
edhe ata, deri në mohimin e Allahut dhe arrogancën ndaj Tij, për shkak të dashurisë që ata kishin për të, apo nevojës që ata kishin për të.
81  Kështu, (ai do të shpëtonte në Botën Tjetër para se të bëhej mohues i Allahut, ndërsa) prindërve të tij deshëm që Allahu t’ua zëvendësonte atë 

me një fëmijë akoma edhe më të mirë se ai në besim e vepra, më të pastër nga bërja e gjynaheve dhe më të afërt në mëshirë me prindërit e vet sesa 
ai (e të bashkoheshin të gjithë në Xhenet).

82  Ndërsa për sa i përket murit, të cilin e rregullova dhe ti nuk deshe që unë ta bëja këtë pa kërkuar prej tyre ndonjë shpërblim, ai i përkiste dy fëmi-
jëve të vegjël në atë fshat që shkuam (e s’na pranuan), babai i të cilëve kishte vdekur duke i lënë ata jetimë dhe se poshtë atij muri ai u pati fshehur 
atyre pasuri. Vërtet që babai i këtyre dy fëmijëve ishte besimtar i devotshëm, prandaj edhe Zoti yt, o Musa, (ia ruajti pasurinë atij për fëmijët edhe 
pas vdekjes për shkak të devotshmërisë dhe) dëshiroi që ata të arrinin moshën e pjekurisë e të rriteshin, për të qenë të aftë ta nxirrnin vetë pasurinë e 
fshehur për ta poshtë tij. Nëse do të kishte rënë ai mur që tani, do të zbulohej pasuria e tyre e do binte në dorë të njerëzve që do t’ua rrëmbenin, por 
kjo që bëri Zoti yt kishte mëshirë për ta. Të gjitha këto që unë bëra nuk ishin prej aftësisë time për t’i ditur këto (por prej asaj që më ka mësuar dhe 
urdhëruar Allahu). Ky, pra, është shpjegimi i asaj për të cilën ti nuk u tregove i duruar.
* Pasi Allahu e përmendi tregimin e Hidrit, gjithashtu përmendi edhe tregimin e Dhul’Karnejnit (poseduesit të dy brirëve), për shkak të lidhshmërisë 
që ekziston mes tyre, pasi të dy vepronin në mbrojtje të të pafuqishmëve, duke thënë:

83  Si dhe të pyesin, gjithashtu, o i Dërguar, idhujtarët dhe hebrenjtë, për të të provuar se sa i saktë je në informacionin rreth Dhul’Karnejnit, zotë-
ruesit të dy brirëve (pushtetit të lindjes dhe perëndimit), thuaju: “Po ju tregoj juve rreth tregimit të tij pjesërisht, në mënyrë që të nxirrni mësime dhe 
të mendoheni rreth tij.” 

 Mësime nga ajetet:
 Obligimi për të qenë i vetëpërmbajtur, i qëndrueshëm dhe mosnxitimi për të gjykuar para kohe.
 Gjërat marrin gjykimin sipas anës së jashtme të tyre dhe në bazë të këtij këndvështrimi vendosen dispozitat tokësore që lidhen me pasurinë, jetët, etj.
 Nëse nuk ka rrëgëdalje tjetër e keqja më madhe largohet më një të keqe më të vogël.
 Shoku nuk duhet që të ndahet prej shokut të vet dhe ta lërë shoqërimin me të para se ta qortojë dhe ta pranojë arsyetimin që ka.
 Përdorimi me mirësjellje i shprehjeve në lidhje me Allahun duke i mveshur Atij Mirësinë dhe jo mveshjen e asaj që është e keqe (qoftë edhe në 
mënyrën e shprehjes). 
 Allahu do ta ruajë besimtarin e devotshëm bashkë me pasurinë dhe pasardhësit e tij ashtu siç ai i ka ruajtur kufijtë dhe porositë e Allahut. 

75  Hidri i tha Musait: “Unë të pata thënë se nuk ke për të mu-
ndur të bësh durim në lidhje me atë që unë kam për të bërë.”

76  Më pas Musai (Paqja qoftë me të!) i thotë:  “Nëse të pyes 
sërish për ndonjë çështje tjetër, atëherë më largo, sepse ky do të 
ishte kulmi që të jep të drejtë të më braktisësh, meqë e kundër-
shtova urdhrin tënd dy herë.”

77  Kështu e vazhduan udhëtimin e tyre derisa arritën në një 
fshat, banorëve të të cilit u kërkuan që t’u jepnin ushqim e t’i 
prisnin si mysafirë, mirëpo banorët e fshatit nuk e bënë këtë, 
duke mos u dhënë atyre as të drejtën e mysafirit (as për një 
natë të vetme). Megjithatë, ata qëndruan jashtë, derisa gjetën 
në atë fshat një mur (rrethues), i cili gati sa nuk po binte dhe po 
shembej, ku Hidri menjëherë filloi ta rregullonte derisa e drejtoi 
dhe e ngriti atë plotësisht. Aty Musai i tha: “Sikur t’u kishe 
marrë ndonjë pagesë për këtë rregullim që u bëre, për shkak të 
nevojës që ne kemi, pas asaj që ata bënë ndaj nesh, duke mos 
na pranuar as për mysafirë?!”

78  Pas kësaj Hidri i tha Musait: “Këtu është edhe ndarja jonë, 
pikërisht për pakënaqësinë që unë nuk kërkova shpërblim që 
ngrita këtë mur, duke bërë që të jetë edhe vendi i ndarjes mes 
meje dhe teje. Tani unë kam për të treguar edhe shpjegimin 
e asaj për të cilën ti nuk pate durim, ndërsa më shihje mua 
duke i bërë.

79  Sa i përket anijes, për të cilën më qortove për çarjen e saj, 
ajo i përkiste disa të pafuqishmëve, të cilët punonin me të në 
det (që të fitonin bukën e gojës) dhe që nuk kishin mundësi (të 
tjera përveç saj e as njerëz të fuqishëm) për ta mbrojtur. Unë 
desha që t’i lë asaj një të metë me atë që i bëra, në mënyrë që 
të mos ua merrte atë një mbret, i cili ishte përballë tyre, duke 
rrëmbyer me dhunë çdo anije të rregullt e të padëmtuar dhe 
duke e lënë çdo anije, e cila kishte të meta.

80  Sa për fëmijën, për të cilin më qortove për vrasjen e tij, ai i 
përkiste dy prindërve që ishin besimtarë shumë të mirë, por që 
ai, sipas Dijes që Allahu kishte për të, do të bëhej jobesimtar dhe 
ekzistonte frika se ai (me mosbesimin e tij) kishte për t’i devijuar 

75  Khidr said to Moses (peace be upon him): “I 
had said To You: O Moses, you will never be able 
to bear the matter I will carry out”.

76  Moses (peace be upon him) said to Khidr: “For-
give me a second time. But if I ask you about any-
thing after this time, then leave me, for you would 
have reached the limit, for which you can be ex-
cused for leaving my company, as I would have 
opposed your command three times”.

77  They then walked until they came to the people 
of a village from whom they asked for food, but 
the people of the village refused to feed them and 
fulfil the right of hospitality towards them. Then 
they found a wall in the village which was tilting, 
and about to fall and break. So Khidr fixed it until 
it was straight, so Moses (peace be upon him) said 
to Khidr: “If you wanted to take a wage for fixing 
it, you could have, as we need it after they have 
refused to host us”.

78  Khidr said to Moses: “This objection to my not 
taking a wage for erecting the wall is the point of 
separation between me and you. I shall inform you 
of the explanation of what you saw me doing but 
which you were unable to bear.

79  As for the ship which you criticised me for 
breaking, it belonged to some weak people who 
worked on the sea and who were unable to protect 
it. So I wanted to make it defective by what I did 
to it, so that it would not be taken by a king who 
was ahead of them and who would forcefully take 
possession of every good ship from its owners but 
leave every defective ship.

80  As for the boy you criticised me for killing, his 
parents were believers but he was an unbeliever according to Allah’s knowledge. So I feared that if he grew up, he would 
cause them to disbelieve in Allah out of their intense love for him or their intense need towards him.

81  So I wanted Allah to replace them with a child better than him in religion, piety and purity from sins, and more mer-
ciful to his parents.

82  As for the wall which I fixed but you criticised me for fixing, it belonged to two young boys in the town we went to 
and whose father had passed away. Beneath the wall some wealth of theirs was buried. And the father of these two boys 
was pious. So your Lord intended, O Moses, that they reach the age of discerning and grow up, and take out their wealth 
which was buried underneath it, because if the wall were to fall now, their wealth would become exposed and go to waste. 
And this plan was your Lord’s mercy on them. And I did not do this of my own judgment. This is the explanation of what 
you were unable to bear”.
After Allah mentioned the story of Khidr, He mentioned the story of Dhu’l-Qarnayn, due to the connection between the 
two, as both of them strove to help the weak. So He said:

83  And the idolaters and Jews ask you to test you, O Messenger, regarding the one who had two horns (Dhu’l-Qarnayn). 
Say: I shall tell you some of his story which you can take lessons from and be reminded by.

 Beneficial Points:
1. It is important to take one’s time, verify and not rush towards passing judgment on a matter until one knows what is in-
tended thereby and what the objective is.  2. The future actions of the servants should be made contingent on Allah’s will.
3. The upshots of matters are according to the apparent, and worldly rulings regarding wealth, life etc., all depend on 
the apparent.  4. A greater evil is averted by carrying out a smaller evil and the greater benefit is taken into consideration 
by leaving the lesser benefit.  5. It is permissible to do something with the wealth of others when it is beneficial and to 
remove harm, be it without permission, and even if it means some portion of the wealth of others is destroyed.  6. To serve 
the pious or those connected to them is better than serving others.  7. A person should not separate from his companion 
and leave his company under any circumstances, until he has admonished him and excused himself from him.  8. One 
should be respectful with Allah by attributing good towards Him and not attributing bad towards Him.  9. Allah protects 
a pious servant and his children.  
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91  Ashtu ndodhi me Dhul’Karnejnin, ndërkohë që Ne ishim plotësisht në dijeni për çdo detaj që kishte të bënte me të, 
pra, fuqinë dhe pushtetin e tij. 

92  Pas këtyre, mori edhe një drejtim tjetër, ndryshe nga dy udhëtimet e tij të para, në një drejtim mes lindjes dhe pe-
rëndimit.

93  Kështu vazhdoi, derisa arriti në rrëzë të dy maleve, ku përreth tyre gjeti një popull, të cilët gati nuk arrinin të kuptonin 
asnjë gjuhë përveç gjuhës së tyre.

94  Ata i thanë: “O Dhul’Karnejn, vërtet që Jexhuxhët dhe Mexhuxhët (duke u ankuar për dy popuj të mëdhenj pasardhës 
të bijve të Ademit) po sjellin shkatërrime në Tokë, me anë të vrasjeve dhe masakrave që bëjnë. A pranon të të japim 
pasuri e të na ndërtosh një mur mbrojtës mes nesh e mes tyre?!”

95  Dhul’Karnejni u tha: “Ajo me të cilën më ka furnizuar Zoti im, me sundimin dhe pushtetin që më ka dhënë, është 
më e mirë për mua sesa ajo që do më jepnit ju, por ju më ndihmoni mua me njerëzit tuaj dhe mjetet e nevojshme, e unë 
do t’jua ndërtoj një mur ndarës mes jush dhe mes tyre.

96  Më sillni kolona hekuri (të shkruar).” Dhe ata ia sollën. Kështu ai filloi t’i radhiste, duke ndërtuar me to një mur 
mes dy maleve të thepisura, derisa arriti me të nivelin e tyre, pastaj u tha punëtorëve: “Ndizeni tani zjarrin pranë këtyre 
kolonave. Kur kolonat e hekurit filluan të skuqen, u tha: “Më sillni tani bakër të shkrirë, që t’ia hedh atij nga sipër.”

97  Kështu, Jexhuxhët dhe Mexhuxhët as nuk arritën ta kalonin nga sipër, për shkak të lartësisë së tij dhe as mundën ta 
shponin atë nga poshtë, për shkak të fortësisë së tij. 

 Mësime nga ajetet:
 Dhul’Karnejni ka qenë një mbret besimtar, që sundoi të gjithë botën. Allahu i pati dhënë atij pushtet të gjerë dhe e 
pati pajisur me urtësi, autoritet dhe dije të dobishme.
 Çdo udhëheqës dhe gjykatës e ka për detyrë që t’i dalë në mbrojtje njerëzimit, duke u mbrojtur atyre shtëpitë dhe 
gjërat e shtrenjta.
 Njerëzit përmirësues dhe të sinqertë janë gjithmonë të gatshëm që t’i bëjnë ato vepra që janë vetëm për Fytyrën dhe 
Kënaqësinë e Allahut. 

84  Ne i mundësuam atij të kishte pushtet në Tokë 
dhe i dhamë çdo gjë për të cilën ai kishte nevojë. 
që të arrinte atë që ai dëshironte.

85  Kështu ai i përdori këto mënyra dhe rrugë, që Ne 
ia kishim mundësuar, për të arritur me to kudo që ai 
dëshironte dhe u drejtua për në perëndim.

86  Ai udhëtoi në tokë nga ana e perëndimit, de-
risa arriti në skajin më të largët, ku  dielli dukej 
sikur ulej në një burim termal me lym të zi. Në 
atë skaj perëndimi të diellit ai gjeti një popull jo-
besimtar, për të cilët Ne i dhamë dy zgjidhje:  “O 
Dy Brirësh! Ose t'i ndëshkosh ata femohues me 
forcën tënde, ose t’i marrësh me të mirë (që ata të 
kthejnë rrugë)!”

87  Dhul’Karnejni tha: “Sa i përket atij që bën 
shirk (idhujtari) ndaj Allahut dhe këmbëngul duke 
bërë rezistencë në këtë, pasi i kemi bërë thirrje më 
parë që të adhurojë vetëm Allahun, ne kemi për ta 
ndëshkuar (vetëm) me ekzekutim në jetën e kësaj 
bote, pastaj kur të kthehet tek Zoti i vet në Ditën 
e Gjykimit, ka për ta ndëshkuar Ai, me dënimin e 
tmerrshëm për këtë.

88  Ndërsa sa i përket atij që beson Allahun dhe 
bën vepra të mira, ai për këtë do të shpërblehet me 
Xhenet prej Zotit të tij, kurse nga ana jonë ne kemi 
për t’iu drejtuar atij vetëm me fjalë që përmbajnë 
dashuri dhe butësi, për shkak të besimit dhe veprave 
të tij të mira e përmirësuese.”

89  Pastaj mori një drejtim tjetër, ndryshe nga udhë-
timi i tij i parë, duke u drejtuar për nga krahu e 
lindjes së Diellit.

90  Kështu ai vazhdoi nga ana e lindjes, derisa arri-
ti tek një vend ku dukej sikur dielli ngrihej mbi 
disa popuj, të cilëve nuk u kishim dhënë gjë që t’i 
mbronte prej tij, si: rroba, shtëpi a hije pemësh.

84  I gave him position on earth and granted him of 
everything which is of relevance to his goals, a path 
by which he can reach his objective.

85  So he took the means and paths leading to his 
objective that I had granted him, and then headed 
West.

86  And he travelled on earth until he reached the 
end of the land towards the setting place of the sun, 
seeing it as though it was setting in a hot spring 
of black clay. And he found an unbelieving people 
by the setting place of the sun. So I said to him, to 
test him: “O Dhu’l-Qarnayn, you can either pun-
ish these people by killing them or through other 
means, or you can be good to them”.

87  Dhu’l-Qarnayn said: “As for the one who asso-
ciates partners with Allah and persists in this, I shall 
punish him by killing him in this life, then he will 
return to his Lord on the Day of Judgment and He 
shall then punish him with a terrible punishment.

88  And as for the one who believes in Allah and 
does good deeds, for him is paradise, as a reward 
from your Lord for his faith and good deeds. And 
I shall say to him of my command that which con-
tains ease and lenience”.

89  Then he took a path different to his first route, 
heading towards the direction of the sunrise.

90  And he travelled until when he reached the place 
where the sun rises, he found it rising on a people 
I had not given any houses or the shade of trees to 
protect them from the sun.

91  This is the matter of Dhu’l-Qarnayn, and 
My knowledge has encompassed the power and 
strength he had.

92  Then he followed a path different to the first two, spreading between the East and West.
93  And he travelled until he reached a gap between two mountains, and he found before them a people who could barely 

understand the speech of others.
94  They said: “O Dhu’l-Qarnayn, Gog and Magog (meaning two great nations from the children of Adam) are causing 

corruption on earth by killing and so forth, so can we give you some wealth so you can make a barrier between us and 
them?”

95  Dhu’l-Qarnayn said: “The kingdom and strength my Lord has given me is better than any wealth you can give me, so 
support me with men and tools. I shall make a barrier between you and them.

96  Bring pieces of iron”. They brought them to him, so he began building with them between the two mountains, until 
when he had made them level with his building, he said to the workers: “Light these pieces”, until when the iron pieces 
turned red, he said: “Bring copper to pour on top of it”.

97  So Gog and Magog were unable to climb over it due to its height nor were they able to make a hole in it from beneath 
due to its hardness.

 Beneficial Points:
1. Dhu’l-Qarnayn was one of the believing kings who ruled the world and dominated its people. Allah had granted him a 
vast kingdom, and gifted him with wisdom and beneficial knowledge.
2. It is one of the duties of the king or ruler to support the people in defending their homes and maintaining their borders 
through his own wealth.
3. Good, sincere people are zealous to do things to seek the pleasure of Allah.
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për t’u shpërblyer (nga Allahu) për kryerjen e këtyre veprave, ndërkohë që do të gjejnë ndryshe.
105  Pikërisht të tillët i mohuan ajetet (këshillat) e Zotit të tyre, që iu tregonin për Teuhidin (Njësimin) e Tij (sepse lusnin të tjerë në vend 
të Tij) dhe mohuan takimin me Të (ose duke mos e pranuar Allahun për Zot të tyrin ose duke mos pranuar se Ai do t’i ringjallë), kështu që 
çdo gjë që ata kanë bërë do t’u shkojë dëm, për shkak të mohimit që kanë treguar nëpërmjet veprave të tyre. Atyre nuk do t’u vihen as në 
peshore e nuk do t’u jepet rëndësi nga Allahu.
106  Ky do të jetë edhe shpërblimi i premtuar për ta, pra Xhehenemi, për shkak të mohimit të Allahut dhe konsiderimit të ajeteve (këshillave) 
të Mia të zbritura nga të dërguarit e Mi, si gjëra për të qeshur.
* Pasi Allahu e përmendi ndëshkimin e jobesimtarëve, përmendi gjithashtu edhe shpërblimin e besimtarëve, duke thënë: 
107  Ndërsa ata që besojnë në Allahun dhe bëjnë vepra të mira përmirësuese, vërtet që vendqëndrim për ta do të jenë Xhenetet më të larta, 
si nderim ndaj tyre.
108  Aty do të qëndrojnë përgjithmonë, duke mos kërkuar që t’u ndryshohet në asgjë, pasi nuk mund të ketë shpërblim më të mirë se shpër-
blimi i tyre.
109  Thuaju, o i Dërguar: “Vërtet që Fjalët e Zotit tim janë aq të shumta, sa po të kishte qenë deti bojë, me të cilën do të përdorej për t’i 
shkruar ato, do të kishte mbaruar uji i detit, para se të mbaronin Fjalët e Zotit tim, madje edhe nëse do të shtonim edhe dete të tjerë, përsëri 
ata do të shteronin.”
110  Thuaju, o i Dërguar: - “Unë jam një njeri ashtu sikurse ju, vetëm se mua më shpallet se Zoti juaj, që e meriton të adhurohet, është i Vetmi 
Zot, që nuk ka të barabartë me Të, e Ai është Allahu. Prandaj ai që ndien frikë se do të takohet me Zotin e vet, le të bëjë vepra që janë në 
përputhje me fenë e Tij, duke i bërë ato sinqerisht vetëm për Të, si dhe të mos i shoqërojë në adhurim Zotit të vet askënd. 

 Mësime nga ajetet:
 Pohimi i ringjalljes dhe i tubimit duke i bashkuar xhindët dhe njerëzit në Fushën e Ditës së Kiametit, pas fryrjes së dytë të Surit 
(Bririt sinjalizues).
 Njerëzit më fatkeqë e më të falimentuarit në Ditën e Gjykimit do të jenë ata që u shkon kot përpjekja në jetën e kësaj bote, ndërkohë 
që ata mendojnë se ishin duke bërë diçka të mirë me adhurimin edhe të të tjerëve krahas Allahut.
 Fjalët e Allahut të Lartësuar nuk mund të kufizohen dot, as Dija e Tij e as sekretet e Tij, edhe nëse detet dhe oqeanet e aq sa ato pa 
përcaktim, do të kishin qenë bojë, që të shkruheshin me to. 

