faith before their case is decided by 
Allah.
3. The story highlights the rank of Abraham (peace be upon him) as the friend of Allah.
4. The story also shows the atrocious shamefulness of the actions of the people of Lot.
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lluesi juaj për të bërë llogaritë e punëve tuaja e t’ju gjykoj për to; Mbikëqyrësi për këtë është Ai që i di sekretet dhe 
pëshpëritjet”.

87  Populli iu përgjigj Shuajbit duke i thënë: “O Shuajb, a mos, vallë, namazi yt, që je duke e falur për Allahun, është 
duke të të urdhëruar që të na thuash që ne duhet të lëmë adhurimin e atyre, të cilët i gjetëm prindërit tanë duke i adhuruar, 
pra, statujat, si dhe është duke të të urdhëruar që ne të heqim dorë nga përdorimi i pasurisë tonë ashtu siç duam dhe ta 
shtojmë siç dëshirojmë vetë?! Vërtet që ti qenke i urti dhe i mençuri, pasi ata me ironi donin t’i thonin: ti je i logjikshëm, 
siç të kemi njohur para se të filloje këtë thirrje, prandaj çfarë ka ndodhur me ty?!”

88  Atëherë, Shuajbi i tha popullit të vet: “O populli im, më tregoni se ç’do të bënit nëse unë do t’u thosha se unë jam 
në udhëzim të qartë prej Zotit tim dhe me largpamësi nga ana e Tij, duke më furnizuar nga ana e Tij me pasuri të fituar 
hallall dhe duke më dhuruar profetësinë?! Ndërkohë që me këtë unë nuk dëshiroj që t’ju ndaloj juve nga asgjë apo t’ju 
kundërshtoj juve për ndonjë vepër, vetëm se nëpërmjet kësaj unë dua që t’ju përmirësoj, duke ju thirrur për tek Teuhidi 
(Njësueshmëria e) Allahut dhe bindja ndaj Tij, me aq sa të kem mundësi. Megjithatë suksesi im për këtë arrihet vetëm 
se nëpërmjet Allahut të Lartësuar; vetëm Atij i jam mbështetur për të gjitha çështjet e mia dhe se tek Ai kam për t’u 
kthyer”. 

 Mësime nga ajetet:
 Prej traditës së Allahut është edhe shkatërrimi i keqbërësve me ndëshkimet më të ashpra e më poshtëruese.
 Bërja haram (rreptësisht e ndaluar) e ngrënies në matje e peshë dhe ulja e vlerës së të drejtave të njerëzve.
 Detyrimi i të kënaqurit me hallallin, edhe nëse është i pakët.
 Mirësia e urdhërimit për të mirë dhe e ndalimit prej të keqes, si dhe detyrimi i zbatimit të asaj që ka urdhëruar Allahu 
dhe i largimit prej asaj që Ai e ka ndaluar. 

82  Pasi erdhi urdhri Ynë për shkatërrimin e po-
pullit të Lutit, e kthyem përmbys të sipërmen e 
vendbanimeve të tyre me ngritjen (shkuljen) dhe 
përmbysjen e tyre bashkë me ta. Mbi ta (fillimisht) 
lëshuam gurë nga balta e ngurtësuar, që vinin rresht 
duke ndjekur njëri-tjetrin.

83  Secilit gur i ishte vënë shenjë e veçantë nga 
Allahu (për secilin nga ata). Këta gurë nuk janë larg 
as prej popullit Kurejsh dhe cilitdo populli tjetër, 
madje ata janë afër; sapo ta caktojë Allahu lëshimin 
e tyre mbi ta, ata bien!

84  Edhe në Medjen Ne dërguam vëllain e tyre 
Shuajbin, i cili u tha:  “O populli im, adhurojeni 
vetëm Allahun, pasi ju nuk keni tjetër zot që e me-
riton adhurimin përveç Tij! Mos ua hani njerëzve 
masën dhe peshën kur u masni apo peshoni, pasi 
unë po ju shoh se keni furnizim të bollshëm dhe 
jeni në mirësi! Prandaj mos u bëni shkak që t’ju 
largohen mirësitë e Allahut me anë të gjynaheve, 
sepse trembem që një dënim gjithëpërfshirës do të 
zërë secilin prej jush, duke mos gjetur asnjë shteg 
e shpëtim.

85  O populli im, mbusheni masën dhe peshoren 
me drejtësi, nëse dëshironi të masni apo të peshoni 
ndaj dikujt dhe mos ua cenoni njerëzve të drejtat e 
tyre në asnjë aspekt, me mangësime, gënjeshtra dhe 
mashtrime, si dhe mos bëni shkatërrime në Tokë 
duke vrarë apo bërë gjynahe të tjera.

86  Pasi ajo që Allahu e lë për ju, si tepricë prej 
hallallit (mbi nevojat tuaja), pasi ua keni dhënë të 
drejtat njerëzve me drejtësi, është më e dobishme 
dhe më e begatë sesa fitimi i shtuar që arrihet me 
mangësimin në peshore dhe shkatërrimet në Tokë. 
Prandaj nëse jeni besimtarë së sinqertë, kënaquni 
me atë që ju tepron; dhe se unë nuk jam kontro-

82  When My command to destroy the people of 
Lot came, I turned their towns upside down by rais-
ing and overturning them together with the people; 
and I rained down on them stones of hard-layered 
baked clay that came down one after the other.

83  These stones were marked by Allah with a spe-
cial sign, and they are not far away from the wrong-
doers of the Quraysh and others. Instead, it is near 
and will come down on them when Allah decrees it 
to come down.

84  We sent to Madyan their brother, Shu’ayb, who 
said: O my people, worship Allah alone. You have 
no other god that deserves to be worshipped besides 
Him. Do not give people less in the measure of vol-
ume and weight when you deal with them. I see you 
in prosperity and with blessings, so do not change 
Allah’s favour to you by committing sins. I fear for 
you the punishment of an encompassing day that 
will reach every one of you and from which you 
will not find any place to run to or seek refuge in. 

85  He said: O my people, give complete and just 
measure of volume and weight when you measure 
for others. Do not cheat people of their rights by 
giving short measure and deceiving them. Do not 
spread corruption on earth by killing and commit-
ting other sins.

86  He further said: The lawful that Allah leaves 
for you after giving people their rights in full and 
with fairness is of more benefit and contains more 
blessing than the extra obtained through giving 
short measure and spreading corruption on earth. 
If you are indeed believers, then be content with 
that remainder. It is not my duty to watch over you, 

record your actions and hold you to account for them. The One Who watches over you is the One Who knows all secrets 
and private conversations.

87  The people of Shu’ayb said to him: O Shu’ayb, does the prayer that you offer instruct you that we should leave the 
worship of the idols our fathers used to worship? Does it instruct you that we should leave dealing in our wealth as we 
wish, and investing it as we wish? You are indeed the sensible and wise person we knew you to be before this invitation. 
What has happened to you?

88  Shu’ayb said to his people: O my people, tell me what will be your position if I am on clear proof and insight from 
my Lord, and He has given me lawful provision from Him, as well as prophethood? I do not wish to prohibit you from 
something and go against you and do it myself. I only wish to set your matter right, to the best of my ability, by inviting 
you to declare the Oneness of your Lord and to obey Him. My success in achieving this is only with Allah, may He be 
glorified! I place my trust in Him alone and I turn to Him in all my affairs.

 Beneficial Points:
1. Allah’s custom is to destroy the wrongdoers with the most horrific and severe punishment.
2. It is unlawful to give short measure and to cheat people of their rights.
3. It is necessary to be satisfied with what is lawful, even if it is little.
4. It is unlawful to spread any type of corruption on earth.
5. The verses indicate the virtue of instructing good and prohibiting evil and the necessity of practicing what Allah in-
structs and abstaining from what He prohibits.
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edhe unë po punoj në Rrugën time, në të cilën unë 
jam i kënaqur, me aq sa të kem mundësi. Sepse pastaj do ta merrni vesh, se kujt prej nesh ka për t’i ardhur dënimi, që 
ka për ta poshtëruar, si ndëshkim ndaj tij dhe se kush prej nesh është gënjeshtari në atë që pretendon; prandaj prisni atë 
që do e vendosë Allahu, sepse edhe unë, bashkë me ju, jam duke pritur.”

94  Kur erdhi urdhri Ynë për të shkatërruar popullin e Shuajbit, Ne e shpëtuam me Mëshirën Tonë Shuajbin, e bashkë 
me të edhe ata që patën besuar, ndërsa ata nga populli i tij të cilët bënë zullum (padrejtësi) i përfshiu një ushtimë e 
fuqishme shkatërruese, duke i lënë të gjithë të vdekur dhe të gjithë mbetën përmbys mbi fytyrat e tyre, të cilat iu bënë 
atyre njësh me dheun, 

95  si të mos kishin ekzistuar kurrë më parë në atë vend. A nuk u përjashtua edhe Medjeni prej Mëshirës së Allahut duke 
e merituar zemërimin e Tij ndaj tyre, ashtu siç u përjashtua prej saj (Mëshirës) edhe Themudi më parë, me zbritjen e 
zemërimit të Tij mbi ta?!

96  Ne e dërguam edhe Musain në të vërtetë me mrekulli argumentuese, që tregonin për Njëshmërinë e Allahut, si dhe 
me fakte bindëse të qarta, që tregonin për Vërtetësinë e asaj me të cilën ai u erdhi.

97  Ne e dërguam atë tek Faraoni dhe përgjegjësit e popullit të tij, mirëpo paria udhëheqëse ndoqi qëndrimin e Faraonit 
me mohimin e Allahut. Qëndrimi i Faraonit nuk ishte fort qëndrim i mençur për t’u ndjekur.

 Mësime nga ajetet:
 Turpërimi i injorantëve, të cilët nuk i kuptonin prej të dërguarve argumentet me të cilat ata u vinin.
 Turpërimi dhe nxjerrja në pah e mendjelehtësisë së atij që i vlerëson urdhrat dhe pozitën e njerëzve dhe i shpërfill 
urdhrat dhe pozitën e Allahut.
 Bërja e qartë e ndikimit që ka mbështetja e farefisit në ndihmesën e thirrjes dhe thirrësve.
 Përjashtimi i idhujtarëve prej Mëshirës së Allahut të Lartësuar.

