
bashkë me mallrat e tyre dhe hynë tek ai. Ai i njohu që ishin vëllezërit e tij, ndërsa ata nuk e njohën se ai ishte vëllai i tyre, për shkak 
të kohës që kishte kaluar dhe ndryshimit të paraqitjes së tij, pasi ai kishte qenë fëmijë kur ata e hodhën në pus.

59  Kur ua dha atë që ata kërkuan, pra, drithërat dhe furnizimet, ata i treguan se kishin edhe një vëlla tjetër nga babai, por që e kishin 
lënë pranë babait të tyre, kështu që ai u tha: “Ma sillni edhe vëllain tuaj nga babai, në mënyrë që t’ju shtoj edhe një ngarkesë tjetër deveje 
(me drithëra). A nuk e shihni se si unë po ua mbush masën e nuk po pakësoj asgjë prej saj dhe që jam treguar më bujari me ju?!

60  Mirëpo nëse ju nuk më vini me të, atëherë do të merret vesh gënjeshtra juaj, në lidhje me pretendimin se ju keni edhe një vëlla 
tjetër nga babai juaj dhe pas kësaj, as nuk kam për t’ju dhënë ngarkesë tjetër furnizimesh dhe as nuk do t’ju lejoj që t’i afroheni 
vendit tim.”

61  Vëllezërit iu përgjigjen duke i thënë: “Kemi për t’ia kërkuar atë babai të tij, madje do përpiqemi për këtë. Patjetër që kemi për ta 
zbatuar kërkesën tënde pa asnjë mangësi.”

62  Pastaj Jusufi u tha nëpunësve të vet: “Kthejuani përsëri pagesën (me ngarkesën), në mënyrë që kur të kthehen, ta kuptojnë se 
ne nuk jemi shkëputur prej tyre, e kjo t’i detyrojë që të kthehen edhe një herë, bashkë me vëllain e tyre, në mënyrë që t’i vërtetojnë 
Jusufit sinqeritetin, që ai të pranojë prej tyre vazhdimin e lidhjes.”

63  Pasi ata u kthyen tek babai i tyre e i treguan atij për nderimin që u bëri Jusufi, i thanë: “O baba, neve na është ndaluar blerja, 
nëse nuk e marrim me vete edhe vëllain tonë, kështu që dërgoje edhe atë me ne, sepse vetëm nëse do na e japësh me vete kemi për të 
mbushur ngarkesën me furnizim. Ne të japim besën se kemi për ta ruajtur atë, derisa të të kthehet shëndoshë e mirë. 

 Mësime nga ajetet:
 Një armik i besimtarit është edhe egoizmi, që gjendet në brendësinë e tij, prandaj kërkohet që ai ta mbajë atë gjithmonë nën 
kontroll, larg devijimeve të tij.
 Kushtëzimi i dijes dhe i besnikërisë për atë që i besohet përgjegjësia e ndonjë posti të rëndësishëm, me të cilin përmirësohet 
interesi i përgjithshëm.
 Bërja e qartë se ajo që është në Botën Tjetër prej mirësive të Allahut, është shumë më e mirë, shumë më e dobishme dhe e 
përjetshme, për ata që janë besimtarë.
 Lejohet që dikush ta pranojë pozitën e ta lavdërojë veten, nëse këtë e kërkon nevoja dhe ai ka për qëllim kryerjen e një mi-
rësie dhe arritjen e një përmirësimi. 

53  Pastaj gruaja e ministrit e mbylli fjalën e saj duke 
thënë: “Unë nuk e përjashtoj veten nga dëshira për të 
bërë keq, e me këtë nuk dua të bëj autokritikë, por, me 
të vërtetë, egoja njerëzore urdhëron shumë që të bëhet 
keq, në mënyrë që të arrijë atë që dëshiron, duke qenë i 
vështirë pengimi i saj nga kjo, përveç kë e ka mëshiruar 
Allahu, duke e mbrojtur prej ndikimit që ajo ka në urdhë-
rimin e tij për keq. Vërtet që Zoti im është Gjynahfalës 
për ata që pendohen nga mesi i robve të Vet dhe i Më-
shirshëm me ta.”

54  Atëherë mbreti, pasi u sqarua pafajësia e Jusufit, u 
tha vartësve të vet: “Ma sillni mua këtu, që të komunikoj 
vetëm për vetëm me të”.  Dhe ata ia sollën. Pasi bisedoi 
me të dhe iu bë e qartë dija që ai kishte dhe logjika e tij, 
i tha: “Sot,  o Jusuf,  ti je bërë në mesin tonë person i 
rëndësishëm dhe me pozitë të sigurt.”

55  Jusufi i tha mbretit: “Atëherë, më bëj përgjegjës, që 
të kujdesem për depot e pasurisë dhe forcave në tokën e 
Egjiptit, pasi unë jam magazinues i besueshëm dhe kam 
dije e largpamësi për atë që marr në përgjegjësi.”

56  E ashtu siç e begatuam Jusufin duke e nxjerrë dhe 
shpëtuar prej burgut, ashtu e begatuam atë edhe duke i 
dhënë autoritet në tokën e Egjiptit, duke u ndalur e duke 
qëndruar ku të dëshironte. 
Kështu i dhurojmë prej Mëshirës Tonë kujt të duam prej 
robve Tanë në këtë botë dhe atyre që janë bamirës e 
vepërmirë kurrë nuk ua humbim shpërblimin, përkun-
drazi ua japim atë atyre në mënyrën më të plotë, pa u 
pakësuar asgjë.

57  Ndërsa shpërblimi i Allahut, të cilin e ka përgatitur 
në Botën Tjetër, është shumë më i mirë se shpërblimi i 
kësaj bote, për ata që besojnë Allahun dhe janë të druajtur 
ndaj Tij, duke i kryer porositë e Tij e duke iu larguar 
ndalesave të Tij.

58  Pastaj erdhën vëllezërit e Jusufit në tokën e Egjiptit 

53  The minister’s wife continued speaking, saying 
that she was not free of blame from having wanted 
to do something bad, and she was not trying to jus-
tify herself, because the human self commands of-
ten to evil. This is because of its inclination towards 
what it desires and the difficulty of holding back 
from it, except for those whom Allah shows mercy 
to, preventing their egos from commending them to 
evil. Allah is Forgiving and Compassionate towards 
those of His servants who repent to Him.

54  When Joseph’s innocence and knowledge be-
came evident, the king asked his servants to bring 
Joseph to him to serve him. So they brought Joseph 
to him, and when Joseph spoke to him, his knowl-
edge and high intelligence became evident so the 
king said to him “from this day, you are someone of 
rank, status and trust”.

55  Joseph asked the king to put him in charge of 
taking care of the storehouses of wealth and food 
in the land of Egypt, because he would be a trust-
worthy guardian, with knowledge and insight about 
what he was taking care of.

56  Just as Allah proved Joseph’s innocence and re-
leased him from prison, He also established him in 
Egypt, so that he could go and live in any place he 
wished. Allah gives from His mercy to whomever 
of His servants He wills in this world, and does not 
allow the reward of those who do good to be lost, 
giving it to them in full, and nothing less.

57  The reward of Allah, which He has prepared in 
the Afterlife, is certainly better than the reward of 
this life for those who have faith in Allah and who 
were mindful of Him, following what He has or-
dered and staying away from what He has prohibited.

58  The brothers of Joseph came to Egypt with their merchandise, and came before Joseph. He recognised that they were 
his brothers; but they did not recognise that he was their brother, because of the length of time that had passed and because 
of how much he had changed, since he had been just a boy when they threw him in the well. 59  When he had given them 
the supplies and provisions they came for, and after they had informed him that they had a brother on their father’s side 
who they had left with their father, Joseph asked them to bring their brother on their father’s side and he would give them 
more supplies. He asked them if they did not see that he gave full measure, not subtracting from it at all, and that he was 
the best of hosts. 60  Joseph told them that if they did not bring the brother asked for, then it would be clear that they were 
not telling the truth in their claim that they had a brother on their father’s side. He told them that in that case he would 
not give them any measure of food, and they should not approach his country. 61  His brothers replied to him, saying that 
they would ask for him from their father, and would work hard to bring him, doing what Joseph instructed them without 
fail. 62  Joseph told his servants to return the merchandise of these people to them, so that they would realize on their 
return that they did not do trade with it, which would force them to return again with their brother, to prove their integrity 
to Joseph, and so that he would receive their merchandise from them. 62  When they returned to their father, and told him 
about the generosity of Joseph to them, they also told their father that any further measure would be denied to them if they 
did not bring their brother with them. They asked him to send him with them, because if he did so they would be given 
provisions. They promised their father that they would take good care of him, bringing him back safely.

 Beneficial Points: 1. The ego is an enemy to the believer, so you must watch it carefully, correcting its deviation.  2. 
Being humble and admitting disobedience and shortcomings when they occur are some of the most beautiful qualities of 
good conduct. 3. The story highlights the state of knowledge and trustworthiness that someone who is given a position 
serving the general good should have.  4. Allah the Exalted sends a great bounty and His abundant blessings in this world 
and the Afterlife upon those who do good and who are patient.  5. It is emphasised in the verses that the bounty of Allah 
in the Afterlife is much better and more lasting for the people of faith than the blessings of this world.  6. It is permissible 
for a man to ask for a position and to praise himself if there is a need, in order to do good and put things right. 
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Allahu do ta dëshironte, e as që t’ju sjell ndonjë të mirë që nuk e ka dëshiruar Allahu, pasi asgjë nuk mund të ndodhë 
ndryshe, përveç asaj që ka caktuar Allahu dhe se asgjë nuk vendoset, përveç asaj që e ka marrë vendim Allahu. Vetëm 
Atij i mbështetem për të gjitha çështjet e jetës sime dhe vetëm tek Ai le të mbështeten ata që dëshirojnë të mbështeten 
për çështjet e jetës së tyre.”

68  E kështu ata, bashkë me vëllain e Jusufit, u nisën. Ata hynë nëpër porta të ndryshme, ashtu siç i pati porositur babai 
i tyre por kjo nuk u ndryshoi asgjë nga ajo që kishte caktuar Allahu. Ajo ishte thjesht një dëshirë e Jakubit për bijtë e 
vet, të cilën ai e shfaqi duke i këshilluar, pasi ai e dinte se asgjë nuk ndodh pa e caktuar Allahu. Ai kishte dijeni, se Ne e 
kishim mësuar, në lidhje me besimin në paracaktimin e Allahut, si dhe kryerjen e shkaqeve, mirëpo shumica e njerëzve 
nuk e dinë këtë.

69  Pasi vëllezërit e Jusufit hynë tek Jusufi bashkë me vëllain e tij të lindjes, ai e përqafoi vëllain e vet dhe i tha atij në 
fshehtësi: “Unë jam vëllai yt i lindjes, Jusufi, prandaj mos u brengos rreth asaj që kanë bërë vëllezërit e tu prej veprave 
të pamatura, duke na shqetësuar e duke treguar mllef ndaj nesh, sidomos me hedhjen time në pus.” 

 Mësime nga ajetet:
 Urdhërimi që gjërat të merren me rezerva dhe me kujdes prej atij që është vërtetuar një herë pabesia e tij. Në një hadith 
të saktë thuhet se: “Besimtari nuk pickohet dy herë në të njëjtin vend”.
 Prej marrjes së gjërave me rezerva është edhe të siguruarit duke marrë besën nga tjetri. Lejohet që të kërkosh që të 
betohet ai për të cilin ekziston frika se nuk i ruan gjërat e lëna me amanet.
 Atij që kërkon prej tjetrit që të betohet i lejohet që të përjashtojë prej betimit disa çështje të cilat mund t’i shohë si të 
arritshme prej atij që betohet.
 Një nga format e marrjes së masave dhe e kryerjes së shkaqeve është ruajtja nga rreziqet. 

64  Babai i tyre u tha: “A t’jua besoj atë, ashtu siç 
ju besova më parë vëllain e tij të lindjes, Jusufin?! 
Unë ju besova dhe jumë ishit betuar për të se do 
ta ruanit, por ju nuk e mbajtët besën që dhatë, pra-
ndaj nuk kam se si të kem besim te ju. Besimi im 
është vetëm tek Allahu, pasi Ai është më i miri 
Ruajtës, nëse Ai dëshiron që ta ruajë dikë, si dhe 
më i miri Mëshirues, nëse Ai dëshiron që ta më-
shirojë dikë.

65  E sapo i hapën ngarkesat e furnizimeve të tyre, 
të cilat i kishin sjellë me vete, gjetën pagesën e 
tyre, që u ishte kthyer përsëri, e menjëherë i thanë 
babait të tyre: “Ç’tjetër duam prej këtij ministri pas 
këtij nderimi?! Ja, ku është edhe pagesa e furnizi-
meve tona, që ministri na e ka kthyer përsëri nga 
bamirësia ndaj nesh. Ne do të vazhdojmë t’i sjellim 
ushqim përsëri familjeve tona dhe do ta ruajmë 
vëllain tonë prej asaj që ti ke frikë. Gjithashtu, ai 
do të na e shtojë edhe një ngarkesë deveje, gjë e 
cila për ministrin është e lehtë.”

66  Atëherë babai i tyre u tha: “Unë nuk kam për 
ta dërguar atë me ju, derisa ju të më keni dhënë 
besën e Allahut se keni për ta kthyer përsëri tek 
unë, përveç nëse ju të gjithëve ju vjen fundi, duke 
mos mbetur prej jush asnjë, e kështu të mos keni 
mundësi që ta mbroni e as ta ktheni atë.”
Pasi ia dhanë atij besën në Allahun për këtë, ai u tha: 
“Allahu është Dëshmitar i asaj që jemi duke thënë, 
prandaj neve na mjafton të dëshmuarit e Tij.” 

67  Pastaj babai i tyre i porositi ata duke i këshilluar: 
“Mos hyni në Egjipt të gjithë së bashku nga një 
hyrje, por nga hyrje të ndryshme, pasi kjo është 
më e sigurt, që të mos ju kapë të gjithëve ndonjë, 
nëse do të dëshironte t’ju bënte keq. Këtë nuk jua 
them në mënyrë që t’ju largoj ndonjë të keqe që 

64  Their father asked them if he should trust them 
with him as he had trusted them with his full broth-
er, Joseph. He had trusted them with Joseph and 
made them promise to take care of him, and they 
had not done what they promised, so he did not 
trust their promise to take care of his brother; but 
he trusted in Allah, for He is the best of guardians to 
whom He wills, and the most Merciful of the merci-
ful to whom He wills.

65  When they opened the bags containing the food 
which they had brought, they found what they had 
traded for it had been returned to them. They asked 
their father what more could they ask for from this 
king after such generosity. What they had traded for 
their food had been returned by the king as a favour 
from him to them. They told their father that they 
would get food for their family and protect their 
brother from what he feared might happen to him, 
and they would get an extra camel load because of 
him accompanying them – an extra camel load be-
ing an easy matter for the king.

66  Their father told them he would not send their 
brother with them until they had sworn by Allah 
that they would bring him back, unless destruction 
overwhelmed them all and none of them remained, 
and they were unable to do anything about it or 
to return. When they had given their father a firm 
promise in Allah’s name, he said that Allah was a 
witness over what they said, and His witnessing 
was sufficient for them.

67  Also, their father advised them not to enter 
Egypt from one gate all together, but to enter from 
different gates. This would be safer in terms of 

someone harming all of them if someone wished to do so. He did not say this so as to be able to stop any harm that Allah 
willed for them, or to bring them any benefit which Allah did not will for them, because the decree is Allah’s alone, and 
the command is His alone. Their father said that he placed his trust in Him alone concerning everything in his life, and 
that those who trust should put their trust in Him alone concerning everything in their lives.

68  So they journeyed with Joseph’s full brother. When they entered through different gates, as their father had instruct-
ed them, it did not stop what Allah had decreed for them in any way. It was just Jacob’s concern for his sons which he 
showed, advising them, knowing that the decree is Allah’s alone. He knew what Allah had taught him in terms of faith in 
the divine decree and taking precautions, but most people do not know this.

69  When the brothers of Joseph came before him, together with his full brother, he drew his full brother close to him and 
said to him privately that he was his brother Joseph, and that he should not feel sad about the reckless behaviour of his 
other brothers, hurting and resenting the two of them, and throwing Joseph in the well.

 Beneficial Points:
1. People are instructed to take precaution and care against those who have betrayed someone – the believer is not stung 
from the same hole twice.
2. One of the elements of taking precaution is obtaining a firm promise with an oath from someone. Also, it is permissible 
to take an oath when fearful about whether another person will keep trusts and promises.
3. A person is allowed to ask someone to make a promise, except for conditions that would be beyond the power of the 
person making the promise.
4. Taking appropriate measures includes taking precautions against things that bring about ruin.
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ngarkesën e vëllait të vet të lindjes, duke nxjerrë kupën e mbretit prej saj. Ashtu siç Ne planifikuam për Jusufin, duke 
e drejtuar atë që të vendoste kupën në ngarkesën e vëllait të vet, ashtu planifikuam për të edhe një çështje tjetër: që të 
mbante vëllain e vet sipas ndëshkimit të ligjit nga vendi i tij, me pengmbajtjen e vjedhësit. Kjo nuk do të ishte realizuar 
nëse do të zbatohej ndëshkimi i ligjit të mbretit ndaj vjedhësit, i cili ishte me rrahje dhe gjobë për të, përveç nëse Allahu 
do dëshironte ndryshe, e për këtë Ai është i Plotfuqishëm. Kështu ua ngremë pozitat edhe atyre që dëshirojmë prej robve 
Tanë, ashtu siç ia ngritëm pozitën Jusufit. Mbi çdo njeri të ditur është dikush që është edhe më i ditur se ai dhe mbi dijen 
e të gjithëve është Dija e Allahut, i Cili di çdo gjë.

77  Kur e panë këtë, vëllezërit e Jusufit thanë: “Nëse ky ka vjedhur, nuk është çudi që të ketë vjedhur edhe vëllai i tij i 
lindjes para këtij”, duke nënkuptuar Jusufin u. Mirëpo Jusufi e fshehu në vetvete dhimbjen e vet prej kësaj fjale të tyre 
dhe pastaj u tha në vetvete: “Po ju qenkeni bërë më keq se ajo që keni bërë më herët, për shkak të zilisë. Megjithatë, 
Allahu i Lartësuar i di më mirë arsyet e kësaj shpifjeje të trilluar prej jush.”

78  Pastaj vëllezërit i thanë Jusufit: “O ministër i nderuar, ky ka një baba të moshuar, që e do jashtëzakonisht shumë, 
prandaj mbaj ndonjërin prej nesh në vend të tij, pasi ne të konsiderojmë njeri të mirë në marrëdhënien që kishe me ne 
dhe të tjerë, prandaj na e bëj neve këtë të mirë!” 

 Mësime nga ajetet:
 Lejimi i përdorimit të marifeteve, të cilat çojnë në arritjen e së Vërtetës, me kusht që të mos dëmtohet askush.
 Lejimi për atë që i ka humbur kafsha apo diçka tjetër, që të japë ndonjë shpërblim, madje edhe duke e përcaktuar 
masën dhe llojin e shpërblimit, për atë që e ndihmon që t’i kthehet ajo që i ka humbur.
 Mospërfillja e shqetësimeve dhe fshehja në vetvete e tyre është prej moralit të përsosur. 

70  Pasi Jusufi i urdhëroi shërbëtorët që t’i ngar-
konin devetë e vëllezërve të tij me furnizime, vuri 
kupën e mbretit, me të cilën mateshin furnizimet 
për ata që kërkonin pjesën e vet të drithërave, në 
ngarkesën e vëllait të vet të lindjes, pa e marrë vesh 
ata, në mënyrë që kështu të arrinte ta mbante atë 
pranë vetes. Pasi ata u nisën për t’u kthyer për tek 
familjet e tyre, dikush i thirri në ndjekje të tyre: 
“O ju pronarë të deveve të ngarkuara me drithëra, 
ju jeni hajdutë!”

71  Vëllezërit e Jusufit u kthyen nga ai që i thirri dhe 
ata që ishin me të dhe i thanë: “Çfarë ju ka humbur, 
që po na akuzoni për vjedhje?!”

72  “Na ka humbur kupa e mbretit, me të cilën ne 
masnim (drithërat), prandaj kush e kthen atë, para 
se të kontrollohet, ka për t’u shpërblyer sa një deve 
e ngarkuar, e unë dal garant për këtë.”

73  Vëllezërit e Jusufit u thanë atyre: “Pasha Alla-
hun, ju e dini mospërfshirjen dhe pafajësinë tonë në 
lidhje me këtë. Siç e keni vënë re edhe nga sjellja 
jonë, ne nuk kemi ardhur në tokën e Misirit për të 
bërë çrregullime, madje ne kurrë nuk kemi qenë 
hajdutë në jetën tonë.”

74  Thirrësi dhe shoqëruesit e tij thanë: “Atëherë, 
cili është gjykimi tek ju për atë që ka vjedhur, nëse 
gënjeni kur thoni se jeni të pafajshëm?!”

75  Vëllezërit e Jusufit thanë: “Gjykimi tek ne është 
se, kujt i gjendet ajo që ka vjedhur, i dorëzohet i tëri 
atij të cilit i ka vjedhur, duke u konsideruar peng. 
Kështu i gjykojmë ata që vjedhin”.

76  Kështu ata u kthyen tek Jusufi, që t’u kontro-
llonte ngarkesat. Ai filloi me kontrollimin e ngar-
kesave të vëllezërve të vet jo të lindjes, para se të 
kontrollonte ngarkesën e vëllait të vet të lindjes, në 
mënyrë që të fshihte planin e tij. Në fund kontrolloi 

70  So when Joseph instructed his servants to load 
the camels of his brothers with food, he put the 
measuring bowl of the king, which the food was 
measured with for those who came to get provi-
sions, into the bag of his full brother, without their 
knowledge, in order to have him stay with him. 
When they were to travel and return back to their 
family, a caller called after them, saying that they, 
with their camels loaded with provisions, were 
thieves.