98  Pas kësaj Dhul’Karnejni tha: “Kjo pritë, është mëshirë 
prej Zotit tim, që të pengojë Jexhuxhët dhe Mexhuxhët që 
të bëjnë shkatërrime në Tokë duke i penguar ata prej kë-
saj. Kur të vijë koha, të cilën Allahu e ka caktuar që ata 
të dalin, para se të bëhet Kiameti, Allahu ka për ta bërë 
këtë rrafsh me Tokën dhe se Premtimi i Allahut për ta bërë 
këtë rrafsh me Tokën dhe për nxjerrjen e Jexhuxhëve dhe 
Mexhuxhëve përsëri, është një çështje e kryer tashmë, që 
nuk vihet në dyshim.”

99  Në atë kohë, kohën e fundit, Ne kemi për t’i lënë disa 
prej popujve që të ndërthuren dhe të përzihen me njëri-tjetrin 
(si dallgët e detit), e pastaj do t’i fryhet Surit (Sinjalizimit për 
Ringjallje) dhe pastaj kemi për t’i bashkuar të gjithë njerëzit, 
për të dhënë llogari dhe për të marrë atë që e meritojnë.
100  Atë Ditë, Ne kemi për t’ua treguar të Vërtetën e Xhe-
henemit jobesimtarëve, duke ua mundësuar ta shikojnë me 
sytë e vet, 
101  jobesimtarëve, të cilët në jetën e dynjasë (nga indiferenca 
e mospranimi) u treguan të verbër ndaj këshillave të Mia, si 
dhe nuk pranonin që t’i dëgjonin as ajetet e Allahut (vargjet 
kuranore) me dëgjim pranues.
102  A mos, vallë, menduan ata që e mohuan Allahun se, 
nëse i marrin robërit e Mi: engjëjt, profetët, evlijatë apo 
shenjtorët, xhindët dhe shejtanët, si zota për t’i adhuruar 
në vendin Tim, kanë për të shpëtuar?! Vërtet që Ne këtyre 
jobesimtarëve u kemi përgatitur Xhehenemin, si vend për 
të qëndruar.
103  Thuaju, o i Dërguar: “A dëshironi t’ju tregoj, o njerëz, 
se kush ka për të qenë më fatkeqi e i dështuari për veprat 
që (lodhet për to dhe i) bën?!
104  Janë ata të cilët, në Ditën e Gjykimit, kanë për të parë se 
përpjekja dhe lodhja e tyre në jetën e dynjasë, janë zhdukur, 
ndërkohë që ata mendojnë se janë vepërmirë me atë që ata 
janë duke bërë (lutjen, adhurimin dhe sakrificën për zotat e 
rremë të tyre) duke menduar se (në Ditën e Gjykimit) kanë 

98  Dhu’l-Qarnayn said: “This barrier is a mer-
cy from my Lord. It will come between Gog and 
Magog and causing corruption on earth, and it will 
stop them from it. Then when the time which Al-
lah has appointed for their release comes before the 
Final Hour, He will level it to the ground. And the 
promise of Allah to level it to the ground and to 
release Gog and Magog is established and will not 
be broken”.

99  And I shall leave Gog and Magog to crowd and 
mix with one another on the day the barrier breaks, 
due to their large numbers. And the Trumpet will 
be blown a second time, then I shall bring them 
all back to life. I shall gather their bones and meat 
which had scattered, then I shall bring them to the 
gathering place.
100  And I shall present Hellfire to the unbelievers 
without any confusion, so they can see it clearly.
101  I shall present it to the disbelievers who were 
blind to the remembrance of Allah in the world, due 
to the veil which barred them from it, and they were 
unable to listen to and accept the verses of Allah.
102  So did those who disbelieved in Allah think to 
make My servants among the angels, messengers 
and satans, gods besides me? I have prepared Hell-
fire as a residing place for the disbelievers.
103  Say - O Messenger: Shall we tell you, O people, 
which people are the biggest losers in their actions?
104  Those who will see on the Day of Judgment that 
the effort they used to make in the world has gone 
to waste, whilst they thought they were doing well 
in their effort and that they will benefit from their 
actions. The reality was the exact opposite.
105  They are those who disbelieve in the signs of their Lord that prove His oneness and disbelieved in meeting Him, hence 
their actions became void due to their denial, and so they will not have any value with Allah on the Day of Judgment.
106  That recompense which is prepared for them is Hellfire, due to their denying Allah and making His revealed verses 
and His messengers a mockery.
After Allah mentioned the punishment of the disbelievers, He mentioned the reward of the believers.
107  Those who have faith in Allah and do good actions will have the highest of gardens, as a place to honour them.
108  Staying therein forever, they will not want to move from there, as no reward can come close to it.
109  Say - O Messenger: the words of my Lord are many. If the ocean were to be ink to write them with, the ocean water 
would finish before His words come to an end, and if I were to bring more oceans they would also finish.
110  Say - O Messenger: I am only a human like you, to whom it is revealed that your true god is One God who has no 
partner, namely Allah. Whoever fears meeting his Lord should do actions which conform with the sacred law, being sin-
cere to his Lord in them, and should not associate any partner to his Lord in worship.

 Beneficial Points:
1. It is established that the resurrection and gathering will take place, by gathering jinn and mankind on the plains of 
judgment with the second blowing of the Trumpet.
2. The biggest losers on the Day of Judgment are those whose effort in the world goes to waste, whereas they think they 
are doing good by worshipping others besides Allah.
3. It is impossible to enumerate the words of Allah, His knowledge, wisdom, and secrets, even if the seas and oceans were 
ink without bounds to write with.

304

304 JUZ 16EL-KEHF



që ka për të të gëzuar, se sapo i jemi përgjigjur lutjes tënde, duke të dhuruar ty një djalë, që do ta ketë emrin Jahja, emër 
të cilin nuk ia kemi dhënë askujt tjetër përpara tij.”

8  Zekeria, i habitur me fuqinë e Allahut, tha: “Po si do më lindka mua një djalë, kur gruaja ime s’mund të lindë, ndërsa 
unë jam në pleqëri dhe eshtrat më janë dobësuar?!”

9  Një engjëll i tha: “Është e vërtetë ajo që thua, se gruaja jote është sterile, që ti je në pleqëri dhe se eshtrat e tua të janë 
dobësuar, por Zoti yt më ka dërguar të të them se: “Krijimi i Jahjait prej një nëne sterile dhe një babai të moshuar është 
diçka e lehtë, pasi Unë edhe para kësaj të kam krijuar ty, o Zekeria, ndërkohë që ti nuk ekzistoje, pasi ishe asgjë!”

10  Zekeria tha: - “Zoti im, më mundëso mua (të shoh) një shenjë (para se të ndodhë), që të qetësohem me të (e ta di), 
duke më treguar se kur do të ndodhë kjo, për të cilën më kanë përgëzuar engjëjt.” Ai i tha: “Shenja e ndodhjes së asaj 
për të cilën të kam përgëzuar do jetë atëherë kur ti nuk do të mundesh t’u flasësh njerëzve për tri ditë e tri net radhazi, 
pa patur asnjë sëmundje dhe duke qenë shëndosh e mirë.”

11  Kur (erdhi momenti) Zekeria doli prej faltores së vet përpara popullit dhe nuk arriti t’u fliste dot, u bëri atyre me 
shenjë që “Lartësojeni Allahun e Lartmadhërishëm në fillim dhe në fund të ditës!” 

 Mësime nga ajetet:
 Tregimi i dobësisë dhe pamundësisë janë prej mënyrave më të dashura për t’u afruar tek Allahu, pasi kjo tregon dis-
tancim prej mundësisë e fuqisë vetjake dhe lidhjen e zemrës me mundësinë dhe fuqinë e Allahut.
 Preferohet që njeriu, para se të kërkojë diçka prej Allahut në lutjen e tij, të fillojë me përmendjen e mirësive të Allahut 
të Lartësuar që ia ka dhuruar atij dhe duke treguar përulje e nënshtrim.
 Kujdesi që duhet treguar për të menduar për atë që është në interes të fesë dhe besimit dhe dhënia përparësi atyre 
para çdo interesi tjetër.
 Preferohet që gjatë lutjes drejtuar Allahut të përdoren Emrat e Tij më të përshtatshëm për lutjen e drejtuar dhe që kanë 
kuptime të mira (sipas asaj që është përcaktuar në Kuran dhe Sunetin profetik).

SURJA MERJEM
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Hedhja poshtë e besimit të idhujtarëve dhe e të 
krishterëve se Allahu ka fëmijë dhe nxjerrja në pah 
e Mëshirës së gjerë të Allahu mbi robtë e Tij.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  [Kaf, Ha, Ja, A’jn, Sad] - është folur në lidhje 

me to në fillim të sures Bekare.
2  Ky është përkujtim i mëshirës prej Zotit tënd për 

robin e Vet Zekerian, të cilin po ta tregojmë ty, o i 
Dërguar, në mënyrë që të përfitohet prej tij.

3  Kur ai e luti Zotin e vet të Lartësuar në fshehtësi 
me një lutje gati të padëgjueshme, (si përulje ndaj 
Allahut) për të qenë (lutja) më afër (sinqeritetit 
dhe) pranimit.

4  Ai tha: “O Zoti im, mua më janë dobësuar esh-
trat e më janë shtuar thinjat, e unë kurrë nuk jam 
zhgënjyer për ndonjë lutje që të kam bërë, pasi sa 
herë që të kam lutur, Ti më je përgjigjur.

5  Unë jam i frikësuar për të afërmit e mi, se nuk do 
të mund ta kryejnë pas vdekjes time obligimin ndaj 
fesë (në ruajtjen e saj), pasi ata janë të angazhuar 
pas dynjasë dhe se gruaja ime është sterile, që nuk 
lind, prandaj më dhuro mua një djalë, që (ta edukoj 
e) të më ndihmojë, 

6  që të jetë trashëgues i (dijes së) profetësisë prej 
meje dhe trashëgues i saj (dijes së profetësive) prej 
familjes së Jakubit, si dhe bëje atë, o Zoti im, të 
kënaqshëm në fenë, moralin dhe dijen e tij!”

7  Allahu iu përgjigj menjëherë lutjes së tij dhe i 
thirri:” O Zekeria, Ne po të vëmë në dijeni me atë 

Sūrah Maryam (Mary)
 Themes of the Sūrah:

It shows how Allah manifests His mercy with His 
friends, such as granting pious offspring, and it 
declares Allah to be free from having children and 
helpers, in refutation of the liars.
Explanation:

1  Kaf Ha Ya ‘Ayn Sad. The discussion on similar 
letters has already passed in Sūrah Al-Baqarah.

2  This is mention of your Lord’s mercy on His 
servant (peace be upon him), which I relate to you 
to take lessons from.

3  When he called on his Lord quietly, so that it is 
more likely to be accepted.

4  He said: “My Lord, indeed my bones have be-
come weak, the white hairs on my head have in-
creased, and I was not unsuccessful in my suppli-
cating You. In fact, every time I supplicated You, 
You accepted.

5  And I feared that my relatives will not be able to 
fulfil the rights of the religion after my death, due 
to their engrossment in the worldly life. And my 
wife is barren, so grant me from Yourself a child 
to help me.

6  He will inherit prophethood from me and inherit 
from the family of Jacob (peace be upon him), and 
O Lord, make him pleasant in his religion, charac-
ter and knowledge”.

7  So Allah accepted his supplication and called 
out to him: “O Zechariah, I am informing you of 
what will please you. I have accepted your suppli-
cation and granted you a boy whose name will be 
John. I have not given this name to anyone before 

him”.
8  Zechariah said, amazed at the power of Allah: “How will a child be born to me when my wife is barren and I have 

reached the limit of old age and weakness of bones?”
9  The angel said: “The matter is as you have said, namely that your wife is barren and that you have reached the limit of 

old age and weakness of bones. However, your Lord said: For your Lord to create John from a barren mother and a father 
who has reached the extreme old age is easy. And I created you before this, O Zechariah, whilst you were not something 
to be mentioned as you were non-existent”.

10  Zechariah (peace be upon him) said: “My Lord, give me a sign I can feel content with and which will show that the 
glad tiding given to me by the angels has been attained”. He said: “Your sign of having attained what you were given 
glad tidings of is that you will not be able to speak to people for three days, not due to any illness, but rather you will be 
sound and well”.

11  Then Zechariah came out to his people from his place of prayer, and indicated to them without speaking to glorify 
Allah at the beginning and end of the day.

 Beneficial Points:
1. White hair is a sign of weakness and old age, and the envoy, forerunner and warner of death.  2. Weakness and help-
lessness are amongst the most beloved means to seek closeness to Allah, because they show absolving oneself from any 
power or strength and show attachment of the heart with the power and strength of Allah.  3. It is recommended for a 
person to mention Allah’s favours on him in his supplication and that which is appropriate to submission.  4. One should 
be eager for religious benefit and give it priority over all other benefits.  5. It is permissible to pray for a child and it is 
permissible to beseech Allah for the guidance of one’s child, in following the prophets (peace and blessings upon them) 
and the noble.  6. Keeping names with good meanings is recommended.  7. These verses contain proof of Allah’s clear 
power: just as Allah created man from nonexistence when he was nothing, He has the power to create John and bring him 
into existence.  8. It is permissible to act according to understandable signs.

١٩٩٨
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ndonjë e keqe, nëse ti e ke frikë Allahun dhe (dëshiron) të ruhesh (prej ndëshkimit të Tij)!”
19  Xhibrili i tha: “Unë nuk jam njeri(prandaj mos u frikëso). Unë jam një (engjëll që kam ardhur si) i dërguar prej Zotit 

tënd, i Cili më dërgoi që të të jap ty (lajmin se ti do të lindësh) një djalë të mirë e të pastër (të mirësjellshëm ndaj teje e 
i pastër nga bërja e gjynaheve).”

20  Merjemja e çuditur tha: “Si mund të kem unë një djalë, ndërkohë që mua as nuk më ka prekur ndonjë burrë dhe aq 
më pak të kem qenë imorale?!”

21  Xhibrili iu përgjigj: “Po, është ashtu siç thua, pra, se ty nuk të ka prekur asnjë njeri (si bashkëshort) dhe as nuk ke 
qenë imorale, mirëpo Zoti yt i Lartësuar ka thënë: “Krijimi i një fëmije pa nevojën e një babai është një çështje e lehtë 
për Mua, në mënyrë që ky djalë që do të të dhurohet ty, të jetë për njerëzit shenjë e argument i fuqisë së Allahut, si dhe 
Mëshirë prej Nesh për ty dhe ata që do t’i besojnë (udhëzimit me të cilin ai do u vijë). Krijimi i djalit tënd ka qenë Vendim 
i Caktuar tashmë prej Allahut, i shkruar me kohë në Leuhi Mahfudh (Librin e Ruajtur të Dijes së Allahut).”

22  Pasi engjëlli i fryu asaj (Fjalën e Zotit – Bëhu!) e ajo mbeti shtatzënë, (pikërisht atëherë) ajo u largua bashkë me të 
(Isain e palindur ende) në një vend, sa më larg njerëzve. 

23  Atje e zunë dhimbjet e lindjes dhe ajo u strehua në rrëzë të një palme hurme. Aty Merjemja (nga turpi i madh që 
ndiente nga kjo edhe) tha: “Ah, të kisha vdekur para kësaj dite e të kisha qenë e harruar e të mos përmendesha kurrë!”

24  Në atë moment, poshtë saj i foli Isai i sapolindur: “Mos u mërzit(oj nëna ime)! Ja, për ty Zoti yt ka bërë që të rrjedhë 
një rrëke uji pranë teje, që të pish prej saj.

25  Preke trungun e palmës së hurmës dhe shkunde atë, e pas kësaj do të bien për ty hurma të njoma, të buta e të sapo 
këputura. 

 Mësime nga ajetet:
 Durimi që duhet treguar gjatë kryerjes së obligimeve të kërkuara fetare.
 Pozita e lartë e mirësjelljes ndaj të dy prindërve si dhe vendi i nderuar që ata zënë tek Allahu, duke bërë që Allahu ta 
bashkojë atë pozitë bashkë me mirënjohjen ndaj Tij.
 Pavarësisht fuqisë së plotë të Allahut me shpalosjen e argumenteve të Tij të mahnitshme, të cilat Ai ia mundësoi Mer-
jemes, përsëri Ai e porositi atë, që edhe ajo të veprojë disa shkaqe, në mënyrë që të hante prej frutave të palmës.

12  Pastaj, atij i lindi Jahjai, i cili kur arriti moshën 
që mund t’i flitej, i thamë: “O Jahja, merre Teuratin 
seriozisht dhe me zell!”, duke i dhuruar atij edhe 
kuptueshmëri, dije, seriozitet dhe vendosmëri, edhe 
pse ai ishte në moshën e fëmijërisë.

13  Ne dhe i dhuruam atij mëshirë nga ana Jonë, 
duke e mbajtur të pastër atë prej gjynaheve dhe 
duke e bërë atë të ruajtur (prej tyre), që i kryente 
porositë e Allahut dhe largohej prej ndalesave të Tij.

14  Për më tepër, ai ishte bamirës i madh ndaj pri-
ndërve të vet, i dashur me ta, i mirësjellshëm ndaj 
tyre dhe nuk ishte arrogant ndaj Zotit të vet e as 
ndaj tyre, nuk ishte as kundërshtues i Zotit të vet 
e as i tyre.

15  Paqja dhe siguria e Allahut qofshin mbi të ditën 
kur lindi, ditën kur do vdesë e të dalë prej kësaj jete, 
si dhe ditën kur do të ringjallet në Ditën e Gjykimit, 
pasi këto janë momentet kyçe (për besimin) nëpër 
të cilat kalon njeriu, prandaj nëse ndihet i sigurt në 
to, atëherë nuk do të ketë më frikë për të.

16  Përkujtoju, o i Dërguar, në këtë Kuran që të 
është zbritur, tregimin rreth Merjemes. Kur ajo u 
largua prej familjes së saj, për t’u veçuar në një 
vend nga ana lindore e tyre (për shkak të turpit të 
shtatzënisë).

17  Ndërkohë që (më parë) ajo pati qenë në popullin 
e saj e ruajtur dhe madje edhe kur falej, vendoste 
një perde, në mënyrë që të mos e shihnin atë gjatë 
adhurimit që ajo i bënte Zotit të saj. Mirëpo (shka-
ku ishte se) Ne i dërguam asaj Xhibrilin, duke iu 
paraqitur asaj në formën e një njeriu ideal dhe ajo, 
e frikësuar se mos ai i dëshironte prej asaj ndonjë 
të keqe, 

18  i tha: “Unë i kërkoj mbrojtje të Gjithëmëshir-
shmit prej teje, të mos më vijë prej teje, o njeri, 

12  Then John was born to him. Once he reached an 
age in which he could be addressed, I said to him: 
“O John, take the Torah firmly and with effort”. 
And I granted him understanding, knowledge, firm-
ness, and resolve, whilst he was still a child.

13  And I granted him mercy from myself and kept 
him pure from sins. And he was pious, abiding by 
the commands of Allah and refraining from His 
prohibitions.

14  And he was dutiful to his parents, soft with them 
and kind towards them. And he was neither arrogant 
regarding obedience to his Lord or his parents nor 
was he disobedient towards his Lord or his parents.

15  And peace and safety be on him from Allah on 
the day he was born, the day he shall die and leave 
this life, and on the day he shall be raised alive on 
the Day of Judgment. These three places are the 
most frightening a person goes through, so if he is 
safe in them, he shall not have any fear in any other 
place.

16  And mention, O Messenger, in the book re-
vealed to you the story of Mary (peace be upon 
her), when she moved away from her family and 
stayed separately in a place to their east.

17  Thus, she made for herself a veil from the peo-
ple which would cover her, so that they cannot 
see her when she is worshipping her Lord. Then I 
sent Gabriel (peace be upon him) to her, thus he 
appeared to her in the form of a perfectly-formed 
human. So she thought he has a malicious intention 
towards her.

18  So when she saw him in the form of a perfect-
ly-formed human heading towards her, she said: “I 
seek protection of the Merciful from you that any harm should come to me from you, if you are pious and fear Allah”.

19  Gabriel (peace be upon him) said: “I am not a human. I am only a Messenger from your Lord who He has sent to you 
for me to give you a good pure child”.

20  Mary said surprisingly: “How can I have a child when neither a husband nor anyone else has come near me nor am I 
an adulteress that I should have a child?”

21  Gabriel said to her: “The matter is as you said, namely that no husband or anyone else has touched you nor are you an 
adulteress. However, your Lord said: ‘To create a child without a father is easy for Me. And it is so that the child granted 
to you is a sign for people of the power of Allah, and a mercy from Me to them, due to the good they will achieve through 
him. And the creation of this child of yours is a fixed decree from Allah and written in the Preserved Tablet’.

22  So she conceived him after the angel blew into her, then she withdrew with him to a place far from the people.
23  And the pangs of childbirth struck her and made her take refuge by the trunk of a date tree. Mary said: “If only I had 

died before this day and I was something not even mentioned, so that bad is not thought of me”.
24  Then Gabriel called to her from the bottom of the valley: “Do not grieve. Your Lord has made for you a spring of water 

beneath you from which you can drink.
25  And hold the trunk of the tree and shake it; it will instantly drop fresh ripe dates on you.

 Beneficial Points:
1. Being patient in fulfilling religious obligations is required.
2. Allah takes care of His prophets and chosen people.
3. One who disobeys his parents is a wretched tyrant.
4. Righteousness towards one’s parents has a very high status with Allah, as Allah mentioned it alongside gratitude to 
Him.
5. Allah praised those who obey Him.
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dhe ditën kur do të më ringjallin në Ditën e Gjykimit(prej tmerreve që do i përfshijë njerëzit e tjerë), pasi të tria këto janë 
vendimtare për njeriun.”