89  “O populli im, mos t’ju shtyjë armiqësia që 
keni ndaj meje për të më mohuar mua në lidhje 
me atë që ju kam ardhur, me frikën që mos t’ju 
përfshijë dënimi, ashtu siç e pati përfshirë popullin 
e Nuhut, popullin e Hudit, popullin e Salihut, ndër-
kohë që populli i Lutit nuk ishte shumë larg prej 
jush, as si kohë e as si vend dhe ju e dini shumë 
mirë se çfarë i gjeti ata, prandaj nxirrni mësim.

90  Dhe kërkoni falje prej Zotit tuaj, e pastaj 
pendohuni tek Ai për (të mos u kthyer më tek) 
gjynahet tuaja, se vërtet që Zoti im është i Më-
shirshëm me të penduarit dhe e do shumë atë që 
pendohet”.

91  Atëherë, populli iu drejtua Shuajbit: “O Shuajb, 
shumë gjëra me të cilat na ke ardhur nuk po i 
kuptojmë, ndërkohë që ne të shohim në mesin 
tonë të pafuqishëm, për shkak të dobësimit që ke 
në sy apo verbërisë. Sikur të mos kishte qenë fisi 
yt në mesin e popullit tonë, do të të kishim vrarë 
me kohë, duke të goditur me gurë; kështu që ti nuk 
gëzon në mesin tonë asnjë respekt për të të mos 
vrarë, por ne të kemi lënë pa të vrarë për respekt 
ndaj fisit tënd.”

92  Pas kësaj, Shuajbi u tha: “O populli im, vallë, 
farefisi im qenka më i vlefshëm dhe më i rëndë-
sishëm për ju sesa Allahu, Zoti juaj, duke e lënë 
Allahun pas shpine, të refuzuar me mospranimin 
e të dërguarit të Tij, i Cili e dërgoi për ju?! Vërtetë 
që Zoti im e ka përfshirë me Dijen e Tij gjithçka që 
ju veproni dhe se Atij nuk mund t’i fshihet asgjë 
prej tyre, kështu që Ai ka për t’jua dhënë atë që 
meritoni në jetën e kësaj bote duke ju shkatërruar 
dhe në Botën Tjetër duke ju dënuar.

93  Prandaj, o populli im, punoni sa të mundeni 
në rrugën tuaj, në të cilën ju jeni të kënaqur, sepse 

89  He continued: O my people, do not let your ha-
tred for me make you deny what I have brought. 
You should fear that you will suffer like the people 
of Noah, the people of Hūd or the people of Ṣāliḥ. 
The people of Lot are not far from you, in time nor 
place. You know what happened to them, so take a 
lesson from that.

90  Seek forgiveness from your Lord. Then repent 
to Him from your sins. My Lord is Compassionate 
to those who repent and is Most Loving to those 
who turn to Him.

91  The people of Shu’ayb said to him: O Shu’ayb, 
we do not understand much of what you have 
brought. We regard you to be weak amongst us, and 
you are not one of the senior leaders. If it were not 
that your family follows our religious beliefs, we 
would have killed you by stoning. To us, you are 
not a person of honour such that we would be afraid 
of killing you. The only reason we did not kill you 
is out of respect for your family. 

92  Shu’ayb said to his people: O my people, is my 
family more respectable and honoured to you than 
Allah, your Lord? Did you throw Allah behind you 
when you did not accept the prophet He sent to 
you? My Lord surrounds what you do. No action 
of yours is hidden from Him. He will repay your 
behaviour in the world with destruction, and in the 
Afterlife with punishment.

93  O my people, do what you are able to in the 
manner you wish. I will also act in the manner I 
wish, as far as I can. Soon, you will come to know 
which of us is to receive a punishment of humilia-
tion as justice, and who is lying in their claim. So 
wait for Allah’s decision and I will also wait with you.

94  When My command to destroy the people of Shu’ayb came, I rescued Shu’ayb and the people of faith with him 
through mercy from Me. Those of his people who did wrong were afflicted with the intense blast and they died. In the 
morning, they were found lying on the ground with their faces in the dust.

95  It was as if they had never resided there previously. Without doubt, Madyan was distanced from Allah’s mercy when 
His punishment fell on them, just as Thamūd was driven away from it by Allah’s sending down His anger on them.

96  I had sent Moses with My signs that indicated My Oneness and with clear evidence that proved the truth of what he 
brought.

97  I sent Moses to Pharaoh and the nobles from his people. These nobles followed Pharaoh’s command to them to disbe-
lieve in Allah. The command of Pharaoh was not one that was right to be followed.

 Beneficial Points:
1. The verses condemn those ignorant people who do not understand the signs brought by the prophets.
2. The verses condemn and declare foolish those who follow the instructions of people while ignoring Allah’s sacred law.
3. The verses demonstrate the role of the family in supporting the call and the callers towards Allah.
4. The idolaters are driven away from Allah’s mercy.
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t’i bashkuar njerëzit për t’u bërë llogarinë; ajo do të jetë Dita e Dëshmuar, të cilën do ta dëshmojnë të gjitha krijesat e 
ringjallura.
104  Këtë Ditë të Dëshmuar Ne nuk e vonojmë, por ajo do të jetë në afatin e përllogaritur.
105  Në momentin kur të vijë ajo, asnjë i gjallë nuk ka për të folur, qoftë për t’u argumentuar apo ndërmjetësuar, vetëm 
se pasi Ai t’i ketë dhënë leje. Njerëzit në të do të jenë dy llojesh: fatkeqë, që do futen në Zjarr dhe të lumtur, që do të 
futen në Xhenet.
106  Sa u përket fatkeqëve, për shkak të mohimit dhe veprave të tyre shkatërrimtare, ata kanë për të hyrë në Zjarr, në të cilin 
klithmat e tyre do të ngrihen dhe frymëmarrjet do t’u shtohen, për shkak të ashpërsisë së vuajtjeve prej flakëve të tij.
107  Aty do të qëndrojnë përgjithmonë, nuk do të dalin prej tij aq sa të ekzistojnë qiejt dhe Toka, përveç atij që Allahu 
dëshiron ta nxjerrë e që ka qenë prej gjynaharëve, por që ka qenë njësues i Allahut. Vërtet që Zoti yt, o i Dërguar, bën 
çfarë të dëshirojë dhe se askush nuk mund të bëjë ndryshe Atij – (Qoftë i Lartësuar!).
108  Sa u përket të lumturve, të cilëve u parapriu prej Allahut lumturia për shkak të imanit (besimit) dhe veprave të tyre 
përmirësuese, ata do të jenë në Xhenet, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, aq sa të ekzistojnë qiejt dhe Toka, përveç atij 
që nuk dëshiron Allahu, duke e futur fillimisht në Zjarr para se ta fusë në Xhenet, domethënë, prej besimtarëve që kanë 
qenë gjynaharë. Vërtetë që begatia e Allahut ndaj banorëve të Xhenetit nuk do t’u shkëputet kurrë. 

 Mësime nga ajetet:
 Të bëhet kujdes që të mos ndiqen udhëheqësit e sherrit (e së ligës) dhe shkatërrimit, duke u sqaruar shembulli de-
moralizues atyre që i ndjekin ata në të dyja botët.
 Qenia e Allahut të Lartësuar i Pastër prej çdo lloj padrejtësie në lidhje me shkatërrimin e ndjekësve të shirkut (idhuj-
tarisë) dhe gjynaheve.
 Zotat e rremë nuk do t’u sjellin idhujtarëve që i adhurojnë asnjë dobi në Ditën e Gjykimit dhe as nuk do t’ua ndër-
presin atyre dënimin.
 Ndarja e njerëzve Ditën e Gjykimit në: të lumtur të përjetshëm në Xhenet dhe në fatkeqë të përjetshëm në Skëterrë.

98  Kështu do t’i prijë Faraoni edhe në Ditën e Gjy-
kimit popullit të vet, derisa t’i fusë në Zjarr ata dhe 
vetveten. Eh, sa vend i keq që është ai ku ata do 
të përfundojnë!

99  Allahu bëri që ata t’i shoqëronte mallkimi në 
jetën e kësaj bote, duke i përjashtuar ata prej Më-
shirës së Vet, përfshirë edhe se si përfunduan duke 
u përmbytur; si dhe duke i përjashtuar prej saj (Më-
shirës së Vet) edhe në Ditën e Gjykimit. Vërtet për 
të ardhur keq ajo që u ndodhi atyre, që iu bashkuan 
dy mallkime: edhe dënimi në këtë botë, edhe në 
botën tjetër.
100  Ky që u përkujtua në këtë sure është prej tregi-
meve të vendbanimeve, që po t’i tregojmë ty, o i 
Dërguar. Prej këtyre vendbanimeve ka gjurmë që 
ekzistojnë akoma e disave prej tyre u janë zhdukur 
edhe gjurmët, duke mos mbetur asgjë.
101  Nuk qemë Ne që u bëmë atyre padrejtësi duke 
i shfarosur, por ata vetë i bënë keq vetes së tyre, 
duke i çuar në gjëra që ishin shkatërrimtare për 
ta, me mohimin e Allahut. Ndërsa zotat e tyre të 
rremë, të cilët i adhuronin në vend të Allahut, nuk 
i ndihmuan aspak për t’ua larguar dënimin që u 
kishte rënë në momentin kur atyre u erdhi urdhri i 
Zotit tënd, o i Dërguar, për t’i shkatërruar, madje 
besimi në këta zota të rremë atyre u solli vetëm se 
shkatërrimin dhe fundin.
102  Kështu i shkuli Allahu vendbanimet mohuese, 
në çdo kohë dhe çdo vend. Vërtetë që shkulja e 
vendbanimeve zullumqare nga ana e Tij është e 
dhembshme dhe e fuqishme.
103  Vërtet, në çrrënjosjen e ashpër që Allahu ua 
bëri vendbanimeve të tilla zullumqare ekziston një 
mësim dhe këshillë për këdo që e ka frikë dënimin 
e Ditës së Gjykimit, ditë në të cilën Allahu ka për 

98  Pharaoh will go ahead of his people on the Day 
of Judgement until he enters them and himself into 
the fire of Hell. What a wretched place he will lead 
them to!

