
7  Përse nuk po na sjell melekët që të dëshmojnë për ty, nëse ti po thua të vërtetën, se je profet i dërguar dhe se mbi ne do të zbresë ndëshkimi?!
8  Atëherë, Allahu ua ktheu përgjigjen për atë që kërkuan, pra, për ardhjen e engjëjve, duke u thënë: “Mirëpo engjëjt zbresin vetëm se nëse e kërkon 

Urtësia e Allahut, si dhe dënimi për shkatërrimin tuaj të jetë afruar. Dhe nëse kjo ndodh, që t’u vijnë atyre engjëjt dhe ata të mos besojnë, atëherë nuk 
do t’u jepet më afat, përkundrazi kështu kanë për ta përshpejtuar ndëshkimin”.

9  Ashtu siç Ne e zbritëm në të vërtetë këtë Kuran në zemrën e Muhamedit j si një përkujtim për njerëzit, gjithashtu Ne edhe kemi për ta mbrojtur 
Kuranin prej çdo ndërhyrje njerëzore, duke shtuar, pakësuar, ndryshuar dhe shtrembëruar, në të.

10  Edhe para teje në të vërtetë Ne patëm dërguar, o i Dërguar, të dërguar në shoqëritë të mëhershme mosbesimtare, të cilët i patën konsideruar gë-
njeshtarë, kështu që ti nuk je i pari që konsiderohesh gënjeshtar në popullin tënd në mesin e të dërguarve.

11  Aq sa atyre shoqërive të hershme mohuese nuk u vinte asnjë i dërguar e që të mos e konsideronin atë gënjeshtar dhe të talleshin me të.
12  Dhe se ashtu siç Ne e lamë mohimin të futet në zemrat e popujve të tillë, ashtu e lëmë atë të futet edhe në zemrat e idhujtarëve të Mekës, nëpërmjet 

refuzimit dhe arrogancës së tyre.
13  Duke mos besuar në këtë Kuran që iu zbrit Muhamedit j. Ndërkohë që ligji i përsëritshëm i Allahut për shkatërrimin e mohuesve që i konsiderojnë 

gënjeshtra ato (porositë) që u patën ardhur të dërguarit e tyre, tashmë është i ditur, në mënyrë që mohuesit e tu, o i Dërguar, të marrin prej tij mësim.
14  Mohuesit e tillë, do të vazhdonin në kokëfortësinë e tyre edhe nëse atyre do t’u bëhej e qartë e Vërteta nëpërmjet argumenteve të pamohueshme, 

madje edhe nëse atyre do ua hapnim dyert e qiellit dhe atyre do t’u mundësohej që të ngjiteshin në të.
15  Ata përsëri do të kishin thënë: “Neve na qenkan veshur sytë, e nuk po shohim asgjë, madje kjo që shohim është nga ndikimi i magjisë, pasi neve 

thjesht na është bërë magji.” 

 Mësime nga ajetet:
 Kurani Fisnik është një bashkim i të gjitha cilësive të përkryera, në të gjitha aspektet, si në qartësi, ashtu edhe në sqarim.
 Mohuesit zakonisht janë të dhënë pas gjërave materiale, kështu që shumicën e tyre e shikon të fundosur në epshe dhe dëshira të kota, të mashtruar 
nga shpresa të rreme, si dhe të përveshur pas dynjasë, duke lënë ahiretin.
 Shkatërrimi i popujve është përcaktuar që të ndodhë në një moment të caktuar historik, në një afat të caktuar që nuk ndryshon, duke mos u shtyrë 
dhe as përshpejtuar, kështu që Allahu nuk ka për t’ia sjellë më shpejt atij që e kërkon atë më shpejt.
 Allahu i Lartësuar e ka marrë si përgjegjësi të Tijën ruajtjen dhe mbrojtjen e Kuranit Fisnik, prej çdo ndryshimi, zëvendësimi, shtimi dhe pakësimi 
nga dora e njeriut, deri në Ditën e Gjykimit.

SURJA HIXHR
- Mekase -

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Paralajmërimi ndaj atyre që tallen me Kur'anin dhe premtimi 
për ruajtjen e tij nga ndryshimet, për të mbështetur dhe për-
forcuar Profetin.

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

mendime dhe është folur në fillim të sures Bekare. 
Këto ajete, të larta në pozitë, të kësaj shpalljeje të Allahut, janë 
vargjet e Kuranit - Sqaruesit të Teuhidit (Njëshmërisë së Allahut) 
dhe dispozitave (të Allahut).

2  Ndërsa mohuesit, në Ditën e Gjykimit, do të kishin dashur 
të kishin qenë myslimanë (të nënshtruar ndaj Allahut), ditën kur 
atyre t’u qartësohet e Vërteta dhe t’u dalë në shesh e kota e mos-
besimit, në të cilën ata kanë qenë në jetën e dynjasë.

3  Prandaj lëri, o i Dërguar, mohuesit e tillë, që të hanë ashtu si 
kafshët, si dhe të shijojnë kënaqësitë e kësaj bote të përkohshme 
dhe t’i mashtrojë shpresa e gjatë, duke lënë besimin dhe veprat 
e mira, pasi më vonë kanë për ta kuptuar se ç’kanë humbur, kur 
të dalin para Allahut në Ditën e Ringjalljes.

4  Ne, asnjë vendbanimi me keqbërës nuk ia kemi zbritur shka-
tërrimin para se t’i vinte afati i caktuar në Dijeninë e Allahut, 
duke mos ia përshpejtuar e as shtyrë.

5  Kështu që asnjë populli nuk ka për t’i ardhur shkatërrimi 
para se t’i vijë afati i fundit. Por atëherë, shkatërrimi nuk ka për 
t’ju shtyrë. Prandaj zullumqarët të mos mashtrohen me vonesën 
që Allahu u bën atyre.

6  Mirëpo, mohuesit e Mekës iu drejtuan të Dërguarit j duke 
i thënë: “O ti që të është zbritur Shpallja, siç po pretendon, ti 
je thjesht një i çmendur. Me këtë pretendim tëndin, po sillesh 
si të çmendurit.

The Rocky Tract (Sūrah Hijr)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on warning liars of the punishment, by 
illustrating scenes of those who are doomed. It also 
warns those to whom the Sūrah is addressed and 
offers support to the believers.

 Explanation:
1  This sūrah begins with the disconnected letters, 

the explanation for which has already preceeded in 
Sūrah Baqarah. These verses are very significant, 
which indicates that they are revealed from Allah. 
They are verses of a Qur’ān that clarifies monothe-
ism and sacred laws.

2  On the Day of Judgement, when things become 
clear to them, the disbelievers will wish they were 
Muslim. The falsity of their ways in the world will 
be made clear to them.

3  O Messenger, leave these beliers to eat as the 
beasts eat, and to avail themselves of the finite 
pleasures of the world and let their hopes distract 
them from faith and righteous actions. They will 
come to know the loss they are in when they face 
Allah on the Day of Judgement.

4  For each oppressive town that became destroyed, 
Allah already knew of its fixed time. The destruc-
tion will neither come before or after its time. 5  
A nation will not be destroyed before its appointed 
time, and its destruction will not be delayed when 
its time arrives. The wrongdoers should not have 
hope in Allah delaying their fate. 6  The disbeliev-
ers from Makkah said to the Messenger (peace be 
upon him): O you to whom the remembrance was 
revealed (as the Messenger himself used to claim), 
your claims make you out to be one who is possessed, and you behave as possessed people do.  7  Why do you not call 
forth the angels to testify on your behalf, or why do you not ask for us to be destroyed because of our disbelief?  8  In 
response to their idea of having the angels brought forth, Allah said: I will not send the angels except when it becomes 
wise to do so, that is, when your time comes to be penalised. And if the angels were sent and they did not believe, then 
their punishment would become imminent.  9  I alone revealed this Qur’ān to the heart of Muhammad (peace be upon 
him) as a reminder for people. I will guard the Qur’ān from anything being added to it or subtracted from it, or anything 
in it being exchanged or altered.  10  O Messenger, I sent before you messengers to prior groups of disbelievers and they 
belied them. So you are not an exceptional messenger from the perspective of being made out as a liar by your people.  

11  Previous groups of disbelievers did not receive a messenger except that they belied and ridiculed him.  12  As I left the 
lies in the hearts of those nations, I will leave it as well in the hearts of the Makkahn idolaters, because of their opposition 
and stubbornness.  13  They do not believe in this Qur’ān that was revealed to Muhammad (peace be upon him). Allah’s 
custom in destroying those who bely their messengers has occurred before, so the beliers should take that into considera-
tion.  14  These liars will remain stubborn even if the truth became obvious to them through clear proofs, even if I opened 
for them a door from the heavens and they continued to ascend through it.  15  They would not believe, and they said: Our 
eyes could no longer see, and what we saw was the effects of magic, so we are bewitched.

 Beneficial Points: 1. The noble Qur’ān is possessed of the attributes of perfection in every way, clarity and exposi-
tion.  2. The disbelievers will regret their disbelief on the Day of Judgment, and they will wish they had been Muslims.  
3. Disbelievers normally concern themselves with materialistic things, so you find them entrenched in their desires and 
passions, deluded by a false sense of security, busying themselves with the world more than the Hearafter.  4. The destruc-
tion of the disbelieving nations that belied the messengers because of their ignorance, disbelief, and belying the verses of 
Allah and His messenger. 5. The destruction of the nations is determined to be on a specific date, decided for a specific 
time, it will not be made earlier nor later and Allah will not make it faster for the sake of anyone. 6. Allah, the Exalted, 
made it is responsibility to preserve the noble Qur’ān from being altered or changed and being added to or subtracted 
from until the Day of Judgment.

١٥٩٩

262

262 JUZ 14EL-HIXHR



23  Kështu (si me këtë shi), Ne i ngjallim edhe të vdekurit, duke krijuar prej mosekzistencës e duke ringjallur pas vdekjes, ashtu sikurse 
edhe jetën ua marrim Ne, sapo t’u vijë afati për këtë. Vetëm Ne do të mbetemi Trashëgues të Tokës dhe asaj që është në të.

24  Madje, Ne e dimë shumë mirë se cili prej jush është prej të hershmëve në lindje apo vdekje dhe kush është prej të vonshmëve, 
duke mos na u fshehur Neve asgjë prej këtyre.

25  Zoti yt, o i Dërguar, është Ai që ka për t’i tubuar të gjithë në Ditën e Gjykimit, që ta shpërblejë të mirin me të mirën e tij dhe ta 
ndëshkojë të keqin me të keqen e tij. Vërtet që Ai është i Urtë në mënyrën sesi drejton dhe i Gjithëdijshëm, duke mos iu fshehur Atij 
asgjë.

26  Ne edhe më herët krijuam njeriun e parë,- Ademin, prej baltës së tharë, që nëse goditet, kërcet, baltë e cila ishte e zezë dhe me erë 
të rëndë, për shkak të pritjes së gjatë.

27  Po ashtu edhe babain e xhindëve, para se ta krijonim Ademin, e krijuam prej zjarrit të ndezur fort.
28  Prandaj përkujtoje (vazhdimisht), o i Dërguar, kur Zoti yt u tha engjëjve dhe Iblisit (që ishte me ta): “Unë kam për të krijuar një 

njeri prej baltës së tharë, që kërcet kur goditet, baltës së zezë, që ka erë kundërmuese.
29  Pasi t’i kem dhënë atij formën e vet (njeriut) dhe ta kem kompletuar krijimin e tij, atëherë bini në sexhde për të, duke zbatuar kë-

shtu Urdhrin Tim e për ta nderuar atë.”
30  Të gjithë engjëjt e zbatuan këtë urdhër, duke rënë në sexhde, ashtu siç i urdhëroi Zoti i tyre.
31  Mirëpo Iblisi, i cili ishte me engjëjt, por jo prej tyre, refuzoi që të binte në sexhde bashkë me engjëjt për Ademin. 

 Mësime nga ajetet:
 Kërkohet që besimtari të meditojë dhe vështrojë vazhdimisht qiellin dhe bukuritë e tij për të argumentuar mbi ekzistencën e Zotit 
të tij.
 Të gjitha llojet e furnizimeve dhe sasitë e përcaktuara nuk i zotëron askush tjetër përveç Allahut, kështu që depozitat e furnizimit 
janë vetëm në Dorën e Tij. Ai i jep kujt të dëshirojë dhe e privon kë të dëshirojë, sipas Urtësisë dhe Mëshirës së Vet.
 TToka është krijuar, përshtatur dhe shtrirë në përputhje me nevojën që ka jeta njerëzore për të, duke u fiksuar me male shkëmbore, 
në mënyrë që të mos tronditet bashkë me banorët e saj. Në të gjenden lloje të ndryshme bimësh, sasitë e të cilave janë të përcaktuara 
mirë, sipas një urtësie dhe dobie absolute.
 Urdhërimi i engjëjve që të binin në sexhde për Ademin, që ishte nderim i vetë llojit njerëzor. 

16  Ne kemi vënë në qiell yje madhështore, nëpërmjet 
të cilëve njerëzit orientohen gjatë udhëtimeve të tyre në 
errësirën e natës, në tokë e në det, si dhe e zbukuruam atë 
me to për atë që shikon drejt tij dhe mediton rreth tyre, 
në mënyrë që t’u argumentohet me to fuqia e Allahut të 
Lartësuar.

17  Gjithashtu, Ne e pastruam atë prej çdo shejtani të 
përjashtuar nga mëshira e Allahut, 

18  përveç ndonjërit prej tyre, që përgjon vjedhurazi 
ndonjë gjë prej (urdhërave të) engjëjve të lartë, por që 
menjëherë e kap shkëndija e zjarrtë, duke e djegur.

19  Madje edhe Tokën e shtrimë, që të jetë e përshtatshme 
për njerëzit, si dhe vendosëm në të male mbajtëse, në më-
nyrë që ajo të mos dridhet bashkë me njerëzit. Pastaj bëmë 
që të mbinin lloje të ndryshme bimësh, sipas sasive dhe 
llojeve të caktuara, në përputhje me urtësinë e pranuar.

20  Për ju, o njerëz, mundësuam që të keni në Tokë çdo gjë 
që jua bën të mundur jetesën, prej ushqimeve e pijeve të 
ndryshme, për sa kohë të jeni në jetën e kësaj bote, ashtu 
sikurse ju mundësuam furnizimin edhe krijesave të tjera 
përveç jush, qofshin ata njerëz apo kafshë, e furnizuesit 
e tyre nuk jeni ju, që ata të jetojnë.

21  Madje nuk ka asgjë për të cilën njerëzit dhe kafshët 
kanë nevojë e që Ne të mos jemi të aftë që ta sjellim 
në ekzistencë (si furnizim për ta) dhe për t’i bërë dobi 
njerëzimit. Në ekzistencë nuk sjellim asgjë që të mos 
jetë në sasi të caktuar dhe në përputhje me urtësinë dhe 
dëshirën Tonë.

22  Për ju dërguam edhe erërat, që mbarsin retë, duke 
lëshuar nëpërmjet reve atë që ishte mbarsur prej tyre në 
formë shiu. Kështu ju mundësuam ta shuani etjen nëpër-
mjet shiut, ndërkohë që ju, o njerëz, kurrsesi nuk do të 
kishit pasur mundësi që ta rezervonit këtë ujë në Tokë, në 
mënyrë që të kishit burime dhe puse uji, por është Allahu 
Ai, i Cili e rezervon atë për ju.

16  We placed in the heavens great stars so as to 
guide people on their travels in the darkness of the 
desert and the sea. We also created them for those 
who ponder them, so that they would come to un-
derstand the ability of Allah, may He be glorified.

17  We protected the heavens from every satan that 
is rejected from Allah’s mercy.

18  Except for those who try to secretly listen to the 
high realm, they will be struck with a flaming me-
teor and they will be burned.

19  I flattened the earth so that people would dwell 
on it, and we placed sturdy mountains on it so that 
it (i.e. the earth) would not shake the people, and I 
planted in it a variety of crops [...]

20  O people, I have placed for you on the earth 
foods and drinks that would sustain you so long as 
you are in the worldly life.

21  For all that benefits people and animals I am 
able to produce it and benefit people with it. I do 
not provide such things except according to a spe-
cific quantity determined by My wisdom and will.

22  I sent the winds to fertilise the cloud, and I sent 
rain down from the fertilised clouds and I nourished 
you from rain water. O people, you are not contain-
ers of this water on earth in springs and wells, rath-
er Allah is the One Who contains the water in them.

23  I revive the dead by creating them out of nothing 
and resurrecting them after death. And I cause the 
living to die when their time comes. I am the One 
Who will remain and inherit the earth and whatever 
is upon it.

24  I know of who was born and died before you, 
and of those who will be born and die after. Nothing 

of that is hidden from Me.
25  O Messenger, your Lord will gather them all on the Day of Judgment in order to credit the good doer for his good 

deeds, and the evil doer for his sins. He is Wise in His arrangement and knowledgeable. Nothing is hidden from Him.
26  I created Adam from dried clay, if it is struck it sounds. This clay that he was created from is black and of an altered 

scent beacuse of the duration it has been left.
27  I created the father of the jinn from scolding fire before I created Adam (upon him be peace).
28  O Messenger, remember when Allah said to the angels and Iblis, who was with them: I will create a being from dried 

clay that rings when it is hit, it is black and of an altered scent.
29  If I fashion his image and perfect his creation then prostrate to him in obedience to My command and to greet him.
30  The angels obeyed, so they all prostrated as their Lord commanded them.
31  As for Iblis, who was with the angels but was not one himself, refused to prostrate to Adam along with the angels.

 Beneficial Points:
1. It calls on the servant to reflect and ponder over the sky and its decoration, and to take it as an indicator of Allah’s 
existence.
2. All types of wealth and decrees are controlled by Allah alone. Its treasures are in His hand and He gives to and takes 
away from whom He wills according to His wisdom and mercy.
3. The earth is created, paved and extended to accommodate human life on it. It is stabilised by high mountains so that 
it would not move with its inhabitants on it. It has on it different crops of known quantities in accordance with wisdom 
and welfare.
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të Iblisit.
45  Ndërsa ata që ia kanë frikën Zotit të tyre, duke i vënë në zbatim urdhrat e Tij dhe duke u larguar prej ndalesave të 

Tij, do të jenë në Kopshtet e Xhenetit dhe burimet e tij.
46  Atyre do t’u thuhet, kur të jenë duke hyrë: “Hyni brenda tij, të shpëtuar prej çdo të keqeje dhe të sigurt prej çdo 

frike!”
47  Prej zemrave të tyre do të kemi hequr çdo mllef dhe armiqësi, duke i bërë vëllezër të dashur për njëri-tjetrin. Aty do 

të qëndrojnë të ulur mbi shtretër, duke u parë ballë-përballë me njëri-tjetrin.
48  Aty nuk ka për t’i përfshirë asnjë lodhje. Ata kurrë nuk kanë për t’u nxjerrë prej tij, por do të jenë përjetësisht aty.
49  Kështu që bëjua të ditur robve të Mi, o i Dërguar, se Unë jam Gjynahfalës për këdo që pendohet prej tyre dhe i Më-

shirshëm me ta!
50  Vëri në dijeni ata edhe se dënimi Im është i dhembshëm, prandaj le të pendohen tek Unë, që të arrijnë faljen Time 

e të sigurohen prej dënimit Tim.
51  Tregoju atyre edhe lajmin e mysafirëve të Ibrahimit, engjëjve, të cilët i erdhën atij me lajmin e gëzueshëm të një 

djali, si dhe shkatërrimin e popullit të Lutit. 

 Mësime nga ajetet:
 Ajetet tregojnë për vizitat që duhet të kryejnë të devotshmit me njëri-tjetrin, bashkimin e tyre, sjelljen e mirë, duke 
qenë secili përballë me njëri-tjetrin dhe jo me shpinë.
 Besimtari duhet që vazhdimisht zemrën ta ketë mes frikës dhe shpresës, përmallimit dhe drojës.
 Rënia e të gjithë engjëjve në sexhde për Ademin ka qenë në shenjë nderimi dhe vlerësimi, përveç Iblisit, i cili refuzoi 
ta bënte këtë.
 Iblisi i mallkuar nuk ka asnjë pushtet ndaj atyre që Allahu i ka udhëzuar dhe i ka përzgjedhur, pra, që t’i imponojë ata 
të bien në ndonjë gjynah, që e pengon Allahun t’i falë.

32  Pasi Iblisi refuzoi që të bënte sexhde për Ade-
min, Allahu i tha: “Ç’të shtyu dhe ç’të pengojë që 
të bije në sexhde bashkë me engjëjt, të cilët ranë 
në sexhde duke zbatuar urdhrin Tim?!”

33  Aty Iblisi tha me mendjemadhësi: “Nuk më ta-
kon mua që të bie në sexhde për një njeri, të cilin 
e krijove prej baltës së thatë, që më parë pati qenë 
baltë e zezë e me erë të keqe.”

34  Atëherë Allahu i tha Iblisit: “Dil jashtë prej 
Xhenetit, pasi ti je i përjashtuar!

35  Ky mallkim i përjashtimit prej Mëshirës Time 
ka për të të ndjekur deri në Ditën e Gjykimit!”

36  Iblisi tha: “Zoti im, më jep mua afat dhe mos më 
vdis deri në Ditën kur do të ringjallen krijesat!”

37  Allahu i tha: - “Do të jepet afat, së bashku me 
ata që ua kam shtyrë afatin e fundit.

38  Afatin e keni deri në momentin kur të vdesin të 
gjithë krijesat, domethënë, kur të jetë fryrja e parë” 
(e Bririt nga engjëlli sinjaldhënës).

39  Pastaj Iblisi tha: “Zoti im, për shkak se Ti më le 
të humbur mua, unë kam për t’ua hijeshuar atyre 
gjynahet në Tokë, si dhe të gjithë kam për t’i de-
vijuar prej Rrugës së Drejtë.

40  Përveç atyre që Ti i ke zgjedhur nga mesi i robve 
të Tu, për të të adhuruar!”

41  Dhe Allahu i tha: “Kjo do të jetë edhe Rruga e 
Drejtë, që do të çojë për tek Unë.

42  Ndërsa ndaj robve të Mi të sinqertë ti nuk do të 
kesh asnjë fuqi dhe asnjë pushtet për t’i mashtruar, 
përveç atyre që janë të humbur e të ndjekin ty!”

43  Vërtet që Xhehenemi është vendqëndrimi i Ibli-
sit dhe i kujtdo që e ndjek atë prej të humburve.

44  Xhehenemi ka shtatë dyer, nëpër të cilat kanë 
për të hyrë. Për secilën derë do të ketë një pjesë të 
caktuar të atyre që do të hyjnë në të, prej ndjekësve 

32  After Iblis refused to prostrate to Adam, Allah 
said to him: What kept you and prevented you from 
prostrating with the angels, who prostrated out of 
obedience to My command?

33  Iblis arrogantly said: It is not proper for me to 
prostrate to a being You created out of dried clay 
that used to be black, malleable clay.