34  Ja, pra, ky ka qenë Isai, biri i Merjemes, e kjo është e Vërteta e thënë në lidhje me të, e jo ashtu siç thonë të humburit, të 
cilët akoma dyshojnë në lidhje me realitetin rreth tij dhe vazhdojnë të jenë në kundërshti me njëri-tjetrin.

35  Allahut nuk i nevojiten fëmijët, (i Shenjtëruar e i Pastër është Ai prej kësaj!), pasi nëse Ai do të dëshironte diçka, vetëm 
i thotë asaj “Bëhu!” dhe ajo të bëhet në mënyrë të pashmangshme, prandaj nuk i duhen fëmijët.

36  Kështu që thuaju, o i Dërguar, se Allahu i Lartësuar është Zoti im dhe Zoti i të gjithë juve, prandaj përkushtojani vetëm 
Atij adhurimin me një sinqeritet të kulluar. Kjo që unë ju përshkrova është edhe Rruga e Drejtë, që të çon tek Kënaqësia e 
Allahut.

37  Mirëpo grupacionet ranë në kundërshtime në lidhje me të Vërtetën e Isait, duke u ndarë në sekte të ndryshme në mesin e 
popullit të tyre, ku disa prej tyre që e besuan (si duhet), thanë: “Ai është i dërguar (dhe rob i Allahut) ”. Mirëpo disa të tjerë e 
mohuan (që ishte rob i krijuar dhe i dërguar i Allahut), siç ishin hebrenjtë, që e mohuan tërësisht, apo ata që e tepruan ndaj tij 
duke thënë për të se ai është bir i Allahut, apo ata që thanë se është ai vetë Zoti. I Lartësuar qoftë Allahu prej kësaj që thuhet 
dhe mjerë për kundërshtuesit në lidhje me të Vërtetën (që e shtrembëruan) rreth tij, nga ajo që do të shohin në Ditën e Madhe 
të Gjykimit, nga ajo që do dëshmohet, si dhe nga llogaria dhe dënimi që do të vuajnë (për këtë shpifje ndaj Allahut).

38  Sa shumë do të dëgjojnë e sa shumë do të shikojnë ata atë Ditë, por do të dëgjojnë atëherë kur nuk do t’u vlejë dëgjimi dhe do 
të shikojnë atëherë kur nuk do t’u vlejë shikimi, edhe pse keqbërësit në jetën e kësaj bote vazhdojnë të jenë akoma në një humbje 
të qartë larg Rrugës së Drejtë e nuk përgatiten për Botën Tjetër, derisa t’iu vijë papritur, ndërsa ata janë në zullumin e tyre. 

 Mësime nga ajetet:
 Në urdhrin që iu dha Merjemes që të mos fliste, ekziston argumenti për mirësinë e heshtjes në disa raste.  Zotimi për të 
qëndruar i heshtur ka qenë i lejuar për popujt para nesh. Ndërkohë,suneti profetik tregon se ai është i ndaluar në Sheriatin tonë. 
 Ajo për të cilën na ka informuar Kurani në lidhje me të Vërtetën rreth Isait, pra, se si ai është krijuar, është e Vërteta e padis-
kutueshme, në të cilën nuk ka asgjë të dyshimtë. Çdo gjë tjetër përveç saj është e pavërtetë, që nuk e meritojnë të dërguarit.
 Në jetën e dynjasë, jobesimtari tregohet i shurdhër dhe i verbër në lidhje me të Vërtetën që i paraqitet, mirëpo në Botën Tjetër 
ka për të parë e ka për të dëgjuar si mos më mirë, kur ta shohë dënimin e Allahut, por kjo nuk ka për t’i sjellë dobi. 

26  Kështu që ha prej hurmave të njoma, pi ujë dhe 
gëzohu me atë që të ka lindur e mos u mërzit (se 
çfarë do mendojnë njerëzit). Madje, nëse ndodh që 
të shohësh prej njerëzve dikë (që e njeh a të njeh) dhe 
të pyet në lidhje me të Vërtetën e lindjes së fëmijës, 
thuaji: “Unë ia kam bërë obligim vetes, që, për hir 
të Zotit tim, të hesht (për këtë), kështu që nuk kam 
për t’i folur askujt.”

27  Pas kësaj, Merjemja u kthye tek populli i saj me 
djalin e vet në duar. Duke e urryer diçka të tillë, ata 
i thanë: “Oj Merjeme, ti na ke ardhur me një gjë 
shumë të turpshme, pra, me këtë fëmijë, që nuk i 
dihet babai,

28  (njeri shumë i devotshëm në kohën e saj), as babai 
yt nuk pati qenë burrë i poshtër e as nëna jote nuk 
pati qenë imorale, pra, ti ishte prej një familjeje të 
pastër (të ndershme) dhe të njohur për devotshmëri. 
Atëherë, si munde të sjellësh një fëmijë që s’i dihet 
babai?!”

29  Aty ajo bëri me shenjë (që të pyesnin) nga biri i 
saj Isai, ndërkohë që ai ishte në djep, ndërsa populli 
i saj, të çuditur, i thanë asaj: “Çfarë t’i themi një 
foshnje që është në djep?!”

30  Atëherë, foli Isai duke thënë: “Unë jam rob i 
Allahut, i Cili më ka dhënë Inxhilin (që para se të 
lindja) dhe më ka bërë prej profetëve të Vet;

31  më ka bërë dobiprurës të madh ndaj njerëzve, 
kudo që të jem; më ka urdhëruar që të kryej faljen e 
namazit dhe dhënien e zekatit për sa të kem jetë;

32  më ka bërë bamirës ndaj nënës time, si dhe nuk 
më ka bërë mendjemadh në bindjen ndaj Allahut dhe 
as kundërshtues të Tij.

33  Dhe se Siguria (e Allahut) ka për të qenë me 
mua (ndaj shejtanit dhe pasuesve të tij) që ditën kur 
u linda, ditën kur do të vdes (prej agonive së saj) 

26  So eat of the ripe dates, drink of the water, and 
be pleased with your child and do not grieve. And 
if you see any person who asks you regarding the 
child, say to him: ‘I have bound myself to silence 
for my Lord’s sake, so I will not speak to any per-
son today’”.

27  Then Mary came carrying her child to her peo-
ple. Her people said to her out of shock: “O Mary, 
you have committed a grave fabricated matter, by 
bringing a child without a father.

28  O one who resembles Aaron (a righteous man) 
in worship, your father was not an adulterer nor was 
your mother. You are from a pure household known 
to be righteous, so how can you bring a child with-
out a father?”

29  She pointed towards her son Jesus (peace be 
upon him) who was in the cradle. So the people said 
in surprise: “How can we talk to a child who is in 
the cradle?”

30  Jesus (peace be upon him) said: “I am the serv-
ant of Allah. He gave me the Gospel and made me 
one of His prophets.

31  And He made me a great benefit for the serv-
ants wherever I am. And He ordered me to perform 
prayer and give Zakat for as long as I live.

32  And He made me righteous to my mother. And 
He did not make me arrogant towards the obedi-
ence of my Lord nor did He make me disobedient 
to her.

33  And safety from the satans and his helpers is on 
me on the day of my birth, the day of my death and 
the day I shall be raised on the Day of Judgment. 
The satan has no evil effect on me in these three 

frightening places”.
34  He who is described with these qualities is Jesus, son of Mary. And this discussion is the word of truth regarding him, 

not that which is said by the misguided who doubt and disagree in his affair.
35  It does not befit Allah to have a son, exalted and free He is from this. When He intends something, it is enough for 

Him to say regarding this thing: Be, and it most definitely becomes. So He who is like this is free from having a son.
36  And Allah, may He be glorified, is both my Lord and your Lord, so make worship sincere for Him alone. This which 

I have mentioned to you is the straight path that leads to the pleasure of Allah.
37  But the factions of Jews and Christians differed regarding the matter of Jesus (peace be upon him). The Jews said 

about him that he is a magician. Some Christians said about him that he is the son of Allah. Woe to those who differ re-
garding him, from witnessing the great Day of Judgment, due to its scenes, reckoning and punishment.

38  How horrible is what they will hear and see on the Day of Judgment, and how severe it will be for them. And how 
strange will be their condition which you will see. However, the oppressors in this worldly life are clearly misguided 
from the straight path. They will not prepare for the afterlife until it will suddenly come to them whilst they are in their 
wrongdoing.

 Beneficial Points:
1. The power of Allah is most perfect. All means are ineffective by themselves but only through the decree of Allah.
2. Ordering Mary to remain silent shows the virtue of keeping quiet in certain situations.
3. It is not permitted in our sacred law to vow to remain silent.
4. Jesus (peace be upon him) was granted safety by Allah on the day he was born in this life from the whispering of the 
satan, on the day of his death in the grave and on the Day of Judgment in the Hereafter.
5. The way Jesus was created as told by the Qur’ān is the definite truth in which there is no doubt. All the false lies besides 
this do not befit the messengers.
6. In this world, a disbeliever is deaf and blind to the truth, but he will hear and see in the afterlife when he will see the 
punishment. However, that will never benefit him.
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miqësisë sate me të.”
46  Azeri iu përgjigj birit të tij, Ibrahimit, duke i thënë: “Si guxon t’i refuzosh idhujt e mi, të cilët unë po i adhuroj, o Ibrahim?! 

Nëse ti nuk ndalesh nga përçmimi i idhujve të mi, kam për të të vrarë me gurë, prandaj largohu prej meje për një kohë të gjatë e 
mos më flit e as mos u tako me mua!”

47  Ibrahimi i tha: “Gjetsh paqe prej meje! Nga unë nuk ka për të të ardhur asgjë e padëshiruar. Unë kam për t’i kërkuar falje dhe 
udhëzim Zotit tim për ty, pasi Ai (Qoftë i Lartësuar!), ka qenë gjithmonë i Dashur me mua.

48  Unë këtu po ju lë juve dhe idhujt tuaj, të cilët ju po i adhuroni në vend të Allahut, për t’iu lutur vetëm Zotin tim, duke mos iu 
drejtuar akujt përveç Tij, me shpresën që Ai të mos më privojë (prej mirësive të Veta) kur unë ta lus, si dhe që të mos mbes fatkeq 
e i zhgënjyer prej lutjes time (po të lusja dikë tjetër).”

49  Pasi i la ata dhe zotat e tyre të rremë, të cilët ata i adhuronin në vend të Allahut, Ne ia kompensuam atij familjen që kishte lënë, 
duke i dhuruar birin e tij, Is’hakun dhe nipin, Jakubin, dhe duke e bërë secilin prej tyre profet.

50  Ne u dhuruam prej mëshirës Tonë nëpërmjet profetësisë dhe u mundësuam të jenë gjithmonë të vlerësuar në fjalët e njerëzve.
51  Pastaj përkujtoju në këtë Kuran, që të është shpallur ty, o i Dërguar, tregimin rreth Musait. Vërtet që ai pati qenë një i përzgjedhur 

e i ngritur, duke qenë edhe Resul (i dërguar me revelatë të re), edhe Nebij (profet që ndjek të dërguarit përpara tij). 

 Mësime nga ajetet:
 Meqë largimi i Ibrahimit prej popullit të vet ka qenë bashkë me Sarën, Allahu përmendi vetëm të birin, që ua dhuroi 
atyre të dyve ta lindnin së bashku, bashkë me nipin e tyre. Pastaj më vonë Ismaili është përmendur veçmas këtij tregimi, 
edhe pse Allahu ia pati dhuruar atë para se të lindte Is’haku.
 Mirësjellja, dashuria dhe butësia që duhet treguar në bisedat me prindërit, duke zgjedhur shprehjet më të mira për të 
folur me ata.
 Gjynahet e pengojnë njeriun prej mëshirës së Allahut, ia mbyllin atij dyert e saj, ashtu si bindja ndaj Allahut është 
shkaku kryesor për të arritur mëshirën e Tij.
 Allahu i Lartësuar i ka premtuar çdo vepërmiri se ka për ta bërë të lavdëruar dhe të besueshëm tek njerëzit, sipas 
veprave të mira që ai i bën, kurse Ibrahimi dhe pasardhësit e tij janë të parët e të devotshmëve vepërmirë. 

39  Prandaj paralajmëroji, o i Dërguar, njerëzit për Ditën 
e Pikëllimit; kur keqbërësi do të pikëllohet për të keqen 
që pati bërë, ndërsa vepërmiri do të pikëllohet se pse 
nuk bëri edhe më shumë vepra të mira; Ditë në të cilën 
do të shpalosen librat e veprave të njeriut, e ata do të 
ndahen për të dhënë llogari, ku secilit do t’i jepet ajo 
që ka ofruar; edhe nëse ata janë të mashtruar me jetën 
e kësaj bote e nuk e përfillin as Botën Tjetër e nuk e 
besojnë as Ditën e Gjykimit.

40  Pasi vetëm Ne do të mbetemi pas zhdukjes së krijesa-
ve dhe se vetëm Ne do ta trashëgojmë Tokën dhe gjithçka 
që është mbi sipërfaqen e saj pas zhdukjes së tyre. Vetëm 
Ne do të mbesim pas tyre e do t’i zotërojmë ata, si dhe 
do të bëjmë me ta çfarë të dëshirojmë dhe se vetëm tek 
Ne do të jetë kthimi i tyre në Ditën e Gjykimit, për të 
dhënë llogari e për ta marrë atë që meritojnë.

41  Përkujtoju gjithashtu në këtë Kuran që të zbritëm ty, 
o i Dërguar, lajmin mbi Ibrahimin. Vërtet që ai ka qenë 
njeri i së Vërtetës e pranues i sinqertë i ajeteve (porosive) 
të Allahut, si dhe Profet (i emëruar) prej Allahut.

42  Kur babait të vet, Azerit, i tha: “O babai im, përse 
adhuron në vend të Allahut një bust, që as nuk e dëgjon 
lutjen tënde e as nuk e shikon adhurimin tënd, që as nuk 
ta largon të keqen e as nuk ta sjell ty ndonjë të mirë?!

43  O babai im, mua më është dhënë dije në formën e 
shpalljes (revelatës), gjë që nuk të është dhënë ty, prandaj 
më ndiq mua, të të udhëzoj për tek Rruga e Drejtë (që 
të çon për tek Allahu dhe në Xhenet).

44  O babai im, mos adhuro shejtanin, me bindjen që po 
tregon ndaj tij (në adhurimin e idhujve), pasi shejtani 
është kundërshtues i të Gjithëmëshirshmit (me shtyrjen 
e njeriut të jetë mohues i Allahut).

45  O babai im! Unë kam frikë se do të të godasë dë-
nimi i të Gjithëmëshirshmit, nëse vdes femohues, duke 
u bërë kështu bashkëvuajtës me shejtanin, për shkak të 

39  And warn the people, O Messenger, of the Day 
of Regret when the evildoer will regret his evil-do-
ings and when the righteous will regret not being 
more obedient, when the scrolls of the servants will 
be wrapped, their reckoning is finished and each 
person goes towards what he had sent forward. But 
they have been deceived by their worldly life and 
are unmindful of the Hearafter, and they do not ac-
cept the Day of Judgment.

40  I am the one who will remain after the creation 
has perished. I shall inherit the earth and those on 
it, because they will have perished and I will remain 
after them, and I own them and do with them as I 
want. To Me alone they shall return on the Day of 
Judgment to be reckoned and recompensed.

41  And mention, O Messenger, in the Qur’ān 
which has been revealed to you the story of Abra-
ham (peace be upon him). He was very truthful and 
firmly believed the signs of Allah.

42  When he said to his father Azar: “O father, why 
do you worship besides Allah an idol which does 
not hear your supplication if you supplicate it, does 
not see your worship when you worship it, does not 
remove harm from you and does not bring any ben-
efit to you?

43  O father, such knowledge has come to me 
through revelation which has not come to you, so 
follow me and I shall guide you to the straight path.

44  O father, do not worship the satan by obeying 
him. The satan is disobedient to the Merciful, as 
He ordered him to prostrate to Adam but he did not 
prostrate.

45  O father, I fear a punishment from the Merciful 
will afflict you if you die in your disbelief, then you will be a companion to him in punishment due to your befriending 
him”.

46  Azar said to his son Abraham (peace be upon him): “Are you turning away from the idols I worship, O Abraham? If 
you do not stop criticising my idols, I shall pelt you with stones. Leave me for a long time. Do not talk to me or be with 
me”.

47  Abraham (peace be upon him) said to his father: “Greetings of peace to you from me. You will not face from me what 
you dislike. I shall seek forgiveness and guidance from my Lord for you. He is very kind to me.

48  And I shall leave you and leave the idols you worship besides Allah, and I shall call upon my Lord alone, without 
associating any partner with Him. Perhaps He will not deprive me if I pray to Him, otherwise I will be unsuccessful in 
praying to Him.

49  So when he left them and their gods they used to worship besides Allah, I replaced for him his loss of family, and so I 
gave him his son Isaac and I gave him his grandson Jacob. And each one of them I made a prophet.

50  And out of My mercy, I gave them much good alongside prophethood. And I established for them good praise which 
remains on the tongues of people.

51  And mention, O Messenger, in the Qur’ān revealed to you the story of Moses (peace be upon him). He was chosen 
and selected, and he was a Messenger and prophet.

 Beneficial Points:
1. The Day of Judgment will be a Day of Regret for the disbelievers and a day of happiness for the believers.
2. A person must be respectful, kind and soft when speaking to one’s parents, and one should choose the best name when 
addressing them.
3. Sins deprive the servant of Allah’s mercy and close its doors on him, just as obedience is the greatest means of attaining 
His mercy.
4. Allah has promised to spread true praise of every righteous person according to his righteousness. Abraham (peace be 
upon him) and his children are among the leaders of the righteous. 
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të këqij dhe të devijuar, të cilët e humbën namazin, duke mos e kryer atë në formën e kërkuar dhe kryenin çdo gjynah që ua 
kishte ënda e ua dëshironte epshi, por që më vonë kanë për ta gjetur të keqen, pra, Xhehenemin dhe zhgënjimin.

60  Përveç atij që u pendua për mangësinë e treguar dhe lënien pas dore të porosive, duke besuar pastaj në Allahun dhe duke 
bërë vepra të mira përmirësuese. Të tillët që u përshkruan me këto cilësi, kanë për të hyrë në Xhenet dhe nuk kanë për t’iu 
pakësuar prej shpërblimit të veprave të tyre asgjë, sado pak qoftë.

61  Aty janë Kopshtet e Xhenetit të Adnit (Vendqëndrimit të Përjetshëm), të cilat i Gjithëmëshirshmi ua ka premtuar robve 
të Vet përmirësues, që i kanë besuar e kanë punuar për to, edhe pse nuk i kanë parë. Allahu ua ka premtuar këtë Xhenet, i cili 
edhe pse për ta është i fshehtë, dhe Allahu ka për ta realizuar në mënyrë të pashmangshme.

62  Ata nuk kanë për të dëgjuar në të asnjë fjalë të ulët e as të turpshme, përveçse dhënie selami (përshëndetjeje) mes njëri-tjetrit 
dhe selame (urime) prej engjëjve, si dhe do t’iu vijë çdo ushqim që iu shijon, në mëngjes e në mbrëmje.

63  Ky Xhenet që u përshkrua me këto veçori, do të jetë edhe Xheneti të cilin Ne kemi për t’ua dhënë trashëgim robve Tanë të 
sinqertë, të cilët vënë në zbatim porositë dhe u largohen ndalesave.
* Pasi Allahu i Lartësuar përmendi shpërblimin që do t’u jepet të devotshmëve, përmend gjithashtu se devotshmëria është 
respektimi i urdhrave të Tij: 

64  Thuaji, o Xhibril – Muhamedit: “Melekët nuk zbresin kur të dëshirojnë vetë, ata zbresin vetëm me urdhër të Allahut, vetëm 
Allahut i takon gjithçka që ne e presim në Botën Tjetër dhe gjithçka që ne e lëmë pas prej të kaluarës së jetës së kësaj bote, si 
dhe gjithçka që është në mes dynjasë dhe Ahiretit dhe se Zoti yt, o i Dërguar, kurrë nuk ka harruar (e nuk harron) diçka. 

 Mësime nga ajetet:
 Nevoja e thirrësit për të patur gjithmonë dikë që ta ndihmojë dhe mbështesë në thirrjen e tij.
 Pohimi i cilësisë së të Folurit të Allahut të Lartësuar.
 Lavdërimi i mbajtjes së premtimit e të qenit njeri i së Vërtetës, pasi kjo është prej moralit të profetëve dhe të dërguarve 
dhe se e kundërta konsiderohet pabesi e dënueshme.
 Engjëjt janë të dërguarit e Allahut me shpallje, kështu që ata shkojnë te profetët dhe të dërguarit vetëm me urdhër të 
Allahut.

52  Kur Ne e thirrëm atë nga krahu i djathtë i malit, 
ndërsa Musai ishte përballë tij, duke e afruar atë për 
të hyrë në bisedë. Allahu i mundësoi që të dëgjonte 
aty edhe Fjalët e Tij.