99  Together with the destruction and drowning that 
afflicted them, Allah followed that with a curse and 
with their being driven away and distanced from 
His mercy in this world and on the Day of Judge-
ment. What an evil thing happened to them in that 
they became the subject of two curses and punish-
ment in the world and the Afterlife!
100  I inform you, O Messenger, of the incidents of 
the towns that have been mentioned in this sūrah. 
The landmarks of some of these towns still exist 
and the landmarks of others have been wiped out 
without any trace.
101  I did not wrong them by afflicting them with 
destruction, but they wronged their own souls by 
bringing them to the point of destruction when they 
disbelieved in Allah. The gods they used to worship 
besides Allah did not push back the punishment that 
came down on them when the command of your 
Lord, O Messenger, came for their destruction. 
These gods of theirs only increased them in loss 
and destruction.
102  Such is the grip and annihilation with which Al-
lah seizes the towns that deny, in every time and 
place. His grip of such disobedient towns is a pain-
ful and strong one.
103  In Allah’s severe punishment of those disobedi-
ent towns there is a lesson and warning for the one 
who fears the punishment of the Day of Judgement. 
Allah will gather people on that day to take them to 

account, and it will be witnessed by all people on the plains of the resurrection.
104  I only postpone that witnessed day for a time that is known.
105  When that day comes no soul will be able to present any argument or make any intercession, except after He gives 
permission. People on that day will be of two types: a miserable person who will enter the fire of Hell and a delighted 
person who will enter Paradise. 
106  Those who are wretched, because of their disbelief and corrupt actions, will enter the fire of Hell, in which their voices 
and their breath will be raised due to the severity of the blazing fire that they will suffer from.
107  They will live in it eternally and will not come out of it for as long as the heavens and the earth last, except for those 
sinful monotheists whom Allah wills to remove from it. Your Lord, O Messenger, is the One Who does whatever He 
wishes and nothing can force Him to do something.
108  Those who were made fortunate by Allah because of their faith and good actions will be in Paradise. They will live 
there eternally for as long as the heavens and the earth last, except for those sinful monotheists whom Allah wills to enter 
into the fire of Hell for a time. The delight that Allah will provide for the people of Paradise will never be cut off from 
them.

 Beneficial Points:
1. The verses warn against following the leaders of evil and corruption; and they explain the misfortune that results in 
both the worlds because of following them.
2. Allah is innocent of being accused of injustice when He destroys those who associate partners with Him and commit 
sin.
3. The gods of the idolaters will not be of any benefit on the Day of Judgement to those who worshipped them and they 
will not be able to save them from the punishment.
4. People will be divided into two groups on the Day of Judgement: the fortunate who will live eternally in Paradise and 
the wretched who will live eternally in the Hellfire. 
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Shikues i asaj që ju bëni dhe Atij nuk i fshihet prej veprave tuaja asgjë, prandaj ka për t’ju dhënë atë që e meritoni për to.
113  Kurrsesi mos u afroni me jobesimtarët keqbërës me servilosje apo me dashuri, në mënyrë që të mos t’ju përfshijë edhe 
juve Zjarri për shkak të asaj afërsie, ndërkohë që ju nuk keni përveç Allahut asnjë mbrojtës tjetër që t’ju shpëtojë prej tij 
(Zjarrit), e pastaj të mos ju mbetet kush që t’ju ndihmojë.
114  Si dhe fale namazin, o i Dërguar, në mënyrën më të mirë në dy skajet e ditës, në fillim dhe në fund të saj dhe fale atë 
edhe në disa orë të natës, pasi veprat e devotshme përmirësuese i fshijnë gjynahet e vogla dhe se kjo që u përmend është një 
këshillë për ata që i pranojnë këshillat dhe mësim për ata që nxjerrin mësime.
115  Dhe duro në zbatimin e urdhrave Tanë për të qenë i drejtuar (në Rrugën e Drejtë) e të ngjashëm, si dhe në lënien e aty-
re gjërave prej të cilave je ndaluar, si prej mizorisë dhe mbështetjes tek zullumqarët keqbërës; pasi Allahu nuk ua humbet 
shpërblimin bamirësve vepërmirë, përkundrazi ua konsideron atyre edhe më të mirë sesa punën që ata e kanë bërë dhe i 
shpërblen ata me shpërblim edhe më të mirë se ajo që kanë bërë.
116  Përse nuk pati edhe para jush, në popujt ku u ndëshkuan një pjesë e shoqërisë, që ishin njerëz të mirësisë dhe përmirë-
simit, që i ndalonin ata popuj prej kufrit (mohimit të Zotit) dhe prej fesadit (korrupsionit dhe prishjes shoqërore) në Tokë 
me anë të gjynaheve?! Në mesin e tyre nuk ekzistonte ajo pjesë e shoqërisë, përveç një pakice prej tyre, që ndalonin prej 
prishjes, të cilët kur Ne shkatërruam popujt e tyre keqbërës, ata i shpëtuam, mirëpo ata (shumica) që ishin keqbërës ndoqën 
ata të cilët ishin të kamur, duke u bërë edhe më keqbërës me ndjekjen e tyre.
117  Zoti yt, o i Dërguar, kurrë nuk do e shkatërronte asnjë vendbanim nëse banorët e tij do të kishin qenë përmirësues në 
Tokë. Ai i shkatërron ato vetëm nëse banorët e tyre janë prishës (të shoqërisë) me kufër (mohim të Zotit), padrejtësi dhe 
gjynahe. 

 Mësime nga ajetet:
 Detyrimi për të qenë të drejtuar në fenë e Allahut të Lartësuar.
 Kujdesi që duhet treguar në mosmbështetjen tek jobesimtarët keqbërës, duke u shfaqur atyre servilizëm dhe dashuri.
 Bërja e qartë e ligjit të përsëritshëm të Allahut të Lartësuar që e mira e fshin të keqen.
 Nxitja që të ekzistojë gjithmonë një grup prej njerëzve përmirësues, që urdhërojnë për të mira dhe ndalojnë nga fesadi 
(prishja shoqërore) dhe e keqja, pasi pikërisht këta do jenë mbrojtje prej dënimit të Allahut. 

109  Kështu që mos ji, o i Dërguar, në mëdyshje dhe 
dyshim për shkatërrimin që sjell besimi në ato që 
adhurojnë të tillë idhujtarë. Për vërtetësinë e këtij 
adhurimi ata nuk kanë asnjë argument të qartë logjik 
e as të shpallur. Në të vërtetë, ajo që i shtyn ata që 
të adhurojnë dikë tjetër përveç Allahut është pasimi 
i verbër i baballarëve të tyre dhe Ne kemi për t’ua 
dhënë plotësisht pjesën e tyre që e meritojnë prej 
dënimit, pa u pakësuar asgjë.
110  Ne, edhe kur ia dhamë Musait Teuratin, njerë-
zit filluan të kundërshtoheshin në lidhje me të; disa 
besuan në të dhe disa të tjerë mohuan. Sikur të mos 
kishte qenë Paracaktimi i Allahut i mëhershëm se 
Ai nuk do t’ua përshpejtojë ndëshkimin, por do t’ua 
shtyjë atë për në Ditën e Gjykimit, për shkak të një 
urtësie, do të kishte zbritur mbi ta ndëshkimin që ata 
e meritojnë që në këtë botë. Vërtet që jobesimtarët, 
hebrenj dhe idhujtarë, janë në dyshim dhe në dilemë 
sa i përket këtij Kurani.
111  Vërtet, Zoti yt, o i Dërguar, do t'ua plotësojë llo-
garinë e veprave secilës palë kundërshtare prej atyre 
që u përmendën (besimtarëve dhe jobesimtarëve). 
Kësisoj, nëse veprat do të jenë të mira, i tillë do të 
jetë edhe shpërblimi për to, e nëse veprat do të jenë 
të këqija, i tillë (ndëshkim) do të jetë edhe kompen-
simi për to. Vërtet, Allahu i di mirë edhe veprimet 
e tyre më të imëta dhe Atij nuk i fshihet asnjë punë 
që ata bëjnë.
112  Prandaj vazhdo me vendosmërinë tënde në këtë 
Rrugë të Drejtë, o i Dërguar, ashtu siç të ka urdhëruar 
Allahu, duke i vënë në zbatim urdhrat e Tij e duke u 
larguar prej ndalesave të Tij; e bashkë me ty të le të 
drejtohen (në këtë Rrugë) edhe ata që penohen prej 
besimtarëve; si dhe mos i tejkaloni duke i shkelur 
kufijtë e Allahut me kryerjen e gjynaheve. Ai është 

109  So do not be, O Messenger, in doubt about the 
invalidity of what these idolaters worship. They 
have no proof based on logic or any proof from the 
sacred law to justify such worship. The only thing 
that makes them worship other than Allah is their 
blind following of their forefathers. He will give 
them their full portion of the punishment without 
any reduction.
110  I had given Moses the Torah, but people differed 
with respect to it: some of them believed, while oth-
ers did not. Had it not been for Allah’s prior decree 
that the punishment will not come quickly, but will 
be postponed until the Day of Judgement for a rea-
son, the punishment they deserve would have come 
down on them in this world. The disbelieving Jews 
and idolaters are in doubt about the Qur’ān, which 
creates uncertainty in them.
111  Your Lord, O Messenger, will certainly give 
each group who disagreed a full repayment for their 
actions. Any good action will receive a good repay-
ment and any evil action will receive an evil repay-
ment. Allah is Aware of what they do. No action of 
theirs is hidden from Him.
112  So remain patient, O Messenger, as Allah has in-
structed you. Fulfil His instructions and stay away 
from His prohibitions. Let those believers who 
have repented with you also remain patient. Do not 
overstep the limits by committing sins, because He 
sees what you do. No action of yours is hidden from 
Him and He will repay you for what you do.
113  Do not incline to the disbelievers who do wrong 
by being kind to them or showing them love, or the 
fire of Hell will afflict you because of such incli-
nation; and you will not have any friends besides Allah to save you from it. Then you will not find anyone to help you.
114  Maintain, O Messenger, the prayer in the best manner at the two ends of the day: at the beginning and end of the day. 
Also, maintain the prayer during the hours of the night. Good actions wipe out minor sins. This is a warning for those 
who pay attention and a lesson for those who accept.
115  Be patient in doing what you have been instructed to do with respect to being upright and avoiding the things you 
have been prohibited from, such as transgression and leaning towards the wrongdoers. Allah will not cause the reward 
of those who do good to be wasted. Instead, He will accept from them the best of what they did and will give them their 
reward in accordance with their best actions.
116  If only there were, among the communities who were punished before you, remnants of the people of virtue and piety 
who prohibited those communities from disbelief and from corruption on earth through sins. But there were no such 
remnants among them, except for a few of them who used to prohibit corruption and whom I saved when I destroyed 
their people who did wrong. The wrongdoers from their people pursued the luxuries they had and were wrong in doing so.
117  Your Lord, O Messenger, would not destroy any town if its inhabitants were acting correctly on earth. He would only 
destroy it if the inhabitants were causing corruption by disbelief, disobedience and sins.