34  Allah said to Iblis: Exit from paradise, for you 
are banished.

35  Upon you is My damnation and banished you 
are from My mercy until the Day of Judgment.

36  Iblis said: O Lord, allow me to live and do not 
cause me to die until the day that Adam and his off-
spring are resurrected.

37  Allah (the Exalted) said: You are of those who I 
will grant a long life.

38  Until the time when all created things will die, 
upon the first blow of the Horn.

39  Iblis said: O Lord, because You misguided me, I 
will make sins on earth seem attractive to them, and 
I will lead them all astray from the straight path.

40  Except for those servants You select to be wor-
shipful to You.

41  Allah said: This is a straight path that leads to 
Me.

42  You have no power or sway over tempting My 
sincere servants, except for those who follow you 
who are led astray.

43  Hellfire is the promised abode of Iblis and all 
those who follow him who have been led astray.

44  Hellfire has seven doors through which they en-
ter. For each of its doors, there is a known amount 
of the followers of Iblis who will enter through it.

45  Those who were mindful of Allah, by obeying His command and staying away from disobedience will have gardens 
and springs.

46  When they enter, it will be said to them: Enter it with safety from any misfortune and security from any fears.
47  I removed what was in their chests of enmity and envy. They are brethren beloved to one another, sitting upon thrones 

and looked upon one another.
48  Fatigue does not affect them, and they will not be made to leave it. Rather, they will remain in it forever.
49  O Messenger, inform My servants that I am the Forgiving towards whomever of them repents, and I am Merciful to 

them.
50  And inform them that My punishment is the severe punishment, so they should repent to Me so they can receive My 

forgiveness and be safe from My punishment.
51  And inform them of the story of the guests of Ibrahim (peace be with him) that were angels who came to give him glad 

tidings of a child, and news of the destructions of the people of Lot.
 Beneficial Points:

1. Allah’s commandment to the angels to prostrate to Adam ennobles mankind.
2. In these verses is an indication for the mutual visitations amongst the pious, their gatherings and the uprightness of their 
character towards one another such that each of them is accepting of one another and not antagonistic.
3. It is important for a servant‘s heart to always be feeling both fear and hope as well as desire and aversion.
4. All the angels prostrated to Adam to greet and ennoble him, except for Iblis who rejected and abstained.
5. Over those who Allah has guided, selected and chosen, Iblis has no power to cause them to fall into sin and prevent 
them from receiving Allah’s forgiveness.
6. Teaching guests to uphold the manners of offering greetings and peace upon the arrival of others.
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62  Luti, pasi i pa, u tha: (Ju për mua jeni) “Njerëz të panjohur!”
63  Të dërguarit ia kthyen duke i thënë:- “Mos u frikëso, se ne të kemi ardhur me atë që populli yt e vinte në dyshim, 

pra, me dënimin shkatërrimtar për ta.
64  Ne të kemi ardhur ty me atë të vërtetë, që nuk ka asnjë shaka, se ne e kemi seriozisht atë që sapo të lajmëruam.
65  Prandaj, largohu me familjen tënde, pasi të ketë kaluar një pjesë e natës, si dhe pa të vënë re ata! Gjithashtu, asnjëri 

prej jush të mos e kthejë kokën prapa, që të shikojë se çfarë do t’u ngjajë atyre, por vazhdoni deri atje ku ju ka urdhëruar 
Allahu!”

66  Kështu, Ne ia bëmë me dije Lutit edhe nëpërmjet rrugës së Shpalljes, të Vërtetën e asaj çështjeje që tashmë e kishim 
caktuar, se ai popull do të ç’rrënjosej nëpërmjet shkatërrimit deri tek i fundit prej tyre, sapo t’i zërë agimi.

67  Aty erdhën banorët e Sodomit, të gëzuar me mysafirët e Lutit, duke lakmuar që të kryenin fëlliqësira.
68  Luti iu drejtua atyre duke u thënë: “Këta njerëz janë mysafirët e mi, prandaj mos më turpëroni mua, për të kryer atë 

që ju dëshironi me ta.
69  Kijani frikën Allahut dhe lëreni këtë fëlliqësi! Mos më poshtëroni mua me atë ndyrësi të shëmtuar që po bëni!”
70  Populli i tha: “A nuk ta kemi ndaluar që të pranosh çfarëdolloj njeriu?! “

 Mësime nga ajetet:
 Të mësuarit e edukatës së mysafirit, duke filluar me përshëndetje dhe selam, në rast vizite.
 Kujt i ka dhuruar Allahu mirësinë e udhëzimit dhe dijes së madhe nuk ka kurrsesi mundësi që të depërtojë tek ai 
pesimizmi në Mëshirën e Allahut.
 Allahu i Lartësuar ia ndaloi Lutit dhe ndjekësve të tij që të kthenin kokën prapa gjatë rënies së dënimit mbi ta, në 
mënyrë që të mos i kapte dhembshuria për ta.
 Gatishmëria e popullit të Lutit për të kryer atë fëlliqësi me mysafirë të tillë ishte argument i përdhosjes së natyrshmërisë 
së tyre dhe ndyrësisë së tyre të theksuar. 

52  Ata, kur shkuan tek ai, i thanë: - “Selamen (Pa-
qësisht)!” Ai iu përgjigj me përshëndetje akoma 
edhe më të mirë se e tyrja dhe u vuri para një viç 
të pjekur, që ta hanin, duke menduar se ata ishin 
njerëz. Pasi e pa se ata nuk po hanin, tha: “Ne po 
kemi frikë prej jush!”

53  Atëherë, engjëjt e dërguar i thanë: “Mos u fri-
këso, pasi ne jemi këtu të të japim një lajm, që do 
të të gëzojë, i cili është se ti do të kesh një djalë 
të ditur.”

54  Ibrahimi i habitur prej sihariqit që i dhanë për 
djalin, u tha: “A po më përgëzoni mua me një djalë, 
ndërkohë që jam në pleqëri të thellë?! Ç’është ky 
përgëzim, kështu?!”

55  Të dërguarit engjëj i thanë Ibrahimit: “Ne po 
të përgëzojmë me të Vërtetën, e cila nuk përmban 
asgjë të dyshimtë, prandaj mos u trego pesimist në 
lidhje me atë që të përgëzuam!”

56  Ibrahimi u tha: “A thua, vallë, mund të tregohet 
pesimist me Mëshirën e Zotit të vet ndonjë, për-
veç atyre që kanë devijuar prej Rrugës së Drejtë 
të Allahut?!”

57  Pastaj tha: “Po çfarë ju shtyu të vinit, o të dër-
guar prej Allahut të Lartësuar?!”

58  Të dërguarit engjëj i thanë: “Neve na ka dër-
guar Allahu për të shkatërruar një popull, me një 
të prishje të madhe, pra, popullin e Lutit.

59  Përveç familjes së Lutit dhe ndjekësve të tij be-
simtarë, të cilët nuk ka për t’i përfshirë shkatërrimi, 
pasi këta kemi për t’i shpëtuar të gjithë!

60  Duke përjashtuar prej këtyre gruan e tij, pasi atë 
kemi vendosur që ta lëmë me ata që do t’i përfshijë 
shkatërrimi!”

61  Pastaj erdhën engjëjt e dërguar tek rrethi i Lutit 
në formën e meshkujve.

52  When they came to him and said, Peace. He an-
swered them with a greeting that was better than 
theirs and presented them with a roasted calf for 
them to eat because he thought that they were hu-
man. When they did not eat of it he said: We are 
afraid of you.

53  The Messenger from the Angels said: Do not be 
afraid! We will tell you something that will make 
you glad. You are going to have a son with great 
knowledge.

54  Abraham, being surprised at the good news of 
a baby boy they gave him, said to them: Do you 
bring me this good news despite the fact that old 
age has reached me? What kind of good news are 
you bringing me?

55  The Messengers from the Angels said to Abra-
ham: We bring you good news of the truth in which 
there is no doubt, so do not be among those who 
despair from the good news we bring you.

56  Abraham said: Does anyone despair from the 
mercy of his Lord but those who have deviated 
from Allah’s straight path?!

57  Abraham said: What is the matter that has 
brought you - O Messengers - from Allah?

58  The Messenger from the Angels said: Allah has 
sent us to destroy a people who are guilty of great 
corruption and evil, the people of Lot.

59  Except the family of Lot and the believers that 
follow him for they will not be included in the de-
struction and We will save them all from it.

60  Except for his wife, for We have decreed her 
to be one of those who stay behind included in the 
destruction.

61  When the Messengers from the Angels came to the family of Lot in the form of men.
62  Lot (peace be with him) said to them: I do not recognise you, nor do I know who you are.
63  The Messengers from the Angels said to Lot: Do not fear! We have brought to you - O Lot - the destructive punishment 

that your people have doubts about.
64  We have brought to you the truth in which there is no joke, and we are truthful in the information we give you.
65  So travel with your family after a portion of the night has passed. Travel behind them and let none of you look back 

to see what happens to them. Proceed to where Allah has instructed you to go.
66  We made known to Lot by means of revelation the matter that We had decreed, which was that those people will be 

annihilated by the last of them being destroyed when morning comes.
67  The people of Sodom came rejoicing at the guests of Lot, with the desire to commit indecency.
68  Lot said to them: These people are my guests, so do not disgrace me by what you want with them.
69  Fear Allah by leaving this indecent behaviour and do not humiliate me by this heinous act of yours.
70  His people said to him: Did we not forbid you from hosting anyone? One who provides a warning has in effect ex-

cused himself for taking someone to account for not abiding by it.
 Beneficial Points:

1. The need to guide towards something that is permissible and not unlawful, just as Lot guided his people to marriage.
2. The person whom Allah has blessed with guidance and knowledge can never become despondent of Allah’s mercy.
3. It is Sunnah to hasten when passing the ruins of people whom Allah has destroyed, as these are places of anger and 
curse.
4. Allah prohibited Lot and his followers from turning back when the punishment was descending on the people of Lot 
so that they do not become overtaken by pity for them.
5. The resolve of the people of Lot to commit indecency with these guests is an indication of their nature being effaced 
and the extremity of their immorality.
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as nuk i përfillën ato.
82  Ata i gdhendnin malet shkëmbore, duke ndërtuar në to shtëpi, në mënyrë që ata të jetonin në to të sigurt prej asaj që ata kishin frikë se do mund 

t’u ndodhte.
83  Megjithatë, ata i përfshiu ushtima e një dënimi, sapo i zuri agimi.
84  Duke mos i mbrojtur prej dënimit të Allahut aspak ajo që ata patën arritur, me mbledhjen e pasurisë dhe gdhendjen e shtëpive të tyre në shkë-

mbinj.
85  Kjo, pasi Ne, qiejt dhe Tokën, si dhe gjithçka që ndodhet në mes tyre nuk i kemi krijuar kot e pa asnjë urtësi. Të gjitha këto i krijuam mbi drej-

tësinë. Kështu që, Ora (e Drejtësisë) do të vijë në mënyrë të pashmangshme, prandaj anashkaloji, o i Dërguar, ata që të konsiderojnë ty gënjeshtar, 
si dhe toleroji ata në mënyrën më të mirë.

86  Sepse vërtet që Zoti yt, o i Dërguar, është Krijuesi i çdo gjëje dhe se Ai është i Gjithëdijshëm për çdo gjë.
87  Ne ty të kemi dhuruar Fatihanë (nënën e Kuranit), me shtatë ajetet e saj dhe Kuranin madhështor.
88  Prandaj mos e fikso shikimin tënd tek kënaqësitë e përkohshme, të cilat Ne ia kemi mundësuar që t’i shijojnë një rangu në mesin e jobesimtarëve, 

si dhe as mos u dëshpëro për mohimin e tyre, ndërsa me besimtarët tregohu i përulur.
89  Si dhe thuaj, o i Dërguar:“Unë jam paralajmërues i ndëshkimit, që ju tërheq vërejtjen qartazi.
90  Unë po ju paralajmëroj, para se t’ju bjerë edhe juve ajo që Allahu ua lëshoi atyre që bënin seleksionime në Librat e Tij, duke i pranuar në to një 

pjesë, e duke mohuar një pjesë tjetër. 

 Mësime nga ajetet:
 Allahu i Lartësuar, nëse dëshiron që ta shkatërrojë ndonjë vendbanim, i lë që ata ta shtojnë të keqen dhe tiraninë e tyre, e pasi ata ta kenë 
arritur këtë, atëherë Ai lëshon mbi ta ndëshkime, sipas asaj që kanë merituar.
 Nuk është e pëlqyer që të shkohet në vendet në të cilat ka rënë ndëshkimi i Allahut e as në varret e jobesimtarëve. Nëse ndodh që njeriu 
kalon andej, duke hyrë në ato vende a varre, ai duhet të kalojë shpejt.
 Besimtari duhet të mos u kushtojë shumë vëmendje bukurive dhe stolive të kësaj bote, por duhet të shohë më shumë te mirësitë e Allahut 
në Botën tjetër.
 Besimtari e ka detyrë që të qëndrojë sa më larg idhujtarëve dhe të mos i bëhet vonë nëse ata nuk besojnë, por të qëndrojë sa më afër besim-
tarëve dhe të jetë ndaj tyre i përulur, modest dhe i dashur me ta, edhe nëse ata janë të varfër. 

71  Si shfajësim për veten përpara mysafirëve të tij Luti tha: 
“Ja, këto janë gratë tuaja, si bijat e mia, prandaj konsumojeni 
me to martesën, nëse vërtetë jeni të sinqertë, që nuk i rezistoni 
dot epshit tuaj.”

72  (Betohem) Me jetën tënde, o i Dërguar, vërtet që popu-
lli i Lutit e kishte kaluar çdo kufi në epshin e tyre nëpërmjet 
dyshimeve.

73  Kështu ata i përfshiu një ushtimë e fuqishme shkatërruese, 
sapo i zuri koha e lindjes së Diellit, 

74  duke ua përmbysur atyre vendbanimet, si dhe duke lëshuar 
mbi ta një shi prej gurësh të krijuar nga balta e ngurtësuar.

75  Vërtet që në këtë që u përmend, në lidhje me atë që ndodhi 
me popullin e Lutit, pra, shkatërrimin, ekzistojnë argumente për 
ata që dëshirojnë të mendohen thellë.

76  Këto vendbanime të popullit të Lutit gjenden pikërisht në 
rrugë (ato tregtare), duke patur mundësi që t’i shikojë çdo udhë-
tar që kalon pranë tyre.

77   Kështu që në këtë që ka ndodhur vërtet që ekzistojnë fakte 
bindëse për besimtarët, që ata të përfitojnë mësime prej saj.

78  Madje edhe populli i Shuajbit që ishin banorë të një vend-
banimi që kishte çdo lloj peme të arritshme, ishin zullumqarë 
keqbërës, për shkak të mosbesimit të tyre ndaj Allahut dhe mo-
himit që i bënë të dërguarit të Tij, Shuajbit.

79  Atëherë Ne u hakmorëm ndaj tyre, duke bërë që t’i për-
fshinte dënimi. Vendbanimet e popullit të Lutit dhe banorët e 
vendeve të Shuajbit, ata i gjejnë sheshazi, pranë rrugës së tyre 
(tregtare), për këdo që kalon pranë tyre.

80  Edhe populli i Themudit, banorë të Hixhrit (një vend mes 
Gadishullit Arabik dhe Sirisë), i pati mohuar të gjithë të dërgua-
rit, kur mohuan edhe të dërguarin e tyre Salihun.

81  Edhe pse Ne u dhamë atyre fakte të pakundërshtueshme 
dhe argumente bindëse, që tregonin për Vërtetësinë e tij në 
lidhje me atë që u kishte ardhur atyre prej Zotit të vet, siç ishte 
deveja (që dilte nga shkëmbi ashtu siç e kërkuan). Mirëpo ata 
nuk përfituan asnjë mësim prej argumenteve të tilla dhe madje 

71  Lot (peace be with him) said to them: These are 
the women of my people, who are like daughters to 
me. Marry them if you want to satisfy your desires.

72  By your life - O Messenger - the people of Lot 
wander blindly in pursuit of their lusts.

73  The destructive punishment seized them at the 
time of sunrise.

74  We turned their towns upside down and rained 
on them a shower of petrified clay.

75  In the incident mentioned about the punishment 
that descended on the people of Lot there are signs 
for those who ponder.

76  The towns of the people of Lot are on an exist-
ing road and can be seen by travellers who pass by.

77  In that which occurred there is a sign for the 
believers to take lesson from.

78  The people of Shuayb, who lived in a town sur-
rounded by intertwined trees, were wrongdoers; 
because of their denial of Allah and rejection of His 
Messenger, Shuayb (peace be with him).

79  We took retribution from them when the punish-
ment seized them. The towns of the people of Lot 
and the dwellings of the people of Shuayb are on a 
path clear to those who pass by.

80  Indeed the Thamud, who were the people of Hijr 
(a place between Hijaz and the Levant) had in effect 
rejected all the Messengers when they rejected their 
prophet, Salih (peace be with him.)

81  We gave them proofs and signs to indicate his 
truthfulness in what he brought from his Lord. One 
of these was the she-camel. But they did not take 
a lesson from those signs and paid no attention to 
them.

82  They used to carve out dwellings in the rocks of the mountains in which they lived safe from that which they feared.
83  Then the bolt of the punishment seized them in the morning.
84  The wealth and the dwellings that they had gained did not ward off Allah’s punishment.
85  We did not create the heavens and the earth and we did not create everything between them in vain without any wis-

dom. We only created all of that with a true purpose. The Hour will certainly come, so, O Messenger, ignore those who 
reject you and pardon them graciously.

86  Your Lord, O Messenger, is the Creator and the Knower of everything.
87  We have given you ‘The Opening (Sūrah Al-Fātiḥah)’ which consists of seven verses and We have given you the 

Grand Qur’ān.
88  Do not extend your sight to the temporary enjoyments We have given to some classes of disbelievers and do not grieve 

over their rejection. Be humble with the believers.
89  Say - O Messenger: I am indeed a warner of the punishment and I make clear that which will guide you.
90  I warn you of a punishment similar to that which Allah sent down on those who formed an alliance to deny the mes-

sengers.
 Beneficial Points:

1. When Allah intends to destroy a town, their evil and transgression increases. When it reaches its peak He imposes on 
them the retribution they deserve.
2. In the story of Lot there is a lesson and admonition for true believers.
3. It is disliked to enter places of punishment.
4. The sight of a believer should not long for the ornaments of the world when he has knowledge of the Mighty and 
Majestic Master.
5. A believer must remain far from the idolaters and must not grieve if they do not have faith. He must be close to the 
believers, humble before them and loving towards them - even if they are poor.
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 Shpjegimi i ajeteve:
1  Është afruar Vendimi që Allahu e ka marrë ndaj jush, o mohues, për t’ju dënuar, prandaj mos e kërkoni që t’ju vijë më shpejt se ju 

është caktuar. I Pastër është Allahu i Lartësuar prej asaj që idhujtarët ia mveshin Atij duke i barazuar idhuj.
2  Allahu i zbret engjëjt me shpalljen e Vendimit nga ana e Tij tek cilido prej të dërguarve që Ai dëshiron, duke u thënë: “Paralajmë-

rojini, o ju të Dërguar, njerëzit që të mos i bëjnë shirk (adhurim tjetërkujt përveç) Allahut, pasi nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin 
përveç Meje, prandaj ruajuni prej Meje, o njerëz, duke i zbatuar urdhrat e Mia dhe duke hequr dorë prej atyre që i kam ndaluar.”

3  Allahu i krijoi qiejt dhe e krijoi Tokën në një formë që nuk ka ekzistuar ndonjëherë më parë, me një drejtësi absolute dhe se ato 
nuk i ka krijuar kot, por i krijoi që me anë të tyre të argumentohet Madhështia e Tij. I Pastër është Ai në lidhje me atë që njerëzit ia 
mveshin, duke i barazuar Atij të tjerë.

4  Ai e krijoi njeriun prej një pike fare të dobët, të cilën pastaj e zhvilloi krijim pas krijimi (etapë pas etape), por më pas ai bëhet de-
batues i rreptë në mbrojtje të së kotës, për të penguar me këtë të Vërtetën, madje edhe i hapur në lidhje me këtë.

5  Edhe bagëtitë, si: devetë, lopët e dhentë, Ai i krijoi për të mirën tuaj, o njerëz, ku prej këtyre të mirave është edhe ngrohja me anë 
të leshit dhe gëzofëve të tyre, apo siç është edhe përfitimi prej qumështit, lëkurave dhe shalimeve të tyre, apo dhe edhe që t’i therni 
për t’i ngrënë.

6  Madje, ato janë edhe bukuri për ju, sa herë që ju i ktheni në mbrëmje (nga kullotat), si dhe sa herë i nxirrni ato në mëngjes për të 
kullotur. 

 Mësime nga ajetet:
 Kujdesi i Allahut dhe Mbikëqyrja e Tij për ta ruajtur të Dërguarin e Vet prej çdo shqetësimi të ardhur nga idhujtarët.
 Tesbihu (thënia: Subhanallah – I Lartësuar qoftë Allahu!), tahmidi (thënia: Elhamdulilah – I falënderuar qoftë Allahu!) dhe falja e 
namazit, janë mjekimi i të gjitha shqetësimeve dhe mërzive, si dhe rruga për të dalë prej çdo krize, vështirësie dhe ankthi.
 Muslimanit i kërkohet që ta kryejë adhurimin ndaj Allahut të Lartësuar, e që është falja e namazit vazhdimisht derisa t’i vijë vdekja, 
për aq kohë sa nuk i ka humbur arsyeja apo kujtesa.
 Në ajetin e dytë të sures Nahl, Allahu e emërton Shpalljen “Shpirt”, pasi me të u jep jetë njerëzve.
 Allahu na e mundësoi që t’i zotërojmë bagëtitë dhe kafshët, duke i bërë ato të nënshtruara ndaj nesh, si dhe e lejoi për ne shfrytëzimin 
dhe përfitimin prej tyre, prej mëshirës së Tij për ne.

91  Pasi ata që edhe Kuranin e ndajnë pjesë-pjesë, apo thanë: 
është magji, është fall apo është poezi.

92  Pasha Zotin tënd, o i Dërguar, patjetër që kemi për t’i 
marrë në llogari në Ditën e Gjykimit për këtë.

93  Madje kemi për t’i pyetur edhe për çdo gjë që patën bërë 
në jetën e dynjasë, duke mohuar dhe bërë gjynahe.

94  Prandaj publikoje hapur, o i Dërguar, thirrjen Islame, me 
të cilën të ka urdhëruar Allahu, si dhe as mos e kthe kokën 
në lidhje me atë çfarë thonë dhe bëjnë idhujtarët.

95  As mos kij frikë prej tyre, pasi Ne të mjaftojmë ty, ku-
ndër çdo plani që bëjnë ndaj teje prijësit e kufrit, ata prej 
Kurejshëve, për të të përqeshur.

96  Sepse ata që në vend të Allahut adhurojnë dikë tjetër, 
së shpejti kanë për ta kuptuar përfundimin e shëmtuar të 
idhujtarisë së tyre.

