
4  Pastaj i vumë në dijeni bijtë e Israilit, duke ua përcaktuar edhe në Teurat, se ata me anë të gjynaheve e shkeljeve, kanë për të kryer dy 
herë shkatërrime në Tokë, si dhe kanë për t’i shtypur njerëzit me padrejtësi dhe arrogancë, duke e kaluar çdo kufi në shtypjen e tyre.

5  Pasi të kenë kryer shkatërrimin e parë, kemi për t’i shtypur ata me anë të devotshmëve Tanë, që do jenë të fuqishëm e të ashpër 
në luftë. Ata kanë për t’i vrarë e zhvendosur, duke depërtuar nëpër vendbanimet e tyre dhe duke u shkatërruar çdo gjë pranë të cilës 
kalojnë. Ky është një premtim i Allahut, që do të ndodhë në mënyrë të pashmangshme.

6  Pas kësaj, o bij të Israilit, pasi ju të jeni penduar tek Allahu, Ne kemi për t’jua kthyer edhe një herë vendin tuaj dhe pushtetin kundër 
atyre që ju patën mposhtur, si dhe kemi për t’jua shtuar pasurinë, që ju ishte plaçkitur bashkë me fëmijët, që ju kishin zënë robër, duke 
ju bërë juve më të shumtë në numër sesa armiku juaj.

7  Nëse ju, o bij të Israilit, pas kësaj, i përmirësoni veprat tuaja dhe i kryeni ato ashtu siç ju kërkohen (prej Allahut), kjo ka për të qenë 
në të mirën tuaj, pasi Allahu është Jonevojtar për veprat tuaja. Dhe nëse bëni keq, ajo ka për të qenë vetëm në dëmin tuaj, pasi ashtu siç 
mirësia e veprave tuaja nuk i bën Allahut dobi, as e keqja e juaj nuk e dëmton Atë. Ndërsa kur ta keni kryer edhe shkatërrimin e dytë, 
atëherë do t’jua dërgojmë përsëri armikun tuaj për t’ju shtypur e për t’ju poshtëruar, aq sa keqardhja juaj të duket në fytyrat tuaja (për 
atë që patët bërë), duke ju bërë që të shijoni ndëshkime përçmuese. 
Kështu do të hyjnë edhe një herë në Xhaminë e Kudsit, ashtu siç patën hyrë (për ta marrë) edhe herën e parë, si dhe për ta shkatërruar 
e shembur çdo gjë që ata e patën lartësuar në atë vend (gradaçelat, autoritetin e pushtetin e tyre). 

 Mësime nga ajetet:
 Fjala e Allahut të Lartësuar: “Xhamia e Kudsit” është treguese se kjo xhami e shenjtë është brenda juridiksionit Islam, 
pasi xhamia është atdheu i myslimanëve të devotshëm.
 Bërja e qartë e mirësisë së falenderimit dhe mirënjohjes, si dhe marrja shembull e atyre që tregohen falenderues e 
mirënjohës nga ata që ishin profetë dhe të dërguar.
 Urtësia dhe ligjësitë e Allahut diktojnë që Ai t'u dërgojë atyre që mbjellin prishje de degjenerim dikë që t'i ndalojë së 
vepruari kështu, në mënyrë që të përmbushet një prej urtësive të Allahut, e cila është përmirësimi.
 Paralajmërimi që i bëhet këtij Umeti (shoqërie Islame) që të mos kryejnë vepra që janë gjynahe, në mënyrë që të mos 
u bjerë edhe këtyre ajo që u pati rënë edhe bijve të Israilit, pasi ligji i përsëritshëm i Allahut është i njëjtë për të gjithë, 
nuk bën përjashtime e as nuk ndryshon. 

SURJA «EL-ISRÂ»
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Inkurajimi dhe mbështetja që Allahu i bën të Dërguarit 
të Tij ملسو هيلع هللا ىلص nëpërmjet mrekullive dhe shpalljeve të qarta. 
Dhënia e sihariqit për fitoret e ardhme të Profetit dhe 
qëndrueshmërinë e tij.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  I Pastër e i Madhëruar është Allahu i Lartësuar, i Cili 

ka Fuqinë për të bërë atë që askush tjetër përveç Tij nuk 
mund ta bëjë. Ai është që i mundësoi robit të Vet, Mu-
hamedit j që të udhëtonte shpirtërisht e fizikisht, duke 
qenë zgjuar, brenda një pjese të natës, prej Xhamisë së 
Shenjtë (Qabes), deri në Xhaminë e Kudsit (Palestinë), 
vend në të cilin Ne lëshuam begati të shumta, si në pemët 
dhe tokat e tyre, ashtu edhe me dërgimin e profetëve (të 
shumtë)*, në mënyrë që të shohin disa prej mrekullive 
Tona, që tregojnë për fuqinë e Allahut të Lartësuar. Vërtet 
që Ai është Dëgjuesi, të Cilit nuk mund t’i fshihet asgjë 
që mund të dëgjohet dhe Shikuesi, të Cilit nuk mund t’i 
fshihet asgjë që mund të shikohet.

2  Ne edhe Musait i dhamë Teuratin, duke e bërë atë 
udhëzim për bijtë e Israilit, të cilëve u thamë: “Mos kon-
sideroni për mbrojtës asnjë duke ia parashtruar çështjet 
tuaja, por mbështetuni vetëm tek Unë.

3  Pasi ju vini nga prejardhja e atyre, të cilëve u dhamë 
mirësinë që të shpëtonin bashkë me Nuhun prej për-
mbytjes katastrofike, prandaj përkujtojeni këtë mirësi 
dhe tregohuni ndaj Allahut të Lartësuar mirënjohës, duke 
e adhuruar dhe duke iu bindur vetëm Atij, si dhe merreni 
shembull për këtë Nuhun, pasi ai ishte shumë falenderues 
i Allahut të Lartësuar.”

The Ascension (Sūrah Al-Isra)
 Topic of the Sūrah

This surah focuses on the perfection of the prophet-
ic message of Mohammed (peace be upon him). 
The surah also contains indications and glad tidings 
of the mission being guaranteed and having a fu-
ture.

 Explanation:
1  Allah, may He be glorified, is exalted from 

everything not appropriate for him. It is He who 
took His servant, Mohammad (peace be upon 
him), on the night journey from the sacred masjid 
(mosque), in Makkah, to the masjid of Jerusalem, 
whose surroundings I have blessed with fruit, crops 
and dwellings of prophets (peace be upon them), 
For him to see some of our signs which show Al-
lah’s power and ability, may He be glorified. He is 
the One Who hears everything, no sound escapes 
Him, and the One who sees evrything, nothing 
is hidden from Him, and the One who sees from 
whom nothing seen is hidden.

2  I gave Moses (peace be upon him) the Torah 
and I made it a guide and manual for the Israelites. 
I said to the Israelites: Do not take besides me any 
guardian to whom you entrust your affairs. Rather, 
place your reliance in Me alone.

3  You are from the progeny of those I had fa-
voured with salvation together with Noah (peace be 
upon him) from drowning in the flood. So remem-
ber this favour and thank Allah by worshipping and 
following Him alone. In this, follow the example of 
Noah for he was very thankful of Allah.

4  I told the Israelites and I informed them in the 
Torah that definitely they will be guilty of corruption on earth by their sin and arrogance twice, and they will rise over 
people with injustice and oppression, transgressing the limits in their rise.

5  When the first corruption occurred, I set against them servants of Ours, possessing great might and power, who killed 
and displaced them. They ransacked their homes destroying everything they passed by. Allah’s promise of that definitely 
occurred.

6  Then once again I gave you - O Israelites - the upper hand and dominance over those who were set against you when 
you repented to Allah, and I supplied you with wealth after your wealth had been looted, and children after your children 
were taken captive, and I made you a force more in number than your enemies.

7  If you do good actions - O Israelites - in the manner that is required of you, then the recompense of that will be to your 
benefit, for Allah is in no need of your actions. If you do bad actions the consequences of that will be to your detriment. 
Your good actions do not benefit Allah and nor do your bad actions harm Him. When the second corruption occurs I will 
set your enemies against you to humiliate you and make shame appear on your faces due to the various types of disgrace 
they will make you taste, and to enter Jerusalem and destroy it just as they entered and destroyed it the first time, and to 
completely ruin all the lands that they conquer.

 Beneficial Points:
1. The virtue of the Sacred Mosque and the Farthest Mosque.
2. Explanation of the virtue of gratitude and following in the footsteps of those prophets and Messengers who were 
thankful.
3. The benefit of doing good and remaining firm on following Allah returns to the person himself. Similarly the evil of 
doing bad actions and going against Allah’s instructions goes back to the person himself.
4. It is from Allah’s wisdom and practice that He sends against those who do corruption people who will stop them from 
that, so that Allah’s wisdom of reformation is realised.
5. A warning to this nation against committing sin, so that they are not afflicted by what the Israelites were afflicted by. 
Allah’s practice is the same and does not change.

١٧١١١
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numrin e viteve, muajve, ditëve dhe orëve. Kësisoj, Ne kemi sqaruar çdo gjë deri në detaje, në mënyrë që të gjithçka të 
bëhet e dallueshme dhe të dalë në pah se kush është në të Vërtetën e kush në të kotën.

13  Megjithatë, çdo njeriu, secilën vepër që ai e bën, ia kemi vënë gjerdan në qafën e tij, e nuk do t’i hiqet, derisa atij t’i 
bëhet llogaria, duke ia nxjerrë atij si një libër, në të cilin gjenden të gjitha ato që ai ka bërë, të mira apo të këqija, e që 
do ta ketë përpara vetes të hapur e të shtrirë. 

14  Atë Ditë do t’i themi: “Lexoje, o njeri, librin tënd dhe bëja vetë llogarinë vetes për atë që ke bërë, pasi sot në Ditën 
e Kiametit mjafton të jesh vetë ai që ia bën llogarinë vetes.”

15  Prandaj, kush e pranon udhëzimin për tek besimi, dobia për udhëzimin e tij do të jetë vetëm për të, ndërsa kush 
zgjedh devijimin, dëmi për devijimin e tij do të jetë përsëri për të dhe se askush nuk ka për ta marrë mbi vete gjynahun 
e dikujt tjetër. Ne (po ju vëmë në dijeni sepse) nuk ia kemi dërguar asnjë populli ndëshkimin para se t’ua shpalosnim 
atyre argumentet me dërgimin e të dërguarve.

16  Nëse do të kishim dashur që ta shkatërronim ndonjë vendbanim, për shkak të padrejtësive të tyre, do t’i urdhëronim 
të tregoheshin të bindur ata, të cilët të mirat (që ua patëm dhuruar) i bënë arrogantë, e ata nuk do bindeshin, por do të 
kundërshtonin e dilnin prej bindjes, e kështu do t’u bëhej meritë Fjala (vendimmarrëse) për dënimin e tyre me çrrënjosje, 
duke i shkatërruar ata me rrënjë.

17  Sa e sa popuj mohues (si ky që mallkoi veten) kemi shkatërruar pas Nuhut, siç ishte Adi dhe Themudi! Megjithatë, 
mjafton që Zoti yt, o i Dërguar, të jetë i Mirëinformuar dhe Vështrues ndaj gjynaheve të robve të Vet, të mos i fshihet 
prej tyre Atij asgjë, si dhe t’ua japë atë që e meritojnë për to. 

 Mësime nga ajetet:
 Ai që udhëzohet nëpërmjet udhëzimit të Kuranit do të jetë njeriu më i kompletuar, më i qëndrueshmi dhe më i udhë-
zuari në të gjitha çështjet e jetës së tij.
 Kujdesi që të mos bëhet lutje kundër vetes, fëmijëve dhe pasurisë për keq.
 Ndërrimi i natës dhe i ditës duke u shtuar dhe pakësuar, si dhe përfundimi i tyre, apo drita gjatë ditës dhe errësira gjatë 
natës, të gjitha këto janë argumente që tregojnë për ekzistencën, njëshmërinë, dijen dhe fuqinë e Tij absolute.
 Ajetet i mëshojnë parimit të përgjegjësisë individuale, si drejtësi dhe mëshirë e Allahut ndaj robve të Vet.

8  Ndoshta Zoti juaj tregohet i Mëshirshëm ndaj 
jush, o bij të Israilit, pas kësaj hakmarrjeje të ashpër, 
nëse ju pendoheni tek Ai dhe i përmirësoni veprat 
tuaja, por nëse ju ktheheni përsëri tek shkatërrimi 
për të tretën herë apo më shumë, atëherë edhe Ne 
do t’ju kthehemi përsëri me hakmarrje ndaj jush. 
Ndërsa për mohuesit e Allahut, u kemi bërë Xhehe-
nemin vendshtrimi (ku do lidhen) si në djep, duke 
mos u ndarë kurrë prej tij. 

9  Vërtet që ky Kuran që iu zbrit Muhamedit j 
është orientues për tek më të mirat rrugë, Rrugës së 
Islamit, si dhe i lajmëron ata që besojnë në Allahun 
dhe që bëjnë vepra të mira, duke i përgëzuar me 
një shpërblim madhështor prej Allahut.

10  Ashtu sikurse i lajmëron edhe ata që nuk e be-
sojnë Ditën e Gjykimit për atë që ua prish fytyrat, 
se Ne kemi përgatitur për ta në Ditën e Gjykimit 
një ndëshkim të të dhembshëm.

11  Njeriu, nga injoranca e vet dhe me zemërim, 
(për të treguar se ky Kuran nuk është i Vërtetë) 
lutet duke mallkuar veten, fëmijët dhe pasurinë e 
vet, si të ishte duke u lutur për të mirën ndaj vetes. 
Nëse do t’i ishim përgjigjur lutjes së tij, ai do të 
merrte fund, bashkë me pasurinë dhe fëmijët e tij, 
por njeriu për nga natyra është i nxituar.

12  Ne e bëmë natën dhe ditën të jenë dy shenja (ar-
gumentuese) që tregojnë për Njëqenësinë e Allahut 
dhe Fuqinë e Tij, në mënyrën se si ato ndërrohen 
me njëra-tjetrën dhe ndryshojnë në gjatësinë dhe 
shkurtësinl e tyre, apo në nxehjen dhe ftohjen e tyre. 
Kështu, Ai e ka bërë natën të errët për t’u qetësuar 
dhe për gjumë, ndërsa ditën e ka bërë të ndriçuar 
në mënyrë që të endeni në kërkimin e riskut, që 
Allahu ka caktuar me bujari për ju. Ashtu sikurse 
ka bërë që nëpërmjet ndërrimit të tyre të llogaritni 

8  Perhaps your Lord - O Israelites - will have mer-
cy on you after this severe reprisal if you repent 
to Him and do good actions. But if you revert to 
causing corruption a third time or more than that, I 
will revert to taking reprisals from you. I have made 
Hell a prison for the disbelievers, from which they 
will not find any release.

9  This Qur’ān that is revealed to Muhammad 
(peace be on him) guides to the best way, which 
is the way of Islam, and it informs those who have 
faith in Allah and who do good deeds of something 
that will please them, which is that they will receive 
a great reward from Allah.

10  It informs those who do not have faith in the 
Day of Judgment of something that will distress 
them, which is that I have prepared for them a pain-
ful punishment on the Day of Judgement.

11  Man on account of his ignorance prays for evil 
against himself, his children and his wealth when 
he is angry, just as he prays for good for himself. If 
we had to answer his prayer for evil he will be ru-
ined and so will his children and his wealth. Human 
beings are naturally hasty and therefore may hastily 
bring on something that is harmful.

12  I have created the night and the day as two signs 
indicating Allah’s oneness and power, due to their 
differences in terms of being long or short, hot or 
cold. I made the night dark for the purpose of rest 
and sleep and I made the day bright in which peo-
ple can see and work for their livelihood. This was 
so that by the alternation of day and night you can 
know the number of years and calculate the months, 
days and hours that you require. I have explained 

everything in detail so that it may all become clear and the truthful can become distinguished from the liars.
13  For every person I have made the actions that proceed from him attached to him, like how a necklace is attached to the 

neck. They will not leave him until he is taken to account for them. On the Day of Judgement, I will bring out for him a 
book that contains every good or bad deed that he did, which he will find spread open before him.

14  I will say to him on that day: O Man! Read your book and take an account of your soul for your deeds. You are enough 
to take an account of yourself on the Day of Judgement.

15  Whoever is guided to faith, then the reward of his being guided is for his own good; and whoever goes astray, the 
punishment for his going astray is to his detriment. No soul carries the sin of another soul, nor do I ever punish a people 
until I establish proof against them by sending Messengers to them.

16  When I decided to destroy a town because of its wrongdoing, I instructed those who became reckless because of 
affluence, to obey Allah but they did not comply. And instead they disobeyed Him and transgressed, so the word of the 
decimating punishment became justified against them and I destroyed them completely.

17  And we have destroyed many generations after Noah, such as the Ad and Thamud. Your Lord - O Messenger - is 
sufficient as a Knower and Seer of the sins of His servants. Nothing is hidden from Him and He will recompense them 
for the same.

 Beneficial Points:
1. Whoever follows the guidance of the Qur’ān is the most perfect, most upright and most guided of people in all his 
affairs.  2. The Qur’ān contains good news, warnings and the means by which the good news can be attained.
3. Warning against praying for evil for one’s self or children.  4. The divergence of the night and day by increasing and 
decreasing and by their alternation, and the light of the day and darkness of the night, are all signs of Allah’s oneness and 
existence and His perfect knowledge and power.  5. The cycle of night and day makes us come to know the correspond-
ing number of years, months and days.  6. The day is the appropriate time for work, action and going about on earth to 
earn a livelihood and obtain provision.  7. Every person’s deeds are fixed to him, whether good or bad, they are specifi 
and bound to him.  8. ‘The verses affirm the principle of individual responsibility and Allah’s justice and mercy to His 
servants.  
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bamirësi, veçanërisht nëse ata arrijnë moshën e pleqërisë. Nëse ndonjërin prej tyre apo të dy i arrin mosha e pleqërisë në praninë 
tënde, atëherë mos u bezdis prej (kërkesave të) tyre, duke e shfaqur atë (pezm tëndin) me ofshamë, mos i kundërshto (në asgjë 
rreth çështjeve të kësaj bote) si dhe as mos u trego i ashpër ndaj tyre me fjalë (për ndonjë gabim të tyrin), por thuaju atyre fjalë të 
bukura, me butësi e ngrohtësi.

24  Madje tregohu modest ndaj tyre me anë të përuljes dhe mëshirës për ta, si dhe lutu për ta: “O Zoti im, mëshiroji ata me Mëshirën 
Tënde, për dashurinë e përkujdesin që ata treguan ndaj meje që në vegjëli!”

25  Zoti juaj, o njerëz, është më i Ditur edhe sesa ju në lidhje me atë që ju fshihni në ndërgjegjet tuaja, sinqeritetin që ju keni ndaj 
Tij në adhurime dhe vepra të mira, përfshirë edhe bamirësinë e treguar ndaj prindërve, kështu që, nëse nijetet (qëllimet) tuaja në 
adhurimet dhe marrëdhëniet tuaja me prindërit apo me të tjerë përveç tyre, kanë qenë në përpjekje për t’u përmirësuar, Ai (Qoftë i 
Lartësuar!), do jetë Gjynahfalës ndaj atyre që kthehen tek Ai të penduar, për mangësitë e treguara në bindjen ndaj Zotit dhe prindërve 
të vet në të kaluarën, duke e falur këdo që pendohet.

26  Si dhe jepi, o besimtar, të afërmit tënd të drejtën që i takon, duke i mbajtur lidhjet familjare me të! Jepi të varfërit, jepi edhe atij 
udhëtari që ka ngelur në rrugë dhe mos e jep pasurinë tënde për (një vend që kryhen) gjynahe apo që ta shpenzosh atë kot së koti!

27  Pasi ata që e japin pasurinë e vet për (gjëra që janë) gjynahe dhe e shpenzojnë atë kot së koti, janë vëllezër me shejtanin, që e 
ndjekin atë në gjithçka që ai i urdhëron, qoftë në shpërdorim, qoftë në shpenzime të kota. Shejtani ka qenë gjithmonë mosmirë-
njohës ndaj Zotit të vet, prandaj edhe nuk bën gjë tjetër, por vetëm se atë që është gjynah; ai porosit vetëm për ato gjëra që sjellin 
zemërimin e Zotit. 

 Mësime nga ajetet:
 Njeriu duhet që të bëjë prej veprave të mira aq sa mundësitë e tij nuk i lejojnë dot më shumë, e pas kësaj le të bëjë nijet (duke ia 
vënë qëllim vetes) që t’i bëjë edhe ato që nuk ka mundësi t’i bëjë, në mënyrë që të shpërblehet për to (si t’i kishte bërë).
 Mirëqenia materiale në këtë botë nuk është argument i pëlqimit të Allahut, sepse të mirat materiale i gëzojnë jobesimtarët, fundi 
i të cilëve do të jetë dënimi nga Allahu.
 Bamirësia ndaj të dy prindërve konsiderohet farz-lazim (detyrim pjesëmarrës) i detyruar. Allahu e ka bashkuar mirënjohjen ndaj 
tyre me mirënjohjen ndaj Tij, për të treguar mirësinë e madhe që ata kanë.
 Islami e ndalon shpërdorimin, që është prishja dhe shpenzimi i pasurisë për gjëra që nuk duhen. 

18  Prandaj, atij që synon të fitojë vetëm jetën e kësaj 
bote me veprat e tij të mira, duke mos besuar në Botën 
Tjetër e duke mos u shqetësuar për të, Ne do t'i japim 
mirësi në dynja si dhe sa të duam Vetë e jo si të dojë ai. 
Dhe pastaj do ta fusim në Xhehenem në Ditën e Gjyki-
mit, duke e bërë që të vuajë nxehtësinë e tij, i përbuzur 
për shkak të zgjedhjes së jetës së dynjasë dhe mohimit të 
Ahiretit dhe i përjashtuar prej Mëshirës së Allahut.

19  Ndërsa kush pati për qëllim që me veprat e tij të 
mira të fitojë shpërblimin e Botës Tjetër, e u përpoq 
për këtë ashtu si ajo kërkon, larg çdo syfaqësie, duke 
qenë besimtar në atë që Allahu e bëri detyrim besimin, 
veprat e tij do të jenë të pranuara tek Allahu, i Cili, ka 
për t’i shpërblyer.

20  Secilit prej këtyre dy palëve, keqbërësve dhe ve-
përmirëve, kemi për t’u dhënë (në jetën e kësaj bote) e 
kemi për t’ua shtuar nga bujaria e Zotit tënd pa ndër-
prerë, edhe pse bujaria e Zotit tënd, o i Dërguar, nuk 
i mungon askujt në jetën e kësaj bote, qoftë keqbërës 
apo vepërmirë.

21  Shiko, o i Dërguar, se si Ne në jetën e kësaj bote i 
kemi vlerësuar disa prej tyre mbi disa të tjerë, në furni-
zim e në pozita, ndërsa në Botën Tjetër do të ketë nivele e 
shkallë mirësish akoma edhe më të larta e nderim akoma 
edhe më të madh sesa këto të jetës së kësaj bote, prandaj 
për këtë le të kujdesen besimtarët.