 Beneficial Points:
1. Allah’s decree has already been passed that the punishment in the world will be postponed until the Day of Judgement. 
This is for a reason intended by Allah.
2. It is necessary to remain firm on Allah’s religion.
3. The verses warn against leaning towards the disbelievers who do wrong, by being kind to them or showing them love.
4. The verses explain the times of the five ritual prayers which are to be offered at the two ends of the day and during the 
early hours of the night.
5. The verses explain Allah’s custom of having evil actions wiped out by good actions.
6. It is encouraged to create a group consisting of people of virtue who instruct good and prohibit corruption and evil.
7. Allah’s custom is that He does not destroy any town if its people are setting things right on earth.
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kundrazi, Ai është i Gjithëdijshëm për to, prandaj çdokujt do t’ia japë atë që e meriton për atë që ka bërë. 

SURJA JÛSUF
Mekase

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Vlerësimi i butësisë së Allahut, në mënyrën se si Ai kujdeset për robtë e Tij të dashur, për mëkëmbjen dhe fundin e mirë të tyre.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Elif, Lam, Ra - Këto janë shkronja, për të cilat janë dhënë mendime dhe është folur për to në fillim të sures Bekare. 

Këto ajete, të cilat janë zbritur në këtë sure, janë prej Kuranit, i cili është i qartë në lidhje me ato që janë përfshirë në të.
2  Ne e zbritëm Kuranin në gjuhën e vetë arabëve, në mënyrë që ju, o arabë, t’i kuptonit më qartë kuptimet e tij.
3  Ne po të tregojmë, o i Dërguar, tregimet më të mrekullueshme, për Vërtetësinë e tyre, shprehjet ekzakte dhe elokuente që ato kanë 

dhe nëpërmjet zbritjes së këtij Kurani, edhe pse ti para zbritjes së tij ishe i painformuar në lidhje me këto tregime, duke mos i ditur 
më parë.

4  Tani, Ne po të tregojmë, o i Dërguar, në lidhje me Jusufin, kur i tha babait të vet, Jakubit: “O babai im, unë kam parë në ëndërr 
njëmbëdhjetë planetë, bashkë me to edhe Diellin, edhe Hënën dhe të gjithë i pashë duke rënë në sexhde (duke u përulur) për mua.” 
Kjo ëndërr ishte një përgëzim i hershëm për Jusufin u. 

 Mësime nga ajetet:
 Bërja e qartë e urtësisë në lidhje me tregimet Kuranore, e cila është stabilizimi i zemrës së Profetit j dhe këshillimi i besimtarë-
ve.
 Fakti se Allahu i Lartësuar është i Vetmi në njohjen e Gajbit (Dijes së fshehtë) duke mos qenë pjesëmarrës në këtë askush tjetër.
 Urtësia e zbritjes së Kuranit në arabisht është që arabët të logjikonin në lidhje me të dhe ta përcillnin edhe tek popujt e tjerë.
 Përmbajtja e Kuranit me tregimet më të mrekullueshme. 

118  Nëse do të kishte dashur Zoti yt, o i Dërguar, që t’i 
bënte njerëzit bashkë në një fe të vetme të vërtetë, do ta 
kishte bërë këtë, por Ai nuk e dëshiroi diçka të tillë, kështu 
që ata do të vazhdojnë të jenë në kundërshti në lidhje me 
të, për shkak të ndjekjes së qejfeve dhe keqbërjes.
119  Me përjashtim të atyre që Allahu i ka mëshiruar duke 
ua mundësuar të gjejnë udhëzimin; të tillët nuk bien në 
kundërshtim me njëshmërinë e Tij – (Qoftë i Lartësuar!), 
madje pikërisht për këtë zgjedhje (të lirë) për të kundër-
shtuar edhe i krijoi ata, në mënyrë që t’i ndajë ata që do 
jenë fatkeqë nga ata që do jenë të lumtur. Kështu u realizua 
plotësisht Fjala e Zotit tënd, o i Dërguar, të cilën e caktoi 
që në zanafillë, se ka për ta mbushur Xhehenemin me 
ndjekësit e shejtanit, nga xhindët dhe njerëzit.
120  Çdo informacion që po ta tregojmë ty, o i Dërguar, që 
flet për ndodhitë e të dërguarve që ishin përpara teje, Ne ta 
tregojmë ty në mënyrë që të stabilizojmë zemrën tënde në 
të Vërtetën duke të të përforcuar me to. Në këtë Sure të ka 
ardhur e Vërteta, për të cilën nuk ekziston asnjë dyshim; 
si dhe ka ardhur këshillë për jobesimtarët dhe përkujtim 
për besimtarët, të cilëve përkujtimi u bën dobi.
121  Prandaj thuaju, o i Dërguar,  atyre që nuk besojnë në 
Allahun dhe as nuk e njësojnë Atë: “Vazhdoni të puno-
ni në rrugën tuaj, duke e refuzuar të Vërtetën dhe duke 
penguar të tjerët prej saj, pasi edhe ne po punojmë në 
Rrugën tonë, duke u treguar të qëndrueshëm, duke thirrur 
dhe duke duruar në të.
122  Kështu që prisni se çfarë do të ndodhë me ne se, edhe 
ne jemi duke pritur se çfarë do të ndodhë me ju”.
123  Vetëm Allahut i përket dija për gjithçka që është e 
fshehur në qiej dhe në Tokë; Atij nuk i fshihet asgjë prej 
tyre; si dhe vetëm tek Ai kthehen të gjitha çështjet në 
Ditën e Gjykimit. Prandaj vetëm Atë adhuroje dhe vetëm 
tek Ai mbështetu për të gjitha çështjet e tua, pasi Zoti yt 
nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që ju veproni; për-

118  If your Lord, O Messenger, willed to make peo-
ple one nation on the truth, He would have done so; 
but He did not will that, so they continue to differ 
with respect to it because of their following their 
desires and doing wrong.
119  This is so except for those whom Allah showed 
mercy by giving them guidance. They do not differ 
with respect to His Oneness, may He be glorified. 
For this test of disagreement, He created them. 
Some of them are wretched and others fortunate. 
The word of your Lord, O Messenger, in which He 
decreed in pre-eternity to fill Hell with jinn and hu-
mans who follow Satan, is final.
120  Every incident I relate to you, O Messenger, 
from the lives of the messengers before you is to 
make your heart firm on the truth and to strengthen 
it. In this sūrah, the truth, about which there is no 
doubt, has come to you. In it there has come to you 
a warning for the disbelievers and a reminder for 
the believers (who benefit from such a reminder). 
121  Say, O Messenger, to those who do not have 
faith in Allah and do not accept His Oneness: Act 
according to your way of ignoring the truth and pre-
venting others from it. We will also act according to 
our way of remaining firm on it, inviting towards it 
and being patient in it.
122  Wait to see what comes down on us. I am also 
waiting to see what comes down on you.
123  Allah alone has knowledge of the Ghaib in the 
heavens and the earth. Nothing is hidden from Him. 
The entire matter will be returned to Him alone on 
the Day of Judgement. So worship Him alone, O 
Messenger, and place your trust in Him in all your 

affairs. Your Lord is not unaware of what you do. Instead, He knows about it and He will repay each person for what 
they did. 

Joseph (Sūrah Yūsuf)
 Themes of the Sūrah:

This sūrah promises to strengthen the Prophet (peace be upon him) and the believers after undergoing their many trials.
 Explanation:

1  Alif Lām Rā’ – the placement of such letters has been discussed at the beginning of Sūrah Al-Baqarah. The verses that 
are revealed in this sūrah are from the verses of the Qur’ān which are clear in their meaning.

2  I have revealed the Qur’ān in the language of the Arabs, so that you, O Arabs, can understand its meanings.
3  By revealing this Qur’ān to you, I narrate, O Messenger, the best of stories, in their accuracy, the soundness of their 

words and their eloquence. Before I revealed it, you were unaware of these stories, without any knowledge of them.
4  I tell you, O Messenger, about the time when Joseph said to his father, Jacob, ‘O my father, I dreamt of eleven stars 

and I saw the sun and the moon. I saw all of them prostrating to me’. 
This dream was an early sign of good news for Joseph (peace be upon him).

 Beneficial Points:
1. Unnecessary disagreement is condemned in Islam.
2. The reason for Qur’ānic stories is stated in these verses: to make the heart of the Prophet (peace be upon him) firm and 
to advise the believers.
3. Knowledge of the unseen is exclusive to Allah and no one shares this with Him.
4. The reason for the Qur’ān being revealed in Arabic was for the Arabs to understand it and convey it to others.
5. The Qur’ān contains the best of stories.

١٢١١١
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ta marrin udhëtarët, që do mund të kalojnë pranë tij, pasi kjo është një e keqe më e vogël sesa vrasja e tij, nëse vërtet 
jeni të vendosur në atë që sapo thatë në lidhje me të.”

11  Pasi ranë dakord për ta larguar, i thanë babait të tyre, Jakubit: “O babai ynë, ç’është me ty që nuk na konsideron të 
besueshëm në lidhje me Jusufin?! Ndërkohë që ne jemi dashamirës të tij, e ruajmë që të mos e dëmtojë gjë, si dhe e 
këshillojmë vazhdimisht, në mënyrë që të ruhet dhe të ketë kujdes, derisa ai të kthehet shëndosh e mirë tek ti, prandaj 
ç’të pengon që nuk e dërgon edhe atë me ne?!

12  Na lejo që ta marrim atë nesër, në mënyrë që të kënaqet duke ngrënë e duke lozur dhe ne do të jemi ruajtësit e tij 
prej çdo të keqeje që do mund t’i vijë.”

13  Jakubi u përgjigjet bijve të vet: “Në të vërtetë, ajo që më shqetëson në dërgimin e tij me ju është se unë nuk e për-
balloj dot ndarjen me të, si dhe kam frikë se mos e ha ujku, ndërkohë që ju jeni të pavëmendshëm ndaj tij, duke ndjekur 
dhentë dhe duke lozur.”

14  I thanë babait të tyre: “Nëse Jusufin do ta hante ujku ndërkohë që ne jemi një turmë, atëherë ne mos paçim asnjë 
vlerë, pasi vërtet do të kishim marrë fund, nëse nuk do të ishim të zotët që ta shpëtojmë atë prej ujkut.” 