97  Ne e dimë shumë mirë se ty, o i Dërguar, të ngushtohet 
gjoksi prej asaj që ata veprojnë ndaj teje, duke të konsideruar 
ty gënjeshtar e duke të përqeshur.

98  Por ti kthehu drejt Allahut duke e Lartësuar Atë, ashtu 
siç i ka hije Lartmadhështisë së Tij! Lavdëroje Atë sipas 
cilësive të Tij të plota, si dhe bëhu prej atyre që angazhohen 
me adhurim ndaj Allahut duke u falur për Të, pasi në këtë 
rrugë është edhe shërimi për ngushtësinë e gjoksit tënd.

99  Kështu vazhdoje adhurimin ndaj Zotit tënd, duke mos 
u shkëputur prej tij, për aq kohë sa të jesh gjallë, derisa të 
të vijë vdekja.

SURJA EN-NAHL
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Përmendja e mirësive, që tregojnë për Atë që i ka dhuruar 
ato, Allahun e Madhëruar.

91  Those who accepts parts of the Qur’ān and al-
lege other parts to be sorcery, soothsaying or poetry.

92  By your Lord, O Messenger, I will on the Day 
of Judgement bring all those who break it into parts 
to account. 

93  We will question them about the disbelief and 
sins they committed in the world.

94  So announce, O Messenger, the invitation to-
wards Allah that He has instructed you to do and 
do not pay any attention to what the idolaters say 
and do.

95  Do not be afraid of them, for we are enough 
for you against those leaders of disbelief from the 
Quraysh who mock at you.

96  Those who take another deity along with Allah. 
They will soon come to know the evil outcome of 
their associating partners with Allah.

97  We know that your heart, O Messenger, is con-
strained by the rejection and mockery of you that 
emanates from them.

98  So resort to Allah by declaring His transcend-
ence from everything not appropriate for Him, and 
by praising Him with the attributes of His perfec-
tion; and be one of those who worship Allah and 
pray to Him. In that there is a cure for the strain on 
your heart.

99  Go on worshipping your Lord and continue do-
ing so as long as you live until death comes to you 
in that state.

The Bee (Sūrah Al-Nahl)
 Themes of the Sūrah:

The sūrah focuses on reminding man of the many 
blessings that surround him that prove the existence of a Creator necessitating servitude to Him, and warns the conse-
quences of ingratitude.

 Explanation:
1  The Hour and the punishment that Allah has decreed for you - O disbelievers - is close, so do not ask for it to come 

sooner than its time. Exalted is He and High above that which they associate with Him in their worship.  2  He sends 
down the angels to whichever of His Messengers He wills with revelation that brings life to the souls: Saying: Warn O 
Messengers, the people against associating partners with Allah, for there is no one deserving of worship besides Me. Be 
mindful of me - O People - by fulfilling my instructions and avoiding my prohibitions.  3  Allah created the heavens and 
the earth without any precedent for a true purpose. He did not create them in vain, but created them to serve as a sign of 
His greatness. He is Exalted and high above their ascribing others as partners to Him.  4  He created man from a despised 
drop of fluid who then progressed from one form to another until he became a harsh contender using falsehood to attempt 
to invalidate with it the truth, being an obvious opponent in his arguing.  5  He also created livestock such as camels, 
cattle and goats for your benefit - O People. Some of these benefits include deriving warmth from their wool and hair and 
other benefits from their milk, skin and backs. Some of them serve as food that you eat.  6  There is beauty in them for 
you in the evening and in the morning when you take them out to graze.

 Beneficial Points:
1. In the verses there is proof that all people will be questioned: both disbelievers as well as believers, with the exception 
of those who enter paradise without reckoning.  2. Allah’s care and attention to protecting the Prophet (peace be upon 
him) from the harm of the idolaters.  3. Glorifying, praising and praying to Allah is the cure for worries and grief and the 
way out of crises, dilemmas and anguish.  4. A Muslim is required to go on worshipping, in the form of ritual prayer, until 
death comes to him, as long as his mind is not overcome by a state of unconsciousness or loss of memory.  5. The creation 
of the heavens and the earth and the creation of man is a clear sign of Allah’s power, existence and oneness.
6. Similarly the creation of livestock and their many benefits of which mankind enjoys is another sign of Allah’s power 
and oneness.  7. Allah has given us ownership of livestock and animals and subjugated them to us. He has permitted us 
to control and take benefit from them, out of His mercy for us.  

١٦١٢٨
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12  Allahu jua nënshtroi madje natën, në mënyrë që të qetësoheni e të pushoni në të, edhe ditën, në mënyrë që të arrini 
përfitimet tuaja të jetës, ashtu sikurse jua vuri nën shërbim edhe Diellin, duke e bërë atë ndriçues, edhe Hënën, duke e 
bërë atë të ndriçuar, si edhe yjet që ju i shikoni poshtë, me Urdhrin e Tij të Absolut, duke bërë që ju nëpërmjet tyre të 
udhëzoheni në errësirën e natës, kur ju udhëtoni nëpër tokë apo në det, duke u informuar në lidhje me kohët dhe të ngja-
shme. Vërtet që në tërë këto nënshtrime për ju, ekzistojnë argumente të qarta bindëse, të cilat tregojnë Fuqinë e Allahut 
për njerëzit që e vënë në funksion mendjen, pasi vetëm ata munden që ta perceptojnë urtësinë që përfitohet prej tyre.

13  Ai ju vuri në shërbim gjithçka që ka krijuar (Qoftë i Lartësuar!), si prej atyre që janë në Tokë në ngjyra të ndryshme, 
si: metale, kafshë, bimë dhe mbjellje. Vërtet që në këto që u përmendën, në lidhje me krijimin e tyre dhe vënien e tyre 
në shërbim të njeriut, ekzistojnë argumente të pamohueshme, që tregojnë Fuqinë e Allahut të Lartësuar për njerëzit që 
përfitojnë mësime dhe që e kuptojnë se Allahu është i Plotfuqishmi dhe Dhuruesi.

14  Allahu është që ju vuri në shërbim edhe detin, duke ju mundësuar që të lundroni mbi të dhe të nxirrni prej tij ato që i 
ka në brendësi, si dhe të ushqeheni me atë mish të shijshëm e të lehtë që ju e peshkoni në të. Madje prej thellësive të tij 
ju nxirrni edhe stoli, që mund t’i përdorni ju dhe gratë tuaja për zbukurime, siç janë perlat, margaritarët etj. Ndërkohë që 
anijet i sheh se si i çajnë dallgët e detit për të kërkuar mirësitë e Allahut, të arritshme nëpërmjet tregtisë. Të gjitha këto, me 
shpresë që të tregoheni mirënjohës ndaj Allahut për mirësitë që Ai jua ka dhuruar, si dhe ta njësoni Atë me adhurim. 

 Mësime nga ajetet:
 Prej Madhështisë së Allahut është se Ai vazhdon të krijojë edhe gjëra të tjera, që mbarë njerëzit as që nuk kanë dijeni 
për to, kurdo që Ai e dëshiron këtë.
 Allahu i krijoi yjet që, përveç të tjerash, të jenë edhe zbukurues të qiellit, shenja orientimi gjatë udhëtimeve në errësirat 
e natës, qoftë në tokë apo në det, si dhe për të njohur stinët dhe llogaritur kohën.
 Lavdërimi dhe mirënjohja e treguar ndaj Allahut, i Cili tregoi bujari ndaj nesh duke vënë në shërbimin tonë çdo gjë 
që është në dobi të jetës dhe na ndihmon për të bërë një jetë më të mirë.
 Allahu i Lartësuar na begatoi duke na mundësuar ta shfrytëzojmë edhe detin, që të ushqehemi prej tij me me mishin 
e peshqve dhe që të nxjerrim prej tij perla, margaritarë dhe korale. Përveç kësaj ne e shfrytëzojmë detin për të lundruar 
për tregti, transport dhe përfitime të tjera. 

7  Këto kafshë, të cilat Ne i krijuam për ju, bartin 
për ju madje edhe ngarkesat tuaja të rënda, gjatë 
udhëtimeve që ju bëni për në vende tek të cilat ju 
kurrë nuk do kishit arritur, vetëm se me një stër-
mundim të madh nga ana juaj. Vërtet që Zoti juaj, o 
njerëz, është i Dhembshëm dhe i Mëshirshëm ndaj 
jush, duke i nënshtruar për ju këto kafshë.

8  Allahu krijoi për ju (përveç deveve) edhe kuajt, 
mushkat dhe gomerët, në mënyrë që të hipni dhe 
të ngarkoni mbi to edhe ngarkesat tuaja, si dhe të 
jenë bukuri për ju përpara njerëzve, ashtu sikurse 
Ai krijon ç’të dëshirojë (për transport) e që ju as 
nuk i dini.

9  Allahut i takon madje edhe merita e sqarimit të 
Rrugës së Drejtë që shpie për tek Kënaqësia e Tij, e 
që është Islami, ashtu sikurse ka rrugë të devijuara 
larg së Vërtetës, që janë rrugët e shejtanit, madje 
çdo rrugë tjetër përveç Rrugës së Islamit është de-
vijim. Po të kishte dashur Allahu që t’ju bënte të 
gjithëve për të besuar, do ju kishte bërë të gjithëve 
(por ju la të zgjidhni).

10  Ai (Qoftë i Lartësuar!), ju zbriti prej reve edhe 
ujin e pijshëm, që ju dhe kafshët tuaja të pini prej 
tij, si dhe prej tij të rriten edhe bimët e pemët, me 
të cilat ju ushqeni dhentë tuaj.

11  Madje nëpërmjet këtij uji, Allahu bën të mbijnë 
për ju edhe kopshte, prej të cilave ju ushqeheni, 
ashtu sikurse bën të mbijnë me të për ju edhe ullinj, 
hurma dhe hardhi rrushi, duke dhënë për ju të gjitha 
llojet e frutave. Vërtet që në këtë, pra, te uji dhe 
gjithçka që zhvillohet nëpërmjet tij, ekziston ar-
gument bindës i fuqisë së Allahut, për ata njerëz 
që mendohen rreth krijimit të Tij dhe e përdorin 
këtë si argument për Madhështinë e Tij (Qoftë i 
Lartësuar!)

7  These livestock that We created for you carry 
your heavy goods when you travel to places that 
you would only be able to reach after bearing great 
hardship on yourselves. Your Lord - O People - is 
Kind and Merciful to you as He has subjugated 
these livestock to you.

8  He created horses, mules and donkeys for you to 
ride and carry your goods on and for them to be an 
adornment for you that you can beautify yourselves 
with amongst people. He will create in the future 
means of transport and other things that you do not 
know about.

9  Allah has made it a duty upon Himself to show 
the Path that leads to His Pleasure, which is Islam. 
Some paths are that of Satan that deviate away from 
the truth. Any path other than the path of Islam is 
deviated. Had Allah willed to guide you all to Faith 
He would have guided you alltogether.

10  He, may He be glorified, is the One Who sent 
down for you water from the clouds. From this wa-
ter you have a drink that you and your livestock can 
drink of. From it you get vegetation on which you 
can graze your animals.

11  With that water, Allah grows for you the crops 
that you eat. He also grows for you olives, date-
palms and grapes as well as other types of fruit. In 
that water and the things that it gives rise to there 
is a sign of Allah’s power for people who ponder 
over His creation and use it as evidence of Allah’s 
greatness.

12  Allah subjugated the night for you so that you 
can find peace and rest in it, and the day so that you 
can earn your livelihood in it. He put the sun at your 
service and made it bright and the moon, which He made a light. The stars are subjugated for you by His decree, which 
you use for navigation in the darknesses of the sea and land and by which you come to know time etc. In the subjugation 
of all of these things there are clear signs of Allah’s power for people who apply their minds, for they are the ones who 
will grasp the wisdom in them.

13  He, may He be glorified, also subjugated for you the things on earth that He created having diverse colours such as 
minerals, animals, plants and crops. In what He has created and subjugated for you there is a clear sign of Allah’s power 
for people to pay heed and realise that Allah is a powerful benefactor.

14  He, may He be glorified, is the One Who subjugated the sea for you and enabled you to travel on it and to extract what 
is in it, so that you can eat the fresh and soft meat of the fish that you catch and that you can extract from it jewellery that 
you and your wives can wear such as pearls and coral. You see the ships splitting the waves of the ocean and you travel 
on these ships in search of Allah’s bounty in the form of profit you gain from trade. All of this is for you to be grateful to 
Allah for the favours He has given you and to worship Him alone.

 Beneficial Points:
1. Allah’s statement: (He creates what you do not know) includes all modern means of transportation and travel.
2. Allah created the stars as a means of beauty for the sky, for guidance in the darkness of the land and sea, and to know 
the time and seasons.
3. Praise and gratitude for Allah who has blessed us with things that improve our lives and standard of living..
4. The sending down (of water) and causing plants to grow is a sign of Allah’s power, existence and oneness for people 
who ponder and reflect.
5. Allah has favoured us by subjugating the sea so that its meat (fish) is eaten, its pearls and coral are extracted, and it is 
travelled on for purposes of trade and defending the lands from the harm and aggression of an enemy.
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për t’u ringjallur me adhuruesit e tyre, që do të hidhen sëbashku në Zjarrin e Xhehenemit, në Ditën e Gjykimit.
22  Prandaj i vetmi që e meriton adhurimin tuaj, o njerëz, është i Vetmi që nuk ka të barabartë me Të, e që është Allahu, ndërsa ata që nuk besojnë 

në ringjallje për dhënien e llogarisë, zemrat e tyre e përbuzin Njëshmërinë e Allahut, për shkak të mospasjes frikë prej saj (përbuzjes), pasi ata nuk 
besojnë as në llogari dhe as në ndëshkim, prandaj ata janë mendjemëdhenj, duke mos e pranuar të Vërtetin dhe duke mos iu përulur Atij.

23  Absolutisht që Allahu e di gjithçka që ata e fshehin, ashtu sikurse Ai e di edhe gjithçka që ata e publikojnë, pasi Atij nuk mund t’i fshihet asgjë, 
kështu që Ai ka për t’u dhënë atë që meritojnë. Vërtet që Ai (Qoftë i Lartësuar!), nuk i do aspak ata që tregohen mendjemëdhenj në lidhje me adhurimin 
dhe përulshmërinë ndaj Tij, përkundrazi, Ai zemërohet shumë me ta.

24  Nëse do t’u thuhej atyre që nuk e pranojnë se Krijuesi është Një dhe i Vetëm, e që e konsiderojnë gënjeshtër ringjalljen: “Ç’mendim keni për atë 
që Allahu ia ka zbritur Muhamedit j?!”, ata përgjigjen: “Atij nuk i ka zbritur asgjë! Përkundrazi, ai e ka përpiluar atë nga vetja, duke përmbledhur 
tregimet dhe gënjeshtrat e më të hershmëve.”

25  Kështu, e meritojnë që t’i bartin mbi vete gjynahet e veta, pa përjashtuar asgjë prej tyre, e bashkë me to, të bartin edhe gjynahet e të devijuarve 
që nuk pranojnë Islamin për shkak të tyre, ngase të devijuarit janë të paditur dhe pasojnë verbërisht. Nuk ka barrë më të rëndë e të shëmtuar sesa ajo 
(barrë) që ata do bartin prej gjynaheve të veta dhe të ndjekësve të tyre.

26  Edhe jobesimtarët që patën qenë para këtyre thurnin intriga kundër të dërguarve të vet, por Allahu ua shkatërroi themelet e asaj që ata e kishin 
ngritur dhe streha e tyre u shemb mbi ta. Kështu, atyre u erdhi dënimi nga ajo anë që ata as nuk e prisnin, ndërkohë që mendonin se fortesa e tyre 
kishte për t’i mbrojtur, por që, në fakt, u shkatërrua bashkë me ta. 

 Mësime nga ajetet:
 Në ajete përmenden disa lloje të mirësive të Allahut ndaj njerëzve: gjëra madhështore, të përgjithshme dhe të detajuara, nëpërmjet të 
cilave Allahu u bën thirrje njerëzve që t’i ruajnë ato nëpërmjet mirënjohjes ndaj Tij, përmendjes dhe lutjes së Tij.
 Në natyrë njeriu është keqbërës dhe shkelës i kufijve, duke bërë gjynahe, duke treguar mangësi në detyrimet që ka ndaj Zotit të vet, duke u 
treguar mosmirënjohës për mirësitë e Allahut, si dhe duke mos falenderuar për to dhe as pranuar ato, përveç atij që e ka udhëzuar Allahu.
 Barazimi mes devijuesit dhe të devijuarve, pasi nëse nuk do të kishte qenë angazhimi i tij për t’i devijuar njerëzit, ata vetvetiu do e kishin 
gjetur udhëzimin ose do ta kishin kërkuar prej këshilluesve.
 Ndëshkimi i beftë i kriminelëve nga Allahu është më i ashpri, për shkak të tmerrit të madh që e shoqëron atë, ndryshe nga ai që mund 
të vijë gradualisht. 

15  Ndërsa në Tokë nguli male shkëmbore, që ta mbajë atë, 
në mënyrë që ajo të mos tronditet dhe të shembet bashkë me 
ju, si dhe në të bëri që të rrjedhin lumenj, me të cilët ju shuani 
etjen tuaj, të kafshëve dhe të mbjellave tuaja, ashtu sikurse në 
të mundësoi edhe rrugë, në mënyrë që t’i përdorni ato për të 
arritur tek destinacionet tuaja e të mos humbisni.

16  Madje në Tokë ju bëri edhe shenja referuese të dukshme, në 
mënyrë që të orientoheni nëpërmjet tyre, kur ju të udhëtoni gjatë 
ditës, ashtu sikurse edhe yjet në qiell Ai jua bëri referime, me 
shpresë që të orientoheni me to (gjatë udhëtimeve) natën.

17  Kështu që, a mund të jetë Ai që i krijon këto gjëra e të tjera, 
si dikush që nuk krijon asgjë?! Pra, a nuk e mendoni Madhësh-
tinë e Allahut, i Cili mund të krijojë çdo gjë e ta njësoni Atë 
me adhurim, duke mos e barazuar me Të askënd tjetër, që nuk 
mund të krijojë asgjë?!

18  Ju, o njerëz, edhe nëse do të përpiqeni që t’i numëroni mi-
rësitë e shumta të Allahut, me të cilat Ai ju ka begatuar, apo të 
përpiqeni që t’i përmblidhni ato, ju kurrë nuk keni për t’ia arritur 
kësaj, për shkak të shumësisë dhe shumëllojshmërisë së tyre. 
Vërtet që Allahu është Falës, duke mos ju ndëshkuar për mos-
përfilljen e treguar ndaj mirënjohjes për to, si dhe i Mëshirshëm 
me ju, duke mos jua ndërprerë ato, për shkak të gjynaheve dhe 
mangësive që ju tregoni në lidhje me mirënjohjen ndaj Tij.

19  Allahu e di gjithçka që ju, o njerëz, e fshihni prej vepri-
meve tuaja, si dhe gjithçka që ju publikoni, pasi Atij nuk mund 
t’i fshihet asnjë vepër, kështu që Ai ka për t’ju dhënë atë që 
meritoni në lidhje me to.

20  Sa u përket zotave të rremë, që idhujtarët i adhurojnë në vend 
të Allahut, ata nuk mund ta krijojnë qoftë edhe diçka të imët, 
ndërkohë që edhe ata vetë, janë formësuar prej adhuruesve të 
tyre. Prandaj, si munden që ata të adhurojnë në vend të Allahut 
diçka që ata vetë e kanë prodhuar me duart e tyre?!

21  Ato përveçse janë ndërtuar nga duart e adhuruesve të tyre, 
janë edhe gjëra të ngurta, duke mos patur asgjë të gjallë në to 
dhe aq më tepër dije, kështu që nuk kanë sesi ta dinë se kur kanë 

15  He spread out mountains on earth to keep it firm 
so that it does not shake and cause you to become 
unsettled. He caused rivers to flow so that you can 
drink from them and give water to your livestock 
and crops. He split in it pathways for you to tread 
and reach your destinations without losing your 
way.  16  He made for you on earth clear landmarks 
that you could be guided by when travelling dur-
ing the day. He also made for you stars in the sky 
that you could use as a guide at night.  17  Is the 
one who creates all these things like the one who 
does not create anything?! Do you not think about 
the greatness of Allah who created everything and 
worship Him alone without ascribing as partners to 
Him what has not created anything?  18  If you - O 
people - tried to count and list Allah’s many bless-
ings that He has favoured you with, you will not 
be able to do so because they are so numerous and 
diverse. Allah is Forgiving, as He did not take you 
to task for being neglectful of showing thanks to 
Him, and Merciful, as he did not stop these bless-
ings from you on account of your sins and failure 
to thank Him.  19  Allah knows the actions that you 
- O servants - conceal and those that you reveal. 
None of those actions are hidden from Him and He 
will recompense you for them.  20  Those whom the 
idolaters worship besides Allah, do not create any-
thing no matter how little. Those who worship them 
besides Allah are the ones who make them. How do 
they worship besides Allah those idols which they 
make with their own hands?!  21  Despite the fact 
that the idol worshippers made their gods with their 
own hands, they are also lifeless things that have no 
life nor knowledge. They do not know when they 

will be resurrected with their worshippers on the Day of Judgement, to be thrown together with them into the fire of Hell.  
22  The only being that truly deserves to be worshipped is only one being who has no partner and that is Allah. Those who 

deny the resurrection and the recompense, their hearts are arrogant and they do not fear the reckoning. They therefore 
do not believe that there will be any reckoning or retribution. They are arrogant and refuse to accept the truth.  23  Truly, 
Allah knows the actions that these people conceal and He knows the actions they reveal. Nothing is hidden from Him and 
He will recompense them for that. He, may He be glorified, does not love those who are too proud to worship and submit 
to Him. Instead he detests such people intensely.  24  When these people who deny the oneness of the Creator and who 
reject the resurrection are asked: What did Allah reveal to Muhammad (peace be upon him)? They say: He did not reveal 
anything to him. It is only that he himself has brought stories and fables of the earlier ones.  25  So that their outcome will 
be that they will bear their sins without any reduction, and they will also bear some of the sins of those they misled from 
Islam on account of ignorance and blind imitation. How terrible will be that which they will carry from their own sins 
and the sins of their followers.  26  The disbelievers before these people devised plots against their Messengers. Allah 
then destroyed their buildings from the foundations and as a result their roofs fell on them from above. The punishment 
came to them from where they did not expect as they had expected their buildings to protect them but they were destroyed 
by them.