71  The brothers of Joseph, turning towards the 
person calling after them and his companions who 
were with him, asked what they were missing that 
made them accuse them of stealing.

72  The caller and his companions, who were with 
him, said to the brothers of Joseph that they were 
missing the bowl of the king which they measured 
with. Whoever produced the bowl of the king be-
fore the inspection would get a reward, which 
would be a camel load, and the speaker guaranteed 
this to whoever did so.

73  The brothers of Joseph swore by Allah that 
those accusing them knew they were free of blame 
and innocent of this, as they could see from their 
situation, and that they had not come to the land of 
Egypt to cause corruption in it, and that they had 
never been thieves.

74  The caller and his companions asked what the 
punishment for theft among them was, in case they 
should be proved to be liars in their claim that they 
were innocent of the theft.

75  Joseph’s brothers said that the payment for any 
thief among them was that the person in whose bag 
the stolen item was found would become the slave of whoever he stole from. This punishment of being made into a slave 
is the way they punished thieves.

76  So they returned them to Joseph to inspect their bags. He started by inspecting the bags of his half-brothers before 
inspecting the bag of his full brother, to cover up what he was doing. Then he inspected the bag of his full brother, and 
took the bowl of the king out of it. 
As Allah planned things for Joseph by arranging to have the bowl put into the bag of his brother, He also arranged – for 
the benefit of Joseph – that his brothers would be given the punishment of their country, which was the enslavement of 
the thief. This would not have come to pass if it had been according to the punishment of the king for thieves, which was 
beating and fining. Allah is able to arrange matters in whatever way He wills. He raises the ranks of those of His servants 
whom He wills, as He raised the rank of Joseph. Above every possessor of knowledge is someone more knowledgeable 
than them, and above the knowledge of everyone is the knowledge of Allah, Who knows all things.

77  The brothers of Joseph said that if he had stolen it was not surprising, since a full brother of his had stolen before he 
had, meaning Joseph (peace be upon him). Joseph hid his hurt at what they said, thinking to himself that their envy and 
the bad actions they had committed were evil itself in this context, and Allah knew best the lies that came from them.

78  Joseph’s brothers told him that their father was old and elderly and loved their brother dearly. They asked him to take 
one of them instead of him, saying that they saw that he was a doer of good in his dealings with them and others, and they 
asked him to be generous with them by doing this.

 Beneficial Points:
1. A trick which makes the truth apparent is permissible, as long as it does not harm others.
2. It is permissible for someone who is searching for something, or who has lost something, to offer a reward, specifying 
its worth and description for whoever helps them to return it.
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përshkruat, pra, se ai është hajdut, por juve jua hijeshoi vetja juaj (ta pranonit) këtë, në mënyrë që të komplotonit kundër 
tij, ashtu siç komplotuat më herët edhe ndaj vëllait të tij, Jusufit! Megjithatë, durimi im do të jetë i mrekullueshëm (si 
të mos kishte ndodhur asgjë), duke mos iu ankuar askujt për këtë, përveç Allahut. Ndoshta Allahu do t’i kthejë pranë 
meje të gjithë së bashku, Jusufin dhe vëllain e tyre të madh. Ai është i Gjithëdijshëm për gjendjen time dhe i Urtë në 
mënyrën se si e drejton jetën time.”

84  Pasi u largua pak prej tyre, tha: “Ah, moj mërzi e thellë për Jusufin!” Dhe e zeza e syve të tij u zbardh nga të qarat e 
shumta për të, duke qenë i mbushur me dëshpërim, për shkak të fshehjes së tij prej njerëzve.

85  Vëllezërit e Jusufit i thanë të atit: “Për Allahun, nëse vazhdon, o baba, ta kujtosh dhe të pikëllohesh për Jusufin, ka 
për t’u shtuar sëmundja ose ke për të marrë fund.”

86  Babai u tha: “Unë mërzinë dhe dëshpërimin tim për këtë që më ka gjetur, nuk ia parashtroj askujt përveç Allahut të 
Vetëm dhe se unë di në lidhje me Dhembshurinë e Allahut, Mirësinë e Tij dhe pranimin e lutjeve të atij që është në nevojë 
nga ana e Tij, si dhe në lidhje me shpërblimin e Tij ndaj atij që i ka lëshuar ndonjë fatkeqësi, atë çfarë ju nuk e dini. 

 Mësime nga ajetet:
 Kurrsesi nuk është e lejuar që të ndëshkohet dikush për një krim që e ka bërë dikush tjetër; nuk lejohet që në vend të 
një krimineli të dënohet një tjetër.
 Durimi i mrekullueshëm është ai kur ankimet i drejtohen vetëm Allahut të Lartësuar.
 Besimtari duhet ta ketë bindje të sigurt, se Allahu i Lartësuar ka për t’ia larguar brengën që e mundon. 

79  Pastaj Jusufi u u tha: “Allahu na ruajt prej 
bërjes padrejtësi ndaj një të pafajshmi, për shkak 
të krimit të një krimineli, e të mbajmë dikë tjetër në 
vend të atij, në ngarkesën e të cilit gjetëm kupën e 
mbretit, pasi nëse ne do ta bënim këtë, do të ishim 
të padrejtë, duke ndëshkuar të pafajshmin e duke 
lënë kriminelin.”

80  Ata u mblodhën, në mënyrë që të konsultohe-
shin, e aty vëllai i madh u tha: “Po ju kujtoj se 
babai ka marrë prej jush besën në Allah që t’ia 
ktheni djalin, përveç nëse ju ndodh diçka që nuk 
keni mundësi që ta mbroni. Mos e harroni edhe 
atë që keni bërë para kësaj, me Jusufin, duke mos 
e mbajtur besën ndaj babait. Unë nuk kam për ta 
lënë tokën e Egjiptit, derisa të ma lejojë babai që 
të kthehem tek ai ose derisa ta vendosë Allahu për 
mua që ta marr vëllain tim. Allahu është më i miri 
Vendimmarrës dhe Ai vendos me drejtësi e sipas 
të Vërtetës.”

81  Vëllai i tyre i madh vazhdoi e tha: “Ndërsa ju 
kthehuni tek babai juaj dhe thuajini atij: “Djali yt 
vodhi, kështu që atë e mbajti peng ministri i Egjip-
tit, si ndëshkim ndaj tij për vjedhjen e kryer. Ne 
nuk kishim dijeni në lidhje me këtë, vetëm pasi 
pamë kupën të dalë prej ngarkesës së tij, si dhe as 
që e dinim se ai mund të vidhte, pasi po ta kishim 
ditur këtë, nuk do ta kishim dhënë besën se do ta 
kthenim.

82  E që ta vërtetosh sinqeritetin tonë, pyeti, o babai 
ynë, banorët e Egjiptit, të cilët ishin aty, si dhe pyeti 
njerëzit e karvanëve, me të cilët ne kemi ardhur 
dhe ata kanë për të të treguar atë që të treguam 
ne. Ne jemi plotësisht të sinqertë në këtë që po 
të themi.”.

83  Babai u tha: “Çështja nuk është ashtu si ju e 

79  Joseph asked for protection from Allah that 
they should wrong someone innocent with the sin 
of a wrongdoer. If they took someone other than 
the person in whose bag they found the bowl of the 
king, then they would be wrongdoers, because they 
would be punishing someone who was innocent 
and letting a criminal go free.

80  When they despaired of Joseph responding to 
their request, they went away from the people to 
consult with each other. Their oldest brother asked 
them if they remembered that their father had taken 
a firm promise in the name of Allah from them that 
they would return his son to him, unless they were 
completely overwhelmed by what they were unable 
to repel, and that before that they had failed with 
regards to Joseph, and had not kept their promise to 
their father concerning him. He said that he would 
not leave the land of Egypt until his father permit-
ted him to return to him, or Allah decreed that he 
take his brother back. Allah is the Best of Judges, 
judging with truth and justice.

81  The oldest brother told them to return to their 
father and tell him that his son had stolen, and the 
minister of Egypt had taken him as a slave as a 
punishment for his theft, and that they only related 
to him what they knew from seeing the bowl pro-
duced from his bag. They did not know that he stole 
things, and if they had known this they would not 
have made a promise to their father to return him.

82  In order to confirm that they were telling the 
truth, the brothers told their father to ask the people 
of the town where they had been, and to ask the 
people of the caravan they had come with, and that 

these people would tell him the same thing as they had. They said they were telling the truth in what they told him about 
his son’s theft.

83  Their father told them that the matter was not as they said with regards to him having stolen. Rather, their souls made 
deception in this attractive to them, as they had been deceptive about their brother Joseph before. He said my patience 
is of a beautiful type, which directs complaints to Allah alone. He said that perhaps Allah would return Joseph, his full 
brother and their oldest brother all together. He, glory be to Him, knew Jacob’s situation and was Wise in the way He 
arranged everything for him.

84  He pulled away, turning from them, saying, ‘O my grief for Joseph!’ The blackness of his eyes had become white out 
of his great mourning for him, because he was filled with grief and sorrow, yet hiding his grief from the people.

85  The brothers of Joseph said to the father, swearing by Allah, that he would not stop remembering Joseph and grieving 
over him until he became very ill or actually died.

86  Their father said to them that he only complained to Allah of the grief and sorrow that had occurred him, and that he 
knew of the kindness and generosity of Allah and His response to those who were in need, and His reward for those who 
suffered, which they did not know.

 Beneficial Points:
1. It is not permissible to take an innocent person for the crime of someone else. Another person cannot take the place of 
the criminal.
2. Patience that is of a beautiful type is one where complaints are directed to Allah alone.
3. The believer should have absolute certainty that Allah will release him from his distress.
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ua ruan atyre.
91  Me keqardhje për atë që i kishin bërë, vëllezërit e tij i thanë: “Për Allahun, Ai të ka nderuar mbi ne që kur të ka dhuruar 

këto cilësi të mrekullueshme, ndërkohë që ne kemi qenë zullumqarë me atë që kemi bërë ndaj teje.”
92  Jusufi ua pranoi keqardhjen e tyre dhe u tha: “Sot ju nuk keni për t’u fajësuar, nuk do të ndëshkoheni e as nuk do të 

qortoheni! Unë e lus Allahun që t’ju falë, pasi Ai është më i Mëshirshmi i të mëshirshmëve.”
93  Pastaj, pasi i treguan se çfarë i kishte ndodhur shikimit të babait, ai u dha atyre këmishën e vet dhe u tha: “Shkoni me 

këtë këmishë dhe vendosjani babait tim në fytyrë, që t’i kthehet shikimi, si dhe sillini tek unë të gjitha familjet tuaja.”
94  E sapo karvani doli prej Egjiptit dhe u ndanë nga banorët e tij, Jakubi u u tha bijve dhe atyre që ndodheshin pranë 

tij, atje ku ishte: “Unë jam duke e nuhatur aromën e Jusufit, nëse ju nuk do të më injoronit e do mendonit se po flas 
përçart, duke thënë për mua: “Ky plak është matufosur dhe thotë gjëra që as vetë nuk i di.”

95  Ata që i kishte përreth, nga bijtë e tij, i thanë: “Pasha Allahun, akoma vazhdon me iluzionet e tua të mëhershme, 
lidhur me pozitën që kishte Jusufi tek ti, duke dëshiruar që të kishe mundësi ta shihje edhe një herë!” 

 Mësime nga ajetet:
 Njohja madhështore që Jakubi u kishte për Allahun. Atij nuk i ndryshoi përshtypja e mirë që kishte për Allahun, 
pavarësisht fatkeqësive dhe kalimit të viteve.
 Prej moralit të atij që është i sinqertë në kërkimin e ndjesës, është që, fillimisht, t’i kërkojë Allahut që t’ia pranojë 
pendimin, pastaj të bëjë autokritikë, duke kërkuar me këtë që, ai të cilit i ka bërë dëm, ta falë.
 Me devotshmëri dhe durim mund të arrihen gradat e larta, si në këtë botë, ashtu dhe në Botën Tjetër.
 Pranimi i ndjesës së atij që ka bërë keq dhe lënia e hakmarrjes ndaj tij, veçanërisht nëse ai nuk ka më rrezik, si dhe 
lënia e çdo qortimi ndaj tij për ato që kanë kaluar.

87  Pas kësaj, babai i tyre u tha: “O bijtë e mi, 
shkoni dhe pyesni në lidhje me ndonjë informacion 
rreth Jusufit dhe vëllait të tij dhe mos e humbisni 
shpresën prej mundësive dhe Mëshirës së Allahut 
që Ai ka ndaj robve të Vet, pasi askush nuk e hu-
mbet shpresën prej mundësive dhe Mëshirës së Tij, 
përveç jobesimtarëve, për shkak se ata e injorojnë 
Fuqinë madhështore të Allahut dhe Mirësinë e Tij 
të fshehtë ndaj robve të Vet.

88  Dhe ata ashtu bënë. Duke e vënë në zbatim po-
rosinë e babait të tyre, shkuan që të hetonin rreth Ju-
sufit dhe vëllait të tij. Kur shkuan te Jusufi, i thanë: 
“Ne kemi rënë në vështirësi dhe varfëri, kështu që 
kësaj radhe të kemi sjellë mallra të parëndësishme 
e të pavlefshme, prandaj na e mbush edhe këtë herë 
masën mjaftueshëm, ashtu siç na e mbushje më he-
rët, si dhe na jep lëmoshë, duke shtuar në masë ose 
duke na i anashkaluar mallrat tona të dobëta, pasi 
Allahu ka për t’i shpërblyer ata që japin lëmoshë 
me shpërblimin më të mirë.”

89  Kur dëgjoi fjalët e tyre, u prek nga mëshira që 
kishte për ta, e aty ua shfaqi veten dhe u tha: “A 
e keni kuptuar tani se çfarë keni bërë me Jusufin 
dhe vëllain e tij të lindjes, kur ju ishit injorantë, 
pra, ndëshkimin për shkak të tyre?!”

90  Aty u befasuan të gjithë e thanë: “ A vërtet ti 
je Jusufi?!” Jusufi iu përgjigj: “Po, unë jam Jusufi 
dhe ky që shikoni me mua është vëllai im i lindjes. 
Allahu tregoi mirësi ndaj nesh, duke na shpëtuar 
prej asaj që kemi kaluar, me ngritjen e vlerës tonë, 
pasi kushdo që ia ka frikën Allahut, duke i vënë 
në zbatim urdhrat e Tij dhe duke iu larguar ndali-
meve të Tij, si dhe bën durim në fatkeqësi, vepra 
e tij konsiderohet mirësi. Allahu nuk ua humbet 
shpërblimin atyre që bëjnë mirësi, përkundrazi Ai 

87  Their father told them to go and find out news 
about Joseph and his brother, and not to despair of 
relief from Allah and His release of His servants. 
Without doubt, only disbelieving people despair of 
relief from Allah and His release of His servants, 
because they do not know the greatness of Allah’s 
power and His subtle favour upon His servants.

88  So they did as their father instructed, and went 
in search of Joseph and his brother. When they 
came before Joseph, they said they had experienced 
hardship and poverty and had brought inferior, 
cheap goods. They asked him to give them a suf-
ficient measure, as he had given them before, and 
to be charitable to them by giving them more than 
this, or overlooking their poor merchandise, saying 
that Allah rewards those who are charitable with the 
best of rewards.

89  When he heard their words he felt compassion 
towards them, and let them know who he was, ask-
ing them if they knew what they did to Joseph and 
his full brother when they were ignorant of the con-
sequences of what they did to them.

90  They were amazed, and asked whether he was 
in fact Joseph. Joseph said to them that he was in-
deed Joseph, and that the person with him was his 
full brother. Allah had favoured them, saving them 
from their previous situation, raising them in rank. 
Whoever is Mindful, following what He instructs 
and staying away from what He has prohibited, and 
being patient with hardship, their actions are good, 
and Allah does not allow the reward of those who 
do good to be lost; rather, He keeps it in store for 
them.

91  The brothers apologised to Joseph for their behaviour towards him, and they said that Allah had indeed preferred him 
over them through the attributes of perfection He had given to him, and that they had committed evil and disobedience 
in what they had done to him.

92  Joseph accepted their apology, saying that there would be no blame on them requiring a punishment, nor any criticism, 
from that day. He asked that Allah forgive them, and He, glory be to Him, is the most Merciful of the merciful.

93  Joseph gave them his shirt when they informed him of what had happened to his father’s eyesight, telling them to take 
his shirt and to lay it over the face of his father, and that it would return his sight to him. He also told them to bring their 
whole family to him.

94  And when the caravan left, departing from Egypt and leaving the inhabited area, Jacob, peace be upon him, said to his 
people and those with him where he lived, that he could smell the scent of Joseph, although they might say he was foolish 
and an old senile man who doesn’t know what he says.

95  The people with him swore by Allah that he was still lost in his previous imaginings concerning Joseph’s importance 
to him and the possibility of seeing him again.

 Beneficial Points:
1. A person is to take all appropriate measures to achieve what is desired, trusting in Allah, and not despairing of His 
mercy.
2. It shows good character when a wrongdoer apologises for their sins, confessing against themselves, and asks for for-
giveness from those they have harmed.
3. The one who asks for forgiveness from Allah is the one who truly apologises.
4. A person should accept the apology of the wrongdoer and not seek revenge, especially when it is possible to do so, and 
not criticise someone for what happened in the past.
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mënyrën se si Ai drejton, kur e dëshiron diçka të tillë. Ai është i Gjithëdijshëm për çdo gjendje të robëve të Vet, si dhe 
i Urtë në mënyrën se si Ai drejton.
101  Pastaj Jusufi iu drejtua me lutje Zotit të vet dhe tha: “O Zot, Ti mua më dhurove sundimin e Egjiptit e më mësove 
interpretimin e ëndrrave! O Krijuesi i qiejve e i Tokës, o Shpikësi i tyre, duke mos u mbështetur në asnjë shembull të 
mëparshëm! Ti je Kujdestari i të gjitha çështjeve të mia të jetës së kësaj bote dhe Kujdestari i të gjithave çështjeve në 
Botën Tjetër! Kur të mbarojë afati im, më bëj të vdes mysliman (i nënshtruar ndaj Teje) dhe më bashko me profetët dhe 
vepërmirët përmirësues, nga baballarët e mi dhe të tjerë në Xhenetin Firdeus – Xhenetin më të lartë”.
102  Këtë që u përmend në tregimin e Jusufit dhe vëllezërve të tij, e që po ta shpallim ty, ti as që e dije, o i Dërguar, nëse 
nuk do kishe qenë në mesin e vëllezërve të Jusufit, kur ata vendosën që ta hidhnin në fund të pusit, si dhe kur planifikonin 
kurthin, por ishim Ne që ta shpallëm këtë ty.
103  Megjithatë, shumica e njerëzve nuk do jenë besimtarë, edhe nëse përpiqesh, o i Dërguar, me tërë fuqinë tënde që t’i 
bindësh që të besojnë, prandaj mos e dëmto veten nga mërzia për ta. 

 Mësime nga ajetet:
 Mirësia ndaj prindërve, vlerësimi dhe nderimi i tyre është detyrë, ashtu si dhe nxitimi për t’i përgëzuar ata me lajme 
të mira.
 Bërja kujdes prej cytjeve ndjellakeqe të shejtanit, si dhe prej atyre që përpiqen të mbjellin përçarje në mesin e atyre 
që duhen.
 Sado që të ngrihet njeriu në besimin e tij apo pozitat e kësaj bote, të gjitha janë si rezultat i nderimit dhe mirësisë që 
Allahu i Lartësuar ia ka dhuruar atij.
 Kërkimi prej Allahut i një përmbylljeje të mirë të jetës (me besim), shpëtimit, fitores në Ditën e Gjykimit si dhe për 
t’u bashkuar me vepërmirët në Xhenet. 

96  Lajmsjellësi mbërriti me atë që do ta gëzonte 
Jakubin, ia vendosi me gëzim këmishën e Jusufit 
në fytyrë dhe atij iu kthye shikimi. Menjëherë u tha 
bijve të vet: “A nuk ju kam thënë se unë kam dije 
rreth Dhembshurisë dhe Mirësisë së Allahut, dije 
që ju nuk e keni?!”

97  Aty, bijtë e tij me keqardhje për atë që kishin 
bërë ndaj babait të tyre, Jakubit u nëpërmjet Ju-
sufit dhe vëllait të tij, i thanë: “O baba, kërko prej 
Allahut që të na i falë gjynahet tona të kaluara, pasi 
ne kemi qenë fajtorë me atë që i kemi bërë Jusufit 
dhe vëllait të tij.”

98  Babai u tha: “Më vonë do t’i kërkoj falje Zotit 
tim për ju. Ai është Gjynahfalës i gjynaheve të atyre 
që pendohen prej robve të Vet dhe i Mëshirshëm 
me ta”.

99  E kështu Jakubi dhe familja e tij dolën prej vend-
it të tyre, duke u drejtuar për te Jusufi në Egjipt. Pasi 
hynë tek Jusufi, ai përqafoi babain dhe nënën e tij 
dhe u tha vëllezërve dhe familjeve të tyre: “Hyni 
në Egjipt me lejen e Allahut, të sigurt, duke mos 
ju prekur në të asnjë shqetësim.”
100  Pastaj i uli prindërit e vet në fronin ku ai qën-
dronte. Më tej prindërit dhe 11 vëllezërit e tij e 
përshëndetën duke u përulur në sexhde, e cila ishte 
akt nderimi e jo adhurimi asokohe. Në këtë mënyrë 
u përmbush  caktimi i Allahut që i kishte dalë Jusufit 
në ëndërr. Atëherë, Jusufi u i tha të atit: “Baba! 
Rënia juaj në sexhde për mua në shenjë nderimi 
është interpretimi i ëndrrës që kisha parë e ta kisha 
treguar ty. Zoti im e bëri atë realitet. Zoti im tregoi 
edhe mirësi të tjera ndaj meje, kur më nxori prej 
burgut e kur ju solli juve prej shkretëtirave, pas 
asaj që bëri shejtani, duke prishur marrëdhëniet 
me vëllezërit e mi. Zoti im është i Dhembshëm në 

96  So when the person bearing news came with 
what would delight Jacob, he lay Joseph’s shirt 
over his face, and he became able to see again. 
Then he asked his sons if he had not said to them 
that he knew about the kindness and grace of Allah 
in a way that they did not know.