22  Kështu që kurrsesi, o besimtar, mos mendo se bashkë 
me Allahun mund të ketë edhe dikë tjetër që duhet ta 
adhurosh duke iu lutur, që të mos bëhesh i përbuzur tek 
Allahu dhe tek besimtarët e Tij vepërmirë e askush të të 
mos lavdërojë, e pastaj të mbetesh i poshtëruar prej Tij, 
duke mos gjetur asnjë ndihmues që të të ndihmojë.

23  Pasi Zoti yt, o besimtar, ka dhënë urdhër të prerë: 
që të mos adhurohet askush tjetër përveç Tij, si dhe ka 
dhënë urdhër të prerë që ndaj të dy prindërve të tregohet 

18  Whoever desires, by his acts of goodness, the 
life of the world and does not have faith in the af-
terlife nor pays any attention to it, I expedite for 
him the luxury that I want to give him, not what he 
wants. Then I have made for him Hell, where he 
will enter on the Day of Judgment to suffer from its 
heat, being condemned for his choosing the world 
and his denial of the Hearafter; banished from Al-
lah’s mercy.

19  But whoever desires, by his acts of goodness, 
the reward of the Hereafter, and pursues it as it 
should be pursued, free of show and reputation, 
while he has faith in that which Allah has made 
faith obligatory; these people who have these at-
tributes - their effort will be accepted by Allah and 
He will recompense them for it.

20  To both these groups - the sinners and the du-
tiful - we freely extend the gift of your Lord - O 
Messenger. The gift of your Lord in the world is not 
withheld from anyone, whether sinner or dutiful.

21  O Messenger, reflect about how we favoured 
some over others in the world in respect of provi-
sion and rank. Yet the Hereafter is greater in the dis-
parity between the ranks of luxury than that of the 
world, and greater in favours, so a believer should 
be eager for that.

22  O servant! Do not set up another deity that you 
worship together with Allah, or you will become 
condemned in the sight of Allah and His righteous 
servants, and forsaken by Him.

23  Your Lord - O servant - has instructed and made 
obligatory that you worship none but Him, and He 
has instructed that you be good to your parents, es-
pecially when they become old. If either of them or both of them reach old age with you, do not become annoyed with 
them by uttering words that indicate the same, do not scold them and do not be harsh when speaking to them, but say to 
them kind words that are soft and courteous.

24  Humble yourself before them in humility and out of compassion, and say: O My Lord, be merciful to them as they 
have brought me up in my childhood.

25  Your Lord - O People - knows best what is within you of the sincere devotion to Him in worship, acts of goodness and 
being dutiful to parents. If the intention in your acts of worship, treatment of your parents and other acts is righteous, then 
He, may He be glorified, is Forgiving towards those who frequently turn to Him in repentance. If anyone repents from 
his prior failure to be dutiful to his Lord or to his parents, Allah will forgive him.

26  O believer - give the relative his rights by keeping family ties, give to the poor and needy, and give the traveller who 
is stranded. Do not spend your wealth in sin or in a manner that is wasteful.

27  Those who spend their wealth in sin and those who are wasteful in their spending are the brothers of the devils, they 
follow their instructions of being wasteful and extravagant Satan is ever ungrateful towards His Lord, and he only does 
things that are sinful and only instructs that which displeases His Lord.

 Beneficial Points:
1. A person should do the good that he can and intend to do what he cannot, so that he receives the rewards for all of that.
2. Allah’s wisdom and mercy demands that both believers and disbelievers are given provision in the world. Thus His 
gifts is not withheld from anyone.
3. Having favours in the world are not to be taken as an indication of Allah’s pleasure, because worldly pleasures may be 
attained despite the end result being Allah’s punishment.
4. Being good to parents is an obligatory imposition. Allah paired being grateful to them with being grateful to Him due 
to its great virtue.
5. Islam forbids wastefulness, which is to spend wealth in undeserving avenues.
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i lejohet që ta tejkalojë kufirin që Allahu e ka vendosur për këtë, si p.sh: me masakrimin e vrasësit, me vrasjen e tij në një mënyrë tjetër nga vrasja që ai 
ka bërë, apo duke i vrarë dikë tjetër në vend të tij. Nëse teprohet ndaj tij, ai do të mbështetet e ndihmohet.

34  Mos e shfrytëzoni pasurinë e atij fëmije, të cilit i ka vdekur babai (duke e lënë jetim), përveç nëse kjo është në interes të tijin, për t’ia investuar apo 
ruajtur derisa të arrijë moshën e pjekurisë së plotë mendore. Përmbajuni marrëveshjes që ekziston mes jush dhe Allahut apo mes jush dhe robve të Tij, 
duke mos e shkelur e as lënë prej saj mangët, pasi Allahu ka për ta pyetur në Ditën e Gjykimit atë që ka lidhur marrëveshje, se a i është përmbajtur asaj, 
e ta shpërblejë, apo e ka shkelur atë, e ta ndëshkojë.

35  Plotësojeni masën (kupën) kur ju të masni me të për të tjerët, duke mos pakësuar prej saj, si dhe peshoni me një peshore të drejtë, e cila nuk mangëson 
e nuk ju pakëson, pasi kjo mbajtje drejtësie në masë dhe peshore është në të mirën tuaj si në këtë botë, ashtu edhe në Botën Tjetër dhe ka përfundim më 
të mirë sesa përfitimi duke mangësuar në masa dhe peshore.

36  Mos e ndiq, o bir i Ademit, atë për të cilën ti nuk ke dije rreth saj, duke ndjekur kështu hamendësimet dhe paragjykimet, pasi njeriu do të japë llogari 
për çdo gjë që ka perceptuar me përdorimin e dëgjimit, shikimit dhe zemrës(me mendjen), qoftë për mirë apo për keq, duke u shpërblyer për të mirën 
apo ndëshkuar për të keqen.

37  Mos ec nëpër Tokë me mendjemadhësi e krekosje, sepse nëse ti ecën me fodullëk, nuk ke për të çarë me të as Tokën (aq më pak të hapësh zemrat e 
mbyllura) e nuk ke për të arritur me të as lartësinë e maleve (aq më pak lartësinë e Xhenetit)! Atëherë, ç’të shërben kjo mendjemadhësi?!

38  Të gjitha këto të këqija që u përmendën më sipër, janë të ndaluara nga Zoti yt, o njeri, dhe Allahu nuk është i kënaqur me këdo që i vepron ato, 
madje e urren atë. 

 Mësime nga ajetet:
 Morali i lartë është që t’u kthehet përgjigjja të afërmve me dashamirësi dhe duke u premtuar atyre gjëra të mira, për shembull, që do 
të ndihmohen sapo të lehtësohet gjendja, si dhe duke u kërkuar ndjesë për gjëra të pranueshme.
 Allahu është më i mëshirshëm ndaj fëmijëve sesa prindërit e tyre, kështu që Ai i ndalon prindërit që ata t’i vrasin dhe abortojnë 
fëmijët e tyre nga frika e varfërisë dhe mjerimit, duke marrë përsipër furnizimin e të gjithëve.
 Ajeti na mëson se e drejta për të kërkuar drejtësi për të vrarin i përket përgjegjësit, kështu që vrasësi mund të ekzekutohet vetëm pasi 
të ketë dhënë leje për këtë vetë përgjegjësi. Nëse ai e fal vrasësin, atëherë edhe ekzekutimi anulohet.
 Prej dashamirësisë dhe mëshirës ndaj jetimit, Allahu dha urdhër që përgjegjësit e tij ta mbrojnë atë, pasurinë, interesin dhe investimin 
e tij, derisa jetimi të arrijë moshën e aftësisë së tij. 

28  Por nëse nuk jep, për shkak të mospasjes, duke pritur derisa 
Allahu të ta hapë mundësinë e rrizkut (pasurisë) për këtë, atëherë 
thuaju atyre fjalë (ngushëlluese) të ngrohta e të përzemërta, duke u 
lutur për ta që t’u shtohet rrizku (furnizimi) ose duke premtuar se 
do t’u japësh sapo Allahu të të ketë furnizuar me ndonjë pasuri.

29  Megjithatë, ti as mos e shtrëngo dorën tënde në dhënien e 
lëmoshës, por as mos e lësho atë në dhënie (të tepruar), që të 
mos të mbetesh i përbuzur, që njerëzit të përbuzin për shkak të 
koprracisë nëse do e shtrëngoje dorën në dhënien e lëmoshës, e 
të mos mbetesh duarbosh, për shkak të teprimit në dhënie, duke 
mos patur më asgjë për të dhënë.

30  Zoti yt, rrizkun (pasurinë) ia zgjeron kujt të dëshirojë, si 
dhe ia ngushton atë kujt të dëshirojë, sipas një Urtësie Absolute. 
Ai është shumë i Mirëinformuar në lidhje me robërit e Vet dhe 
Vështrues i tyre, duke mos u fshehur asgjë prej Tij, prandaj Ai e 
merr Vendimin ndaj tyre si të dëshirojë.

31  Mos i vrisni fëmijët tuaj (me aborte e vrasje) nga frika prej 
varfërisë në të ardhmen, nëse ju do të shpenzonit për ta, pasi e ma-
rrim Ne përgjegjësinë e furnizimit të tyre, bashkë me përgjegjësinë 
edhe të furnizimit tuaj. Nëse do t’i vrisnit (me aborte a vrasje), ju 
atëherë do kryenit një gjynah shumë të madh, pasi ata nuk kanë 
bërë asnjë gjynah dhe asgjë që e meritojnë të vriten.

32  Ruajuni prej zinasë (imoralitetit), madje largojuni prej çdo 
gjëje që e nxit atë (e ndiheni të tunduar), pasi ajo është vepër pa-
mbarimisht e shëmtuar, si dhe një rrugë e keqe që përveçse sjell 
degjenerimin e prejardhjes, sjell edhe dënimin e Allahut.

33  Mos e vrisni njeriun, të cilit Allahu ia ka garantuar jetën, 
për shkak të besimit apo sigurisë, përveç nëse ai do ta meritonte 
ligjërisht të vritej e që Islami e ka bërë të qartë. Nëse dikush 
vritet padrejtësisht, pa bërë asnjë faj që do të lejonte vrasjen e 
tij, atëherë përgjegjësit të tij trashëgues i kemi dhënë të drejtën 
që të kërkojë hakun (drejtësinë) kundrejt vrasësit: duke kërkuar 
që vrasësi të ekzekutohet, si kisas (vënie drejtësie) ndaj tij, ose 
duke kërkuar që të falet pa asnjë dëmshpërblim, ose duke kërkuar 
që ai të falet kundrejt dijjes (shpagimit të gjakut), por që atij nuk 

28  But if you refrain from giving these people, due 
to not having anything to give them, while waiting 
for Allah to bless you with provision, then say to 
them gentle and polite words such as praying for 
them to have abundant provision or promising to 
give them if Allah grants you wealth. 29  Do not 
withhold your hand from spending, and do not be 
wasteful when spending, if you do, you will be 
blameful amongst the people for your miserliness, 
or you will become uable to spend due to your ex-
travagant expenditure. 30  Your Lord expands the 
provision for whoever He wills, and restricts it for 
whoever He wills based on far-reaching wisdom. 
He is fully aware and observant of His servants. 
Nothing of theirs is hidden from Him, and He dis-
poses of His matter with respect to them however 
He wills. 31  Do not kill your children for fear of 
poverty in the future if you spend on them. I take 
charge of providing for them, and for you too. Kill-
ing them is a major sin, as they have done nothing 
wrong and there is no reason requiring them to be 
killed. 32  Be careful of fornication and avoid things 
that prompt it. It is extremely detestable and bad 
path to traverse as it leads to the mixing of lineages 
and punishment from Allah. 33  Do not kill the soul 
whose life Allah has protected through faith or a 
pledge of security, except if the killing is merited on 
the basis of treason or legal retribution. If someone 
is killed unjustly, without a valid reason permitting 
his being killed, I have given his successor who 
takes charge of his affairs certain authority over the 
killer. He may demand that the killer be killed in 
retribution, or he may forgive him without asking 

for any thing in return, or he may forgive him and take the blood money. But he shall not mutilate the killer, or by killing 
him with something that he did not use to kill, or by killing someone other than the killer, even if he was a helper and sup-
porter. 34  Do not transact in the property of a child whose father has passed away, except in his best interests such as in-
vesting or preserving it until he reaches the age of mental and prudential maturity. Fulfill any pledge between yourselves 
and Allah, or between yourselves and His servants, without breaking or falling short in them. Allah will question the one 
who made a pledge on the Day of Judgement.   Did he fulfill it, in which case He will reward him, or did he not fulfil it, 
in which case He will punish him. 35  Give full measure when you measure for others and do not cheat them. Weigh with 
an accurate scale that does not diminish or undervalue anything. That giving of full weight and measure is better for you 
in this world and the Hearafter, than giving short measure or weight. 36  Do not follow - O son of Adam - that which you 
have no knowledge of, by following suspicions and conjecture. A person will be questioned about the good or bad that 
he used his hearing, sight and heart for and he will rewarded for the good and punished for the bad. 37  Do not walk on 
earth with pride and arrogance. If you walk haughtily on earth you will not be able to split the earth, nor will your stature 
reach the mountains in height and elevation. Why then are you so proud?! 38  The evil of all that has been mentioned 
above is prohibited by your Lord - O man! Allah is not pleased with those who perpetrate this and He in fact detests them.

 Beneficial Points: 1. Noble conduct is to respond politely to relatives, to promise to give to them during times of pros-
perity and to offer an acceptable excuse to them.  2. Spending that is deserving of praise is that which is moderate without 
stinginess or wastefulness.  3. Allah shows more mercy to children than their parents. He therefore prohibited parents 
from killing their children out of fear of poverty and He took on the responsiblity of providing for all of them.  4. The pro-
hibition of coming close to fornication is more effective than the mere prohibition of the act itself, because that includes 
the prohibition of all things that lead to and prompt it.  5. In the verses there is evidence that the right to kill is that of the 
close relative and retribution cannot be taken without his consent. If he forgives any right to legal retribution is lifted.
6. It is Allah’s grace and mercy to the orphan that He instructed his guardians to take care of him and his wealth and to 
do what is best for it and grow it until he reaches maturity.  7. The necessity for fairness and the just fulfilment of weight 
and measure without any reduction or decrease, so that blessings descend on the servant. 8. A person will be questioned 
about his statements and actions. 
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tregojnë lartësimin e Tij, pasi ju kuptoni vetëm atë që e shpreh lartësimin e Tij në gjuhët tuaja. Ai (Qoftë i Lartmadhëruar!), është i Butë e 
nuk nxitohet në ndëshkim, si dhe Gjynahfalës për këdo që kthehet tek Ai i penduar.

45  Kur ti, o i Dërguar, e lexon Kuranin dhe ata i dëgjojnë urdhrat dhe porositë e tij, mes teje dhe atyre që nuk e besojnë Ditën e Gjykimit, 
Ne vendosim një perde (të padukshme) ndarëse, që i pengon ata ta kuptojnë Kuranin, si ndëshkim për ta, për shkak të mospranimit të tyre.

46  Kështu që mbi zemrat (e mendjet) e tyre kemi vënë mbulesë, që të mos e kuptojnë atë, ashtu sikurse edhe veshët e tyre i bëmë të bllo-
kuar, në mënyrë që të mos e dëgjojnë Kuranin duke e kuptuar. Madje, edhe nëse do t’ua përmendje atyre Zotin tënd në Kuran, të Njësuar, 
duke mos përmendur asgjë në lidhje me zotat e tyre të rremë, ata kthehen nga majat thembrat, duke u larguar edhe më larg kthjelltësisë së 
Teuhidit (Njësimit) të Allahut.

47  Ne e dimë shumë më mirë arsyen pse paria e tyre e dëgjojnë Kuranin. Ata nuk kanë për qëllim që të udhëzohen nëpërmjet tij, por ata 
dëshirojnë që ta përçmojnë e shpërfillin atë sapo ti të fillosh leximin tënd. Ashtu sikurse Ne e dimë shumë më mirë se çfarë përshpërisin ata 
me njëri-tjetrin në fshehtësi në lidhje me të, se si ta mohonin e t’i pengonin njerëzit prej tij, aq sa keqbërësit mohues (në fund) thanë: - “Ju, 
o njerëz, po ndiqni vetëm se një njeri, të cilit i është bërë magji e i është turbulluar mendja.”

48  Shikoji, o i Dërguar, se si ata, duke u përpjekur të të etiketojnë ty me cilësi të ndryshme ofenduese, mbetën vetë të devijuar, duke e 
humbur kështu sapo e gjetën Rrugën e së Vërtetës.

49  Duke e mohuar ringjalljen, thonë: “A mos, vallë, pasi të kemi vdekur e të jemi bërë eshtra dhe trupat tanë të jenë tretur, paskemi për t’u 
ringjallur në një krijim të ri?! Gjë e pamundur!”

 Mësime nga ajetet:
 Pretendimi se engjëjt janë vajzat e Allahut është një shpifje e madhe ndaj Allahut dhe një fjalë, gjynahu i së cilës është 
i jashtëzakonshëm tek Allahu.
 Shumicës së njerëzve, ajetet e Kuranit u shtojnë veçse mllefin, për shkak të urrejtjes që kanë ndaj së Vërtetës dhe 
dashurisë që kanë për të kotën, në të cilën janë.
 Nuk ekziston asnjë krijim në qiej dhe në Tokë e që të mos i bëjë tesbih (lartësim) Allahut të Lartësuar, me mënyrën e vet 
falënderuese, prandaj njeriu duhet që të mos mbetet prapa tyre në bërjen tesbih (duke shprehur lartësim) ndaj Allahut.
 Prej butësisë që ka Allahu ndaj robve të Vet, Ai nuk ua përshpejton atyre dënimin për moskujdesin e tyre dhe për të 
këqijat që ata bëjnë, se mëshira e Tij e ka tejkaluar zemërimin e Tij. 

39  Këto urdhërime, ndalime e dispozita që sqaruam, janë 
pjesë e Urtësisë (Kur'anit), që Zoti yt shpalli për ty, o njeri. 
Prandaj mos adhuro asnjë zot të rremë bashkë me Allahun, 
që në Ditën e Gjykimit të mos hidhesh në Xhehenem i fajë-
suar; do do të fajësojë vetja e do të të fajësojnë edhe njerëzit, 
e do të jesh prej të përjashtuarve nga çdo e mirë.

40  Ju, – idhujtarë, që thoni se engjëjt janë bijat e Allahut! 
A mos, vallë, juve ju paska veçuar Zoti juaj me pasjen e 
djemve, ndërsa Ai për Vete i paska engjëjt bija?! I Lartësuar 
qoftë Allahu prej asaj që ju thoni! Vërtet që ju jeni duke thë-
në ndaj Allahut të Lartësuar një fjalë në kulmin e shëmtisë, 
duke trilluar se Ai ka fëmijë dhe pretenduar se Ai ka vajza, 
si vazhdim i kufrit (mohimit) tuaj ndaj Tij.

41  Vërtet që në këtë Kuran, Ne kemi sqaruar dispozita, 
këshilla dhe shembuj, në atë mënyrë që njerëzit të përfi-
tojnë prej tyre, t’i kryejnë ato vepra që janë të dobishme 
e të heqin dorë prej veprave që janë të dëmshme, mirëpo 
disave që perceptimi i tyre u është përmbysur (e i marrin 
gjërat në të kundërtën e tyre), këto (që u shpallën) nuk u 
shtojnë atyre asgjë, përveçse largim prej së Vërtetës dhe 
urrejtje ndaj saj.

42  Thuaju, o i Dërguar, idhujtarëve të tillë: “Nëse do të 
kishte krahas Allahut edhe zota të tjerë që do e meritonin 
të adhuroheshin, ashtu siç ata pretendojnë, duke shpifur e 
gënjyer, atëherë ata zota të pretenduar do të kishin synuar 
Allahun - Zotëruesin e Arshit, duke kërkuar rrugë (e më-
nyra) për mposhtjen e Tij nga Pushtetit i Vet, si dhe do të 
bënin duel për të.

43  I Pastër e i Shenjtëruar qoftë Allahu i Lëvduar nga ajo 
që idhujtarët ia mveshin Atij, si dhe i Lartësuar qoftë me 
një lartësi supreme prej asaj që ata thonë!

44  Lartësinë e Tij e tregojnë qiejt, e tregon Toka dhe e 
tregojnë të gjitha krijesat, madje nuk ekziston asgjë që të 
mos tregojë Qenien e Tij Sublime, si të ishin duke i shprehur 
lavdërim ndaj Tij, mirëpo ju nuk e kuptoni dot se si ato e 

39  Those instructions, prohibitions and laws that 
we have explained to you are part of what your 
Lord has revealed to you. Do not take - O man - 
another deity together with Allah, for you will be 
thrown into Hell on the Day of Judgement, blamed 
by your own soul and by people and banished from 
every good.

40  O you who claim that the angels are Allah’s 
daughters! Has your Lord chosen you - O idolaters 
- to have male children, while taking for Himself 
daughters from among the angels? Allah is above 
what you are saying. You are indeed saying a terri-
ble thing about Allah by ascribing children to him 
and claiming that He has daughters persisting in 
you disbelief.

41  I have explained in this Qur’ān laws, admoni-
tions and examples so that people may take heed 
and tread the path that benefits them leaving that 
which harms them. But the situation is that the na-
ture of some of them has degenerated to the extent 
that this only makes them further from the truth and 
they detest it even more.

42  Say - O Messenger, to these idolaters: If there 
were other deities along with Allah as they say as 
a fabrication and lie, then those supposed deities 
would have sought a way to Allah, the Owner of 
the Throne, to try to defeat and combat with Him 
over His dominion.

43  Allah, may He be glorified, is pure and sancti-
fied from what the idolaters attribute to Him and He 
is far above what they say.

44  The heavens glorify Allah. The earth glorifies 
Allah. Every creation in the heavens and the earth 
also glorifies Allah. There is nothing except that it declares His purity together with His praise, but you do not compre-
hend their manner of glorifying Him. This is because you only understand the glorification of those who do so in your 
language. He is Forbearing, not quick to punish, and He is Forgiving to those who repent to Him.

45  When you - O Messenger - recite the Qur’ān and they hear the warnings and admonitions it contains, I place between 
you and those who do not have faith in the Day of Judgment a barrier that prevents them from understanding the Qur’ān, 
as a punishment for their turning away from it.  46  I have put covers on their hearts so that they cannot understand the 
Qur’ān, and heaviness in their ears so that they cannot listen to it in a beneficial manner. When you mention your Lord 
in the Qur’ān alone, and you do not mention their so-called gods, they turn on their heels being far away from accepting 
Allah’s pure Oneness.  47  I know best the way their leaders listen to the Qur’ān. They do not want to take guidance from 
it, but they want to mock at it and disrupt your recitation. I also know best what they secretly confer about with respect 
to their denial of and preventing others from it, when these people who wrong themselves by their denial say: You - O 
People - are only following a man who is bewitched and confused.  48  Consider - O Messenger - and be surprised at the 
various blameworthy attributes they describe you with. They have deviated from the truth and are confused. As a result 
they cannot find the true path.  49  The idolaters said in denial of resurrection: When we die and become bones and our 
bodies decompose, will we be resurrected again? This is impossible.