 Beneficial Points: 1. There is an indication in the verses to the utilisation of the means to something, for Allah was 
able to make the earth stable without the mountains.  2. The verses contain a significant amount of the various types of 
Allah’s favours to His servants, in brief and in detail. By this Allah calls the servants to be thankful to Him and to remem-
ber Him and pray to Him.  3. The nature of man is to do wrong and to dare to commit sins and be neglectful of the rights 
of his Lord, being ungrateful for Allah’s favours. Only those whom Allah has guided show thanks and acknowledge His 
favours.  4. It was out of compassion that Abraham (peace be on him) prayed for the forgiveness and mercy of Allah for 
the sinners.  5. Allah causes the plot of His enemies to fail and their plot become became a burden for them since it was 
their own scheming that caused their destruction!  6. A clarification of the state of the misguided and those who caused 
their misguidance, and that the latter are worse in position on the Day of Judgment.  7. Allah grasps sinners at the time of 
death in a severe manner because of the sudden and terrible nature of His seizure, unlike something that occurs gradually 
and gently which has less effect.
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shëm është ai, për ata që ia kanë patur frikën Zotit të tyre, duke i vënë në zbatim urdhrat e Tij dhe duke u larguar prej ndalesave të Tij!
31  Në të janë kopshtet, si vendbanim dhe vendqëndrim i tyre. Aty do të jenë përjetësisht. Në to rrjedhin lumenj poshtë kështjellave dhe 

pemëve të tyre. Në këto kopshte ata do të kenë gjithçka që dëshirojnë, si ushqime, pije dhe gjithçka tjetër. Ja, pra, si ky shpërblim që Ai 
do t’u japë të devotshmëve të fesë së Muhamedit j, Ai ka për t’u dhënë edhe atyre që ishin të ruajtur (prej gjynaheve dhe idhujtarisë) në 
fetë e tjera të mëparshme (nëse e besojnë pas ardhjes së tij edhe Muhamedin).

32  Të tillëve kur engjëlli i vdekjes dhe ndihmuesit e tij engjëj ua marrin atyre shpirtrat, që i ruajtën të pastër prej gjynahut të kufrit(mosnjohjes 
së Allahut), engjëjt do t’u drejtohen duke u thënë: - “Selamun alejkum (Paqja qoftë me ju!), tashmë keni shpëtuar prej çdo mundimi! Futuni 
në Xhenet, sipas veprave të mira e përmirësuese që patët bërë në dynja dhe me besim të pastër (larg çdo idhujtarie)!”

33  A mos, vallë, të tillë idhujtarë mohues janë duke pritur që (të besojnë kur) t’u vijë engjëlli i vdekjes bashkë me ndihmuesit e tij engjëj 
që t’ua marrin shpirtrat dhe t’ua rrahin fytyrat dhe shpinat e tyre, apo që t’ju vijë vendimi i Allahut duke i çrrënjosur nëpërmjet dënimit në 
këtë botë?! Si ky qëndrim, të cilin e mbajnë idhujtarët e Mekës, mbajtën edhe idhujtarët që ishin përpara tyre, derisa Allahu i shkatërroi. 
Nuk ishte Ai që u bëri keq atyre, kur i shkatërroi, por ishin ata vetë që i bënë keq vetes së tyre me mosnjohjen e Allahut.

34  Kështu atyre u zbriti ndëshkimi për punët e veta, të cilat ata i patën bërë më parë dhe i përfshiu dënimi me të cilin ata talleshin sa 
herë që u përmendej. 

 Mësime nga ajetet:
 Vlera e njerëzve të dijes, të cilët e deklarojnë të Vërtetën, duke e dëshmuar atë si në këtë botë, ashtu edhe në ditën kur do të pyeten 
dëshmitarët. Fjala e tyre është e rëndësishme si për Allahun, ashtu edhe për krijesat e Tij.
 Prej mirësjelljes së engjëjve me Allahun është se ata ia dedikuan Allahut dijen, se nuk thanë: “Ne e dimë shumë mirë se çfarë keni 
bërë...”, si dhe për të treguar se ata nuk kishin dije për atë (që idhujtarët pretendonin), por dinin vetëm atë që e kishin mësuar nga 
Allahu i Lartësuar.
 Prej Fisnikërisë dhe Bujarisë së Allahut është se Ai u dhuron banorëve të Xhenetit gjithçka që do dëshirojnë, madje Ai do t’u për-
mendë mirësi që atyre as nuk u ka shkuar ndonjëherë në mendje që t’i kërkojnë.
 Punët janë shkaku dhe mundësia e besimtarëve për të fituar mëshirën dhe bekimin e Allahut, që me to (Mëshirën dhe Bekimin e 
Allahut) të hyjnë në Xhenet dhe të shpëtojnë prej Zjarrit dhe jo se ata mund ta arrijnë këtë (hyrjen në Xhenet dhe shpëtimin prej Zjarrit) 
me përpjekjen dhe mundin e tyre. 

27  Ndërsa në Ditën e Gjykimit Allahu ka për t’i poshtë-
ruar me ndëshkim dhe duke i përçmuar me anë të tij do 
t’u thotë: “Ku i keni ortakët e Mi, të cilët ju i konsideronit 
të barabartë me Mua, duke i adhuruar, e që për shkak të 
tyre, ju i armiqësonit edhe profetët e Mi dhe besimtarët?!” 
Aty dijetarët e përkushtuar ndaj Zotit do të thonë: “Vërtet 
që poshtërimi dhe dënimi i Ditës së Gjykimit ka rënë mbi 
jobesimtarët!”

28  Të tillëve, kur engjëlli i vdekjes dhe ndihmuesit e tij 
engjëj ua marrin shpirtrat, sepse u patën bërë padrejtë-
si veteve të tyre duke e mohuar Allahun, në momentin 
e vdekjes tregohen të nënshtruar duke u dorëzuar dhe e 
mohojnë faktin se patën mohuar dhe patën bërë gjynahe, 
me mendimin se mospranimi i tyre ka për t’u sjellë atyre 
ndonjë dobi. Mirëpo do t’u thuhet: “Ju jeni gënjeshtarë! 
Pasi ju ishit mohues dhe kryenit gjynahe. Vërtet që Allahu 
është i Gjithëdijshëm në lidhje me atë që ju patët bërë në 
jetën e dynjasë! Atij nuk i fshihet asgjë në lidhje me këtë 
dhe ka për t’ua dhënë atë që e meritoni për të.”

29  Pastaj do t’u thuhet: “Hyni tani, sipas veprave që keni 
bërë, në portat e Xhehenemit për të qëndruar në të përgjith-
monë. Sa vend i keq është ai vendqëndrim për ata që janë 
mendjemëdhenj ndaj besimit në Allahun dhe adhurimit 
të Tij të Vetëm.

30  Nëse atyre që ia patën frikën Zotit të tyre duke i vënë në 
zbatim urdhrat e Tij dhe duke u larguar prej ndalesave të Tij 
do u thuhej: “Ju ç’mendim keni për atë që e ka zbritur Zoti 
juaj tek i Dërguari juaj, Muhamed j?!” Ata përgjigjen: 
“Allahu ka zbritur tek ai mirësi të madhe.” Ata të cilët e 
kryejnë adhurimin e Allahut në formën më të mirë dhe në 
marrëdhënie me krijesat e Tij qenë shembullorë të tillët do 
të kenë shpërblim të mirë në jetën e kësaj bote me ndihmë 
dhe shtim furnizimi, mirëpo ajo që Allahu u ka premtuar 
atyre në Botën Tjetër, është shumë më e mirë se ajo që u ka 
dhënë atyre në jetën e dynjasë. Sa vendbanim i mrekullue-

27  Then on the Day of Judgment Allah will humil-
iate and disgrace them with His punishment and He 
will say to them: Where are my partners whom you 
used to associate with me in worship and because 
of which you used to oppose the prophets and the 
believers? Those who were righteous scholars will 
then say:: Indeed! Humilation and torment on this 
Day will necessarily cover the disbelievers.

28  Those whose souls are taken by the angel of 
death and his aides while wronging themselves in 
their disbelief will submit with full surrender when 
death actually comes to them, and they will deny 
the disbelief and sins they used to do, thinking that 
such denial will be of benefit to them. It will be said 
to them: You have lied. You were disbelievers who 
used to commit sin. Allah knows everything that 
you used to do in the world. Nothing is hidden from 
Him and He will recompense you for that.

29  It will be said to them: Enter in accordance with 
your deeds through the doors of Hell to live therein 
forever. What an evil place of residence for those 
who were too arrogant to have faith in Allah and 
worship Him alone.

30  Yet those who were mindful of their Lord by 
fulfilling His instructions and avoiding His prohi-
bitions were asked: What did your Lord send down 
to your Prophet Muhammad (peace be upon him)? 
They replied: Allah has sent down on him great 
good. For those who worshipped Allah well and 
treated His creation well in this worldly life there 
is an excellent reward including victory and abun-
dance of sustenance. And the reward that Allah has 
prepared for them in the Hearafter will be better 
then what He has already given them in the world. What an excellent home is the home of the afterlife for those who are 
mindful of their Lord by fulfilling His instructions and avoiding His prohibitions!

31  They will enter gardens of residence and permanence with rivers flowing below their palaces and trees. In these gar-
dens they will have every type of food, drink and other pleasures that they desire. This type of reward, which He gives 
to those who are mindful from the nation of Muhammad (peace be upon him), He also gives to those who were mindful 
from the previous communities.

32  Those whose souls are taken by the angel of death and his aides while their hearts were free from disbelief, the angels 
will address them saying: Peace be on you. You are safe from every difficulty. Enter paradise because of the correct belief 
and good actions that you used to do in the world.

33  Are these denying idolaters waiting for anything but the angel of death and his aides to come to take their souls and 
strike their faces and their backs, or for Allah’s command to come to eradicate them by means of a punishment in the 
world? Similar to those idolaters who came before who were destroyed because if their idolatry; so too the idolaters of 
Makkah may perhaps meet the same fate. Allah did not wrong them when He destroyed them but they wronged their own 
souls by bringing them to the point of destruction because of their disbelief in Allah.

34  So the retribution of the actions they used to do came down on them and they were surrounded by the punishment they 
used to mock at whenever they were reminded of it.

 Beneficial Points: 1. The virtue of the people of knowledge and that they are the ones who speak the truth in the world 
and on the day when the witnesses will stand; and that their statement is given consideration by Allah and His creation.
2. It is Allah’s generosity and grace that He will give the people of paradise everything they desire, to the extent that He 
will remind them of bounties they desire that they will not be aware of.
3. Action is the cause and basis for entering paradise and being saved from the fire, and this will happen by Allah’s mercy 
and favour to the believers - not by their own efforts or design.
4. The etiquette of the Angels with Allah is that they attributed knowledge to Allah without saying: “We know what you 
used to do”, indicating that the only way they knew is because Allah taught it to them.”
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atë që vdes, edhe pse ata nuk kishin asnjë argument për ta vërtetuar këtë. Përkundrazi, Allahu ka për ta ringjallur çdo njeri që ka vdekur. Premtimi 
i Tij është i vërtetë. Shumica e njerëzve nuk e dinë se Allahu i ringjall të vdekurit, prandaj edhe nuk e pranojnë ringjalljen.

39  Allahu ka për t’i ringjallur të gjithë në Ditën e Gjykimit, në mënyrë që t’u bëhet e qartë e Vërteta, për të cilën ata ishin në mospajtim, siç 
është Teuhidi (Njëshmëria e Allahut), ringjallja dhe Shpallja, si dhe ta kuptojnë jobesimtarët se ata ishin gënjeshtarë në pretendimin e tyre se 
Allahu ka ortakë, apo se nuk do të kishte ringjallje.

40  Kur Ne dëshirojmë që t’u japim jetë të vdekurve dhe t’i ringjallim ata sërish, asgjë nuk mund të na pengojë për këtë. Neve na mjafton t’i 
themi diçkaje “Bëhu!”, e ajo bëhet, pa mëdyshje.

41  Ndërsa sa u përket atyre që lanë shtëpitë dhe familjet e veta për të bërë hixhret (duke u shpërngulur) prej vendit të kufrit (mosbesimit) për 
në vendin e Islamit, që të kërkonin me këtë kënaqësinë e Allahut, pas mundimeve që jobesimtarët u shkaktuan përqendrimin mes tyre, të tillëve 
kemi për t’u bërë vend në jetën e kësaj bote, duke u mundësuar të jenë krenarë, ndërsa shpërblimi për ta në Botën Tjetër do të jetë shumë më i 
madh, pasi ai do të jetë Xheneti. Sikur ta dinin ata që nuk dolën për të bërë hixhret se ç’shpërblim do kenë ata që u shpërngulën, kurrsesi nuk do 
të kishin qëndruar pa u shpërngulur edhe ata.

42  Pikërisht këta të shpërngulur për hir të Rrugës së Allahut janë edhe ata që u treguan durimtarë përballë mundimeve që u shkaktuan popujt 
e tyre, përballë ndarjes prej familjeve të veta dhe atdheut të tyre, e megjithatë, duruan duke u treguar të qëndrueshëm në bindjen ndaj Allahut. 
Pikërisht këta i mbështeten Zotit të tyre në çdo çështje të jetës së tyre, prandaj edhe Allahu ua dhuron atyre këtë shpërblim të madh. 

 Mësime nga ajetet:
 I mençur është ai që nxjerr mësime dhe përfiton këshilla prej asaj që ka ndodhur me të devijuarit mohues, se si kauza e tyre përfundon me 
shembje, shkatërrim, dënim dhe fund.
 Urtësia e ringjalljes është që Allahu të shfaqë të Vërtetën, rreth të cilës njerëzit kundërshtohen me njëri-tjetrin, në lidhje me Vërtetësinë e 
ringjalljes dhe të çdo gjëje (të përmendur nga Allahu).
 Vlera e durimit dhe e mbështetjes tek Allahu. Durimi për shkak se lidhet më mposhtjen e egos, ndërsa mbështetja, sepse ka të bëjë me 
besimin te Allahu dhe lidhjen e zemrës me Të.
 Shpërblimi i muhaxhirëve, që u zhvendosën duke lënë shtëpitë dhe pasuritë e tyre, si dhe duruan përballë mundimeve që u bëheshin, duke 
u mbështetur tek Zoti i tyre. Ky ishte atdheu më i mirë, shtëpia më komode, jeta më e lumtur, furnizimi më i begatë e i arritshëm, fitore ndaj 
armiqve dhe fisnikëri më e lartë se çdo vend apo shoqëri. 

35  Ata që i bënë shirk Allahut, duke adhuruar zota të rremë në 
vend të Tij, thanë: “Po të kishte dashur Allahu që ne ta kishim 
adhuruar vetëm Atë të Vetëm dhe të mos i kishim bërë Atij 
shirk (idhujtari), ne kurrë nuk do të kishim adhuruar dikë tjetër 
përveç Tij, ne e as baballarët tanë përpara nesh. Ashtu sikurse 
po të kishte dashur Ai që ne të mos e kishim konsideruar haram 
diçka, ne kurrë nuk do ta kishim konsideruar atë haram. Ja, me 
këtë argument të pavërtetë qenë argumentuar edhe mohuesit e 
mëhershëm, megjithatë të dërguarve nuk u përket tjetër, vetëm 
se përcjellja qartazi e asaj me të cilën janë urdhëruar ta për-
cjellin - dhe kanë bërë këtë – kështu që jobesimtarëve nuk u 
ka mbetur asnjë argument që të justifikohen nëpërmjet caktimit 
(që të ekzistojë edhe e keqja). Ndërkohë që atyre Allahu ua 
ka mundësuar edhe të dëshirojnë e të zgjedhin (të mirën ose 
të keqen), ashtu siç u solli dhe të dërguarit e Vet.

36  Madje, Ne nuk kemi lënë popull të mëparshëm që të mos 
u kemi dërguar një të dërguar që të urdhëronte popullin e vet 
për ta adhuruar vetëm Allahun dhe të linin adhurimin e çdo 
gjëje tjetër përveç Tij, qofshin ato statuja, xhind apo të tjerë. 
Prej tyre pati që Allahu u mundësoi që t’i besonin Atij dhe që 
ndoqën atë me të cilën u erdhi i dërguari i Tij, ashtu siç pati 
që e mohuan Allahun dhe e kundërshtuan të dërguarin e Tij, 
të cilëve nuk ua mundësoi besimin, duke ua bërë atyre meritë 
devijimin (me lënien e tyre në humbje). Prandaj udhëtoni nëpër 
Tokë që ta shikoni me sytë tuaj se si ka qenë përfundimi i 
mohuesve, pasi atyre u erdhi dënimi dhe shkatërrimi.

37  Të tillët, edhe nëse përpiqesh, o i Dërguar, me tërë mundë-
sitë e tua që t’i thërrasësh (në besim), tregohesh i kujdesshëm 
që ata të udhëzohen dhe i kryen të gjitha shkaqet për këtë, 
dije se Allahu nuk ka për t’ia mundësuar që ta pranojë udhë-
zimin atij që e ka lënë të humbur dhe se përveç Allahut, për 
ta nuk ekziston askush që do të mund t’i ndihmojë, duke ua 
ndalur dënimin.

38  Madje, mohuesit e tillë të ringjalljes u betuan me tërë fu-
qinë e tyre për ta përforcuar, se Allahu nuk ka për ta ringjallur 

35  Those who associated others with Allah in their 
worship said: Had Allah willed for us to worship 
Him alone and not to ascribe any partners to Him, 
we would not have worshipped anything besides 
Him, neither us, nor our ancestors before us. Had 
He willed for us not to prohibit anything we would 
not have done so. The disbelievers of the past also 
presented such false arguments. The duty of the 
Messengers is only to clearly communicate what 
they have been instructed to convey and they have 
done so. The disbelievers cannot present fate as an 
argument after Allah has given them free will and 
choice and sent to them His Messengers.

36  We had sent to every previous nation a Messen-
ger instructing his nation to worship Allah alone, 
and leave the worship of others beside Him such 
as idols, satans etc. Some of them were guided by 
Allah and had faith in Him, while others rejected 
Allah and went against His Messenger so He did 
not guide them and they deserved misguidance. So 
travel through the earth to see for yourselves what 
the end result of the deniers was after the punish-
ment and destruction came upon them.

37  Even though you - O Messenger - try everything 
you can to call these people being so eager for their 
guidance, Allah will not guide those whom He mis-
guides and they will have none besides Allah to as-
sist them by protecting them from the punishment.

38  These deniers swore their most serious oaths: 
Allah will not resurrect anyone who dies, without 
their having any proof of that. Yes indeed, Allah 
will resurrect everyone who dies, being His bind-
ing promise, because the one who brought them to 

life from non-existence without any precedent is able to bring them back to life after having caused them to die. But most 
people do not know that Allah will resurrect the dead and they therefore deny the resurrection.

39  Allah will resurrect them all on the Day of Judgement to make clear to them the things they differed about such as His 
Oneness, the resurrection and prophethood and so that the disbelievers may realise that they were false in their claim of 
Allah’s having partners and in their denial of the resurrection.

40  Indeed when I want to bring the dead to life and ressurect them then there will be nothing to prevent Me from doing 
so. When We will something to happen, all that We say is, ‘Be,’ and it definitely becomes.

41  Those who left their homes, families and wealth emigrating from the land of disbelief to the land of Islam in search 
for Allah’s pleasure after having been persecuted by the disbelievers, we will make them settle in the world in a place in 
which they will be honoured. But the reward of the afterlife is greater because it includes paradise. If those who remained 
behind from emigration knew the reward of those who emigrate they would not have remained behind.

42  These emigrants in Allah’s way are the ones who were patient against the harm of their people and the separation from 
their families and homes. They were steadfast in Allah’s obedience. They rely only on their Lord in all their affairs and 
Allah therefore gave them this great reward.

 Beneficial Points:
1. The mission and goal of Messengers in all communities in general is one, which is to call towards the worship of Allah 
alone and to leave the worship of false gods. 2. The intelligent person is the one who takes lesson from what occurred to 
the misguided deniers, and their eventual ruin, devastation, suffering and destruction.
3. The wisdom behind resurrection and the return to the afterlife is for Allah to show the truth about the things that people 
differed in such as resurrection and everything else.
4. The virtue of patience and reliance. Patience because of what it necessitates of controlling ones soul, and reliance 
because of turning ones heart away from the creation and focusing on Allah.
5. The reward for the emigrants who left their homes and wealth and were patient against harm having relied on their 
Sustainer will be a better place of residence, a good position, a pleasant life, abundant and pure sustenance, victory over 
enemies and sovereignty over the lands and people. 
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me një sexhde të mirëfilltë e madhëruese për Të.
49  Kështu i bie në sexhde Allahut të Vetëm gjithçka që është në qiej dhe në Tokë dhe vetëm Atij i bien në sexhde edhe engjëjt, duke 

mos treguar aspak mendjemadhësi ndaj adhurimit të Allahut dhe bindjes ndaj Tij. 
50  Dhe madje, përveç adhurimit që bëjnë dhe bindjes së vazhdueshme, ata ia kanë edhe frikën Zotit, që është sipër tyre me Qenien, 

Fuqinë dhe Pushtetin e Vet, duke e vepruar çdo gjë që Zoti i tyre i urdhëron në lidhje me detyrimet.
51  Duke u thënë Allahu i Lartësuar atyre dhe gjithë krijesave: “Mos adhuroni dy zota, sepse Ai që e meriton adhurimin është i Vetmi, 

duke mos patur të dytë dhe as të barabartë, prandaj vetëm Mua të ma keni frikën dhe mos iu frikësoni askujt përveç Meje.
52  Pasi gjithçka që është në qiej dhe është në Tokë, si me krijimin, sundimin dhe kontrollin e tyre, është vetëm e Tij, kështu që edhe 

bindja, përulja dhe sinqeriteti i vazhdueshëm i përkasin vetëm Atij. Vallë, dikujt tjetër përveç Allahut t’ia keni frikë?! Jo kështu, por 
vetëm Atij frikësojuni!

53  Ç’është me ju, o njerëz, ndërkohë që çdo mirësi hyjnore dhe tokësore ju i keni prej Allahut të Lartësuar e askujt tjetër, madje edhe 
kur ju bie ndonjë fatkeqësi, sëmundje apo varfëri, vetëm tek Ai përgjëroheni duke iu lutur, në mënyrë që t’jua largojë atë që ju ka 
goditur, kur Ai që ju dhuron mirësitë dhe jua largon fatkeqësitë është po Ai - i Vetmi që duhet të adhurohet?

54  Ndërsa ju, pasi Ai ju përgjigjet lutjeve tuaja, duke jua larguar të keqen që ju ka rënë, një grup prej jush, i bëjnë shirk (idhujtari) 
Zotit të tyre, duke adhuruar bashkë me Të edhe të tjerë?! Ç’është kjo poshtërsi?! 

 Mësime nga ajetet:
 Arrogantit duhet t’i vijë turp prej Zotit të vet, kur vijnë mirësitë gjatë jetës së tij në çdo çast, ndërsa në çdo kohë prej 
tij ngrihen gjynahet për tek Zoti i vet.
 Jobesimtarët, mohuesit dhe gjynaharët duhet që t’ia kenë frikën Allahut të Lartësuar, në mënyrë që të mos i përfshijë 
ata me ndonjë dënim të befasishëm dhe pa e ndier.
 Të gjitha mirësitë janë prej Allahut të Lartësuar, qofshin ato materiale si: furnizimi, mirëqenia, shëndeti etj. dhe ato 
shoqërore si: siguria, pozita, fama etj.
 Njeriu, kur i bien vështirësitë, nuk ka për të gjetur shpëtimtar tjetër që t’ia largojë atij të keqen përveç Allahut të 
Lartësuar, në mënyrë që t’i përgjërohet vetëm Atij me lutje dhe ta dijë se askush tjetër nuk ka mundësi që t’ia largojë 
ankthin ai që ka, përveç Tij. 