53  Dhe Pastaj, prej mëshirës dhe mirësisë Tonë ndaj 
tij, i dhuruam (si mbështetje duke ia bërë) edhe vëllain 
e tij, Harunin profet, si përgjigje e lutjes që ai i bëri 
Zotit të vet për këtë.

54  Përkujto në këtë Kuran që ta kemi zbritur ty, o i 
Dërguar, edhe tregimin rreth Ismailit, i cili ishte njeri 
i besës në mbajtjen e premtimit (për t’u bërë kurban) e 
që ishte edhe Resul (i dërguar) edhe Nebij (profet).

55  Ai gjithmonë e porosiste familjen e tij për faljen e 
namazit dhe dhënien e zekatit dhe Zoti i vet e donte.

56  Pas tij, përkujto në këtë Kuran që të është zbritur 
ty, o i Dërguar, edhe Idrisin. Vërtet që ai ka qenë njeri 
i së Vërtetës dhe pranues i sinqertë i ajeteve (porosive) 
të Zotit të vet, si dhe Nebij (profet) prej profetëve të 
Allahut.

57  Ne ia ngritëm atij famën e përkujtimin nëpërmjet 
asaj që i kishim dhuruar, profetësisë, dhe ai kishte 
pozitë vërtet të lartë.

58  Të gjithë këta që u përmendën në këtë sure, duke 
filluar që nga Zekeria e duke përfunduar tek Idrisi, të 
cilëve Allahu u pati dhuruar mirësi nëpërmjet dhë-
nies së profetësisë; e që janë prej bijve të Ademit, 
prej bijve të atyre që i bartëm në një anije bashkë me 
Nuhun, prej bijve të Ibrahimit, prej bijve të Jakubit; 
si dhe çdokush që Ne ia kemi mundësuar që ta gjente 
udhëzimin tek Islami (Feja e Nënshtrimit ndaj Njërit 
e të Vetmit Zot-Allahut) e që Ne i kemi ngritur duke i 
bërë profetë. Kur dëgjonin ajetet (vargjet) e Allahut, 
ata menjëherë i binin në sexhde Allahut, duke qarë 
prej drojës ndaj Tij.

59  Mirëpo pas këtyre profetëve të ngritur erdhën breza 

52  I called him from the side of the mountain that 
was on the right in relation to where Moses (peace 
be upon him) was, and I brought him near in com-
munion, where Allah let him hear His speech.

53  I gave him, out of My grace and favour, his 
brother Aaron (peace be upon him) as a prophet, 
in answer to his prayer when he asked his Lord for 
that.

54  And mention, O Messenger, in the Qur’ān re-
vealed to you, the story of Ishmael (peace be upon 
him). He was true to his promise - whenever he 
made a promise he fulfilled it - and he was a mes-
senger and prophet.

55  He used to instruct his household to keep up the 
prayer and to give Zakat, and his Lord was well 
pleased with him.

56  And mention, O Messenger, in the Qur’ān which 
has been revealed to you, the story of Idris (peace 
be upon him). He was very truthful and firmly be-
lieved in the signs of his Lord, and he was one of 
the prophets of Allah.

57  I raised his mention by the prophethood I gave 
him and he therefore was of a high rank.

58  Those who were mentioned in this Sūrah, begin-
ning with Zachariah and ending with Idris (peace be 
upon them) are the ones whom Allah blessed with 
prophethood, from the children of Adam (peace be 
upon him), and from the children of those whom I 
carried in the Ark with Noah (peace be upon him), 
and from the children of Abraham and the children 
of Jacob (peace be upon them), and from those 
whom I blessed with guidance to Islam and whom 
I chose and made prophets. When they heard the 

verses of Allah being recited, they prostrated to Allah, weeping out of His fear.
59  After these chosen prophets came followers of evil and deviation, who neglected prayer by not offering it in the re-

quired manner, and who perpetrated sins driven by their own desires such as fornication. These people will come face to 
face with evil and disappointment in Hell.

60  But those who repented from their neglect and excess, who had faith in Allah, and who did righteous deeds; those who 
possess such attributes will enter Paradise and the reward of their actions will not be reduced in the least.

61  Gardens of residence and permanence, which the Merciful promised His servants in the Ghaib that He will make 
them enter them. They did not see them but they believed in them. Allah’s promise of Paradise - even though it is in the 
Ghaib - will most certainly come to pass.

62  There they will not hear anything futile nor any obscene talk. Instead they will hear the greeting of peace to one 
another and the greeting of peace from the angels to them. They will be given whatever type of food they desire in the 
morning and evening.

63  This Paradise, described with the above attributes, is the one that I will give to those of My servants who fulfilled the 
Commandments and avoided the Prohibitions.
After Allah, may He be glorified, mentioned the reward of those who were mindful of Him, He mentioned that Allah-con-
sciousness is to implement His command in the following verse.

64  And say - O Gabriel - to Muhammad (peace be upon him): The angels do not descent of their own accord. They only 
descend at Allah’s command. Everything ahead of us in the Hearafter, everything behind us in the world, and everything 
in between the world and the Hearafter, all belong to Allah. Your Lord, O Messenger, would not forget anything.

 Beneficial Points:
1. A preacher is always in need of assistants to help him in his call.  2. Proof of the attribute of speech for Allah, the Exalt-
ed.  3. Being true to one’s promise is praiseworthy and is the character trait of the prophets and messengers. The opposite, 
which is to breaks one’s promise, is blameworthy.  4. The angels are Allah’s messengers who bring revelation. They do 
not descend on any of the prophets or messengers from amongst humans except with Allah’s instruction.
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me kryerjen e porosive të Tij dhe me largimin prej ndalesave të Tij, ndërsa keqbërësit kemi për t’i (lëshuar prej saj duke i) lënë 
atje të gjunjëzuar e të poshtëruar, duke mos patur mundësi që të shpëtojnë prej tij.

73  Kur njerëzve u lexohen ajetet (vargjet) Tona, të zbritura tek i Dërguari i Ynë të qarta, mohuesit u drejtohen besimtarëve 
duke u thënë: “Cili prej dy grupeve tona ka vendqëndrime e banime më të mira dhe tubime e shoqëri më të njohura?! Grupi 
ynë apo grupi juaj?!”

74  Sa shumë popuj kemi shkatërruar përpara mohuesve të tillë, të cilët (njësoj si këta) vetëlavdëroheshin për atë që kishin, për 
shkak të pasurisë së madhe që kishin, e madje ata ishin akoma edhe më mirë se këta në pasuri dhe akoma edhe më të pashëm, 
si në veshje, ashtu edhe në fizik.

75  Thuaju, o i Dërguar: “Ai që përhumbet në devijimin e vet, i Gjithëmëshirshmi ka për ta lënë ashtu, në mënyrë që ta shtojë 
edhe më shumë humbjen që ka, derisa ta shikojë me sytë e vet atë që u është premtuar, domethënë, prej dënimit të përshpejtuar 
në jetën e kësaj bote apo dënimit të shtyrë për në Ditën e Kiametit. Dhe atëherë kanë për ta kuptuar se kush është në pozitën 
më të keqe apo kush do të ketë më pak përkrahës, grupi i tyre apo grupi i besimtarëve.

76  Përkundër lënies së të tillëve që ta shtojnë edhe më shumë humbjen që kanë, besimtarëve që u udhëzuan, Allahu ka për t’ua 
shtuar edhe më shumë udhëzimin, besimin dhe bindjen, veprat e mira përmirësuese, që të çojnë tek lumturia e përjetshme, si 
shpërblimi më i dobishëm dhe përfundimi më i mirë prej Zotit tënd, o i Dërguar.

 Mësime nga ajetet:
 Besimtarët duhet të angazhohen që t’i vënë në zbatim urdhrat, si dhe të jenë të vazhdueshëm në to, me aq sa ua lejon mu-
ndësia.
 Kalimi i të gjithë njerëzve në Zjarrin e Xhehenemit, pra kalimi mbi Urën e Siratit dhe jo përmes Zjarrit, është një çështje që 
do të ndodhë në mënyrë të pashmangshme.
 Standardet dhe këndvështrimet e sakta të fesë ndryshojnë nga përfytyrimet e injorantëve dhe të paditurve.
 Kush është i fundosur në devijim dhe i shtrënguar pas mohimit, Allahu e lë atë në arrogancën, injorancën dhe mohimin e tij, 
në mënyrë që vetëmashtrimi i tij të zgjasë dhe, si pasojë, të vuajë ndëshkimin më të ashpër për të.
 Allahu i përforcon besimtarët në udhëzim dhe ua shton atyre edhe më shumë suksesin dhe ndihmën, duke zbritur ajete (ar-
gumente), që janë shkaqe për t’ua shtuar edhe më shumë besimin e palëkundur, si një mrekulli ndaj tyre. 

65  Ai është Krijuesi i qiejve dhe i Tokës, Sunduesi dhe 
Rregulluesi i tyre dhe i gjithçkaje që ndodhet midis 
tyre. Vetëm Atë adhuro, sepe Ai e meriton. Përqe-
ndrohu në adhurimin e Tij, sepse Ai nuk ka asnjë të 
ngjashëm e as të barabartë, që mund të jetë pjesëmarrës 
në adhurimin ndaj Tij.

66  Ndërsa jobesimtari që e mohon ringjalljen, duke 
e përqeshur thotë: “ Vallë, pasi të kem vdekur, do u 
nxirrkam prej varrit i gjallë, për të jetuar një jetë të 
dytë?!” 

67  A nuk i kujtohet këtij mohuesi se Ne e krijuam 
atë në fillim, kur ai nuk ishte asgjë?! Pra, përse nuk 
mendon për krijimin e parë, që të kuptojë të dytin, 
edhe pse krijimi i dytë për Të është akoma edhe më i 
lehtë e më pak i mundshëm.

68  Pasha Zotin tënd, o i Dërguar, Ne kemi për t’i 
nxjerrë ata prej varreve të tyre për tek Mahsheri (Vendi 
i Llogarisë), duke i tërhequr zvarrë, bashkë me shej-
tanët e tyre, të cilët i devijuan, e pastaj kemi për t’i 
shtyrë për tek dyert e Xhehenemit të gjunjëzuar e të 
poshtëruar.

69  Aty pastaj kemi për ta tërhequr me ashpërsi dhe 
dhunshëm prej grupeve të humbura atë që ka qenë 
më i ashpri kundërshtues, duke filluar me udhëhe-
qësit e tyre.

70  Pas kësaj, Ne jemi më në dijeni se cili prej tyre e 
meriton më së shumti që të hidhet në Zjarr, me sa nxeh-
tësi e meriton të digjet dhe sa vuajtje meriton në të.

71  Nuk do të ketë asnjë prej jush, o njerëz, që të 
mos kalojë përmbi Urën e Siratit, që do jetë përmbi 
Xhehenem dhe se ky kalim është një Vendim i pa-
kthyeshëm tashmë i marrë prej Allahut. Caktimi i Tij 
nuk ndryshon assesi.

72  Pastaj, nëpërmjet kalimit mbi Urën e Siratit, kemi 
për t’i shpëtuar ata që ishin të ruajtur prej Zotit të tyre 

65  He is the Creator of the heavens and the Cre-
ator of the earth and their Owner and Controller. 
He is also the Creator, Owner and Controller of 
everything in between them so worship Him alone, 
for He alone is deserving of worship. Remain firm 
in worshipping Him, for He has no likeness or part-
ner who shares this worship with Him.

66  The disbeliever, who rejects resurrection, mock-
ingly says: What, when I die, I will come out of my 
grave alive for a second time? This is far-fetched.

67  Does this person who rejects resurrection not 
remember that I created him previously when he 
was nothing? He can then use the first creation as 
evidence for the second creation, even though the 
second creation will be simpler and easier?

68  By your Lord, O Messenger, I will take them out 
of their graves to the place of gathering along with 
the satans who had misled them. Then I will push 
them towards the doors of Hell, humiliated and on 
their knees.

69  I shall violently pull out from each of the groups 
of deviation those who were most disobedient, and 
these are their leaders.

70  Then I know best about those who most deserve 
to enter the Fire and endure and suffer its heat.

71  There is not one among you - O people - who 
will not cross over the bridge placed over Hell. 
Your Lord has made this crossing an incumbent de-
cree and no one can push back His decree.  72  Then 
after this crossing over the bridge, I will deliver 
those who were mindful of their Lord by fulfilling 
His instructions and avoiding His prohibitions, and 
I will leave the wrongdoers kneeling on their knees 
without being able to escape from it.  73  When My clear revelations to My Messenger are recited to people, the dis-
believers say to the believers:   Which of our two parties is better in residence and dwelling and superior in assembly 
and gathering: Our party or your party? 74  How many were the nations that I destroyed before these disbelievers who 
are proud of their material superiority, who had surpassed them in riches and in their outward appearance due to their 
expensive clothing and their bodily luxuries.  75  Say - O Messenger: The Merciful will grant respite to those wallowing 
in their misguidance, so that they fall further into it, until when they see what they have been warned about- either the 
swift punishment in this world or the punishment postponed to the Day of Judgment - then they will realise who is worse 
situated and who has the weakest forces. Is it their party or the party of the believers.  76  In contrast to the respite granted 
to those people so that they fall further into misguidance, Allah gives more guidance and obedience to those who are 
guided. Righteous deeds that lead to perpetual happiness are more beneficial - in the sight of your Lord, O messenger, in 
terms of their recompense and have a better outcome.

 Beneficial Points:
1. Believers must busy themselves with what they have been instructed and be consistent in that within the limits of 
their capacity.  2. The gathering of all creation for the reckoning is an established matter that will take place after they 
are resurrected from their graves.  3. Allah will present the disbelievers kneeling on their knees around Hell. Due to the 
severity of the terrors they will face, they will not be able to stand.  4. Allah will take out from every community and from 
the followers of every false religion those who were the most insolent and disobedient, who are the leaders, to multiply 
the punishment for them.  5. All created beings will arrive at the Fire, i.e. pass over the bridge without entering the fire. 
This is something that will most certainly occur.  6. Allah will save those who were mindful of Him and will release them 
from the fire of Hell. He will let the disbelievers remain there forever.  7. The correct standards and concepts of religion 
differ from the ideas of those who are ignorant and the lay people.  8. Allah destroyed many communities and groups who 
had more luxuries and wealth on account of their disbelief.  9. Allah leaves the person who is drowned in misguidance 
and rooted in disbelief, in the excess of his ignorance and disbelief, so that his delusion is prolonged and this makes his 
punishment more severe.  10. Allah keeps the believers firm on guidance and increases His grant of success and help to 
them. He sends down verses that become a means for an increase of their conviction as a reward for them.
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përfundojë afati i dhënë, që pas kësaj Ne t’i ndëshkojmë me atë që ata meritojnë.
85  O i Dërguar! Kujto Ditën e Ringjalljes, kur ata që e kanë frikë Zotin, duke zbatuar urdhërimet dhe ndalimet e Tij, do t’i mbledhim 

përpara Zotit të tyre me nderime, duke i bërë të ndihen krenarë..
86  Ndërkohë që mohuesit kemi për t’i drejtuar për në Xhehenem, të etur për ujë e të tharë.
87  Për ta kurrë nuk ka për të pasur ndonjë ndërmjetësim nga njëri-tjetri, përveç nëse ata sa ishin në dynja kanë bërë me Allahun ndonjë 

marrëveshje, duke i besuar Atij dhe të dërguarve të Tij (që t’i shpëtonte për hir të kësaj prej atij dënimi).
88  E për më tepër, hebrenjtë, të krishterët dhe disa idhujtarë thanë se: i Gjithëmëshirshmi ka fëmijë.
89  Vërtet që ju, të cilët e trilluat këtë fjalë, keni thënë diçka të llahtarshme.
90  Edhe qiejt gati sa nuk u çanë prej kësaj fjale të tmerrshme, Toka gati sa nuk shpërtheu, madje edhe malet gati sa nuk u shembën 

e të bëheshin rrafsh.
91  Kjo, vetëm pse ata i mveshën të Gjithëmëshirshmit fëmijë. I Lartësuar është Allahu prej kësaj gjëje, me një lartësim sublim!
92  Allahu nuk ka nevojë që të ketë fëmijë dhe Ai është i Pastër (nga kjo shpifje) në lidhje me këtë (që ata ia mveshin).
93  Çdokush që gjendet në qiej dhe në Tokë, qoftë ai melek, xhind apo njeri, do të dalë i përulur para Zotit në Ditën e Gjykimit.
94  Ai i ka përfshirë të gjithë ata me Dije, e i ka numëruar ata një e nga një, kështu që Atij nuk i fshihet prej tyre asgjë.
95  Si dhe secili prej tyre ka për t’i ardhur Atij në Ditën e Gjykimit i vetëm, pa patur asnjë pasuri e asnjë ndihmues. 

 Mësime nga ajetet:
 Ajetet na tregojnë për mendjelehtësinë e mohuesve, mendimet naive dhe ushqimin me iluzione, pasi ata kanë për të 
gjetur pikërisht të kundërtën e tyre në Botën Tjetër.
 Allahu u lëshon shejtanët jobesimtarëve, duke i joshur dhe mashtruar për të bërë të këqija e për t’i nxjerrë ata prej 
bindjes dhe nënshtrimit ndaj Allahut, për në gjynahe.
 Ndjekësit e mirësisë, dijes dhe përmirësimit, kanë për të ndërmjetësuar me lejen e Allahut në Ditën e Gjykimit për të 
afërmit, shokët dhe familjarët e tyre, që ata të mos dënohen për gjynahet për të cilat nuk janë penduar sa janë në dynja, 
nëse gjynahqarët kanë qenë besimtarë fillimisht. 

77  A e ke parë, o i Dërguar, atë që, edhe pse i mohoi 
argumentet Tona të pakundërshtueshme, tha: Për mohimin 
tim (të Kuranit a të Jetës Tjetër) nuk do më bjerë mua 
asgjë e keqe, përkundrazi, do të më jepet edhe më shumë 
pasuri dhe fëmijë.

78  A mos vallë ai e ka parë Gajbin (të fshehtën e ngjar-
jeve), që i tha ato fjalë, meqë është i bindur?! Apo mos, 
vallë, ai ka marrë prej Allahut ndonjë premtim që Ai do 
t’i japë atij pasuri dhe fëmijë (për këtë) duke e futur pastaj 
edhe në Xhenet?! 

79  Kurrsesi nuk është ashtu, siç ai pretendon. Megjithatë, 
Ne kemi për ta shkruar atë që ai thotë dhe atë që ai vepron, 
duke ia shtuar edhe më shumë dënimin, përmbi dënimin 
që do të ketë, për shkak të mohimit të tij.

80  Vetëm Ne kemi për të qenë Trashëgimtarë të asaj që 
ai ka për të lënë prej pasurisë dhe fëmijëve, pasi ta kemi 
zhdukur atë, duke na ardhur në Ditën e Gjykimit i vetëm 
e i zhveshur prej çdo gjëje me të cilën ai kënaqej në jetën 
e dynjasë, prej pasurisë dhe pozitës që kishte.

81  Mirëpo idhujtarët akoma vazhdojnë të marrin zota të 
rremë, duke i adhuruar ata në vend të Allahut, në mënyrë 
që t’u jenë atyre ndihmues dhe përkrahës, për të arritur 
fitore nëpërmjet tyre.

82  Kurrsesi nuk është ashtu siç ata pretendojnë, pasi këta 
zota të rremë, që ata i adhurojnë në vend të Allahut, në 
Ditën e Gjykimit kanë për ta kundërshtuar adhurimin që 
idhujtarët u bëjnë, si dhe kanë për t’u distancuar prej tyre 
duke iu shndërruar në armiq.

83  A nuk e ke parë, o i Dërguar, se si Ne ua kemi lëshuar 
shejtanët, që t’i kenë nën kontroll e t’i shtyjnë jobesimtarët 
për bërjen e gjynaheve dhe pengimin prej fesë së Allahut, 
duke i acaruar?!

84   Kështu që mos i kërko Allahut, o i Dërguar, që t’ua 
përshpejtojmë atyre shkatërrimin përfundimtar, pasi Ne 
jemi duke ua përllogaritur kohën e jetës, derisa atyre t’u 

77  Have you, O messenger, seen the man who de-
nies My evidences, rejects My warning and says: If 
I die and am resurrected, I will certainly be given a 
lot of wealth and children?

78  Does he have knowledge of the Ghaib and there-
fore he said that with some proof? Or does he have 
a pledge with his Lord to enter him into paradise 
and to give him wealth and children?

79  The matter is not as he claimed. I will certainly 
record what he says and does; and I will give him 
a punishment over and above his punishment be-
cause of the falsehood that he claims.

80  I shall inherit the wealth and children he leaves 
behind after I destroy him, and he will come to Us 
on the Day of Judgement all alone, with the wealth 
and fame that he enjoyed having been taken away 
from him.

81  The idolaters have taken for themselves things 
of worship other than Allah, so that they may be a 
support and source of assistance for them.

82  The matter is not as they claimed. These things 
that they worshipped besides Allah will reject the 
idolaters’ worship of them on the Day of Judgment. 
They will disassociate themselves from them and 
become their enemies.