 Beneficial Points:
1. The claim that the angels are Allah’s daughters is a huge fabrication and an extremely sinful statement in the sight of 
Allah, the Mighty and Majestic.  2. The verses of Allah only increase most people in aversion, due to their detestation for 
the truth and their love for the falsehood they adopt.  3. There is not a single creation in the heavens and the earth that does 
not glorify Allah together with praising Him. Hence a servant should not let other creations surpass him in glorification.
4. On account of Allah’s tolerance with His servants, He does not punish them quickly for their neglect and bad conduct. 
Allah’s mercy precedes His anger.  5. The idolaters deny the occurrence of resurrection and the Hearafter.  6. After resur-
rection people will consider that they only remained in the world for a brief period of time, due to the length of their stay 
in the Hearafter.  7. If a person is astonished at the restoration of life to decomposed bones and fragments, it is because of 
his lack of comprehension, weakness of ability and a deficiency in his mental faculties.   
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ta pranojnë Imanin (besimin), as për t’i penguar ata nga zgjedhja e kufrit (mohimit), e as që t’u bësh atyre llogarinë e punëve. Ti je 
vetëm se përcjellës i asaj që Allahu të ka urdhëruar ta përcjellësh.

55  Madje Zoti yt, o i Dërguar, është më i Dituri edhe ndaj çdokujt që është në qiej e në Tokë, si dhe më i Dijshmi (edhe sesa ata vetë) 
për gjendjen e tyre, si dhe çfarë ata meritojnë. Ashtu si disa prej profetëve i vlerësuam mbi disa të tjerë, me ndjekës të shumtë e me 
zbritjen e Librave, edhe Daudit i dhamë Zeburin.

56  Thuaju, o i Dërguar, idhujtarëve të tillë (që i hyjnizojnë engjëjt, profetët apo evlijatë): “Lutini, o idhujtarë, ata që ju i shenjtëroni e 
mendoni se e meritojnë lutjen e adhurimin përveç Allahut, sapo juve t’ju bjerë ndonjë e keqe dhe do ta shihni se ata nuk kanë në dorë 
asgjë: as që ta largojnë të keqen prej jush dhe as që t’ia lëshojnë atë dikujt tjetri përveç jush, për shkak të pamundësisë së tyre, prandaj 
kush nuk ka mundësi për të bërë diçka, nuk mund të jetë Ilah (që e meriton të adhurohet apo t’i drejtohet lutja).

57  Përkundrazi, të tillët (engjëj, profetë dhe evlija) që këta idhujtarë po i lusin në vend të Allahut (që t’u bëhen ndërmjetësues për t’i 
afruar tek Ai), edhe ata vetë dëshirojnë që të afrohen tek Ai (Krijuesi i tyre), por vetëm nëpërmjet veprave të mira dhe duke garuar se 
cili prej tyre do të jetë më afër Tij nëpërmjet devotshmërisë, me shpresë se Ai ka për t’i mëshiruar dhe me frikë se mos ka për t’i dënuar. 
Vërtet që dënimit të Zotit tënd, o i Dërguar, është për t’iu ruajtur.

58  Nuk ka asnjë fshat a qytet të banuar nga jobesimtarët, që Ne të mos lëshojmë mbi të dënimin dhe shkatërrimin që në jetën e kësaj 
bote, për shkak të mohimit të tyre. Njherësh Ne i sprovojmë ata me një dënim të ashpër, me vrasje a diçka tjetër. Ky shkatërrim dhe 
dënim tashmë është caktuar dhe shkruar në Leuhi Mahfudh (Librin e Dijes së Ruajtur). 

 Mësime nga ajetet:
 Të folurit mirë është virtyt me vlerë dhe vepër e devotshme, pasi kush ka nën kontroll gjuhën e vet, ka nën kontroll 
të gjitha punët e veta.
 Allahu edhe te profetët ka vlerësuar disa mbi disa të tjerë, për shkaqe që i di Ai dhe me urtësinë e Vet.
 Allahu dëshiron për robërit e Vet vetëm atë që është më e mira për ta dhe i urdhëron ata vetëm për diçka që është në 
interes të tyre.
 Shenja dalluese që e tregon dashurinë e Allahut ndaj një robi është kur ai përpiqet që me çdo punë që bën të afrohet 
edhe më shumë tek Allahu, si dhe garon për këtë me të tjerët, se kush prej tyre do të mund të jetë më pranë Tij, nëpërmjet 
sinqeritetit për Allahun, bashkë me thirrjen e tyre për këtë. 

50  Thuaju, o i Dërguar: “Madje, edhe në qofshi prej guri 
apo prej hekuri, për shkak të rezistencës dhe forcës që 
mendoni se ato kanë, nëse kjo do ishte e mundur për ju!

51  Apo prej çfarëdo krijese tjetër, që ju mendoni se është 
akoma edhe më e fuqishme se këto, përsëri ka për t’ju 
rikthyer Allahu, ashtu siç ju bëri në fillim (para se të ishit) 
dhe ka për t’ju ringjallur ashtu siç ju krijoi herën e parë.” 
Kundërshtuesit nga ata do thonë: “Kush paska për të na 
rikthyer në jetë, pasi të kemi vdekur?!” Thuaju: “Ka për 
t’ju rikthyer Ai që ju pati krijuar edhe herën e parë, në 
forma që nuk ekzistonin kurrë.” Ata do të tundin kokat 
e tyre në shenjë talljeje (për të treguar se edhe kësaj ia 
gjete një përgjigje) dhe, duke u larguar, do të thonë: “Kur 
na qenka ky rikthim (në jetë)?!” Thuaju: “Ndoshta është 
afër. Në fakt, çdo gjë që vjen është afër.”

52  Atë ditë kur Allahu t’ju thërrasë për tek Fusha e Mah-
sherit (Tubimit), ju keni për t’ju përgjigjur Atij të nën-
shtruar ndaj Urdhrit të Tij, e madje edhe duke i shprehur 
Atij lëvdata. Atë Ditë do ta kuptoni se në jetën e kësaj 
bote keni qëndruar vetëm se pak kohë.

53  Thuaju, o i Dërguar, robve të Mi që më kanë besuar, të 
zgjedhin fjalët më të mira kur të diskutojnë(me njerëzit), 
duke iu larguar çdo fjale të keqe e zemëruese, pasi shejtani 
e shfrytëzon atë, duke futur në mes tyre ngatërresa, prej të 
cilave u shkatërrohet jeta e kësaj bote dhe e Botës Tjetër. 
Vërtet që shejtani është armik i deklaruar i njeriut, prandaj 
ai duhet të ketë kujdes prej (manipulimeve të) tij.

54  Zoti juaj, o njerëz, është më i Dituri rreth jush (edhe 
sesa ju për veten). Atij nuk i fshihet asgjë e juaja. Nëse 
Ai dëshiron që t’ju mëshirojë, ju mëshiron, duke ju mu-
ndësuar të pranoni besimin dhe të bëni vepra të mira për-
mirësuese; dhe nëse Ai dëshiron që t’ju dënojë, ju dënon, 
duke ju lënë jashtë besimit e duke jua marrë shpirtrat 
ndërkohë që jeni mohues. Ty, o Muhamed, nuk të kemi 
dërguar që të jesh kujdestar mbi ta, as për t’i detyruar që 

50  Say - O Messenger: Become if you can, O idol-
aters, as hard as stones or as strong as iron, but you 
will never be able to do this.

51  Or become some other creation greater than 
them amongst that which is considered great in your 
hearts. Allah shall restore you just as He initiated 
you and He shall bring you back to life just as He 
created you in the first instance. These opponents 
will say: Who will bring us back to life after we 
die? Say to them: He who created you in the first 
instance without any precedent shall restore you. 
Then they will shake their heads, mocking your re-
sponse to them, and say unbelievingly: When will 
this restoration be? Say to them: Perhaps it is near, 
as everything which is coming will soon arrive.

52  Allah will restore you on the day He shall call 
you towards the plain of resurrection. You will then 
respond to Him, complying with His command and 
praising Him, and you will think you had not stayed 
in the grave, except for a while.

53  Say, O Messenger, to my believing servants: 
that they should say good words when speaking and 
refrain from bad off-putting words, because the sa-
tan exploits them to spread between them what will 
spoil their worldly life and their Hearafter. Surely, 
the satan is an open enemy, so it is necessary to be 
wary of him.

54  Your Lord, O people, knows you best. Nothing 
of yours is hidden from Him. If He wishes to have 
mercy on you, He will have grace you with having 
faith and doing good deeds. And if He wishes to 
punish you, He can punish you by depriving you of 
faith, leaving you to die on disbelief. And He as not 

sent the Messenger as a deputy over people, to force them to believe, or stop them from disbelief or to record their deeds. 
The Messenger is only a conveyor of what Allah has ordered him to convey on His behalf.

55  Your Lord, O Messenger, has full knowledge of all who are in the heavens and earth, and He fully knows their con-
ditions and what they deserve. And I preferred some prophets over others through numerous followers and by revealing 
books to them. And I granted David my book, the Psalms.

56  Say - O Messenger, to these idolaters: O idolaters - call upon those you claim to be gods besides Allah when some 
harm befalls you. They will neither be able to remove the harm from you nor can they transfer it to someone else, due to 
their inability. Anything incapable cannot be a god

57  Those angels and others whom they call upon are themselves seeking good actions to bring them closer to Allah and 
competing to see who is closest to Him by obeying Him. They hope He has mercy on them and they fear His punishment. 
The punishment of your Lord, O Messenger, is what should be feared.

58  And there is no town or city except I will send upon it punishment and destruction in this worldly life due to their dis-
belief, or afflict it with a mighty punishment such as being killed, due to their disbelief. This destruction and punishment 
is a divine decree written in the Preserved Tablet.

 Beneficial Points:
1. Humankind will not have any choice when called to come out of their graves except to comply and do as asked, and this 
will occur very quickly.  2. Good speech is the origin of every good characteristic and righteous action, because whoever 
controls his tongue controls all his affairs.  3. Allah elevated some prophets over others, according to His knowledge 
and wisdom.  4. Allah does not intend for His servants except that which is good and He only commands them to what 
is beneficial for them.  5. The sign of love for Allah is a servant’s striving to do every action which brings him closer to 
Allah and competing in His closeness by making all actions sincerely for Allah.  6. Nobody besides Allah Mighty and 
Majestic can remove the harm of poverty, illness, affliction or anything else.
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nderuar se ai?!”
62  Pastaj Iblisi i tha Zotit të vet: “A e shikon këtë krijesë të cilën Ti e ke nderuar mbi mua, duke më urdhëruar që t’i bie në 

sexhde?! Nëse Ti mua më jep afat për të jetuar në dynja deri në fund të kohës, unë kam për t’i devijuar pasardhësit e tij dhe 
kam për t’i humbur prej Rrugës Tënde të Drejtë, përveç një pakice të tyre, të cilët ke për t’i ruajtur Ti e që janë robërit e Tu 
të sinqertë “(besnikë ndaj Teje).

63  Atëherë, Zoti i tha: “Vazhdo, se ti dhe kushdo që të ndjek ty prej tyre, ka për të marrë si shpërblim vetëm Xhehenemin, si 
ndëshkim i mjaftueshëm dhe i plotë për veprat tuaja.

64  Prandaj tërhiqe, nëpërmjet zërit tënd dehës, këdo që do mund ta tundosh prej tyre, për në gjynahe, si edhe gërthitu atyre me 
kalorësinë dhe këmbësorinë tënde, që thërrasin për bindje ndaj teje. Pastaj shoqëroji ata në pasurinë e tyre, duke ua hijeshuar 
çdo shpërdorim të saj në atë që bie ndesh me besimin, madje shoqëroji edhe në fëmijët e tyre, duke bërë që t’i pretendojnë 
me gënjeshtra, t’i lindin nëpërmjet imoralitetit, t’ua kushtojnë të tjerëve përveç Allahut etj., si dhe hijeshojua atyre premtimet 
e rreme dhe shpresat e kota! Shejtani u premton veçse premtime të rreme, që i mashtrojnë.

65  Ndërsa ndaj robve të Mi besimtarë, që bëjnë veprat që ua kam urdhëruar, ti, o Iblis, nuk do të kesh asnjë pushtet, pasi 
Allahu ka për ta larguar prej tyre të keqen tënde dhe Allahu është i mjaftueshëm për atë që i mbështetet Atij në çështjet e 
jetës së vet”.

66  Zoti juaj, o njerëz, është Ai që ua vuri nën shërbim edhe anijet që lundrojnë në det, me shpresë se do të kërkoni furnizim 
prej Tij nëpërmjet fitimeve të tregtisë etj. Ai është i Mëshirshëm ndaj jush me vënien në shërbimin tuaj të këtyre mjeteve. 

 Mësime nga ajetet:
 Prej mëshirës së Allahut ndaj njerëzve është edhe moszbritja e mrekullive të cilat i kërkuan mohuesit, në mënyrë që 
të mos u përshpejtohej atyre ndëshkimi, nëse do t’i kishin mohuar.
 Allahu i vuri në sprovë njerëzit nëpërmjet shejtanit, i cili nëpërmjet fjalëve dhe veprave të tij, është thirrës i tyre për 
bërjen gjynahe ndaj Allahut.
 Prej formave të pjesëmarrjes së shejtanit në jetën, pasurinë dhe fëmijët e tij është edhe mospërmendja e Allahut duke 
thënë: Bismilah (Me Emrin e Allahut), para se të hyhet në shtëpi, para se të fillohet ushqimi, pirja apo marrëdhëniet 
intime mes bashkëshortëve, si dhe mos edukimi i fëmijëve sipas besimit në Allah.

59  Ne nuk e lamë për tjetër zbritjen e mrekullive 
konkrete, të cilat i kërkuan idhujtarët, si: ringjallja e të 
vdekurve etj., që do e tregonin (dukshëm) Vërtetësinë 
e të Dërguarit, vetëm se pasi Ne i patëm zbritur ato 
tek popujt e mëparshëm dhe ata i patën mohuar, siç i 
dhamë popullit të Themudit një mrekulli të madhe e 
të qartë, devenë, por ata e mohuan dhe kështu atyre iu 
përshpejtua dënimi. Ne i dërgojmë mrekullitë nëpër-
mjet të dërguarve vetëm si frikësim ndaj popujve të 
tyre, në mënyrë që ata të nënshtrohen (ndaj Zotit).

60  Megjithatë, përkujto, o i Dërguar, kur Ne të thamë 
ty: “Vërtet që Zoti yt i ka përfshirë të gjithë njerëzit 
me fuqinë e Vet dhe se të gjithë ata janë në grushtin 
e Tij. Prandaj Allahu të mbron ty prej tyre, kështu që 
përcille atë për të cilën je urdhëruar ta përcjellësh. Ajo 
që të kemi mundësuat ty që ta shikosh me sytë e tu në 
Natën e Israsë, ishte vetëm një provim për (të sprovuar 
besimin) njerëzit: nëse kanë për ta besuar apo kanë për 
ta mohuar atë?! Edhe përmendjen në Kuran të Pemës 
së Zekumit, si një pemë që do të mbijë në thellësi të 
Skëterrës, Ne nuk e bëmë për tjetër, vetëm se si provë 
ndaj tyre, pasi nëse ata nuk i konsiderojnë këto të dyja 
(Miraxhin dhe Pemën e Zekumit), atëherë nuk kanë 
për t’i besuar as mrekullive të tjera. Prandaj Ne duam 
t'i frikësojmë ata me zbritjen e këtyre mrekullive, por 
edhe zbritja e tyre, atyre është duke u shtuar vetëm 
se thellim në mohimin e tyre dhe vazhdim edhe më 
tej në humbje.

61  Përkujto, o i Dërguar, kur Ne u thamë engjëjve: 
“Bini në sexhde për Ademin, si vepër nderuese dhe 
jo adhuruese!” Të gjithë e zbatuan urdhrin, duke rënë 
për të në sexhde. Por Iblisi me mendjemadhësi re-
fuzoi që të binte për të në sexhde, duke thënë: “A t’i 
bie në sexhde atij të cilin e krijove prej balte, ndërsa 
mua më krijove prej zjarrit, pra, kur unë jam më i 

 59  And I did not stop sending tangible miracles 
which the idolaters requested, such as reviving the 
dead, except because I had sent them to previous 
nations but they rejected them. I had given Thamud 
a great, clear sign, namely the camel, but they re-
jected and so I hastened their punishment. And I do 
not send miracles at the hands of the Messengers 
except as a warning for their people, so that they 
believe.

60  And remember, O Messenger, when I said to 
you: Your Lord has encompassed the people in 
His power and they are in His control. Allah will 
protect you from them, so convey what you have 
been ordered to convey. And I did not make what 
I clearly showed you on the Night Journey except 
as a test for the people; do they believe it or reject 
it? And I did not make the tree of Zaqqum, which 
is mentioned in the Qur’ān as growing from the 
bottom of the Hellfire, except as a test for them. 
Thus, if they do not believe in these signs, they will 
never believe in anything else. And I frighten them 
by sending signs, but they do not increase through 
them except in disbelief and remaining further in 
misguidance.

61  And remember, O Messenger, when I said to the 
angels: Prostrate to Adam, as a prostration of greet-
ing, not worship, so they complied and all prostrat-
ed to him. However, Iblis refused to prostrate to 
him out of arrogance, saying: Should I prostrate to 
the one You created out of clay whereas You creat-
ed me out of fire? I am better than him.

62  Iblis said to his Lord: Do you see this creature 
You have honoured above me by ordering me to 
prostrate to him? If you keep me alive until the end of this worldly life, I shall allure his children and misguide them from 
Your straight path, except a few of them You have saved and who are Your chosen servants.

63  His Lord said to him: Go with those amongst them who obey you, because Hell is your recompense and their recom-
pense, a complete and full recompense for your actions.

64  And mislead those you can mislead through your voice which calls towards disobedience, call out to them through 
your horsemen and foot soldiers who invite towards obeying you, become a partner to them in their wealth by making 
attractive every action which opposes the sacred law. And become a partner to them in their children by falsely making 
a claim to them, attaining them through adultery and making them worship others besides Allah when taking Allah’s 
name. And make attractive to them false promises and futile aspirations. And the satan only makes false promises which 
deceive them.

65  You have no control - O Iblis - over My believing servants who act in My obedience, because Allah has repelled your 
evil from them. And Allah is sufficient as a guardian for one who relies upon Him in his affairs.

66  Your Lord - O people - is the one who makes the ships sail for you in the sea, hoping to seek your sustenance through 
the profits from trade and the like. He is Merciful to you as He facilitated these means for you.

 Beneficial Points:
1. It is from Allah’s mercy that He does not send the signs which the deniers request, so that Allah does not punish them 
immediately if they deny them.
2. Allah tests the servants through the satan, who calls them through his speech and actions towards disobeying Allah.
3. One form of the satan becoming a partner to man with respect to wealth and children is to not mention Allah’s name 
when eating, drinking and having intercourse, and not to teach one’s children manners.
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vet, ata do t’i lexojnë librat e tyre duke qenë të lumtur dhe të tillëve nuk do t’u lihet asgjë mangët prej shpërblimit, madje edhe nëse vepra 
do të kishte qenë e vogël sa fija e hollë e farës që gjendet në hurmën arabe.

72  Ndërsa kush ka qenë i verbër në arsye, në pranimin dhe dëgjueshmërinë e së Vërtetës gjatë jetës së kësaj bote, i tilli në Ditën e Kiametit 
do të jetë në një verbim akoma edhe më të fortë, pa asnjë mundësi ta gjejë Rrugën për në Xhenet, duke mbetur kështu më i humburi në lidhje 
me Rrugën e drejtë, pasi shpërblimi do të jetë ashtu si veprat.

73  Madje, edhe ty, o i Dërguar, gati sa nuk të tërhoqën (në terrenin e vet) idhujtarët (duke të nxjerrë) prej (seriozitetit të) asaj që Ne të kemi 
shpallur në këtë Kuran, duke kërkuar që (të mos u ligjëroje nëpërmjet tij por) t’ua formuloje atyre (me fjalët e tua) në emrin Tonë një (ligjërim) 
tjetër nga ky, në mënyrë që (biseda) t’u përshtatej (pastaj) dëshirave të tyre, pasi vetëm pas kësaj, do të të kishin konsideruar të dashur.

74  Sikur të mos ishte mirësia Jonë ndaj teje, duke të përforcuar (me argumentet e padiskutueshme të Kuranit) në të Vërtetën, ti gati do të 
kishe anuar pak nga ajo (ndryshimi i strukturës së argumentimit) që ata të parashtruan, (duke rënë kështu në grackën e tyre të diskutimit dhe) 
duke u përputhur me ta (në bisedë), për shkak të mashtrimit dhe intrigës së tyre, si dhe dëshirës së madhe që t’i kishe që ata të të besonin, 
mirëpo Ne të mbrojtëm ty nga ky anim ndaj tyre.

75  Nëse ti do ta kishe bërë atë që ata kërkuan prej teje (lënien e të folurit me Kuran), atëherë ti do të kishe provuar dënimin Tonë të dyfishuar 
në jetën e kësaj bote dhe në Botën Tjetër, duke mos gjetur asnjë që do mund të të mbronte prej Nesh e që do mund të ta largonte dënimin. 

 Mësime nga ajetet:
 Jobesimtarët gjithmonë do të përpiqen që t’ua ndryshojnë besimtarëve strukturën e argumentimit të tyre me Kuran, duke dëshiruar 
që ata të futen nëpër labirintet e bisedave shterpe.
 Çdo popull do të thirret për tek Shpalljet dhe Librat e tyre dhe do të pyeten nëse i kanë besuar dhe vepruar apo jo, pasi Allahu nuk 
dënon asnjë pa i shpalosur argumentet dhe ai t’i ketë kundërshtuar ato.
 Armiqësia e keqbërësve dhe mohuesve ndaj të dërguarve dhe trashëguesve të tyre, dijetarëve, është e hapur, për shkak të Vërtetës, 
të cilën ata bartin, e jo për shkak të atyre si individë.
 Allahu i Lartësuar e kishte mbrojtur nga rënia në gabim të Dërguarin j, qoftë për shkak të përballjes me ndonjë të keqe, apo të 
përballjes me ndonjë njeri. Ai e kishte përforcuar dhe udhëzuar që të ishte gjithmonë në Rrugën e Drejtë. E njëjta gjë mund të thuhet 
edhe për trashëguesit e tij, dijetarët, aq sa ndjekja e tyre përputhet me Profetin j. 

67  Kur juve, o idhujtarë, ju godet ndonjë fatkeqësi a diçka 
e padëshiruar (stuhi), ndërsa jeni duke lundruar në det, aq sa 
ju zë paniku (nga frika) prej shkatërrimit, aty nuk ju kujtohen 
më ata që ju i adhuroni në vend të Allahut, por ju kujtohet 
vetëm Allahu, të Cilit ju i përgjëroheni për shpëtim. 
Por, pasi Ai ju përgjigjet dhe ju shpëton prej asaj që ju kishit 
frikë, duke ju nxjerrë në Tokë, ju hiqni dorë prej Njësimit dhe 
lutjes së Tij si Një e të Vetëm, duke u kthyer përsëri tek idhujt 
tuaj. Vërtet që njeriu është mosmirënjohës i Allahut.