43  Ne kemi dërguar para teje, o i Dërguar, vetëm se 
burra, që ishin njerëz, duke u shpallur atyre (Revelatën 
hyjnore), kështu që nuk dërguam për ta si të dërguar engjëj 
(as xhindë e as gra). Ky është ligj i pandryshueshëm i 
Yni. Nëse ju nuk e besoni këtë, atëherë pyesni ndjekësit 
e Librave të mëparshëm, që do t’ju tregojnë se (të gjithë) 
të dërguarit qenë njerëz (dhe burra) e jo engjëj (as xhindë 
e as gra), nëse për këtë ju nuk keni dijeni.

44  I dërguam të tillë bashkë me argumente të qarta dhe 
me Libra të shpallur ashtu, sikurse të shpallëm edhe ty, 
o i Dërguar, Kuranin, në mënyrë që t’u sqarosh njerëzve 
ato që kanë nevojë për t’u sqaruar, se ndoshta ata i vënë 
në punë mendjet e tyre dhe përfitojnë nga këshillat që 
ai përmban.

45  A mos, vallë, ata të cilët planifikuan intriga për të 
penguar (njerëzit) prej Rrugës së Allahut janë të sigurt 
se Allahu nuk ka për t’i përpirë në Tokë së bashku, ashtu 
siç fundosi edhe Karunin (e bijve të Israilit), apo se nuk 
ka për t’ua sjellë atyre dënimin nga ajo anë që nuk presin 
se mund t’u vijë?

46  Apo se nuk do t’i godasë ndonjë dënim gjatë kohës 
kur ata vërdallosen në udhëtimet dhe rendjen e tyre pas 
fitimit, e të mos kenë mundësi as t’i shpëtojnë dhe as ta 
pengojnë atë?!

47  Apo mos janë të sigurt se nuk ka për t’u rënë dënim 
prej Allahut, që ata të jenë në ankth prej tij (derisa ata 
të treten)?! Kështu, Allahu është i Aftë që t’i ndëshkojë 
ata në çdo mënyrë, mirëpo Ai është Zoti juaj dhe është 
i Butë e i Mëshirshëm, kështu që nuk nxiton në sjelljen 
e ndëshkimit. Ndoshta kështu robërit e Tij kthehen dhe 
pendohen tek Ai.

48  Vallë, a nuk i kanë parë mohuesit krijesat e Tij, me 
një vështrim meditues, se si hijet e tyre anojnë sa djathtas 
dhe majtas, sipas lëvizjes së Diellit për ta gjatë ditës dhe 
lëvizjes së Hënës gjatë natës, duke iu përulur Zotit të tyre 

43  I did not send before you - O Messenger - except 
men who were human beings, to whom I sent reve-
lation. I did not send Messengers that were angels. 
This is Our constant practice. If you all deny that 
then ask the people of the previous scriptures and 
they will tell you that Messengers were on;y human 
beings.

44  We sent those Messengers from amongst hu-
mans with clear signs and revealed scriptures. We 
have revealed to you, O Messenger, the Qur’ān so 
that you can give people the explanation they re-
quire and so that they can apply their minds and 
take a lesson from what it contains.

45  Do those who make plots to prevent people from 
Allah’s path feel secure that Allah will not cause the 
earth to cave in with them as He caused it to cave in 
with Qarun, or that the punishment will not come to 
them from where they least expect.

46  Or that the punishment will not afflict them 
whilst they are going about on their journeys and 
in their quest for earnings. They will not escape nor 
protect themselves from it.

47  Or do they feel secure that Allah’s punishment 
will not come to them while they are afraid of it? 
Allah is able to punish them in every condition. 
Your Lord is compassionate and merciful. He does 
not take retribution hastily for perhaps His servants 
will turn to Him in repentance.

48  Do these deniers not look with contemplation 
at His creation? Their shadows incline right and 
left following the movement of the sun in the day 
and that of the moon at night, in humility and pros-
tration to their Lord, whilst they are submissive to 
Allah and are subject to His domination.

49  It is to Allah alone that all creatures in the heavens and on earth prostrate. It is to Him alone that the angels prostrate. 
They are not too proud to worship Allah and obey Him.

50  They - despite their constant worship and obedience - fear their Lord who is above them by His Self, Dominance and 
Authority and they carry out the acts of obedience that their Lord instructs them to.

51  Allah, may He be glorified, said to all His servants: Do not take two beings of worship. The being deserving of wor-
ship is only one who has no second nor any partner. So fear Me only and do not fear others besides Me.

52  To Him alone belongs everything in the heavens and on earth: He created, owns and controls all of it. To Him alone 
obedience, submission and sincerity is due always. Will you, then, fear anyone other than Allah?  No, instead fear Him 
alone!

53  Whatever blessing you - O people - have in this world or in the afterlife is from Allah, may He be glorified, and not 
from anyone else. Then when some calamity, sickness or poverty afflicts you, it is to Him alone that you plead in sup-
plication to remove what has afflicted you. Thus, the One who grants blessings and who removes difficulties is the One 
Who must be worshipped alone.

54  Then when He answers your prayer and removes the harm from you, a group of you begin associating partners with 
their Lord and worshipping others with Him. What unjust behaviour is this!

 Beneficial Points:
1. The virtue of the people of knowledge, for Allah instructed those who do not know to refer to them in all incidents. 
This is an implicit attestation to their integrity and credibility as He instructed that they be asked.  2. A sinner should be 
ashamed of His Lord, that his sins ascend to Him, whilst Allah’s blessings descend on him all the time!
3. The people of disbelief, denial and sin should be afraid that Allah may seize them with punishment while they are 
unaware.  4. All blessings are from Allah, whether these are material blessings such as sustenance, safety and health or 
intangible blessings such as security, prestige, position and the like.  5. Humans finds no refuge from difficulties except 
by calling on Allah, thus inevitably call on Him because they knows that no one can remove difficulties except Him. 
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cilësitë më të lavdëruara e të lartësuara të plotfuqisë, plotësisë, panevojshmërisë dhe dijes. Ai (Qoftë i Lartësuar!), është i Gjithëpushtetshmi 
në Sundimin e Vet dhe se Atë nuk mund ta mposhtë askush! Ai është i Urtë në mënyrën se si krijon, drejton dhe i vendos ligjet e Veta.

61  Po t’i kishte ndëshkuar njerëzit Allahu i Lartësuar për shkak të padrejtësisë që ata bëjnë me mohimin e tyre ndaj Tij (duke shpifur ndaj Tij 
e duke i humbur njerëzit prej Rrugës së Drejtë), nuk do të kishte lënë njeri e as kafshë mbi sipërfaqen e Tokës, por Ai, (Qoftë i Lartësuar!), 
ua vonon atyre (ndëshkimin) deri në një afat të caktuar në Dijeninë e Vet. Kur afati i caktuar në Dijeninë e Tij t’u vijë, atëherë as nuk do t’u 
shtyhet e as nuk do t’u përshpejtohet, madje as për pak kohë.

62  Kështu që le të vazhdojnë t’ia mveshin Atij atë që edhe për veten e tyre urrejnë ta pranojnë, pra, pasjen e vajzave; le të vazhdojnë edhe 
me thënien e gënjeshtrave me gojën e tyre, pra, se ata tek Allahu do të kenë një pozitë të nderuar, nëse do të ishte e vërtetë ajo ringjallje për 
të cilën flitet, pasi ajo që i pret është Zjarri dhe aty kanë për t’u lënë, duke mos patur mundësi të dalin prej tij kurrë.

63  Pasha Allahun, edhe tek popujt para teje, o i Dërguar, dërguam pejgamberë, mirëpo shejtani ua zbukuroi veprat e shëmtuara si: shirku 
(idhujtaria), kufri (mosnjohja e Allahut) dhe gjynahet, kështu që vetëm ai do të jetë ndihmuesi i pretenduar i tyre në Ditën e Gjykimit, prandaj 
le ta kërkojnë ndihmën e tij, sepse në Ditën e Gjykimit do të jenë së bashku në dënimin e dhembshëm.

64  Ne ta zbritëm Kuranin ty, o i Dërguar, vetëm që t’u sqarosh njerëzve mbarë atë rreth të cilës ata janë në mospërputhje: pra, teuhidin 
(Njëshmërinë e Allahut), ringjalljen (me trup dhe shpirt) dhe dispozitat e fesë, si dhe të jetë Kurani udhëzim dhe mëshirë për ata që i besojnë 
Allahut, të dërguarve të Tij dhe asaj me të cilën ka ardhur vetë Kurani, pasi vetëm këta janë që përfitojnë prej të Vërtetës. 

 Mësime nga ajetet:
 Prej atyre që nxjerr në pah injorancën e idhujtarëve ishte edhe fakti se, nga njëra anë, ata i mvishnin Allahut të Lartësuar vajzat dhe, 
nga ana tjetër, ata për vete dëshironin djemtë, pasi prej vajzave atyre u prishej reputacioni dhe fytyrat u shtrembëroheshin prej mërzisë 
e mllefit, aq sa dikush prej tyre fshihej e largohej që të mos takohej me njerëzit, për shkak të mërzisë, poshtërimit, çnderimit dhe turpit 
që ai ndiente për shkak të lindjes së një vajze (ndërkohë që vajzat janë mirësi e Allahut për ta).
 Prej ligjit të përsëritshëm të Allahut është edhe tolerimi i mohuesve, duke mos ua përshpejtuar atyre ndëshkimin, në mënyrë që t’u 
jepet mundësia për të besuar dhe penduar.
 Angazhimi më i madh i të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), ishte sqarimi i asaj që i kishte ardhur në Kuran 
dhe qartësimi i asaj në të cilën patën rënë në kundërshti ndjekësit e së paVërtetës e dëshirave të kota, në lidhje me fenë e vërtetë e 
dispozitat e saj, në mënyrë që t’u hiqej e drejta e justifikimit nëpërmjet sqarimit të tij. 

55  Idhujtaria e tyre i bëri ata që t’i përbuznin mirësitë e 
Allahut ndaj tyre dhe largimin e së keqes (nga ana e Tij 
prej tyre), prandaj edhe u thuhet: “Atëherë, përjetojini mi-
rësitë që keni, derisa t’ju vijë dënimi i Allahut, qoftë tani 
apo më vonë”.

56  Madje idhujtarët kanë veçuar për statujat e tyre, të cilat as 
nuk dinë gjë, pasi ato janë gjëra të ngurta dhe se nuk sjellin 
dobi e as dëm, (duke ndarë për to edhe) një pjesë prej pa-
surisë së tyre, me të cilën Ne i kemi furnizuar, që me këtë të 
afrohen edhe më shumë me to. Pasha Allahun, keni për t’u 
pyetur, o ju idhujtarë, Ditën e Gjykimit për këto besëtytni, 
që gjoja këto statuja janë zota dhe se ato kanë të drejtë për 
një pjesë të pasurisë tuaj!

57  Idhujtarët, edhe Allahut i mveshën bija(vajza), me bind-
jen se ato ishin engjëjt. Kështu i mveshën Atij atësinë dhe 
zgjodhën për Të atë që për vete nuk e dëshironin (vajzat)! I 
Pastër dhe i Shenjtëruar qoftë i Lartësuari në lidhje me atë që 
ata thonë ndaj Tij, ndërkohë që për vetet e tyre ata zgjedhin 
atë që u pëlqen,pra, pasjen e djemve. Çfarë shpifje më të 
madhe se kjo mund të ketë?!

58  Aq sa nëse ndonjërit prej këtyre idhujtarëve do t’i sillej 
lajmi se atij i ka lindur vajzë, fytyra e tij do t’i nxihej, për 
shkak të urrejtjes së tërbuar që ka për këtë lajm dhe zemra 
e tij do t’i mbushej me dëshpërim dhe mërzi, ndërkohë që 
Allahut i mveshte atë që për vete nuk do e dëshironte.

59  Madje do të fshihej e do të ikte prej njerëzve të vet, për 
shkak të lajmit të keq për lindjen e një vajze, duke pëshpë-
ritur me veten: A ta mbaj këtë vajzë, duke e përballuar këtë 
poshtërim e lëndim, apo ta gropos e ta fsheh atë nën tokë?! 
Sa e shëmtuar është kjo me të cilën gjykojnë idhujtarët, 
duke pranuar për Zotin e tyre atë që urrejnë ta pranojnë 
për veten e vet!

60  Atyre që mohuan e nuk e besojnë jetën tjetër u qoftë për-
shkrimi i shëmtuar, me nevojën që ata kanë për fëmijë, për in-
jorancën dhe mosmirënjohjen e tyre, ndërsa Allahut i qofshin 

55  Their associating partners with Allah meant that 
they in fact reject Allah’s favours to them, includ-
ing Allah saving them from their distress after they 
had called on Him alone. It was therefore said to 
them: Enjoy the luxuries that you have until Allah’s 
penalty comes to you sooner or later.

56  The idolaters allocate to their idols, which do not 
know anything - as they are lifeless objects that can 
neither benefit nor harm - a portion of the wealth 
that We provided for them, as a means of seeking 
closeness to those idols. By Allah, you - O idolaters 
- will be questioned on the Day of Judgement about 
your assertions that these idols are gods and that 
they are entitled to a portion of your wealth.

57  The idolaters attribute daughters to Allah and 
they believe that these are the angels. Thus they 
attribute lineage to Allah and select for him what 
they do not like for themselves. He is Pure, Glori-
fied and Sanctified from what they assign to Him. 
They assign for themselves the male offspring that 
they desire. What crime is greater than this?!

58  When one of these idolaters is given the news 
of the birth of a female his face darkens due to the 
extreme dislike of such news and his heart is filled 
with worry and grief. Then, he attributes to Allah 
what he does not like for himself!

59  He hides from his people because of the bad 
news of the birth of a girl that was given to him. 
He asks himself: Shall he keep this girl that he was 
given news of with humiliation and dejection, or 
shall he bury her alive and hide her in the dust? 
How evil is the decision that the idolaters make 
when they assigned to their Lord what they detest 

for themselves.  60  It is those who do not believe in the Hereafter who have a lower description; such as ignorance, dis-
belief, as well as the need to have offspring. Allah has the praiseworthy attributes of majesty, perfection, independence 
and knowledge. He, may He be glorified, is Mighty in His kingdom and nothing can overcome Him. He is Wise in His 
creation, planning and legislation.  61  If Allah, may He be glorified, were to punish mankind for their injustices and for 
their rejection of Him, He would not leave on earth a single human being or animal that walks on its surface. But He, 
may He be glorified, postpones them until a time that is fixed in His knowledge. Then, when that time that is fixed in His 
knowledge comes, they will not delay it nor will they advance it for even a short while.  62  They assign to Allah, may He 
be glorified, females that they dislike to attribute to themselves. They claim falsely that if indeed they are resurrected then 
they will have the best ranks with Allah. Truly, for them is the Fire, and they will be left therein never to come out of it.  

63  By Allah, We sent Messengers to communities before you - O Messenger, but Satan made their evil deeds of idolatry, 
disbelief and sins seem good to them. He is their so-called helper on the Day of Judgement so let them ask him for help. 
They will have a painful punishment of the Day of Judgement.  64  We did not reveal the Qur’ān to you, O Messenger, 
except for you to make clear to all people what they differ about in respect of Allah’s oneness, resurrection and the details 
of the sacred law, and for the Qur’ān to be a guidance and mercy for those who have faith in Allah, His Messengers and 
all what the Qur’ān came with, for they are the ones who will truly benefit.

 Beneficial Points:
1. Some of the errors of the idolaters are the attribution of daughters to Allah and the attribution of sons to themselves 
and their disdain of daughters. Their faces display grief and sorrow at the birth of a female and they hide from and avoid 
contact with people because of the extreme grief, humiliation and shame on account of having a daughter.  2. It is Allah’s 
practice to give respite to the disbelievers and not to punish them immediately to give them an opportunity to have faith 
and repent.  3. The time of a person’s death and the end of his life will not come earlier or later by even one hour or 
moment.  4. Allah’s practice amongst His servants is to send Messengers with clear proofs and a full explanation. Mu-
hammad (peace be upon him) is therefore like other Messengers.  5. The major task of the Prophet (peace be upon him) is 
to explain what is contained in the Qur’ān and to clarify what the people of the various creeds and beliefs differed about 
with respect to religion and sacred laws, so that his clarification can be a proof against them.   
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se si Ai i drejton çështjet e krijesave të Veta, për ata njerëz që mendojnë, pasi vetëm këta nxjerrin mësime”.
70  Allahu ju ka krijuar edhe juve, o njerëz, në forma të paekzistuara më parë, pastaj Ai ju bën të vdisni, sapo t’ju përmbushet 

exheli (afati kohor) i juaj, ashtu siç ka prej jush që i zgjatet jeta deri në fazat më të pakëndshme të saj, pra, pleqërisë së thellë, 
kur njeriu nuk di më asgjë prej asaj që ka ditur. Vërtet që Allahu është i Gjithëdijshëm për gjithçka dhe se Atij nuk i fshihet 
asgjë prej veprave që bëjnë robërit e Vet, si dhe Ai është i Plotfuqishmi që nuk e bën të paaftë asgjë.

71  Allahu i Lartësuar i ka bërë të rëndësishëm disa prej jush mbi disa të tjerë në furnizim (e pasuri), duke i bërë disa prej jush 
të pasur e disa të varfër, disa zotërinj e disa shërbyes. Ashtu siç ata që Allahu i bëri të rëndësishëm me pasuri nuk pranojnë 
që pozitën që ua ka dhënë Allahu ta ndajnë me skllevërit e tyre, në mënyrë që skllevërit të jenë ortakë me ta në barazi dhe në 
pushtetin e tyre, atëherë si mund ta pranojnë që Ai të ketë ortakë në mesin e krijesave të Tij, ndërkohë që ata nuk e pranojnë 
këtë për vetet e tyre;pra që ata të kenë ortakë dikë që është prej skllevërve të tyre, apo të jenë të barabartë me ta?! Ç’është kjo 
padrejtësi në gjykim?! A ka përbuzje të mirësive të Allahut më të madhe se sa kjo?!

72  Ai ju mundësoi, o njerëz, edhe bashkëshorte, prej vetë llojit tuaj, si shoqëruese për ju, e nëpërmjet bashkëshorteve ju dhuron 
fëmijë, nipa e mbesa, ashtu siç ju furnizon edhe me ushqime të ndryshme e të mira, siç janë mishi, agrumet, drithërat etj. A 
besojnë të paVërtetën (statuja e idhuj) vallë, ndërsa mirësitë e shumta të Allahut, të cilat ata as nuk munden t’i numërojnë, i 
mohojnë e nuk tregohen mirënjohës ndaj Allahut e t’i besojnë vetëm Atij?! 

 Mësime nga ajetet:
 Allahu i Lartësuar u mundësoi njerëzve fruta të ndryshme, prej tyre edhe hurmat arabe dhe rrushin, duke patur për-
fitime të mëdha prej tyre, si: me to njerëzit ushqehen kur janë të njoma, të pjekura, të stinës, të thata, qoftë si ushqime 
e qoftë si lëngje.
 Në krijimin e bletës së vogël dhe atë që del prej barkut të saj,  mjaltit të shijshëm me ngjyra të ndryshme sipas ndry-
shimit edhe të tokës ku ajo është dhe kullotave të saj,  ekziston argumenti për kujdesin absolut të Allahut të Lartësuar 
dhe Butësinë e Tij të plotë me robërit e Vet, si dhe që Ai është i Vetmi që duhet t'i drejtohen adhurimi dhe lutjet.
 Prej begative madhështore që Allahu ua ka dhuruar robve të Vet është edhe mundësia që ata të kenë bashkëshorte, në 
mënyrë që të gjejnë prehje pranë tyre, ashtu siç bëri prej tyre të mundur edhe lindjen e fëmijëve për ta, që t’u kënaqen 
sytë, t’u shërbehet, të kryhen shërbimet, si dhe të përfitojnë në drejtime të ndryshme. 

65  Nga qielli Allahu lëshon edhe shiun, nëpërmjet të 
cilit i jep jetë tokës, duke nxjerrë prej saj bimë të reja 
pasi ato janë të thara. Vërtet që në zbritjen e shiut nga 
qielli dhe në nxjerrjen e bimëve prej tokës nëpërmjet tij 
ekzistojnë argumente të qarta, që tregojnë për Fuqinë 
e Allahut, për njerëzit që e dëgjojnë Fjalën e Allahut 
dhe meditojnë rreth saj.

66  Madje edhe në krijimin e deveve, lopëve e dhenve 
për ju, o njerëz, ekzistojnë këshilla, në mënyrë që të 
përfitoni prej tyre. Siç jua mundësuam që prej gjinjve 
të tyre të pini qumësht që del ndërmjet mbetjeve që u 
gjenden në bark dhe gjakut që gjendet në trup. Megji-
thatë, qumështi u del i kulluar, i pastër dhe i shijshëm, 
duke u pëlqyer atyre që e pijnë.

67  Ju përfitoni mësim edhe nga ato që Ne ju furnizoj-
më, siç janë frutat e palmave të hurmës dhe frutat e 
hardhive të rrushit, prej të cilave ju nxirrni lëngje që ju 
dehin e janë të dëmshme(për ju), por prej tyre ju nxirrni 
edhe furnizime të dobishme, duke përfituar hurma të 
thata, rrush të thatë, reçelra apo melasën (pekmezin) 
e tyre. Vërtet që, në këtë që u përmend, ekzistojnë 
argumente rreth Fuqisë së Allahut dhe Bujarisë së Tij 
ndaj robve të Vet, për njerëzit që mendojnë, pasi vetëm 
ata marrin mësime.

68  Edhe bletën, o i Dërguar, Zoti yt e frymëzoi dhe 
e orientoi duke i thënë: “Ndërtoji hojet e tua nëpër 
(zgavra në) male, nëpër pemë (të çara), në ndërtimet e 
njerëzve (për ty), si dhe strehët e (shtëpive të) tyre, 

69  Ushqehu me të gjitha frutat që të shijojnë dhe ndiqi 
rrugët e nënshtrimit që Zoti yt të inspiroi t’i ndjekësh. 
Kështu, prej barkut të tyre del mjaltë me ngjyra të 
ndryshme, mes të bardhës dhe të errëtës, që ka shërim 
për njerëzit që i mjekojnë të sëmurët me të. Në këtë 
aftësi të bletës për të prodhuar mjaltë, ekzistojnë argu-
mente, që tregojnë për Fuqinë e Allahut dhe mënyrën 

65  Allah sends down rain from the direction of the 
sky, with which He revives the earth by taking out 
vegetation from it after it had been dry and arid. In 
the sending down of the rain from the direction of 
the sky and in the taking out of the earth’s vegeta-
tion by means of it, is a clear sign of Allah’s pow-
er for people who listen to the words of Allah and 
ponder over them.