97  The sons apologised to their father Jacob (peace 
be upon him) for what they had done to Joseph and 
his brother, and they asked their father to ask Allah 
to forgive the sins they had committed in the past, 
saying that they had been sinners and wrongdoers 
in what they did to Joseph and his full brother.

98  Their father said to them that he would ask for 
forgiveness for them from his Lord. Truly, He is 
Forgiving of the sins of those of His servants who 
repent to Him, and is Compassionate with them.

99  Jacob and his family left their land to travel to 
Joseph in Egypt. When they came before him he 
embraced his father and mother, and told his broth-
ers and their family to enter Egypt safely, Allah 
willing, not experiencing any harm there.
100  He sat his parents on the throne where he sat, 
and his parents and eleven brothers honoured him 
by prostrating to him, which was allowed in their 
sacred laws. Joseph (peace be upon him) said to his 
father that this honouring of him by their prostrat-
ing to him was the explanation of the dream which 
he had had before, and which he had told his father. 
His Lord had made it a reality through this happen-
ing. Joseph said his Lord had been kind to him by 
bringing him out of prison, and bringing them all to 
him from the desert after Satan had ruined things 
between him and his brothers; and that His Lord 

was subtle in planning what He wills to occur, Knowing the situations of His servants, Wise in His planning.
101  Then Joseph called upon his Lord, saying that He had given him power in Egypt and had taught him the interpretation 
of dreams; and that He is the Creator of the heavens and the earth, originating them when there was nothing like them, 
the Protector of all his affairs in the life of this world and the Protector of all of them in the Afterlife. Joseph asked Him to 
take his soul at the end of his life whilst being in a state of submission to God, and to join him with the righteous prophets 
from his fathers and others in the highest level of Paradise.
102  Allah revealed all that has been mentioned from the story of Joseph and his brothers to the Messenger (peace be 
upon him). He had no knowledge of it beforehand, since he was not there with the brothers of Joseph when they agreed 
to throw him into the bottom of a well, and when they planned their trick; but Allah revealed this all to the Messenger 
(peace be upon him).
103  Most people will not have faith, even if the Messenger should make every effort for them to believe; so he should not 
lose himself in grief over them.

 Beneficial Points:
1. It is desirable to give good news, because it brings joy to the heart of the Muslim.
2. Devotion to parents, by respecting and honouring them, is a duty.
3. The explanation of a dream may take place many years after it was dreamt.
4. People are warned against the whisperings of Satan and whoever tries to create a division between those who are close 
to each other.
5. No matter how well someone may be raised in their spiritual or worldly life, their success all goes back to the grace 
and blessings of Allah upon them.
6. A person is to ask Allah for a good end, safety and success on the Day of Judgement and to join the company of the 
righteous in Paradise.
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popujt e tyre i konsideruan ata gënjeshtarë, Ne i shkatërruam. A nuk kanë udhëtuar mohuesit e tu nëpër Tokë, e të thellohen në mendime 
rreth asaj se si ka qenë fundi i mohuesve që ishin përpara tyre e të nxjerrin mësime nga ata?! 
Prandaj, ajo që gjendet në Botën Tjetër, pra, mirësia, do jetë shumë më e mirë për ata që ia kanë frikën Allahut në jetën e kësaj bote. A 
nuk po e mendoni, se ajo është shumë më e mirë për ju, e t’ia keni frikën Allahut, duke i vënë në zbatim urdhrat e Tij, ku më i madhi i 
tyre është Imani (Besimi në Allahun e Vetëm), si dhe të largoheni prej ndalimeve të Tij, ku më i madhi prej tyre është shirku (idhujtaria) 
ndaj Allahut?! 110  Këtyre lajmëtarëve, që Ne i dërgojmë, ua tolerojmë armiqtë e tyre, duke mos ua shpejtuar ndëshkimin, si një mënyrë 
përshkallëzimi drejt shkatërrimit; derisa kur të duket se atyre u është vonuar shkatërrimi dhe të dërguarit ta kenë humbur shpresën se 
ata mund të shkatërrohen. Dhe jobesimtarët të mendojnë se të dërguarit e tyre i patën gënjyer me kërcënimet që ua bënin në lidhje me 
dënimin që do t’u binte atyre dhe me shpëtimin e besimtarëve. Pikërisht atëherë u vjen ndihma Jonë të dërguarve Tanë, duke i shpëtuar 
ata e besimtarët prej shkatërrimit që përfshin mohuesit. Në atë moment, ndëshkimi Ynë nuk kthehet më mbrapa, kur të jetë duke rënë 
mbi kriminelët. 111  Vërtet që në tregimet rreth të dërguarve dhe popujve të tyre, si dhe tregimin rreth Jusufit dhe vëllezërve të tij, ka 
këshilla, prej të cilave përfitojnë të zotët e mendjeve të kthjellëta, pasi ky Kuran nuk përmban lidhur me to asnjë fjalë të sajuar në emër 
të Allahut; përkundrazi, ai është vërtetues i librave të mëparshëm qiellorë, që zbritën nga Allahu, shpjegues për çdo gjë që ka nevojë 
për t’u shpjeguar, sa u përket gjykimeve dhe dispozitave; udhëzues për tek çdo mirësi; si dhe mëshirë për njerëzit që besojnë në të, pasi 
vetëm ata janë që përfitojnë prej asaj që gjendet në të.

 Mësime nga ajetet:
 Thirrësi nuk i zotëron zemrat e njerëzve, për t’i shtyrë ata tek veprat e devotshmërisë, si dhe shumica e njerëzve në Tokë nuk janë 
të udhëzuar.
 Qortimi i atyre që tregohen indiferentë ndaj fakteve ekzistuese të Allahut dhe argumenteve që tregojnë për Njëshmërinë e Tij, të 
cilat gjenden gjithandej nëpër univers.
 Ajeti i mësipërm “Thuaj: Kjo është Rruga ime...” ka disa prej shtyllave të thirrjes Islame, që janë:
a- Ekzistimi i një metode: “...thërras për tek Allahu...”.
b- Kjo metodë ngrihet duke u mbështetur në dije ﴾...duke qenë i ditur...﴿.
c- Ekzistimi i thirrësit ﴾...thërras... ﴿dhe ﴾...unë...﴿.
d- Ekzistimi i atyre që u drejtohet thirrja: ﴾...dhe kushdo që më ndjek mua...﴿. 

104  Pasi, nëse do të kishin logjikuar, do të të kishin besuar 
ty, sepse ti nuk është se u ke kërkuar ndonjë shpërblim 
atyre, o i Dërguar, për këtë Kuran dhe as për atë në të 
cilën po i thërret, pasi Kurani nuk është tjetër, përveçse 
një përkujtim për të gjithë njerëzit.
105  E sa e sa argumente të shumta ka që tregojnë rreth 
Njëshmërisë së të Lartësuarit, të shpërndara në qiej dhe 
në Tokë, pranë të cilave ata kalojnë, por që ata as nuk 
meditojnë në lidhje me to dhe as nuk i përfillin, duke u 
treguar indiferentë ndaj tyre.
106  Madje, shumica e njerëzve që e besojnë Allahun si 
Krijues, Furnizues, Jetëdhënës dhe Vdekjesjellës, nuk e 
besojnë ndryshe, vetëm se duke adhuruar bashkë me Të 
edhe të tjerë, si statuja e idhuj, si dhe duke pretenduar se 
Ai ka fëmijë (I Lartësuar qoftë!). 
107  A mos, vallë, u siguruan idhujtarët e tillë se atyre nuk 
do u vijë ndonjë ndëshkim në jetën e kësaj bote, që t’i 
tronditë apo t’i mbulojë ata, duke mos patur asnjë mundësi 
për ta shmangur; apo se nuk do t’u vijë Ora papritmas, 
ndërkohë që ata as nuk do ta ndiejnë ardhjen e saj duke 
mos u përgatitur aspak për të?! Vallë, prandaj edhe nuk 
besojnë?!
108  Thuaju, o i Dërguar atyre që fton: “Kjo është Rruga 
ime, në të cilën unë i ftoj njerëzit. Ajo bazohet në ar-
gumente të qarta bindëse. Në të thërras unë dhe thërret 
kushdo që më pason, që ka përqafuar udhëzimin tim dhe 
ndjek traditën timë. I Pastër është Allahu nga ato gjëra që 
i mvishen Atij, që nuk i përshtaten Madhështisë së Tij dhe 
bien ndesh me Emrat dhe Atributet e Tij Absolute. Unë 
nuk jam prej atyre që i bëjnë shok Allahut, por unë jam 
nga ata që e njësojnë Atë, i madhëruar qoftë!”. 
109  Ne dërguam para teje, o i Dërguar, vetëm burra nga 
mesi i njerëzve dhe jo engjëj, duke u shpallur atyre ashtu 
siç të kemi shpallur edhe ty; që ishin prej zonave të po-
pulluara dhe jo prej zonave të pabanuara shkretinore. Kur 

104  If they used their reason they would believe the 
Messenger (peace be upon him), because he did 
not ask any reward for the Qur’ān or for what he 
called them to. The Qur’ān is only a reminder for 
all people.
105  The signs showing that there is only one Allah, 
glory be to Him, are many, spread out through the 
heavens and the earth. The disbelievers pass by 
them, turning away from thinking about them and 
considering them, not paying attention to them.
106  Most people do not admit Allah as the Creator 
and Provider, Who brings to life and causes death, 
without also worshipping images and idols next 
to Him, or claiming that He has a son, glory be to 
Him!
107  Do the idolaters feel safe from a punishment in 
this world enveloping and overwhelming them, so 
that they cannot repel it; or from the Hour coming 
to them suddenly, when they are unaware so that 
they might prepare for it? Is it because of this that 
they do not believe?
108  Allah tells the Messenger (peace be upon him) 
to say to those he calls to the truth that this is his 
way which he calls people to, with insight, as do 
those who follow him, guided by his guidance and 
following the Sunnah; and that he is not of those 
who associate partners with Allah, but worships Al-
lah alone, glory be to Him!
109  Allah only sent men, not angels, before the Mes-
senger (peace be upon him), whom He gave reve-
lation as He does to the Messenger, and they were 
from the people of the towns and not the desert. 
Their peoples denied them and Allah destroyed 
them. Do those who deny the Messenger not travel through the earth and think about what the end was of those who de-
nied the truth before them, learning from their example? The bliss in the home of the Afterlife is better for those who are 
Mindful in this world. Do they not realise that is better, and so become mindful of Allah by following what He instructs 
(with faith being the most important instruction) and staying away from what He has prohibited (with not associating 
others with Allah being the most important prohibition)?  110  Allah gave time to the enemies of these messengers He 
sent, not being quick to punish, but luring them gradually until when their destruction was overdue, and the messengers 
despaired of it and the disbelievers thought that their messengers had lied to them in their promises of a punishment for 
those who deny the truth and the rescue of those who have faith; then Allah’s help came to His messengers, saving the 
messengers and believers from the destruction which the disbelievers suffered, and Allah’s punishment cannot be turned 
away from the sinners when He sends it down.  111  In the stories of the messengers and their peoples, as in the story of 
Joseph and his brothers, are lessons to be learnt by those of sound mind. The Qur’ān, which contains such narrations, is 
not words which are made up and fabricated about Allah, but a confirmation of the divine scriptures revealed from Allah 
and a detailed explanation of everything that needs explaining through sacred laws; and guidance to all that is good, and 
a mercy for those who have faith in it, because it is they who benefit from what is in it.

 Beneficial Points:
1. It is not for a person, no matter how high his station is, to know the Ghaib of his own accord, as that is something that 
Allah makes particular to Himself.  2. From Allah’s grace, He gives His prophets some knowledge of things in the Ghaib 
for particular ends and wisdom.  3. The caller to truth is not able to change people’s hearts or to bring them to devotion, 
and most of the creation are not from the people of guidance.  4. Criticism of those who turn away from the signs of Al-
lah in creation and proofs spread throughout the universe that there is only one Allah.  5. Verse108 contains some of the 
pillars of calling people to the truth: the existence of a path; calling to Allah being based on knowledge, with insight; and 
there being people who are called to it.  6. That the prophets and messengers were human and male, rather than female.
7. One way of convincing people when calling to the truth is for them to reflect on what happened to those in the past, 
and learn from their stories, which the noble Qur’ān mentions. 8. The stories in the Qur’ān are pure truth, not mixed with 
the impurities of fabrication or compilation, and the lies of the falsifiers do not enter into it. 
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bashkë me njerëzit. Ai vendosi në të lumej, që nga uji i tyre të pinë njerëzit, kafshët dhe bimët.  Të gjitha llojet e frutave 
Ai i bëri dy palësh, njëlloj si çifti mashkull -femër tek kafshët. Ai ia vesh natën ditës, duke e bërë atë errësirë, pasi më parë 
ishte dritë. Vërtet, në këto që u përmendën ekzistojnë fakte dhe argumente për njerëzit që mendojnë rreth krijimitarisë së 
Allahut dhe meditojnë në lidhje me të, sepse ata janë përfitues prej këtyre fakteve treguese dhe argumenteve sqaruese.

4  Madje, në të njëjtën tokë, me parcela të përafërta të kopshteve me rrush e me hurma arabe, që kanë një origjinë të 
vetme, si dhe me hurma arabe, që janë të veçanta në origjinë; të cilat, të gjitha ujiten prej një uji, duke bërë që disa prej 
tyre të preferohen mbi disa të tjera, si në shijet, ashtu edhe në dobitë e ndryshme, edhe pse ato janë prej të njëjtës tokë 
e ujiten prej të njëjtit ujë. Vërtet që në këtë që u përmend ekzistojnë fakte treguese dhe argumente sqaruese për njerëzit 
që logjikojnë, pasi vetëm ata nxjerrin mësime prej kësaj.

5  Nëse ia vlen të shtangesh, o i Dërguar, për diçka, atëherë gjëja që e meriton të të shtangë është mohimi që ata ia bëjnë 
ringjalljes dhe fjala e tyre kundërshtuese: “Vallë, kur të kemi vdekur dhe të jemi bërë pluhur dhe eshtra të kalbura, kemi 
për t’u ringjallur dhe rikthyer përsëri në jetë?! Të tillët që e mohojnë ringjalljen pas vdekjes, ata e kanë mohuar Zotin e 
tyre, duke e mohuar fuqinë e Tij për t’i ringjallur të vdekurit; prandaj pikërisht atyre do t’u vihen zinxhirët e zjarrit në 
qafë në Ditën e Gjykimit dhe pikërisht ata do të jenë banorë të Zjarrit dhe se aty do të qëndrojnë përgjithmonë:as nuk 
do t’u vijë fundi dhe as nuk do t’u përfundojë dënimi.

 Mësime nga ajetet:
 Pranimi i Fuqisë së Allahut të Lartësuar si dhe mahnitja me krijimin që u ka bërë qiejve dhe Tokës pa patur nevojën 
e shtyllave për t’i mbajtur ato përveç madhështisë së krijimit të tyre, gjerësisë së tyre.
 Pranimi i Fuqisë së Allahut dhe e Zotërimit të Tij të plotë me anë të argumenteve të ekzistencës së krijimit, si ai që 
prej një thelbi aq të vogël mbijnë pemë me përmasa aq të mëdha dhe përkundër faktit se ato ujiten prej një uji, përmasat, 
ngjyrat, frytet dhe shijet e tyre janë të ndryshme.
 Vërtetë që nxjerrja që Allahu ua bën pemëve aq të mëdha prej një thelbi aq të vogël, në forma që nuk kanë ekzistuar më 
parë, është një kundërpërgjigje e fortë ndaj idhujtarëve, të cilët e mohonin ringjalljen; sepse rikthimi i të gjitha pjesëve 
të bëra pluhur, të shpërndara e të tretura në tokë, si dhe ringjallja e tyre edhe një herë nga fillimi, pasi ata patën ekzistuar 
edhe më parë, është çështje më e lehtë, sesa nxjerrja nga një thelb të diçkaje që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. 

SURJA ER-RA’D
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Disa qëllime të sures:
Përgjigja ndaj atyre që i mohojnë Shpalljen dhe 
Profetësinë, duke u paraqitur aspekte të madhësh-
tisë së Allahut.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Elif, Lam, Mim, Ra - janë shkronja për të cilat 

janë dhënë mendime dhe është folur për to në fillim 
të sures Bekare. 
Këto ajete të lartësuara në këtë sure dhe ky Kuran, 
i cili t’u zbrit ty, o i Dërguar, është e Vërteta, në 
të cilën nuk gjendet asgjë dyshuese dhe se nuk ka 
dyshim se ai është nga Vetë Allahu, por shumica 
e njerëzve nuk besojnë në të vetëm për shkak të 
kokëfortësisë dhe mendjemadhësisë.

2  Allahu është Ai, i Cili i krijoi qiejt, të ngritur pa 
asnjë kolonë mbajtëse, që mund t’i shihni dhe, pas 
kësaj u lartësua dhe u ngrit përmbi Arsh, me një 
ngritje siç i shkon të Lartësuarit, për të cilën nuk 
duhet pyetur se si e as përngjasuar. Është Ai që e 
bëri Diellin dhe Hënën të nënshtrohen, për t’u sjellë 
dobi krijesave të Tij, duke bërë që secili prej tyre, 
Dielli dhe Hëna, të udhëtojnë për tek afati i për-
caktuar në Dijen e Allahut. Ai e ndryshon vendimin 
e Vet në qiej dhe në Tokë si të dëshirojë. Kështu, Ai 
i sqaron argumentet që tregojnë për fuqinë e Tij, me 
shpresë se do t’ju shtohet bindja se do të takoheni 
me Zotin tuaj në Ditën e Gjykimit dhe do të për-
gatiteni për të, duke bërë vepra të mira.

3  Është Ai, i Cili e zgjeroi Tokën dhe në të krijoi 
male përforcuese, në mënyrë që ajo të mos lëkundet 

The Thunder (Sūrah Ar-Ra’d)
 Themes of the Sūrah:

An explanation of the reality and manifestations 
of divine might and power, the establishment of 
promise and threat and Allah’s way with respect to 
change and alteration.

 Explanation:
1  We have spoken about similar phrases at the be-

ginning of Sūrah Al-Baqarah. These sublime verses 
in this Sūrah, and the Qur’ān that God has revealed 
to you - O Messenger - is the truth in which there 
is no uncertainty. There is no doubt that it is from 
God, but most people do not believe in it due to 
stubbornness and pride.

2  Allah is the One Who made the heavens high 
without any supports that you can see. Then He es-
tablished Himself on the Throne and He subjugated 
the sun and the moon for the benefit of His creation. 
Both the sun and the moon run along for a speci-
fied period of time that is known only to Allah. He, 
may He be glorified, disposes of all matters in the 
heavens and the earth as He wills. He explains the 
signs that indicate His Power in the hope that you 
may be certain about meeting your Lord on the Day 
of Judgement and prepare for it by doing good ac-
tions. 

3  He, may He be glorified, is the One Who spread 
out the earth and created on it firm mountains so 
that it does not cause the people to become unset-
tled. From all types of fruit He made two kinds, like 
the male and female in animals. He draws the veil 
of night over the day so that it becomes dark after 
being bright. In that which is mentioned, there are 

signs and proof for a people who reflect and ponder over Allah’s creation, for they are the ones who benefit from such 
signs and proof. 

4  On Earth there are neighbouring plots, gardens of vineyards, crops, palm trees sharing one root and others with indi-
vidual roots. All of these gardens and crops are watered with the same water, I make some of them better than others in 
taste and other benefits despite their being next to one another and being watered with the same water, there are signs and 
proof for those who reason, for they are the ones who pay heed to it.

5  If you are amazed, O Messenger, at anything, then you should surely be amazed at their denial of resurrection and 
their statement of proof for their denial: What, when we die and become dust and decayed and decomposed bones, shall 
we be resurrected and restored to life? Those who reject the resurrection after death are the ones who disbelieved in their 
Lord and as a result they disbelieved in His Power to resurrect the dead. They are the ones around whose necks chains of 
fire will be placed on the Day of Judgement. They will be the inhabitants of the Fire and they will remain there forever, 
without ever ceasing to exist and without their punishment coming to an end.

 Beneficial Points:
1. Allah is Almighty may He be glorified. How wondrous is the creation of the heavens, without any pillars that support 
them despite their huge and vast form.
2. Allah is most Powerful and perfect in His lordship, He causes huge plants to grow out of small seeds, and despite 
nourishing them with the same water and sunlight, the fruits and crops vary in size, colours and taste.
3. Allah’s extraction of huge trees from small seeds, after their being non-existent, contains a refutation of the idolaters 
who disbelieved in the resurrection. To re-assemble the parts of human remains that are scattered and decomposed into 
the earth and to once again resurrect them after they had once been in existence, is easier than extracting something 
non-existent from a seed. 

١٣٤٣

249

249 JUZ 13ER-RA’D



janë të njëjtë, si ai që e fsheh fjalën e vet në mesin juaj, o njerëz, si ai që e publikon atë. Gjithashtu për Të, në Dijen e Tij, është 
e njëjtë si ajo vepër që është e mbuluar për sytë e njerëzve me errësirën e natës, si ajo që është e dukshme në dritën e ditës.