68  A mos, vallë, jeni të sigurtë, o idhujtarë, se, meqë Ai 
ju shpëtoi duke ju nxjerrë në Tokë, nuk do mundet Ai që ta 
bëjë atë të përpihet bashkë me ju?! Apo mos, vallë, jeni të 
sigurt se mbi ju nuk kanë për të rënë gurë prej qiellit, ashtu 
siç ranë si breshër mbi popullin e Lutit, e pastaj të mos gjeni 
asnjë mbrojtës prej shkatërrimit!

69  Apo mos jeni të sigurt se Allahu nuk ka për t’ju kthyer 
edhe një herë në det, duke jua dërguar përsëri një erë të 
fuqishme e t’ju fundosë në të, për mosmirënjohjen që ju 
treguat herën e parë për Allahun, për shpëtimin që ju ka 
bërë?! Pas kësaj, ju të mos keni mundësi të gjeni ndonjë që 
do mund të ndërmjetësonte, duke kërkuar prej Nesh që t’ju 
ndihmonim kundër asaj që Ne bëmë ndaj jush.

70  Vërtet që Ne i kemi nderuar pasardhësit e Ademit me 
mendjen dhe sexhden e engjëjve për babain e tyre e të ngja-
shme, si dhe u nënshtruam atyre gjithçka që i bart ata në 
Tokë, prej kafshëve dhe kuajve, si dhe që i bart ata edhe në 
det, prej anijeve, duke i furnizuar me të gjitha të mirat që 
mund të hahen, pihen ose u nevojiten. Madje, ata i nderuam 
duke u dhënë përparësi mbi shumë krijesa me një nderim 
madhështor, prandaj ata e kanë përgjegjësi që të tregohen 
mirënjohës për Allahun.

71  Përkujto, o i Dërguar, Ditën kur secilën shoqëri kemi 
për ta thirrur bashkë me liderin e tyre (shpirtëror), të cilin 
ata e kanë konsideruar shembull referimi në jetën e dynjasë. 
Kujt i jepet libri i veprave të veta atë Ditë nga e djathta e 

67  And when you are afflicted - O idolaters - by 
some calamity or misfortune at sea such that you 
fear destruction, those whom you worship besides 
Allah leave your thoughts, and you only remember 
Allah and seek His assistance. Then when He as-
sists you and saves you from your fears, and you 
return to land, you turn away from His Oneness and 
supplicating Him alone, returning to your idols. 
And man rejects the blessings of Allah.

68  So do you feel secure - O idolaters - when Allah 
has delivered you safely to land that He will not 
make it collapse with you? Or do you feel secure 
that He will not make stones rain down on you as 
He did with the people of Lot, then you will not 
find any protector to protect you nor any helper to 
save you from being destroyed?

69  Or do you feel secure that Allah will not return 
you to sea a second time, then send a strong wind 
upon you, drowning you due to your being ungrate-
ful for Allah’s blessings after He saved you the first 
time, then you will not find any claimant against 
Him for what He did to you and to defend you?

70  And I have honoured the children of Adam 
through intellect, making the angels prostrate to 
their father, and I subjugated for them the animals 
and vehicles that carry them on land, and the ships 
that carry them by sea. And I provided them with 
good food, drink, spouses and other things, and I 
granted them much virtue over much of My cre-
ation. They must be grateful therefore for Allah’s 
favours on them.

71  And remember, O Messenger, when every group 
will be called out by their leader whom they used to 

follow in life. So whoever is given his book of deeds in his right hand - they will read their books happily. And nothing 
will be decreased from their reward, be it as small as the thread on a date seed.

72  And whoever’s heart is blind to accepting and submitting to the truth in this worldly life will be more blind on the 
Day of Judgment, not finding guidance to the path of paradise, and will be more astray from guidance. And the reward 
will be equal to the deed.

73  And the idolaters were about to turn you away, O Messenger, from the Qur’ān I revealed to you, so that you invent 
something else in my name which conforms to their desires. And if you did what they wanted, they would have chosen 
you as their beloved friend.

74  And had I not favoured you by making you firm on the truth, you were about to incline towards them slightly and 
then agree with them in what they requested of you, due to their severe deception and scheming, alongside your extreme 
eagerness for them to bring faith. However, I protected you from inclining towards them.

75  And had you inclined towards them in what they requested you, I would have given you multiplied punishment in 
this life and the Hereafter, then you would not find any helper to assist you against Me and avert punishment from you.

 Beneficial Points:
1. Humans are ungrateful for Allah’s favours, except the one whom Allah guides.
2. Every nation will be called to its religion and book, to see if they practiced upon it or not. Allah does not punish anyone 
except after the proof against him has been established and he has opposed it.
3. Good people will be given their book of deeds in their right hand and they will have great happiness and joy, whilst 
the opposite will be of bad people.
4. The hatred of the wrongdoers and deniers towards the Messengers and their inheritors is apparent, due to the truth they 
carry, but it is not towards them personally.
5. Allah protected the Prophet from the causes of evil and from people, making him firm and guiding him to the straight 
path. His followers also enjoy this according to how well they follow him.
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ta sjellë fitoren, duke e larguar kështu idhujtarinë dhe kufrin (mohimin e Allahut), pasi e kota gjithmonë zhduket përballë të Vërtetës!”
82  Kështu, Ne zbresim në Kuran atë gjë që është shërim nga çdo injorancë, dyshim apo mosbesim në zemrat e besimtarëve, e që është 

shërim edhe prej çdo xhindi, magjie e mësyshi në trupat e tyre, nëse ai u këndohet si rukje (lexim shërues). Zbresim edhe atë gjë, që është 
mëshirë për besimtarët të cilët veprojnë sipas tij. Ndërkohë që ky Kuran, jobesimtarëve u shton vetëm se atë që i shkatërron: zemërimin 
e tyre, sa herë që ta dëgjojnë dhe devijimin, duke ua shtuar edhe më shumë mohimin dhe refuzimin.

83  Ka të tillë që, sa herë që Ne ia mundësojmë ndonjë mirësi si: shëndet, pasuri etj., ata ia kthejnë shpinën mirënjohjes e bindjes ndaj 
Allahut dhe largohen me mendjemadhësi, por nëse i godet ndonjë sëmundje, varfëri etj., bëhen të dëshpëruar, duke mohuar edhe më-
shirën e Allahut.

84  Prandaj thuaju, o i Dërguar: “Secili njeri le të punojë sipas mënyrës së vet, që i përshtatet natyrës së tij, qoftë në udhëzim apo në 
humbje, pasi Zoti juaj është më i Dituri (e do e tregojë) se kush është më i udhëzuari në rrugën e vërtetë.

85  Të pyesin ty, o i Dërguar, jobesimtarët nga pasuesit e Librave të mëparshëm, rreth të Vërtetës së shpirtit. Thuaju: “Askush nuk e di 
të Vërtetën rreth shpirtit përveç Allahut, madje edhe ajo që u është dhuruar juve dhe mbarë njerëzimit në lidhje me njohjen e tij, është 
thuajse asgjë, në krahasim me atë që di Allahut i Lartësuar”.

86  Pasha Allahun, o i Dërguar, (nëse ti ndihesh në siklet nga kjo shpallje përballë tyre) dije se, po të donim Ne, do ta hiqnim këtë 
Shpallje që ta dhamë ty, duke e fshirë (tërësisht) atë nga memoria e zemrave dhe nga shkrimet, e ti të mos mund të gjeje asnjë që të na 
pengonte Ne për këtë. 

 Mësime nga ajetet:
 Ajetet tregojnë se sa shumë nevojtar është njeriu për përforcimin dhe mbështetjen e Allahut, prandaj ai duhet që vazhdimisht t’i 
përgjërohet Zotit të vet, që ta bëjë të qëndrueshëm në besim.
 Kur shfaqet e Vërteta, zhduket e kota, madje e kota shfaqet vetëm në kohë dhe vende në të cilat ndjekësit e së Vërtetës neglizhojnë.
 Shërimi që përmban Kurani është gjithëpërfshirës, për çdo sëmundje në zemër, dyshime, injorancën, konceptet shkatërruese, de-
vijimin e keq dhe qëllimet e këqija. 
 Në ajete ekziston argumenti se, nëse dikush pyetet për ndonjë çështje, rreth të cilës pyetësi nuk ka asnjë përfitim prej saj, atëherë 
është më parësore që të mos i kthejë përgjigje, por ky njeri ta drejtojë pyetësin tek ato gjëra për të cilat ai duhet të shfaqë interes, si dhe 
ta udhëzojë për tek ajo gjë që është në dobinë e tij. 

76  Madje, me armiqësinë e tyre ndaj teje, mohuesit gati 
sa nuk ia arritën edhe të të bezdisnin, e të të largonin kë-
shtu prej Mekës. Mirëpo, Allahu i pengoi ata që të mos 
e arrinin këtë, derisa të bëje hixhretin, me Vendimin e 
Zotit tënd. Pasi, nëse ata do të të kishin përzënë, atëherë 
edhe ata vetë do të kishin qëndruar aty, pas largimit tënd, 
vetëm për pak kohë.

77  Ky vendim është një ligj i pandryshueshëm i Allahut, 
i zbatuar me të gjithë të dërguarit që ishin përpara teje, 
pasi për çdo popull që përzuri të dërguarin e vet, Allahu 
lëshoi dënim. Në ligjin Tonë të ndëshkimit, o i Dërguar, 
nuk ke për të gjetur asnjë lloj ndryshimi, por do ta gjesh 
atë të pandryshueshëm (në çdo kohë e vend).

78  Fale namazin, duke e kryer atë në formën më të plotë 
dhe në kohën e vet të caktuar, duke filluar me atë të drekës 
e të ikindisë (pasdites), që nga koha kur Dielli anon prej 
kupës së qiellit, e deri në errësirën e natës, me faljen e na-
mazit të akshamit (pas perëndimit) e të jacisë (pas muzgut). 
Po kështu edhe faljen e namazit të sabahut (agimit), duke e 
zgjatur leximin e Kuranit në të, pasi në namazin e sabahut 
bashkohen engjëjt e natës dhe engjëjt e ditës.

79  Madje edhe natën, o i Dërguar, ngrihu dhe falu në një 
pjesë prej saj, në mënyrë që ky namaz të jetë për ty ngritje 
në shkallët e tua (në këtë botë e Botën Tjetër), duke kërkuar 
që Zoti yt të të ringjallë si ndërmjetësues për njerëzit në 
Ditën e Gjykimit ndaj tmerreve që ata kalojnë. Dhe kështu 
të arrish një pozitë ndërmjetësuese madhështore (tek Ai), 
që do ta vlerësojnë të parët dhe të fundit.

80  Gjithashtu, lutu, o i Dërguar: “Zoti im, bëje çdo hyrje 
timen dhe çdo dalje timen që të jetë e gjitha në bindje ndaj 
Teje dhe kërkimin e kënaqësisë Tënde, si dhe më mundëso 
mua nga ana Jote një kundërargument bindës, që do të më 
ndihmojë kundër çdo armiku tim!”.

81  Pastaj thuaju, o i Dërguar, idhujtarëve: “Ja, pra, sapo ju 
ka ardhur Islami dhe Allahu e realizoi premtimin e Vet për 

76  And the disbelievers were close to troubling 
you, due to their enmity towards you, to exile you 
from Makkah. However, Allah stopped them from 
exiling you until you yourself migrated on the com-
mand of your Lord. And had they exiled you, they 
would not have remained after exiling you except 
for a short while.

77  The issue of their not remaining after you ex-
cept for a short while is the constant practice of 
Allah with respect to the Messengers before you, 
namely that whenever a Messenger was exiled by 
his people, Allah sent punishment upon them. And 
you will not find, O Messenger, any change in my 
practice, but rather you will find it to be established 
and constant.

78  Establish the prayer by performing it in the most 
complete manner in its times, which are the declin-
ing of the sun from the middle of the sky - and 
this includes the zuhr and ‘asr prayers - until the 
darkness of night - and this includes the maghrib 
and ‘isha prayers. And establish the fajr prayer and 
lengthen the recitation therein, as the fajr prayer is 
attended by the angels of night and the angels of 
day.

79  And in part of the night, O Messenger, stand and 
pray, so that your prayer increases your rank, and 
seeking for your Lord to raise you to the praised 
station on the Day of Judgment, as an intercessor 
for the people from the horrors of the Day of Judg-
ment, and so that you attain the position of the great 
intercession, for which the first and last will praise 
you.

80  And say, O Messenger: O my Lord, make all my 
entrances and exits in Your obedience and for Your pleasure. And give me from Yourself a clear proof through which You 
help me against my enemy.

81  And say, O Messenger, to these idolaters: Islam has come, the help which Allah promised has come true, and idolatry 
and disbelief has gone. Surely, falsehood is going and will disappear, unable to remain in the face of truth.

82  And I reveal in the Qur’ān that which cures the hearts of ignorance, disbelief and doubt, cures the bodies when treated 
through it, and that which is a mercy for the believers who practice it. And this Qur’ān only increases the disbelievers in 
destruction, as listening to it angers them and makes them deny and turn away from it even more.

83  And when I grant man a blessing such as health and wealth, he turns away from thanking Allah and obeying Him, and 
moves further away out of pride. But when illness, poverty or the like befalls him, he becomes extremely despondent and 
hopeless of Allah’s mercy.

84  Say, O Messenger: Every man acts on the path which resembles his condition in either guidance or misguidance. But 
your Lord knows best who is most guided towards the truth.

85  O Messenger, the disbelievers among the People of the Book ask you regarding the reality of the soul. Say to them: 
The soul is from the command of my Lord. And the knowledge you and all the creation of Allah have been granted is little 
in comparison to the knowledge of Allah.

86  By Allah, if I wanted to take away, O Messenger, the revelation I sent to you by erasing it from the hearts and books, 
I could take it away, then you would not find anyone to help you and take responsibility to return it.

 Beneficial Points:
1. The unchanging custom of Allah with all nations is that every nation which rejected its Messenger and exiled him was 
quickly punished by Allah.  2. These verses prove how needy the servant is of Allah making him steadfast, and that he 
should always earnestly praise his Lord to keep him firm upon faith.  3. When the truth manifests, falsehood vanishes. 
Falsehood does not rise except in times and places where the people of truth become complacent.  4. The cure contained 
within the Qur’ān includes curing the hearts of doubts, ignorance, incorrect ideas, deviation and evil objectives.  5. These 
verses prove that if a person is asked regarding a matter which is not beneficial to the questioner, it is better to avoid 
answering it, and instead tell him what he needs and guide him to what will benefit him.  
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93  ose thjesht të kesh një shtëpi prej ari e të zbukuruar; ose ngjitu një herë në qiell (duke të parë ne), madje as ngjitjen 
tënde që do bësh nuk kemi për ta besuar, nëse nuk na e zbret një Libër të shkruar prej Vetë Allahut, që ne ta lexojmë se ti 
je i Dërguari i Allahut.”
Thuaju, o i Dërguar: “Subhane Rabij (Lartësuar qoftë Zoti im)! A mos ju thashë që jam diçka më shumë sesa një njeri i  
dërguar, ashtu si gjithë të dërguarit e tjerë?!” 

94  Mirëpo jobesimtarët nuk i pengoi asgjë që t’i besonin Allahut e të Dërguarit të Tij dhe të vepronin sipas asaj me të cilën 
u pati ardhur atyre i Dërguari, vetëm mospranimi që i Dërguari të ishte prej llojit njerëzor, prandaj me mospërfillje thanë: 
“Pse, a mos vallë, njerëz (normalë) dërgoka Allahu tek ne si të dërguar?!’

95  Përcillua, o i Dërguar, përgjigjen: “Madje, edhe nëse do të ndodhte, që të ishin engjëjt, ata që do banonin dhe ecnin të 
qetë nëpër Tokë, Ne edhe atyre, do t’ua kishim sjellë të dërguarin, prej mesit të tyre, engjëll si ata, pasi vetëm ai do t’ua bënte 
atyre të kuptueshme atë me të cilën ai u është dërguar. Kështu që nuk do ishte prej urtësisë, nëse Ne do t’u çonim atyre një 
të dërguar prej llojit njerëzor, e njëjta gjë edhe me ju.”

96  Thuaju, o i Dërguar: “Gjithsesi, më mjafton Allahu si Dëshmues mes meje dhe jush, që unë jam i Dërguar për ju, si dhe 
që unë jua kam përcjellë juve atë me të cilën jam dërguar tek ju. Vërtet që Ai i ka rrethuar me dijen e Vet të gjitha gjendjet 
e robve të Vet dhe se Atij nuk i fshihet asgjë prej tyre. Ai është Vështruesi i gjithçkaje të fshehur, qoftë e fshehur edhe në 
zemrat e tyre”. 

 Mësime nga ajetet:
 Allahu sqaroi në Kuran për njerëzit gjithçka që përmban dobi, si: këshilla, mësime, urdhëresa, ndalesa, tregime etj., 
me shpresë se ata do të besojnë.
 Kurani është Fjala e Allahut dhe mrekullia e përjetshme, që i është dhuruar të Dërguarit dhe nuk ka për të patur mundësi 
askush që ta sjellë diçka të ngjashme me të.
 Prej mëshirës së Allahut treguar ndaj robve të Vet është edhe se Ai solli si të dërguar për ta ata që ishin njerëz, pasi 
nuk do kishin patur mundësi që të mësonin, nëse ata do ishin engjëj.
 Dëshmi e Allahut ndaj të Dërguarit është edhe mbështetja ndaj tij nëpërmjet ajeteve ngushëlluese dhe fitores prej Tij, 
kundër atyre që e rënduan shpirtërisht dhe e armiqësuan. 

87  Por Ne ta zbritëm atë, për të qenë mëshirë prej 
Zotit tënd, prandaj edhe ta lamë atë të memorizuar. 
Vërtet që mirësia e Zotit tënd ndaj teje ka qenë ma-
dhështore: që të bëri të Dërguar, i përfundoi profetët 
me ty, si dhe të zbriti Kuranin.
*E meqë ata i propozuan që të mos u fliste me Kuran, 
por t’u flisje nga vetja, e meqë ai u vu edhe në siklet 
prej tyre, sa herë që dëshironte t’i ftonte ata me të, 
Allahu i sfidoi ata, duke u thënë: 

88  Thuaju, o i Dërguar, atyre: “Edhe nëse të bash-
koheshin të gjithë njerëzit dhe xhindët, që të sillnin 
një Kuran si ky që më është shpallur mua: me këtë 
elokuencë, me këtë renditje të përsosur e me këtë 
paarritshmëri, kurrë nuk do arrijnë ta sjellin, edhe 
nëse për këtë do të ndihmonin njëri-tjetrin.”

89  Ndërkohë që në këtë Kuran, Ne u kemi sqaruar 
njerëzve çdo gjë prej të cilës ka dobi, duke bërë sqa-
rime nga më të llojllojshmet, si: këshilla, mësime, 
porosi, ndalesa, tregime etj., me shpresën se ata do të 
besojnë; mirëpo shumica e njerëzve dëshironin vetëm 
kundërvënien dhe mospranimin e këtij Kurani.
*E meqë ata e panë veten të paaftë për ta bërë këtë, 
atëherë filluan edhe ata me propozime të pamund-
shme.

90  Idhujtarët thanë: “Ne nuk kemi për të të besuar, 
derisa të nxjerrësh prej dheut të Mekës burime uji, 
që nuk shterojnë kurrë;

91  ose derisa të të jepet një kopsht me palma e 
rrush, nëpër të cilin të rrjedhin lumenj me ujë  të 
bollshëm.

92  ose mund ta lëshosh edhe qiellin mbi ne, ashtu siç 
na pate thënë, si një pjesë e dënimit (të Botës Tjetër); 
ose të na vish bashkë me Allahun dhe engjëjt kon-
kretisht, në mënyrë që ta dëshmojnë ata Vërtetësinë 
e asaj që ti je duke e pretenduar;

87  However, I did not take it away, by way of mer-
cy from your Lord, and I left it preserved. Surely, 
your Lord’s grace on you is great, as He made you 
a Messenger, sealed the prophets upon you, and re-
vealed the Qur’ān to you.
When the idolaters alleged that this Qur’ān is of the 
same category as human speech and they request-
ed it be changed, Allah challenged them to bring 
something like it, saying:

88  Say, O Messenger: If all of humankind and jinns 
united to bring the like of this Qur’ān which was re-
vealed to you, in its eloquence, excellent sequence 
and pure style, they will never be able to bring any-
thing like it, even if they were to all assist and help 
one another.

89  And I have explained to people in this Qur’ān 
and brought all types of advice, reminders, com-
mands, prohibitions and stories they can take les-
sons from, in the hope they will believe. But most 
people have refused except to deny this Qur’ān.
And when they were unable to do so, they began to 
make difficult requests. Hence, they made the fol-
lowing requests:

90  The idolaters said: I will never believe you un-
til you extract for us from the ground of Makkah a 
spring that does not stop flowing.

91  Or you have a garden with many flowers in 
which you make rivers flow profusely.

92  Or you make the sky fall upon us, as you men-
tioned, as fragments of punishment, or you bring 
Allah and the angels visibly before us, so they can 
testify to the truth of what you claim.

93  Or you have a house adorned with gold and oth-
er things, or you ascend to the sky. And if you do ascend to it, we will never believe you have been sent unless you come 
down with a book written from Allah in which we can read that you are Allah’s Messenger. Say - O Messenger: My Lord 
is pure, I am only a human Messenger like all other Messengers. I do not have the ability to bring anything, so how can 
I bring what you have requested?

94  And the only thing which stopped the disbelievers from bringing faith upon Allah and His Messengers, and acting 
upon what the Messenger brought, was their refusal to accept that a Messenger can be from humankind, as they said 
denyingly: Did Allah send a Messenger from humankind?

95  Say, O Messenger, in response to them: Had there been angels on earth who reside therein and walk about securely, as 
is your condition, we would have sent an angel Messenger to them from their own kind, because it is he who can make 
them understand what he has been sent with. It would not be wise to send to them a Messenger from humankind, and 
likewise is the case with you.

96  Say, O Messenger: Allah is sufficient as a witness between me and you that I am a Messenger was sent to you and that 
I have conveyed what I was sent to you. Surely, He encompasses the conditions of His servants, nothing of them being 
hidden from Him, and He sees all the secrets of their souls.