66  There is a lesson for you to take - O people - in 
camels, cows and goats: We give you to drink from 
their udders milk that comes out from in between 
the waste that the stomach contains and the blood 
that is in the body. Despite this it comes out as pure 
milk that is tasty and pleasant to those who drink it.

67  There is a lesson for you in the provision We 
give you from the fruits of date palms and grapes. 
From them you make intoxicants that affect the 
mind, which are not good, and you also take from 
them a good provision that is of benefit to you such 
as dates, raisins, vinegar and trickle. In this there 
truly is a sign of Allah’s power and favour to His 
servants for people who use their reason, for they 
are the ones who take heed.

68  Your Lord, O Messenger, inspired the bees and 
guided them saying, “Make homes for yourselves 
in the mountains, in the trees and in the structures 
and shelters that people build.”

69  “Then eat of all the fruits you desire, and go 
along the pathways that your Lord inspires you to 
take that are made easy for you.” From the bellies 
of those bees emerges honey of different colours, 
such as white, yellow and other colours, which con-
tains a cure for people that they can use to treat their 
sick. Surely in such inspiring of bees and in the honey that emerges from their bellies is a sign of Allah’s power and 
planning of the affairs of His creation for people who reflect, for they are the ones who take heed.

70  Allah created you without a precedent; then He will cause you to die when your term of life ends. The lifespan of 
some of you will be extended to the worst stage of life, which is the severe old-age, when a person will no longer know 
anything of what he used to know. Allah is knowing, and no action of His servants is hidden from Him. He is powerful 
and nothing can overpower Him.

71  Allah, may He be glorified, has given some of you preference over others in the provision that He has granted you 
and has made some you some of you rich and others poor, some of you leaders and others subjects. Those whom Allah 
has given preference in provision are not willing to pass on what Allah has given them to their servants, so that they 
become equal partners in the ownership thereof. How then are they pleased for Allah to have partners from amongst His 
servants when they are not pleased for themselves to have partners from amongst their servants who are equal to them? 
What injustice is this and what rejection of Allah’s favours can be worse than this?!  72  Allah has made for you - O 
people - spouses from your species whose company you can enjoy. He has made for you from your spouses children and 
grandchildren; and has provided you with wholesome foods such as meat, grains and fruit. Will they then believe in false 
idols and statues, and reject Allah’s innumerable favours and not thank Him by having faith in Him alone?!

 Beneficial Points:
1. Allah has kept for His servants in the fruit of the date-palm and grapes many benefits and advantages such as the good 
provision that the servants can consume fresh and ripe in the present or the future in the form of food or drink.  2. In the 
creation of tiny bees and the delicious honey that comes out of their bellies with different colours in accordance with the 
various lands and pastures there is a sign of Allah’s complete care and kindness for His servants and that no one besides 
Him should be divinely loved and called on in worship. 3. One of the great favours of Allah to His servants is that He 
made for them spouses that they could find comfort in and He made from their spouses children who are the coolness of 
their eyes, who serve them and fulfil their needs and from whom they can benefit in numerous ways.  4. In the verses there 
is an indication towards the permissibility of utilising milk for drinking and other purposes.  5. In the bee there are many 
benefits for the trees and plants themselves and for man as well. Likewise in honey there are benefits and a cure for man. 
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e madje edhe njerëzit e tjerë i urdhëron për drejtësi, ndërkohë që ka vetëbesim se është në rrugën e Drejtë, në të cilën nuk gjendet asnjë 
manipulim e as devijim. Prandaj, si mundet që ju, o idhujtarë, Allahun, i Cili ka cilësitë e shenjta e absolute, ta barazoni me idhujt tuaj, që as 
nuk dëgjojnë, as nuk flasin dhe as nuk sjellin dobi e as dëm?!

77  Ndërkohë që Allahut i përket dija (e Gajbit) për gjithçka që fshihet në qiej dhe gjithçka që fshihet në Tokë dhe vetëm Atij i përket e drejta 
e kësaj dijeje, duke e bërë Atë Unik dhe përjashtuar çdo qenie tjetër për krijesave të Tij nga kjo. Madje, edhe çështja e Kiametit, e cila është 
prej Dijes së Gajbit (fshehtësive) dhe kompetencë e Tij, po të dëshirojë, Ai e sjell sa hap e mbyll sytë, madje edhe më shpejt se kaq. Vërtet, 
Allahu është i Plotfuqishëm për gjithçka dhe Atë nuk mund ta bëjë të paaftë asgjë, pasi nëse Ai dëshiron diçka, vetëm i thotë: “Bëhu!” dhe 
ajo bëhet.

78  Allahu ju nxori prej barkut të nënës suaj, o njerëz, pas përfundimit të kohës së shtatzënisë, ndërkohë që ju ishit foshnjë e nuk dinit asgjë. 
Ai ju dhuroi veshët, që të dëgjoni, shikimin që të vështroni, si dhe zemrat që të ndjeni dhe mendoni, me shpresë se do të tregoheni mirënjohës 
ndaj Tij për këto dhunti që jua ka dhuruar.

79  Pra, a nuk i shohin idhujtarët (me sytë që ua dhuroi Ai) se si shpendët, shtruar e me lehtësi, fluturojnë në ajër me mirësinë e Allahut ndaj tyre, 
me flatrat e lehta që u dhuroi, si dhe me instinktin e dhënë që t’i rrahin krahët e tyre e t’i shtrijnë, edhe pse në ajër nuk i mbanë gjë tjetër që të 
mos bien, vetëm se Allahu i Plotfuqishëm (e jo ajri). Vërtet që në këtë fluturim të shtruar e me lehtësi dhe këtë qëndrim në ajër, duke mos rënë, 
ekzistojnë argumente bindëse, për njerëzit që kanë besim në Allahun, pasi vetëm këta janë që përfitojnë prej argumenteve dhe mësimeve. 

 Mësime nga ajetet:
 Allahut të Lartësuar i përket Urtësia Supreme në gjithçka, madje edhe në ndarjen e fateve të njerëzve, duke i bërë disa prej tyre të 
pasur, disa të varfër e disa mesatarë në pasuri, në mënyrë që të plotësojnë njëri-tjetrin, të kenë nevoja për njëri-tjetrin dhe t’i shërbejnë 
njëri-tjetrit.
 Në të dy shembujt e ardhur më sipër tregohet devijimi (logjik) i idhujtarëve dhe pavlefshmëria e adhurimit (dhe besimit) që u kush-
tojnë idhujve, pasi Zoti i Vërtetë, që e meriton adhurimin, është vetëm Ai që Zotëron, është i Plotfuqishëm të marrë vendime në çdo 
gjë, që u sjell dobi atyre që e adhurojnë Atë, si dhe që urdhëron për më mirë dhe për drejtësi.
 Prej mirësive të Tij (Qoftë i Lartësuar!) dhe fuqisë së shpalosur është edhe krijimi i njerëzve në barkun e nënave të tyre, duke mos 
patur ata dije për asgjë, pastaj me pajisjen e tyre me shqisat e njohjes e të dijes, që janë dëgjimi, shikimi dhe zemra (me mendjen), 
nëpërmjet të cilave ata arrijnë të mësojnë e të perceptojnë. 

73  Ndërkohë që në vend të Allahut, idhujtarët e tillë, për t’i 
furnizuar, adhurojnë statuja, që nuk zotërojnë asnjë furni-
zim qoftë në qiej apo në Tokë, madje as nuk munden që ta 
zotërojnë diçka të tillë, pasi ato janë gjëra të ngurta, që nuk 
kanë as jetë e as arsye.

74  Prandaj, o njerëz, mos i mvishni Allahut shëmbëlltyra 
idhujsh (e ikonash), që nuk mund të sjellin dot as dobi e as 
dëm, pasi për Allahun nuk ekziston asnjë shëmbëlltyrë, në 
mënyrë që t’ia mvishni Atij në adhurim. Allahu e di se çfarë 
cilësish të shenjta e absolute ka, ndërkohë që ju nuk e dini 
këtë, e kështu të bini në idhujtarinë e përngjasimit të Tij (me 
krijesat) dhe të pretendoni që shëmbëlltyrat e bëra për Të 
janë edhe idhujt tuaj.

75  Allahu i Lartësuar po ju sjell si kundërpërgjigje ndaj 
idhujtarëve një shembull: Një skllav që është nën zotërim, i 
paaftë të marrë vendime (pasi edhe vetë është i zotëruar) e 
që nuk ka asgjë për të dhënë, dhe një të lirë, të cilit i kemi 
dhuruar prej kësaj bote pasuri të ndershme(hallall), që mund 
të veprojë me të si të dëshirojë e që mund të japë prej saj sa 
të dojë, qoftë në fshehtësi e qoftë në publik. Nëse këta dy 
persona nuk janë të barabartë, atëherë si mundet që Allahun, i 
Cili është Zotëruesi dhe Vendimmarrësi në Pushtetin e Vet si 
të dëshirojë, ta barazoni me idhujt tuaj të paaftë?! Lavdërimi 
i qoftë Allahut, i Cili është i Vetmi që e meriton të lavdërohet, 
mirëpo shumica e njerëzve nuk e dinë se Allahu është i Vetmi 
Zot, si dhe i Vetmi që e meriton të adhurohet.

76  Allahu gjithashtu, si kundërpërgjigje ndaj tyre, solli edhe 
një tjetër shembull me dy persona: Njëri prej tyre është shur-
dhmemec, që as dëgjon, as flet e as kupton, i paaftë që t’i 
sjellë dobi qoftë vetes apo ndonjë tjetri, madje edhe ai vetë 
është një barrë e rëndë për atë që e ka nën përgjegjësi e që 
kujdeset për të, i cili kudo që ta dërgojë, asgjë nuk ka për ta 
bërë mirë, duke mos e kryer atë që i kërkohet. Tani, a mund 
të jetë e njëjtë gjendja e këtij, me atë që është shëndoshë e 
mirë, duke dëgjuar e folur dhe dobia e tij është e pritshme, 

73  These idolaters worship, besides Allah, idols 
who have no power to provide them with any pro-
vision from the heavens or the earth and they will 
never be able to do so because they are inanimate 
objects that have no life or knowledge.

74  So - O People - do not make similarities for Al-
lah from these idols that do not benefit nor harm. 
Allah has no likeness that you can associate with 
Him in worship. Allah knows the attributes of maj-
esty and perfection that are His and you do not 
know that and as a result you ascribe partners to 
Him and claim that your idols are similar to Him.

75  Allah, may He be glorified, strikes an example 
to refute the idolaters: A bonded slave that is una-
ble to do anything and who has nothing to spend as 
compared to a free person to whom We have given 
from our side lawful wealth that he uses as he wills 
and spends from it secretly and openly as he wills. 
These two men are not equal. How then do you 
make Allah who is the Owner of everything, who 
spends in His dominion and does what He wills, 
equal to those powerless idols? Praise be to Allah 
Who is deserving of all praise. Rather, most of the 
idolaters do not know that Allah is Single in His di-
vinity and that He alone deserves to be worshipped.

76  Allah, may He be glorified, strikes another ex-
ample to refute them, which is the example of two 
men: One of them is mute and cannot hear, speak 
or understand due to his deafness and muteness. He 
is unable to benefit himself or others. He is a heavy 
burden on the one who is in charge of and looks 
after him. Whichever direction he sends him, he 
brings no good and does not attain the objective. 

Can the person whose condition is like this be equal to one who is sound of hearing and speech, and who is of benefit to 
others. He instructs people to be just and he himself is upright. He is on a clear path that has no confusion or crookedness. 
How then do you - O idolater- equate Allah Who possesses the attributes of majesty and perfection with your idols who 
cannot hear or speak and who cannot bring any benefit or remove any harm?!

77  To Allah alone belongs the knowledge of the unseen of the heavens and knowledge of the unseen of the earth. He has 
the exclusive knowledge of that as opposed to anyone of His creation. The coming of the Hour is only known to Allah, 
and the speed of its coming is only like the closing and opening of the eyelid or closer then that. Allah has power over 
everything. Nothing can overpower Him. When He intends something He says, “Be” and it is.

78  Allah brought you - O people - out of your mothers’ wombs after the completion of the term of pregnancy, as babies 
not realising anything; and He gave you hearing to hear with, eyesight to see with, and hearts to reason; in the hope that 
you may give thanks to Him for these favours that He has given you.

79  Have the idolaters not seen the birds that are subdued and designed to fly in the air because of the wings that Allah 
granted them along with the lighteness and delicate nature of the air? He inspired them to close and open their wings. 
No one keeps them from falling in the air except Allah, the Powerful. In this subjugation and holding them from falling 
there are signs for people who have faith in Allah, because they are the ones who benefit from such signs and lessons.

 Beneficial Points:
1. Allah has kept great wisdom in the distribution of sustenance amongst His servants. He has made some of them rich, 
some poor and others middle-class, so that the world can be complementary and people can live with one another by serv-
ing one another.  2. The two examples in the verses show the deviation of the idolaters and the falsehood of the worship 
of idols, because the deity that deserves to be worshipped is the one that has control and power to do things, to benefit 
those who worship Him, and to instruct goodness and justice.  3. The knowledge of the Ghaib in the heavens and earth 
is exclusive to Allah. No one knows it except a prophet or angel to whom Allah gives knowledge thereof.  4. One of the 
favours of Allah and a display of His power, is the creation of human beings in the wombs of their mothers in a state of 
not knowing anything. Then He provides them with the means of realisation and knowledge, which is their hearing, sight 
and hearts, by which they come to know and understand. 
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Tij, duke u treguar mosmirënjohës për to, si dhe duke e konsideruar gënjeshtar të Dërguarin e Tij. Madje, shumica e tyre nuk 
ia njohin mirësitë Atij, (Qoftë i Lartësuar!). 

84  Prandaj, përkujtoju atyre, o i Dërguar, Ditën kur Allahu do t’u sjellë çdo populli të dërguarin e vet, që të dëshmojë se kush 
prej tyre besoi e kush mohoi, dëshmi pas së cilës jobesimtarëve nuk do t’u lejohet që të justifikohen aspak për mohimin e tyre. 
Dhe as nuk do t’u jepet më mundësia që të kthehen edhe një herë në dynja, në mënyrë që të bëjnë ato vepra, prej të cilave do 
të kënaqej Zoti i tyre, pasi Ahireti (Përjetësia) tashmë është vendi i llogarisë dhe jo vendi i (përmirësimeve të) punëve.

85  Kur idhujtarët kriminelë ta shikojnë me sytë e tyre dënimin, atëherë kanë për ta kuptuar se ai dënim as nuk do t’u lehtësohet 
e as nuk do t’u shtyhet për më vonë, por do të hidhen dhe do jenë përjetësisht atje.

86  Kur të shohin idhujtarët në Ahiret zotat e tyre të rremë, të cilët ata i adhuronin në vend të Allahut, do thonë: “Zoti ynë, këta 
janë zotat tanë, që ne i patëm konsideruar ortakë me Ty dhe i patëm adhuruar në vendin Tënd!”, duke menduar se gjynahet do 
t’u ngarkohen atyre,mirëpo Allahu ua mundëson idhujve që t’u kundërpërgjigjen duke u thënë:”O idhujtarë, ishit ju mohuesit, 
me adhurimin që u bëtë atyre që mendonit se ishin ortakë me Allahun, ndërkohë që Ai nuk ka asnjë të barabartë për ta merituar 
të adhurohet.”

87  Aty idhujtarët do të dorëzohen e do t’i nënshtrohen vetëm Allahut (ashtu si muslimanët në këtë botë), duke u asgjësuar prej 
tyre kështu çdo trillim që patën sajuar, bashkë me pretendimin se idhujt e tyre kanë për të ndërmjetësuar për ta tek Allahu.

 Mësime nga ajetet:
 Ajetet na mësojnë rreth lejueshmërisë së përfitimit prej leshit dhe gëzofit të bagëtive në çdo gjendje qoftë, që mund 
të përdoren në shtëpi edhe si orendi shtëpiake.
 Mirësitë e shumta duhet të jenë shkak që njerëzit ta shtojnë falenderimin dhe lavdërimin për to ndaj Allahut të Lartësuar.
 Dëshmitari, që do të dalë për të dhënë dëshminë e tij ndaj një populli, do të jetë njeriu më i pastër dhe më i drejtë 
midis tyre. Këta dëshmitarë do të jenë profetët që janë dërguar tek çdo popull. Kur ata të dëshmojnë, fjala e tyre do të 
jetë vendimtare.
 Thënia e Allahut të Lartësuar: “...dhe parzmore që ju mbrojnë prej sulmeve tuaja...” është argument se njerëzit duhet 
të përgatiten me pajimet e duhura, para se të përballen me luftën, në mënyrë që me to të mbrohen kundër sulmeve të 
armikut.

80  Allahu i Lartësuar edhe shtëpitë, që ju i ndërtoni 
me gurë e të ngjashme, i bëri për qetësi për ju, ashtu 
siç bëri që edhe lëkurat e deveve, lopëve e dhenve t’ju 
shërbejnë si çadra dhe mbulesë prej vapës së shkretëti-
rës, si të ishin shtëpi të lëvizshme, duke e patur të lehtë 
bartjen e tyre nga njëri vend në tjetrin dhe ngritjen e 
tyre gjatë qëndrimit në ndonjë vend. Përveç kësaj, 
edhe nga leshi i deleve, gëzofi i deveve dhe qimet e 
ashpra të dhisë, Ai ju mundësoi të prodhoni orendi 
për shtëpitë, veshje për ju dhe shtroje, me të cilat ju 
kënaqeni për një afat të caktuar.

81  Madje, çdo gjë që ju bën hije (e freski) qoftë pemë 
apo strehime (nga përdorimi i tyre), Allahu jua mu-
ndësoi, në mënyrë që t’ju mbrojë prej nxehtësisë(së 
shkretëtirës), ashtu siç edhe prej maleve bëri që ju të 
keni shtigje, hone e shpella, duke gjetur në to strehim 
prej të ftohtit, të nxehtit dhe armikut. Dhe për më tepër, 
Ai ju mundësoi edhe këmisha e rroba pambuku (apo 
të ngjashme), që t’ju mbrojë prej Diellit dhe të ftohtit, 
ashtu si ju mundësoi edhe parzmore, që t’ju mbrojnë 
prej sulmeve të disave prej jush në luftë, që arma të 
mos arrijë trupat tuaj. Ja, kështu siç tregoi Allahu mi-
rësi ndaj jush duke ju mundësuar ato që u përmendën, 
ashtu Ai i plotëson (duke i shtuar) mirësitë e Veta ndaj 
jush, me shpresë se do t’i nënshtroheni vetëm Allahut 
dhe nuk do t’i bëni shirk (idhujtari) Atij me asgjë.

82  Nëse ata refuzojnë që të besojnë dhe të pranojnë 
Vërtetësinë e asaj me të cilën ti, o i Dërguar, u ke 
ardhur, atëherë ti nuk ke përgjegjësi tjetër, përveç për-
cjelljes së asaj me të cilën je urdhëruar që ta përcjellësh 
në mënyrën më të qartë, domethënë, nuk është për-
gjegjësi e jotja futja e tyre në udhë të drejtë.

83  Idhujtarët i dinë shumë mirë mirësitë që Allahu u 
ka dhënë, prej tyre edhe dërgimin e profetit Muhamed 
j në mesin e tyre, mirëpo ata i përbuzin mirësitë e 

80  Allah, may He be glorified, has made for you 
the homes that you build out of stone and other 
items to settle and rest therein. He has made for 
you, from the skins of camels, cows and goats, 
tents and canopies in the desert that are similar to 
urban homes. These are light for you to carry when 
you travel from one place to another and are easy 
to erect when you stop. He has made for you, from 
the wool of sheep and the hair of camels and goats, 
furnishings for your homes and garments and cov-
erings that you can enjoy the use of until a specified 
time.

81  Allah has made for you trees and buildings that 
you use as shade from the heat. He has made for 
you tunnels, caverns and caves in the mountains 
that you use as a cover from the cold, heat and from 
enemies. He has made for you shirts and clothing 
of cotton that protect you from the heat and cold. 
He has made for you armour that protect you from 
the violence of others in war so that the weapons do 
not penetrate and reach your bodies. Just as Allah 
has given you the above favours He completes His 
favours to you in the hope that you will submit to 
Allah alone and not associate anything as partner 
to Him.

82  If they turn away from faith and acceptance of 
what you have brought, then your duty, O Messen-
ger, is only to convey what you have been instruct-
ed to in a clear manner. It is not your duty to make 
them accept guidance.

83  The idolaters recognise the favours that Allah 
has given them, such as the sending of the prophet 
(peace be upon him), but then they deny His fa-
vours by not giving thanks and by rejecting His Messenger. Most of them reject His favours, may He be glorified.

84  Remember, O Messenger, the Day when Allah will raise up from every nation their Messenger who was sent to them 
to give testimony of the faith of those who believed and the rejection of those who disbelieved. Thereafter those who 
disbelieved will not be allowed to present an excuse for their rejection and they will not be returned to the world to do 
actions pleasing to their Lord, as the afterlife is the place of reckoning and not the place of action.

85  When the wrongdoers and idolaters will see the punishment, it will not be lightened for them and they will not be 
given respite by it being delayed from them. Instead, they will enter it to live in it forever.

86  When the idolaters in the afterlife will see the false deities that they used to worship besides Allah, they will say: “O 
our Lord! These are our partners that we used to worship besides You.” They will say this to make them carry their bur-
dens. Allah will cause their deities to speak and they will respond to them saying: You - O idolaters - were false in your 
worship of a partner with Allah, for He has no partner deserving of worship.

87  The idolaters will surrender and submit to Allah alone and all their fabricated claims that their idols will intercede for 
them before Allah will disappear.