11  Ai ka engjëj, të cilët vijnë njëri pas tjetrit duke e mbikëqyrur njeriun, kështu që disa prej tyre vijnë natën dhe disa prej tyre 
vijnë ditën, për ta mbrojtur njeriun me urdhër të Allahut, prej caktimeve të cilat i ka shkruar Allahu për të tjerët, në mënyrë që 
ta mbrojnë atë prej tyre; si dhe për të shkruar çdo fjalë dhe veprim të tijin. Sepse Allahu në të vërtetë nuk ia ndryshon gjendjen 
një populli, nga në të mirë, në diçka tjetër, derisa ata vetë ta ndryshojnë atë që është në brendësitë e tyre, në lidhje me të qenët 
mirënjohës. Por, nëse Allahu i Lartësuar do donte që ta shkatërronte ndonjë popull, atëherë askush nuk mund ta ndryshojë atë 
që Ai e dëshiron dhe se ju, o njerëz, përveç Allahut, nuk keni asnjë tjetër që mund të përkujdesej për çështjet tuaja apo që t’i 
drejtoheni që t’ua largojë fatkeqësitë që u godasin.

12  Ai, o njerëz, u tregon edhe vetëtimën, duke bashkuar tek ju me këtë frikën prej bubullimave dhe shpresën për shi. Ai i krijon 
edhe retë e dendura, me ujin e shiut të rrëmbyeshëm.

13  Melekët e lartmadhërojnë Zotin e tyre nga frika prej Tij. Ai ia lëshon rrufenë përcëlluese kujt të dojë prej krijesave të Veta, 
duke i shkatërruar ata. Jobesimtarët debatojnë në lidhje me Njëqenësinë e Allahut, ndërkohë që Allahu është i Gjithëpushtetshëm 
dhe i Gjithëfuqishëm, çdo gjë që dëshiron Ai e bën. 

 Mësime nga ajetet:
 Nga madhësia e faljes së Allahut dhe Butësisë së Tij ndaj bijve të Ademit, ndërkohë që ata tregohen mendjemëdhenj 
dhe i shpërfillin të dërguarit dhe profetët e Tij, Ai përsëri i furnizon, i fal dhe tregohet i Butë ndaj tyre.
 Dija e gjerë e Allahut të Lartësuar në lidhje me gjithçka, përfshirë edhe atë që gjendet në errësirën e mitrës, duke patur 
dijeni për të që kur fara hyn në mitër; ndryshimet e embrionit derisa të krijohet në mashkull apo femër; për shëndetin 
apo sëmundjet e tij; furnizimin apo exhelin (afatin e vdekjes) së tij; si dhe a do zgjedhë të jetë fatkeq apo i lumtur në 
Botën Tjetër. Kështu, Dija e Tij është gjithëpërfshirëse.
 Kujdesi i madh që Allahu tregon për bijtë e Ademit, si dhe pohimi i ekzistencës së engjëjve, të cilët e ruajnë dhe e 
mbrojnë njeriun.
 Allahu i Lartësuar e ndryshon gjendjen e robit të Vet duke i mundësuar një gjendje më të mirë, sapo të shihet se ai 
është duke ndjekur shkaqet e udhëzimit, pasi udhëzimi i kërkuar është i lidhur me ndjekjen e udhëzimit të sqaruar. 

6  Madje, idhujtarët kërkojnë prej teje,  o i Dërguar,  
që t’ua shpejtosh dënimin dhe e shikojnë që po u vono-
het zbritja e tij mbi ta; në vend që ata të kërkojnë që t’u 
përmbushen mirësitë, të cilat Allahu i ka caktuar për ta. 
Por sa popuj ka patur përpara tyre që u përfshinë nga 
dënimi?!Përse nuk nxjerrin mësime nga kjo!? Vërtet 
që Zoti yt  është Tolerues ndaj njerëzve, përkundër 
keqbërjes së tyre, prandaj edhe nuk ua përshpejton 
dënimin, në mënyrë që ata të pendohen tek Allahu. Ai 
është edhe ndëshkues i ashpër për ata që këmbëngulin 
në mohimin e tyre, nëse nuk pendohen.

7  Ndërsa ata që e mohuan Allahun, duke refuzuar 
me këmbëngulje dhe kokëfortësi, thanë: “Përse të mos 
i zbriste Muhamedit ndonjë mrekulli prej Zotit të tij, 
ashtu siç i zbriti edhe Musait dhe Isait?!” Në të vërtetë 
ti, o i Dërguar, je vetëm një paralajmërues, për t’i fri-
kësuar njerëzit prej dënimit të Allahut, kështu që nuk 
ke se si të kesh mrekulli, nëse ato nuk t’i jep Allahu. 
Çdo popull pati të dërguarin e vet, që t’i udhëzonte 
ata për tek Rruga e Vërtetë.

8  Por Allahu di çdo gjë, madje edhe atë që e bart çdo 
femër në barkun e saj, duke ditur çdo gjë edhe për të, 
madje Ai e di edhe çfarë ndodh në mitra me embrionin, 
për mangësitë, zhvillimin, shëndetin apo sëmundjet 
e tij dhe se çdo gjë tek Ai është e përcaktuar me një 
formë që as nuk tejkalohet e as nuk lihet mangut.

9  Pasi Ai (Qoftë i Lartësuar!), është i Gjithëdijshëm 
për çdo gjë që nuk mund të perceptojnë shqisat e robve 
të Vet dhe është i Gjithëdijshëm edhe për çdo gjë që 
mund ta perceptojnë shqisat e tyre; Ai është i Madhë-
rishëm në çdo cilësi, emër dhe vepër të Tij, si dhe i 
Lartësuar, përmbi të gjitha krijesat e krijuara prej Tij, 
qoftë me Qenien apo cilësitë e Veta.

10  Kështu që, Ai e di atë që mbahet sekret e madje 
edhe më të fshehtë se aq; madje për Të, në Dijen e Tij 

6  The idolaters ask you, O Messenger, to bring 
on the punishment and they enquire as to why it is 
taking so long to come on them before they com-
pletely enjoy the favours that Allah has decreed for 
them. Many such punishments have come before 
on people like them from the nations who disbe-
lieved. Why do they not take a lesson from them? 
Your Lord, O Messenger, is one who pardons peo-
ple despite their wrongdoing. He, therefore, does 
not rush to take retribution from them giving them 
a chance to repent to Allah. He is truly severe in 
punishing those who persist in their denial if they 
do not repent.

7  Those who disbelieved in Allah - persisting in 
their rejection and obstinance - say: Why has no 
sign been sent down to Muhammad from his Lord, 
just as was sent down to Moses and Jesus? You, O 
Messenger, are only a warner who warns people of 
Allah’s punishment. You only have signs that Allah 
has given you. Every community has a prophet who 
shows them and guides them to the path of truth.

8  Allah knows what every female bears in her 
womb. He knows everything about it. He knows 
about any shrinking, swelling, health or illness that 
occurs in the womb. By Him, may He be glorified, 
everything is determined with a measure that will 
neither decrease nor increase.

9  This is because He, may He be glorified, knows 
about everything that is not perceived by His crea-
tion as well as everything that is perceived by them. 
He is the Majestic in His attributes, names and ac-
tions. The Supreme over every creation of His in 
His self and attributes.

10  He knows what is secret and what is even more hidden. Whether you, O people, hide your statements or proclaim 
them, it is the same in His knowledge. A person who hides from the eyes of people under the darkness of the night and 
the one who acts openly in the light of day, are equally known by Him.

11  He, may He be glorified, has angels that come upon a person one after the other. Some of them come at night and some 
during the day. They protect the person by Allah’s command and they record his statements and actions. Allah does not 
change the good condition of a people for the worse unless they change the state of gratitude within themselves. When 
Allah, may He be glorified, wills destruction for a people, then no one can ward off what He wills. You, O people, do not 
have any one apart from Him who will take charge of your affairs and to whom you can resort to ward off the calamity 
that afflicts you.

12  It is He who shows you, O people, the lightning, inspiring in you both fear of the lightning bolts and hope of rain. It 
is He who forms the clouds laden with rain water.

13  The thunder pronounces His glory together with His praises, may He be glorified. The angels pronounce the glory of 
their Lord in awe of Him and out of respect and honour for Him. He sends thunderbolts to strike and eliminate whichever 
of His creation He wills. Yet the disbelievers still dispute about Allah’s Oneness. Allah is mighty in power and strength 
and severe in punishing those who go against Him.

 Beneficial Points:
1. Allah’s immense forgiveness and tolerance of the wrongs of the children of Adam. They arrogantly challenge His 
messengers and prophets but despite that He provides for them, keeps them safe and overlooks their faults.  2. The vast-
ness of Allah’s knowledge of what it is in the darkness of the womb. He knows about the drop of sperm that comes into 
the womb, its then being formed into a male or female, its health and sickness, its sustenance and term and whether it 
is wretched or fortunate. His knowledge of it is full and comprehensive.  3. Allah’s great care for the children of Adam 
and the presence of angels who guard and protect them such as the recording angels.  4. Allah changes the condition of a 
person for the better when He sees him adopting the means of guidance. Being blessed lies in following the guidance of 
Allah’s words.   5. Proof that thunder glorifies Allah, most High, may He be glorified. 
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e idhujve të tyre?!” Thuaju, o i Dërguar: “Vetëm Allahu është Krijuesi i gjithçkaje e askush nuk është ortak me Të në krijim. 
Ai është i Vetmi Hyjni dhe i Vetmi që e meriton të adhurohet,  Ai triumfon mbi gjithçka”.

17  Allahu e sqaron shkërmoqjen e së kotës dhe mbetjen e së Vërtetës me shembullin e shiut që mbush luginat me rrëke uji të 
vogla e të mëdha. Rrjedha e ujit sjell me vete lym e shkumë; lymi i dobishëm mbetet, ndërsa shkuma shkon me ujin. Po ashtu, 
Ai jep nje shmbull tjetër sqarues: metalet e shtrenjta, që njerëzit i shkrijnë për t’i përpunuar, duke u dhënë forma të bukura për 
njerëzit. Me shkrirjen e metalit zgjyra e pavlerë del e ikën dhe mbetet vetëm metali. Me këto dy shembuj të përshkruar, Allahu 
krahason të Vërtetën dhe të kotën. E kota është si fundërrinat dhe shkuma e dalë mbi sipërfaqen e ujit, apo si mbetja që hidhet 
nga shkrirja e metaleve të oksiduara, ndërsa e Vërteta është si uji i pastër, prej të cilit pihet, jep fryte, bar dhe kullota, apo si 
ajo që mbetet prej metaleve pas shkrirjes së tyre, që njerëzit përfitojnë. Ashtu siç solli këto dy shembuj, Allahu u sjell njerëzve 
edhe shembuj të tjerë, në mënyrë që t’u sqarohet njerëzve e Vërteta dhe e kota.

18  Për besimtarët, të cilët i janë përgjigjur Thirrjes së Zotit të tyre që ta njësojnë Atë dhe t’i binden, do të jetë shpërblimi më 
i mirë, që është Xheneti. Ndërsa jobesimtarët, të cilët nuk i janë përgjigjur Thirrjes së Tij që ta njësojnë Atë e t’i binden, edhe 
sikur t’i kishin të gjitha pasuritë që janë në Tokë, madje nëse do ta kishin edhe dyfishin e saj, të gjithën do ta kishin dhënë si 
kompensim për të shpëtuar vetet e tyre prej ndëshkimit. Të tillët, që nuk iu përgjigjen Thirrjes së Tij, kanë për t’u marrë në 
llogari për të gjitha të këqijat e tyre, si dhe vendqendrimi i tyre, në të cilin do të përfundojnë, do të jetë Xhehenemi. Sa shtrat 
dhe vend i keq është ai Zjarr për ta! 

 Mësime nga ajetet:
 Bërja e qartë e devijimit të idhujtarëve, sa u përket lutjeve dhe kërkimit të tyre ndihmë prej dikujt tjetër përveç Allahut 
të Lartësuar, si dhe përngjasimi i tyre me atë që dëshiron që të pijë ujë dhe e zgjat dorën drejt ujit, pa patur mundësi që 
të pijë prej tij, e duke mbetur kështu pa pirë, pasi ai nuk ka përdorur mënyrën e duhur për ta arritur këtë.
 Prej metodave sqaruese në Kuran janë edhe sjellja e shembujve, duke bashkuar kështu logjikën me realitetin, si dhe 
duke dhënë një përshkrim logjik, që ndihmon arritjen e kuptimit të synuar.
 Pohimi se të gjitha krijesat i bëjnë sexhde (nënshtrohen) Allahut të Lartësuar me dëshirë dhe pa dëshirë, duke u për-
puthur kështu me natyrshmërinë e tyre, e cila e dëshiron që t’i përulet Atij (Qoftë i Lartësuar!).

14  Vetëm Allahut i përkasin lutjet dhe adhurimi, nuk i 
ndan ato me askënd tjetër. Ndërsa idhujt, që idhujtarët 
i lusin në vend të Tij, ata kurrë nuk do t’u përgjigjen 
lutjeve të tyre, për çfarëdo qoftë. Shembulli i tyre është 
një i etur, i cili i zgjat duart e veta drejt ujit, në mënyrë 
që ai t’i vijë tek goja, që ky të pijë prej tij, por që kurrë 
nuk ka për t’i ardhur. Duaja (lutja) e jobesimtarëve 
ndaj idhujve të tyre, është vetëm humbje (kohe dhe 
energjie) dhe largim prej së Vërtetës, pasi idhujt e tyre 
nuk zotërojnë asgjë që do mund t’u sillte atyre ndonjë 
dobi e as që t’u priste atyre ndonjë të keqe.

15  E Allahut i përulen, duke i bërë sexhde, gjithçka 
që është në qiej dhe në Tokë, besimtarë e jobesimtarë. 
Besimtarët i përulen e i bien Atij në sexhde në mënyrë 
të vullnetshme, ndërsa jobesimtarët i përulen Atij në 
mënyrë të pavullnetshme, duke u përputhur kështu me 
natyrshmërinë e tyre, e cila i përulet Atij me dëshirë. 
Edhe hija e çdo gjëje, e cila ka hije, i përulet Atij në 
fillim dhe në fund të ditës.

16  Pyeti,  o i Dërguar,  jobesimtarët, të cilët bashkë 
me Allahun adhurojnë edhe të tjerë: “Kush i krijoi 
qiejt e Tokën dhe i drejton çështjet e tyre?!” Thuaju:  
“Allahu, pra, Ai është që i krijoi e i drejton çështjet 
e tyre dhe ju e pranoni diçka të tillë”. Pastaj pyeti, o 
i Dërguar:  “Atëherë përse keni zgjedhur për veten 
tuaj mbrojtës të tjerë në vend të Allahut, kur ata janë 
të pafuqishëm për t'u vetëmbojtur a për t'i bërë vetes 
dobi?! Atëherë si do të munden që ta bëjnë këtë për 
dikë tjetër?!’ Pastaj thuaju, o i Dërguar:  “Po, a mund të 
jetë i njëjtë jobesimtari mendjembyllur me besimtarin 
largpamës e të udhëzuar?!” Ose, a mund të jenë njësoj 
errësirat e mosbesimit me dritën e besimit?! Apo mos 
vallë ata mendojnë se Allahu i Lartësuar ka ortakë që 
kanë pjesë në krijim bashkë me Të e kësisoj idhujtarët 
nuk arrijnë t'i dallojnë krijesat e Allahut nga krijesat 

14  The call of monotheism is for Allah alone and 
no one shares this with Him. The idols on whom the 
idolaters call besides Him do not respond to the call 
of those who call them in any matter. Their calling 
them is simply like a thirsty person stretching his 
hand towards water for it to reach his mouth so that 
he can drink from it. The water is not going to reach 
his mouth. The call of the disbelievers to their idols 
is only in vain and far from being right, because 
they have no power to draw any benefit for them 
nor ward off any harm from them.

15  All that are in the heavens and on earth submit 
themselves in prostration to Allah alone. A believ-
er and disbeliever are equal in this, except that a 
believer submits and prostrates to Him willingly, 
while a disbeliever unwillingly submits even though 
his natural disposition dictates that he should do so 
willingly. The shadow of every creation that has a 
shadow submits to Him at the beginning and at the 
end of the day.

16  Say, O Messenger, to the disbelievers who wor-
ship others together with Allah: Who is the crea-
tor and the controller of the heavens and the earth? 
Say, O Messenger, It is Allah who is their Creator 
and Controller and you acknowledge this. Say, O 
Messenger, to them: Have you taken for yourselves 
protectors other than Allah who are themselves 
helpless! They cannot draw any benefit for them-
selves nor remove any harm. How then will they be 
able to do so for others? Say to them, O Messenger, 
Is the disbeliever, who has no insight, equal to the 
believer who can see and who is guided? And is 
disbelief, which is layers of darkness, equal to faith, 

which is light? Have they assigned in the creation partners to Allah, may He be glorified, who have created anything like 
Allah’s creation so that their creation is indistinguishable from His? Say to them, O Messenger, Allah alone is the Creator 
of all things. He has no partner in creation. He is the One and Only deity, who solely deserves to be worshipped, and He 
is the All Compelling.

17  Allah strikes an example of the erosion of falsehood and the survival of truth with rainwater that comes down from 
the sky and causes riverbeds to flow, each according to its size, whether big or small. The overflowing water carries on its 
surface scum and froth that rise above the water. He then gives another example of falsehood and truth with some of the 
metals that people put into a furnace in order to melt down and to make ornaments for people. Falsehood is like the scum 
and froth that floats above the water and like the slag expelled by smelting the metal. Truth is like the pure water that can 
be drunk and that causes fruits, grass and vegetation to grow; and like the metal that remains after smelting, which is of 
benefit to people. Just as Allah has given these two examples, He gives many examples to people so that truth may be 
distinguished from falsehood.

18  Those believers who responded to their Lord when he called them towards His Oneness and obedience will have the 
best reward, which is Paradise. But those disbelievers who did not respond to His call towards His Oneness and obe-
dience, even if they possessed all the different types of wealth on earth, and twice as much, they would offer all of that 
to redeem themselves from the punishment. Those who did not respond to His call will be taken to account for all their 
wrong deeds and the home in which they will reside will be Hell— What a miserable place the Fire is to rest and settle in!

 Beneficial Points:
1. Description of the deviation of the idolaters in their calling on other than Allah for assistance. Resemblance of their 
condition to that of a person who wants to drink but stretches his hands towards the water without getting any. He cannot 
drink in this manner, as he did not adopt the proper means for doing so.  2. One of the methods of explanation used in 
the Qur’ān is: Proverbs, which is to liken something abstract to something tangible and to give a mental image that helps 
one understand the meaning.  3. All things in existence submit and prostrate to Allah, willingly or unwillingly, because 
submission to Him, may He be glorified, is something dictated by natural disposition. 
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e engjëjve, sa herë hyjnë tek ata, do të jetë: - Selamun alejkum (Shpëtimi qoftë me ju!), pra, keni shpëtuar prej mundimeve, për shkak të durimit që 
keni treguar në kryerjen e obligimeve të Allahut dhe kur ju kanë rënë fatkeqësitë e caktuara prej Tij, si dhe për shkak të durimit përballë bërjes gjynah 
ndaj Tij. Sa vendbanim i mrekullueshëm është ky si përfundim për ju! 25  Ndërsa ata që e thyejnë besën, pasi ia kanë dhënë atë Allahut, që ndërpresin 
marrëdhëniet familjare, për të cilat Allahu ka urdhëruar që të mbahen dhe bëjnë shkatërrime në tokë, duke kundërshtuar Allahun e Madhëruar, të 
tillët do të jenë të larguar dhe fatkeqë, duke u përjashtuar prej Mëshirës së Allahut, si dhe për ta do të jetë përfundimi më i keq, që është Zjarri.

26  Allahu ia shton rrizkun (pasurinë) kujt të dëshirojë, si dhe ia pakëson atë kujt të dojë prej robve të Vet. Shtimi i pasurisë nuk është tregues i 
lumturisë dhe as i dashurisë së Allahut ndaj njeriut, ashtu si pakësimi i saj nuk është tregues i të qenit fatkeq. Megjithatë, jobesimtarët kënaqen me 
jetën e kësaj bote, jepen pas saj dhe në të ndihen të sigurt, edhe pse jeta e kësaj bote në krahasim me Botën Tjetër është vetëm një përjetim i pakët 
e i përkohshëm.

27  Prandaj edhe ata, të cilët e mohuan Allahun dhe argumentet e Tij, thanë: - “Përse të mos i zbriste Muhamedit ndonjë mrekulli konkrete prej 
Zotit të vet, që të tregonte për Vërtetësinë e tij, e ne t’i besonim”. Thuaju, o i Dërguar, kërkuesve të tillë: “Në të vërtetë, Allahu lë në humbje kë të 
dëshirojë, sipas Drejtësisë së Vet dhe e udhëzon për tek Ai me Mirësinë e Vet këdo që i kthehet Atij me pendim.” Kështu që, pranimi i udhëzimit 
nuk është në dorë të tyre, në mënyrë që ata ta kushtëzojnë pranimin e tij me zbritjen e mrekullive. 28  Ata që i ka udhëzuar Allahu, janë pikërisht 
besimtarët që gjejnë ngrohtësi e shoqëri kur e përmendin Allahun, pra, kur e lartësojnë Atë me tesbih (me fjalët: Subhan’Allah – Lartësuar qoftë 
Allahu!), kur e falënderojnë me tahmid (me fjalët: Elhamdulilah – Falenderuar qoftë Allahu!) e lloje të tjera dhikri dhe sa herë që e lexojnë apo e 
dëgjojnë këndimin e Librit të Tij. Në fakt, zemrat nuk zbuten ndryshe, vetëm se me përmendjen e Allahut dhe kështu meriton të jetë. 