 Beneficial Points:
1. Allah has clearly explained in the Qur’ān everything that can serve as a lesson, such as advice, reminders, commands, 
prohibitions and stories, in the hope they will believe.
2. The Qur’ān is the Word of Allah and the everlasting miracle of the Prophet, and nobody can ever bring anything like it.
3. The extreme stubbornness of the idolaters towards the Prophet and their lack of faith in him have been explained.
4. It is part of Allah’s mercy on His servants that He sent towards them humans from amongst them, because they are 
unable to acquire from the angels.
5. Part of Allah’s testimony for His Messenger are the miracles He aided him with, the verses He revealed to him, and His 
assisting him against his enemies and opponents.
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depot e mëshirës (të Bujarisë dhe furnizimit) të Zotit tim, të cilat nuk mbarojnë dhe as përfundojnë, ju do t’i kishit 
shtrënguar ato për të mos i dhuruar, nga frika se mund të mbarojnë e të mbeteni në varfëri, sepse është prej natyrës së 
njeriut që ai të jetë koprrac, përveç atij që është besimtar, pasi ky dhuron duke shpresuar shpërblimin e Allahut.
* Pasi i Dërguari u përball me atë që u përball, pra, me mohimin e idhujtarëve, Allahu e ngushëlloi atë me tregimin rreth 
Musait me Faraonin dhe popullin e tij, duke thënë:
101  Ne i patëm dhënë Musait nëntë argumente të qarta, që e dëshmonin Vërtetësinë e tij, si: shkopin, dorën (ndriçuese), 
vitet (e zisë), përmbytjen, pakësimin e prodhimeve bujqësore, karkalecët, morrat, bretkosat dhe gjakun. Pyeti (po deshe), 
–o i Dërguar, hebrenjtë për këtë. Megjithatë, edhe pse Musai të parëve të tyre u erdhi me këto mrekulli, Faraoni përsëri 
i tha: “Unë mendoj se ty, o Musa, të paska përfshirë magjia!”
102  Musai, duke ia kthyer, i tha: “Ti e di shumë mirë, o Faraon, se këto argumente nuk i solli kush tjetër, përveçse Zoti i 
qiejve dhe i Tokës, si argument për të treguar Fuqinë e Vet dhe Vërtetësinë e të dërguarit të Vet. Ndërsa unë, o Faraon, 
mendoj se ti je përjashtuar nga mirësia!”
103  Madje, Faraoni deshi edhe që ta ndëshkonte Musain dhe popullin e tij, ndërkohë që ata po iknin prej Egjiptit. Atëherë, 
Ne e shkatërruam atë dhe ushtrinë që ishte me të, duke i përmbytur të gjithë (në det).
104  Kur e shkatërruam Faraonin dhe ushtrinë e tij, atëherë bijve të Israilit u thamë: “Jetoni tani në tokën e Sirisë e (dijeni 
se) kur të bëhet Dita e Kiametit, të gjithëve do t’ju sjellim në Mahsher – vendin e Llogarisë.” 

 Mësime nga ajetet:
 Allahu i Lartësuar është i Vetmi që e zotëron udhëzimin dhe humbjen, prandaj atë që e udhëzon Ai, ai është i udhëzuari 
në të Vërtetën dhe atë që Ai e lë në humbje, e ka lënë të poshtëruar, duke mos patur për të udhëzim.
 Vendi ku jobesimtarët do të tubohen do jetë Xhehenemi. Atje, sa herë t’u pakësohet zjarri, Ai ka për t’ua shtuar zjarrin 
akoma edhe më shumë.
 Obligimi i të kërkuarit strehim tek Allahu, kur besimtari përballet me kërcënimet e tiranëve dhe diktatorëve.
 Tiranët dhe diktatorët mbështeten tek përdorimi i pushtetit dhe i forcës, sa herë që përballen me ndjekësit e së Vërtetës, 
pasi ata janë të paaftë që të përballen me ta nëpërmjet fakteve dhe argumenteve. 

97  Atij që ia mundëson Allahu që të gjejë udhë-
zimin, pikërisht ai është i udhëzuari i vërtetë, e atë 
që Ai e lë jashtë tij, në humbje e të përjashtuar, 
për të nuk ke për të gjetur, o i Dërguar, asnjë që 
do kujdesej e që ta udhëzojë për tek e Vërteta, as 
ndonjë që ta mbrojë nga e keqja e as që t’i sjellë 
ndonjë të mirë. Ndërsa në Ditën e Gjykimit, ata 
do t’i ringjallim duke i tërhequr zvarrë me fytyrat 
përtokë, ku as nuk do shohin, as nuk do flasin dhe 
as nuk do dëgjojnë. Vendi i tyre, ku do kthehen, do 
të jetë Xhehenemi, të cilit sa herë do t’i pushojë 
flaka, Ne do t’ua ndezim atë edhe më fort.

98  I tillë do të jetë dënimi i tyre, të cilin do ta gjej-
në si shpërblim, për shkak të mohimit që u bënë 
ajeteve (Kuranore) të zbritura tek i Dërguari Ynë, 
si dhe për fjalën e tyre refuzuese të ringjalljes: “A 
pasi të kemi vdekur e të jemi kthyer në eshtra të 
tretura dhe të shpërndara, do t’u ringjallkemi edhe 
një herë si një krijim nga fillimi?!”.
*Pasi ata e thanë atë që tregonte mospranimin e 
ringjalljes, Allahu ua ktheu:

99  A nuk e mendojnë ata që e mohuan ringjall-
jen, se Allahu, i Cili i krijoi qiejt dhe Tokën në 
madhështinë e tyre, është i Fuqishëm që të krijojë 
edhe si ata, pasi Ai që ka fuqi që të krijojë atë që 
është madhështore, është i Fuqishëm që të krijojë 
edhe atë që është më pak. Ndërkohë që Allahu ua 
ka caktuar afatin e jetës, që është duke u përfunduar, 
siç caktoi edhe afatin e ringjalljes së tyre, i cili nuk 
vihet në dyshim (po aq sa i pari). Megjithatë, edhe 
pse iu shpalosën argumentet për ringjalljen, idhuj-
tarët bënë vetëm përbuzjen e ringjalljes, pavarësisht 
argumenteve (faktike dhe logjike) të tij.
100  Thuaju, o i Dërguar, idhujtarëve (që t’i kërkuan 
ato që t’i kërkuan): “Ju, edhe nëse do t’i zotëronit 

97  And whoever Allah gives the ability for guid-
ance is truly guided. And whoever He removes 
from it and leads astray, you will never find for 
them, O Messenger, protectors to guide them to the 
truth, repel harm from them and bring them benefit. 
And I will gather them on the Day of Judgment, be-
ing dragged on their faces, not seeing, speaking or 
hearing. Their abode towards which they will go is 
Hell. Whenever the flames begin to subside, I will 
make them burn even more.

98  That punishment which they will meet is their 
recompense due to their denial of my signs which I 
sent to my Messengers, and because they said, con-
sidering resurrection to be improbable: When we 
die and turn in to decomposed bones and scattered 
particles, will we be resurrected after this as a new 
creation?
When they mentioned what they were holding onto 
in denying the resurrection, Allah refuted them by 
saying:

99  Do these deniers of the resurrection not know 
that Allah, who created the heavens and who cre-
ated the earth despite their greatness, has power to 
create the likes of them? So whoever has the power 
to create something great has the power to create 
something smaller. And Allah has made a limited 
time for them in this world in which their lives will 
come to an end, and He has made a time for their 
resurrection in which there is no doubt. But despite 
the proofs for resurrection being clear, the idolaters 
refuse except to reject the resurrection.
100  Say - O Messenger, to these idolaters: If you 
possessed my Lord’s treasures which never deplete 
or finish, you would desist from spending them, fearing they will deplete until you will turn poor. And it is human nature 
to be miserly, except if one is a believer who spends hoping for Allah’s reward.
And when the Prophet (peace be upon him) faced the denial of the idolaters, consolation came to him through the story 
of Moses with Pharaoh and his people. He said:
101  I granted Moses nine clear proofs which bore testimony for him. They are the staff, the hand, the famine, decrease in 
fruits, the hurricane, locusts, lice, frogs and blood. O Messenger, ask the Jews when Moses brought these miracles to their 
predecessors and Pharaoh said: I see you, O Moses, as a man afflicted by magic, as you bring strange things.
102  Moses said in response to him: O Pharaoh, you know for sure that these signs have not been sent except by Allah who 
is the Lord of the heavens and the earth. He has sent them as proofs of His power and the truthfulness of His Messenger. 
But you have rejected. And I know, O Pharaoh, that you are going to be a destroyed loser.
103  So Pharaoh intended to punish Moses (peace be upon him) and his people by exiling them from Egypt, so I destroyed 
him and all the armies with him by drowning them.
104  And I said to the Israelites after destroying Pharaoh and his armies: Settle in the land of the Levant. Then when the 
Day of Judgment comes, I shall bring you all to the plain of gathering for the accounting.

 Beneficial Points:
1. Allah alone is responsible for guidance and misguidance. Whoever He guides is truly guided, and whoever He mis-
guides and abandons has nobody to guide him.
2. The abode of the disbelievers and their residence is Hell. Whenever its fire will cool, Allah will increase it with burning 
fire.
3. It is necessary to hold firm to Allah when the transgressors and tyrants are threatened.
4. The transgressors and tyrants resort to using dominance and power when they face the people of truth, because they 
are unable to face them with proof and explanation.
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111  Si dhe thuaj, o i Dërguar: “Falenderimi i qoftë Allahut, që i meriton të gjitha llojet e falënderimeve, i Cili është i Pastër nga të paturit fëmijë, si dhe i Pastër nga 
të paturit ortak! Në pushtetin e Vet askush nuk mund të marrë pjesë me Të dhe se Atë nuk mund ta prekë as përçmimi e as poshtërimi, duke patur nevojë për dikë që 
ta ndihmojë dhe t’i japë autoritet. Prandaj madhëroje Atë me madhërime të shumta dhe mos i mvish Atij pasjen fëmijë, pasjen ortak në pushtet dhe as pasjen ndonjë 
ndihmuesi e ndihmësi.” 

SURJA EL-KEHF
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i metodikës së veprimit në raste fitnesh (sprovash).

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Lavdërimi me cilësitë më të plota dhe më madhështore për të gjitha mirësitë e dukshme dhe të fshehta i përket vetëm Allahut, i Cili 

zbriti tek robi dhe i Dërguari i Vet, Muhamedi, Kuranin, duke mos lënë në të vend për asnjë shtrembërim dhe devijim nga e Vërteta;
2  duke e bërë atë të jetë i drejtë (në drejtësi e gjykime), pa asnjë kontraditë e kundërthënie (për këtë me veten), në mënyrë që me të, 

t’i paralajmërojë jobesimtarët për dënimin e ashpër të Allahut, që është duke i pritur, si dhe t’i gëzojë ata të cilët bëjnë vepra përmirë-
suese, se për ta do ketë shpërblimin më të mirë, që s’ka mbi të;

3  shpërblim, që do ta kenë përgjithmonë, duke mos iu ndërprerë atyre kurrë.
4  Paralajmëroji edhe hebrenjtë, të krishterët dhe disa prej idhujtarëve, të cilët thanë: “Allahu ka fëmijë!” 

 Mësime nga ajetet:
 Allahu bashkë me Kuranin zbriti edhe të Vërtetën, drejtësinë, fenë dhe gjykimin absolut.
 Lejueshmëria e të qarit gjatë namazit, nga frika prej Allahut.
 Lutja apo leximi i Kuranit në namaz duhet të bëhen në një tonacion të mesëm, mes zërit të ngritur dhe atij të padëgjueshëm.
 Kurani Fisnik i ka përfshirë të gjitha veprat e mira, që sjellin gëzimin e zemrave. 

105  Kjo, pasi Ne e zbritëm këtë Kuran me të Vërtetën (shpartallue-
se) dhe se pikërisht me të Vërtetën zbriti, pa asnjë ndryshim dhe as 
shtrembërim. Ty, o i Dërguar, të kemi dërguar vetëm për t’i përgëzuar 
të ruajturit vepërmirë me Xhenet dhe që t’i frikësosh mohuesit e gjy-
naharët me Zjarr.
106  Duke e shpallur - Kuran (Shpallje të Lexueshme), të ndarë në pjesë 

dhe të sqaruar (pas çdo pjese), në mënyrë që t’ua lexosh njerëzve ngadalë 
e me maturi, pasi kjo është më e lehtë që ta kuptojnë dhe meditojnë 
rreth tij; si dhe ta zbritëm atë pak nga pak dhe kohë pas kohe, sipas 
ngjarjeve dhe situatave.
107  Thuaju, o i Dërguar: “Po deshët, besojini e po deshët, mohojeni, 

sepse as besimi juaj e as mohimi i juaj nuk i shton e as nuk i pakëson atij 
asgjë. Megjithatë, dijeni se ata të cilët i kanë lexuar Librat e mëparshëm 
qiellorë dhe e njohin shpalljen dhe profetësinë, kur atyre u këndohet 
Kurani, menjëherë bien me fytyrat e tyre përdhé, duke i bërë sexhde 
Allahut me mirënjohje, 
108  e duke thënë në sexhden e tyre: “I Pastër është Zoti ynë prej mos-

mbajtjes së premtimit, pasi ajo që ka premtuar në lidhje me dërgimin e 
Muhamedit u realizua. Vërtet që premtimi i Zotit tonë, si për këtë edhe 
për gjithçka tjetër, ka për t’u realizuar në mënyrë të pashmangshme!”
109  Përsëri ata bien me fytyrat e tyre përdhe, për t’i bërë Allahut sexhde 

dhe qajnë prej frikës ndaj Tij, 
duke ua shtuar kjo akoma edhe më shumë dëshirën për ta dëgjuar Ku-
ranin dhe medituar rreth kuptimeve të tij, prej nënshtrimit dhe drojës 
që kanë ndaj Allahut.
110  Thuaji, o i Dërguar, kujtdo që nuk pranon që ti të lutesh, duke 

thënë: “O Allah...! O Rrahman...! (O Zoti që e meriton adhurimin...! 
O i Gjithëmëshirshëm...!)’: Allah dhe Rrahman janë dy emrat e Tij. 
Kështu që ata dhe të tjerët janë emrat e Tij të bukur. Prandaj, nëse ju 
e lusni Atë me këta dy emra apo me emrat e tjerë të bukur të Allahut 
krahas tyre, dijeni se Ai i ka emrat më të bukur. Lutu me to dhe mos 
e ngri zërin gjatë këndimit të Kuranit në faljen me zë të namazit, që 
mos të dëgjojnë idhujtarët (e të të përqeshin), si dhe as mos e ul zërin 
aq shumë, sa të mos e dëgjojnë besimtarët (e të mos përfitojnë), por 
kërko një rrugë të mesme. 

105  And with truth I revealed the Qur’ān on Mu-
hammad (peace be upon him) and with truth it 
came down on him, without any change or tamper-
ing. And I did not send you, O Messenger, except 
to give glad tidings of paradise to those mindful of 
Him and to warn the disbelievers and sinful of Hell.
106  And I sent it as a Qur’ān which I have separated 
and explained, in the hope that you read it to people 
slowly and carefully, as this is more effective for 
understanding and reflecting. And I revealed it in 
separate portions according to incidents and con-
ditions.
107  Say, O Messenger: Believe in it, for your belief 
will not increase it in any way, or do not believe in 
it, for your disbelief will not decrease it in any way. 
Surely, those who read the previous divine books 
and who understood the revelation and prophecy 
when the Qur’ān is recited to them fall on their fac-
es, prostrating to Allah out of gratitude.
108  And they say in their prostration: Our Lord will 
never break His promise. The promise He made of 
sending Muhammad (peace be upon him) is going 
to happen. Surely, our Lord’s promise of this and 
other matters will definitely occur.
109  And they fall on their faces, prostrating to Al-
lah and crying out of His fear. And listening to the 
Qur’ān and contemplating its meanings increases 
them in submission to Allah and fearing Him.
110  Say, O Messenger, to those who criticise you 
for supplicating by saying, ‘O Allah, O Merciful’: 
Allah and the Merciful are names of His, so suppli-
cate Him with any of them or other names of His. 
For Him are all beautiful names, and these two are 

amongst them, so supplicate Him through these two or other beautiful names of His. And do not recite loudly in your 
prayer in case the idolaters hear you and do not recite so quietly that the believers cannot hear you, but rather choose a 
middle path between the two.
111  Say - O Messenger: All praise is for Allah who deserves all types of praise and who is exalted from having a child or 
a partner, thus He has no partner in His kingdom. And He is not afflicted by disgrace or weakness, hence He has no need 
for anyone to help and support Him. So exalt Him abundantly, and do not attribute any child or partner to Him nor any 
helper or supporter.

The Cave (Sūrah Al-Kahf)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on how to deal with trials and to distinguish the right priorities therein, presenting examples of this.
 Explanation:

1  Praise of the attributes of perfection and majesty and for the outer and inner favours is for Allah alone, who revealed 
the Qur’ān to His servant and Messenger, and did not put any crookedness or diversion from the truth in this Qur’ān.

2  But rather He made it straight without any contradiction or discrepancy in it, to frighten those who deny the truth of 
a severe punishment which awaits them from Allah, and to tell the believers who do good actions what will please them, 
namely that there is a good reward for them which no other reward compares with.

3  Living in this reward forever, without it being cut off from them.
4  And it frightens the Jews, Christians and some of the idolaters who said: Allah has taken a son.

 Beneficial Points:
1. Allah revealed the Qur’ān which comprises truth, justice, the sacred law and the best rule.
2. It is permissible to cry in prayer out of fear of Allah.
3. Supplication or recitation in prayer should be moderate between being loud and silent.
4. The noble Qur’ān comprises every good action which leads to what makes the souls happy and joyous.
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në lidhje me këtë, Allahu tregon:
11  Pasi ata arritën në shpellë, mbi veshët e tyre Ne vumë një mbulesë (të padukshme), duke bërë që të mos i dëgjonin zhurmat dhe pastaj i vumë 

në një gjumë për shumë vite.
12  Pastaj, pas gjumit të tyre të gjatë, Ne i zgjuam ata, për ta vërtetuar për ju, se cili prej atyre dy grupeve (mes të rinjve) që ishin në mospërputhje 

(me njëri-tjetrin), do të ishin më të saktë mbi qëndrimin e tyre të gjatë (fjetur) në atë shpellë, në periudhën kur njerëzit ishin në emed (periudhë e 
gjatë kohore pas profetëve - Hadid:16).

13  Tani po ta tregojmë Ne, o i Dërguar, ngjarjen e tyre, me një Vërtetësi që nuk ka asgjë të dyshimtë. Ata ishin disa djem, që i patën besuar Zotit 
të tyre dhe punuan me bindje ndaj Tij, prandaj Ne ua shtuam atyre edhe më shumë udhëzimin dhe qëndrueshmërinë në të Vërtetën.

14  Gjithashtu, ua përforcuam edhe më shumë zemrat në Iman, qëndrueshmërinë në të dhe durimin prej bojkotit që u bëri populli ku ishin, kur u 
ngritën dhe e deklaruan hapur përpara sunduesit jobesimtar besimin që kishin në Allahun e Vetëm, duke i thënë: - “Zoti ynë është Ai, të Cilit ne i 
kemi besuar dhe i Vetmi që ne e adhurojmë. Ai është Zoti i qiejve dhe Zoti i Tokës, prandaj ne kurrë nuk do të adhurojmë dikë tjetër përveç Tij, prej 
zotave të pretenduar e që janë të rremë. Nëse ne do të thonim ndryshe, atëherë do kishim thënë një fjalë vërtet të padrejtë dhe larg së Vërtetës.”

15  Pastaj ata (u veçuan për të planifikuar dhe) iu drejtuan njëri-tjetrit duke thënë: “Ja, pra, ata, që ishin populli ynë, tani kanë filluar të adhurojnë 
në vend të Allahut zota të rremë, duke iu përkushtuar atyre, edhe pse ata nuk kanë asnjë argument të qartë për adhurimin e tyre, prandaj askush 
nuk mund të jetë më keqbërës sesa ai që sajon ndaj Allahut gënjeshtër, duke i mveshur Atij dikë ortak.” 

 Mësime nga ajetet:
 Thirrësi për tek Allahu ka përgjegjësi vetëm që të thërrasë dhe të angazhohet me aq sa ia lejon mundësia, duke iu mbështetur vazh-
dimisht Allahut për këtë, pastaj, nëse njerëzit udhëzohen, atëherë lum për të dhe ata, por nëse jo, atëherë të mos mërzitet dhe të mos 
i vijë keq.
 Pranimi i përllogaritjes së kohës, duke u bazuar në përllogaritjen e kohës së qëndrimit të shokëve në shpellë, si dhe njohja e fuqisë 
së plotë të Allahut të Lartësuar, Urtësisë dhe Mëshirës së Tij.
 Në ajete ekziston argumenti i prerë për t’u shpërngulur për ruajtjen e fesë dhe argumenti për lënien të familjes, fëmijëve, të afërmëve, 
shokëve, atdheut dhe pasurisë, nëse ekziston frika e fitneve (provokimeve) në besim.
 Nevoja e madhe për t’i kushtuar rëndësi edukimit të të rinjve, pasi zemrat i kanë më të pastra, janë më të çiltër, më entuziastë dhe 
se atyre u përket ringjallja e shoqërive. 

5  Për të tillët trillues nuk ekziston asnjë dije (e shpallur) dhe 
asnjë argument, që ata të pretendojnë se Allahu ka fëmijë; as 
për ata e as për baballarët e tyre, të cilët i ndoqën në këtë ver-
bërisht. Tmerrësisht e rëndë është ajo fjalë, të cilën ata e nxorën 
prej gojëve të tyre pa e menduar. Ata thanë një gënjeshtër, duke 
mos u bazuar dhe mbështetur askund.

6  Ndoshta ke për të dëmtuar veten, o i Dërguar, nga mërzia 
dhe keqardhja, se përse ata nuk e besojnë këtë Kuran, prandaj 
mos e bëj këtë, pasi ti nuk ke përgjegjësi për udhëzimin e tyre, 
por ke përgjegjësi vetëm t’i thërrasësh.

7  Pasi Ne (i kemi vënë në provën e jetës së kësaj bote, 
prandaj) e bëmë gjithçka që është mbi sipërfaqen e Tokës me 
krijime zbukuruese, që t’i sprovojmë me to se cili prej tyre 
do jetë më vepërmiri, që do ta fitojë kënaqësinë e Allahut, 
si dhe cili do jetë më vepërkeqi, në mënyrë që Ne t’i japim 
secilit atë që meriton.

8  Ne kemi për ta kthyer gjithçka prej krijimeve, që ësh-
të mbi sipërfaqen e Tokës, në pluhur, pa asnjë bimë në të, 
atëherë kur jetës së krijesave t’i jepet fund, kështu që le ta 
llogarisin këtë.

9  Mos mendo, o i Dërguar, se ngjarja e shokëve të shpellës 
dhe pllakës, në të cilën u shkruan emrat e tyre, është prej 
mrekullive Tona më të çuditshme, pasi ka mrekulli edhe më 
të çuditshme se ajo – siç është mrekullia e krijimit të qiejve 
dhe të Tokës.

10  Përkujtoju, o i Dërguar, kur disa të rinj besimtarë ikën (në 
shpellë) që të largoheshin (prej popullit të tyre), për të ruajtur 
fenë që kishin (besimin në një Zot të vetëm), duke thënë në 
lutjen e tyre drejtuar Zotit: “Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote 
mëshirë, duke na i falur gjynahet tona dhe duke na shpëtuar prej 
armiqve tanë, si dhe bëje për ne këtë hixhret (shpërngulje) prej 
jobesimtarëve dhe këtë Iman (besim në Njëshmërinë Tënde) 
udhëzim për ne, për te Rruga e së Vërtetës dhe shpërblimit.
* Meqë mes tyre lindi mospërputhje nëse ringjallja do të ishte 
vetëm me shpirt apo edhe me trup dhe ata u ndanë në dy grupe 

5  These fabricators have no knowledge of their 
claim that Allah has a son and nor did their fa-
thers whom they followed in this regard have any 
knowledge. This statement which has escaped their 
mouths without any understanding is heinous. They 
only speak a lie which has no basis or support.