 Beneficial Points:
1. The abundance of favours is a reason that draws the servants to an increase in gratitude and praise for Allah.
2. The condition of those who disbelieved in Allah on the Day of Judgement is that no excuse will be accepted from 
them, the retribution will not be removed from them, their partners will abandon them and they will acknowledge that 
they were guilty of disbelief.
3. The witness that will give testimony against every nation will be the purest and most just witness. These are the Mes-
sengers on whose testimony judgement will be passed.
4. The verses indicate the permissiblity of using wool and animal hair in all conditions.
5. One of Allah’s favours to His servants that is deserving of gratitude: Are the homes we live in and enjoy.
6. In the verse: “garments to protect you from your violence” there is an indication that the servants must make prepara-
tions of equipment for striving in Allah’s path so that they can be used when fighting the enemy.
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dhënë fund gjithçkaje që nuk e pranon feja e Tij, pra, gjynaheve, ashtu sikurse urdhëron që t’i jepet fund çdo padrejtësie dhe 
arrogance ndaj njerëzve. Kështu ju këshillon Allahu, me ato urdhra e me ndalesa si në këtë ajet, me shpresë që ju të nxirrni 
mësime prej asaj që Ai ju ka këshilluar. 91  Prandaj, çojeni në vend çdo premtim që ia keni dhënë Allahut(për besim e bindje) 
apo që ua keni dhënë njerëzve(për besnikëri e amanet), si dhe mos i shkelni betimet tuaja, duke u betuar në Allah, pas dhënies 
së tyre me vendosmëri, ndërkohë që ju keni bërë betim që Allahu të jetë Dëshmitar për ju, si garant i besnikërisë në atë për të 
cilën ju jeni betuar, sepse Allahu e di shumë mirë atë se çfarë ju bëni, se Atij nuk mund t’i fshihet prej saj asgjë dhe se ka për 
t’ju dhënë atë që ju e meritoni. 92  Dhe mos u bëni mendjelehtë e të cekët për t’i shkelur marrëveshjet që i keni lidhur, si ajo 
gruaja budallaqe, e cila pasi u lodh duke e tjerr leshin apo pambukun që kishte dhe kur endja e saj përfundoi, ajo e prishi atë, 
duke e shpërbërë ashtu siç kishte qenë para se të punohej. Ajo u lodh edhe kur e endi edhe kur e prishi endjen, e nuk e realizoi 
atë që kërkonte. Kështu edhe ju, përpiqeni që t’i bëni betimet tuaja (të besueshme vetëm) për të gënjyer njëri-tjetrin me to, që 
pala juaj të jetë më shumë dhe më e fortë se pala e armiqve tuaj. Por, në të vërtetë Allahu vë në provë besnikërinë nëpërmjet 
marrëveshjeve, se a do t’u përmbaheni atyre apo do t’i shkelni, si dhe që t’jua sqarojë në Ditën e Gjykimit atë për të cilën ju 
ishit në mospajtime gjatë jetës së kësaj bote, duke nxjerrë atë që kishte qenë në të drejtë dhe atë që kishte qenë në të kotë, si 
dhe atë që ishte i sinqertë e atë që ishte gënjeshtar.

93  Po të kishte dashur Allahu, do t’ju kishte bërë në një fe të vetme, duke ju bashkuar të gjithëve tek e Vërteta, por Ai (“Qoftë 
i Lartësuar!), e lë në humbje kë të dëshirojë sipas Drejtësisë së Vet, duke mos ia mundësuar të Vërtetën e as mbajtjen e besës 
në marrëveshje. Ashtu siç ia mundëson ato kujt të dëshirojë me Mirësinë e Vet dhe se ju keni për t’u pyetur në Ditën e Gjykimit 
për çdo gjë që keni (zgjedhur e) bërë në jetën e kësaj bote. 

 Mësime nga ajetet:
 Jobesimtarëve që i pengojnë njerëzit prej Rrugës së Allahut do t’u jepet dënim dyfish, për shkak të shkatërrimit që sollën 
edhe tek të tjerët në këtë botë, me anë të përhapjes së mohimit dhe gjynaheve.
 Nuk ka për t’u zbrazur Toka prej njerëzve vepërmirë e të ditur që përmirësojnë, sepse ata janë prijësit e udhëzimit, zëvendë-
suesit e profetëve dhe dijetarët, që mbrojnë dispozitat e profetëve.
 Këto ajete kanë vënë shtyllat e një shoqërie Islame për jetën private, publike, personale, shoqërore dhe asaj shtetërore.
 Ndalimi i korrupsionit me dhënien e ryshfetit apo marrjen e ndonjë pasurie, për të shkelur ndonjë marrëveshje. 

88  Ata që mohuan (e nuk e pranuan) Allahun dhe i 
shmangën edhe të tjerët prej Rrugës së Allahut, aty-
re do t’ua shtojmë edhe më shumë dënimin, përmbi 
dënimin që kanë, të cilin e merituan për shkak të mo-
himit të tyre. Ky dënim i dyfishuar është për shkak të 
prishjes së tyre dhe prishjes që sollën duke devijuar 
edhe të tjerët.

89  Përkujtoju, gjithashtu, o i Dërguar, se si Ditën 
në të cilën do t’i sjellim secilit popull të dërguarin 
e vet, që ishte prej të njëjtës origjinë me ta e u fliste 
të njëjtën gjuhë, që të dëshmojë se kush prej tyre e 
mohoi e kush e besoi, ty, o i Dërguar, do të të sjellim 
dëshmitarë për të gjithë popujt bashkë. Ty ta zbritëm 
Kuranin (përmbledhës i të gjitha shpalljeve të më-
parshme), në mënyrë që t’u sqarosh atyre çdo gjë që 
ata kanë nevojë për ta ditur, rreth asaj që është hallall 
(e ndershme), haram (rreptësisht e ndaluar), sevap (e 
shpërblyeshme), ikab (e ndëshkueshme) e të ngjashme, 
duke bërë që zbritja e tij të jetë udhëzim për njerëzit 
për tek e Vërteta (e Allahut), mëshirë për këdo që 
beson në të, duke vepruar sipas tij, si dhe përgëzim 
për ata që i besuan Allahut, rreth asaj që presin prej 
mirësive të përjetshme.

90  Në të, Allahu i urdhëron robërit e Vet që t’i për-
mbahen drejtësisë e që secili rob t’ia japë hakun (të 
drejtën që e meriton) Allahut dhe njerëzve, që të mos 
i japin përparësi askujt prej njerëzve kur të gjykojnë 
mes tyre, përveç nëse e kërkon e drejta që t’i jepet 
përparësi.Ai i urdhëron për bamirësi, ku secili pre-
ferohet të dhurojë prej lëmoshës vullnetare e për të 
cilën nuk është i detyruar, ta falin atë që u ka bërë keq 
(e është penduar); i urdhëron që t’u japin të afërmve 
e t’u plotësohen nevojat, i pengon prej çdo gjëje që 
është e turpshme, qoftë fjalë, siç është fjala e ndyrë, 
apo vepër, siç është imoraliteti.AI i urdhëron për t’i 

88  Those who disbelieved and turned others away 
from the Religion of Allah will have their punish-
ment increased above and beyond what was due 
to them from their own disbelief, but because they 
misguiding others also.

89  Remember, O Messenger, the day when we will 
raise in every nation a Messenger who will testi-
fy against them about their denial or their accept-
ance of faith. This Messenger will be from their 
ownselves and will speak their language. We have 
brought you, O Messenger, as a witness against all 
communities. We revealed the Qur’ān to you to 
clarify everything that requires clarification such 
as the lawful and unlawful, reward and punishment 
etc. We also revealed it as a guidance for people 
to the truth, as a mercy to those who have faith in 
it and practice what it contains, and as good news 
for those who have faith in Allah of the everlasting 
bliss that awaits them.

90  Allah instructs His servants to be just, by dis-
charging Allah’s rights and the rights of fellow hu-
man beings and by not giving preference in judge-
ment to anyone unless with a right that demands 
such preference. He instructs them to be good, by 
doing more than what is mandatory such as spend-
ing voluntarily and forgiving the oppressor. He in-
structs them to see to the needs of their relatives. 
He forbids everything that is vile, in words, such 
as obscene speech, or in deeds, such as fornication. 
He forbids oppression and arrogance over people. 
Allah advises you with the instructions and prohi-
bitions in this verse in the hope that you will take 
heed of His advice.

91  Fulfil every pledge that you made to Allah or that you made to people. Do not break oaths after making them binding 
by swearing by Allah, when you have made Allah a witness to the oath that you swore. Allah knows what you do. Nothing 
is hidden from Him and He will recompense you for that.

92  Do not be, by breaking your oaths, foolish and dim-witted like a woman who tired herself by spinning her wool and 
after it was firmly spun she broke it open and unravelled it!. She tired herself by spinning it and then breaking it and she 
didnt obtain the desired result. You make your oaths as a means of deception to deceive one another, so that your nation 
can be more in number and stronger than the nation of your enemies. Allah only tests you by the fulfilment of your oaths 
- will you fulfil them or break them? Allah will make clear to you on the Day of Judgement those things you differed 
about in the world and He will distinguish those who were on truth from those who were on falsehood and the truthful 
from the liars.

93  Had Allah willed, He would have made you one nation in agreement on the truth, but He, may He be glorified, mis-
guides whom He wills from the truth and from fulfilling their oaths by His justice, and He guides whom He wills to do so 
by His grace. You will surely be questioned on the Day of Judgement about what you used to do in the world.

 Beneficial Points:
1. The disbelievers who prevent others from Allah’s path will receive multiplied punishment on account of their spread-
ing corruption in the world by their disbelief and sin.
2. The earth is not without people of righteousness and knowledge. They are the leaders of guidance and representatives 
of the prophets. The scholars are the guardians of the sacred law of the prophets.
3. The verses have defined the pillars of Muslim society in the private and public life of the individual, the community 
and the state.
4. The necessity of fulfilling pledges and covenants and the prohibition of breaking them.
5. The prohibition of bribery and acceptance of money for breaking one’s pledge. 
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atë të jetë i kënaqur me atë që Allahu ka caktuar për të dhe duke i mundësuar vullnet dhe sukses për t’i kryer dispozitat e Tij, 
ndërsa në Botën Tjetër kemi për t’i shpërblyer edhe më mirë se ato vepra që ata kanë bërë në dynja.

98  Kështu që, nëse dëshiron, o besimtar, që ta lexosh Kuranin, atëherë (fillimisht) kërkoji Allahut që të të mbrojë prej ngac-
mimeve të shejtanit, i cili është mallkuar, për të qenë jashtë mëshirës së Allahut.

99  Shejtani nuk ka asnjë fuqi mbi ata që i besojnë dhe që i mbështeten Zotit të tyre të Vetëm në çdo çështje.
100  Pushteti i tij nëpërmjet ngacmimeve është vetëm mbi ata që e konsiderojnë atë përkrahës, që e ndjekin atë në gënjeshtrat 
e tij, si dhe ata që për shkak të gënjeshtrave të tij kthehen në idhujtarë, që i bëjnë shirk Allahut duke adhuruar bashkë me Të 
edhe të tjerë.
101  A i sheh se si, kur Ne e shfuqizojmë gjykimin e ndonjë ajeti kuranor me ndonjë ajet tjetër – ndërkohë që Allahu është më i 
Dijshmi rreth asaj se çfarë (gjykimi) abrogon prej Kuranit për shkak të Urtësisë së Vet, ashtu siç Ai është i Gjithëdijshëm edhe 
për ato që nuk janë shfuqizuar në të – të thonë: “Ti, o Muhamed, je një gënjeshtar dhe po sajon ndaj Allahut.” Vërtet që shumica 
e tyre nuk e dinë se abrogimi (shfuqizimi) i ajeteve, ndodh për shkak të një Urtësie Absolute Hyjnore.
102  Kështu që, thuaju atyre, o i Dërguar: “Me këtë Kuran, më zbriti vetë Xhibrili prej Allahut të Lartësuar, bashkë me të Vërtetën 
(rreth Tij), e që në të cilin nuk gjendet asnjë gabim, asnjë zëvendësim dhe asnjë shtrembërim, në mënyrë që t’i përforcojë në 
besim ata që i besojnë Allahut, sa herë që t’u zbresë prej tij diçka e re, bashkë me ato që janë shfuqizuar, si dhe që të jetë Udhë-
zim për myslimanët për tek e Vërteta dhe përgëzim për ta, në lidhje me atë që do të fitojnë prej shpërblimeve fisnike. 

 Mësime nga ajetet:
 Veprat e mira të shoqëruara me Iman (Besimin në Allahun dhe Jetën e Shpërblimit) e bëjnë jetën të mrekullueshme.
 Rruga që të çon për tek shpëtimi prej të keqes së shejtanit është të kthyerit (me lutje) nga Allahu, si dhe kërkimi i 
mbrojtjes së Tij kundër të keqes së shejtanit.
 Besimtarët e kanë përgjegjësi që ta konsiderojnë Kuranin, imamin (udhëheqësin) e tyre, të edukohen me njohuritë rreth 
tij, të vishen me moralin e tij dhe të ndriçohen prej dritës së tij, pasi vetëm në këtë mënyrë do të rregullohen çështjet e 
tyre fetare dhe shoqërore.
 Abrogimi (shfuqizimi) i vendimeve në Kuran ka ndodhur vetëm gjatë kohës së shpalljes së tij dhe kjo për shkak të 
Urtësisë Hyjnore, që ishte kujdesi i treguar në lidhje me interesat, ngjarjet dhe ndryshimin e situatave njerëzore. 

94  Prandaj, mos i bëni betimet tuaja si një mënyrë 
mashtrimi, që të gënjeni njëri-tjetrin, e as mos i ndiqni 
dëshirat tuaja të kota në lidhje me to, t’i thyeni kur 
të dëshironi e t’i mbani kur të doni, pasi nëse do ta 
bënit këtë, qëndrueshmëria juaj në Rrugën e Drejtë ka 
për të marrë fund, ndërkohë që ishit të qëndrueshëm. 
Dhe kështu ka për t’ju përfshirë dënimi, për shkak të 
devijimit tuaj prej Rrugës së Allahut dhe devijimit prej 
saj edhe të tjerëve(me imazhin tuaj të keq), e të vuani, 
pra, dënimin e dyfishuar.

95  Mos e shkëmbeni marrëveshjen tuaj me Allahun 
(për të ndihmuar Pejgamberin dhe Rrugën e Tij) me një 
përfitim të pakët, duke e lënë besnikërinë dhe përfituar 
prej shkeljes së saj, pasi ajo që është tek Allahu, fitorja 
dhe përfitimet e luftës, në jetën e kësaj bote dhe ajo 
që është tek Ai në Botën Tjetër, mirësitë e përjetshme, 
janë shumë më të mira për ju sesa ajo që mund të arrini 
ju prej përfitimit të pakët me shkeljen e marrëveshjes 
me Të, nëse e kuptoni.

96  Ato që janë pranë jush, o njerëz, prej pasurive, 
kënaqësive dhe të mirave, ka për t’u ardhur fundi, 
sado shumë qofshin, ndërsa ato që janë tek Allahu prej 
shpërblimeve janë të përjetshme, prandaj si mund t’i 
jepni përparësi asaj që do të zhduket përpara asaj që 
është e përjetshme?! Gjithsesi, Ne kemi për t’i shpër-
blyer ata, të cilët u treguan të duruar (qëndrueshëm) në 
mbajtjen e premtimeve (marrëveshjeve) të tyre dhe nuk 
i shkelën ato, me shpërblim edhe më të mirë se veprat 
e tyre të devotshme që ata i patën bërë, duke u dhënë 
shpërblimin për çdo të mirë sa dhjetëfishi i saj e deri 
në shtatëqindfish, e madje edhe më shumë sesa aq.

97  Pasi kushdo që e bën një vepër të mirë përmirësue-
se, në përputhje me fenë e Allahut, qoftë mashkull apo 
femër, duke besuar në Allahun, Ne do t’i mundësojmë 
që në këtë botë të ketë një jetë të mirë, duke e bërë 

94  Do not make your oaths a means of deception 
thereby allowing you to trick and deceive one an-
other, following your desires - breaking them when-
ever you wish and fulfilling them when you wish. If 
you do so your feet will slip from the straight path 
after being firm on it. You will taste the punishment 
on account of your deviation from Allah’s path and 
your misleading others from it and you will receive 
multiplied punishment.

95  Do not exchange the oath you took in Allah’s 
name for a small amount, not fulfilling the pledge 
or not being sincere in it. The victory and booty 
that Allah has in the world and the perpetual bliss 
that He has in the afterlife is better for you than the 
small amount that you take for breaking the pledge, 
if only you knew that.

96  The wealth, pleasures and luxuries that you 
have - O people - will come to an end no matter 
how much it may be, but the reward that is with 
Allah will remain. How then do you give prefer-
ence to that which is perishable over that which is 
lasting? We will certainly reward those who remain 
steadfast on their oaths and who do not break them 
according to the best of their good deeds by multi-
plying its reward by ten times up to seven hundred 
times or even more.

97  Whoever does good deeds in accordance with 
the sacred law, whether male or female, while hav-
ing faith in Allah, We will grant them in this world 
a good life, by their being pleased with Allah’s de-
cree, content and guided towards righteous actions, 
and We will reward them in the afterlife in accord-
ance with the best good deeds that they used to do 
in the world.

98  When you intend to recite the Qur’ān - O believer - then ask Allah to protect you from the whispering of the Satan, 
who is rejected from Allah’s mercy.  99  Satan has no authority over those who have faith in Allah and who rely only on 
their Lord in all their affairs.  100  He only has authority by means of His whispering over those who take him as an ally 
and follow him in his luring and those who because of such luring associate partners with Allah whom they worship along 
with Him.  101  When We abrogate the ruling of one verse of the Qur’ān with another verse - and Allah knows well about 
the part of the Qur’ān that is abrogated for a reason and the part that is not abrogated - they say: You, O Muhammad, are 
only a liar making up things about Allah. Rather, most of them do not know that abrogation occurs for a divine reason 
with far-reaching wisdom.  102  Say to them, O Messenger, This Qur’ān has been brought down by Gabriel (peace be with 
him) from Allah, may He be glorified, with the truth that contains no error, alteration or distortion, to keep those who have 
faith in Allah firm on their faith, whether a new part is revealed or a part is abrogated, and to be a guidance for them to 
the truth and good news for the Muslims about the generous reward that they will obtain.

 Beneficial Points:
1. The person who gives preference to that which is despicable and perishable over that which is valuable and lasting is 
not intelligent.  2. Good action accompanied by faith makes life pleasant.
3. The need to abstain from that which is harmful to a person; that which causes him to become unmindful of Allah’s 
rights and what Allah has made obligatory on him. 4. The path to safety from the evil of Satan is to resort to Allah and 
to seek His protection.  5. The believers must make the Qur’ān their leader and be guided by the knowledge it contains, 
adopt its ethics and use its light. In this way both their religious and worldly affairs will be set right.  6. Seeking Allah’s 
protection from Satan, the rejected, is required when commencing with the recitation of the Qur’ān, whether in the ritual 
prayer or outside of it. This is so that Satan cannot interfere with the reciter by his whisperings and prevent him from 
reflecting over the Qur’ān and practicing its teachings.  7. Satan has no authority and power whatsoever to mislead into 
disbelief those believers who have faith in Allah and His Messenger, because Allah has taken away his power over them.
8. Abrogation of verses occured in the Qur’ān during the period of its revelation for reasons, such as; to take into account 
overall interests, events, and changing circumstances.
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të jenë në një dënim të madh.
107  Ky dezertim (largim) i tyre prej Islamit erdhi për shkak se ata i japin përparësi mbledhjes së mbeturinave të kësaj 
bote, duke i fituar ato si shpërblim për mohimin e Botës Tjetër dhe për shkak se Allahu nuk ua mundëson njerëzve jo-
besimtarë që të arrijnë tek besimi, por i lë ata të poshtëruar.
108  Këta që, pas besimit të tyre, kthehen në murtedë (të dalë prej Islamit), Allahu ua vulos (duke ua mbyllur) zemrat, 
prandaj edhe nuk kuptojnë asnjë këshillë, ua bllokon dëgjimin, prandaj edhe nuk kuptojnë, si dhe shikimeve të tyre u 
vendos perde, prandaj edhe nuk i vështrojnë dot mrekullitë që çojnë për tek besimi. Të tillët janë tërësisht indiferentë 
në lidhje me shkaqet që të çojnë tek lumturia apo dëshpërimi (në Botën Tjetër), si dhe në lidhje me atë që Allahu ka 
premtuar prej dënimit.
109  Pikërisht këta do të jenë të falimentuarit në Ditën e Gjykimit, me humbjen e veteve të tyre për shkak të mohimit pas 
besimit, pasi po të kishin vazhduar me të (besimin), do të kishin hyrë në Xhenet.
110  Pastaj dije, o i Dërguar, se Zoti yt është edhe Gjynahfalës dhe Mëshirues ndaj besimtarëve të shtypur, që emigruan 
prej Mekës në Medinë, pasi idhujtarët i torturuan për shkak të fesë së tyre, aq sa ata u detyruan ta shprehnin edhe fjalën 
e mohimit, ndërkohë që zemrat e tyre ishin të mbushura me besim. Por pas kësaj, ata luftuan në mbrojtje të Rrugës së 
Allahut, që më e larta fjalë të jetë Fjala e Allahut, ndërsa fjala e mohuesve të ishte më e ulëta, si dhe duruan vështirësitë 
në lidhje me këtë. Vërtet që, pas sprovës dhe ndëshkimit me të cilin ata u përballën, aq sa shprehën edhe fjalën e mohimit, 
Zoti yt është Gjynahfalës dhe i Mëshirshëm me ta, pasi ata e shprehën fjalën mohuese vetëm pasi qenë të imponuar. 

 Mësime nga ajetet:
 I lejohet atij të cilit i bëhet presion, ta thotë fjalën mohuese hapur, ndërsa zemrën ta ketë të palëkundur në besim.
 Murtedët (dezertuesit nga Islami) ia lëshuan vetes zemërimin e Allahut dhe ndëshkimin e Tij, pasi ata i dhanë përparësi 
jetës së kësaj bote në vend të Botës Tjetër, duke ia bërë haram vetes udhëzimin e Allahut, kështu që Allahu ua mbylli 
atyre zemrat, dëgjimet dhe shikimet, duke i bërë ata prej indiferentëve në lidhje me atë që u dëshirohej atyre në Ditën 
e Gjykimit - dënimit të ashpër.
 Allahu u ka premtuar falje gjynahesh dhe mëshirë atyre që besojnë, që bëjnë hixhret pasi sprovohen dhe që tregohen 
të duruar (të qëndrueshëm) në mbrojtje të Rrugës së Allahut. 