 Mësime nga ajetet:
 Pranimi i ëndrrave lajmëruese fetarisht dhe lejueshmëria e interpretimit të tyre.
 Lejimi fetar i fshehjes së disa të Vërtetave, nëse me tregimin e tyre mund të vijë ndonjë e keqe.
 Bërja e qartë e mirësisë së pasardhësve të familjes së Ibrahimit, si dhe ngritja e tyre me profetësi përmbi njerëzit e 
tjerë.
 Dhënia përparësi njërit prej fëmijëve në dashuri kundrejt fëmijëve të tjerë, sjell armiqësinë dhe zilinë në mesin e 
vëllezërve. 

5  Jakubi i tha birit të vet, Jusufit: “O biri im, mos 
e përmend ëndrrën para vëllezërve të tu, se mos e 
kuptojnë e fillojnë të të kenë zili, si dhe pastaj, për 
shkak të zilisë së tyre, të të bëjnë ndonjë të keqe, 
pasi vërtet që shejtani është armik i hapur”.

6  Është ashtu siç e ke parë në këto vegime; Zoti yt 
të zgjedh ty, o Jusuf, për të të mësuar interpretimin 
e ëndrrave dhe për të plotësuar Mirësinë e Vet ndaj 
teje, duke të dhuruar profetësinë, ashtu siç e pati 
plotësuar Mirësinë e Vet edhe ndaj dy baballarëve 
të tu para teje: Ibrahimit dhe Is’hakut. Vërtet që 
Zoti yt është i Gjithëdijshëm mbi krijesat e Veta 
dhe i Urtë në lidhje me drejtimin e tyre.

7  Në të vërtetë, në rrëfimin e Jusufit dhe rrëfimin 
e vëllezërve të tij ekzistojnë mësime dhe këshilla 
për ata që pyesin në lidhje me kuptimin e ndodhive 
(bëhet fjalë për më shumë se kuptimi i ndodhisë 
së tyre.(sh.p).

8  Kur vëllezërit e tij i thanë njëri-tjetrit: “Vërtet 
që Jusufi dhe vëllai i tij i lindjes, janë më të dashur 
për babain tonë sesa ne, ndërkohë që ne jemi një 
grup kaq i madh në numër. Përse i vlerëson ata 
mbi ne?! Ne e shohim se ai është në një gabim 
të qartë me vlerësimin që u bën atyre më shumë 
sesa neve, pa bërë ata asgjë më shumë se ne, që do 
mund ta shihnim.

9  Kështu që vriteni Jusufin ose humbeni atë në 
një vend të largët në Tokë, në mënyrë që të fitoni 
pas kësaj vëmendjen e babait tuaj dhe t’ju dojë me 
një dashuri të plotë; e pasi ta keni ndërmarrë ndaj 
tij atë që vendosët, pra, vrasjen apo humbjen e tij, 
e të jeni penduar për gjynahun tuaj, atëherë bëhuni 
njerëz vepërmirë.”

10  Njëri nga vëllezërit u tha: “Mos e vrisni Jusufin, 
por hidheni në një pus të thellë, në mënyrë që pastaj 

5  Jacob said to his son, Joseph: O my son, do not 
mention your dream to your brothers because they 
will understand it and become jealous of you. They 
will then plot against you because of their envy. Sa-
tan is a clear enemy to man’.

6  Just as you have seen that dream, your Lord will 
choose you, O Joseph, and teach you the interpre-
tation of dreams; and He will perfect His favour on 
you by giving you prophethood, as well as king-
dom, just as He completed His blessing on your two 
forefathers before you, Abraham and Isaac, with 
the favours of this world and the Afterlife that He 
blessed them with. Your Lord is One Who knows 
His creation and Who is Wise in His planning. 

7  In the story of Joseph and his brothers there are 
lessons and advices for those who ask about the in-
cident.

8  At that time, the brothers said among them-
selves: Joseph and his full brother are more beloved 
to our father than we are, whereas we are a group 
large in number. Why does he prefer them to us? 
We think that our father is mistaken in preferring 
them to us without any apparent reason.

9  It was further said: Kill Joseph or expel him to 
a far-off land and your father’s attention will be all 
yours and he will love you completely. After killing 
him and expelling him, you can be righteous when 
you repent from your sin.

10  One of the brothers said: Do not kill Yousuf, 
rather throw him into a well and some passers by 
may find him and take him, this is a lesser evil if 
you really want to get rid of him.

11  When they agreed to get rid of him, they said to 
their father, Jacob: O our father, why do not you trust us with Joseph? We have compassion for him and we will take care 
of him against anything that might harm him. We want good for him, so we will protect and look after him until he comes 
back to you safely. So, what stops you from sending him with us?

12  Let us take him with us tomorrow, so he can have a good time and play with us and we will protect him from any 
harm that may come to him.

13  Jacob said to his sons: I am saddened by your taking him because I cannot bear to be away from him. I also fear that 
a wolf may eat him when you are not paying attention to him, absorbed in your enjoyment and play. 

14  They said to their father: If a wolf was to eat Joseph when there are so many of us, then, in such a case, we are good 
for nothing and we are losers because we could not save him from the wolf.

 Beneficial Points:
1. The occurrence of truth-revealing dreams is established by the sacred law and it is permissible to interpret them.
2. It is allowed in the sacred law to hide some facts if some harm may occur by revealing them.
3. The verses explain the virtue of the children of the family of Abraham and that they were chosen over other people for 
prophethood.
4. Favouring one child with more love creates hatred and envy amongst brothers and sisters.
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ndërkohë që Allahu ishte i Gjithëdijshëm për atë që ata po bënin me Jusufin, skllavërimin dhe shitjen e tij, se Atij nuk 
i fshihet asgjë që njerëzit bëjnë.

20  Ai që e gjeti, bashkë me shokët e tij, sapo mbërritën në Egjipt, e shitën atë për një çmim të papërfillshëm, për pak 
dirhemë, pasi askush nuk ishte i interesuar për të, për shkak të nxitimit të tyre që të kryenin punë sa më shpejt me të. 
Njerëzit e kuptonin nga paraqitja e tij se ai nuk kishte qenë skllav dhe kishin frikë (ta blinin) prej të afërmve të tij, dhe 
kjo ishte prej Mëshirës së Plotë të Allahut ndaj tij, që ai të mos qëndronte gjatë me ta.

21  Burri nga Egjipti, i cili e bleu atë, i tha gruas së vet: “Sillu mirë me të dhe nderoje duke i dhënë rëndësi në mesin 
tonë, pasi ai mund të jetë i dobishëm për ne, të na kryejë disa gjëra për të cilat kemi nevojë, ose mund ta adoptojmë duke 
e bërë birin tonë. Ashtu siç e shpëtuam Jusufin prej vrasjes, e nxorëm atë prej pusit dhe e bëmë të dashur për zemrën e 
ministrit (që e bleu), ashtu i bëmë vend të rëndësishëm atij edhe në Egjipt, në mënyrë që t’i mësonin atij interpretimin 
e ëndrrave. Allahu është Zotërues i punës së Vet, e puna e Tij realizohet; këtë askush nuk mund t’ia mohojë Atij, por 
shumica e njerëzve, që janë jobesimtarë, nuk e dinë këtë.

22  Kur Jusufi arriti moshën e fuqisë trupore, Ne i dhuruam atij kuptueshmëri dhe dije; e këtë shpërblim që i dhamë atij 
do t’ua japim të gjithë bamirësve që ia kushtojnë adhurimin Allahut. 

 Mësime nga ajetet:
 Bërja e qartë e rrezikshmërisë së zilisë, e cila i shtyu vëllezërit e Jusufit që të ngrinin kurth ndaj tij, deri edhe tek 
përpjekja për ta vrarë atë.
 Lejueshmëria që të punohet me ekspertizë (në verifikimin e fakteve) për nxjerrjen e vendimeve ligjore.
 Kontrolli dhe dhembshuria e Allahut ndaj Jusufit u duke futur në zemrën e ministrit të Egjiptit dashurinë atërore, 
pasi shejtani pati larguar prej vëllezërve të tij dashurinë vëllazërore. 

15  Kështu Jakubi e dërgoi me ta. Pasi ata shkuan 
me të shumë larg dhe e vendosën përfundimisht 
hedhjen e tij në thellësi të pusit, në atë situatë të 
krijuar, Ne i shpallëm Jusufit: “Do të vijë koha që 
ti do t’ua tregosh këtë që ata po bëjnë, kur ata as 
nuk do ta dinë se je ti.”

16  Pas kësaj, gjatë kohës së mbrëmjes, vëllezërit 
e Jusufit u kthyen tek babai i tyre duke qarë, si për 
të mbuluar intrigën e tyre.

17  I thanë: “O baba, ne sa shkuam të bënim gara 
vrapimi me njëri-tjetrin e të gjuanim me harqe, duke 
e lënë Jusufin tek veshjet dhe furnizimet tona që t’i 
ruante, atë e hëngri ujku. Ti nuk do të na besosh, 
edhe pse jemi të sinqertë në këtë që po të themi”.

18  Dhe kështu u përpoqën ta vërtetonin rrëfimin 
e tyre me një hile. Ata sollën këmishën e Jusufit 
të bërë me gjak, jo me gjakun e tij, me iluzionin 
se kjo ishte shenja që ujku e kishte ngrënë. Aty e 
kuptoi Jakubi gënjeshtrën e tyre, duke u bazuar në 
ekspertizën se këmisha nuk ishte shqyer, dhe u tha: 
“ Çështja nuk është ashtu si thoni ju, por përkun-
drazi, juve ju ka shtyrë egoja që të bëni një vepër 
shumë të keqe, që tashmë e keni kryer. Kështu që 
mua më mbetet vetëm të tregoj durim të mirë, duke 
mos u ankuar për këtë, përveçse tek Allahu, duke i 
kërkuar që të më ndihmojë lidhur me atë që ju po 
thoni në lidhje me Jusufin.”

19  Ndërkohë, një karvan që udhëtonte kaloi tek 
pusi. Ata dërguan dikë që t’u merrte ujë. Pasi ai e 
hodhi kovën e tij në pus, Jusufi u kap pas litarit. Kur 
ai që e kishte hedhur kovën e pa, tha i gëzuar: “Oh, 
çfarë gëzimi - një djalosh i ri!” Kështu, ai që e gjeti 
dhe disa prej shokëve të tij, e mbajtën të fshehtë 
këtë nga pjesa tjetër e karvanit, të cilët menduan se 
ai ishte një mall i tyre, që e kishin marrë me vete, 

15  So Jacob sent Joseph with his brothers. They 
took him a long distance and were determined to 
throw him to the bottom of a well. In this condition, 
I sent revelation to Joseph saying, ‘You will inform 
them of this act of theirs at a time when they will 
not realise that it is you’.