 Mësime nga ajetet:
 Nxitja për t’u kompletuar me një numër vlerash morale, të cilat e bëjnë të domosdoshëm fitimin e Xhenetit, si: mbajtja e lidhjeve familjare në më-
nyrën më të mirë, frikërespekti ndaj Allahut të Lartësuar, mbajtja e besës në marrëveshje, bërja durim dhe dhënia e lëmoshës, si dhe fshirja e veprave 
të këqija me bërjen e veprave të mira, duke treguar kujdes që të mos jetë e kundërta.
 Çelësat e furnizimit dhe pasurisë janë vetëm në Dorë të Allahut të Lartësuar dhe se shtimi apo pakësimi i pasurisë prej Allahut të Lartësuar nuk 
duhet ta bëjë njeriun që të jetë i kënaqur apo i mërzitur për shkak të saj, pasi ato nuk janë tregues të kënaqësisë së Allahut apo të zemërimit të Tij 
ndaj atij robi.
 Udhëzimi nuk është i lidhur domosdoshmërisht me zbritjen e fakteve dhe mrekullive, të cilat idhujtarët i kërkonin t’i shihnin.
 Prej ndikimit që Kurani ka tek besimtari është se ai sjell siguri dhe qetësi në zemër. 

19  I barabartë nuk është as ai që e di se ajo që të është zbritur 
ty prej Allahut, o i Dërguar, prej Zotit tënd, është e Vërteta, në 
të cilën nuk ekziston asgjë dyshuese, e që është besimtari që i 
është përgjigjur thirrjes së Allahut për të besuar, me atë që është 
i verbër, e që është jobesimtari, i cili nuk i përgjigjet thirrjes së 
Allahut për të besuar. Por, nga kjo nxjerrin mësim dhe përfitojnë 
vetëm zotëruesit e mendjeve të kthjellëta.

20  Pikërisht ata që i përgjigjen thirrjes së Allahut për të besuar, 
i përmbahen edhe besës që ia kanë dhënë Allahut apo ia kanë 
dhënë njerëzve, si dhe nuk i shkelin marrëveshjet e nënshkruara 
me Allahun dhe njerëzit.

21  Të tillët i mbajnë edhe lidhjet familjare, për të cilat Allahu 
ka urdhëruar që të mbahenAtai druhen Zotit të tyre me një 
frikërespekt që i shtyn ata për të vënë në zbatim urdhrat e Tij 
dhe për t’u larguar prej ndalesave të Tij, si dhe kanë frikë se 
mos Allahu do t’i marrë në llogari për çdo gjynah të tyrin, pasi 
atë Ditë, kujt i bëhet llogari e rreptë, ka marrë fund.

22  Ata tregohen të duruar edhe në kryerjen e obligimeve ndaj 
Allahut dhe në ato që i ka caktuar Allahu ndaj tyre, në të mira e 
në të këqija.Ata tregohen të duruar në moskryerjen e gjynaheve 
ndaj Tij, duke kërkuar me këtë Kënaqësinë e Allahut.Ata e 
kryejnë faljen e namazit në formën më të kompletuar, e nga 
pasuria që Ne ua kemi dhuruar, ata japin prej saj të drejtën (që 
kanë të varfërit e), që ata e kanë obligim për ta dhënë. Përveç 
kësaj, ata japin edhe vullnetarisht, qoftë në fshehtësi, për t’u 
larguar kështu prej çdo syfaqësie, qoftë në publik, në mënyrë 
që edhe të tjerët t’i marrin shembull, si dhe ia largojnë të keqen 
atij që u ka bërë keq, duke i bërë atij mirë. Pikërisht këta që 
u përshkruan me këto cilësi, do të kenë edhe përfundimin e 
lavdërueshëm në Ditën e Gjykimit.

23  Janë kopshtet e Xhenetit, ku do të qëndrojnë të begatuar 
përjetësisht, duke u kompletuar begatia ndaj tyre me futjen 
bashkë me ta edhe të atyre që qenë të udhëzuar prej prindërve, 
bashkëshortëve dhe fëmijëve të tyre dhe aty do t’u vijnë engjëjt 
nga çdo hyrje e Xhenetit, duke i përshëndetur. 24  Përshëndetja 

19  The one who knows that what Allah has revealed 
to you, O Messenger, is undoubtedly the Truth from 
your Lord, and who has faith in and responds to 
Allah, cannot be equal to someone who is blind, 
who disbelieves in Allah and does not respond to 
Him. Only those with sound understanding will pay 
heed to and take a lesson from this.  20  Those who 
respond to Allah are the ones who fulfil the pledges 
they made to Allah or the pledges they made to His 
servants and who do not break the pledges made 
with Allah or with others.  21  They are those who 
join everything that Allah commands to be joined, 
such as ties with family and their fellow brothers 
for the sake of Allah, who are in such awe of their 
Lord that it moves them to carry out His instruc-
tions and refrain from His prohibitions, and who 
fear that Allah will take them to account for every 
sin they commit, for any person whose account is 
scrutinised will be ruined.  22  They are those who 
remained steadfast in following Allah and in the 
ease and hardship that Allah decreed for them, and 
they remained firm in refraining from going against 
Him, seeking Allah’s pleasure. They kept up the 
prayer perfectly, they discharged their obligations 
from the wealth that We gave them, and they will-
ingly gave from that wealth, secretly to avoid osten-
tation, and openly so that others could follow their 
lead. They repel the evil of those who harm them by 
doing good to them. These people who have these 
qualities will have a praiseworthy outcome on the 
Day of Judgement.  23  This praiseworthy outcome 
refers to gardens in which they will permanently 
reside in luxury. To complete the favour, those of 
their fathers, mothers, wives and children who were 
upright will enter these gardens together with them 
so as to make their stay even more enjoyable by meeting them. In addition, the angels will come in to visit and con-
gratulate them from every door of their homes in Paradise.  24  The angels will greet them whenever they come to visit 
them saying: Peace be on you, i.e.: You are safe from calamities because of your being steadfast in following Allah and 
in difficult times and being firm in not going against Him. What a wonderful final home is your outcome!  Since Allah 
mentioned the attributes of the believers, he thereafter mentioned the attributes of the disbelievers who turn away and 
said:  25  As for those who break their pledge with Allah after it has been made binding, and cut off the relationships 
that Allah has commanded to be joined, those are the unfortunate and wretched ones who will be distanced from Allah’s 
mercy, and they will have a dreadful home in the Fire.  26  Allah expands provision for anyone He wills and restricts it for 
any of His servants that He wills. Being given abundant provision is not a sign of being fortunate or of having attained 
Allah’s love. Similarly, restriction of provision is not a sign of being wretched. The disbelievers rejoiced in the life of 
this world and inclined to it becoming comfortable therein. Yet the life of this world, compared to the Hearafter, is only a 
brief enjoyment that will soon pass.  27  Those who disbelieved in Allah and His verses say: If only a physical sign was 
sent down to Muhammad from his Lord proving his truthfulness and then we will believe. Say, O Messenger, to those 
who suggest this: Allah, through His justice, leaves whoever He will to stray, and through His grace He guides to Himself 
those who turn towards Him in repentance. Guidance is not in their hands so that they could link it to the sending down of 
signs.  28  These people whom Allah guides are those who have faith and whose hearts find comfort in the remembrance 
of Allah and in His glorification and praise and by reciting and listening to His book. Truly it is only natural that in the 
remembrance of Allah hearts find comfort.

 Beneficial Points: 1. Knowledge is virtuous and those who possess it are not equal to those who do not.  2. Encour-
agement towards a number of moral virtues that lead to Paradise, including: good relations, awe of Allah, fulfilment of 
pledges, patience, spending and repaying an evil deed with a good one.  3. Warning against some attributes that result in 
being cursed and distanced from Allah’s mercy, including: breaking Allah’s pledge, cutting off what Allah has ordered 
to be joined and spreading corruption on earth.  4. The keys to provisions are in Allah’s hands, may He be glorified. The 
expansion or restriction by Allah in the provision of a servant should not necessarily be a cause of joy or sorrow as it is not 
an indication of Allah’s pleasure or anger in respect of that servant.  5. Guidance is not necessarily linked to the sending 
down of the signs and miracles requested by the idolaters.  6. One of the effects of the Qur’ān on the believing servant is 
that it brings about tranquility in the heart.

252

252 JUZ 13ER-RA’D



tyre, derisa të vijë premtimi i Allahut dhe t’i përfshijë dënimi i vazhdueshëm. Vërtet që Allahu e lë realizimin e premtimit të Vet kur 
t’i vijë momenti i caktuar.

32  Nuk je i dërguari i parë që është mohuar prej popullit të vet dhe tallur prej tyre, pasi pati edhe prej popujve përpara teje, o i Dërguar, 
që qenë tallur me të dërguarit e tyre, duke i mohuar ata. E kështu, Unë i lashë ata që i mohuan të dërguarit e tyre, derisa ata menduan 
se Unë nuk kisha për t’i shkatërruar, e pasi i lashë, befas i shkula ata me ndëshkime nga më të ndryshmet. E ç’mund të thuash tjetër 
për ndëshkimin Tim ndaj tyre, përveçse ai ishte një ndëshkim i tmerrshëm?!

33  Vallë, Ai që merret me furnizimin e të gjitha krijesave dhe është Mbikëqyrës i të gjithë njerëzve për gjithçka që ata bëjnë, e të cilëve 
ka për t’ua dhënë atë që e meritojnë për to, e meritoka të adhurohet njësoj me këta idhuj, të cilët nuk kanë asnjë meritë që të adhurohen? 
Idhujtarët, në mënyrë të padrejtë dhe të rreme, i konsideruan ata ortakë me Allahun. Thuaju atyre, o i Dërguar: - “Na tregoni, pra, me 
çfarë po i emërtokeni këta ortakë, që ju po i adhuroni bashkë me Allahun, nëse qenkeni të sinqertë në pretendimin tuaj (se ata janë 
krijues si Ai), apo mos vallë pretendoni se, nëpërmjet këtyre idhujve, ju jeni duke e vënë në dijeni Allahun për diçka që Ai nuk e ditka 
se çfarë po ndodh në Tokë, e po i tregoni Atij ndonjë fjalë që Ai nuk e ditka?! Përkundrazi, ishte shejtani ai që ua hijeshoi mohuesve 
këtë logjikë të keqe, duke i bërë që ata ta mohonin Allahun e të devijonin prej Rrugës së Drejtë e udhëzimit. Mirëpo, atë që e lë Allahu 
në humbje, duke mos e udhëzuar në Rrugën e Arsyeshme, ai nuk do të gjejë asnjë udhëzues që do mund ta udhëzojë.

34  Për ta do të ketë dënim në jetën e kësaj bote, me luftimin dhe robërimin e tyre, nga duart e besimtarëve, ndërsa dënimi i Botës 
Tjetër, i cili i pret ata, është shumë më i vështirë për ta dhe shumë më i rëndë se ndëshkimi i jetës së kësaj bote, për shkak të ashpërsisë 
dhe vazhdimësisë, që nuk do t’u ndërpritet kurrë dhe se për ta nuk do të ketë asnjë shpëtues, që t’i mbrojë ata prej dënimit të Allahut 
në Ditën e Gjykimit. 

 Mësime nga ajetet:
 Origjina e çdo Libri të zbritur prej Allahut është se ai ka ardhur për të treguar udhëzimin, e jo për t’u paraprirë mrekullive, 
pasi çështja e mrekullive i përket vetëm Allahut të Lartësuar, që e vendos kur të dëshirojë dhe si të dëshirojë Vetë.
 Ngushëllimi që Allahu i Lartësuar i bënte të Dërguarit të Vet, si dhe informimi i tij se metodat mohuese që idhujtarët 
i përdorin ndaj tij i kishin kaluar edhe të dërguarit e tjerë më përpara.
 Zbukurimi që shejtani i bën devijimit për disa njerëz, në mënyrë që ata të vazhdojnë në gjynahe dhe shkatërrime. 

29  Pikërisht ata që besuan Allahun dhe bënë vepra të 
mira, të cilat i afrojnë ata më pranë Allahut, të tillët do 
të kenë jetë të mrekullueshme në Botën Tjetër dhe për-
fundimin më të mirë, Xhenetin.

30  Si kjo shpallje, me të cilën i dërguam edhe të dër-
guarit e mëhershëm tek popujt e tyre, të dërguam edhe 
ty, o i Dërguar, tek Umeti yt, në mënyrë që t’u lexosh 
atyre Kuranin, të cilin Ne ta kemi shpallur, pasi ai është 
mrekulli e mjaftueshme për të argumentuar Vërtetësinë 
tënde, mirëpo në të vërtetë populli yt u kundërvihet këtyre 
argumenteve, sepse ata e mohojnë të Gjithëmëshirshmin 
që kur ata e kanë barazuar Atë me të tjerë. Thuaju atyre, 
o i Dërguar: - “I Gjithëmëshirshmi, të Cilin ju e keni 
barazuar me të tjerë, pikërisht Ai është Zoti im, përveç të 
Cilit nuk e meriton askush tjetër që të adhurohet! Vetëm 
Atij i jam mbështetur për të gjitha çështjet e jetës sime, 
si dhe vetëm Atij ia kushtoj pendimin tim!”

31  E nëse do të kishte pasur ndonjë Libër hyjnor, që me 
veçoritë e tij t’i zhvendoste malet nga vendi i tyre, apo që 
me të të çahej Toka duke dalë prej saj burime dhe lumenj, 
apo që ai t’u lexohej të vdekurve dhe me të ata të ringja-
lleshin, do të kishte qenë ky Kuran që të është zbritur ty 
(o i Dërguar). Pasi ai është argumentues i qartë dhe me 
një ndikim madhështor, nëse ata do të kishin zemra që 
druhen, por në të vërtetë ata duan kundërvënien.
Përkundrazi, vetëm Allahut i përket i tërë Vendimi për 
të zbritur mrekullitë dhe gjithçka tjetër. A nuk e dinë ata 
që i besojnë Allahut se, po të kishte dashur Allahu që 
t’i udhëzonte të gjithë njerëzit pa u zbritur atyre asnjë 
mrekulli, do t’i kishte udhëzuar ata të gjithë, pa patur 
nevojën e zbritjes së tyre?! Mirëpo Ai nuk e ka dëshiruar 
diçka të tillë. Kështu që atyre që nuk e besojnë Allahun, 
për shkak të mohimit dhe gjynaheve që ata bëjnë, do të 
vazhdojnë t’u bien fatkeqësi të vështira që t’i çakërdisin, 
ose që fatkeqësi të tilla të bien pranë vendbanimeve të 

29  These people who have faith in Allah and do 
good actions that bring them close to Allah, will 
have a pleasant life in the afterlife and will have a 
beautiful outcome in Paradise.

30  Just as we sent previous messengers to their 
communities, We sent you, O Messenger, to your 
community so that you may recite to them the 
Qur’ān that We revealed to you, for it is sufficient 
evidence of your truthfulness. Yet the condition of 
your people is that they reject this miracle because 
they deny the Benevolent One as they associate 
others with Him as partners. Say, O Messenger, 
:  The Benevolent One, with whom you associate 
others as partners, He is my Lord; there is no one 
deserving of being worshipped but He; in Him I put 
my trust for all my affairs, and to Him I turn in re-
pentance.

31  If any of the divine scriptures had the quality of 
being able to make the mountains move from their 
places or the earth split and turn into rivers and 
springs, or be recited to the dead who would then 
come to life, it would have been this Qur’ān that is 
revealed to you, O Messenger, for its evidence is 
clear and its effect is profound, if only their hearts 
were mindful - but they reject it. Instead, the matter 
of sending down miracles and other matters are en-
tirely in Allah’s control. Do those who have faith in 
Allah not know that if Allah willed to guide all the 
people together without sending down any miracles 
He would have done so? But He did not will that. 
Those who reject Allah continue to be struck with 
a severe disaster that shakes them, or such disaster 
falls close to their homes until Allah’s promise of 

the continuous punishment comes to pass. Allah does not fail to accomplish what He promised when the time specified 
for it comes.

32  You are not the first messenger to be rejected and mocked at by his people. The communities before you, O Messen-
ger, mocked at their messengers and rejected them. But I gave respite to those who rejected their messengers until they 
thought I would not destroy them. Then I seized them after that respite, with various forms of punishment. What do you 
think of My punishment of them? It was really a severe punishment!

33  Is the One who watches over the actions of every soul and who recompenses it for its actions more deserving of being 
worshipped, or these idols who do not have any right to be worshipped? Yet the disbelievers have unjustly and falsely 
made them partners to Allah. Say to them, O Messenger, : Tell us the names of the partners that you worship together 
with Allah if you are true in your claim. Or is it that you are informing Allah of partners on earth that He does not know 
of? Or are you informing Him with a show of words that have no reality? Rather, Satan has made the evil designs of the 
disbelievers seem good to them. Thus they rejected Allah and He turned them away from the path of righteousness and 
guidance.

34  There is a punishment for them in this world in the form of being killed and imprisoned at the hands of the believers, 
but the punishment of the Hereafter that awaits them will be more severe and more difficult than the punishment of this 
world because of its never-ending severity and continuity. They will have no one to protect them from Allah’s punishment 
on the Day of Judgement.

 Beneficial Points:
1. The main purpose of every revealed scripture is to provide guidance and not to bring down signs and miracles. These 
are in the control of Allah who decrees them when and how He wills.
2. Allah consoles the Prophet (peace be upon him) and informs him that the denial that he is experiencing with the idol-
aters is not something new, but was faced by the previous prophets. 
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që edhe ata të kishin bashkëshorte e të kishin fëmijë, si gjithë njerëzit e tjerë. Ne nuk i bëmë ata engjëj, të mos martoheshin e të mos u lindnin fëmijë, 
kështu që edhe ti je një prej atyre të dërguarve të cilët qenë njerëz, që u martuan e u lindën fëmijë. Atëherë, përse u dashka që idhujtarët të çuditen pse 
ti je i tillë?! Madje, asnjë i dërguar nuk ka mundur që të sillte nga vetja e tij qoftë një mrekulli, para se të jepte Allahu leje që t’i mundësohej diçka 
e tillë. Prandaj për çdo gjë që e ka caktuar Allahu ekziston e shkruara, në të cilën ajo është përmendur, kështu që afati as nuk mund të përshpejtohet 
e as nuk mund të vonohet.

39  Allahu e fshin të mirën apo të keqen, lumturinë apo fatkeqësinë e të ngjashme, duke hequr ç’të dëshirojë prej tyre dhe duke lënë ç’të dëshirojë 
prej tyre dhe se tek Ai gjendet Leuhi Mahfudhi (Libri i Ruajtur i Dijes së Vet), në të cilin gjenden të gjitha, përfshirë edhe heqjen apo lënien e diçkaje, 
që është plotësisht në përputhje me atë që është shkruar në të.

40  Nëse Ne ta mundësojmë ty para vdekjes që ta shohësh, o i Dërguar, një pjesë të atij premtimi që Ne ua kemi dhënë atyre rreth dënimit, apo nëse 
Ne ta marrim ty jetën para se të ta tregojmë atë, kjo na përket Neve, ndërsa ty nuk të përket tjetër vetëm se përcjellja e asaj me të cilën Ne të kemi 
urdhëruar që ta përcjellësh. Prandaj nuk është përgjegjësi e jotja as gjykimi e as llogaria e tyre, pasi ajo na përket vetëm Neve.

41  Vallë, a nuk e kanë parë të tillë mohues se si Ne, mosbesimit po ia ngushtojmë Tokën me përhapjen e Islamit dhe me çlirimin e saj prej mysli-
manëve?! Allahu gjykon dhe vendos si të dëshirojë mes robve të Vet dhe se askush nuk mund ta kthejë Vendimin e Tij, duke e kundërshtuar, duke e 
ndryshuar apo duke zëvendësuar, pasi Ai (Qoftë i Lartësuar!), është Llogaridhënës i Shpejtë, duke ua bërë llogarinë të parëve e të fundmëve në një 
ditë të vetme.

42  Madje, edhe popujt e kaluar patën bërë intriga dhe kurthe ndaj profetëve të tyre, si dhe i konsideruan të gënjeshtërta ato (mësime) me të cilat 
ata erdhën, por, vallë, çfarë arritën me planifikimet që bënin ndaj tyre?! Asgjë, pasi plani që përmbushet është vetëm ai  i Allahut dhe i askujt tjetër. 
Sikurse, vetëm Ai  (Qoftë i Lartësuar!), di gjithçka  veprojnë krijesat e Tij, asgjë nuk i fshihet Atij. Ditën e Gjykimit mohuesit kanë për ta kuptuar se 
sa gabim kishin qenë që nuk i besuan Allahut dhe sa të drejtë kishin besimtarët, që arritën Xhenetin dhe përfundimin e mirë. 

 Mësime nga ajetet:
 Përmallimi i besimtarëve me Xhenetin, duke përmendur disa veçori të tij, siç janë rrjedhja e lumenjve dhe përjetësia e furnizimit 
dhe e freskisë.
 Rrezikshmëria e pasimit të dëshirave të kota pas arritjes së dijes, gjë e cila është shkak i ardhjes së ndëshkimit të Allahut.
 Sqarimi se të dërguarit kanë qenë njerëz, kishin bashkëshorte dhe pasardhës, si dhe i Dërguari ynë j nuk është i pari i tyre, për-
kundrazi, ai ishte ndjekës i shembullit të tyre në lidhje me këto.

35  Përshkrimi i Xhenetit, të cilin Allahu ua ka premtuar atyre 
që janë të devotshëm ndaj Tij, duke i kryer porositë dhe duke u 
larguar prej ndalesave të Tij, është i tillë që, poshtë kështjellave 
dhe pemëve të tij, rrjedhin lumenj. Ato janë ndryshe nga frutat 
e kësaj bote. Frutat atje janë të vazhdueshme e nuk mbarojnë 
kurrë, freskia e hijes është gjithashtu e përjetshme. Ky është 
përfundimi i atyre që ia kanë frikën Allahut, që i vënë në zbatim 
porositë e Tij e iu largohen ndalesave të Tij. Ndërsa përfundimi 
i mohuesve është Zjarri, ku do të hyjnë dhe do të qëndrojnë 
përgjithmonë.