6  Then perhaps, O Messenger, you will end up 
destroying yourself out of grief and remorse if they 
do not believe this Qur’ān. But do not do this, as 
giving them guidance is not your responsibility; 
you are only responsible for conveying.

7  Surely, I have made the creation on the face of 
this earth an adornment for it, so I can test them 
to see which of them does the best actions which 
please Allah and which of them is worst in actions, 
so that I may reward everyone with what they de-
serve.

8  And I am going to turn the creation on the face 
of this earth into dust free from vegetation, and this 
will be after the lifespan of the creation on earth 
expires, so let them take heed from this.

9  Do not think, O Messenger, that the story of 
the people of the cave and the tablet on which their 
names were written are from our amazing signs. In 
fact, other signs such as creating the heavens and 
earth are more amazing.

10  Remember, O Messenger, when the believing 
youngsters took refuge in the cave, fleeing with 
their religion. Then they said in their supplication to 
their Lord: Our Lord, give us mercy from Yourself, 
by forgiving our sins and saving us from our ene-
mies, and grant us guidance towards the right path 
and correctness in the matter of migrating from the 
disbelievers and in faith.

11  Then after they went and took refuge in the cave, I put a barrier on their ears from hearing, and I put them to sleep 
for many years.

12  Then after their lengthy sleep I woke them up to demonstrate which of the two groups disputing their duration of stay 
in the cave knows this duration best.

13  I am informing you, O Messenger, of their affair, truthfully without any doubt. Surely, they were youngsters who 
believed in their Lord and obeyed Him, and I increased them in guidance and firmness on the truth.

14  And I strengthened their hearts with faith and firmness on it, and to be patient in leaving one’s homeland for its sake, 
when they stood to proclaim their faith in Allah alone in front of the disbelieving king, and they said: The Lord I believe 
in and worship is the Lord of the heavens and earth. I will never worship the gods you have falsely claimed besides Him. 
I will have said an unjust and far-off statement if I worship others besides Him.

15  Then they turned to each other saying: These are our people who have taken deities which they worship besides Allah. 
They do not have any clear proof for worshipping them, so there is no greater oppressor than one who falsely attributes 
a partner to Allah.

 Beneficial Points:
1. One who calls to Allah must convey and strive to the best of his ability, whilst relying on Allah in this regard. If people 
are guided, it is good, but he should not grieve or regret if they do not.  2. Knowledge of the duration the people of the 
cave stayed shows precise counting and recognising the complete power, wisdom and mercy of Allah.  3. The verses 
contain clear proof for fleeing with one’s religion and leaving one’s family, children, relatives, friends, home and wealth 
out of fear of trials.  4. It is important to pay attention to proper upbringing of the youth, as they are more pure-hearted 
and enthusiastic, and they are responsible for the revival of nations.  5. The youngsters combined between affirming Allah 
alone being the Lord and He alone being worthy of worship, and they maintained this. This is the biggest proof of their 
recognising Allah perfectly and Allah increasing them in guidance.   
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kureshtar, (në atë qetësi të vdekjes), do të kishe vrapuar prej frikës së asaj që do ndjeje prej tyre.
19  Siç i trajtuam ata me mrekullitë që përmendëm, ashtu edhe i zgjuam pas një periudhe të gjatë, me qëllim që të pyesnin njëri-tjetrin 

për kohën që kishin kaluar duke fjetur. Disa thanë: “Mund të kemi fjetur një ditë (duke menduar se dielli kishte perënduar, por kur 
panë se dielli nuk kishte perënduar akoma, shtuan) ose një pjesë të ditës.” Dikush që nuk po e kuptonte se sa kohë kishin qëndruar 
të fjetur, tha: “Zoti juaj e di më mirë se sa kohë keni qëndruar të fjetur, kështu që lërjani Atij dijen për këtë çështje dhe merruni me 
punët që ju nevojiten! Dërgoni ndonjërin prej jush në qytetin tonë me këto monedha argjendi dhe të interesohet se kush e ka ushqimin 
më të pastër për nga origjina dhe mënyra si është fituar dhe të na e sjellë! Le të tregohet i kujdesshëm gjatë hyrjes dhe daljes, si dhe 
gjatë ndërveprimeve të tij, duke u sjellë me takt! Dhe të mos lejojë askënd që të mësojë vendqëndrimin tuaj, për shkak të së keqes së 
madhe që mund të ndodhë.

20  Pasi, nëse populli juaj do t’ju zbulonte dhe do ta mësonin vendin tuaj, kanë për t’ju vrarë me gurë, ose kanë për t’ju detyruar (me 
dhunë) që të ktheheshit në fenë e tyre të devijuar (idhujtari), në të cilën ju patët qenë, para se Allahu t’ju dhuronte mirësinë për t’u 
udhëzuar në fenë e vërtetë (Njësimit të Allahut). Nëse do të ktheheshit edhe një herë në të, atëherë ju nuk keni për të shpëtuar kurrë, as 
në jetën e kësaj bote e as në Botën Tjetër, madje përkundrazi, juve do ju humbiste një mirësi vërtet e madhe në të dyja botët, me lënien 
e fesë së vërtetë, tek e cila Allahu ju ka udhëzuar, duke u kthyer në besimin e devijuar të atij populli.” 

 Mësime nga ajetet:
 Prej urtësisë së Allahut dhe fuqisë së Vet është se Ai i kthente ata në anët e tyre, herë djathtas e herë majtas, aq sa 
mjaftonte që toka të mos ua prishte trupat dhe ky është një mësim që Allahut u jep robve të Vet.
 Lejimi i mbajtjes së qenve për shkak të nevojës, gjuetisë dhe ruajtjes.
 Përfitimi që njeriu arrin nëse shoqërohet me besimtarët dhe bashkohet me të devotshmit, edhe nëse ai vetë nuk e ka 
atë gradë që kanë ata, pasi Allahu e ka sjellë si përkujtim edhe qenin, vetëm sepse ai shoqëronte njerëzit e mirë.
 Ajeti na mëson në lidhje me lejimin e autorizimeve, politikave të mira dhe mirësjelljes në marrëdhënie me njerëzit(për 
mendimet e ndryshme që ndajnë, qoftë edhe rreth një çështjeje). 

16  “ Pasi të jeni larguar prej popullit tuaj e prej çdo gjëje 
që ata adhurojnë në vend të Allahut, duke mos adhuruar 
askënd tjetër përveç Allahut Një e të Vetëm, drejtohuni 
pastaj për tek shpella, në ruajtje të fesë tuaj, në mënyrë që 
Zoti juaj i Lartësuar t’ju dhurojë akoma edhe më shumë 
prej Mëshirës së Vet, e që me të t’ju ruajë dhe t’ju mbrojë 
prej armiqve; si dhe t’jua lehtësojë juve çështjen, në lidhje 
me atë që është në dobinë tuaj, duke jua kompensuar atë 
jetë, që ju e bënit në mesin e popullit tuaj.”

17  Kur ata e kryen këtë dhe hynë në shpellë, Allahu u dha 
një gjumë të thellë dhe i mbrojti ata prej armikut të tyre; 
madje do shihje se si edhe Dielli që lindte nga lindja e vet, 
anonte nga krahu i djathtë i hyrjes së shpellës, ndërsa kur 
ai drejtohej për në perëndimin e vet, humbiste nga ana e 
majtë e saj, duke mos u rënë drejtpërdrejte t’i dëmtonte 
nxehtësia e tij, por që të ishin gjithmonë në hije (konstan-
te), në një shpellë të gjerë, që mund të ajrosej mjaftue-
shëm për ta, aq sa kishin nevojë. Kjo që u ndodhi atyre: 
të strehuarit në shpellë, gjumi, shmangia e Diellit prej 
tyre, përshtatja e vendit dhe shpëtimi prej popullit të vet, 
ishin prej çudirave të krijimit të Allahut, që tregojnë rreth 
Fuqisë së Tij.Prandaj, atij që Allahu ia mundëson rrugën 
e udhëzimit, i tilli është vërtet i udhëzuar, ndërsa atë që 
Ai e lë të humbur, atë e ka poshtëruar. Dhe për të nuk do 
të gjesh, o i Dërguar, asnjë ndihmues që do ta ndihmonte 
për ta gjetur udhëzimin e as që do mund ta drejtonte për 
tek ai, pasi udhëzimi është (përzgjedhje) vetëm në Dorën 
e Allahut e nuk është as në dorën e atij vetë.

18  Madje, do të kishe menduar se ata ishin zgjuar (duke 
qëndruar shtrirë), për shkak të syve që i mbanin të ha-
pur, mirëpo në të vërtetë ata ishin fjetur. Gjithashtu, Ne 
i lëviznim ata (gjatë gjumit të tyre) herë djathtas e herë 
majtas, në mënyrë që toka të mos i lëndonte trupat e tyre. 
Ndërkohë, qeni i tyre shoqërues (i gatshëm) i kishte shtrirë 
këmbët e parme në hyrje të shpellës. Po t’i kishe parë, o 

16  Now that you have moved away from your 
people, and have left what they worship instead of 
Allah, and you have worshipped Allah alone, then 
take refuge in the cave fleeing to protect your reli-
gion. Allah, may He be glorified, will shower His 
mercy on you to protect you from your enemies, 
and will make for you an easy means of livelihood 
that you could benefit from in place of the life that 
you had when living amongst your people.

17  They thus fulfilled the instruction and Allah 
put them to sleep and protected them from their 
enemy. You - O one who looks at them - will see 
the sun when it rises from the east inclining away 
from their cave to the right of one entering it; and 
at the time of sunset it moves away from the cave 
towards the left but does not strike it directly. They 
are therefore in perpetual shade unaffected by the 
heat of the sun. They are in a wide space within 
the cave where the air they require reaches them. 
The abovementioned occurrences viz. their taking 
refuge in the cave, their being put to sleep, the sun’s 
deviation from them, the spaciousness in the cave 
and their salvation from their people are all won-
drous acts of Allah that indicate His power. Who-
ever Allah guides to the path of guidance, such a 
person is rightly guided in reality. Whoever Allah 
forsakes and lets go astray, then you will never find 
anyone to help and guide him to the right path. This 
is because guidance is in Allah’s Hands and not in 
his.

18  You - O one who looks at them - will think they 
are awake, because their eyes are open, though in 
actual fact they are asleep. I turn them over in their 

sleep, sometimes to the right and sometimes to the left, so that the earth does not consume their bodies. Their dog that 
accompanied them stretches out its forelegs at the entrance of the cave. If you had come across them and seen them, you 
would have turned and run away being afraid of them, and your soul would have been filled with fear of them.

19  Just as I did to them the wondrous acts that I have mentioned, I awakened them after a long period of time and they be-
gan to ask one another about the period that they had spent asleep. One of them responded: I remained asleep for one day 
or part of one day. One of them, to whom it was not clear how long they had spent asleep, responded: Your Lord knows 
best about the period you had remained asleep, so entrust the knowledge of that to Him and get busy with what concerns 
you. Send one of you with these silver coins to the city we know and let him see which of the inhabitants of that city are 
most pure in their food and earnings. He should proceed with caution when entering and leaving and when dealing. He 
must also be tactful and not let anyone find out where you are, because that will result in great harm.

20  If your people discover you and find out where your whereabouts, they will kill you by stoning you, or they will 
force you to return to their deviated creed that you used to follow before Allah favoured you by guiding you to the true 
religion. If you return to that you will never succeed - not in this world nor in the Hearafter. Instead, you will suffer a 
great loss in both places on account of your leaving the true religion to which Allah had guided you and your returning 
to that deviated creed.

 Beneficial Points:
1. It was out of Allah’s wisdom and power that He turned them onto their sides, right and left, so that the earth does not 
spoil their bodies. This is a lesson from Allah to His servants.
2. The permissibility of using dogs when needed for hunting or guarding.
3. The benefit a person derives from keeping company with good and righteous people even if he is lesser than them in 
status. The mention of the dog was preserved because it had accompanied people of virtue.
4. The verses indicate the legitimacy of appointing a proxy and to be diplomatic and gentle when dealing with people.
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tyre (pasuesve të Librit dhe njerëzve) në lidhje me detajet, pasi ata nuk kanë dije në lidhje me këtë.
23  Asnjëherë mos thuaj, o i Dërguar, në lidhje me diçka që dëshiron ta bësh nesër: “Unë do ta bëj atë nesër”, pasi ti nuk e di (sikurse 

shokët e shpellës) se a do ta bësh atë apo do dalë diçka që nuk ka për ta lejuar. Kjo i drejtohet edhe çdo myslimani.
24  Përveç nëse e lidh (kushtëzon) veprimin e saj me Dëshirën e Allahut, duke thënë: “Kam për ta kryer – Insha’Allah (Në dashtë Allahu!) 

nesër.” Prandaj, përkujtoje Zotin tënd, duke thënë: “Insha’Allah (Në dashtë Allahu!). Nëse harron ta thuash, atëherë thuaj: - “Shpresoj 
që Zoti im të më orientojë në kryerjen e kësaj çështjeje sa më shpejt, duke më udhëzuar dhe dhënë sukses për të.”

25  Shokët e shpellës qëndruan në shpellë treqind vjet (sipas llogaritjes diellore), duke shtuar edhe nëntë (sipas llogaritjes hënore).
26  Thuaju: “Allahu është më i Dijshmi në lidhje me qëndrimin e tyre në atë shpellë. Ai na ka informuar për (çdo gjë, përfshirë edhe) 

kohën, se sa ata qëndruan në të, kështu që askush nuk mund të thotë diçka më tepër se ç’ka thënë i Lartësuari, pasi vetëm Atij (Qoftë 
i Lartësuar!),i përkasin fshehtësitë e gjithçkaje që është në qiej dhe fshehtësitë e gjithçkaje që është në Tokë, qoftë me krijimin e tyre, 
qoftë me dijen rreth tyre. Sa Vëzhgues i Kujdesshëm që është Ai (Qoftë i Lartësuar!), ndërkohë që Ai është Vështrues i gjithçkaje. Sa 
Dëgjues i kujdesshëm që është, ndërkohë që Ai dëgjon gjithçka. Ata nuk kanë për të gjetur kurrë dikë që do tregonte kujdes për çështjet 
e jetës së tyre dhe as dikë që të jetë ortak me Të në Vendimin e Tij, pasi Ai është i Vetëm në Vendimmarrje.
*Pasi Allahu i Lartësuar e bëri të qartë se Vendimi (për gjithçka) i përket vetëm Atij, e urdhëroi të Dërguarin e Vet që të lexonte pastaj 
se çfarë i ka shpallur Ai prej Vendimeve të Veta dhe t’i vinte ato në zbatim, duke thënë:

27  Kështu që lexo dhe puno, o i Dërguar, me atë që ta ka shpallur Allahu prej Kuranit. Fjalët e Tij nuk kanë për të ndryshuar. Ato 
janë të gjitha të Vërteta dhe të gjitha përmbajnë drejtësi. Përveç Tij nuk ke për të gjetur asnjë strehim dhe vendmbrojtje, ku mund të 
mbrohesh, nëse nuk drejtohesh dhe nuk kërkon strehim prej Tij. 

 Mësime nga ajetet:
 Ndërtimi i xhamive mbi varre, falja e namazit në to dhe ngritja e varreve (mbi një pëllëmbë) nuk është e lejuar në fenë tonë.
 Në këtë tregim ekziston argumenti i padiskutueshëm në lidhje me Fuqinë e Allahut për t’i ringjallur dhe rinxjerrë edhe një herë të 
gjallë njerëzit prej varreve, për t’ju bërë llogarinë.
 Ajetet na mësojnë se kundërshtimi dhe debati i lavdëruar është vetëm ai që ka sjelljen më të mirë.
 Është prej Sunetit (traditës profetike) dhe edukatës, që çështjet e jetës që dëshirohet të kryhen në të ardhmen, të lidhen me dëshirën 
e Allahut të Lartësuar, duke thënë: Insha’Allah (Në dashtë Allahu!).

21  Ashtu siç realizuam me ta mrekulli të çuditshme, që 
tregojnë rreth fuqisë Sonë, si vënien e tyre në gjumë për 
vite të tëra dhe zgjimin e tyre pas kësaj, po ashtu bëmë 
që t’i zbulojnë edhe banorët e qytetit, në mënyrë që ta 
kuptonin se Premtimi i Allahut (për ndihmën e besimta-
rëve dhe ringjalljen) është i vërtetë dhe se Ora e Kiametit 
gjithsesi ka për të ardhur, e për të nuk ekziston asnjë 
dyshim. Ata që i zbuluan (shkuan atje dhe) e morën vesh 
të Vërtetën e (dëgjuar prej vetë) shokëve të shpellës, ku 
edhe vdiqën (pas kësaj dëshmie), ata ranë në kundërshtim 
me njëri-tjetrin në lidhje me se çfarë do të bënin me ta. 
Një pjesë prej tyre thanë: “Ndërtojuni në hyrje të shpellës 
një ndërtesë, që t’i mbulojë dhe mbrojë ata, pasi Zoti e di 
më mirë gjendjen e tyre, e nga ajo që duket është se ata 
janë të veçantë tek Ai. Ndërsa ata që ishin të pushtetshëm, 
por që nuk kishin dije e as drejtimin e duhur, thanë: “Le të 
ndërtojmë pikërisht në vendin e tyre një xhami (vendfalje), 
në mënyrë që të kryhen adhurime, në shenjë nderimi ndaj 
tyre, si dhe si përkujtim të pozitës që ata kishin (e kështu 
ranë në idhujtari me adhurimin e të vdekurve).”

22  Disa prej të thelluarve në këtë tregim do ta diskutojnë 
numrin e tyre, duke thënë:  “Ishin tre dhe i katërti i tyre 
ishte qeni.” Të tjerë do të thonë:  “Ishin pesë dhe i gjashti 
i tyre ishte qeni.” Të dyja grupet i thonë këto duke u 
mbështetur në hamendje dhe në asnjë argument. Mirëpo 
ka edhe prej atyre që thonë:  “Ata ishin shtatë dhe qeni  
i tyre ishte i teti.” Gjithsesi, thuaju, o i Dërguar:  “Zoti 
im e di më mirë se sa ishte numri i tyre. Numrin e tyre 
nuk e di kush tjetër përveç një pakice, që Allahu ua mu-
ndësoi ta dinë.” Pas kësaj, mos diskuto më në lidhje me 
numrin e as për diçka tjetër rreth tyre, qoftë me pasuesit 
e Librit të mëparshëm e qoftë me këdo tjetër, përveçse 
në mënyrë sipërfaqësore, duke mos u thelluar në të (që të 
mos mendojnë se tek Allahu çështja e tyre ka më shumë 
rëndësi sesa ringjallja e tyre), e as mos pyet asnjë prej 

21  Just as I did those wondrous acts, of putting 
them to sleep and awakening them after many 
years, indicating My Power, I caused them to be 
discovered by the people of their city, so that those 
people would know that the promise of Allah to 
help the believers and of resurrection is true, and 
that the rising is coming without doubt. After the 
matter of the people of the cave was exposed and 
they had passed away, those who discovered them 
differed: What should they do with regard to them? 
One group said: Build over the entrance of the cave 
a building that will serve as a barrier and will pre-
serve them. Their Lord knows best about their con-
dition and their condition requires that they have 
some special status in His sight.   The influential 
people who did not have knowledge or a proper call 
said: I will set up over them a place of worship in 
their honour and as a memoir of their location.

22  Some of those who delve into their incident will 
say about their number: They were three and their 
dog was the fourth amongst them. Others will say: 
They were five and their dog was the sixth amongst 
them. Both groups only said this as a guess without 
any proof. Some of them will say: They were seven 
and their dog was the eighth amongst them. Say, 
O Messenger: Your Lord knows best about their 
number. No one knows their number except for a 
few people whom Allah has informed about their 
number. So do not dispute with regard to their num-
ber or any other matter of theirs with the people of 
the scripture or with others except with an obvious 
argument and without delving into the matter, lim-
iting it to the revelation that has come down to you 
with respect to them. Do not ask any of them about the details of their matter, because they do not know about it.

23  Do not say - O Prophet - about anything that you want to do tomorrow: “I am going to do this tomorrow,” because 
you do not know whether you will do it or you will be prevented from doing so? This is a directive for every Muslim.

24  Unless you suspend doing so on Allah’s will by saying: I will do it - if Allah wills - tomorrow. Remember your Lord 
by saying: “If Allah wills” - if you forget to say it - and say: I have hope that my Lord will guide me to something closer 
than this in guidance and success.

25  The people of the cave remained in their cave for three hundred and nine years.
26  Say - O Messenger: Allah knows best about how long they remained in the cave and He has told us about the period 

they remained there. No statement can be considered after Allah’s, may He be glorified. To Him alone, may He be glo-
rified, belongs everything hidden in the heavens and on earth. He created and knows all of it. How well He sees! May 
He be glorified! He sees everything. How well He hears! He hears everything. They have no one to take charge of their 
matter besides Him. He does not share His rule with anyone. He alone passes judgement.
After Allah, may He be glorified, explained that the rule is His alone, He instructed His Messenger to recite and follow 
the rule of His Lord, by saying:

27  Read - O Messenger - and practice the Qur’ān that Allah has revealed to you. Nothing can change His words, because 
they are completely true and just. You will not find any refuge to resort to or place of protection to take cover in besides 
Him.

 Beneficial Points:
1. Setting up places of worship over graves, praying in them and building on them is not permissible in our sacred law.
2. In the story there is evidence of Allah’s power to gather and resurrect bodies from their graves and take them to account.
3. The verses indicate that a commendable dispute and debate has the attribute of being in a manner that is best.
4. The practice and etiquette in the sacred law is to suspend future matters on Allah’s will.
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e mrekullueshëm që e ka përgatitur për besimtarët, duke thënë:
30  Ndërsa ata që besuan në Allahun dhe bënë vepra të mira, të tillët e kanë kryer atë që u kërkohet në mënyrën më të mirë, 

prandaj shpërblimi i tyre do të jetë madhështor. Vërtet që Ne nuk ia humbim shpërblimin atyre që i kanë bërë veprat e kërkuara 
në mënyrën më të mirë, përkundrazi kemi për t’i shpërblyer për to, duke u dhënë shpërblimin e plotë, pa u pakësuar asgjë.