16  The brothers of Joseph came to their father in 
the evening, pretending to cry in order for him to 
believe them.

17  They said: O our father, we went off on foot 
racing with one another and shooting arrows and 
we left Joseph by our clothes and provisions to look 
after them. Then the wolf ate him. You are not go-
ing to believe us, even though we are absolutely 
truthful in what we have told you.

18  They confirmed their story with a trick. They 
brought the shirt of Joseph stained with the blood of 
something else, giving the impression that it was a 
sign of the wolf’s having eaten him. Jacob realised 
that they were lying, because the shirt was not torn, 
and he said to them: The matter is not as you have 
said. Instead, your souls have made an evil action 
that you committed seem good to you. I will exer-
cise beautiful patience without any complaint. Al-
lah is the One from Whom aid is requested against 
what you mention about the matter of Joseph.

19  A passing caravan came by and they sent some-
one to draw water for them. He lowered his bucket 
into the well and Joseph caught hold of the rope. 
When the person who had lowered the bucket saw 
him, he happily said, ‘Good news! Here is a boy!’ 
The water-drawer and a few others hid him from 
the rest of the caravan, regarding him to be mer-

chandise that they could trade. Allah knew what they were doing with Joseph when they treated him as an item of sale. 
No action of theirs was hidden from Him. 

20  The water-drawer and his companions sold him in Egypt for a petty amount of a few silver coins that could be eas-
ily counted due to their small number. They sold him cheaply because they wanted to get rid of him quickly. They had 
realised from his condition that he was not a slave and they were afraid of his family. Allah was Merciful to him by not 
keeping him with them for very long.

21  The man from Egypt who had purchased him said to his wife, ‘Be good to him and look after him well. He may benefit 
us by doing some of the things we need, or we may adopt him as a child’. 
Just as I saved Joseph from being killed, removed him from the well and made the heart of the minister soft towards him, 
I established him in Egypt, to teach him the interpretation of dreams. 
Allah is in full control of His affair, and His affair will come into effect. No one can compel Him, may He be glorified; 
but most people – who are actually disbelievers – do not know that. 

22  When Joseph reached the height of his spiritual and physical strength, I gave him understanding and knowledge. With 
a reward similar to what I gave him, I reward those who do good by following Me.

 Beneficial Points:
1. The verses explain the seriousness of envy, which caused the brothers of Joseph to plot against him and conspire to 
kill him.
2. The sacred law allows acting on clues when trying to establish a legal case.
3. In the story of Joseph (peace be upon him), despite all the odds Allah’s plan for him prevailed, and He gave Joseph 
authority and power and taught him the interpretation of dreams.
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27  Por, nëse këmisha e tij është grisur nga pas, kjo tregon për vërtetësinë e tij, pasi ka qenë ajo që e ka dëshiruar atë dhe 
ai ka ikur prej saj, kështu që është ajo gënjeshtare.”

28  Pasi ministri e pa se këmisha e Jusufit u ishte grisur nga pas, e vërtetoi sinqeritetin e Jusufit dhe tha: “Kjo shpifje 
është prej intrigave tuaja, o soj i grave, e vërtet që intriga juaj është e fortë.”

29  Pastaj iu drejtua Jusufit: “O Jusuf, harroje këtë që ndodhi dhe mos ia përmend askujt. 
Ndërsa ti, oj grua, kërko falje për gjynahun tënd, pasi vërtet ti ishe gjynahare, për joshjen provokuese ndaj Jusufit.”

30  Mirëpo lajmi mori dhenë nëpër qytet, e një grup prej grave, duke e urryer një gjë të tillë, thanë: “Gruaja e ministrit 
thërret skllavin e saj që t’i afrohet! Dashuria për të i ka arritur deri në thellësi të zemrës (d.m.th: ia ka verbuar sytë). Me 
joshjen dhe dashurinë e saj ndaj tij, kur ai është skllavi i saj, ne mendojmë se ajo e ka humbur fare. 

 Mësime nga ajetet:
 Shëmtia e tradhtisë së atij që është treguar bamirës, qoftë në familjen apo pasurinë e tij, si dhe një prej çështjeve të 
cilën Jusufi e ka përmendur si shkak, ishte edhe refuzimi i poshtërsisë së imoralitetit.
 Bërja e qartë e mbrojtjes së profetëve prej gjynaheve dhe ruajtja që Allahu ua bënte atyre, në mënyrë që të mos binin 
në të keqe dhe poshtërsi.
 Detyrueshmëria e mbrojtjes prej poshtërsisë, largimit prej saj dhe dhënies fund asaj.
 Lejueshmëria e ekspertizës, në nxjerrjen e vendimeve ligjore.

23  Mirëpo gruaja e ministrit, me delikatesë e me 
përdorimin e marifeteve, kërkoi prej Jusufit u që 
të kryente me të poshtërsi, prandaj i mbylli dyert 
si kujdes për të qenë vetëm për vetëm dhe i tha: 
“Eja e m’u afro...!” Jusufi i tha: “I kërkoj mbrojtje 
Allahut në lidhje me këtë që më fton! 
Zotëriu im tregoi bujari ndaj meje duke më bërë 
vend në familjen e tij, prandaj kurrsesi nuk do ta 
tradhtoj, pasi nëse do ta tradhtoja, do të isha i posh-
tër dhe të poshtrit nuk kanë për të fituar.”

24  Megjithatë, ajo ia ofroi veten e saj që të krye-
nte imoralitet. Ai do të ishte ndikuar nëse nuk do 
të kishte parë shenjat e Allahut, të cilat ishin të 
mjaftueshme për të, që ai të largohej. 
Ne ia treguam ato shenja, në mënyrë që t’ia largo-
nim atij atë të keqe dhe ta largonim atë prej zinasë 
(imoralitetit) dhe tradhtisë. Vërtet që Jusufi ishte 
prej robve Tanë të zgjedhur për të qenë i dërguar 
dhe profet.

25  Kështu vrapuan për tek dera: Jusufi që të shpë-
tonte, ndërsa ajo që ta ndalonte për të dalë.
Ajo kapi këmishën e tij, në mënyrë që ta pengonte 
atë për të dalë dhe këmisha iu gris nga pas, e në 
atë moment burri i saj i gjeti tek dera. Gruaja e 
ministrit, me intrigë, i thotë të shoqit: “Ndëshkimi 
ndaj atij që dëshiron të kryejë poshtërsi me gruan 
tënde, o ministër, është vetëm burgu ose një dënim 
i lemerishëm.”

26  Jusufi u tha: “Ishte ajo që kërkoi të kryente me 
mua poshtërsi e unë nuk iu përgjigja!” Atëherë një 
dëshmitar nga familja e saj agumentoi me këto fjalë: 
“Nëse këmisha e Jusufit është grisur nga përpara, 
kjo tregon se ajo thotë të vërtetën, pasi ajo është 
përpjekur që ta largojë atë prej vetes së saj, ndërsa 
ai është gënjeshtar".

23  The wife of the minister tried cunningly and by 
the use of a trick to get Joseph (peace be upon him) 
to commit an indecent act. She shut the doors to 
ensure that they were alone and she said to him, 
‘Come towards me!’ Joseph said: I seek protection 
in Allah from what you are calling me toward. My 
master has taken good care of me in my stay here 
and I will never betray him. If I betray him, I will 
be a wrongdoer; and those who do wrong do not 
succeed.

24  She had desired to commit the indecent act and 
the same thought would have crossed his mind had 
he not seen Allah’s signs that prevented him and 
distanced him from that. I showed him My proofs 
to keep him pure from evil and distance him from 
unlawful sexual relations and betrayal. Joseph was 
one of My servants whom I chose for messenger-
ship and prophethood.

25  They raced for the door: Joseph to save himself, 
and she to prevent him from leaving. She caught 
hold of his shirt to stop him from leaving and she 
tore it from behind. At the door they found her hus-
band. The minister’s wife deceptively said to him: 
The punishment for the person who intended to 
commit an indecent act with your wife, O minis-
ter, can only be prison or that he be given a painful 
punishment. 

26  Joseph (peace be upon him) said: It was she who 
tried to get me to commit an indecent act. I did not 
intend it from her.
Allah then made a child from her family speak in 
the cradle and it testified saying: If Joseph’s shirt 
is torn from the front, then it indicates that she is 
truthful, because she was trying to stop him from coming on to her; and then he will be lying.

27  But if his shirt is torn from behind, then that is an indication that he is truthful, because she was trying to seduce him 
whilst he was running away; and she will be lying.

28  When the minister saw that Joseph’s shirt was torn from behind, he realised that Joseph was telling the truth and he 
said: This accusation that you cast on him is part of your trickery, O women. Your trickery is certainly strong.

29  He said to Joseph: O Joseph, completely ignore this and do not mention it to anyone. And you, woman, ask forgive-
ness for your sin, for you committed a sin by trying to seduce Joseph.

30  The news spread in the city and a group of women disapprovingly said: The wife of the minister is calling her slave 
towards herself. His love has penetrated her heart. We think she is clearly misguided in trying to seduce him and because 
of her love for him despite his being her slave.

 Beneficial Points:
1. In certain instances, the schemes of women can be great.
2. It is evil to betray someone who does good to you with respect to his family and wealth. This was what Joseph men-
tioned as one of the reasons for his refusal to commit the indecent act.
3. The verses show that prophets are innocent and that Allah has protected them from falling into evil and indecency.
4. It is necessary to push away indecency and run away to rid oneself of it.
5. The sacred law allows people to defend themselves against an unjust accusation.
6. The sacred law can be established by using indications of fact.

 JUSUF
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i gjendjes së çdokujt tjetër.
35  Pas kësaj, kur ministri dhe shoqëria e tij i dëshmuan argumentet që tregonin pafajësinë e tij, e panë të arsyeshme që 

ta burgosnin, në mënyrë që të mos merrej vesh ky turp, deri në një afat të pacaktuar.
36  Kështu ata e burgosën dhe, bashkë me të, futën në burg edhe dy të rinj të tjerë. Njëri nga të rinjtë i tha Jusufit: “Kam 

parë në ëndërr sikur po shtrydhja rrush për verë!” Ndërsa i dyti tha: “Unë kam parë sikur po mbaja bukë mbi kokën time, 
prej së cilës hanin zogjtë. Na trego, o Jusuf, shpjegimin e atyre që kemi parë, pasi ne po të shohim që je njeri i mirë.