36  Prej atyre që ua patëm dhënë Teuratin, pra, jehudëve, si 
dhe prej atyre që ua patëm dhënë Ungjillin, pra, të krishterëve, 
ka të tillë që gëzohen në lidhje me atë që të është shpallur ty, o 
i Dërguar, për shkak të përputhshmërisë së një pjese të saj me 
atë që u qe zbritur atyre. Mirëpo një grup tjetër prej hebrenjve 
dhe të krishterëve, e mohojnë një pjesë të asaj që të është zbritur 
ty e që nuk përputhet me dëshirat e kota apo me ndryshimet 
dhe deformimet (në shpalljet) e tyre. Prandaj, thuaju atyre, o i 
Dërguar: - “Mua Allahu më ka urdhëruar që të adhuroj vetëm 
Atë dhe të mos i shoqëroj Atij asnjë si të barabartë! Unë vetëm 
Atij i lutem dhe askujt tjetri! Vetëm tek Ai do të jetë kthimi im! 
Kështu ishte thënë edhe në Teurat dhe Ungjill”.

37  Ashtu siç Ne i patëm zbritur Librat e mëparshëm në gjuhën 
e popujve të tyre, edhe ty, o i Dërguar, ta zbritëm Kuranin me 
shprehje të prera e të qarta, lidhur me të Vërtetën, në gjuhën 
arabe, kështu që nëse ti do t’i ndiqje, o i Dërguar, dëshirat e 
kota të ndjekësve të Librit të mëparshëm, në lidhje me pazar-
llëkun e tyre me ty, për të hequr ato gjëra që nuk përputhen me 
dëshirat e tyre të kota, pasi ty të është dhënë prej dijes ajo që 
ta mësoi vetë Allahu, atëherë ti prej Allahut nuk kishe për të 
patur asnjë përkrahje në çështjen tënde, që do të të ndihmonte 
kundër armiqve të tu, si dhe nuk do të kishe asnjë mbrojtës 
prej dënimit të Tij.

38  Ne edhe para teje, o i Dërguar, dërguam profetë nga mesi i 
njerëzve, kështu që ti nuk je i pari i të dërguarve. Ne mundësuam 

35  The description of Paradise that those mindful 
of Allah, by fulfilling His instructions and avoiding 
His prohibitions, have been promised is that rivers 
flow below its palaces, its fruits are perpetual and 
do not ever end unlike the fruit of the world, and 
its shade is everlasting without ever retracting. That 
is the outcome that awaits those who are mindful 
of Allah, by fulfilling His instructions and avoiding 
His prohibitions. The outcome of the disbelievers 
is the Fire, which they will enter to remain there 
forever.

36  Those Jews to whom We gave the Torah and 
those Christians to whom We gave the Gospel, 
rejoice in what has been revealed to you, O Mes-
senger, because it conforms to some of what was 
revealed to them. Some factions of the Jews and 
Christians deny parts of what has been revealed to 
you because it does not conform to their desires, 
or it describes them as having altered or distorted 
their religion. Say to them, O Messenger, Allah has 
only instructed me to worship Him alone, and not to 
associate any partners with Him. To Him alone I in-
vite and not to anyone else. To Him alone is my re-
turn. This is what the Torah and the Gospel taught.

37  Just as We sent down the previous scriptures in 
the language of their people, We have sent down to 
you, O Messenger, the Qur’ān as a decisive word 
indicating the truth in the Arabic language. If you, 
O Messenger, follow the desires of the People of 
the Scripture, in their request to you to delete what 
does not conform to their desires, after you have 
received the knowledge that Allah has taught you, 
then you will not have anyone to take charge of 
your affairs and to assist you against your enemies and you will not have anyone to protect you from Allah’s punishment.

38  We sent messengers before you, O Messenger, who were human - so you are nothing new among the messengers. 
We gave them wives and children like other human beings. We did not make them angels who do not marry and have 
children. You are one of these messengers who marry and have children. Why then are these idolaters surprised at this? 
No messenger can bring a miracle except if Allah gives permission for him to do so. For every matter decreed by Allah 
there is a Book in which it is mentioned and a time which will neither come too early nor too late.

39  Allah removes whatever good, evil, fortune or misfortune He wills to remove and He confirms whatever He wills. 
With Him is the Preserved Tablet, which is the source of all of that, and any erasure or confirmation that appears conforms 
to what is in it.

40  If I show you, O Prophet, some of the punishment that We promise them before your death, then that is My choice. If 
I cause you to die before showing you that, then your duty is only to convey what We have instructed you to convey. It is 
not your duty to recompense them or to take them to account - that is My duty.

41  Have these disbelievers not seen that We come to the land of the disbelievers diminishing it from its borders by spread-
ing Islam and by the Muslims conquering it? Allah decides and decrees whatever He wills amongst His servants. No one 
can reverse, amend or alter His decision. He, may He be glorified, is swift in reckoning and He will take the earlier people 
and the later ones to account within one day.

42  The previous communities had plotted and devised schemes against their prophets and they rejected what they brought 
to them. What did they manage to do by such schemes? Nothing! This is because the effective plan is only that of Allah 
and no other. He, may He be glorified, is the One Who knows what their souls earn and He will recompense them for it. 
Then they will know how wrong they were in not having faith in Allah, and how right the believers were as they would 
have acquired Paradise and the best outcome.

 Beneficial Points:
1. Arousing the desire for Paradise by giving its description of flowing rivers and perpetual provision and shade.
2. Clarification that messengers are human beings, who have wives and offspring, and that our Prophet (peace be upon 
him) is nothing new among them. He is just like them in that aspect.

254

254 JUZ 13ER-RA’D



që i përket Pushteti i gjithçkaje që është në Tokë. Prandaj vetëm Ai e meriton që të adhurohet, pasi askush prej krijesave 
të Tij nuk mund të barazohet me Të, ndërsa ata që u treguan mohues, ka për t’i përfshirë një dënim i ashpër. 

3  Ata që mohuan i dhanë përparësi jetës së kësaj bote dhe gjithçkaje prej të mirave të përkohshme që është në të, duke 
e shpërfillur Botën Tjetër dhe gjithçka prej mirësive të përjetshme që ndodhen në të, si dhe i shmangin njerëzit prej 
Rrugës së Allahut, duke kërkuar me këtë shëmtimin e Rrugës së Tij, shtrembërimin e të Vërtetës, si dhe largimin prej 
të drejtës, në mënyrë që të mos e ndjekë atë askush. Këta që u përmendën me këto veçori, janë në një humbje të largët 
prej së Vërtetës dhe të duhurës.

4  Ne nuk kemi sjellë asnjë profet që të mos ketë folur në gjuhën e popullit të vet, në mënyrë që të ishte e lehtë për 
ta, që ta kuptonin atë me të cilën ai u kishte ardhur atyre prej Allahut.Dhe asnjë prej tyre nuk e dërgoi që t’i detyronte 
forcërisht ata që t’i besonin Allahut, pasi Allahu kë të dëshirojë e lë në humbje me Drejtësinë e Vet dhe, gjithashtu, kë 
të dëshirojë Ai, ia mundëson që të gjejë udhëzimin, me Mirësinë e Vet. Ai është i Plotfuqishmi, të Cilin nuk mund ta 
mposhtë askush dhe i Urti në mënyrën se si krijon dhe drejton.

5  Edhe Musain e dërguam dhe e mbështetëm me mrekulli, që tregonin për Vërtetësinë e Tij dhe se ai ishte i dërguar 
prej Zotit të vet, si dhe e porositëm që ta nxirrte popullin e vet prej errësirave të mohimit dhe injorancës, për tek drita e 
besimit dhe e dijes Ashtu sikurse e urdhëruam atë që t’u përkujtonte atyre ditët e Allahut në të cilat Ai i kishte begatuar, 
pasi vërtetë që ditët ishin argumente madhështore, që tregonin Njëshmërinë e Allahut, Madhështinë, Fuqinë dhe Bujarinë 
e Tij ndaj besimtarëve. Ato treguan se këtë do të përfitojnë edhe ata që tregohen të durueshëm në zbatimin e obligimeve 
ndaj Allahut dhe vazhdojnë të jenë ndaj Tij falenderues për mirësitë dhe dhuntitë e Tij. 

 Mësime nga ajetet:
 Qëllimi i zbritjes së Kuranit është udhëzimi i njerëzve, duke i nxjerrë ata prej errësirave të të kotave, për tek drita e 
së Vërtetës.
 Të gjithë të dërguarit flisnin gjuhën e popujve të tyre, pasi kjo ishte më e mundshme që ata t’i kuptonin dhe që thirrja 
të ishte më e pranueshme dhe e zbatueshme.
 Roli i të dërguarve është në funksion të udhëzimit të njerëzve dhe udhëheqja e tyre është për t’i nxjerrë ata prej errë-
sirave në dritë.

43  Ata që mohuan thanë: - Ti, o Muhamed, nuk je 
i dërguar prej Allahut. Thuaju atyre, o i Dërguar: 
“Mjafton që Allahu të jetë Dëshmitar mes meje 
dhe mes jush se unë jam i dërguar prej Zotit tim 
për ju, si dhe ai që ka dije prej Librit qiellor, në të 
cilin janë përmendur cilësitë e mia. E kujt i bëhet 
Allahu Dëshmitar i Vërtetësisë së tij, mohimi i atij 
që e konsideron atë gënjeshtar nuk ka për t’i sjellë 
atij asnjë dëm”.

SURJA IBRAHIM
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Nga qëllimet e Sures:
Pohimi se të dërguarit e kanë sqaruar dhe përçuar 
mesazhin e Allahut të Madhëruar dhe palajmërimi 
për ndëshkimin që i pret ata që nuk i pasuan të 
dërguarit.

 Tefsiri (shpjegimi) i ajeteve:
1  ﴾Elif, Lam, Ra﴿- janë shkronja për të cilat janë 

dhënë disa mendime dhe është folur për to në fillim 
të sures Bekare.
Ky Kuran është Libër që Ne ta kemi zbritur ty,  o 
i Dërguar, në mënyrë që t’i nxjerrësh njerëzit prej 
errësirave të mosbesimit, injorancës dhe devijimit, 
për tek drita e besimit, dijes dhe e udhëzimit, me 
vullnetin dhe ndihmën e Allahut të Madhëruar. Pra, 
për t'i drejtuar njerëzit për në fenë Islame, e cila 
është edhe Rruga e Allahut të Plotfuqishëm, të Ci-
lin nuk mund ta mposhtë askush, e Atij që është i 
Lavdëruar në gjithçka.

2  Allahu është i Vetmi, të Cilit i përket Pushteti i 
gjithçkaje që është në qiej, si dhe Ai është i Vetmi 

43  Those who disbelieved in Allah say: You, O Mu-
hammad, have not been sent by Allah. Tell them, O 
Messenger, Allah is sufficient as a witness between 
me and you to the fact that I have been sent from 
my Lord to you, as well as those who have knowl-
edge of the heavenly scriptures that contain my de-
scription. The one for whom Allah is a witness to 
His truthfulness, is not harmed by the rejection of 
those who deny him.

Abraham (Sūrah Ibrāhīm)
 Themes of the Sūrah:

A description of the function of messengers and 
their eagerness to remove people from the darkness 
of idolatry to the light of monotheism despite the 
reluctance of their people, to give strength to the 
Prophet (peace be upon him) and to warn those who 
do wrong.

 Explanation:
1  Alif Lam Ra, this is a book which I have re-

vealed to you, so that you may lead people out of 
darkness and into light, by the will of their Lord, 
to the path of the Almighty, the PraiseworthyThe 
discussion on similar letters has already passed 
in Sūrah Al-Baqarah.This Qur’ān is a book that 
I revealed to you, O Messenger, so that you may 
remove people from disbelief, ignorance and mis-
guidance to faith, knowledge and guidance - to the 
religion of Islam which is the way of Allah, the 
Mighty whom no one can overpower, the One Who 
deserves praise in everything.

2  Allah, to Whom alone belongs whatever is in 
the heavens, and to Whom alone belongs whatever is on earth. He alone is the One Who deserves to be worshipped 
and that nothing of His creation be associated as partner to Him. Those who disbelieved in Allah will received a severe 
punishment.

3  Those who disbelieved in Allah prefer the life of the world and its transient pleasures over the afterlife with its eternal 
bliss. They turn people away from Allah’s path and they seek to distort His path, make it divert from the truth and move 
away from uprightness, so that no one treads it. Those described with such attributes are in error that is far from the truth 
and righteousness.

4  We did not send any messenger except that We sent him speaking the language of his people, so that they could easily 
understand what he brought from Allah. We did not send him to compel them to have faith in Allah, for Allah misguides 
whoever He wills out of His justice, and guides whoever He wills through His grace. He is the Mighty, whom no one can 
overpower, and the Wise in His creation and planning.

5  We had sent Moses and supported him with miracles indicating his truthfulness and that he was indeed sent by His 
Lord. We instructed him to remove his people from disbelief, ignorance and slavery to faith, knowledge and freedom 
from the enslavement of Pharaoh and his people. We instructed him to remind them of Allah’s days on which He blessed 
them with His favours and of the days of His retribution on which He took the deniers to task. In those days there are clear 
signs of Allah’s Oneness, His magnitude of power, His favour to the believers and His punishment of the wrongdoing 
deniers. This is something that will be of benefit to those who are steadfast in following Allah and who constantly show 
gratitude for His favours and blessings.

 Beneficial Points:
1. The function of the Qur’ān and the purpose of its revelation is guidance - by removing people from the darkness of 
falsehood to the light of truth.
2. Messengers are sent in the language of their people because this is more effective for their being understood, accepted 
and followed.
3. The function of messengers are summarised in their guiding and leading people out of darkness to light. 

١٤٥٢
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Adit, popullit të Salihut – Themudit, si dhe popujve të cilët erdhën pas tyre, e që ishin të shumtë, numrin e të cilëve nuk 
e di askush tjetër përveç Allahut?! Atyre u erdhën të dërguarit me argumente të qarta, mirëpo ata i vinin duart në gojë, 
duke i kafshuar prej zemërimit kundër të dërguarve, e u thonin atyre: - “Ne e mohojmë atë me të cilën ju jeni dërguar 
dhe ne jemi në dyshim, i cili na çon tek dilema në lidhje me atë në të cilën jeni duke na ftuar.”

10  Të dërguarit iu përgjigjën duke u thënë: - “Mos vallë, në Njëshmërinë e Allahut dhe Njësimin e Tij në adhurim ek-
ziston dyshimi, ndërkohë që Ai është Krijuesi i qiejve dhe Krijuesi i Tokës, si dhe i gjithçkaje që ekziston në to, duke i 
krijuar në një formë që nuk kanë ekzistuar kurrë më parë, e që ju bën thirrje që t’i besoni Atij, në mënyrë që t’jua fshijë 
gjynahet e mëparshme, si dhe t’jua shtyjë juve afatin, deri sa t’ju vijë vdekja, që u është caktuar në kohën e vet, sa i 
përket jetës tuaj në këtë botë?”’ 
Por popujt e tyre u thanë: - “Ju nuk jeni tjetër, vetëm se njerëz, ashtu sikurse edhe ne dhe nuk keni ndonjë gjë të veçantë 
prej nesh. Ju dëshironi që të na largoni prej adhurimit të atyre që kanë adhuruar edhe prindërit tanë, prandaj na i sillni 
fakte të pakundërshtueshme e të qarta, të cilat argumentojnë Vërtetësinë tuaj, në lidhje me atë në të cilën ju po na thë-
rrisni, se ju qenkeni të dërguar prej Allahut për ne. 

 Mësime nga ajetet:
 Prej mënyrave të thirrjes është edhe përkujtimi i të ftuarve me mirësitë e Allahut të Lartësuar ndaj tyre, veçanërisht 
nëse ato janë të lidhura me ndonjë mirësi madhështore, si: ndihma kundër armikut apo shpëtimi prej tij.
 Prej begatisë së Allahut të Lartësuar është edhe premtimi që, nëse tregohen mirënjohës, do t’ua shtojë atyre mirësitë, 
ndërsa nga ana tjetër, është kërcënimi i Tij i ashpër ndaj atij që tregohet mosmirënjohës ndaj Tij.
 Mosbesimi i njerëzve kurrsesi nuk e dëmton Allahun në asgjë, ashtu siç edhe të besuarit e tyre nuk i shton Atij asgjë, 
pasi Ai në Vetvete është Jonevojtar dhe i Vetëlavdëruar.

6  Përkujto, o i Dërguar, kur Musai e vuri në zbatim 
urdhrin e Zotit të vet (për ta thirrur popullin e vet) 
dhe i tha popullit të vet, bijve të Israilit, duke u 
përkujtuar mirësitë e Allahut ndaj tyre: - “O populli 
im, përkujtojeni mirësinë e Allahut ndaj jush, kur 
ju çliroi prej rrethit të Faraonit dhe ju shpëtoi prej 
shtypjes së tyre, pasi vuanit prej tyre ndëshkimet 
më të tmerrshme, kur ju thernin bijtë tuaj, në më-
nyrë që të mos lindte në mesin tuaj ndonjë që do 
mund t’ia merrte pushtetin Faraonit, si dhe ju linte 
të gjalla vajzat tuaja, në mënyrë që t’i poshtëronin e 
t’i shpërfillnin. Ky vërtet që ishte një provim i madh 
për ju në durim, e Allahu jua shpërbleu durimin 
tuaj në këtë sprovë, duke ju çliruar prej shtypjes 
së rrethit të Faraonit”.

7  Pastaj Musai u tha atyre: “Kujtoni kur Zoti juaj 
ju pati deklaruar qartë se, nëse ju do t’i jeni mirë-
njohës Allahut për mirësitë që u përmendën e që 
ju ka dhuruar juve, atëherë ka për t’u shtuar mbi 
to edhe më shumë mirësi dhe begati nga ana e Vet, 
por nëse ju u kundërviheni mirësive të Tij dhe nuk 
tregoheni mirënjohës për to, atëherë dënimi i Tij do 
të jetë i ashpër për këdo që u kundërvihet mirësive 
të Tij e nuk tregohet mirënjohës për to”.

8  Musai i tha popullit të vet: “O populli im, nëse 
ju mohoni dhe bashkë me ju mohojnë të gjithë ata 
që janë në Tokë, dijeni se e keqja e mosbesimit 
tuaj do të bjerë vetëm mbi ju, pasi Allahu është 
Jonevojtar dhe i Vetëfalënderuar me Qenien e Vet, 
kështu që Atij nuk i sjell asnjë dobi besimi i besim-
tarit, ashtu sikurse nuk i sjell asnjë dëm mohimi i 
jobesimtarëve.

9  A nuk ju ka ardhur, vallë, o ju jobesimtarë, lajmi 
se si u shkatërruan popujt mohues që ishin përpara 
jush: lajmi i popullit të Nuhut, popullit të Hudit, 

6  Remember, O Messenger, when Moses fulfilled 
the instruction of his Lord and said to his people, 
the Israelites, reminding them of Allah’s favours to 
them: O my people, remember Allah’s favour on 
you when He saved you from the people of Phar-
aoh and gave you safety from their affliction. They 
were making you suffer greatly, killing your sons, 
so that no one would be born amongst you to take 
over Pharaoh’s kingdom, and letting your women 
live to humiliate and disgrace them. In their doing 
so was a great test of patience for you. Allah then 
rewarded you for your patience in this trial by sav-
ing you from the affliction of the people of Pharaoh.

7  Moses said to them: Remember when your Lord 
clearly announced to you: If you are grateful to Al-
lah for the above-mentioned favours that He has 
blessed you with, then He will give you more from 
His favour and grace. But, if you deny His favours 
to you and do not show gratitude for them, His pun-
ishment is severe for those who deny His favours 
and are not grateful for them.

8  Moses said to his people: O my people, if you 
yourselves reject the truth and together with you all 
those on earth also reject the truth, the harm of your 
rejection will be on you, for Allah is self-sufficient 
and deserving of praise by Himself. The faith of the 
believers does not benefit Him and the rejection of 
the disbelievers does not harm Him.

9  Has not the news of the destruction of the com-
munities who disbelieved before you reached you, 
O disbelievers? The people of Noah, the Ad, the 
people of Hud, Thamud - the people of Salih - and 
the communities that came after them, which are 
so numerous that their full number is known only to Allah? Their messengers came to them with clear signs as well as 
miracles. But they did not respond to their messengers and did not believe them. They did not utter anything that indicat-
ed their faith. Instead they said to their messengers: We reject what you have been sent with. We have disturbing doubts 
about what you are calling us to.

10  Their messengers said in response to them: Can there be any doubt about Allah’s Oneness and about worshipping Him 
alone, when He is the Creator of the heavens and the earth, who brought them into existence without any precedent?! 
He calls you to have faith in Him so that He can wipe out your previous sins and defer you until such time that you can 
complete your fixed period of life in this world. Their people said to them: You are only human like us. You have no 
merit over us. You want to turn us away from what our forefathers used to worship. Bring us clear proof indicating the 
truthfulness of your claim that you are messengers from Allah to us.

 Beneficial Points:
1. One of the means of calling towards Allah is to remind those addressed of Allah’s favours to them, especially if that is 
linked to a great favour such as victory over or salvation from an enemy.
2. It is Allah’s grace that He promised His servants more favours in lieu of their gratitude. On the other hand, His threat 
is severe to those who reject Him.
3. The rejection by His servants does not harm Allah at all, just as the faith of His servants does not benefit Him. He is 
self-sufficient and praiseworthy by His self. 
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dhe besimtarëve, që të banojnë në Tokë pas shkatërrimit të tyre, - është argument për këdo që e ndien Madhështinë dhe 
Mbikëqyrjen Time mbi të dhe që ia ka frikën paralajmërimit Tim për dënimin.

15  Pastaj të dërguarit i kërkuan Zotit të tyre që t’i ndihmonte kundër armiqve dhe kështu çdo mendjemadh dhe arrogant 
që nuk e ndoqi të Vërtetën u shkatërrua, pavarësisht qartësisë që ajo kishte për të.