31  Për këta që u përshkruan me këtë besim dhe këtë përmirësim të veprave, do të jenë kopshtet e Xhenetit të Adnit, në të cilët 
do të qëndrojnë përgjithmonë, vendbanime nën të cilët do të rrjedhin lumenjtë e kulluar të Xhenetit. Atje ata do të zbukurohen 
me byzylykë të artë, si dhe do të vishen me mëndafshin e jeshiltë, me butësinë e trashësinë e tij. Aty do të jenë të mbështetur në 
shtretër të zbukuruar me mbulesat e bukura (të Xhennetit). Sa i mrekullueshëm është ky shpërblim i tyre! Sa i mrekullueshëm 
është ky Xhenet, si vendqëndrim për ta!
*Pasi e bëri të qartë ndëshkimin e keqbërësve dhe shpërblimin e besimtarëve, Allahu i Lartësuar sjell një shembull për të dyja 
palët, duke thënë:

32  Kështu që sillu atyre,  o i Dërguar,  shembullin e dy njerëzve: të një mohuesi dhe të një besimtari, ku mohuesit i dhuruam 
dy kopshte me vreshta të rrethuara me palma hurmash, ndërsa nëpër hapësirat mes të tyre bëmë që të dilnin të mbjella të 
ndryshme.

33  Secili kopsht jepte frutat e veta, hurma, rrush, fruta e perime të ndryshme, duke mos i pakësuar asgjë, por duke ia mbushur 
ato plot. Mes dy kopshteve të tij bëmë edhe një lumë të rrjedhshëm, në mënyrë që t’i ujiste ato sa më lehtë.

34  Përveç këtyre, ai kishte edhe pasuri e përfitime të tjera. Ai i tha shokut të vet besimtar, që të kishte ndikim në të me vetë-
pëlqimin e vet: “Unë kam pasuri më shumë, kam krah më të fuqishëm dhe kam fis më të fuqishëm se ti.” 

 Mësime nga ajetet:
 Mirësia e shoqërimit me njerëzit e mirë, si dhe mposhtja e vetes për t’u shoqëruar dhe për t’u përzier me ta, edhe nëse 
ata janë të varfër, pasi në shoqërimin me ta ka dobi aq të shumta, sa nuk mund të numërohen.
 Shtimi i dhikrit (përmendjes së Allahut) me zemër të përqendruar në të, është shkak për të sjellë shtim begatish në 
jetë dhe në kohë.
 Dy kushtet bazë për t’u shpërblyer dhe për të shpëtuar janë: të besuarit dhe të punuarit vepra të mira, pasi Allahu ka 
bërë që shpërblimi për to të jetë si në këtë botë, ashtu edhe në Botën Tjetër. 

28  Përkushtoja veten shoqërimit me ata që e lusin 
Krijuesin e tyre, qoftë me lutje adhurimi apo lutje 
kërkimi, në fillimin e tyre të ditës e në fund të saj, e 
që këtë e bëjnë sinqerisht vetëm për Të; prandaj mos 
e shmang shikimin prej tyre, duke kërkuar tubimet 
e të pasurve e të pushtetarëve. Dhe as mos shko pas 
atij, zemrën e të cilit Ne e kemi bërë indiferente ndaj 
përkujtimit Tonë, duke ia lënë atë mbyllur, për shkak 
të ndjekjes që ai u bën dëshirave të kota, që ti t’i për-
jashtosh të varfërit prej rrethit tënd dhe ta vendosë ai 
çfarë dëshiron të bëjë prej dispozitave ndaj Zotit të 
vet, pasi çështja e tij ka marrë fund.

29  Thuaju, o i Dërguar, indiferentëve të tillë ndaj 
përkujtimit të Allahut, për shkak të shkujdesjes së 
zemrave të tyre: “Ajo me të cilën unë ju kam ardhur 
është e Vërteta, që është prej Allahut dhe jo prej meje, 
kështu që unë nuk kam për t’ju përgjigjur asaj që ju 
po më thërrisni, pra, për të përzënë besimtarët. Ai që 
dëshiron që të besojë në këtë të Vërtetë, le të besojë në 
të, pasi ka për t’iu gëzuar shpërblimit prej saj, ndërsa 
ai që dëshiron ta mohojë atë, le ta mohojë, pasi ka për 
t’u tronditur prej ndëshkimit, i cili është duke e pritur. 
Ne u kemi përgatitur atyre që i bëjnë keq vetvetes, me 
bërjen kufër (mohimin e kësaj të Vërtete), një Zjarr 
të madh, rrethimi i të cilit do t’i mbulojë të gjithë dhe 
askush nuk do të mund të arratiset prej tij. Kur të 
kërkojnë ujë për të shuar etjen, do t’u ofrohet një lëng 
si vaj i zi, në kulmin e nxehtësisë, me të cilin kanë për 
t’iu shkrirë fytyrat. Sa e shëmtuar do të jetë kjo pije 
që do t’u jepet atyre, pasi ajo nuk ua largon etjen, por 
përkundrazi ua shton atë dhe as nuk ua shuan flakën, e 
cila ua përcëllon lëkurat e tyre! Sa i shëmtuar do të jetë 
ai vend, në të cilin ata do të jenë, pra, ai Zjarr!
* Pasi Allahu përmendi ndëshkimin që ka përgatitur 
për keqbërësit, përmendi gjithashtu edhe shpërblimin 

28  Remain and be close with your poor compan-
ions who sincerely call on their Lord in worship 
and supplication at the beginning and at the end 
of the day. Do not let your eyes overlook them in-
tending to sit with people of affluence and prestige. 
Do not follow the one whose heart I have made 
neglectful of Our remembrance by sealing it and 
who instructed you to remove the poor from your 
gathering giving preference to following his desire 
over following His Lord. His actions and deeds are 
thus foolish, excessive and in vain.

29  Say - O Messenger: to those who neglect Al-
lah’s remembrance due to the heedlessness of their 
hearts: What I have brought to you is the truth. It 
is from Allah and not from me. I cannot accede to 
your request to chase away the believers. Whoever 
amongst you wishes to have faith in this truth then 
let him do so for he will be pleased by the reward. 
Whoever amongst you wants to reject it let him do 
so, for he will be grieved by the punishment that 
awaits him. I have prepared for those who wrong 
themselves, by choosing disbelief, a huge fire 
whose walls will surround them and as a result they 
will not be able to escape from it. If they had to seek 
relief of water on account of the severe thirst they 
experience, they will be given water like murky oil 
that will be extremely hot and will scald their faces 
due to its heat. What a terrible drink is this drink 
that will be provided for their relief! It will not 
quench their thirst but will make it worse and it will 
not put out the flames burning their faces. What a 
miserable destination and place of residence is the 
fire!

After Allah mentioned the punishment that He prepared for the wrongdoers, He mentioned the generous reward that He 
has prepared for the believers by saying:

30  Those who have faith in Allah and do righteous actions have done Ill and they will receive a huge reward. I do not let 
the reward of those who do Ill go to waste. Instead, I give them their reward in full without any reduction.

31  Those who are described as having faith and doing righteous actions will receive gardens to reside in, with the sweet 
rivers of paradise flowing beneath their homes. They will be adorned with bracelets of gold and they will wear green gar-
ments of fine and thick silk. They will recline on couches decorated with beautiful coverings. Theirs will be an excellent 
reward and paradise will be an excellent home and place for them to reside in.
After Allah, may He be glorified, mentioned the recompense of both the wrongdoers and the believers, He gives an ex-
ample of both by saying:

32  Strike - O Messenger - an example of two men: a disbeliever and a believer. I gave the disbeliever two gardens, which 
I surrounded with date-palms; and in the vacant land I grew crops.

33  Each garden produced its fruit of dates, grapes and crops and did not fall short thereof in anything, but bore it in full. 
I caused a river to flow between the two gardens so that they could be irrigated easily.

34  The owner of the two gardens had other wealth and fruit and he said to his friend, as he spoke to him in conceit to 
make an impact on him, “I have more wealth than you, more support and a stronger family.”

 Beneficial Points:
1. The virtue of keeping company with good people and applying self-restraint to be in their company and mixing with 
them even if they are poor, for being in their company carries innumerable benefits.
2. Islam is a religion of equality. There is no difference in the law between a person of high-standing and one of low-stand-
ing, rich and poor and a leader and his subordinates.
3. Two principles for reward and the basis of salvation: Faith and righteous action, because Allah based reward in the 
world and the afterlife on these two things.
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ndaj Tij) të më japë (shpërblim) edhe më të mirë sesa kopshti yt dhe se (kam frikë se) kopshtit tënd (për shkak të mosmirënjohjes tënde ndaj 
Tij) do t’i dërgojë ndonjë dënim prej qielli, duke e kthyer atë në një tokë djerrë e të fshirë, që as këmbët të mos mbajnë prej lëmimit të saj.

41  Ose të bëjë që uji të ikë në thellësi të Tokës, e të mos kesh mundësi që ta kapësh me çfarëdo mjeti. Nëse të humbet uji, atëherë as ai nuk 
ka për të qëndruar.”

42  Dhe ajo që pati frikë besimtari (për të) u realizua vërtet. Mosmirënjohësit iu shkatërruan kopshtet e tij bashkë me frutat që kishte, duke bërë 
që ai t’i binte vetes me duar, prej fatkeqësisë dhe mërzisë për pasurinë që kishte shpenzuar në ndërtimin dhe rregullimin e tyre. Kur kopshti 
i tij ishte shkatërruar bashkë me kolonat mbajtëse të vreshtave të rrushit, ai thoshte: “Ah, i mjeri unë, të kisha besuar (duke iu mbështetur) 
vetëm Zotit tim, e të mos i kisha bërë Atij asnjë të barabartë (me mbajtjen e shpresës tek të tjerët përveç Tij)!”

43  Kështu, atij askush nuk i doli në ndihmë, që ta mbronte prej ndëshkimit të merituar, edhe pse më parë ai krenohej për mbështetësit e vet, 
e madje as ai vetë nuk mundi ta pengonte shkatërrimin që Allahu i bëri kopshtit të tij.

44  Pasi në atë rast, ndihmesa i përket vetëm Allahut dhe Ai (Qoftë i Lartësuar!), është më i Miri Shpërblyes, ndaj atyre që ishin të dashurit 
e Tij, pra, besimtarëve. Ai ua shumëfishon atyre shpërblimin dhe Ai është më i Miri Përmbyllës për ta.

45  Sillu, o i Dërguar, atyre që i ka mashtruar bukuria e kësaj bote, një tjetër shembull, që, për nga shpejtësia e përfundimit, është si uji i 
shiut, të cilin Ne e lëshojmë prej qiellit, duke bërë që prej këtij uji të mbijnë e të piqen bimët e tokës, derisa ato të fillojnë të thyhen e të 
shpërndahen nëpër tokë, saqë erërat i marrin pjesët e tyre duke i shpërndarë gjithandej, e kështu toka kthehet përsëri ashtu siç ka qenë. 
Vërtet që Allahu është i Plotfuqishëm për çdo gjë dhe Atë nuk mund ta bëjë të paaftë asgjë. Ai i jep gjallëri gjithçkaje që dëshiron dhe e 
zhduk gjithçka që dëshiron. 

 Mësime nga ajetet:
 Besimtari kurrë nuk duhet të ndihet inferior përpara autoritetit të jobesimtarit të pasur, por duhet ta këshillojë dhe ta drejtojë atë që 
të besojë në Fuqinë e Allahut, ta pranojë Njëshmërinë e Tij dhe të tregohet mirënjohës ndaj Tij për begatitë që i ka dhuruar.
 Çdokush, i cili shikon diçka të bukur, që mund ta mahnisë, qoftë prej pasurisë, fëmijëve etj., duhet që t’ia dedikojë mirësinë Atij 
që e ka dhuruar dhe e ka mundësuar, duke thënë: “Masha’Allah la kuvete il’a bilah (Ajo që dëshiron Allahu bëhet, e nuk ka asgjë që 
mund të bëhet pa Fuqinë e Tij).”
 Nëse Allahu ia do të mirën ndonjë robi, ndëshkimin ia sjell në jetën e (përkohshme të) kësaj bote (që ta edukojë e ta vetëdijesojë).
 Lejimi i të bërit dua që t’i shkatërrohet pasuria atij që, kjo pasuri i është bërë shkak për padrejtësitë, kufrin dhe prishjen e tij.

35  Pastaj mosmirënjohësi hyri në kopshtin e vet, nën 
shoqërinë e besimtarit, në mënyrë që t’ia tregonte atij, 
ndërkohë që ai ishte keqbërës ndaj vetvetes, me anë të 
mosmirënjohjes(ndaj Allahut) dhe vetëpëlqimit dhe tha: 
“Nuk mendoj se ky kopsht që po e shikon ka për t’u zhdukur 
ndonjëherë, për shkak të masave që kam marrë, për të mos 
ndodhur diçka e tillë.

36  Madje as Kiameti nuk ka çfarë t’i bëjë, edhe pse unë nuk 
besoj se ka për t’u bërë ndonjëherë Kiameti, pasi jeta është 
një cikël i përsëritshëm. Madje, edhe nëse do të ndodhte 
diçka e tillë e do të ringjallesha për t’u rikthyer edhe një 
herë tek Zoti im, edhe pas ringjalljes dhe kthimit tek Ai, kam 
për të gjetur edhe më të mirë sesa ky kopsht i imi, pasi nëse 
isha i zoti për të qenë i pasur në këtë botë, do të jem i zoti 
të jem i pasur edhe pas ringjalljes në atë botë.”

37  Atëherë, shoku i tij besimtar, duke ia kundërshtuar 
fjalën, i thotë: “A po tregohesh mohues (duke dyshuar në 
ringjallje) dhe mosmirënjohës (duke mos ia dedikuar) Atij 
që të ka krijuar nga përbërësit e Tokës, e pastaj të krijoi prej 
një fare uji, e pastaj të formësoi në njeri, e të bëri burrë, të 
dha gjymtyrë të afta e të plota?! Ai që ishte i Aftë ta bënte 
këtë me ty, është i Fuqishëm edhe të të ringjallë, pra, si e 
mohoke Forcën e Tij?!

38  (sa për kopshtin) Unë kurrë nuk do ta kisha thënë këtë që 
po e thua ti, por do të kisha thënë: “Është Allahu Ai – Zoti 
im i Vetëm, që na i ka dhuruar të tëra këto mirësi. Unë nuk 
i bëj Zotit tim asnjë të barabartë në adhurim (në mbajtjen 
e shpresës).

39  Dhe përse të mos thoje para se të hyje në kopshtin tënd:  
“Ma sha’Allah la kuvvete il-la bil-lah! (Vetëm ajo që dëshi-
ron Allahu bëhet dhe asgjë nuk mund të bëhet pa Fuqinë e 
Tij.)”?! Vetëm Ai bën çfarë të dëshirojë dhe vetëm Ai është 
i Fuqishmi e askush tjetër. Nëse (për momentin) më shikon 
mua që jam më i varfër e me pak fëmijë, 

40  dije se unë shpresoj prej Allahut (që për mirënjohjen time 

35  The disbeliever entered his garden along with 
the believer to show it to him, whilst he was wrong-
ing himself by his disbelief and conceit. The dis-
believer said: I do not think that this garden that 
you see will ever perish, because I have taken all 
measures for its survival.

36  I also do not think that the rising will occur. Life 
will simply continue. If it does occur and I hap-
pened to be resurrected and be returned to my Lord, 
then I will find that what I will go back to after 
resurrection will be better than this garden of mine. 
My being rich in this world means that I will be rich 
after resurrection as well.

37  His believing friend said to him whilst having 
this conversation: Do you reject the One Who cre-
ated your father, Adam, from dust. Then He created 
you from sperm. Then He made you into a male 
human being and proportioned your limbs making 
you complete? The One who has power to do all of 
that is able to resurrect you.

38  But I do not profess this statement of yours. I 
simply say: He, Allah, may He be glorified, is my 
Lord, who has showered us with His blessings, and 
I do not associate anyone with Him in worship.

39  If only, when you entered your garden, you had 
said: As Allah wills. No one has any power except 
through Allah. He is the One Who does as He pleas-
es and He is the One of strength- if you regard me 
as someone poorer than you and one with less chil-
dren.

40  I anticipate that Allah will give me something 
better than your garden and that He will send on 
your garden a punishment from the sky, making it a 
barren piece of land on which feet will slip due to its being so smooth.

41  Or its water may sink so deep into the ground that you will never be able to reach it again in any way. Once the water 
sinks deep, the garden will not survive.

42  What the believer anticipated occurred. Destruction engulfed the fruit of the disbeliever’s garden and the disbeliever 
began wringing his hands on account of extreme regret and remorse over the money that he had spent on its maintenance 
and upkeep, whilst the garden had fallen over the supports on which the grapevines are spread out and he was saying: I 
wish I had believed in my Lord alone, and I had not associated anyone with Him in worship.

43  This disbeliever had no group to protect him from the punishment that fell on him, whereas he was the one who used 
to boast about his group. He himself too could not stop Allah from destroying his garden.  44  In that situation, victory is 
for Allah alone. He, may He be glorified, is best in rewarding His friends who have faith, as He multiplies the reward for 
them, and He is best in outcome for them.  45  Strike - O Messenger - an example for those who are deceived by the world. 
In its temporality and fleeting existence it is similar to rain water that I sent down from the sky. On account of this water 
the vegetation of the earth grew and ripened. Then this vegetation is broken down into pieces and the wind carries it away 
to far-lying places and the earth once again becomes as it was previously. Allah has full power over all of that. Nothing is 
outside His ability. He gives life to whatever He wishes and causes whatever He wishes to perish.

 Beneficial Points:
1. A believer must not surrender before the might of a wealthy disbeliever. He must advise and guide him to have faith 
in Allah, acknowledge of His Oneness and be grateful for His favours and blessings on him.  2. Any person impressed 
by any of his possessions or children must attribute the blessing to the One who bestowed it on him by saying: As Allah 
wills. There is no power except through Allah.  3. When Allah intends good for a person He gives him an early punish-
ment in the world.  4. The permissiblity of praying for the ruin of the wealth of a person whose wealth is the cause for 
his transgression, rejection and loss.  5. The result of Allah’s assistance or the lack thereof will only become clear when 
the dust settles and retribution is due. This is when those who had worked will find their reward.  6. Wealth and children 
are of no use if they do not assist a person in following Allah.  7. The temporality and fleeting nature of the world. Allah 
alone is the Everlasting, Who has the power to create, destroy and revive everything.  
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padrejtësi askujt dhe Ai nuk e ndëshkon asnjë pa bërë gjynah, e as nuk ia pakëson veprën e mirë askujt që e ka bërë atë.
50  Përkujtoju, o i Dërguar, kur Ne u thamë engjëjve: “Bini në sexhde për Ademin, si nderim për të.” Dhe të gjithë ranë në 

sexhde për të, duke e vënë në zbatim kështu urdhrin e Zotit të tyre përveç Iblisit, i cili ishte prej xhindëve dhe jo prej engjëjve, 
duke refuzuar dhe treguar mendjemadhësi për të bërë sexhde, por me këtë ai doli nga bindja ndaj Zotit të vet. Vallë, a dëshironi, 
o njerëz, ta bëni atë dhe pasardhësit e tij për miq, në vend që të më bëni Mua, ndërkohë që ata janë armiqtë tuaj?! Si është e 
mundur që të miqësoheni me atë që është armiku juaj?! Sa e shëmtuar është kjo që keqbërësit bëjnë: bëjnë mik shejtanin, në 
vend që të miqësojnë Allahun e Lartësuar!

51  Dijeni se të gjithë ata që ju i bëni për miq në vendin Tim janë robër (nën kontroll), ashtu siç jeni edhe ju; madje asnjërin prej 
tyre nuk e kisha as dëshmitar kur krijova qiejt dhe Tokën, pasi ata as që ekzistonin. Për më tepër, ata nuk ishin dëshmitarë as 
kur i krijova disa prej llojit të tyre, sepse Unë jam i Vetmi edhe kur krijoj edhe kur drejtoj, e aq më pak, t’i merrja të devijuarit, 
qofshin ata shejtanë, njerëz apo xhindë, si ndihmues, pasi Unë nuk kam nevojë për asnjë ndihmues.

52  Përkujtoju gjithashtu, o i Dërguar, Ditën e Gjykimit, kur Allahu do t’u thotë atyre që kanë bërë shirk (idhujtari) ndaj Tij në 
jetën e dynjasë: “Lutini tani idhujt tuaj, të cilët ju i mendonit se ishin shoqëruesit e Mi, se mbase kanë për t’ju ndihmuar sot!” 
Dhe ata do të fillojnë t’u luten, por askush prej tyre nuk do t’u përgjigjet lutjeve të tyre e as nuk kanë për t’i ndihmuar, e kështu, 
së bashku: adhuruesit dhe të adhuruarit, do t’i vendosim në një vend shkatërrimi, që është zjarri i Xhehenemit.

53  Kur idhujtarët ta shohin Zjarrin me sytë e tyre dhe të binden plotësisht se ata kanë për të përfunduar në të, atëherë do ta 
kuptojnë se nuk kanë për të gjetur dot shteg për të shpëtuar prej tij. 

 Mësime nga ajetet:
 Besimtari duhet që t’i shtojë veprat e përjetshme përmirësuese, të cilat janë çdo fjalë apo vepër e cila do të mbesë për në 
Botën Tjetër.
 Besimtari duhet që t’i rikujtojë shpesh tmerret e Ditës së Gjykimit, të punojë për atë Ditë derisa të shpëtojë prej tmerreve të 
saj dhe të begatohet me hyrjen në Xhenet dhe Kënaqësinë e Allahut.
 Allahu e ka nderuar babain tonë Adem dhe tërë gjininë njerëzore, pa përjashtim, duke i urdhëruar engjëjt që të bien në sexhde 
për të që në fillim të krijimit, sexhde e cila kishte për qëllim nderimin e vlerësimin.
 Ajetet nxisin që shejtani duhet konsideruar armiku më i rrezikshëm.

46  Dijeni se, me pasurinë dhe fëmijët zbukurohet ve-
tëm jeta e kësaj bote, sepse në Botën Tjetër ato nuk 
kanë asnjë vlerë, përveç nëse ato përdoren aty ku Alla-
hu është i kënaqur(duke dhënë lëmoshë prej saj e duke 
i edukuar ata me Islam). Dijeni që fjalët dhe veprat që 
bëhen për të kënaqur Allahun do të kenë shpërblim 
edhe më të mirë se çdo gjë që është në sipërfaqen e To-
kës, pra, bukuritë e saj. Dhe madje edhe më të mirë sesa 
ajo që do dëshironte njeriu, pasi bukuria e kësaj bote 
është kalimtare, ndërsa shpërblimi për fjalët dhe veprat 
që e kënaqin Allahun, do të jenë të përjetshme.

47  Përkujto Ditën kur malet do të shkulen prej vendit 
të tyre, e ta shohësh Tokën rrafsh, për shkak të fshirjes 
së pemëve, ndërtimeve dhe maleve në të, atë Ditë kur 
t’i kemi tubuar të gjitha krijesat në të, duke mos lënë 
prej tyre asnjë pa e ringjallur.

48  Atë Ditë, njerëzit do të paraqiten përpara Zotit tënd 
në rreshta, për t’i marrë në llogari, e do t’u thuhet: “Na 
keni ardhur të vetëm, të zbathur, të zhveshur e të pa-
prekur, ashtu siç ju krijuam edhe herën e parë, mirëpo 
ju menduat se kurrë nuk keni për t’u ringjallur dhe se 
Ne nuk do të kishim caktuar për ju ndonjë kohë a vend, 
që t’ju jepnim atë që keni merituar për veprat tuaja.”