83  Have you, O Messenger, not seen that I sent the 
satans and gave them authority over the disbeliev-
ers inciting them to commit sins and prevent others 
from Allah’s religion?

84  Do not be hasty, O Messenger, in asking Allah 
to punish them quickly. I am keeping a close record 
of their lives, until when the period of their respite 
comes to an end, I will punish them with what they 

deserve.
85  Remember, O Messenger, the Day of Judgment when I will gather those who were mindful of their Lord - by fulfilling 

His instructions and avoiding His prohibitions - to their Lord as a delegation that is honoured and respected.
86  I will drive the disbelievers to Hell thirsty.
87  These disbelievers will not have the power to intercede for one another, except for those who had taken a pledge with 

Allah in the world by having faith in Him and in His messengers.
88  The Jews, the Christians and some of the idolaters said: The Merciful has taken a son.
89  You - who say this - have indeed brought something monstrous.
90  The heavens almost rupture because of this detested statement, the earth almost splits, and the mountains almost fall 

in ruins.
91  All of this because they have attributed a son to the Merciful. Allah is high above that by far.
92  It is not befitting of the Merciful to take a son as He is pure of that.
93  There is no angel, human being or jinn in the heavens and earth but that he will come in submission to his Lord on 

the Day of Judgment.
94  He has full knowledge of them and has numbered them exactly. Nothing of theirs is hidden from Him.
95  Each one of them will come to Him on the Day of Judgment alone, without any helper or any wealth.

 Beneficial Points:
1. The verses indicate the absurdity of the disbeliever and the naivety of his thinking by his having sweet hopes but he 
will find the complete opposite in the world of the Hearafter.
2. Allah has given authority to the satans over the disbelievers by their misleading them, inciting them to do evil and 
removing them from obedience to sin.
3. The people of virtue, knowledge and righteousness will intercede with Allah’s permission on the Day of Judgment.
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qiejt e lartë, prandaj ai është një Libër madhështor, 
i zbritur prej Krijuesit Madhështor.

5  Ai është Mëshiruesi, i Cili u ngrit dhe u lartësua mbi Arsh (Fronin e Tij), ashtu siç i takon Lartmadhërisë së Tij.
6  Vetëm Atij i përket gjithçka që është në qiej, gjithçka që është në Tokë, gjithçka që është në mes tyre dhe gjithçka 

që është nën dhé, në aspektin e krijimit, të zotërimit dhe të drejtimit.
7  Edhe nëse e shpreh hapur fjalën tënde apo e fsheh atë, o i Dërguar, dije se për Allahun është njëlloj, Ai e di atë. Ai 

e di atë që është sekret e madje edhe atë që është më e fshehtë se sekreti - ndjenjat shpirtërore, kështu që Atij nuk i 
fshihet asgjë prej tyre.

8  Ai është Allahu, përveç të Cilit nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet. Vetëm Atij i përkasin Cilësitë më të 
bukura të Përsosmërisë absolute.
* Meqë i Dërguari j e vuante refuzimin që ia bënte populli i tij, Allahu e ngushëlloi atë nëpërmjet tregimit të Musait, 
duke thënë: 

9  A nuk dëshiron të dish, o i Dërguar, mbi tregimin e Musait, birit të Imranit?!
10  Kur ai pa një zjarr gjatë udhëtimit, i tha familjes së vet: “Qëndroni këtu, sepse pashë një zjarr dhe ndoshta do t’ju 

sjell prej tij ndonjë gacë ose do të gjej dikë që të më tregojë rrugën”.
11  Kur iu afrua zjarrit, Allahu i Lartësuar e thirri e i tha: “O Musa!
12  Unë (që po të flas) jam Zoti yt, prandaj hiqi nallanet, si përgatitje për të biseduar me Mua, pasi ti je në luginën e 

shenjtë Tuva. 

 Mësime nga ajetet:
 Kurani nuk ka zbritur që t’i lodhë shpirtrat në adhurim dhe t’i rëndojë me vështirësi, por ai është një Libër përkujtues, 
prej të cilit përfitojnë ata që ia kanë frikën Zotit të tyre.
 Allahu i Lartësuar e ka përmendur krijimin së bashku me urdhërimin, sepse ashtu siç krijimi nuk del jashtë Urtësisë 
së Tij, ashtu edhe urdhri që Ai jep është vetëm drejtësi dhe urtësi.
 Burri e ka detyrim që të shpenzojë për familjen e vet (bashkëshorten), për ushqime, veshmbathje, banim dhe të gjitha 
gjërat që i nevojiten për t’i përballuar nevojat jetës, të ftohtin dhe urinë. 

96  Sa u përket atyre që besojnë tek Allahu dhe 
bëjnë vepra të mira e të pëlqyeshme për Atë, Ai ka 
për t’u dhuruar dashuri, duke i dashur ata e duke 
i bërë edhe të tjerët që t’i duan ata.

97  Në të vërtetë, Ne e kemi bërë të lehtë këtë Ku-
ran, duke e zbritur atë në gjuhën tënde, o i Dërguar. 
Këtë e kemi bërë që t’i përgëzosh nëpërmjet tij ata 
që ruhen (prej gjynaheve), duke zbatuar urdhrat 
dhe ndalimet e Mia dhe që të frikësosh njerëzit 
e ashpër në armiqësinë dhe në arrogancën e tyre 
ndaj së Vërtetës.

98  Sa e sa popuj i kemi shkatërruar para popullit 
tënd, a mos po shikon sot ndonjë prej tyre që të jetë 
gjallë apo të dëgjosh ndonjë fjalë prej tyre?! 

SURJA “TÂ HÂ”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Lumturia qëndron në ndjekjen e rrugës së Kuranit 
dhe mbartjen e mesazhit të tij, ndërsa mjerimi 
qëndron në kundërshtimin e tij.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  [Ta, Ha!] Janë germa të veçanta, kuptimi i 

të cilave është shpjeguar në fillimin e sures El-
Bekare.

2  O i Dërguar, Ne nuk ta kemi zbritur Kuranin 
që të stërmundosh veten nga keqardhja se populli 
nuk pranon të besojë në të.

3  Por ta zbritëm që ai të shërbejë si këshillë 
për njerëzit që Allahu ua ka mundësuar t’ia kenë 
drojën Atij.

4  Atë e ka zbritur Allahu, i Cili i krijoi Tokën dhe 

96  Those who have faith in Allah, and do righteous 
actions that Allah is pleased with, Allah will create 
for them love by His loving them and by making 
them beloved to His servants.

97  We have made this Qur’ān easy by revealing it 
in your own language, O Messenger, so that you 
may bring glad news to those who are mindful by 
fulfilling My instructions and avoiding My prohi-
bitions, and so that you may warn a people who 
are harsh in disputing and stubborn in accepting the 
truth.

98  How many communities I have destroyed be-
fore your people! Do you perceive a single one of 
those communities today, or hear any sound from 
them? What afflicted them may afflict others when 
Allah gives permission.

Sūrah Taha
 Themes of the Sūrah:

Encouragement of the Prophet (peace be upon him) 
to carry on and be steadfast in the mission.

 Explanation:
1  This sūrah begins with the disconnected letters, 

the explanation for which has already preceeded in 
Sūrah Baqarah.

2  I have not revealed the Qur’ān to you, O Mes-
senger, to become distressed by your people’s turn-
ing away from having faith in it.

3  We only revealed it to be a reminder for those 
whom Allah has blessed so that they fear Him.

4  It was sent down by Allah, Who created the earth 
and the high heavens. It is thus a grand Qur’ān, as it 
was sent down by a Grand Being.

5  The Merciful who established Himself on the Throne, in a meaning that is befitting for His Majesty, may He be glo-
rified.

6  Everything in the heavens and on earth, and all that is beneath the soil, belong to Him alone, may He be glorified. He 
created, owns and controls all of it.

7  If you, O Messenger, proclaim the word or conceal it, He, may He be glorified, knows all of that. He knows the secrets 
and what is even more hidden, such as thoughts in the mind. Nothing is hidden from Him.

8  Allah, there is no being deserving of worship besides Him. To Him alone belong the perfect Names that have reached 
the most complete level of perfection and excellence.
Since the Prophet (peace be upon him) was distressed at his people’s rejecting the message, he is consoled by the account 
of Moses (peace be upon him) in the Ayah:

9  The story of Moses, son of Imran, (peace be upon him), has come to you - O Messenger.
10  When he saw a fire whilst travelling and he said to his family: Stay here––I can see a fire. Maybe I can bring you a 

flaming brand from it or find somebody to guide me to the path.
11  When he came to the fire, Allah, may He be glorified, called out to him saying: O Moses.
12  I am your Lord. Take off your shoes in preparation for your conversation with me. You are in the purified valley (of 

Tuwa.)
 Beneficial Points:

1. The revelation of the grand Qur’ān was not to cause hardship to the soul in worship or to make it taste great difficulty. 
It is only a book that serves as a reminder, from which those who fear their Lord benefit.
2. Allah has mentioned the creation and the instruction together. Just as there is wisdom in the creation, similarly He only 
instructs and prohibits with justice and wisdom.
3. It is a man’s duty to provide maintenance for his family (wife) in the form of food, clothing, accommodation and the 
means of warmth when it is cold.

٢٠١٣٥
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do të dalë e bardhë, jo nga sëmundja (e lebrës), por si një mrekulli e dytë për ty.
23  Ne t’i shfaqëm këto dy mrekulli, o Musa, në mënyrë që të tregojmë disa prej shenjave Tona madhështore, të cilat 

vërtetojnë fuqinë Tonë dhe se ti je i dërguar prej Allahut.
24  O Musa, shko tek Faraoni, pasi ai i ka kaluar kufijtë në mohimin dhe mosbindjen ndaj Allahut!”
25  Musai i tha: “Zoti im, ma zgjero gjoksin, që t’i përballoj shqetësimet!
26  Ma lehtëso këtë çështje!
27  Më mundëso që të flas qartë e bukur,
28  në mënyrë që t’i kuptojnë fjalët e mia, kur t’u përcjell Mesazhin Tënd!
29  Dhe më bëj një ndihmës prej familjes sime, që të më mbështesë në përgjegjësitë e mia!
30  (Më jep) vëllain tim, Harunin, të birin e Imranit!
31  Ma forco shpinën nëpërmjet tij (për ta bartur këtë përgjegjësi)!
32  Bëje atë shoqëruesin tim në Shpallje,
33  që të Të ngremë lart me lavde
34  e të Të përmendim shumë (me lutje e lavde).
35  Vërtet, Ti na ke mbikëqyrur gjithmonë dhe Ty nuk të fshihet asgjë prej punëve tona!”
36  Allahu tha: “Ta dhamë atë që kërkove, o Musa.
37  Në fakt, të kemi dhuruar edhe mirësi të tjera më parë.

 Mësime nga ajetet:
 Detyrimi për të dëgjuar me vëmendje, kur bëhet fjalë për çështje të rëndësishme, ku më e rëndësishmja prej tyre është 
dëgjimi i Shpalljes së zbritur nga Allahu.
 Shpallja e parë që iu zbrit Musait përmbante dy bazat kryesore të besimit, pranimin e Njëshmërisë së Allahut dhe 
besimi në ardhjen e Kiametit, si dhe detyrimin më të rëndësishëm pas besimit e që është falja e namazit.
 Bashkëpunimi mes thirrësve është i domosdoshëm për të arritur suksesin e synuar, sepse Allahu e bëri profet vëllain 
e Musait, Harunin, për ta ndihmuar atë në përcjelljen e Mesazhit qiellor.
 Është shumë e rëndësishme që thirrësi të ketë aftësi për të qenë sa më i qartë e i kuptueshëm për njerëzit që i thërret.

13  Unë të kam përzgjedhur, o Musa, që të trans-
metosh Mesazhin Tim, prandaj dëgjoje mirë atë që 
kam për të të shpallur.

14  Unë (që po të flas), në të vërtetë jam Allahu 
dhe përveç Meje nuk ka zot tjetër që e meriton 
të adhurohet. Prandaj vetëm Mua më adhuro dhe 
kryeje faljen e namazit në formën më të plotë, që 
të më përmendësh Mua gjatë tij.

15  Vërtet, Ora (e Kiametit) do të vijë e do të ndodhë 
në mënyrë të pashmangshme. E kam fshehur atë në 
mënyrë të atillë, që krijesat të mos ia dinë kohën, 
por të mund t’i njohin shenjat e (afrimit të) saj, të 
treguara nga profetët. Ajo Ditë do të vijë, me qëllim 
që gjithkush të shpërblehet për veprat që ka bërë, 
qoftë për mirë apo për keq.

16  Prandaj, mos i lejo ata që nuk besojnë në Ditën e 
Gjykimit dhe rendin pas kënaqësive të ndaluara, që 
të të shmangin ty nga besimi i saj dhe nga përgatitjet 
për ta pritur atë me vepra të mira. Përndryshe do të 
shkatërrohesh edhe ti.

17  Ç’është ajo që ke në dorën tënde të djathë, o 
Musa?!

18  Musai u përgjigj: “Ky është shkopi im, që e për-
dor për t’u mbështetur gjatë ecjes dhe për të goditur 
pemët, që t’u bien gjethet e t’i hanë ato delet e mia. 
E përdor atë edhe për dobi të tjera”.

19  Allahu i tha: “Hidhe atë, o Musa!”
20  Musai e hodhi. Shkopi menjëherë u shndërrua 

në një gjarpër, që lëvizte me një shpejtësi të frik-
shme.

21  Pastaj Allahu i tha Musait: “Merre shkopin dhe 
mos u frikëso prej shndërrimit të tij në gjarpër, 
sepse kemi për ta kthyer atë në gjendjen e tij të 
mëparshme sapo ta kapësh.

22  Gjithashtu, fute dorën nën krahun tënd dhe ajo 

13  I have chosen you - O Moses - to convey My 
message, so listen to what I reveal to you.

14  I am Allah; there is no being deserving of wor-
ship but Me. So worship Me alone and perform the 
prayer in the perfect manner so that you may re-
member Me in it.

15  The Hour is most definitely coming and it will 
certainly occur. I almost keep it hidden so that 
no creation knows its time, but they are aware of 
its signs by the information given to them by the 
Prophet sent to them, so that each soul is rewarded 
for what it did, whether good or evil.

16  Do not let those disbelievers who do not believe 
in it and who follow their unlawful desires distract 
you from believing in it and preparing for it by 
doing righteous action and so bring you to ruin on 
account of it.

17  What is that in your right hand, O Moses?
18  Moses (peace be upon him) said: It is my stick: 

I lean on it when walking, I beat down tree leaves 
with it for my sheep, and it has many other uses 
besides those I mentioned.

19  Allah said: Throw it down, O Moses.
20  Moses threw it down and it turned into a snake 

moving swiftly.
21  Allah said to Moses (peace be upon him): Take 

hold of the stick and do not fear its having turned 
into a snake. When you take hold of it I will return 
it to its former state.

22  Now press your hand to your side and it will 
come out white, without any leprosy; that is another 
sign for you.

23  I have shown you these two signs - O Moses - to show you some of My greatest signs that indicate My Power and that 
you are a messenger sent by Allah.

24  Go - O Moses - to Pharaoh, for he has overstepped the bounds in disbelief and rebellion against Allah.
25  Moses (peace be upon him) said: Lord, expand my breast for me so that I can bear the difficulty.
26  Make my task easy.
27  Give me the ability to speak eloquently.
28  So that they understand my speech when I convey Your message to them.
29  Give me a helper from my family who will assist me in my affairs.
30  Aaron, the son of Imran, my brother.
31  Strengthen my determination through him.
32  And make him my partner in the mission.
33  So that we can glorify You much.
34  And remember You much.
35  You are always watching over us. Nothing of ours is hidden from You.
36  Allah said: I have granted your request, O Moses.
37  I had favoured you another time.

 Beneficial Points:
1. The necessity of listening properly in important matters, the most important of which is revelation sent down from 
Allah.
2. The first revelation sent to Moses contained two principles of faith, which are: Acknowledgment of Allah’s oneness 
and faith in the Hour (the rising) and the most important religious obligation after faith which is prayer.
3. Cooperation amongst those calling to Allah is necessary to achieve the objective. Allah made for Moses his brother 
Aaron a prophet to assist him in carrying out the mission.
4. The importance of a preacher having the skill to make those who are called understand.

313

313 JUZ 16TAHA



të mendohet, do të Më ketë frikë e do të pendohet”.
45  Musai dhe Haruni thanë: “Kemi frikë se do të na ndëshkojë para se të përfundojmë thirrjen e tij apo se do të kalojë 

çdo kufi, duke na bërë padrejtësi me vrasje a mundime të tjera.”
46  Allahu u tha: “Mos u frikësoni, sepse Unë jam me ju, me ndihmën dhe mbështetjen Time, dëgjoj dhe shikoj çdo gjë 

që ndodh mes jush dhe atij.
47  Prandaj shkoni tek ai dhe i thoni: ‘Ne na ka dërguar Zoti yt, o Faraon. Prandaj lëri të vijnë me ne bijtë e Izraelit 

dhe mos i ndëshko më duke ua vrarë bijtë dhe duke ua lënë gjallë bijat! Për këtë të kemi sjellë prova të qarta prej Zotit 
tënd, që tregojnë vërtetësinë tonë. (Ta dish se) siguria prej dënimit të Allahut i takon vetëm atij që beson dhe ndjek 
udhëzimet e Tij.

48  Allahu na ka shpallur se dënimi në këtë botë dhe në Botën Tjetër do të përfshijë ata që i mohojnë argumentet e Tij 
dhe kundërshtojnë mesazhin që sjellin të dërguarit’.”

49  Faraoni, duke e mohuar fjalën e tyre, u tha: “Kush qenka Zoti juaj, që ju mëtoni se ju dërguar tek unë, o Musa?!”
50  Musai i tha: “Zoti ynë është Ai, i Cili i ka dhënë çdo krijese formën dhe pamjen që i përshtatet, e pastaj e ka udhëzuar 

që të ndjekë qëllimin për të cilin është krijuar.”
51  Faraoni i tha: “Atëherë, çfarë më thua për popujt të mëparshëm, që ishin mohues?!”

 Mësime nga ajetet:
 Përsosmëria e kujdesit të Allahut për bashkëfolësin e Tij, Musain dhe për të gjithë profetët dhe të dërguarit e tjerë. 
Madje edhe trashëgimtarët e tyre përfitojnë nga ky kujdes, sipas marrëdhënieve të tyre me Allahun.
 Një nga shfaqjet e udhëzimit të përgjithshëm për krijesat është instinkti që Zoti i ka dhënë secilës prej tyre për të bërë 
çfarë është në dobi të tyre, siç është vetëmbrojtja, shumimi, të ushqyerit etj..
 Pasqyrimi i vlerës së përpjekjes për të urdhëruar të mirën dhe për të ndaluar të keqen, gjë e cila duhet bërë me butësi, 
mirësjellje dhe modesti, veçanërisht ndaj atij që ka pushtet e fuqi dhe ndihet i sigurt.
 Allahu është i Vetmi që e zotëron dijen e së Fshehtës për të kaluarën, për të tashmen dhe për të ardhmen. 

38  Të falëm mirësi, kur i dhamë nënës sate frymë-
zim, nëpërmjet të cilit të mbrojtëm prej kurthit të 
Faraonit (që kërkonte për të të vrarë).

39  E frymëzuam atë, duke e urdhëruar: “Pasi ta 
lindësh, fute djalin në një sënduk dhe hidhe në rrje-
dhën e lumit (Nil), i cili ka për ta nxjerrë në breg 
me Urdhrin Tonë. Pastaj, atë ka për ta marrë një 
armik i Imi dhe i tiji - Faraoni. Kështu, Unë vura 
tek ti dashuri nga ana Ime, duke bërë që të të donin 
njerëzit dhe të rriteshe nën vëzhgimin, mbrojtjen 
dhe kujdesin Tim.

40  Të falëm mirësi edhe atëherë kur motra jote doli 
duke e ndjekur sëndukun hap pas hapi dhe u tha 
atyre që e morën: “A dëshironi që t’ju informoj për 
dikë që mund të kujdeset, mund t’i japë gji e mund 
ta edukojë?!” Pra, të bëmë mirë duke të të kthyer 
përsëri tek nëna jote, që ajo të gëzohej e të mos 
dëshpërohej prej mungesës sate. Edhe kur vrave 
ushtarin kopt (vendas) me një grusht, Ne sërish të 
dhuruam mirësi, duke të të shpëtuar prej ndëshkimit 
(me vdekje). Në fakt, të kemi shpëtuar prej çdo 
sprove me të cilën u përballe, derisa përfundimisht 
dole (prej Egjiptit) dhe qëndrove për vite të tëra 
në popullin e Medjenit. Pastaj erdhe pikërisht në 
kohën kur e kishim paracaktuar që të vije, për të 
folur drejtpërdrejt me ty, o Musa.

41  Unë të zgjodha që të jesh i dërguari Im e t’u 
përcjellësh njerëzve atë që të kam shpallur.

42  Prandaj shkoni ti dhe vëllai yt, Haruni, me mre-
kulli që tregojnë për fuqinë dhe Njëshmërinë e Time 
dhe mos u plogështoni për të Më drejtuar lutje dhe 
për të Më përmendur.