37  Jusufi u tha: “(Siç e keni vënë re) Nuk ju ka ardhur asnjë ushqim, qoftë nga ai që vjen nga mbreti, qoftë nga tjetërkush, 
e që unë të mos ua kem treguar juve saktësisht realitetin dhe mënyrën se si do të jetë, para se ai t’ju vinte. Ky interpretim 
që unë di ta bëj, është prej asaj që më ka mësuar Zoti im, e nuk është as fall dhe as parashikim yjor, pasi unë i refuzoj 
besëtytnitë e njerëzve që nuk besojnë Allahun dhe Botën Tjetër, sepse ata janë mosbesues. 

 Mësime nga ajetet:
 Bërja e qartë e bukurisë së Jusufit u, e cila qe shkak i tundimit të grave prej tij.
 Përparësia që Jusufi u i dha burgut, përpara kryerjes së gjynauit ndaj Allahut.
 Një prej mënyrave se si Allahu e drejtoi Jusufin u dhe u tregua i dhembshëm ndaj tij ishte të mësuarit e tij të inter-
pretonte ëndrrat, duke e bërë këtë si shkak që ai të dilte prej fatkeqësisë së burgut. 

31  Kur gruaja e ministrit dëgjoi për mospëlqimin 
dhe përgojimin e grave që i kishin shprehur ndaj 
saj, dërgoi tek ato një njeri që t’i ftonte, në mënyrë 
që t’u tregonte atyre Jusufin, e kështu ta justifikonin 
në lidhje me të. Ajo u përgatiti atyre një vend, ku 
kishte shtretër dhe jastëkë, pastaj secilës prej tyre 
i dha nga një thikë, që të prisnin frutat. Pastaj i 
thirri Jusufit u: “Dil para tyre!” Kur ato e panë, e 
mbivlerësuan, u mrekulluan prej hijeshisë së tij, si 
dhe u tronditën prej bukurisë që ai kishte, aq sa me 
thikat që i kishin për të prerë frutat, prenë edhe duart 
e tyre, prej mahnitjes së fortë prej tij dhe thanë: 
“Ruana Zot, po ky djalosh nuk qenka njerëzor! Me 
bukurinë që paska, nuk konsiderohet njeri, por një 
engjëll fisnik, si engjëjt e tjerë fisnikë.”

32  Atëherë, gruaja e ministrit, pasi e pa se çfarë 
ndodhi me gratë e tjera, u tha: “Ja pra, ky është 
djaloshi, për dashurinë e të cilit më keni ofenduar. 
Ajo që unë i kam kërkuar atij është e vërtetë! Unë 
u përpoqa që ta josh, por ai refuzoi! Mirëpo, tani, 
nëse ai nuk do ta bëjë atë që do të kërkoj prej tij, 
ka për të përfunduar në burg, e aty do të jetë i 
poshtëruar!”

33  Aty Jusufi u u lut duke thënë: “Zoti im, burgu 
me të cilin ajo më kërcënon, është më i dashur për 
mua sesa kryerja e poshtërsive që ato po më ftojnë, 
kështu që, nëse nuk e largon prej meje intrigën e 
tyre, unë do të bie pre e tyre, e do të bëhesha si 
injorantët, nëse unë anoj nga ato dhe u bindem në 
atë që atë dëshirojnë prej meje!”

34  Atëherë, Allahu iu përgjigj lutjes së tij dhe e lar-
goi prej tij intrigën e gruas së ministrit dhe intrigën 
e grave të qytetit. Vërtet që Ai, siç ishte Dëgjues i 
lutjes së Jusufit, është edhe i çdo lutësi tjetër dhe se 
siç ishte Njohës i gjendjes së tij, është edhe Njohës 

31  When the wife of the minister heard of their dis-
approval of her and their gossip about her, she sent 
an invitation to them to come and see Joseph, so 
that they would excuse her. She prepared for them a 
place with cushions and pillows and she gave each 
one of the women who were invited a knife to cut 
food. She then said to Joseph (peace be upon him), 
‘Go out to them!’ When they saw him, they were 
taken aback by his beauty and stunned by his hand-
someness. As a result, they cut their hands with the 
knives that were meant for cutting food and they 
said: Allah is free of faults! This boy is not human. 
The beauty he possesses is not found in human be-
ings. He can only be one of the noble angels.

32  The wife of the minister said to those women 
when she saw what happened to them, ‘This is the 
slave who you blamed me for loving. I desired him 
and tried to entice him, but he remained pure and 
refused. If he does not, in the future, do what I de-
sire, he will go to prison and will become one of 
those who are disgraced’.

33  Joseph (peace be upon him) prayed to his Lord 
saying: O my Lord, prison, which they threaten me 
with, is preferable to me than the shameful act they 
call me towards. If You do not remove their scheme 
from me, I may incline to them and I will become 
one of the ignorant ones – if I give in to them and 
do what they want me to do.

34  Allah answered his prayer and removed the 
scheme of the minister’s wife and that of the wom-
en of the city from him. He, may He be glorified, 
heard the prayer of Joseph – He hears the prayer of 
any person who prays to Him. He knew the condi-

tion of Joseph and He knows the condition of everyone besides him.
35  Then the view of the minister and his people, after they had seen evidence of his innocence, was that they should put 

him in prison for an unknown period, so that the scandal was not exposed.
36  They put him in prison and two youngsters entered the prison with him. One of these youngsters said to Joseph, ‘I 

saw in my dream that I was pressing grapes to make wine’. The other said: I saw that I was carrying bread on my head, 
from which birds were eating. Tell us, O Joseph, the interpretation of what we saw. We regard you to be from those who 
do good, so be good to us by interpreting our dreams.

37  Joseph (peace be upon him) said: No food allocated to you by the king or anyone else will come you, except that I will 
explain to you its essence and form before it comes to you. The interpretation I give you is what my Lord has taught me. 
It is not soothsaying or astrology. I have left the religion of a people who do not have faith in Allah and who denounce 
the Afterlife, although they acknowledge it within themselves.

 Beneficial Points:
1. The verses show the beauty of Joseph (peace be upon him), which was the reason for the women becoming infatuated 
with him.
2. Joseph (peace be upon him) gave preference to prison over going against Allah.
3. The interpretation of dreams was one of the gifts that Allah gave Joseph (peace be upon him).
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verë, ai ka për të dalë prej burgu, si dhe do të kthehet tek zanati i tij, duke i shërbyer verë mbretit. Ndërsa ai që ka parë 
se mbi kokën e tij mbante bukë, prej të cilës hanin zogjtë, ai do të ekzekutohet e do të kryqëzohet, pastaj zogjtë do të 
hanë nga mishi i kokës së tij. Çështja e për të cilën më pyetët ka kaluar dhe është mbyllur, prandaj ajo është e vërtetë 
dhe e pashmangshme!”

42  Më vonë, Jusufi atij që mendonte se do të shpëtonte, shërbyesit të verës tek mbreti, i tha: “Kujtoje rastin tim kur 
të jesh tek mbreti, se ndoshta ai do më nxjerrë nga burgu.” Mirëpo shejtani bëri që shërbyesi të harronte ta përmendte 
Jusufin tek mbreti, kështu që Jusufi qëndroi në burg edhe disa vite të tjera.

43  Derisa mbreti tha një ditë: “Kam parë në ëndërr shtatë lopë të majme, të cilat hanin shtatë lopë të dobëta, si dhe 
shtatë kallinj jeshil dhe shtatë kallinj të thatë. Tani, ju të nderuar, më bëni interpretimin e kësaj ëndrre që kam parë, nëse 
vërtet dini nga interpretimi i ëndrrave. 

 Mësime nga ajetet:
 Domosdoshmëria e ndjekjes së fesë së Ibrahimit u dhe distancimit prej shirkut (paganizmit) dhe idhujtarëve.
 Në Fjalën e Allahut ku thotë: “A vallë zotat e ndryshëm...?!” ekziston argumenti se egjiptianët kanë qenë prej popujve 
që kanë patur shpallje qiellore, por që ishin kthyer më pas në idhujtarë.
 Të gjithë zotat që adhurohen në vend të Allahut, nuk janë tjetër veçse emra të sajuar, që nuk kanë asgjë të përbashkët 
me hyjnoren.
 Shfrytëzimi i mundësive për të ftuar njerëzit tek Allahu, ashtu siç bëri Jusufi u, që shfrytëzoi mundësinë në burg. 

38  Kështu që unë ndoqa fenë e baballarëve të mi: 
Ibrahimit, Is’hakut dhe Jakubit, e cila është Feja 
e Njësimit të Allahut. Neve nuk na lejohet që t’i 
bëjmë shirk (idhujtari) ndaj Allahut asgjë, pasi Ai 
është i Vetmi. Ky Teuhid (Njësim i Allahut) dhe 
Imani (Besimi) në të cilin jam unë dhe baballarët 
e mi, është prej Mirësisë së Allahut ndaj nesh, që 
na e mundësoi, si dhe prej Mirësisë së Tij ndaj tërë 
njerëzimit, duke dërguar tek ata edhe profetë për 
këtë. Por shumica e njerëzve nuk janë mirënjohës 
ndaj Allahut për mirësitë e Tij, përkundrazi ata janë 
mosmirënjohës ndaj Tij.”

39  Pastaj Jusufi ua drejtoi bisedën dy të rinjve që 
ishin në burg, duke u thënë: “A vallë, adhurimi i 
zotave të ndryshëm është më i mirë, apo adhurimi i 
Allahut të Vetëm, me të Cilin nuk ka asnjë të bara-
bartë, Mposhtësit të çdokujt, e që nuk mposhtet?!

40  Ju po e shihni se, në vend të Allahut, ju jeni 
duke adhuruar vetëm disa emra të paemërt, që i 
keni sajuar ju dhe baballarët tuaj si zota, por të 
cilët nuk kanë asgjë të përbashkët me hyjnoren. 
Për emërtimin e tyre nga ana juaj, Allahu nuk ju 
ka zbritur asnjë argument bindës për vërtetësinë 
e tyre, kështu që Vendimi mbi të gjitha krijesat 
nuk i përket askujt tjetër, përveç Allahut të Vetëm 
dhe kurrsesi këtyre emrave që i keni sajuar ju dhe 
baballarët tuaj. Prandaj Allahu i Lartësuar ka ur-
dhëruar që ju ta njësoni Atë me adhurime dhe ua ka 
ndaluar që t’i shoqëroni Atij dikë tjetër në adhurim. 
Ky teuhid është feja e drejtë, e cila nuk ka dredha, 
por shumica e njerëzve nuk e dinë këtë, prandaj 
edhe i bëjnë shirk Allahut, duke adhuruar disa prej 
krijesave të Tij.