103  Ne e dimë shumë mirë edhe atë që idhujtarët 
thonë: - “Është dikush që po ia mëson Muhamedit 
Kuranin», duke qenë gënjeshtarë në këtë prete-
ndim, pasi gjuha e atij për të cilin ata pretendojnë 
se është duke e mësuar atë, është e huaj (për arabët), 
ndërkohë që ky Kuran ka zbritur në gjuhën e qartë 
arabe me një elokuencë absolute. Pra, si mund ta 
pretendojnë se ai e ka marrë atë prej një joarabi?!
104  Vërtet, ata të cilët nuk besojnë në (mrekullinë 
e gjendur në) ajetet e Allahut të zbritura (në këtë 
Kuran) nga ana e Tij, (Qoftë i Lartësuar!), as Allahu 
nuk ka për t’ua mundësuar që të gjejnë udhëzimin, 
për aq kohë sa të vazhdojnë të këmbëngulin në 
këtë (mohim) dhe se ata i pret dënimi i dhemb-
shëm, për shkak të mohimit të tyre ndaj Allahut 
dhe konsiderimit gënjeshtra të ajeteve (vargjeve) 
të zbritura prej Tij.
105  Muhamedi nuk është gënjeshtar në lidhje me 
atë me të cilën ka ardhur prej Zotit të vet, pasi 
gënjeshtrën e sajojnë ata që nuk i besojnë ajeteve 
(vargjeve) të Allahut, sepse as nuk ia kanë frikën 
ndonjë dënimi (prej Allahut) e as nuk kanë shpresë 
për ndonjë shpërblim(prej Tij). Madje ata që janë 
mohues (të Allahut) janë gënjeshtarët e vërtetë, 
pasi gënjeshtra është zakoni i tyre në të cilën janë 
profesionistë.
106  Prandaj kush e mohon Allahun pasi më parë pati 
besuar, jo ai të cilit i imponohet mohimi (kundër 
dëshirës), për të deklaruar fjalën e mohimit nëpër-
mjet gjuhës së vet, ndërkohë që zemra e tij është e 
qetë në besim dhe e sigurt në të Vërtetën e tij, por 
ai që ia hap zemrën mohimit dhe e zgjedh atë në 
vend të besimit, duke e shprehur atë me dëshirë dhe 
duke u deklaruar murted (i dalë prej Islamit,)- mbi 
të tillët do të zbresë zemërimi i Allahut dhe ata do 

103  I know very well that the idolaters say: It is a 
human being who is teaching Muhammad (peace 
be upon him). They are lying in this claim of theirs. 
The language of the person whom they assume is 
teaching him is non-Arabic, whereas this Qur’ān 
has been revealed in the clear and highly eloquent 
Arabic language. How then do they claim that he 
received it from a non-Arab?!
104  Those who do not believe that the verses of the 
Qur’ān are in fact from Allah, may He be glorified, 
Allah does not bless them with guidance as long 
as they persist in that. They will receive a painful 
punishment on account of their rejection of Allah 
and denial of His verses.
105  Muhammad (peace be upon him) is not lying 
about what he brought from His Lord. Lies are only 
being invented by those who do not accept Allah’s 
words, because they do not fear any punishment 
nor have hope of any reward. Those described with 
the attribute of disbelief are the liars as lying is a 
habit that they are accustomed to.
106  Whoever denies Allah after having faith in Him 
is in one of two situations: His denial is by means 
of a statement or action that he was coerced to make 
or do, whilst his heart is firm on his faith. This per-
son is a believer. The second situation is when the 
person is content with and comfortable with such 
denial. Such a person and others like him are apos-
tates from Islam, the anger of Allah is on them and 
in the afterlife they will receive a great punishment.
107  Such apostasy from Islam is because they gave 
preference to the trivial things of this world as a 
benefit for their disbelief in the Hearafter and be-

cause Allah does not guide to faith people who disbelieve, but He abandons them.
108  Those described as being apostates after having faith are the ones whose hearts Allah has sealed, so they do not un-
derstand the admonition, He has sealed their hearing, so that they do not hear anything that benefits them, and He has 
sealed their sight, so that they do not see the signs indicating faith. It is they who are unaware of the causes of happiness 
and wretchedness and of the punishment that Allah has prepared for them.
109  Truly it is they who will be the losers on the Day of Judgement, for they have lost their own souls on account of their 
disbelief after faith. Had they held onto their faith they would have entered paradise.
110  Then your Lord - O Messenger - is Forgiving and Merciful towards those oppressed believers who migrated from 
Makkah to Madina after being persecuted by the idolaters to the extent that they uttered words of disbelief whilst their 
hearts were at peace with faith. Then they strove in Allah’s path to make the Word of Allah supreme, and the word of the 
disbelievers lowest and they were patient over its difficulties. Your Lord, after the persecution that they underwent, is 
Forgiving and Merciful towards them because they only uttered words of disbelief under duress.

 Beneficial Points:
1. Concession is granted to a person under duress to utter words of disbelief whilst his heart is at peace with faith.
2. The severe consequences for those who leave the religion in both worlds.
3. Apostates are deserving of Allah’s anger and punishment because they preferred the life of the world over the afterlife 
and they are deprived of Allah’s guidance. Allah has sealed their hearts, hearing and sight and they have been made heed-
less of the severe punishment that will await them on the Day of Judgement.
4. Allah has written forgiveness and mercy for those who have faith, who migrated after being persecuted and who were 
patient in striving in Allah’s path.
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115  Pasi haram (rreptësisht të ndaluar), Allahu ju ka bërë vetëm ato kafshë të thershme që kanë ngordhur para se të theren, gjakun e 
rrjedhshëm, derrin dhe çdo pjesë të tij, si dhe çdo kafshë që është therur duke u ofruar si kurban (flijim) për dikë tjetër përveç Allahut. 
Për më tepër, ky ndalim ka të bëjë vetëm në rast se ekziston mundësia e zgjedhjes, pasi atë që e ngushton vështirësia për t’u ushqyer 
prej këtyre që u përmendën dhe ai ha prej tyre, jo me synimin se është haram e as duke i kaluar kufijtë e nevojës, për të nuk ka asnjë 
gjynah, pasi Allahu është Gjynahfalës, duke ia falur atij atë që ka ngrënë dhe i Mëshirshëm me të, duke ia toleruar në rast nevoje.
116  Kështu që mos thoni, o ju idhujtarë, gënjeshtra me gjuhët tuaja, që ia mvishni Allahut: “Kjo është hallall dhe kjo është haram”, 
duke e bërë këtë qëllimisht vetëm që të trilloni në emër të Allahut, për ta konsideruar haram atë që nuk është haram, apo për ta 
konsideruar hallall atë që nuk është hallall Ata të cilët sajojnë gënjeshtra në emër të Allahut, kurrë nuk kanë për të shpëtuar, as në 
këtë botë e as në Botën Tjetër.
117  Edhe nëse atyre do t’u mundësohet një përjetim i shkurtër e i neveritshëm me ndjekjen e qejfeve të veta në jetën e kësaj bote, 
në Ditën e Gjykimit do kenë vetëm dënim të dhembshëm.
*Pasi Allahu e përmendi se çfarë kafshësh ka bërë haram (rreptësisht të ndaluara) për këtë Umet, përmendi gjithashtu edhe atë që 
ua pati bërë haram hebrenjve. 
118  Vetëm hebrenjve ua patëm bërë haram ato që t’i kemi përmendur (në ajetin 136 të Sures el-En’am). Për bërjen haram të tyre, 
nuk ishim Ne që u bëmë padrejtësi atyre, por ata i bënë zullum vetes, duke bërë ato vepra që ndillnin ndëshkim, kështu Ne u dhamë 
atë që merituan për shfrenimin e tyre, duke ua bërë ato(kafshë) haram, si ndëshkim për ta. 

 Mësime nga ajetet:
 Shpërblimi do të jetë sipas veprës, ashtu si banorët e atij vendbanimi, pasi i përbuzën mirësitë, iu dha e kundërta e tyre, të 
cilat ishin: marrja dhe heqja e tyre, duke i lënë në uri ekstreme pasi ishin të ngopur dhe duke i lënë në frikë e pasiguri, pasi 
ishin të sigurt e të stabilizuar, si dhe pak gjëra jetësore, pasi më parë ishin në bollëk.
 Detyrimi për t’i besuar Allahut dhe të Dërguarit; të adhurohet vetëm Allahu, t’i bëhen Atij falenderime për mirësitë dhe 
begatitë e Tij të shumta, pasi dënimi hyjnor do të vijë mbi këdo që e mohon Allahun, e kundërshton Atë dhe i përbuz mirësitë 
që Allahu ia ka dhuruar.
 Allahu i Lartësuar me Mirësinë e Vet na ka bërë haram vetëm ato gjëra që janë të ndyra, duke na ruajtur me këtë prej çdo 
gjëje të neveritshme. 

111  Përkujtoju, o i Dërguar, Ditën kur çdo njeri do t’i 
dalë në mbrojtje vetëm vetes së vet e nuk do t’i dalë në 
mbrojtje askujt tjetër, për shkak të llahtarisë së madhe 
dhe secilit njeri do t’i jepet ajo që ka merituar për atë 
që ka bërë, qoftë mirë apo keq, duke mos iu bërë asnjë 
padrejtësi, me pakësim të shpërblimit për të mirat apo 
me shtim të ndëshkimit përtej të këqijave të tyre.
112  Allahu ju sjell edhe një shembull për këtë: Një vend-
banim, i cili pati qenë i sigurt e i stabilizuar dhe banorët 
e tij nuk kishin frikë. Ndërkohë që vendbanimet përreth 
tyre dhunoheshin, atyre u vinte furnizim i mirë dhe me 
lehtësi nga të gjitha anët. Mirëpo banorët e tij i përbuzën 
mirësitë që Allahu u kishte dhuruar dhe nuk u treguan 
mirënjohës. Kështu Ai u dha uri dhe frikë, që u shihej 
dukshëm edhe në fizionomitë e tyre, qoftë në trembje, 
qoftë në pakësim, aq sa këto u kthyen për ta si rrobat 
e tyre (të vetme) për shkak të asaj që ata bënin, pra, 
kufrit (mosnjohjes së Allahut) dhe mohimit (të Profetit 
të Tij).
113  Kështu u erdhi edhe banorëve të Mekës i Dërguari 
nga mesi i tyre, Muhamedi j, besnikërinë dhe sinqe-
ritetin e të cilit ata e njihnin shumë mirë, mirëpo ata e 
mohuan atë në lidhje me çfarë Zoti ia kishte zbritur. Atë-
herë, atyre u zbriti dënimi i Allahut me varfëri dhe frikë, 
duke u bërë kështu zullumqarë ndaj vetes, për shkak të 
dërgimit të tyre në shkatërrim, me bërjen shirk (idhujtari) 
ndaj Allahut dhe me mohimin e të Dërguarit të Tij.
114  Prandaj hani, o ju njerëz, prej asaj që ju ka furnizuar 
Allahu i Lartësuar, që është vetëm hallall, duke zgjedhur 
prej tij, atë që ju preferoni ta hani, si dhe falenderoni për 
mirësitë që Allahu ju ka dhuruar, nëpërmjet mirënjohjes 
së treguar ndaj Tij për këto mirësi dhe përdorimit të tyre 
në ato që Ai është i Kënaqur, nëse vërtet jeni adhurues 
vetëm të Tij dhe nuk i bëni Atij shirk (duke iu bindur 
dikujt tjetri).

111  Remember - O Messenger - the Day when every 
person will come arguing for himself. He will not 
argue for anyone else due to the magnitude of the 
situation. Every soul will be given in full the rec-
ompense for what it had done, whether good or bad, 
and they will not be wronged by any subtraction 
from their good actions or addition to their evil ac-
tions.
112  Allah cites the example of a town - which is 
Makkah - that was secure and stable with its peo-
ple having no fear, whilst people around it lived 
in fear. Its sustenance comes to it abundantly and 
easily from every direction. But then its people be-
came unappreciative of Allah’s blessings to them 
and they did not thank Him, so Allah recompensed 
them with hunger and intense fear that was visible 
in the panic on their faces and emaciation in their 
bodies to the extent that this became like a garment 
for them on account of the disbelief and denial that 
they used to do.
113  And a Messenger from among them, whose hon-
esty and truthfulness they knew - who was Muham-
mad (peace be upon him) - had come to the people 
of Makka, but they denounced him along with what 
Allah had revealed to him. As a result, Allah’s pun-
ishment of hunger and fear came on them whilst 
they were wronging their own souls by associating 
partners with Allah and rejecting His Messenger.
114  So eat - O people - of the lawful and wholesome 
things that Allah, may He be glorified, has provided 
for you, and be thankful for the blessings Allah has 
given you by acknowledging these blessings of His 
and using them to seek His pleasure, if it is Him 
that you worship alone without associating partners with Him.
115  Allah has made unlawful for you to consume that which died without being slaughtered according to the sacred law, 
blood that spills forth from an animal at the time of slaughter, all parts of the pig, and what was slaughtered by a person as 
an offering to other than Allah. This prohibition applies at the time when a person has a choice.If someone is compelled 
to eat any of these forbidden types, and does so without desiring the forbidden thing itself and without going beyond the 
limit of what is necessary, then they have done no wrong. Allah is Forgiving and will forgive them for what they consume. 
He is Merciful in that He permitted that when it is necessary.
116  Do not say - O idolaters - about the lies that you say about Allah’s laws: This thing is lawful and this thing is unlawful, 
in order to invent lies and attribute them to Allah with respect to making unlawful what He did not make unlawful, or 
making lawful what He did not make lawful. Those who invent lies about Allah will not succeed in attaining their objec-
tive and they will not be saved from what they fear.
117  They will have a brief and insignificant enjoyment by following their desires in the world and on the Day of Judgment 
they will receive a painful punishment.
After Allah mentioned the food items that He made unlawful for this nation He then mentioned what He had made un-
lawful for the Jews and said:
118  I had made unlawful for the Jews in particular what I had told you about (in verse146 of Sūrah Al-An’am). I did not 
wrong them by making that unlawful, but they wronged themselves when they committed the causes for retribution. I 
thus recompensed them for their transgression and I made that unlawful for them as a punishment.

 Beneficial Points:
1. Allah has only made impure things unlawful for us out of His grace to protect us from filth.  2. The necessity of having 
faith in Allah and the Messengers, of worshipping Allah alone, of thanking Him for His numerous favours and blessings 
and that divine punishment will afflict every person who denies Allah and goes against Him and who rejects Allah’s 
favours to him.  3. The recompense corresponds to the act. When the people of the town rejected the favour, they were 
given the opposite instead, which was the elimination and withdrawal of the favour. They then fell into extreme hunger 
after satiation, and into fear and panic after security and comfort, and into a lack of resources after sufficiency.
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cilën ata duhej t’i linin punët dhe t’i përkushtoheshin vetëm adhurimit, ndërkohë që ata (u lanë në devijimin e tyre pasi) ishin 
urdhëruar që ta veçonin ditën e xhuma (e premte) për këtë. Zoti yt, o i Dërguar, vërtet që ka për të gjykuar me drejtësi në Ditën 
e Gjykimit ndaj atyre që ishin në kundërshti me njëri-tjetrin në lidhje me të, duke i dhënë secilit atë që ka merituar.
125  Prandaj thërrit, o i Dërguar, për tek feja Islame, së bashku me atë që të ndjek ty prej besimtarëve, duke iu përshtatur gjendjes, 
kuptueshmërisë dhe pjekurisë së atij që e thërret, nëpërmjet një këshille të bukur, që përfshin shpresën dhe frikën, si dhe dialogun 
në mënyrën më të mirë me ta, me delikatesë në fjalë dhe mendime. Pas kësaj, nuk e ke në dorë ti udhëzimin e njerëzve. Ti ke 
detyrim vetëm që t’ua përcjellësh atë. Është Zoti yt Ai që e di më mirë se kush prej tyre zgjodhi për të devijuar prej fesë Islame, 
ashtu sikurse Ai e di më mirë se kush zgjodhi udhëzimin për tek Ai, prandaj mos e dëmto veten duke u mërzitur për ta.
126  Nëse dëshironi që të hakmerreni ndaj armikut tuaj, atëherë ndëshkojeni atë me aq sa ju ka dëmtuar, duke mos shtuar asgjë 
më shumë, por nëse ju tregoheni të duruar dhe nuk e ndëshkoni, ndërkohë që ju keni mundësi për këtë, dijeni se kjo është shumë 
më e mirë për durimtarët, sesa hakmarrja nëpërmjet ndëshkimit të tyre.
127  Kështu që, duro, o i Dërguar, përballë shqetësimeve që ata të shkaktojnë, pasi Allahu ka për të të ndihmuar në durimin 
tënd. Dhe mos u mërzit për shkak të refuzimit që jobesimtarët të bëjnë ty, e as mos të të ngushtohet gjoksi për shkak të fjalëve 
intriguese e dashakeqe që ata thonë. 
128  Sepse Allahu është me ata që janë të ruajtur, larg gjynaheve, dhe ata që janë bamirës, me kryerjen e dispozitave dhe urdhrave, 
(duke qenë me ta) me ndihmën e mbështetjen e Vet. 

 Mësime nga ajetet:
 Mëshira e Allahut ka vendosur që t’ua pranojë pendimin të gjithë robve që kanë bërë ndonjë vepër të keqe, qoftë vepër 
kufri apo gjynah, duke i bërë me dije se Ai ka për t’i falur nëse ata pendohen sinqerisht dhe i rregullojnë veprat e tyre.
 Preferohet që çdo mysliman ta marrë si referim qëndrimin e Ibrahimit në jetë.
 Thirrësit e kanë përgjegjësi t’i kenë këto tri cilësi kur thërrasin për tek feja e Allahut: urtësinë, këshillën e mirë dhe 
dialogun në formën më të mirë.
 Ndëshkimi duhet të jetë identik me dëmin e bërë, pa shtuar asgjë, kështu që atij që i është bërë padrejtësi i ndalohet 
çfarëdolloj shtese tjetër gjatë ndëshkimit të keqbërësit. 

119  Dije, o i Dërguar, se Zoti yt ndaj atyre që bëjnë 
vepra të këqija nga padituria, përkundër çdo lloj pasoje 
të tyre, madje edhe nëse i kanë bërë ato qëllimisht, por 
që pas të cilave ata pendohen dhe i përmirësojnë veprat 
e tyre, Zoti yt është Falës dhe i Mëshirshëm me ta.
*Meqë idhujtarët pretendonin se ata ishin ndjekës të 
fesë së Ibrahimit, Allahu ua hedh poshtë pretendimin 
duke u thënë:
120  (Si mund të pretendoni se jeni në fenë e Ibrahimit 
ndërkohë që) Ibrahimi ishte përmbledhësi i të gjitha 
virtyteve të mira, gjithmonë në bindje ndaj Zotit të 
vet, larg çdo lloj besëtytnie. Feja e tij ishte Islami 
(feja e nënshtrimit ndaj Allahut) dhe kurrë nuk ishte 
idhujtar. 
121  Përkundrazi, ai ishte mirënjohës ndaj Allahut për 
mirësitë që ia kishte dhuruar. Allahu e zgjodhi (pastaj) 
për t’i dhënë profetësinë, duke e udhëzuar për tek feja 
e qëndrueshme Islame (Nënshtrimit ndaj Allahut).
122  Ashtu siç i dhuruam në këtë botë profetësinë, fa-
mën e nderuar dhe fëmijët vepërmirë, edhe në Botën 
Tjetër ai do të jetë vetëm në mesin e atyre që ishin 
vepërmirë, për të cilët Allahu ka premtuar shkallët më 
të larta në Xhenet.
123  Pastaj Ne të shpallëm ty, o i Dërguar, duke të thënë: 
“Ndiqe fenë e (pastër të) Ibrahimit në Teuhid (Njësi-
min e Allahut), në distancimin e tij prej idhujtarëve, 
në Thirrjen e tij për tek Allahu, si dhe në të punuarit 
sipas fesë së Tij, duke u larguar prej të gjitha feve, 
përveç fesë Islame (fesë së nënshtrimit ndaj Allahut), 
pasi ai nuk ishte prej idhujtarëve, por ishte njësues i 
Allahut (monoteist).
124  Ashtu sikurse edhe shenjtërimi i ditës së shtunë për 
hebrenjtë, u bë detyrim (si ndëshkim) ndaj tyre vetëm 
pasi ata ishin në kundërshti me njëri-tjetrin rreth saj 
(nëse do ishte e shtuna apo dita e premte dita), në të 

119  Then your Lord - O Messenger - towards those 
who do evil deeds out of ignorance of the conse-
quences, even though they do so deliberately, and 
then they repent to Allah after having done those 
evil deeds and they make amends to their actions 
in which there was corruption, your Lord, after 
repentance, forgives their sins and is merciful to 
them.  Since the idolaters claimed that they were 
following the creed of Abraham, Allah refuted 
this claim of theirs and said:  120  Indeed, Abraham 
(peace be upon him) possessed all the attributes 
of goodness and always obeyed His Lord turning 
away from all other religions to the religion of 
Submission (Islam). He was never an idolater.   He 
was thankful for the favours that Allah had given 
him. Allah had selected Him to be a prophet and 
had guided him to the true religion of Islam.  122  I 
gave him in this world prophethood, praiseworthy 
mention and pious children. In the afterlife he will 
be from the righteous for whom Allah has prepared 
the highest ranks in paradise.  123  Then we revealed 
to you - O Messenger - “Follow the creed of Abra-
ham in terms of monotheism, freedom from the 
idolaters, calling towards Allah and practicing His 
sacred law, turning away from all other religions to 
the religion of Islam. He was never an idolater as 
the idolaters claim but he was a man of pure mon-
otheism.”  124  Reverence of the Sabbath was only 
made obligatory on the Jews who differed about it, 
so that they could free themselves on that day from 
their occupations for the sake of worship. This was 
after they had strayed from the day of Friday in 
which they were instructed to free themselves. Your 
Lord - O Messenger - will judge between these peo-

ple who differ on the Day of Judgment about what they used to differ in and He will recompense each person with what 
they deserve.  125  Invite - O Messenger - to the religion of Islam, you and the believers who follow you, in a manner that 
is appropriate for the condition, understanding and mindset of the person who you are inviting and with admonition that 
contains encouragement and caution. Argue with them in the manner that is best in terms of speech, thought and polite-
ness, for it is not your duty to guide people. You are only required to convey the message to them. Your Lord knows best 
who has strayed from the religion of Islam and He knows best those who are rightly guided to it, so do not lose yourself 
in grief over them.  126  If you want to retaliate against your enemy then retaliate to the same degree that they harmed 
you and not more. But if you are patient and do not retaliate despite having the ability to do so, then that is better for the 
patient amongst you than taking revenge by retaliating against them.  127  So be patient - O Messenger - over the harm 
that they afflict on you. You are only granted the ability to be patient by Allah’s granting it to you. Do not grieve over the 
disbelievers’ turning away from you, and do not let your heart be constrained by the schemes and plots they carry out.  128  
Allah is with those who are mindful of Him by leaving out sin and those who are good by doings acts of obedience and 
by fulfilling what they have been instructed to do. Allah’s help and support is with them.

 Beneficial Points:  1. The permissibility of what is lawful and pure and not harmful and the prohibition of what is 
impure and harmful that leads to harm. All this also requires being thankful for the favour.  2. There are four main things 
that are unlawful to consume in the sacred law: These are carrion, blood, pork and animals sacrificed for other than 
Allah such as the idols.  3. In the case of necessity, when it is most likely that abstention will lead to loss of life, it is 
permitted to consume something that is prohibited.  4. The believers are warned against resembling the disbelievers in 
making lawful the unlawful and declaring the lawful unlawful without evidence from the sacred law.  5. The mercy of 
Allah demands that He accepts the repentance of His servants who do wrong such as disbelief and sins and then repent 
and reform their actions, and as a result Allah forgives them.   6. It is good for a Muslim to take Abraham (peace be upon 
him) as a role model.  7. Those inviting others to Allah’s religion must follow these three methods: Wisdom, effective 
counsel, and debate in the best manner.  8. Retaliation is only allowed to be carried out to the same extent to that which 
one was harmed. Thus an oppressed person is prohibited from increasing the reprisal against the oppressor.  9. In cases of 
life for life retaliation the law requires that the act is done in the same manner as the one who was killed-i.e. if a person 
used a sharp instrument or a stone to murder someone he may be killed with the same or similar object in the same way.
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