43  Shkoni tek Faraoni, pasi ai tashmë e ka kaluar 
çdo kufi në mohim dhe arrogancë ndaj Meje.

44  Dhe flitini butë, pa ashpërsi, me shpresën se do 

38  When We inspired your mother by that which 
was a means by which Allah protected you from 
Pharaoh’s plot.

39  I had instructed her when I inspired her: Throw 
your child after he is born into the chest and then 
place the chest into the river. The river will cast him 
on to the bank by My command, and he will be tak-
en in by an enemy of Mine and his, who is Pharaoh. 
I placed on you love from Me, so that people love 
you, and so that you are reared under My watchful 
eye, protection and care.

40  When your sister went out following the chest 
wherever it went, and she said to those who took 
it: Shall I show you someone who will take care of 
him, nurse him and rear him. I then favoured you 
by returning you to your mother so that she could 
rejoice by your return to her and not grieve over 
you. Then You killed the copt whom you punched, 
but We favoured you by saving you from difficulty. 
And we helped you time after time from every test 
that you faced. You then left and stayed among the 
people of Madyan for years, then you came at the 
time that was specified for you to come to be spo-
ken to O Moses.

41  I have selected you as My messenger to convey 
to people the revelation I sent to you.

42  Go, you - O Moses - and your brother Aaron, 
with My signs indicating Allah’s Power and One-
ness, and do not slacken in calling towards Me and 
in remembering Me.

43  Go to Pharaoh, for he has overstepped the 
bounds in disbelief and rebellion against Allah.

44  Speak to him gently without harshness, in the 
hope that he may take heed, fear Allah and repent.

45  Moses and Aaron peace be upon them) said: We fear that he will quickly punish us before we can deliver Your mes-
sage to him, or that he will exceed the limit in oppressing us by killing us or otherwise.

46  Allah said to them: Do not be afraid, I am with you both with My help and support. I hear and see everything that 
occurs between you and him.

47  So go to him and tell him: We are the messengers of your Lord - O Pharaoh - so send the Israelites with us and do not 
punish them by killing their sons and letting their women live. We have brought to you a sign from your Lord proving our 
truthfulness. Safety from Allah’s punishment is for those who have faith and follow Allah’s guidance.

48  Allah has revealed to us that punishment in this world and the afterlife falls on whoever rejects the signs of Allah and 
turns his back on what the messengers brought.

49  Pharaoh said, in denial of what they brought: Who then is your Lord, whom you claim has sent you to me, O Moses?
50  Moses said: Our Lord is the One Who gave everything the shape and form suitable for it, and then He guided all cre-

ated things to what they were created for.
51  Pharaoh said: What about the previous communities who had disbelieved?

 Beneficial Points:
1. Allah’s complete care for Moses (peace be upon him) and all messengers and prophets. Their successors also receive 
some of this care in accordance with their states with Allah.
2. Those who follow the straight path and adopt the clear sacred law will be safe in this world and the Hearafter.
3. Part of the general guidance for all created things is that every created thing strives towards the benefits for which it 
was created and towards warding off harm from itself.
4. The verses show the virtue of instructing the good and prohibiting evil and that should be done through gentle speech 
by the person who has power and whose protection is guaranteed. 5. The person who is right must listen to the speech of 
the person who is false and respond to him without offence or alienation.
6. Allah alone possesses knowledge of the Ghaib in the past, present and future.
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paradites.”
60  Dhe Faraoni u spraps dhe i mblodhi të gjitha intrigat dhe hilet e tij, e pastaj erdhi në kohën dhe vendin e caktuar për 

të triumfuar.
61  Musai u foli magjistarëve të Faraonit, duke i këshilluar: “Kini kujdes e mos trilloni gënjeshtra ndaj Allahut, duke 

i mashtruar njerëzit me magjinë tuaj, se pastaj Ai do t’ju shfarosë me dënimin e Tij të tmerrshëm. Është e sigurt që ka 
marrë fund ai që trillon gënjeshtër e ia vesh atë Allahut.”

62  Magjistarët panë nga njëri-tjetri, kur dëgjuan fjalët e Musait dhe folën fshehtazi mes tyre.
63  Njëri prej tyre tha: “Musai dhe Haruni janë dy magjistarë, që dëshirojnë t’ju nxjerrin prej tokës suaj (Egjiptit) nëpër-

mjet magjisë që bëjnë. Ata duan t’jua prishin traditën dhe rrugën tuaj të lartë e të nderuar.
64  Prandaj merreni nën kontroll situatën tuaj dhe mos bini në kundërshtim me njëri-tjetrin! Dilni të rreshtuar së bashku 

dhe hidhni njëherazi magjinë tuaj, se sot fiton vetëm ai që mund kundërshtarin e vet!”

 Mësime nga ajetet:
 Dalja e bimësisë në lloje dhe në ngjyra të ndryshme prej së njëjtës tokë është argument i qartë, që tregon fuqinë e 
Allahut të Lartësuar dhe ekzistencën e Tij si Krijues.
 Ajeti përmend dy prej argumenteve logjike të qarta rreth ringjalljes: nxjerrjen e bimëve prej toke pas tharjes së saj, si 
dhe nxjerrja e njerëzve dhe sjellja e tyre në ekzistencë prej përbërësve të saj.
 Kufri (mohimi) i Faraonit ishte nga inati (arroganca), pasi ai i pa mrekullitë e Zotit me sytë e vet dhe nuk e kishte me 
të dëgjuar. Madje ai ishte i bindur në brendësinë e vet për vërtetësinë e tyre (se ato vinin prej Allahut).
 Musai zgjodhi ditën e festës, në mënyrë që të ngrihej Fjala e Allahut, të lartësohej feja e Tij dhe të poshtërohej kufri 
(mohimi i Allahut) përpara të gjithë njerëzve në takimin e tyre dhe kështu lajmi të përhapej tek të gjithë.

52  Musai iu përgjigj: “Dija për gjendjen e atyre 
popujve është vetëm tek Zoti im, e shënuar në Leuhi 
Mahfudh (Librin e Dijes së Ruajtur tek Allahu). Zoti 
im as nuk gabon në dijen që ka (rreth tyre) dhe as 
nuk harron asgjë prej saj (në lidhje me ta).”

53  Është Ai që jua ka shtrirë tokën për të jetuar 
në të dhe ju ka bërë aty rrugë të përshtatshme për 
të udhëtuar. Ai ju ka zbritur shi prej qiellit, duke 
bërë që me ujin e tij të mbijnë bimë të llojeve të 
ndryshme.

54  Kështu që ushqehuni, o njerëz, prej të mirave 
që kemi nxjerrë për ju dhe kullotni bagëtitë tuaja! 
Vërtet, këto mirësi që u përmendën janë argumente 
bindëse rreth fuqi së Allahut dhe Njëshmërisë e Tij 
për ata që janë përdorues të mendjeve.

55  Prej (përbërësve të) dheut të saj Ne ju krijuam, 
duke filluar me babanë tuaj - Ademin. Aty kemi 
për t’ju kthyer, duke ju varrosur (e tretur) kur të 
vdisni, si dhe përsëri prej saj kemi për t’ju nxjerrë 
edhe një herë tjetër, duke ju ringjallur në Ditën e 
Gjykimit.

56  Ne ia treguam Faraonit nëntë mrekullitë Tona, 
por ai pasi i pa, i mohoi të gjitha dhe refuzoi që t’i 
përgjigjej besimit në Allah.

57  Faraoni i tha Musait: “Vallë, paske ardhur që të 
na nxjerrësh prej tokës sonë me anë të magjisë sate, 
në mënyrë që të të mbetet ty pushteti i saj?!

58  Tani do të të sjellim ne ty, o Musa, një magji si 
ajo e jotja. Prandaj cakto një takim midis nesh, në 
një kohë të caktuar dhe vend të njohur, që të mos 
e kundërshtojë asnjëri prej nesh. Dhe vendi të jetë 
diku në mes, i arritshëm për të dyja palët.”

59  Musai i tha: “Takimi ynë do të jetë në ditën 
e festës, sapo njerëzit të mblidhen për të festuar 
(hapjen e gjërave zbukuruese në treg), në kohën 

52  Moses (peace be upon him) said to Pharaoh: 
The knowledge of what those communities did is 
with my Lord, recorded in the Preserved Tablet. My 
Lord does not err in His Knowledge of things nor 
does He forget anything.

53  My Lord is the One who made the earth spread 
out for you to live on and made for you on it path-
ways to travel on. He sent down rain water from 
the sky and with that water He brings forth every 
kind of plant.

54  Eat - O people - of the pure things that I have 
brought forth for you, and graze your cattle. In the 
favours that are mentioned there are signs of Allah’s 
Power and Oneness for people of understanding.

55  From the soil of the earth I created your father, 
Adam (peace be upon him), into it I shall return 
you by your being buried therein when you pass 
away, and from it I shall take you out you a second 
time when you will be resurrected on the Day of 
Judgment.

56  I showed Pharaoh all of My nine signs. He saw 
them all but denied them and refused to respond by 
having faith in Allah.

57  Pharaoh said: Have you come to remove us from 
Egypt with the magic that you brought, O Moses, 
so that you can gain control over it?

58  We will certainly bring to, O Moses, magic sim-
ilar to yours, so make an appointment between you 
and us at a specified time and place, which neither 
of us will fail to keep, and let the place be a central 
and even place to both groups.

59  Moses (peace be upon him) said to Pharaoh: The 
appointment between you and us will be on the day 

of the festival when people will gather to celebrate the festival in the morning.
60  Pharaoh went back and gathered his plots and tricks. Then he came at the specified time and place for the contest.
61  Moses said advising Pharaoh’s magicians: Beware, do not invent lies against Allah through the magic by means of 

which you deceive people, or He will eliminate you with a punishment from Him. Whoever invents lies against Allah is 
a loser.

62  The magicians argued among themselves when they heard what Moses (peace be upon him) had to say and they 
conferred secretly.

63  The magicians said to one another secretly: Moses and Aaron are both magicians. Their intention is to drive you out 
of Egypt with the magic that they brought and put an end to your superior way of life and sublime religion.

64  So make a firm decision and do not differ therein. Then go forward in rows and throw down what you have all at once. 
Whoever defeats his opponent today has attained his objective.

 Beneficial Points:
1. One of Allah’s favours is that He rolled out the earth like a spread and made it firm so that people can settle on it and 
it is suitable for life.
2. Bringing forth various types of plants of varying colours from the earth is a clear sign of Allah’s Power and the exist-
ence of the Creator.
3. The verses mentioned two clear logical evidences for resurrection: Bringing forth plants from the earth after its demise 
and bringing forth people from it when they were first created.
4. The people of intelligence are the ones who benefit from the verses and who consider it carefully.
5. Pharaoh’s disbelief was one of obstinacy, because he had seen the signs with his own eyes and was convinced of them 
deep within himself.
6. Moses selected the day of the festival so that Allah’s word will be supreme, His religion will be victorious and disbelief 
will be repressed before all people in a public place so that the news of it spreads.
7. The distinguishing feature of the prophets was their sincerity in calling towards Allah and their seizing the suitable 
opportunity to announce their invitation.
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tjetër, e pastaj trupat tuaj kam për t’i varur në trungjet e palmave derisa të vdisni e të bëheni mësim për të tjerët. Atëherë 
do ta merrni vesh se kush prej nesh e ka dënimin më të fortë dhe më të përjetshëm - unë apo Zoti i Musait!”

72  Magjistarët iu përgjigjën Faraoni duke i thënë: “Edhe ne kurrë nuk kemi për të zgjedhur ty, o Faraon, për të lënë 
argumentet e qarta që na kanë ardhur. Kurrë nuk do të të vëmë ty përpara Allahut, i Cili na krijoi! Atëherë, bëj me ne 
atë që dëshiron të bësh, pasi ti nuk ke asnjë pushtet mbi ne, përveç atij që ke në jetën e kësaj bote kalimtare dhe i cili 
ka për të kaluar!

73  Ne i kemi besuar Zotit tonë, me shpresën se Ai do të na i fshijë gjynahet që kemi bërë në të kaluarën, si femohimi 
dhe magjia, për të cilën na ke detyruar ti që ta mësonim, ta praktikonim dhe të mateshim me Musain nëpërmjet saj. 
Vërtet, Allahu ka shpërblim më të mirë sesa ajo që na pate premtuar dhe e ka ndëshkimin më të përhershëm sesa dënimi 
me të cilin na kërcënove!

74  Çështja dhe rezultati është se, kush i shkon Zotit të vet në Ditën e Gjykimit duke qenë mohues i Tij, atë e pret Xhe-
henemi, në të cilin ka për të qëndruar përgjithmonë. Atje nuk do të vdesë, nuk do të rehatohet prej dënimit të tij, e nuk 
do të jetojë në të  kurrë jetë të mirë.

75  Kush i shkon Zotit të vet në Ditën e Gjykimit duke qenë besimtar që ka bërë vepra të mira, do të ketë pozita të 
larta.

76  Ato pozita janë kopshtet e qëndrimit, ku do të rrinë në pallate nën të cilët rrjedhin lumenj. Aty do të qëndrojnë për-
gjithmonë. Ky është edhe shpërblimi i çdokujt që e pastron veten prej femohimit dhe gjynaheve.

 Mësime nga ajetet:
 Magjistari nuk ka për të fituar e as nuk ka për të shpëtuar kudo që të jetë e kudo që të shkojë, si dhe nuk ka për ta 
arritur atë që ai dëshiron nëpërmjet magjisë, qoftë mirësi apo ligësi.
 Besimi krijon mrekulli, pasi besimi i magjistarëve ishte më i fuqishëm edhe se malet shkëmbore, aq sa për shkak të 
tij edhe dënimi i kësaj bote iu duk atyre i papërfillshëm dhe as që u shqetësuan nga kërcënimet e Faraonit.
 Gjithmonë tiranët e diktatorët përdorin kërcënimin me dënim të tmerrshëm ndaj ndjekësve të së Vërtetës, duke këm-
bëngulur në këtë, për shkak të poshtërimit dhe të përçmimit në të cilin janë. 

65  Pastaj magjistarët iu drejtuan Musait e i thanë: 
“O Musa, zgjidh: A dëshiron ta hedhësh atë magji 
që ke apo të hedhim ne parët?!”

66  Musai u tha: “Jo, hidhni ju të parët!” Kështu 
ata lëshuan magjinë e tyre!’ Litarët dhe shkopinj-
të që ata hodhën, për shkak të magjisë së tyre, iu 
dukën Musait si gjarpërinj të vërtetë, që lëviznin 
me shpejtësi.

67  Aty Musai ndjeu frikë (se mos njerëzit nuk do të 
besojnë në mrekullinë e tij) prej magjisë së tyre.

68  Allahu i tha Musait për ta qetësuar: “Mos u 
frikëso prej magjisë së tyre, sepse ti, o Musa, je 
shumë më lart se ata, me triumf dhe fitore!

69  Prandaj hidhe shkopin që ke në dorën tënde të 
djathtë, që të shndërrohet në një gjarpër të vërtetë 
dhe ta gëlltisë gjithçka që ata kanë bërë nëpërmjet 
magjisë së tyre. Vërtet, ajo që kanë bërë ata nuk 
është tjetër vetëm se një kurth magjie dhe magjistari 
kurrë nuk ka për ta fituar atë që dëshiron, kudo që 
të jetë.”

70  Musai menjëherë e hodhi shkopin e vet, i cili u 
shndërrua në gjarpër të vërtetë që i gëlltiste litarët e 
shkopinjtë, që ata i kishin bërë (të ngjanin si të ishin 
të vërtetë) me magjinë e tyre. Kur magjistarët e 
panë këtë, menjëherë ranë në sexhde (nga frika prej 
Zotit). Ata e kuptuan se nuk ishin përpara ndonjë 
magjie, porse ajo që u kishte sjellë Musai ishte prej 
Allahut. Dhe kështu ata thanë: “I besuam Zotit të 
Harunit dhe Musait - Zotit të gjithë krijesave!”

71  Faraoni i qortoi magjistarët për besimin e tyre 
dhe u tha me kërcënim: “A i besuat Musait, para se 
t’ju jepja leje për këtë?! Musai, në të vërtetë, paska 
qenë i pari i juaj, që ju paska mësuar magjinë! Pra-
ndaj çdonjërit prej jush kam për t’ia prerë gjymtyrët 
tërthorazi, këmbën dhe dorën e kundërt me anën 

65  The magicians said to Moses (peace be upon 
him): O Moses, you have one of two options: Either 
you will be the first to throw down the magic you 
have, or we will be the first to do so.

66  Moses (peace be upon him) said: Rather, you 
throw what you have first. So they threw what they 
had and suddenly their ropes and sticks that they 
had thrown seemed to Moses, because of their mag-
ic, to be snakes moving quickly.

67  Moses was inwardly alarmed thinking that they 
would come for him.

68  Allah said to Moses (peace be upon him) re-
assuring him: Do not be afraid of what they seem 
to you. You - O Moses - have the upper hand over 
them and you will be victorious.

69  Throw down the stick that is in your right hand: 
it will turn into a snake and swallow up the mag-
ic they have produced. They have only produced 
a magic trick, and a magician will not achieve his 
objective, wherever he may be.

70  So Moses threw down his stick and it turned 
into a snake and swallowed up what the magicians 
had produced. The magicians then all prostrated to 
Allah once they came to know that what Moses had 
was not magic, but it was from Allah and they said: 
We have faith in the Lord of Moses and Aaron, the 
Lord of all created things.

71  Pharaoh said in rejection of the faith of the ma-
gicians and as threat to them:   Have you believed in 
Moses before I have given you permission to do so? 
Moses must be your master - O magicians - who 
taught you magic. I shall certainly cut off from each 
one of you one hand and foot from opposite sides, 
then I will crucify your bodies on the trunks of palm trees until you die. You will become a lesson for others and you will 
know then which of us has the fiercer and more lasting punishment: I or the Lord of Moses?

72  The magicians said to Pharaoh: We shall never prefer following you - O Pharaoh - to following the clear signs that 
have come to us. We will never prefer you to Allah Who created us. So do whatever you want to us: you only have power 
over us in this present transient life, and your power will soon vanish.

73  We believe in our Lord, with the hope that He will erase from us our past sins of disbelief and other sins, and that 
He will erase from us the sin of magic that you forced us to learn, practice and challenge Moses with. Allah has a better 
reward than what you promise us and His punishment is more lasting than the punishment you threaten us with.

74  The matter and gist is that those who come to their Lord on the Day of Judgment as disbelievers will enter the fire to 
remain there forever. Therein they will not die and be relieved of its torment, nor will they live a pleasant life.

75  Those who come to their Sustainer on the Day of Judgement as believers who had done righteous actions, then such 
people will be rewarded with lofty abodes and high ranks in Paradise.

76  Those ranks are Gardens of Eternity with streams flowing under their palaces, and there they will stay there forever. 
That is the reward of those who purify themselves from disbelief and sins.

 Beneficial Points:
1. Good manners is of benefit in this world and the Hearafter. Since the magicians gave Moses the option to throw first 
or to let them throw first, this brought them the benefit of being blessed with faith.  2. A magician will never succeed or 
survive wherever he may go or practice his tricks. He will never obtain his objective through magic, whether good or bad.
3. An intelligent person should compare the pleasures of world against the pleasures of the afterlife and the punishment 
of this world against the punishment of the Hearafter.  4. Faith does miracles. The faith of the magicians was more firm 
than the mountains and therefore the punishment of the world was easy for them to bear and they were not concerned 
by Pharaoh’s threats. 5. The habit of the transgressors is that they threaten the people of truth with severe punishment in 
order to humiliate and disgrace them.  6. The rejecting disbeliever in Hell will neither live nor die.  7. The reward of those 
who purify themselves from disbelief and sins will be gardens of eternity that have rivers of wine, honey, milk and water 
flowing under their abodes.   
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popullin e vet më shumë në pritje, kështu që Allahu i tha:
83  “Përse nxitove që të largoheshe nga populli yt - o Musa - duke ardhur më herët e duke i lënë ata pas teje?!”
84  Musai u përgjigj: “Ata janë pas meje, duke më ndjekur. Erdha tek Ti më parë se të tjerët, në mënyrë që të jesh i kë-

naqur nga nxitimi im drejt Teje!”
85  Allahu i tha: “Në të vërtetë, pas ikjes sate Ne e sprovuam popullin tënd me adhurimin e viçit. Ishte Samiriu ai që i 

thirri të bënin kështu, duke i nxjerrë nga rruga e drejtë”.
86  Atëherë Musai u kthye tek populli i vet i zemëruar, për shkak të adhurimit që ata i bënë viçit dhe i mërzitur për gjendjen 

e tyre. Ai u tha: “O populli im, a nuk ju kishte dhënë Allahu premtimin më të mirë, se do t’ju zbriste Teuratin e do t’ju 
fuste në Xhenet?! Vallë, kaq shumë kohë paska kaluar, saqë ju e harruat?! Apo deshët që me veprimin tuaj të binte mbi 
ju Zemërimi i Zotit tuaj e t’ju godiste pastaj ndëshkimi i Tij?! A thua, prandaj e shkelët premtimin që më dhatë se do të 
tregoheshit të qëndrueshëm në bindje (ndaj Allahut dhe ndaj meje), derisa unë të kthehesha përsëri?!”