41  O shokët e mi të burgut, për sa i përket atij që 
ka parë ëndërr se ka qenë duke shtrydhur rrush për 

38  Joseph said that he followed the path of his 
fathers, Abraham, Isaac and Jacob: the path of 
worshipping Allah alone. He said it was not right 
for them to associate anything with Allah, Who is 
alone in His Oneness. Enabling them to worship 
Allah alone and have the faith which he and his fa-
thers had was from the grace of Allah upon them. 
It was also from the grace of Allah upon all people, 
since He sent the prophets to them with that mes-
sage; yet most people are not thankful to Allah for 
His blessings, and instead ungratefully disbelieve 
in Him.

39  Joseph then addressed the two men in the pris-
on, asking whether worshipping many gods was 
better or worshipping Allah, the One, Who has no 
partner, the Prevailing over all else, Who none can 
prevail over.

40  Joseph told them that they only worshipped 
names besides Allah, which have not been designat-
ed by Allah, but were what they and their ancestors 
had called gods – yet they had no share in divinity. 
Allah had sent no proof showing that giving these 
names was correct. The command in all creation is 
Allah’s alone, and does not belong to these names, 
which they and their ancestors had come up with. 
Allah, glory be to Him, has instructed that you wor-
ship Him alone, and has forbidden that you should 
associate others with Him. Worshipping Allah 
alone is the straight path, which has no deviation 
in it. Most people do not know this, and therefore 
they associate other things with Allah, worshipping 
some of what Allah has created.

41  Joseph told his two companions in the prison 
that he would interpret their dreams for them. He told them that the one who dreamed that he was pressing grapes to make 
wine would get out of the prison, and return to his work, and would serve the king. As for the one who dreamed that he 
was carrying bread on his head that the birds were eating from, he would be killed and crucified, and the birds would eat 
from his head. The matter they asked for an opinion on was settled and would come to pass. It was an inevitable reality.

42  Joseph asked the one he considered to be saved of the two, the wine bearer of the king, to mention his story and his 
situation to the king, so that he might release him from prison. Satan made the man forget to mention Joseph to the king, 
so he stayed in prison for several years after that.

43  One day the king said that he had seen a dream in which seven fat cows were being eaten by seven thin ones, and 
seven green ears of corn and seven dry ears of corn. He asked the notables and nobles to tell him the interpretation of his 
dream, if they knew how to interpret dreams.

 Beneficial Points:
1. People must follow the path of Abraham: withdrawing from associating partners with Allah and people who do this.
2. People must worship Allah alone, because only He possesses the right to command.
3. All the gods which are worshipped with Allah are only names for things that people have made-up without permission 
from Allah, and which have no share in divinity.
4. People must take advantage of every opportunity to call others to Allah, as Joseph (peace be upon him) did in prison.
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prej burgu dhe ma sillni mua!” Kur i dërguari i mbretit shkoi tek Jusufi, ky i thotë: “Kthehu tek mbreti, zotëria yt dhe 
pyete në lidhje me ndodhinë e grave të cilat prenë duart e tyre, në mënyrë që pafajësia ime të mësohet para daljes nga 
burgu, pasi Zoti im është i Gjithëdijshëm për imponimin që ato bënë ndaj meje dhe Atij nuk i fshihet asgjë nga ajo.”

51  Atëherë, mbreti iu drejtua grave dhe i pyeti: “Si është puna juaj me Jusufin, kur i kërkuat atij me dredhi që  të kryente 
imoralitet me ju?!”  Në përgjigjen të mbretit gratë thanë: “Mos e thëntë Allahu që Jusufi të akuzohet për një veprim të 
turpshëm. Për Alahun, nuk dimë që ai të ketë bërë ndonjë të keqe.” Aty, gruaja e ministrit e pranoi atë që kishte sajuar, 
duke thënë: “Tani do të tregohet e Vërteta. Isha unë që u përpoqa ta joshja atë, e nuk ishte ai që u mundua të më joshte 
mua. Ai është i sinqertë në atë që thotë, në lidhje me atë që unë e kam akuzuar.”

52  Pastaj gruaja e ministrit shtoi: “E them këtë, në mënyrë që ta dijë edhe Jusufi se unë e pranova fajin tim, që isha unë 
ajo e cila e imponoi atë dhe se ai është i sinqertë. Unë nuk kam shpifur ndaj tij asgjë pas krahëve të tij, pasi tashmë unë 
e kam të qartë nga ajo që ndodhi se Allahu nuk i jep sukses atij që gënjen dhe thur intriga.” 

 Mësime nga ajetet:
 Prej moralit të lartë që kishte Jusufi ishte se ai kërkoi të hetohej duke përmendur ndodhinë e grave dhe jo duke për-
mendur ndodhinë e gruas së ministrit.
 Aftësia e Jusufit u për interpretimin e ëndrrave.
 Lejimi i të distancuarit të vetes prej asaj që akuzohesh padrejtësisht, si dhe kërkimi i rrëfimit të fakteve për të nxjerrë 
të Vërtetën.
 Mirësia e sinqeritetit dhe e thënies së Vërtetës, edhe nëse do ishte kundër vetes. 

44  Ata i thanë: - “Ëndrrat e tua janë të përziera, 
ëndrrat që nuk kanë interpretim dhe ne nuk e njohim 
interpretimin e ëndrrave të përziera”.

45  Aty, shërbyesit të verës, ai që shpëtoi prej dy të 
rinjve të burgut, iu kujtua Jusufi u dhe dijes që ai 
kishte në lidhje me interpretimin e ëndrrave, pas 
kaq kohësh dhe tha: “ Unë do t’ju tregoj për inter-
pretimin e asaj që ka parë mbreti, sapo të pyes dikë 
që ka dije për të, prandaj më dërgo, o Madhëri, tek 
Jusufi, në mënyrë që ai të ta interpretojë ëndrrën 
tënde.”

46  Pasi ai që kishte shpëtuar mbërriti tek Jusufi, 
i tha: “O Jusuf, o i sinqertë, na trego në lidhje me 
ëndrrën e atij që ka parë shtatë lopë të majme, të 
cilat hanë shtatë lopë të dobëta, si dhe ka parë shta-
të kallinj të njomë dhe shtatë kallinj të thatë, me 
shpresë se kur të kthehem tek mbreti e rrethi i tij, 
ndoshta ata e mësojnë interpretimin tënd të ëndrrës 
së mbretit dhe rëndësinë tënde.

47  Jusufi u e interpretoi ëndrrën, duke thënë: “Du-
het të mbillni shtatë vjet rresht me seriozitet. Më 
pas, atë që do të korrni në çdo vit, prej këtyre shtatë 
viteve, duhet që ta lini në kallinjtë e vet, në mënyrë 
që të mos u hyjë krimbi, përveç një pakice, për të 
cilën ju do të keni nevojë për t’u ushqyer.

48  Pas këtyre viteve, do t’ju vijnë shtatë vite zije, 
në të cilët njerëzit do të ushqehen me atë që kanë 
korrur në vitet e bollëkut, përveç një pakice, që 
duhet ta ruani për farë.

49  Pastaj, pas këtyre viteve zije, do t’ju vijnë reshje 
shiu, Toka do të kthehet pjellore dhe njerëzit do të 
shtrydhin në to çfarë të dëshirojnë, si prej lëngjeve 
të rrushit, ullinjve dhe kallamave të sheqerit.”

50  Pasi iu përcoll mbretit interpretimi që Jusufi i 
bëri ëndrrës së tij, ai u tha vartësve të vet: “Nxirreni 

44  They said that his vision was a jumble of dreams, 
and because of this it could not be interpreted; and 
that they were not knowledgeable about the inter-
pretation of mixed-up dreams.

45  The wine bearer – who, of the two men who 
had been imprisoned, had been saved – then re-
membered Joseph (peace be upon him) after some 
time and that he was able to interpret dreams, so he 
said that he would tell them the interpretation of the 
king’s vision after asking someone who knew how 
to interpret it. He asked to be sent by the king to 
Joseph so that he could interpret his dream.

46  When the man who had been saved reached Jo-
seph, he asked Joseph, the truthful, to inform them 
of the interpretation of someone dreaming about 
seven fat cows being eaten by seven thin cows, and 
seven green ears of corn and seven dry ears of corn, 
so that he might return to the king and those with 
him and they might know the explanation of the 
king’s dream, and also know the virtue and rank 
of Joseph.

47  Explaining this dream, Joseph said that they 
should plant really well for seven consecutive 
years. And what they harvested in each of these 
seven years, they should leave in the ears of corn so 
that it would not rot, except for a little which they 
needed to eat from the corn.

48  Then after these seven fertile years in which 
they successfully grew food, seven barren years 
would come, when the people would eat all they 
had harvested in the fertile years, except for a little 
of what they had stored, from which they would be 
able to sow seeds.

49  Then after these barren years a year would come in which the rains would fall, and the crops would grow, and the 
people would press those things that need pressing, such as grapes, olives and cane.

50  The king told his servants, when Joseph’s explanation of his dream reached him, to release Joseph from prison and 
bring him to him. When the king’s messenger came to Joseph, he told him to return to his master, the king, and ask him 
about the story of the women who cut their hands, so that his innocence would be made clear before he left the prison. 
Joseph said that his Lord was aware of how they had tried to seduce him, as nothing is hidden from Him.

51  The king, addressing the women, asked what happened when they called Joseph through trickery. Was it to commit 
immorality with them? The wife of the minister, confessing what she had done, said that now the truth had become clear, 
that she tried to seduce him, and he did not try to seduce her, and that he was truthful in claiming that he was innocent of 
what she had accused him of.

52  The wife of the minister said that this disclosure was so that Joseph would know through her confession that it was she 
who had tried to seduce him and that he was truthful, and that she had not lied about him in his absence, as it had become 
clear to her from what had happened that Allah does not give success to those who lie and scheme.

 Beneficial Points:
1. Joseph had perfect knowledge of explaining dreams correctly.
2. People should clear their name when wrongly accused of something, by using the facts to establish the truth.
3. The merit of speaking the truth, even if it is against oneself, is highlighted in the confession of the minister’s wife.
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