49  Pastaj do të vihet Libri i Veprave. Aty do ketë prej 
tyre që librin e veprave do ta marrin nga e djathta e vet, 
ashtu siç do të ketë të tillë që do ta marrin atë nga e maj-
ta e vet. Atë Ditë, o njeri, ke për t’i parë jobesimtarët 
të frikësuar prej asaj që është në të, pasi ata e dinë se 
çfarë kanë bërë e ka në të. Ata që nuk kanë besuar e nuk 
janë ruajtur nga gjynahet, do të thonë: “Oh, shkatërrimi 
dhe fatkeqësia jonë! Çfarë lloj libri qenka ky, që nuk 
paska lënë as të voglën e as të madhen e veprave tona 
pa e ruajtur dhe llogaritur!”; duke gjetur aty të gjitha 
gjynahet që kanë bërë në jetën e dynjasë, të shkruar 
dhe të vërtetuar, pasi Zoti yt, o i Dërguar, nuk i bën 

46  Wealth and children are things of adornment 
in this worldly life. Wealth will only be of benefit 
in the afterlife if it is spent on that which pleases 
Allah. Actions and statements that are pleasing to 
Allah are better in reward than all the beauty in 
the world. That is the best thing a person can have 
hope in, because the beauty of the world will perish 
while the reward for actions and statements that are 
pleasing to Allah will last.

47  Remember the day when I will remove the 
mountains from their places, and you will see the 
earth as an open plain as all the mountains, trees 
and buildings on it will be gone. I will gather all 
created things together and resurrect them, leaving 
no one.

48  People will be presented to your Lord in rows 
and He will take them to account. It will be said 
to them: Now you have come to Us individually, 
barefoot and naked as I created you the first time. 
Although you claimed that you will never be resur-
rected and that I will not set for you a time and place 
in which I will recompense you for your actions.  

49  The book of deeds will be placed. Some people 
will take the book in their right hands and some will 
take it in their left hands. You - O man - will see the 
disbelievers fearful of its contents, because they are 
aware of the disbelief and sins that they sent for-
ward. They will say: May we be destroyed!   What 
is with this book that leaves no action of ours, small 
or big, but it has recorded and enumerated it? They 
will find all the sins they had done in their worldly 
life written and recorded. Your Lord - O Messen-
ger - does not wrong anyone. He does not punish 

anyone for no reason and He does not reduce the reward of those who follows Him.  
50  Remember - O Messenger - when I said to the angels: Prostrate to Adam as a salutation. So all of them prostrated to 

him in fulfilment of the instruction of their Lord besides Iblis. He was one of the Jinn and was not an angel. He refused 
and was too proud to prostrate. Thus he went against following His Lord. Will you - O people - then take him and his 
children as friends with whom you align yourselves instead of Me, whilst they are your enemies! How do you take your 
enemies to be your friends? How bad and ugly is the act of the wrongdoers who make Satan their friend instead of be-
friending Allah! 

51  These whom you have taken as friends instead of me are all servants like you. I did not make them witness the creation 
of the heavens and the earth when I created them. In fact, they were not even existent then. I did not make some of them 
witness the creation of others. I am alone in creation and planning. I would not take those human and jinn satans who lead 
others astray as my assistants as I am in no need of any assistants.  

52  Mention to them - O Messenger - the Day of Judgement, when Allah will say to those who had associated partners 
with Him in the world: Call My partners whom you claimed were partners to me so that they can help you. They will call 
them, but they will not answer their call and they will not come to their assistance. I will place between the worshippers 
and those whom they worshipped a pit of destruction, which will be for both groups, and this is the fire of Hell.  

53  The idolaters will see the fire and they will be completely certain that they are going to fall into it. They will not find 
any place to escape to from it.

 Beneficial Points:
1. A servant must do a lot of lasting good works, which refers to any righteous statement or action that lasts till the Hear-
after.  2. A servant must remember the terrors of the Day of Judgment and work for this day so that he can be saved from 
its terrors and enjoy the favours of Allah’s paradise and pleasure.  3. Allah honoured our father, Adam (peace be upon 
him), and the human race as a whole by instructing the angels to prostrate to him when he was first created as a sign of 
honour and as a salutation.  4. The verses exhort to treating Satan as an enemy.  
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tyre ajo mbulesë dhe në veshët e tyre ai shurdhim.
* Që i Dërguari të mos priste ndonjë dënim të përshpejtuar ndaj mohuesve, Allahu i tha: 

58  Me qëllim që i Dërguari (Paqja qoftë me të!) të mos kërkonte trajtimin e refuzuesve të tij me dënim, Allahu i thotë: "Zoti yt,  o i Dërguar, 
ua fal gjynahet robve të Vet që pendohen. Ai ka një Mëshirë, e cila ka përfshirë çdo gjë. Për shkak të kësaj Mëshire, Ai u jep afat gjynahqa-
rëve, me shpresë që ata të pendohen tek Ai. Nëse Ai  (Qoftë i Lartësuar!), do të dëshironte t’i ndëshkonte të tillë mospërfillës, do t’ua kishte 
përshpejtuar dënimin atyre që në jetën e kësaj bote. Por Ai është i Dhembshëm dhe i Mëshirshëm, prandaj edhe ua shtyn atyre dënimin, në 
mënyrë që të pendohen. Megjithatë, atyre u është caktuar vendi dhe koha, ku edhe do ta marrin atë që e meritojnë, për shkak të mohimit dhe 
mospërfilljes së tyre, nëse vdesin pa u penduar. Përveç Tij, ata nuk kanë për të gjetur asnjë strehim tjetër."

59  Le t’i shohin ato vendbanime që ishin jobesimtare, pranë të cilave janë edhe vetë, si vendbanimet e popullit të Hudit, Salihut dhe Shuajbit, 
të cilat Ne i shkatërruam sapo ata i çuan vetet e tyre në shkatërrim me anë të bërjes kufër (mohimin e Allahut) dhe gjynaheve, pasi edhe të 
tillëve, ua patëm caktuar shkatërrimin e tyre në një afat të caktuar.

60  Dhe përkujto, o i Dërguar, kur Musai i tha shërbyesit të vet, Jusha bin Nunit: “Nuk do të resht së ecuri derisa të arrij në vendin ku bash-
kohen dy dete ose do të vazhdoj të ecë për një kohë të gjatë, derisa të takoj robin e devotshëm (që Allahu më ka kërkuar të takohem me të) 
dhe të mësoj prej tij.”

61  Kështu, ata ecën së bashku, derisa arritën në vendin ku bashkoheshin dy dete, por aty ata harruan peshkun e tyre, që kishin marrë si ushqim 
me vete, por që aty Allahu e ringjalli peshkun dhe ai u fut në det, duke bërë një rrugë si të ishte tunel, duke mos e prekur atë uji fare. 

 Mësime nga ajetet:
 Madhështia e Kuranit në qenien e tij gjithëpërfshirës e i madhërishëm, pasi në të gjenden të gjitha rrugët që të çojnë për tek dijet 
përfituese, lumturia e përhershme dhe çdo rrugë që të mbron prej të keqes.  Prej urtësisë së Allahut dhe mëshirës së Tij është edhe se 
afatizimi që u bën Ai pasuesve të së kotës, të cilët gjithmonë tregohen kundërshtues të së Vërtetës nëpërmjet të së kotës, është një prej 
shkaqeve më të mëdha për nxjerrjen në pah të së Vërtetës dhe bërjen qartë të së kotës e shkatërrimit që sjell ajo.
 Këto ajete e kërcënojnë atë që e braktis të Vërtetën, pasi e ka njohur atë, me frikën se midis tij dhe të Vërtetës mund të vihet një pengesë 
që do t'ia bëjë të pamundur kthimin në rrugën e drejtë. Ky është vërtet një kërcënim i tmerrshëm dhe frenues.
 Mirësia e marrjes së dijes dhe udhëtimi për kërkimin e saj, shfrytëzimi i takimeve me ata që i ka nderuar Allahu me dije dhe dijetarët, 
madje edhe nëse ata janë në një largësi të largët. 

54  Kështu, Ne i sqarojmë dhe sjellim në këtë Kuran, që 
i është zbritur Muhamedit, lloje të ndryshme e të shumta 
shembujsh, në mënyrë që ata të mendohen e të përfitojnë 
prej tyre këshilla, mirëpo njeriu, veçanërisht jobesimtari, 
më shumë se gjithçka, preferon kundërshtimin, madje edhe 
atëherë kur nuk ka të drejtë.

55  Arrogantët jobesimtarë nuk i pengoi që ta pranonin be-
simin, me të cilin u erdhi Muhamedi prej Zotit të tyre dhe as 
që t’i kërkonin falje Allahut për gjynahet e tyre, për ndonjë 
mungesë sqarimi, pasi atyre u janë shtjelluar shembuj e u 
kanë ardhur argumente bindëse e të qarta në Kuran. Ajo që 
i pengoi ata ishte vetëm kërkesa e tyre, me këmbëngulje, që 
dënimi i popujve të mëhershëm të zbriste edhe mbi ta dhe ta 
shihnin edhe ata me sytë e tyre dënimin që u premtohej.

56  Por, të dërguarit Tanë i kemi sjellë që të jenë thjesht 
përgëzues për ata që besojnë e binden dhe frikësues ndaj 
atyre që mohojnë e bënë gjynahe. Ata nuk kishin pushtet 
mbi zemrat e njerëzve, në mënyrë që t’i drejtonin për tek 
udhëzimi. Ata që mohojnë Allahun, gjithmonë u kundër-
vihen të dërguarve, pavarësisht sqarimit të argumenteve, në 
mënyrë që me të kotën e tyre, ata ta mposhtin të Vërtetën 
e zbritur prej Tij, duke e marrë atë me të cilën u frikësuan, 
dënimin dhe atë që iu zbrit Muhamedit,- Kuranin, për tallje 
dhe përqeshje.

57  Po a mund të jetë kush më keqbërës, sesa ai që këshillohet 
me ajetet (vargjet) e Zotit të vet e që nuk i bëhet vonë për 
kërcënimet me dënim që gjenden në to, që ia kthen shpinën 
pranimit të këshillave dhe që harron gjithçka që ka bërë në 
mosbesim dhe gjynahe gjatë jetës së vet në dynja, duke mos 
u penduar prej tyre?! Vërtet që Ne kemi vënë mbi zemrat e 
atyre, që i kanë këto cilësi, një mbulesë, që (nuk shihet dhe) 
ua ndalon atyre që ta kuptojnë Kuranin, ndërsa në veshët e 
tyre shurdhim, prandaj edhe nuk e dëgjojnë atë me një dëgjim 
pranues. Madje edhe nëse do t’i ftoje për në besim, ata kurrë 
nuk do t’i përgjigjeshin, për aq kohë sa të jetë mbi zemrat e 

54  I have explained in different ways, in this 
Qur’ān that was revealed to Muhammad (peace be 
upon him), many types of examples so that they 
will take a lesson and pay heed. But the thing that 
is most apparent in man - especially the disbeliev-
er - is to wrongfully argue.   55  Nothing prevented 
the obstinate disbelievers from having faith in what 
Muhammad (peace be upon him) brought from his 
Lord. Lack of explanation did not prevent them 
from seeking Allah’s forgiveness for their sins, for 
many examples were given to them in the Qur’ān 
and clear proofs came to them. The only thing that 
prevented them was their stubborn request for the 
punishment of the previous communities to be im-
posed on them and for them to see the punishment 
that they were promised.  56  I do not send any of 
Our Messengers except to give good news to the 
people of faith and obedience and to warn the peo-
ple of disbelief and disobedience. They do not have 
the authority to make hearts accept the guidance. 
Those who disbelieved in Allah dispute with the 
Messengers despite their having clear proof, in an 
attempt to use their falsehood to remove the truth 
that was sent down to Muhammad (peace be upon 
him). They made the Qur’ān and what they were 
warned of a joke and mockery.  57  There is no one 
more oppressive that the person who was reminded 
of the verses of his Lord, but he did not pay any 
attention to the threat of punishment contained 
therein and he turned away from taking a lesson, 
forgetting the disbelief and sins he had done in his 
worldly life without repenting. I have placed on the 
hearts of people with this description covers that 
prevent them from understanding the Qur’ān, and 
in their ears deafness so that they cannot listen to it acceptingly. If you call them to faith they will never respond to what 
you call them towards as long as there are covers on their hearts and deafness in their ears.  58  In order for the Prophet 
(peace be upon him) not to look forward to a hasty punishment for those who rejected him, Allah said to him: Your Lord 
- O Messenger - is One Who forgives the sins of those who repent, and One Whose Mercy encompasses everything. It 
is out of His mercy that he grants respite to sinners in order for them to repent to Him. If He was to punish these people 
who turn away, He would have hastened the punishment for them in the worldly life. But He is tolerant and merciful. He 
delayed the punishment so that they repent. They have an appointed time and place in which they will be recompensed for 
their disbelief and turning away if they do not repent, from which they will find no escape.  59  Those disbelieving towns 
close to you such as the towns of the people of Hud, Salih and Shuayb —I destroyed them when they wronged themselves 
by disbelief and sins, and I set for their destruction an appointed time.  60  Remember - O Messenger - when Moses (peace 
be upon him) said to his servant, Joshua the son of Nun: I will continue travelling until I reach the place where the two 
seas meet, or I will travel until such time that I meet the righteous servant and I learn from him.  61  So they both travelled 
and when they reached the place where the two seas meet, they forgot the fish that they had carried as provision. Allah 
gave life to that fish and it made a pathway in the sea like a tunnel, with which the water did not come together.

 Beneficial Points:  1. The greatness, grandeur and generality of the Qur’ān as it contains every path leading to bene-
ficial knowledge and perpetual bliss and every path that protects one from evil.  2. It is from Allah’s wisdom and mercy 
that He made for those who are wrong and who argue with the truth using falsehood the greatest of means to the clarity 
of truth and the plainness and corruption of falsehood.  3. The verses contain a warning to the person who leaves the truth 
after knowing it that he will be prevented from it and will not be able to come back onto it thereafter, which is the greatest 
warning and deterrent for that.  4. There is no one more unjust than the person who is reminded of the verses of his Lord 
but he neglects them and turns away from accepting them and leaving his disbelief and sins and does not repent from 
that.  5. It is Allah’s practice in the earlier and later generations that He does not punish them quickly. Instead he invites 
them to repent. If they repent He forgives them and shows them mercy. If not, He sends down His punishment.  6. The 
virtue of knowledge and travelling to seek it, taking the opportunity to meet the virtuous and the scholars even though 
they may be living in far-off places.
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70  Aty Hidri i tha Musait: “Atëherë, nëse dëshiron që të më ndjekësh mua, nuk duhet të më pyesësh për asgjë që do të më shohësh 
duke e bërë, derisa të vijë momenti që të tregoj unë i pari, duke ta sqaruar realitetin e tyre.”

71  Pasi u pajtuan për këtë, të dy së bashku u nisën përgjatë bregut të detit, derisa hasën një anije. Aty hipën në të, pa paguar asgjë, për 
shkak se Hidrin e njihnin, e donin ta nderonin. Në lundrimin e tyre, Hidri (pa u vënë re) e shqeu anijen(në brendësinë e saj), duke i hequr 
një prej dërrasave të saj, saqë uji filloi të depërtonte në anije dhe njerëzit shpejtuan që ta mbyllnin. Musai, kur e pa këtë, menjëherë i 
tha: “A për t’i mbytur njerëzit, e shqeve anijen, në të cilën ata na futën pa paguar asgjë?! Vërtet që ke bërë një gjë të llahtarshme!”

72  Hidri i tha Musait: “A nuk të pata thënë se ti nuk do mundesh që të tregosh durim me mua për shkak të atyre që do të shikosh 
prej meje?!”

73  Aty Musai i tha Hidrit: “Mos ma merr për të madhe, sepse unë e lashë marrëveshjen me ty për shkak të harresës, e mos më bëj të 
ndjehem ngushtë (për këtë që bëra) dhe as mos u trego strikt (me mua) në shoqërimin tim me ty.”

74  Ata vazhduan, pas zbritjes prej anijes, udhëtimin e tyre përgjatë bregut të detit, derisa panë një fëmijë, i cili nuk e kishte mbushur 
akoma moshën e pubertetit dhe që po luante me fëmijët e tjerë. Hidri e veçoi atë prej të tjerëve dhe e vrau. Aty Musai (i lemeritur) i 
tha: “Si e vrave një njeri të pafajshëm e të pastër, që akoma nuk e kishte mbushur moshën e pjekurisë pa patur asnjë gjynah?! Vërtet 
që ti sapo ke kryer një gjë të papranueshme!”

 Mësime nga ajetet:
 Preferimi që njeriu ta zgjedhë shërbyesin të zgjuar, inteligjent e me intuitë, në mënyrë që të realizojë porositë që i dëshi-
ron.
 Mbështetja e Allahut zbret mbi njeriun sipas zbatimit që ky ua bën urdhrave të Tij. Atij që i është dhënë sukses në kryerjen 
e urdhërave të Allahut, ai do të kalojë peripeci që nuk do i kalojnë të tjerët.
 Edukata që duhet treguar ndaj njeriut të ditur duke i folur atij në mënyrën më të sjellshme të mundshme.
 Harresa nuk duhet të ndëshkohet.
 Dijetari i nderuar mëson dijet, në të cilat nuk është i kualifikuar, duke i marrë ato prej atyre që janë më të specializuar, edhe 
nëse këta mund të jenë shumë më poshtë sesa ai në shkallë dhe rëndësi.
 Dedikimi i dijes dhe i gjithçkaje tjetër prej mirësive vetëm Allahut të Lartësuar, duke e pranuar këtë dhe duke e falenderuar 
Allahun për to. 

62  Pasi u larguan prej atij vendi, Musai i tha shërbyesit 
të vet:- “Na sill ushqimin e drekës, pasi vërtet që në këtë 
udhëtim u lodhëm e u këputëm.”

63  Djalosh i ri i tha: “A e di çfarë ndodhi kur ne u stre-
huam për tek shkëmbi, unë harrova të ta tregoj çështjen 
e peshkut, të cilën më bëri të harroj të ta them ty shejtani, 
pasi aty peshku u ringjall dhe mori një rrugë në det në 
një formë të çuditshme (që nuk është parë).”

64  Musai atëherë i tha djaloshit: “Kjo është ajo që ne 
po kërkonim, pasi (kur të shihej) kjo shenjë do të ishte 
edhe vendi i takimit me robin e devotshëm.” Atëherë, ata 
menjëherë u kthyen duke ndjekur gjurmët që kishin lënë 
mbrapa, në mënyrë që të mos humbisnin rrugën, derisa 
arritën përsëri tek shkëmbi, e e që aty tek vendi ku u fut 
në det peshku.”

65  Pasi arritën tek vendi që patën humbur peshkun, gje-
tën aty një prej robve Tanë të devotshëm, Hidrin, të cilit 
Ne i kishim dhuruar mëshirë nga ana Jonë dhe i kishim 
mësuar dije që nuk e kishin njerëzit e tjerë, një pjesë të 
së cilës e përmban edhe ky tregim.

66  Musai, me përulje dhe mirësjellje, i tha: “A mund 
të të ndjek, në mënyrë që të më mësosh edhe mua prej 
asaj që të ka mësuar ty Allahu prej kësaj dijeje, që është 
udhëzim për tek e Vërteta?!”

67  Hidri iu përgjigj: “Ti nuk do të kesh mundësi që të 
bësh durim në lidhje me ato që do të shohësh prej dijes 
time, pasi ajo nuk përputhet me dijen që ke ti.”

68  “Si do mund të bësh durim për atë që do të shohësh, 
ndërkohë që ti nuk e di të Vërtetën e atyre veprave që do 
të bëj, në këndvështrimin e saktë të tyre, pasi ti i gjykon 
ato në bazë të dijes që të ka ardhur?!’”

69  Musai i tha: “Do më gjesh Insha’Allah (Në dashtë 
Allahu!) të qëndrueshëm në durim prej çfarëdolloj vepri-
mi që do të shoh të bësh, si dhe të përkushtuar në ndjekjen 
tënde, duke mos të kundërshtuar ty në asnjë urdhër.”

62  When they passed that place, Moses (peace be 
upon him) said to his servant: Bring us our lunch, 
we have experienced extreme tiredness in this jour-
ney.

63  The boy said: Do you remember what happened 
when we rested by the rock? I forgot to tell you 
about the fish. It was only Satan who made me for-
get to mention it to you. The fish came to life and it 
amazingly found its way into the sea.

64  Moses (peace be upon him) said to his servant: 
That is what we were looking for, for that is the sign 
of the place of the righteous servant. So they turned 
back retracing their steps, so that they do not lose 
the way until they reached the rock and from there 
the entry point of the fish.

65  When they reached the place at which the fish 
was lost, they found there one of My righteous 
servants (who was Khidr peace be upon him), to 
whom I had given mercy, and to whom I had taught 
knowledge that people were not aware of, which is 
what is contained in this story.

66  Moses humbly and politely said to him: May I 
follow you so that you can teach me some of the 
knowledge that Allah has taught you which consti-
tutes guidance to the truth?

67  Khidr said: You will not be able to bear patience 
over what you see of my knowledge, because it will 
not correspond with your knowledge.

68  How will you bear patience over the actions that 
you see for which you do not know the proper rea-
son, because you judge them according to the limit 
of your knowledge?!

69  Moses said: You will find me, Allah willing, to 
be patient over those actions of yours that I see and committed to following you. I will not go against any instruction that 
you give me.

70  Khidr said to Moses: If you follow me, then do not ask me about anything that you see me doing until I myself tell 
you the reason.

71  When they agreed to that, they set out to the seashore where they came across a ship, which they boarded for free as 
an honour to Khidr. Khidr then made a hole in the ship by removing one of its planks. Moses said to him: Did you make a 
hole in the ship whose owners let us board for free in the hope that they may drown. You have done something confusing 
and puzzling.

72  Khidr said to Moses: Did I not say: You will not be able to bear patience over what you see me doing?!
73  Moses (peace be upon him) said to Khidr: Do not take me to task on account of my breaking the pledge forgetfully 

and do not make it difficult and hard for me to accompany you.
74  After they disembarked from the ship they set out walking along the seashore, when they saw a young boy who was 

still not an adult playing with the other boys. Khidr killed him and Moses said to him: Did you kill a pure soul that is still 
a minor for no sin? You have really done something evil!!

 Beneficial Points:
1. The permissiblity of taking a servant whether at home or on a journey to take care of matters and for the sake of com-
fort.  2. The recommendation that a person’s servant be intelligent and smart so that he can achieve his objective. 
3. Divine assistance descends on a servant in accordance with his fulfilment of his obligation. A person who fulfils Allah’s 
instructions is assisted more than others.  4. Being courteous to the teacher and the student’s addressing him in the most 
polite manner.  5. Forgetfulness does not require a person to be taken to task. A person is not held liable for it and no law 
is linked to it.  6. An accomplished learned person can learn a science that he has not mastered from the one who has 
mastered it, even though the latter may be many ranks lower than the former in knowledge.  7. To attribute knowledge 
and other virtues to Allah, most High, to acknowledge this and thank Allah for it.  8 Beneficial knowledge is knowledge 
that guides one to good.  9. The virtue of patience. Whoever practices and observes patience will attain anything he works 
towards.   
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