87  Populli i Musait tha: “Ne nuk zgjodhëm që ta shkelnim premtimin që të dhamë, o Musa, por u detyruam që ta bë-
nim. Kishim marrë me vete shumë barrë prej stolive të çmuara të popullit të Faraonit dhe i hodhëm ato në një gropë 
të ndezur, për të shpëtuar prej tyre. Edhe Samiriu hodhi në atë gropë dheun që kishte marrë nga gjurma që kishte lënë 
Buraku (kali fluturues) i Xhibrilit.

 Mësime nga ajetet:
 Prej ligjit të përsëritshëm të Allahut është se Ai i mposht kriminelët, duke shëruar kështu zemrat e besimtarëve, duke 
i gëzuar ata dhe duke ua larguar atyre zemërimin.
 Taguti (tirani a diktatori) është fatkeqësi për veten dhe për popullin e vet, pasi ai i devijon ata prej udhëzimit, duke 
mos i drejtuar për tek e mira dhe as shpëtimi.
 Mirësitë mbrohen e ruhen vetëm me anë të mirënjohjes, që ato të vazhdojnë edhe më tej dhe se mosmirënjohja për to 
në mënyrë të pashmangshme ka për të sjellë Zemërimin e Allahut.
 Allahu gjithmonë do ta falë atë që pendohet prej idhujtarisë, femohimit dhe gjynaheve, nëse ai beson, bën vepra të 
mira dhe tregohet i qëndrueshëm, derisa ta gjejë vdekja në këtë gjendje.
 Nxitimi është i qortueshëm në përgjithësi, përveçse në zbatimin e fesë. Në këtë rast është i lavdërueshëm. 

77  Pastaj Ne i shpallëm Musait që bashkë me ro-
bërit e Mi të largoheshin natën prej Egjiptit, në 
mënyrë që të mos i shikonte askush (prej popullit 
të Faraonit): “Hapu atyre rrugë të thata në det, 
pasi ta kesh goditur detin me shkopin tënd, si dhe 
ndjehu i sigurt dhe mos u frikëso se mos ndoshta 
të arrin Faraoni dhe ushtarët e tij e as mos ki frikë 
se po mbytesh në det!”

78  Ata u ndoqën nga Faraoni dhe ushtria e tij. Por 
Allahu e mbylli detin dhe i mbyti Faraonin me gji-
thë ushtrinë, ashtu si vetëm Ai di, ndërkohë që i 
shpëtoi Musain dhe ata që ishin me të.

79  Kështu e çoi Faraoni popullin e vet në humbje, 
duke ua zbukuruar atyre mohimin (e Allahut) dhe 
duke u premtuar atë që ishte e pavërtetë, në vend 
që t’i udhëzonte për tek Rruga e Drejtë.

80  Pastaj u thamë bijve të Izraelit, pasi i shpë-
tuam ata prej Faraonit dhe ushtrisë së tij: “O bijtë 
e Izraelit, Ne ju shpëtuam prej armikut tuaj dhe ju 
premtuam se do t’i flasim Musait në anën e djathtë 
të luginës që ndodhet përbri malit Tur. Kur ishit të 
humbur në shkretëtirë, Ne ju zbritëm prej mirë-
sive Tona pije të ëmbël si mjalti dhe mish të mirë 
thëllëze.

81  Dhe ju thamë: “Hani këto mirësi të shijshme që 
ju kemi dhënë prej ushqimeve të lejuara! Mos i ka-
loni kufijtë e së lejuarës për të shkuar tek ato që Ne 
jua kemi ndaluar, përndryshe do t’ju zërë Zemërimi 
Im! E kujt i zbret Zemërimi Im, ai është i mjeruar e 
i shkatërruar në këtë botë dhe në botën tjetër.

82  Por Unë i ndjej dhe i fal shumë ata që pendohen, 
besojnë e bëjnë vepra të mira dhe më pas qëndrojnë 
të palëkundur në të Vërtetën.
* Kur Allahu e caktoi kohën dhe vendin që t’i fliste 
Musait, ai nxitoi dhe shkoi më herët, duke e lënë 

77  And I revealed to Moses to take My servants by 
night from Egypt so that nobody notices them, and 
make for them a dry path in the sea after striking 
the sea with the staff, safely without fearing Phar-
aoh and his people catching up with you nor being 
scared of drowning in the sea.

78  Then Pharoah, accompanied by his armies, fol-
lowed them. Then he and his armies were engulfed 
by part of the sea, the reality of which only Allah 
knows. They all drowned and perished, whilst Mo-
ses and those with him were saved.

79  And Pharaoh misguided his people by making 
disbelief appear good to them and by deceiving 
them through falsehood, and he did not direct them 
towards the path of guidance.

80  And I said to the Children of Israel after saving 
them from Pharoah and his armies: “O Children of 
Israel, I saved you from your enemy, and I prom-
ised you that I will speak to Moses to the right of 
the valley by Mount Tur, and I sent down to you 
whilst you were wandering food you can eat which 
is sweet and resembles gum, and birds which re-
semble quails.”

81  Eat the wholesome lawful foods I have provided 
you and do not go beyond what I have made lawful 
to you, so you consume what I have made forbid-
den for you, otherwise My anger will fall on you. 
Whoever My anger falls upon will be destroyed and 
fall into Hell.

82  And I am extremely forgiving and pardoning to 
one who repents to Me, does good deeds and is then 
firm on the truth.

83  And what has made you rush from your people, 
O Moses, leaving them behind?”

84  Moses (peace be upon him) said: “Here they are behind me. They shall catch up with me. I preceded my people in 
coming to You, so that you become pleased with me for coming towards You quickly”.

85  Allah said: “I have tested your people whom you left behind through worship of the calf. Samiri called them to wor-
shipping it and he has misguided them through this”.

86  Moses returned to his people, angered by their worship of the calf and grieving over them. Moses (peace be upon him) 
said: “My people, did Allah not make you a good promise that He will send the Torah to you and enter you into paradise? 
Had a long time passed upon you that you forgot? Or did you intend through this action of yours that your Lord’s anger 
should descend upon you and His punishment befall you, and this is why you broke your promise to me to stay firm on 
obedience until I return to you?”

87  Moses’ people said: “We did not break your promise, O Moses, by our own choice, but rather by compulsion. We car-
ried large weights of the jewellery of Pharaoh’s people and we threw them into a ditch to get rid of them. But as we threw 
them into the ditch, Samiri threw into it some dust he had from the hoof of the horse of Gabriel (peace be upon him)”.

 Beneficial Points:
1. It is Allah’s custom to take retribution from the wrongdoers through which the believers’ hearts are relieved, they find 
solace and the anger of their hearts is removed.  2. Destroying is Allah’s custom as an end result of disbelief, misguidance 
and not following Allah’s guidance.  3. Whoever treads the straight path, follows the Noble Messenger, follows the firm 
religion, Allah forgives his sins and pardons his previous mistakes and persistent disobedience.  4. A tyrant is a misfortune 
for himself and his people, because he leads them astray from guidance, and he does not guide them towards good or 
salvation.  5. Blessings require protection and gratitude which brings more, whereas rejecting them necessitates Allah’s 
anger descending.  6. Allah is always Forgiving to one who repents from associating partners with Allah, disbelief and 
sinning, who believes in Him and does good deeds and who then remains steadfast on the truth until he dies on it.
7. Although hastiness disliked in general, promptness is praiseworthy in religious matters.  8. Moses (peace be upon him) 
had every right to return to his people in extreme anger and grief, due to the worship of the calf they committed after him.
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runi, duke i kërkuar dhembshuri i tha: “O biri i nënës sime, mos më kap për mjekre e as për flokësh, sepse kisha arsye 
(të fortë) që qëndrova me ta (e nuk u ndava prej tyre). Kisha frikë se, nëse do t’i lija, ata do të përçaheshin e pastaj do të 
më thoshe se unë i përçava dhe nuk e zbatova porosinë tënde në lidhje me ta (për të shuar çdo përçarje midis tyre).”

95  Pastaj Musai iu drejtua Samiriut: “Si është puna jote, o Samiri?! Çfarë të shtyu të veproje ashtu?!”
96  Samiriu iu përgjigj Musait, duke thënë: “Unë pashë atë që të tjerët nuk e panë. Pashë Xhibrilin mbi Burak (kalin e 

tij fluturues) dhe mora një grusht prej dheut të gjurmës së kalit të tij. Dheun e hodha në stolitë e shkrira e të hedhura në 
kallëpin me formën e viçit. Dhe prej saj doli një trup viçi që nxirrte zë, Kështu veprova si m’u duk e përshtatshme”.

97  Atëherë, Musai i tha: “Shko! Sa të jesh gjallë, ke për të thënë: “Mos më prekni!!”- dhe ke për të jetuar i braktisur. 
Ndërsa takimi me ty do të jetë në Ditën e Ringjalljes, kur do të japësh llogari dhe do të ndëshkohesh. Allahu nuk do të të 
lërë t’i shmangesh këtij takimi. Tani shikoje viçin tënd, të cilin e konsiderove si zot, duke e adhuruar në vend të Allahut! 
Do ta djegim derisa të bëhet shkrumb e hi, pastaj do ta hedhim hirin në det, në mënyrë që të mos mbetet asgjë prej tij.

98  Sepse Zoti i juaj i vërtetë që e meriton adhurimin, o njerëz, është vetëm Allahu dhe nuk ka zot tjetër që e meriton 
adhurimin përveç Tij. Ai e ka përfshirë çdo gjë me dijen e Vet dhe Atij nuk i shpëton asgjë pa e ditur.

 Mësime nga ajetet:
 Mashtrimi i njerëzve duke u manipuluar të vërtetat është rruga njerëzve të devijuar.
 Zemërimi i lavdërueshëm është ai që vjen nga shkelja e kufijve të Allahut.
 Ajetet theksojnë parimin e dëbimit dhe të braktisjes së atyre që shpikin bidate dhe gjynahe, duke mos u përzier me 
ta. Ajetin 97-të disa komentues e marrin si argument se Samiriu ishte vetë Dexhali, që pritet të dalë nga fshehja e tij, e 
i cili do të vdesë vetëm atëherë kur do ta vrasë Isai biri i Merjemes, para ditës së Kiametit. 
 Ajetet tregojnë detyrimin e meditimit për të njohur Allahun e Lartësuar nëpërmjet krijimeve të Tij në gjithësi.

88  Kështu, Samiriu me këto stoli (të arta) formoi 
për bijtë e Izraelit trupin e një viçi, dhe me zë si të 
lopës. Ata që u ndikuan prej asaj që bëri Samiriu, 
thanë: “Ky është i adhuruari juaj dhe i adhuruari 
i Musait, por ai harroi ta bënte vetë këtë para se 
të shkonte.”

89  Mirëpo, a nuk e shihnin ata të cilët qenë spro-
vuar me (dyshimin nëse duhej apo jo ta adhuronin) 
viçin, se ai viç as nuk mund t’u fliste e as nuk i 
kthente dot përgjigje, nuk mund t’u sillte ndonjë 
të dëm (nëse e mohonin) e as t’u sillte ndonjë të 
mirë(nëse e besonin), as atyre e as vetes?!

90  Ndërkohë që edhe Haruni u kishte thënë atyre, 
para se të kthehej Musai: “Derdhja e viçit në flori 
dhe pëllitja e tij nuk janë tjetër përveçse një provim 
për ju (prej Allahut), për të nxjerrë në pah ata prej 
jush që janë besimtarë dhe ata që janë është jobe-
simtarë. Zoti juaj, o populli im, është Ai që zotëron 
Mëshirën (e që ju shpëtoi prej Faraonit) dhe jo ai 
që nuk zotëron për ju as dëm dhe as dobi, e aq më 
tepër t’ju mëshirojë. Prandaj ndiqni shembullin 
tim në adhurimin që ia kushtoj vetëm Allahut dhe 
zbatoni urdhrin tim për të mos adhuruar të tjerë 
përveç Tij!’

91  Megjithatë, ata që ishin ndikuar prej adhurimit 
të viçit i thanë: “Do të vazhdojmë ta adhurojmë atë, 
derisa të na kthehet përsëri Musai.”

92  Me t’u kthyer, Musai i tha të vëllait, Harunit: 
“Çfarë të pengoi, o Harun, kur i pe që ata kishin 
devijuar me adhurimin e viçit në vend të Allahut,

93  që të ndiqje shembullin tim (e t’i pengoje ash-
përsisht ata)?! Si e kundërshtove urdhrin tim, ndër-
kohë që të lashë mëkëmbësin tim tek ata?!”

94  Pastaj e kapi vëllain e vet për mjekre e për flo-
kësh, duke e tërhequr nga vetja me zemërim. Ha-

88  So Samiri took out from this jewellery of the 
Israelites a lifeless body of a calf, which made a 
noise like that of a cow. Those amongst them who 
had been tempted by Samiri’s action said: “This is 
your god and the god of Moses which he forgot and 
left here”.

89  Do these people who were tempted by the calf 
and then worshipped it not see that the calf does 
not speak or respond to them, nor does it have the 
ability to remove harm from them or others or bring 
benefit for itself or others?

89  Aaron had said to them before Moses returned 
to them: “The making of the calf from gold and 
its mooing are only to test you, to distinguish the 
believer from the disbeliever. And your Lord, O 
people, is Allah, so follow me by worshipping Him 
alone and obey my command to leave worshipping 
others besides Him”.

91  Those who had been tempted through worship 
of the calf said: “We will continue worshipping it 
until Moses returns to us”.

92  Moses said to his brother Aaron: “What was it 
that stopped you, when you saw them go astray by 
worshipping the calf besides Allah, 

93  from leaving them and joining me? Did you dis-
obey my order to you when I made you my deputy 
over them?”

94  When Moses took his brother by his beard and 
head, dragging him and scolding him for what he 
did, Aaron said to him, seeking his compassion: 
“Do not hold my beard and the hair on my head, for 
I have a reason for staying with them. I feared if I 
leave them alone they will disperse, then you will 
say I split them apart and that I did not maintain your bequest regarding them”.

95  Moses (peace be upon him) said to Samiri: “What is your matter, O Samiri? What made you do what you did?”
96  Samiri said to Moses (peace be upon him): “I saw what they did not see: I saw Gabriel on a horse, so I took a handful 

of soil from the footsteps of his horse and threw it on melted jewellery which was moulded into the form of a calf. From 
this, the body of a calf with a mooing sound was formed. And this is how my soul made what I did appealing to me”.

97  Moses (peace be upon him) said to Samiri: “Go, for it is written for you that you will say as long as you live: ‘I am not 
to touch or be touched’. You will live as an outcast, and you have a promised time on the Day of Judgment in which you 
will be reckoned and punished. Allah will never break this promise with you. And look towards your calf which you had 
made your god and which you continued to worship besides Allah. We shall burn it in a fire until it melts, then we shall 
scatter it into the sea until no trace of it remains.

98  Your true god, O people, is Allah only, besides whom there is no true god. He has encompassed everything in His 
knowledge; only He knows everything and nothing escapes His awareness”.

 Beneficial Points:
1. Deceiving people by distorting the truth is the way of the misguided.
2. Anger when the sacred laws of Allah are violated is commendable.
3. These verses contain the basis for exiling and leaving people of innovation and disobedience, and that they should not 
be associated with.
4. These verses show it is necessary to contemplate and recognise Allah through His actions in the Universe.
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të mund të bëjë ndryshe. Aty zërat do të heshtin prej frikës së të Gjithëmëshirshmit dhe nuk do të dëgjohen, përveçse pëshpëritje.
109  Atë Ditë të Madhe nuk do të vlejë ndërmjetësimi i askujt, përveç atij të cilit Allahu do t’i japë leje për të ndërhyrë e do t’ia 
pranojë fjalët që ai do të thotë si ndërmjetësim.
110  Allahu i Lartësuar e di shumë më mirë se (ndërmjetësuesit) çfarë do t’i gjejë njerëzit në ringjallje, si dhe Ai e di shumë më mirë 
se çfarë patën bërë ata gjatë jetës së tyre në dynja, mirëpo shumica e njerëzve nuk kanë dije rreth Qenies së Allahut dhe Cilësive 
të Tij.
111  Aty fytyrat e robërve do t’i përulen e do t’i nënshtrohen të Gjallit, i Cili nuk vdes, Kujdestarit që i drejton dhe i kontrollon të 
gjitha çështjet e robërve të Vet. Ndërsa ai që e ka ngarkuar veten me gjynahe, aty do të shkatërrohet.
112  Kush ka bërë vepra të mira, duke qenë besimtar në Allahun dhe të dërguarit e Tij, do të arrijë shpërblimin më të mirë dhe nuk 
do t’u frikësohet padrejtësive. Nuk do të trembet se mos ndëshkohet për gjynahe që nuk i ka bërë dhe as që do t’i pakësohet shpër-
blim për veprat e mirë që ka bërë.
113  Ashtu siç t’i zbritëm tregimet e atyre që të paraprinë, ta zbritëm edhe këtë Kuran në gjuhën e qartë arabe. Aty përcollëm qartë 
paralajmërime kërcënuese dhe frikësuese, me shpresë që ata t’i frikësohen Allahut e që ky Kuran t’u shërbejë atyre për të marrë 
këshilla dhe mësime. 

 Mësime nga ajetet:
 Kurani Madhështor është i tëri me përkujtime dhe këshilla nga ndodhitë e popujve, shoqërive dhe individëve, duke qenë 
nder dhe krenari për njerëzimin.
 Asnjë ndërmjetësim nuk do të vlejë në Ditën e Gjykimit, përveç ndërhyrjes së atij që e ka lejuar Allahu që i ka dhënë 
pëlqimin të flasë.
 Kurani përmban gjykimet më të përsosura e më të mira të mundshme, bukurinë dhe plotësinë e të cilave e pranon çdo 
mendje dhe natyrë e pastër njerëzore.
 Etika e sjelljes me Kuranin kërkon që t’i marrim mësimet e tij me pranim, dorëzim dhe nderim, që të udhëzohemi në 
Rrugën e Drejtë me dritën e tij dhe që t’i qasemi atij duke e mësuar atë dhe duke ua mësuar të tjerëve.
 Keqbërësit do të ndiejnë keqardhje në Ditën e Gjykimit për kohën që kanë humbur në dynja me dëfrime e gjëra të kota, 
larg gjërave të dobishme dhe pranë gjërave të dëmshme. 

99  Ashtu si Ne të treguam ty, o i Dërguar, ngjarjet rreth 
Musait, Faraonit dhe popullit të tyre, të tregojmë edhe 
historitë e profetëve dhe të popujve paraardhës, në më-
nyrë që të jenë ngushëllim për ty. Vërtet, Ne të kemi 
dhuruar nga ana Jonë një Kuran, që të meditojnë njerëzit 
me logjikë.
100  Kush ia kthen shpinën këtij Kurani, duke mos be-
suar në të dhe duke mos vepruar sipas tij, do të vijë në 
Ditën e Gjykimit duke bartur mbi vete një barrë shumë 
të madhe gjynahu. Dhe kështu do ta meritojë dënimin 
e dhembshëm.
101  Në atë dënim do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa barrë 
e keqe është ajo që do të mbajnë ata në atë Ditë!
102  Kur meleku t’i fryjë Surit (Bririt sinjalizues) për herë 
të dytë për, që të bëhet ringjallja, atë Ditë do t’i mble-
dhim të gjithë jobesimtarët. Sytë do t’i kenë të skuqur 
nga tmerret e mëdha që do të shohin në Ahiret.
103  Do të pëshpëritin me njëri-tjetrit: “Ju nuk qëndruat 
në jetën e Berzahut (jeta midis vdekjes dhe ringjalljes) 
më shumë se dhjetë ditë.’
104  Ne e dimë shumë mirë se çfarë pëshpëritin, sepse 
nuk na shpëton asgjë, madje edhe kur më të zgjuarit 
prej tyre u thonë: “Përkundrazi, nuk keni qëndruar në 
Berzah më shumë se një ditë”.
105  Të pyesin ty (si grackë), o i Dërguar, (idhujtarët) 
për malet, se ç’do të ndodhë me to kur të bëhet Kiameti. 
Thuaju: “Malet ka për t’i shkulur Zoti im, duke i çrrë-
njosur dhe ka për t’i bërë hi dhe pluhur.
106  Dhe do ta rrafshojë tokën, e cila i mbante ato, duke 
mos lënë mbi të asgjë të ngritur dhe të gjallë.
107  Kështu që nuk ke për të parë në sipërfaqen e saj, 
nga fshirja e gjithçkaje në të, asnjë rrugë me dredha e 
as ndonjë kodrinë e as pjesë të ngritur.
108  Ajo do të jetë Dita kur njerëzit do të ndjekin zërin e 
Thirrësit drejt Fushës së grumbullimit dhe asnjëri nuk do 

99  Just as I related to you, O Messenger, the sto-
ry of Moses, Pharaoh and their people, I relate to 
you the incidents of the prophets and nations before 
you, so that they are a solace for you. And I have 
given you from Myself a Qur’ān through which 
those who seek reminders are reminded.
100  Whoever turns away from this Qur’ān which 
has been revealed to you and does not believe in it 
and act accordingly will come on the Day of Judg-
ment carrying great sin and deserving a painful 
punishment.
101  Staying in this punishment forever. How awful 
a burden they will be carrying on the day of judg-
ment.
102  The day when the angel will blow in the trumpet 
a second time for the resurrection, and I shall gather 
the disbelievers on this day, blue-eyed, due to their 
complexion and eyes changing out of the severe 
horrors of the afterlife they will face.
103  They will talk to one another quietly saying: 
“You did not stay in the Transitory Stage after death 
except ten nights”.
104  I know best what they secretly say amongst 
themselves, with none of it escaping Me, when the 
most intelligent of them says: “You did not stay in 
the Transitory Stage except for one day, no more”.
105  They ask you, O Messenger, regarding the con-
dition of the mountains on the Day of Judgment. 
Say to them: My Lord will pull out the mountains 
from their roots and scatter them, then they will be-
come dust.
106  He will then leave the earth which used to carry 
them as flat, with no buildings or vegetation on it.