16  Përpara këtij arroganti do jetë Xhehenemi në Ditën e Gjykimit, i cili do të jetë pritë për të. Aty do t’i jepet të pijë 
prej ujit që rrjedh nga lëkurat e banorëve të Zjarrit, kështu që as etja nuk i shuhet me të, e as dënimi me etje e me forma 
të ngjashme nuk i hiqet.

17  Do përpiqet herë pas here që të pijë prej tij, por nuk do mund ta kapërdijë, për shkak të nxehtësisë së lartë, hidhësisë 
dhe qelbëzimit të tij dhe vdekja do t’i vijë nga të gjitha anët, prej ashpërsisë së fortë të dënimit, por që ai nuk mund 
të vdesë, e të rehatohet, përkundrazi ai do të qëndrojë gjallë, që ta vuajë dënimin, pasi përpara do ketë edhe një tjetër 
dënim të ashpër, që do jetë duke e pritur.

18  Shembulli i veprave të mira, që i bëjnë jobesimtarët si: dhënie lëmoshe, bamirësia, tregim mëshire ndaj të shtypurve, 
është si një pluhur rëre, që erërat e forta e marrin me vete në një ditë të ashpër furtune me rërë, të cilën me fuqi e bartin 
duke e shpërndarë atë në çdo vend (nëpër shkretëtirë), derisa të mos mbesë asnjë gjurmë. Kështu janë edhe veprat e 
jobesimtarëve, të cilat i merr me vete kufri (mohimi i Allahut), duke mos përfituar vepruesi i tyre asgjë në Ditën e Gjy-
kimit, pasi ato vepra të cilat nuk bëhen për shkak të Imanit (besimit tek Allahu) janë të destinuara për humbje (kohe dhe 
energjie) dhe devijim larg Rrugës së Vërtetë. 

 Mësime nga ajetet:
 Vërtet që profetët dhe të dërguarit ishin njerëz, vetëm se Allahu i Lartësuar u dha atyre disa dhunti, që të mbanin mbi 
vete përgjegjësinë e Mesazhit, duke i përzgjedhur ata nga mesi i bijve të Ademit.
 Thirrësi, i cili dëshiron që të sjellë ndryshimin, duhet që të jetë i vetëdijshëm se do të përballet me vështirësi të mëdha, 
të cilat pritet që t’i vijnë në Rrugën e Thirrjes, si: përzënia, shpërfillja, shqetësimi me fjalë dhe akte etj.
 Thirrësve dhe të devotshmëve vepërmirë u është premtuar fitorja dhe udhëheqja në Tokë.
 Bërja e qartë se veprat e mira që bëjnë jobesimtarët do të jenë të pashpërblyeshme dhe nuk do t’u merren në konsideratë 
në Ditën e Gjykimit, që ata të shpëtojnë, për shkak se ata kanë mohuar (Allahun dhe Ditën e Gjykimit). 

11  Të dërguarit ua kthyen duke u thënë: “Ne jemi 
vetëm njerëz, sikurse edhe ju dhe nuk e mohojmë 
ngjashmërinë tonë me ju në këtë aspekt. Por kjo 
nuk do të thotë që kjo ngjashmëri të jetë në të gjitha 
gjërat, pasi Allahu mund t’i japë dhunti të veçanta 
kujt të dëshirojë prej robve të Vet, duke zgjedhur 
të dërguar për njerëzit. Kështu që nuk është e pra-
nueshme që t’jua sjellim ne atë që ju kërkuat, pra, 
faktet e pakundërshtueshme (mrekullive), vetëm 
nëse këtë e dëshiron Allahu. Madje nuk është as 
brenda mundësive tona që t’i sjellim ne ato, për-
kundrazi, vetëm Allahu është i Plotfuqishëm që ta 
bëjë diçka të tillë, prandaj vetëm tek Allahu duhet 
të mbështeten ata që i besojnë Atij për të gjitha 
çështjet e jetës së tyre.

12  E çfarë shkaku a arsye mund të na pengojë neve 
prej mbështetjes tek Ai, ndërkohë që Ai na ka për-
udhur në rrugën më të drejtë dhe më të qartë (rrugën 
e besimit)?! Prandaj, ne do ta durojmë lëndimin që 
na i shkaktoni, duke na quajtur gënjeshtarë e duke u 
tallur me ne. Vetëm tek Allahu duhet të mbështeten 
ata që dëshirojnë të gjejnë mbështetje për të gjitha 
çështjet e tyre.”

13  Pastaj, ata që ishin mohues prej popujve të të 
dërguarve, pasi e panë se ishin të paaftë që të ar-
gumentonin me të dërguarit e tyre, u thanë: “Kemi 
për t’ju përzënë prej vendit tonë ose hiqni dorë nga 
feja juaj e kthehuni në fenë tonë”. Atëherë, Allahu 
u shpalli të dërguarve, për t’i qetësuar: “Kemi për 
t’i shkatërruar zullumqarët, të cilët mohuan Allahun 
dhe të dërguarit e Tij.

14  Ndërsa juve kemi për t’jua mundësuar që të ba-
noni në Tokë, ju të dërguar dhe kush ju ndjek juve, 
pas shkatërrimit të tyre.” Kjo që u përmend, - shka-
tërrimi i mohuesve dhe mundësimi i të dërguarve 

11  In response to them, their messengers said: We 
are people like you, so we are not blaming you 
for imitating your forefathers in that respect. Just 
because you are people, it does not mean that you 
should imitate them in everything. Amongst His 
servants, Allah bestows unique favors on whomev-
er He wishes, so He will choose some to be mes-
sengers to mankind. It is forbidden for us to grant 
you whatever evidence you desire, except if Allah 
so chooses. It is not within our power to bring you 
such evidence; instead, Allah alone is the One ca-
pable of doing so. Those who entrust all of their 
affairs to Allah will have trust in Him.

12  What sort of objection or excuse would cause us 
to cease having trust in Him? He has guided us to 
the clearest and most upright path. We will be pa-
tient against the harm you caused to us by belying 
and mocking us. Those who put their trust in Allah 
will entrust all of their affairs to Him alone.

13  When those who disbelieved in Allah, from 
amongst the people to whom the messengers were 
sent, were unable to respond to the messengers’ ar-
guments, they said: “We will drive you out from 
our town, or you will have to reject your religion 
and return to ours.” Allah then sent revelation to 
His messengers, as a way to strengthen them: “We 
will surely destroy the wrongdoers who disbelieved 
in Allah and His messengers.”

14  O messengers, we will cause you to dwell on the 
earth after their destruction. What has been men-
tioned of the destruction of the denying disbeliev-
ers and causing their believing messengers to dwell 
on the earth after the disbelievers’ destruction is for 

whoever reflects on My majesty and observance of it, as well as for who feared My warning to him of the punishment.
15  The messengers asked Allah to make them victorious over their enemies. Every person who is arrogant and stubborn 

towards the truth, who does not follow it despite it being apparent to him, is a loser.
16  Hellfire is in front of this arrogant person, awaiting him. He will be given the puss that oozes from the people of Hell-

fire to drink, but it will not quench his thirst. He will continue to be punished with thirst and other types of punishments.
17  He will continue to sip it over and over because of the severity of its bitterness, its heat, and its rottenness. But he will 

not be able to swallow it. He will then be overcome by death from every direction due to the severity of the punishment. 
But he will not die and be relieved. Instead, he will remain alive and complain of the punishment. In front of him there is 
another severe punishment that awaits him.

18  The righteous actions of the disbelievers, such as giving charity and having kindness and mercy towards a weak 
person, are like ashes on a windy day. They are carried away by the wind and scattered all over the place until no trace 
of them remains. Such are the deeds of the disbelievers, which are blown away by disbelief. These deeds will not benefit 
their owners on the Day of Judgement. Actions that are not based on faith are deviations that are far from the path of truth.

 Beneficial Points:
1. Prophets and messengers are people of the children of Adam, except that Allah, the Exalted, honored them by causing 
them to carry the message, and He chose them for it from amongst the children of Adam.
2. The preacher who wishes to instill change must expect that he will be confronted by difficulties, including verbal and 
physical actions of dismissal, denial, and harm.
3. Preachers and righteous people are promised victory and vicegerency on earth.
4. The horrible fate of the wrongdoers and enemies of the Messengers, and demonstrating the punishments that Allah has 
prepared for them in the afterlife.
5. Showing how the deeds of the disbelievers will be rejected and not considered due to their disbelief.
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ponoja mosbesimin dhe devijimin, menjëherë sapo ju thirra për në kufër (mohimin e Allahut dhe Ditës së Gjykimit) dhe 
jua zbukurova gjynahet, ju shpejtuat të më ndiqnit. Prandaj mos më qortoni mua, sa i përket devijimit tuaj, por qortoni 
veten tuaj, pasi ajo e meriton fillimisht të qortohet. Unë sot nuk mund t’ju shpëtoj dot prej dënimit tuaj, ashtu sikurse 
edhe ju nuk mund të më shpëtoni dot mua prej dënimit tim. Unë e mohoj çdo lloj adhurimi që më keni bërë mua, duke 
më barazuar me Allahun. Vërtet që zullumqarët, ata që i bënë shirk (idhujtari) Allahut në jetën e dynjasë dhe e mohuan 
Atë, e meritojnë dënimin e dhembshëm, që i pret në Ditën e Gjykimit.
* Pasi Allahu përmend se si do të jetë fundi i jobesimtarëve në Ditën e Gjykimit, si një frikësim prej tij, përmend pastaj 
edhe se si do të jetë edhe përfundimi i besimtarëve, si një përmallim për të, duke thënë: 

23  E ndryshe nga fundi i jobesimtarëve, ata që besuan dhe bënë vepra të mira do të futen në kopshtet e Xhenetit, ku 
rrjedhin lumenj poshtë kështjellave dhe pemëve të tyre. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë, me lejen e Zotit të tyre dhe 
mundësimin prej Tij. Aty do të përshëndesin njëri-tjetrin, do t’i përshëndesin engjëjt, si dhe do t’i përshëndesin edhe 
Zoti i tyre (Qoftë i Lartësuar!), me selam.

24  A nuk e di, o i Dërguar, se si Allahu e solli si shembull për Fjalën e mirë të Teuhidit (Njëshmërisë së Allahut), e cila 
është: La ilahe il’Allah (Nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet përveç Allahut), të cilën e përngjasoi me një pemë 
të mirë, palmën e hurmës arabe, ku trungu i saj është i ngulur në Tokën e qëndrueshme, thith ujin me rrënjët e saj të 
mira, ndërsa shtati i saj që ngrihet drejt qiellit, përthith vesën dhe ajrin e pastër. 

 Mësime nga ajetet:
 Bërja e qartë e përfundimit të keq të ndjekësve të udhëheqësve, nëse ata bashkohen në të kotën.
 Bërja e qartë se shejtani është armiku më i madh i bijve të Ademit dhe se ai është një gënjeshtar i poshtëruar dhe i 
paaftë, i cili nuk do të ketë mundësi të bëjë për veten dhe as ndjekësit e tij asgjë në Ditën e Gjykimit.
 Pranimi që Iblisi i bëri se premtimi i Allahut të Lartësuar është i vërtetë dhe se premtimi i shejtanit është thjesht një 
gënjeshtër.
 Përngjasimi i Fjalës së Teuhidit (Njëshmërisë së Allahut) me pemën që jep frute të mira, që ka degë të larta dhe me 
rrënjë të ngulura fort.

19  Vallë,a nuk e sheh, o njeri, se Allahu i krijoi qiejt 
dhe Tokën me një drejtësi precize dhe se nuk i ka 
krijuar ato rrëmujë e pa asnjë qëllim. Po të kishte 
dashur që t’ju zhdukte juve, o njerëz, dhe të sillte 
në vendin tuaj krijesa të reja, që do ta adhuronin 
Atë, do t’ju kishte zhdukur dhe do ta kishte sjellë të 
tjerë, që do ta adhuronin dhe do t’i bindeshin Atij, 
e kjo për Të është një çështje e lehtë.

20  Kështu që, shkatërrimi i juaj dhe sjellja e një 
krijimi tjetër nga ju, nuk është e pamundur për Të 
(Qoftë i Lartësuar!), pasi Ai është i Plotfuqishëm 
për gjithçka dhe se asgjë nuk mund ta bëjë Atë të 
paaftë.

21  Mirëpo Allahu dëshiron që Ditën e Kthimit, kur 
njerëzit të dalin prej varreve të tyre për tek Allahu, 
ndjekësit e shtypur t’u thonë zotërinjve të tyre udhë-
heqës: - “Ne ishim ndjekësit tuaj, o pari, që i vinim 
në zbatim urdhrat tuaja dhe hiqnim dorë prej asaj 
që na ndalonit, prandaj a mund të na lehtësoni pak 
dënimin e Allahut?!” Paria e tyre udhëheqëse u për-
gjigjet: “Nëse Allahu do të na e kishte mundësuar 
që të besonim, do t’ju kishim drejtuar edhe juve për 
tek besimi, e kështu do të kishim shpëtuar të gjithë 
prej dënimit të Tij, por ne zgjodhëm devijimin, e kë-
shtu ju devijuam edhe juve. Prandaj për ne dhe për 
ju do të jetë njësoj, u plogështuam në përballimin 
e dënimit apo e duruam atë, për ne tashmë nuk ka 
shtegdalje prej tij!”

22  (Shejtani i mallkuar) Iblisi ka për të thënë: - 
“Vërtet që Allahu ju kishte dhënë premtimin e Vër-
tetë dhe Ai e realizoi atë që kishte premtuar. Ndërsa 
unë, edhe pse ju jepja premtime të rreme, duke mos 
iu përmbajtur premtimit që jua pata dhënë, edhe 
pse pa patur ndaj jush asnjë fuqi, që t’ju detyroja, 
sa isha në jetën e dynjasë, në mënyrë që t’jua im-

19  Do you not know—and this language is directed 
to anyone it suits—that Allah created the heavens 
and the earth with truth, and He did not create them 
in vain? If He wishes to remove you, O people, 
and replace you with a different creation that will 
worship and obey Him in your place, He would 
have done so and produced a different creation that 
would worship and obey Him. It would be an easy 
matter for Him.

20  Destroying you and replacing you with a dif-
ferent creation is not difficult for Him, may He be 
Glorified. Allah is capable of all things, and Noth-
ing is outside His ability.

21  The created things emerged from their graves 
towards Allah on the Appointed Day. The weak fol-
lowers said to their eminent leaders: “O masters, 
we were followers to you. We were commanded by 
your command, and forbidden by your prohibition. 
So will you protect us against any of Allah’s pun-
ishments? The eminent leaders said: “If Allah had 
directed us towards guidance, we would have ush-
ered you towards it. Then we would all have been 
saved from His punishment. However, we were 
misguided and we lead you astray. It is the same for 
the both of us, whether we are too weak to bear the 
punishment or are patient, there is no escaping the 
punishment for us”.

22  When the people of paradise entered paradise, 
and the people of hellfire entered hellfire, Iblis 
said: “Indeed Allah gave you a true promise, and 
he carried out his promise to you. I gave you a false 
promise and I failed to fulfil my promise to you. 
With whatever strength I have I will use to compel 
you in this world towards disbelief and misguidance. I invited you towards disbelieve and made sins attractive to you, 
so you were quick to follow me. Do not blame me for what befell you of misguidance, but blame yourselves because 
yourselves are more deserving of blame. I will not help you in averting your penalty, and you will not help me in averting 
my penalty. I denounce that you made me a partner with Allah in your worship. Those who do wrong by associating 
partners with Allah in this world and disbelieve in Him have a painful penalty that awaits them on the Day of Judgment.
When Allah mentioned the fate of the disbelievers on the Day of Judgment as a way to make people fearful of Him, He 
also mentioned the fate of the believers in order to entice people towards Him. Allah said:

23  By contrast to the fate of the wrongdoers, Allah caused those who have faith and do good deeds to enter Paradise with 
rivers flowing under its palaces and trees. They will dwell in it eternally in the presence of their Lord. They will greet one 
another, the angels will greet them and their Lord, may He be Glorified, will greet them with peace.

24  O Messenger, do you not know how Allah presented an example of the monotheistic phrase: “There is no deity but 
Allah”, when He likened it to an excellent tree, the date palm. Its trunk shoots into the earth’s floor and it drinks water 
with its excellent roots. Its branches reach out into the sky, drinking from the moisture and inhaling the good wind.

 Beneficial Points:
1. Demonstrating the fate of the follower and the followed one when they both engage in wrongful acts.
2. Demonstrating that Satan is the greatest enemy to the children of Adam, and that he is a liar, forsaken and weak. He 
will have no claim for himself nor his followers on the Day of Judgment.
3. Iblis’s admission that the promise of Allah, the Exalted, is the truth, and that Satan’s promise is purely a lie.
4. Likening the monotheistic phrase to a tree of sweet fruits, high branches and firm trunks.
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prej Zotit të vet, duke e dërguar kështu, këdo që i ndoqi ata në kufër, prej popullit të tyre, për në vendin e shkatërrimit.
29  Ky vend i shkatërrimit është Xhehenemi, ku ata do të futen, duke vuajtur ashpërsinë e nxehtësisë së tij. Sa vend i keq do 

të jetë ai vend për ta!
30  Ata kanë krijuar zota të rremë në mënyrë që me këtë t’i devijojnë prej Rrugës së Allahut ata që do t’i ndiqnin, pasi patën 

humbur edhe vetë prej saj. Thuaju atyre, o i Dërguar: “Përjetojini për pak kohë kënaqësitë dhe me dyshimet, të cilat po i përhapni 
në jetën e kësaj bote, pasi kthimi juaj në Ditën e Gjykimit do të jetë Zjarri dhe se për ju nuk do të ketë fund tjetër përveç tij.

31  Thuaju, o i Dërguar, besimtarëve: “O besimtarë, kryejeni namazin në formën më të kompletuar, jepni prej pasurisë me të 
cilën ju ka furnizuar Allahu, domethënë, lëmoshat që i keni obligim (zekatin) apo që dëshironi t’i jepni vullnetarisht (sadakatë), 
qoftë fshehurazi prej frikës së syfaqësisë, qoftë haptazi, në mënyrë që t’ju marrin shembull edhe të tjerët, para se të vijë një Ditë 
në të cilën nuk do të ketë as shitblerje dhe as shkëmbime, në mënyrë që të shpëtohet prej dënimit të Allahut, si dhe as ndonjë 
miqësi, ku shoku të ndërmjetësojë për shokun e tij.

32  Allahu është Ai që i solli në ekzistencë qiejt. Është Ai që e solli në ekzistencë edhe Tokën, në një formë që nuk kishin ekzis-
tuar kurrë më parë. Është Ai që e zbret prej qiellit ujin e shiut, duke nxjerrë nëpërmjet tij të gjitha llojet e frutave, si furnizim 
për ju, o njerëz. Është Ai që jua nënshtroi edhe anijet, të cilat lundrojnë mbi ujë sipas caktimit të Tij. Madje, Ai ju nënshtroi 
edhe lumenjtë, në mënyrë që të pini prej tyre e t’u shuani etjen kafshëve dhe të mbjellave tuaja.

33  Është Ai që ua nënshtroi edhe Diellin dhe Hënën, të cilët vazhdimisht janë në lëvizje, sikurse nënshtroi për ju edhe natën, 
edhe ditën, të cilat ndjekin njëra-tjetrën. Natën, në mënyrë që të flini e të qetësoheni dhe ditën, në mënyrë që të aktivizoheni 
e të angazhoheni. 

 Mësime nga ajetet:
 Përngjasimi i fjalës së kufrit me bimën e handhales ose kungullit helmues të shkretëtirës, i cili as nuk ngrihet lart, as 
nuk jep fruta të shijshme dhe as nuk reziston.
 Lidhja mes urdhrit për të kryer namazin dhe për të dhënë zekatin, krahas përkujtimit të Jetës Tjetër, tregon se këto të 
dyja do të jenë ndër shkaqet kryesore për shpëtimin e njeriut në atë Ditë.
 Numërimi i disa mirësive madhështore është tregues se sa i madh është gjynahu i kufrit (mohimit të Allahut) që bëjnë 
disa bij të Ademit dhe i mosmirënjohjes që ata tregojnë ndaj mirësive të Tij (Qoftë i Lartësuar!). 

25  Ajo është një pemë e mirë, e cila jep fruta të mira 
në çdo stinë, me urdhër të Zotit të saj. Kështu i sjell 
Allahu këta shembuj për njerëzit, në mënyrë që ata 
të meditojnë.

26  Ndërsa shembulli i fjalës së keqe të shirkut (idhuj-
tarisë) është një bimë të keqe, që është kungulli i egër 
helmues (handhales), i cili shkëputet prej rrënjëve 
të veta e nuk ka qëndrueshmëri në Tokë dhe as nuk 
ngrihet lart në qiell, të cilën e kanë tharë dhe e kanë 
marrë erërat. Kështu edhe fjala e kufrit (mohimit të 
Allahut) ikën e zhduket, duke mos mundur ta ngrejë 
kurrë për tek Allahu veprën e mirë të dikujt. 

27  Kështu i stabilizon Allahu edhe besimtarët nëpër-
mjet Fjalës së Mirë përforcuese, Fjalës së Teuhidit (La 
ilahe il’Allah- Nuk ka zot tjetër që e meriton adhuri-
min përveç Allahut), duke u mundësuar një besim të 
palëkundur, që në jetën e kësaj bote, derisa t’i gjejë 
vdekja besimtarë, po ashtu edhe në Jetën e Berzahut 
(mes vdekjes dhe Ringjalljes) kur ata të jenë në varret 
e tyre duke u pyetur (me pyetjet: Kush është Zoti yt, 
Pejgamberi yt dhe Feja jote?!), ashtu edhe në Ditën e 
Gjykimit (kur të shohin tmerret e asaj Dite). Ndërsa zu-
llumqarët, që bëjnë shirk (idhujtari) dhe kufër, Allahu 
ka për t’i devijuar prej të duhurës dhe udhëzimit, pasi 
Allahu bën çfarë të dëshirojë. Ai, me drejtësinë e Vet, 
e lë në devijim atë që e do devijimin dhe me mirësinë 
e Vet ia mundëson udhëzimin atij që e do udhëzimin, 
kështu që askush nuk mund të ndërhyjë mes Tij dhe 
dëshirës së Tij (Qoftë i Lartësuar!).

28  Tashmë e ke parë, o i Dërguar, se si ata që e mo-
huan Allahun dhe të Dërguarin e Tij prej fisit Kurejsh, 
i shkëmbyen mirësitë e Allahut ndaj tyre, mirësinë e 
sigurisë në Qabe dhe mirësinë e dërgimit të Muhamedit 
j nga mesi i tyre, me mosmirënjohjen ndaj mirësive 
të Tij dhe me mosnjohje të asaj me të cilën ai u erdhi 

25  This excellent tree provides its sweet fruit each 
time by the permission of its Lord. Allah, the Ex-
alted, may He be Glorified, provides examples for 
people to encourage them to remember.

26  The example of the bad word of disbelief is that 
of a bad tree, the colocynth. It is removed from its 
foundation with no stability on the earth. Nor does 
it extend into the sky, so it dies and is scattered by 
the wind. The word of disbelief results in ruin, and 
its owner’s good deeds will not reach Allah.

27  Through the monotheistic word, Allah makes 
the believers firm in their belief in the world until 
they die upon belief, as well as in the Transitory 
Stage in their graves when they are asked, and He 
will make them firm on the Day of Judgment. By 
causing them to associate partners with Him and 
disbelieve in Him, Allah will lead the wrongdo-
ers away from guidance and what is correct. Allah 
does as He wishes when it comes to leading astray 
whomever He wants in accordance with His jus-
tice and guiding whomever He wants in accordance 
with His grace. Allah cannot be coerced (may He 
be glorified).

28  You have seen the circumstance of those who 
disbelieved in Allah and His Messenger from 
amongst Quraysh when they rejected Allah’s favor 
of having kept them safe in the Sacred Precinct. 
And in sending Muhammad, peace be upon Him, to 
them, they chose disbelief in His favours when they 
belied what he had brought them from their Lord. 
They caused their people that followed them in dis-
believing to descend into the abode of destruction.

29  The abode of destruction is the Hellfire that they 
will enter. They will suffer its heat, and the worst of dwellings with be theirs to dwell in.

30  The idolaters made idols and counterparts for Allah so that they would lead their followers away from Allah’s path 
after they had been lead away from it. O Messenger, say to them: “Enjoy the objects of desire in your possession, and 
the spreading of doubt in the world. On the Day of Judgment your recompense will be the Hellfire, and you will have no 
other recompense besides it”.

31  O Messenger, say to the believers: “O believers! Perform the prayer with perfection. With the wealth Allah has given 
you, give obligatory and recommended charity in a secretive manner to avoid conceit, but also openly so others will 
take you as an example. Do so before a day arrives in which there is no trade or ransom to redeem yourself from Allah’s 
punishment, nor is there any friendship where a friend may intercede on the other’s behalf”.

32  Allah is the One Who has generated the heavens and the earth as things unlike anything else. He caused water to fall as 
rain from the heavens, and from that water He caused different types of crops to sprout as sustenance for you, O people. 
In accordance with His judgment, Allah subjugated ships for you to travel over water, and He subjugated rivers so that 
you could drink from them and water your livestock and crops.

33  Allah subjugated the sun and the moon to continuously orbit. He subjugated the day and the night to alternate, the 
night for your sleep and rest and the day for your activity and work.

 Beneficial Points:
1. Comparing the word of disbelief to the crawling colocynth, which does not grow upwards, produce sweet fruit or 
endure.
2. The link between commanding prayer and Zakat and mentioning the Hereafter is to convey the feeling that both prayer 
and charity lead to salvation in the afterlife. 
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38  Zoti ynë, vërtet që Ti e di gjithçka që ne e mbajmë të fshehtë në brendësi, ashtu sikurse e di edhe gjithçka që ne e publikojmë, 
pasi Allahut nuk mund t’i fshihet asgjë, as në Tokë dhe as në qiej e që mos ta dijë atë, kështu që Atij nuk mund t’i fshihet nevoja 
jonë dhe as varfëria jonë për Të.

39  Mirënjohja dhe lavdërimi qoftë për Allahun e Lartësuar, i Cili iu përgjigj lutjes time, që të më dhuronte mua të devotshëm 
përmirësues, duke më dhuruar mua në moshën e pleqërisë Ismailin nga Haxherja dhe Is’hakun nga Sara! Vërtetë që Zoti im i 
Lartësuar është Dëgjues i lutjes së atij që i lutet.

40  O Zoti im, më mundëso që të jem prej atyre që e falin namazin në formën më të kompletuar! Bashkë me mua, mundësoja edhe 
pasardhësve të mi që ta kryejnë po ashtu! O Zoti ynë, pranoje lutjen time!

41  Zoti ynë, m’i fal mua gjynahet e mia, fali edhe gjynahet e prindërve të mi (lutje të cilën e ka bërë para se ta mësonte se babai 
i tij kishte vdekur si armik i Allahut, pasi kur e kuptoi se ai kishte vdekur si armik i Allahut, u distancua prej tij), si dhe fali edhe 
gjynahet e besimtarëve, atë Ditë kur njerëzit do të ngrihen për të dhënë llogari përpara Zotit të tyre”.

42  Dhe, mos mendo kurrësesi, o i Dërguar, se Allahu teksa ua vonon ndëshkimin zullumqarëve është i pavëmendshëm ndaj asaj 
që bëjnë ata, siç është: mohimi, pengimi nga Rruga e Allahut e të ngjashme. Përkundrazi, Ai është i Gjithëdijshëm në lidhje me 
çfarë bëjnë ata, Atij nuk mund t’i fshihet prej veprave të tyre asgjë. Mirëpo, Ai ua vonon atyre dënimin, në mënyrë që t’ua lëshojë 
atë në Ditën e Gjykimit. Ajo është Dita në të cilën shikimet do të shtangen lart, prej frikës dhe tmerrit që ata do të shikojnë. 

 Mësime nga ajetet:
 Bërja e qartë e mirësisë së Mekës, për të cilën qe lutur dhe i Dërguari i Allahut, Ibrahimi (Paqja dhe bekimi i Allahut 
qofshin mbi të!).
 Njeriut, sado që t’i ngrihet grada e devotshmërisë dhe adhurimit, duhet që të ketë frikë për veten dhe pasardhësit e tij 
prej rrezikut të madh të shirkut (idhujtarisë) dhe formave të imta të tij.
 Lutja që Ibrahimi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) bëri, është argument se njeriut, sado që t’i ngrihet vlera, 
përsëri mbetet i varfër dhe nevojtar për Allahun e Lartësuar.
 Prej formave edukuese, është edhe duaja (lutja) për fëmijët, që të bëhen të dobishëm, me besim dhe bindje fetare të 
pastër, si dhe t’u mundësohet që t’i kryejnë ritet e fesë.

34  Ai ju ka dhuruar gjithçka që i keni kërkuar dhe 
gjithçka që nuk ia keni kërkuar, kështu që nëse do të 
përpiqeshit t’i numëronit mirësitë e Allahut, nuk keni 
për të arritur që t’i përfshini kurrë të gjitha, aq shumë 
janë dhe se këto që po ju përmenden juve janë thjesht 
sa për shembull. Vërtet që njeriu është keqbërës ndaj 
vetes së vet dhe mosmirënjohës i madh i mirësive të 
Allahut të Lartësuar.

35  Përkujto, o i Dërguar, kur Ibrahimi, pasi i bëri vend 
djalit të vet, Ismailit dhe gruas së vet, Haxheres, në lu-
ginën e Mekës, u lut duke thënë: “O Zoti im, bëje këtë 
vendbanim, në të cilin unë lashë familjen time, Mekën, 
një vendbanim të sigurtë, ku të mos ketë gjakderdhje e 
as t’i bëhet kujt padrejtësi, si dhe largoje prej meje dhe 
prej pasardhësve të mi adhurimin e idhujve.

36  Vërtet, o Zoti im, besimi pagan ka shmangur (nga 
adhurimi Yt) shumë njerëz që mendojnë se idhujt mund 
të ndërhyjnë tek Ti që t'u bësh mirë atyre, e kështu u 
tunduan dhe i adhuruan ato. Prandaj kush ndjek she-
mbullin tim në Njësimin Tënd dhe nënshtrimin ndaj 
Teje, ai do të jetë pjesë e bashkësisë sime. Ndërsa kush 
më kundërshton mua, ai nuk ndjek më rrugën e Një-
simit Tënd dhe nënshtrimit ndaj Teje. Ti,  o Zoti im, je 
Falësi i gjynaheve dhe ia jep amnistinë Tënde kujtdo 
që dëshiron ta mëshirosh.

37  Zoti ynë, një pjesë të pasardhësve të mi, Ismaili dhe 
pasardhësit e tij, unë i lashë të banojnë një luginë, në 
Mekë, në të cilën nuk ka tokë për mbjellje dhe as ujë, 
por që është pranë Shtëpisë Tënde të Shenjtë (Qabes). 
Zoti ynë, unë i lashë pranë saj, në mënyrë që ata ta 
falin namazin aty, prandaj, o Zoti ynë, ktheji zemrat 
e njerëzve që të jepen ndaj tyre dhe ndaj këtij vendi, 
si dhe furnizoji ata edhe me fruta, me shpresën se do 
të tregohen mirënjohës ndaj Teje, për mirësitë që u ke 
dhuruar.

34  He gave you from everything you requested, 
and even from what you did not request. If you try 
to count Allah’s favors, you will not be able to due 
to their plenitude and variety. What was mentioned 
is but examples of His favours to you. Indeed, man 
is ever oppressive towards himself and very un-
grateful of Allah’s (the Exalted, may He be Glori-
fied) favours.

35  O Messenger, recall when Ibrahim said, after re-
locating his son Ismael and Ismael’s mother, Hajar, 
in the valley of Makkah: “Oh Lord! Make this city, 
Makkah, in which I have placed my family, a city of 
peace wherein no blood is shed and no person op-
presses another. Distance myself and my children 
from the worship of idols”.

36  “O Lord! The idols have misguided many peo-
ple when they believed that the idols would inter-
cede for them. They were allured to the idols, and 
they worshipped them instead of Allah. Whoever 
follows me in claiming Allah as One and obeying 
Him, then he is among my party and followers. 
Whoever disobeys me and does not follow me in 
claiming Allah as One and obeying Him, then You, 
O Lord, are Forgiving of the sins of whomever You 
wish and You are Merciful towards them”.

37  “Our Lord, I have placed some of my decedents, 
Ismael and his children, to dwell in a valley (i.e., 
Makkah) in which there is no crop and no water 
inside Your sacred House. Our Lord, You caused 
them to dwell by Your House so they may uptake 
praying in it, so cause peoples’ hearts to have com-
passion towards them and this city. And grant them 
sustenance from the crops in the hope that they will 
be thankful for the favors You have bestowed upon them”.

38  Our Lord, You know all that we keep secret and make known. Nothing on Earth or in the heavens remains hidden from 
Allah. He knows of it, so our need and dependence on Him does not remain hidden from Him.

39  Thanks and praise are due to Allah, may He be glorified, Who answered my supplication to grant me someone right-
eous. In my old age, He gave me Ismael from Hajar and Ishaq from Sara. My Lord, praised be He, hears the supplication 
of the supplicant.

40  O Lord, make me able to perform my prayer with perfection, and make my descendants people who do that also. Our 
Lord, answer and accept our prayer.

41  “Our Lord, forgive me my sins, and forgive the sins of my father (he said that before he knew that his father was an 
enemy of Allah. When it became clear to him that his father was Allah’s enemy, he repudiated his father). And forgive the 
sins of the believers on the day that mankind goes forth to be taken to account in front of their Lord.”

42  O Messenger, do not think that if Allah delays the punishment of the wrongdoers that He neglected their acts of lying, 
obstructing the path to Allah and other such deeds. Allah is aware of these things and nothing remains hidden from Him. 
Indeed, Allah delays their punishment until the Day of Judgment, the day that people’s eyes will stare in horror at the 
terror they will witness.

 Beneficial Points:
1. Signalling to the severity of disbelief of some of the Children of Adam despite the profuse favors Allah (the Exalted) 
has gifted them.  2. Demonstrating the excellence of Makkah, which Allah’s prophet (peace be upon him), Ibrahim, sup-
plicated for.  3. Showing that it remains necessary for an individual, no matter how much his rank is elevated by doing 
what is asked of him and servitude, to continue fearing for himself and his descendants from falling into idolatry, whether 
its manifestation are significant or not.  4. Ibrahim’s (peace be upon him) supplication indicates that a servant, no matter 
how much his rank is raised, remains dependent upon Allah, the Exalted, and in need of Him.  5. One of the techniques 
of rearing: praying for the righteousness, correct belief and guidance of one’s children in upholding rites of the religion.
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47  Prandaj kurrsesi mos mendo, o i Dërguar, se Allahu, i Cili u premtoi të dërguarve të Vet ndihmën dhe dominimin 
e fesë së Tij, ka për ta thyer premtimin që ua ka dhënë të dërguarve të Vet, pasi Allahu është i Plotfuqishëm dhe Atë 
nuk mund ta bëjë të paaftë asgjë. Ai ka për t’u dhuruar krenari të dashurve të Vet (besimtarë) duke u mundësuar të jenë 
hakmarrës të ashpër ndaj armiqve të Tij dhe të të dërguarve të tij.

48  Kjo hakmarrje ndaj jobesimtarëve do të ndodhë Ditën e Gjykimit, ditën kur kjo Tokë do të shndërrohet në një tjetër 
Tokë, të bardhë e të pastër, ndërsa qiejt në të tjerë qiej, si dhe kur njerëzit të dalin prej varreve, bashkë me trupat dhe 
veprat e tyre, për të qëndruar përpara Allahut, të Vetëm në sundimin dhe madhështinë e Tij, përpara Mposhtësit, i Cili 
mposht dhe nuk mposhtet, që triumfon e nuk mundet.

49  Ditën që do të ndryshohet Toka në një Tokë tjetër bashkë me qiejt, do të shohësh, o i Dërguar, se si mohuesit do të 
lidhen me njëri-tjetrin në vargonj, ku duart, këmbët dhe qafat e tyre do t’u bashkohen, për shkak të zinxhirëve,

50  rrobat e tyre do jenë prej katrani (një lëndë e djegur në nxehtësinë më të lartë), ndërsa fytyrat e tyre të zymta ka për 
t’i mbuluar zjarri, 

51  në mënyrë që t’ia japë Allahu çdo njeriu atë që ai pati bërë, qoftë mirë apo keq. Vërtet që Allahu është i Shpejtë në 
llogaritjen e veprave.

52  Ky Kuran që i është zbritur Muhamedit j është shenjë për njerëzit, në mënyrë që të frikësohen prej asaj që përmendet 
në të, pra, kërcënimit të ashpër, që ta dinë se i vetmi që e meriton adhurimin është Allahu, në mënyrë që ta adhurojnë 
vetëm Atë, të mos i bëjnë Atij të barabartë asnjë, si dhe të nxjerrin mësime e të përfitojnë prej tij të zotët e mendjeve të 
kthjellëta, pasi pikërisht ata janë që përfitojnë prej këshillave dhe mësimeve. 

 Mësime nga ajetet:
 Përshkrimi i ngjarjeve të Ditës së Gjykimit, duke treguar edhe pamundësinë e njerëzve, frikën, dobësinë dhe tmerrin 
e tyre, kur Toka të jetë shndërruar në një tjetër Tokë, bashkë me qiejt.
 Përshkrimi i ashpërsisë së dënimit dhe i poshtërimit, i cili do të bjerë mbi vepruesit e kufrit (mohimit) dhe gjynaheve 
në Ditën e Gjykimit.
 Njeriu, sa është në jetën e kësaj bote, ka mundësi të veprojë për të ardhmen e vet, prandaj ai duhet të përpiqet që të 
bëjë veprat obligative, pasi Allahu i Lartësuar nuk ka për t’i dhënë mundësi tjetër kur ta ringjallë Ditën e Gjykimit. 

43  Ditën kur njerëzit të dalin prej varreve të tyre, 
duke shpejtuar për tek Ai që i thërret, kokat do t’i 
kenë të shtangura lart, duke shikuar me frikë nga 
qielli, ndërsa shikimet iu treten duke mos u kthyer 
më, sepse mbesin të fiksuara lart prej tmerrit që 
përjetojnë, ndërsa zemrat janë të boshatisura, duke 
mos menduar e mos kuptuar asgjë, prej lemerisë 
së krijuar.

44  Prandaj frikësoje, o i Dërguar, popullin tënd 
prej dënimit të Allahut në Ditën e Gjykimit, ditën 
kur ata që ishin keqbërës ndaj vetvetes, me bërjen 
kufër (mohim) dhe shirk (idhujtari) ndaj Allahut, 
do të thonë: “O Zoti ynë, na jep afat dhe na e shtyj 
edhe pak dënimin, si dhe na kthe edhe një herë në 
dynja, vetëm për pak kohë, që të të besojmë e t’i 
ndjekim të dërguarit e Tu!” Këtyre do t’u thuhet me 
ashpërsi e përbuzje: “A nuk ishit ju ata që betoheshit 
në jetën e dynjasë, se për ju nuk do të kishte asnjë 
kalim prej jetës së dynjasë për në jetën e ahiretit, 
duke mos e pranuar ringjalljen pas vdekjes?! 

45  Madje ju banuat edhe në vendet e popujve të më-
hershëm, që ishin zullumqarë për shkak të mohimit 
të Allahut, si populli i Hudit dhe populli i Salihut, 
ndërkohë që ju e keni të qartë se çfarë shkatërrimi 
lëshuam mbi ta. Përveç kësaj, Ne ju sollëm edhe 
shembuj në Kuran në mënyrë që të nxirrnit mësime, 
mirëpo ju as që morët mësim prej tyre.

46  Madje ata që banuan në vendbanimet e popujve 
të mëparshëm keqbërës, planifikuan edhe kurthe 
për ta vrarë të Dërguarin, Muhamedin j e për t’i 
dhënë fund thirrjes së tij. Allahu i dinte planet e 
tyre. Atij nuk mund t’i fshihet asgjë. Vërtetë që 
plani i tyre ishte i dobët, edhe nëse ai do mund 
të shkulte malet apo diçka tjetër, në krahasim me 
kurthin e Allahut ndaj tyre.

43  When people will come forth from their graves, 
hurrying towards the caller, with their heads raised 
and anxiously gazing at the sky. Their gaze does 
not come back to them, but remains fixed because 
of the horror they witness. Their hearts are empty 
and are unable to comprehend, and they have no 
sense of understanding due to the terrifying thing 
they witness.

44  O Messenger, make your people fear Allah’s 
punishment on the Day of Judgment. Those who 
wronged themselves by disbelieving in Allah and 
associating partners with Him will say: “Our Lord, 
give respite to us, and delay for us the punishment. 
Return us to the world for a short period so we can 
believe in You and follow the messengers you sent 
to us”. They will be given a reprimanding response: 
“Did you not swear, while you were on earth, that 
you would not be transferred from the world to the 
afterlife, and you disbelieved in the resurrection af-
ter death?”

45  You took residence in the living spaces of pre-
vious nations, who before you had wronged them-
selves by disbelieving in Allah, such as the nations 
of Hūd and Ṣāliḥ. The destruction I caused to befall 
them was made clear to you. We also gave you ex-
amples in the book of Allah so that you would be 
warned, but you did not take them as a warning.

46  Those who took up residence in the living spac-
es of the wrongful nations arranged a plot to kill the 
Prophet Muhammad (peace be upon him) and put 
an end to his mission. Allah knows of their plans 
and nothing remains hidden from Him. Their plan 
was weak, for it is unable to move the mountains or 

anything else, contrary to Allah’s plan against them.
47  O Messenger, do not think that Allah, Who promised His messengers victory and the establishment of the religion, 

has given up on His promise to His messengers. Allah is noble and nothing overcomes His decree. He will strengthen and 
support His allies whilst reserving severe vengeance for His enemies and the enemies of His Messengers.

48  This revenge against the disbelievers will occur on the Day of Judgement, on the day that this earth will be exchanged 
for a barren and dustless earth and the skies will be exchanged for different skies. People will exit their graves with their 
bodies and deeds so that they can stand before Allah, Who alone is the possessor and owner of kingdom and majesty. He 
subdues and is never subdued and He defeats and is never defeated.

49  You shall see, O Messenger, a day when the earth will be exchanged for a different earth, and the heavens will be 
changed; the disbelievers and the idolaters have been bound close to one another, and their hands and feet have been 
joined to their necks with chains.

50  Their clothes will be made from resin (a highly flammable substance), and their sullen faces will be covered with fire.
51  Allah will recompense each soul for the good and evil it did, and Allah is swift in taking account. He will account for 

the first ones on a single day, and His accounting for one will not distract Him from accounting for another.
52  This Qur’ān, which was revealed to Muhammad (peace be upon him), is a forewarning from Allah to mankind so that 

they may take heed of the warnings and severe threats in it; and so they may know that the one who is obeyed in truth 
is Allah alone so that they will worship Him and not associate any partners with Him. Also, so that those with sound 
intellects will be admonished and warned by it, as they are the ones who will benefit from admonitions and warnings.

 Beneficial Points:
1. Illustrating the scenes of the Day of Judgement, people’s grief, their fear, their weakness, their terror and the changing 
of the earth and the heavens.
2. Describing the severity of the punishment and humiliation that will befall the people of disobedience and disbelief on 
the Day of Judgement.
3. Indeed the servant has control over the affairs of his life in this world, so he ought to strive towards doing what is asked 
of him. Allah, the Exalted, will not grant him another opportunity when He resurrects him on the Day of Judgement.
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