107  O onlooker, you will not see on the earth, due to it being totally flat, any curve, elevation or dip.
108  On that day, people will follow the sound of the caller towards the gathering place. There will be nothing to divert 
them from following it. The voices will silence for the Merciful, out of fear, so you will not hear on this day except 
whispering.
109  On this great day, no intercession from any intercessor will benefit, except one whom Allah allows to intercede and 
Allah is pleased with what he says in intercession.  110  Allah knows what people will face in the final hour and He knows 
what they will have left behind in their worldly life. All the servants together cannot encompass the knowledge of Allah’s 
being and His qualities.  111  The faces of the servants will humble and surrender before the Eternal One who does not die 
and who takes care of the affairs of His servants by managing and administering them. And the one Who carried sin has 
lost, due to his taking himself to places of destruction.  112  Whoever does good deeds whilst believing in Allah and His 
messengers will attain his full reward, and will neither fear injustice by being punished for a sin he did not commit nor a 
decrease in the reward of his good deeds.  113  I have revealed the Qur’ān in clear Arabic just as I revealed the stories of 
the previous prophets, and I have explained in it different warnings of threat and fear, in the hope they will fear Allah or 
that the admonition of the Qur’ān will cause them to reflect.

 Beneficial Points:
1. The stories of the Qur’ān which mentions the incidents of the nations before are a lesson and admonition for all people.
2. All of the Qur’ān is a reminder and lesson for nations, tribes and individuals, and dignity and honour for mankind.
3. Intercession will not benefit anyone, besides the intercession of one whom the Merciful allows and whom He approves 
to speak for intercession.  4. The Qur’ān discloses the horrors of the Day of Judgment, and the earthquakes and shakings 
which will occur in it.  5. The Qur’ān comprises that which is sufficient for all levels of people.   6. The Qur’ān comprises 
rulings whose beauty and perfection is attested to by the intellect and human nature.  7. Amongst the etiquette of dealing 
with the Qur’ān is to receive it with acceptance, submission and respect, to take direction through its light towards the 
straight path, and to devote oneself to it through learning and teaching.  8. The wrongdoers will regret on the Day of 
Judgment because of wasting much time, spending it absentmindedly and in play, turning away from what benefits them 
and occupying themselves with what harms them.
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e nuk do të jesh i zhveshur.
119  Ai do të të japë të pish e nuk do kesh etje, do të të bëjë hije e nuk do të ndiesh nxehtësi.”
120  Mirëpo shejtani e joshi Ademin dhe i tha: “A dëshiron të të tregoj një pemë që, kush ha prej (fruteve të) saj, nuk vdes 
kurrë, por jeton përjetësisht dhe zotëron një pushtet i cili nuk ndërpritet dhe nuk mbaron kurrë?!”
121  Ademi dhe Havaja hëngrën prej pemës, që u ishte ndaluar dhe menjëherë iu shfaqën pjesët e turpshme që më parë 
dukeshin të mbuluara. Prandaj vendosën që të këpusnin prej gjetheve të pemëve të Xhenetit, që të mbulonin pjesët e 
turpshme të tyre. Ademi e kundërshtoi Zotin e vet, duke mos e zbatuar urdhrin e Tij për të mos ngrënë nga pema (e 
ndaluar) dhe duke cenuar kështu atë që nuk i lejohej.
122  Por Zoti i tij përsëri e përzgjodhi, ia pranoi pendimin dhe ia mundësoi udhëzimin.
123  Allahu pastaj iu drejtua Ademit e Havasë e u tha: “Zbrisni prej Xhenetit, ju edhe Iblisi. Ai ka për të qenë në armiqësi 
me ju e ju keni për të qenë në armiqësi me të! Nëse ju vjen prej Meje ndonjë udhëzim që t’jua sqarojë Rrugën Time, 
ndiqeni atë. Kush prej jush ndjek udhëzimin e Rrugës Sime, vepron sipas tij dhe nuk devijon prej tij, ai nuk do ta humbë 
të Vërtetën dhe nuk do të vuajë dënimin e botës tjetër, por Allahu ka për ta futur në Xhenet.
124  Kush ua kthen shpinën këshillave të Mia, nuk i pranon e nuk u përgjigjet atyre, ai ka për të kaluar një jetë të vështirë 
në këtë botë dhe Berzah (në jetën e varrit). E në Ditën e Gjykimit do ta sjellim në Mahsher (Vendin e Llogarisë) me 
shikim të humbur dhe pa argumente (për vetëmbrojtje)!’
125  Do Ai do të thotë: “O Zot, përse më paske ringjallur këtë Ditë të verbër, kur unë në dynja shikoja!”. 

 Mësime nga ajetet:
 Mirësjellja në nxënien e dijes, ku dëgjuesi i dijes duhet të jetë i qetë dhe të durojë, derisa ligjëruesi apo mësuesi të 
përfundojë fjalën e vet të plotë.
 Ademi harroi, kështu që harruan edhe pasardhësit e tij. Ai tregoi mungesë vendosmërie të prerë. E njëjta gjë edhe me 
ta, mirëpo ai nxitoi që të pendohej për këtë dhe Allahu ia fali atij. Prandaj kushdo që vepron si babai i vet - Ademi, nuk 
do të jetë keqbërës.
 Mirësia e pendimit, pasi Ademi kur u pendua, u bë më i mirë se ç’ishte para saj.
 Jeta e vështirë në këtë botë, në varr dhe në Ahiret është për pasuesit e femohimit dhe të humbjes. 

114  I lartësuar është Allahu i Shenjtë e i Madhëri-
shëm! Ai është Mbreti i mbretërve dhe vetëm Atij 
i përket pushteti i çdo gjëje! Ai është i Vërteti dhe 
Fjala e Tij është e Vërteta! I Lartësuar është Ai prej 
asaj që idhujtarët ia veshin Atij. O i Dërguar, mos 
përshpejto që ta lexosh Kurani n para Xhibrilit, 
para se të përfundojë ajo pjesë që është duke t’u 
shpallur prej tij, por thuaj: - ‘Zoti im, ma shto edhe 
më shumë dijen mbi atë që më ke mësuar!
* Pasi Allahu përmend historinë e Musait, e cila për-
mban refuzimin arrogant të Faronit dhe shkujdesjen 
e bijve të Izraelit, Ai sjell edhe tregimin e Ademit, 
si nxitje për këdo që harron nga shkujdesja, që të 
kthehet te bindja ndaj Allahut. Ai ka thënë:
115  Ne edhe Ademin e porositëm më parë, që të 
mos hante prej Pemës që Ne ia kishim ndaluar, 
duke i sqaruar atij madje edhe ndëshkimin (që do të 
kishte) për të, por ai e harroi porosinë (e Zotit) dhe 
hëngri prej Pemës (së ndaluar) duke mos rezistuar 
përballë saj. Ne nuk gjetëm tek ai vullnet të fortë 
që t’i përmbahej porosisë Sonë.
116  Përkujto, o i Dërguar, kur Ne (para kësaj) u 
patëm thënë engjëjve: “Përuluni në sexhde para 
Ademin, në shenjë përshëndetjeje!” Të gjithë ranë 
në sexhde, përveç Iblisit, i cili ndodhej midis tyre, 
por pa qenë prej (llojit të) tyre. Ai refuzoi të binte 
në sexhde për shkak të mendjemadhësisë.
117  Kështu që Ne i thamë: “O Adem, Iblisi është 
armiku yt dhe armiku i bashkëshortes tënde, prandaj 
mos e ndiqni atë në cytjet që ai bën, që të mos ju 
nxjerrë ty dhe bashkëshorten tënde prej Xhenetit 
dhe pastaj t’i përballosh vetë vështirësitë dhe fat-
keqësitë (e jetës).
118  Allahu ta ka siguruar në këtë Xhenet çdo gjë, 
do të të ushqejë e nuk do kesh uri, do të të veshë 

114  Allah is High above and Exalted from what the 
idolaters describe Him with of deficiencies and 
from what they attribute as partners to Him. He is 
the Majestic King, to whom belongs the kingdom 
of everything, and who is the Truth and speaks 
the truth. Do not hasten, O Messenger, in reciting 
the Qur’ān with Gabriel before it is completely 
conveyed to you, and say: O Lord, increase me in 
knowledge, on top of what You have already taught 
me.
After Allah mentioned the story of Moses and what 
it comprises, namely the turning away of Pharaoh 
and the negligence of the Israelites, He mentioned 
the story of Adam (peace be upon him), to encour-
age those who have forgotten to return to Allah’s 
obedience.
115  And I enjoined on Adam beforehand not to eat 
of the tree, and I forbade him from this and ex-
plained to him its consequences. But he forgot the 
instruction, ate of the tree and was unable to resist 
it. And I did not see in him resolve to observe what 
I enjoined.
116  And remember, O Messenger, when I said to the 
angels: “Prostrate to Adam as a greeting”. All of 
them prostrated besides Iblis, who was with them 
but not from them. He refused to prostrate out of 
arrogance.
117  So I said: “O Adam, Iblis is your enemy and 
your wife’s enemy, so let him not take you and your 
wife out of paradise, by obeying him in what he 
whispers, in which case you will bear difficulties 
and hardship.
118  It is Allah’s responsibility towards you that He 
will feed you, so you will not get hungry, and to clothe you, so you will not be naked.
119  And to give you water so that you do not get thirsty, and to shade you so that the heat of the sun does not affect you”.
120  But the satan whispered to Adam saying: “Shall I show you a tree that whoever eats from it will never die, but in fact 
remain forever, and possess an everlasting kingdom that will never break or end?”
121  Then Adam and Eve ate of the tree they were forbidden to eat from, then their private areas became exposed to them 
after they were hidden, and they began to pluck the leaves of the trees of paradise and cover their private areas with them. 
Adam opposed the command of his Lord, as he did not comply with His order of refraining from eating of the tree, and 
so he trespassed the bounds towards that which was not allowed for him.
122  Then Allah chose him, accepted his repentance and enabled him to be guided.
123  Allah said to Adam and Eve: “Both of you and Iblis, descend from paradise, because he is your enemy and you are his 
enemies. If there comes to you from Me an explanation of My path, then whoever amongst you follows the explanation 
of my path, acts accordingly and does not divert from it, he will not go astray from the truth nor will he be misfortunate 
in the afterlife through punishment, but rather Allah will enter him into paradise.
124   And whoever turns away from My reminder and does not accept it or respond to it shall have a constricted and 
miserable life in this world and in the Transitory Stage, and I shall lead him towards the gathering place on the Day of 
Judgment without eyesight and proof.
125  This person will say: “O Lord, why did you raise me blind today when I could see in the world?”

 Beneficial Points:
1. The importance of proper etiquette in acquiring knowledge, and that the one listening to knowledge should be calm and 
patient until the one dictating and teaching has completed his task.
2. Adam forgot and so his children forgot. He did not remain steadfast on firm resolve and they are also the same. He 
quickly repented so Allah forgave him, and whoever resembles his father has not been unjust.
3. The virtue of repentance, as Adam (peace be upon him) was better after repentance than before.
4. It is important to beware of the satan, the enemy of humans, who is stationed to constantly stay with him day and night.
5. Life of misery in this worldly abode, in the Transitory Stage, and in the afterlife for the disbelievers and misguided.

320

320 JUZ 16TAHA



vënë në provë, pasi ajo që u kemi dhënë është kalimtare. Ndërsa shpërblimi që të ka premtuar Zoti yt derisa të kënaqesh, 
është shumë më i mirë se kënaqësitë e përkohshme të dynjasë, sepse ai është i përhershëm dhe nuk ndërpritet.
132  Kështu që urdhëroje familjen tënde, o i Dërguar, që ta kryejnë edhe ata namazin, ndërkohë që ti të jesh (shembull) 
i paluhatshëm (për ta) në kryerjen e tij. Ne nuk po të kërkojmë t’i japësh risk vetes apo të tjerëve, sepse jemi Ne që të 
furnizojmë ty. Dije se përfundimi i lavdërueshëm, si në jetën e dynjasë, ashtu edhe në ahiret, ka për të qenë për njerëzit 
e devotshëm, të cilët ia kanë frikën Allahut, duke i kryer urdhrat e Tij e duke u larguar prej ndalimeve të Tij.
133  Mirëpo idhujtarët, që e quanin gënjeshtar Pejgamberin j, thanë: “Përse nuk na sjell Muhamedi ndonjë shenjë mre-
kullie prej Zotit të vet, që të tregojë për Vërtetësinë e tij se është i Dërguar?!” Po a nuk u ka ardhur atyre Kurani, i cili 
vërteton Librat e mëparshëm qiellorë?!
134  Nëse do t’i shkatërronim përgënjeshtruesit e Profetit j për shkak të mohimit dhe të kokëfortësisë së tyre dhe këtë 
ta bënim para se t’u çonim ndonjë të dërguar a ndonjë Libër, ata do ta arsyetonin në Ditën e Gjykimit mosbesimin e 
tyre, duke thënë: “O Zoti ynë! Përse nuk na çove ndonjë të dërguar sa ishim në dynja, që ta kishim besuar e ta kishim 
ndjekur, para se ta meritonim këtë poshtërim e përçmim prej dënimit Tënd?!”
135  Thuaju, o i Dërguar, mohuesve të tillë: “Të gjithë jemi duke pritur (të shohim se çfarë ka pas vdekjes), kështu që 
vazhdoni të prisni, sepse atëherë keni për ta kuptuar - në mënyrë të pashmangshme - se kush janë në rrugën e duhur e 
kush janë të udhëzuar - ju apo ne?!” 

 Mësime nga ajetet:
 Prej shkaqeve që ndihmojnë në përballimin e shqetësimeve që zakonisht i shkaktojnë refuzuesit është shfrytëzimi i 
kohëve të rëndësishme për t’i bërë Tesbih (madhërim) dhe Hamd (lavdërim) Allahut të Lartësuar.
 Njeriu, kur shikon se ka dëshirë për të arritur bukuritë e jetës së kësaj bote dhe për t’u dhënë pas tyre, duhet që t’i vërë 
në peshore bukuritë e përkohshme të dynjasë dhe mirësitë e përjetshme të Ahiretit.
 Besimtari e ka detyrim që ta falë namazin ashtu siç duhet: ai duhet të falet vetë dhe të këshillojë edhe familjen e vet 
të falet, si dhe duhet të tregohet i duruar (e i qëndrueshëm) në kryerjen e saj me ta, duke marrë shembull të Dërguarin 
j për këtë. 
 Përfundimi i mrekullueshëm e i lavdërueshëm ka për të qenë në Xhenet për njerëzit e devotshmërisë. 

126  Allahu i përgjigjet duke ia kthyer: “Ashtu siç 
veprove në dynja kur të erdhën argumentet Tona, 
të cilat i refuzove dhe i le në harresë, edhe ti sot do 
të lihesh në dënim e do të harrohesh.”
127  Ja, kështu kemi për t’i shpërblyer edhe ata që 
zhyten në dëshirat e tyre të kota e të ndaluara, që 
heqin dorë prej besimit në argumentet e qarta prej 
Zotit. Dënimi i Allahut është më i tmerrshëm, më 
i ashpër e më i gjatë sesa jeta e vështirë në dynja 
dhe në varr.
128  A nuk u është bërë e qartë idhujtarëve se sa 
shumë popuj Ne kemi shkatërruar përpara tyre, 
ndërkohë që këta ecin mbi vendbanimet e tyre dhe 
i shohin me sytë e vet atë që u ka ndodhur atyre?! 
Vërtet që në shkatërrimin dhe fundin e tyre, ekzis-
tojnë mësime për të zotët e mendjes.
129  Po të mos kishte qenë Fjala (vendimmarrëse) 
e Zotit tënd, o i Dërguar, se Ai nuk ka për ta dë-
nuar askënd para se t’ia bëjë të qarta argumentet e 
pakundërshtueshme, si dhe po të mos kishte qenë 
përcaktimi i exhelit (afatit kohor) prej Tij, Ai do 
t’ua kishte përshpejtuar dënimin, për shkak se e 
meritojnë.
130  Prandaj duroji, o i Dërguar, shpifjet që mohuesit 
thonë për ty dhe madhëroje Zotin tënd me lavde 
në namazin e sabahut, para se të lindë dielli; në 
namazin e ikindisë (pasdites) para perëndimit; në 
namazin e jacisë gjatë orëve të natës (pas muzgut); 
në namazin e drekës, pas skajit të parë të ditës, sapo 
dielli të ketë kaluar zenitin; si dhe në namazin e 
akshamit, pas skajit të dytë të ditës, sapo dielli të 
ketë perënduar. Bëje këtë në mënyrë që të arrish 
prej Allahut shpërblimin që do të të kënaqë.
131  Dhe mos i shih bukuritë mahnitëse të kësaj bote, 
të cilat ua kemi dhënë idhujtarëve t’i gëzojnë, për t’i 

126  Allah said in refutation of him: “This is like what 
you did in the world, because My signs came to you 
but you turned away from them and left them. Like-
wise, you will be left today in punishment”.
127  And this is the kind of reward I give to the one 
engrossed in unlawful desires and who turns away 
from believing in the clear proofs from his Lord. 
And the punishment of Allah in the Hearafter is 
even more horrible, severe, and lasting, than the 
life they will have in the world and in the transition.
128  Is it not clear to the idolaters how many nations I 
destroyed before them? They walk in the homes of 
these destroyed nations and see the effects of what 
befell them. In the destruction and ruination which 
befell these many nations are lessons for people of 
intelligence.
129  O Messenger, had a word not preceded from 
your Lord that He will not punish anyone before 
establishing the proof against him, and had there 
not been a time which is fixed with Him, the pun-
ishment would have come to them quickly, due to 
their deserving it.
130  So be patient, O Messenger, on the false things 
those who disbelieve in you say about you. Glorify 
and praise your Lord in the Fajr prayer before sun-
rise; in the Asr prayer before sunset; in the hours of 
night in the Maghrib and Isha prayers; and in the 
Zuhr prayer just after the zenith, which is the end 
of the first part of the day and the beginning of the 
second part; in the hope of attaining reward with 
Allah which you will be pleased with.
131  And do not desire the types of enjoyment I have 
given to different groups of the disbelievers, the 

glitter of the worldly life which they enjoy so that I may test them. What I have given them of this will disappear, and the 
reward of your Lord which He has promised you and which will make you pleased is better and more lasting.
132  And order your family, O Messenger, to perform prayer, and you also remain constant in its performance. I do not 
ask you for your own sustenance or that of others; I will take care of your sustenance. The praiseworthy outcome in this 
world and the afterlife is for the pious who fear Allah, carrying out His commands and refraining from His prohibitions.
133  These disbelievers who reject the Prophet (peace be upon him) said: “Why does Muhammad not bring us a sign from 
his Lord which proves his truthfulness and that he is a Messenger?” Has the Qur’ān which confirms the previous divine 
books not come to these rejecters?
134  And if I were to destroy these deniers of the Prophet (peace be upon him) by sending punishment on them due to their 
disbelief and obstinacy, before sending a messenger to them and revealing a book to them, they would say on the Day of 
Judgment, as an excuse for their disbelief: “O Lord, if only You had sent a messenger to us in the world, so that we could 
have believed in him and followed the verses that he brought, before disgrace and shame befell us through Your punish-
ment”.  135  O Messenger, say to these deniers: “Each one of us and you awaits what Allah will carry out, so wait. You will 
most certainly come to know who are the people of the straight path and who are the guided: us or you?”

 Beneficial Points:
1. There will be no excuse for a disbeliever on the day of judgment after the signs and proofs of the Oneness of Allah and 
His orders and prohibitions had come to him in the worldly life. 2. The disbelievers will come to know that divine help 
is for the one who is guided to the true religion.  3. Divine signs benefit the believers, and through them their faith and 
conviction increase. As for those who turn away from them and oppose them, they do not believe in them nor benefit from 
them.  4. Amongst the means which help one bear the harm of those who oppose the message is to spend virtuous times 
in glorification and praise of Allah..  5. It is necessary for the servant, when he notices in himself a yearning for worldly 
adornment, to compare its temporary and deficient pleasure to the perfect and everlasting pleasure of the Hearafter.
6. It is necessary for the servant to establish prayer properly. When any matter befalls him, he should perform prayer and 
order his family to do so, and be patient in offering them, thereby emulating the Messenger (peace be upon him).
7. The beautiful praiseworthy outcome, paradise, is for the people of piety.
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