
shpalljet ëndrra të përziera e të pakuptimta e herë i quanin trillime që ai i sajonte vetë; ose thoshin se ai është poet që, 
nëse është i sinqertë në mëtimin e tij, atëherë duhet të sjellë ndonjë mrekulli, siç bënin të dërguarit e mëparshëm, p.sh., 
Musai u që pati sjellë shkopin e vet apo Salihu u me devenë.

6  Mirëpo vendbanimet e mëparshme, të cilat patën kërkuar mrekulli dhe nuk i besuan ato kur Ne ua çuam sipas kërkesë 
së tyre, Ne i shkatërruam. A mos vallë këta kanë për të besuar!?

7  Ne edhe përpara teje - o i Dërguar - nuk kemi dërguar tjetër, vetëm se burra nga mesi i njerëzve, duke u zbritur atyre 
shpallje, e nuk u dërguam atyre engjëj. Pyetini (po deshët) pasuesit e Librave të mëparshëm, nëse ju nuk e dini këtë.

8  Madje, asnjë të dërguar para teje, nuk e bëmë me fizionomi të tillë që të mos kishte nevojë të hante e të ushqehej, siç 
hanë e ushqehen edhe njerëzit e tjerë, si dhe as nuk e bëmë që në këtë botë të ishte i përjetshëm e i pavdekshëm.

9  Këtyre të dërguarve Ne ua mbajtëm premtimin që u patëm dhënë dhe i shpëtuam prej shkatërrimit, bashkë me besim-
tarët që deshëm. Ndërsa ata që i patën kaluar kufijtë në mohim ndaj Allahut e që patën bërë gjynahe, Ne i zhdukëm.

10  Ne jua kemi zbritur këtë Kuran, ku ka nderim dhe krenari për ju - o njerëz - nëse e besoni dhe e zbatoni. Pra, a nuk 
po e kuptoni këtë dhe të shpejtoni për ta besuar e për të vepruar sipas tij?!

 Mësime nga ajetet:
 Afrimi i Kiametit dhe detyrimi i përgatitjes për atë që vjen pas tij - Ditën e Gjykimit.
 Angazhimi i zemrave me qejfe e dëfrime i shmang ato prej së Vërtetës.
 Dija e plotë e Allahu për gjithçka që flasin a veprojnë krijesat e Veta.
 Kundërshtitë e qëndrimeve të idhujtarëve ndaj Pejgamberit j janë tregues i çoroditjes dhe i çrregullimeve të tyre.
 Allahu i Lartësuar, me ndihmën dhe përkrahjen e Vet, ka për të qenë gjithmonë me të dërguarit dhe besimtarët kundër 
armiqve të tyre.
 Kurani i jep nder dhe krenari kujtdo që i beson atij e i vë në zbatim porositë e këshillat e tij. 

SURJA EL-ENBIJÂ
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Pohimi i mesazhit qiellor. Sqarimi se qëllimi i të 
dërguarve ka qenë i njëjtë dhe se Allahu është për-
kujdesur për ta. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Njerëzve iu është afruar Dita e Gjykimit për 

të dhënë llogari për veprat e tyre, ndërkohë që ata 
vazhdojnë të jenë të shkujdesur me angazhimet e 
tyre të jetës së kësaj bote, si dhe mospërfillës ndaj 
Botës Tjetër.

2  Sa herë që u vjen atyre një ajet kuranor, i sapo 
shpallur prej Zotit të tyre, ata e dëgjojnë atë për-
ciptazi, jo me synimin për të përfituar, por sa për 
lojë dhe me indiferencë.

3  Zemrat e tyre nuk janë aspak serioze në lidhje 
me atë që dëgjojnë prej tij. Madje e fshehin në vet-
vete pëshpëritjen e keqbërësve (mohues) që thonë: 
“Ky që pretendon se është i Dërguar, a nuk është 
veçse një njeri si ju, pa ndonjë dallim prej jush?! 
Ajo që ai ka sjellë është magji. Vallë, si e ndiqni 
atë, duke e ditur se ai është njeri si ju dhe ajo që ai 
ka sjellë është magji!?

4  I Dërguari j u tha: “Zoti im di çdo gjë që ju e 
fshihni në vetvete. Ai e di çdo fjalë që mund ta thotë 
dikush, qoftë në qiej apo në tokë, pasi Ai dëgjon 
gjithçka që flasin robërit e Vet i di mirë veprat e 
tyre, mbi bazën e të cilave do t’i shpërblejë a do 
t’i dënojë.

5  Mirëpo ata shfaqën dyshime në lidhje me atë 
që u solli Muhamedi j. Prandaj, herë i quanin 

The Prophets (Sūrah Al-Anbiyā)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on the uniformity of messengership by 
reminding of the conditions of the messengers and 
their uniform call to worship Allah alone.

 Explanation:
1  People’s being taken to account for their actions 

on the Day of Judgment has come close, but they 
are turning away from the afterlife in their unmind-
fulness, due to their being preoccupied with the 
world.

2  And no part of the Qur’ān which is newly re-
vealed comes to them except that they listen to it 
without benefiting, but rather playful listening, 
without caring about its contents.

3  They listened to it whilst their hearts were 
unmindful of it. And those who are wrongdoers 
through disbelief hid their private talk when they 
said: “Is this one who claims to be a messenger but 
a man like you, without any distinction from you? 
What he has brought is magic. So will you follow 
him knowing that he is a man like you and what he 
has brought is magic?”

4  The Messenger (peace be upon him) said: “My 
Lord knows the speech you concealed, for He 
knows everything said by anyone in the heavens 
and the earth. He is Hearing of the sayings of His 
servants and Knowing of their actions, for which 
He shall reward them”.

5  But they were unsure of what Muhammad 
(peace be upon him) brought. At times they said: 
“Confused dreams which have no meaning”. And 
at times they said: “No, but in fact he made it up 
without any basis”. And sometimes they said: “He is a magician. If he is true in his claim, he should bring us a miracle 
like the former messengers, as they brought miracles like the staff of Moses and the camel of Salih”.

6  Before these who are making a request, no town which ever made a request for divine signs. to be revealed and was 
then granted them as per their request ever believed. In fact, they denied them so I destroyed them. So will these people 
believe?

7  And I did not send before you, O Messenger, except men amongst humans to whom I would send revelation. I did not 
send them as angels, so ask the People of the Book before you if you do not know this.

8  And I did not make the messengers I used to send as bodies which did not eat food. In fact, they used to eat as others 
eat, and they were not to remain in the world without dying.

9  Then I fulfilled what I promised My messengers, as I saved them and whomever I wanted amongst the believers from 
being destroyed. And I destroyed those who overstepped the limit through disbelief in Allah and committing disobedi-
ence.

10  I have revealed to you the Qur’ān in which lies your honour and pride, if you believe it and act according to its con-
tents. Do you not understand this, so that you hasten towards believing it and practicing what it contains?

 Beneficial Points:
1. The Day of Judgment is near, making it necessary to prepare for it.
2. The Qur’ān is revealed anew according to incidents and occurrences.
3. The preoccupation of the hearts in futile things diverts them from the truth.
4. Falsehood is unable to counter the truth through proof.
5. Allah’s knowledge encompasses every saying and action of His servants.
6. The idolaters’ differing in their stance towards the Prophet (peace be upon him) shows their disarray and confusion.
7. Proof and miracles are of no benefit to stubborn opponents.
8. Allah is with His messengers and those who believe, by aiding and helping them against the enemies.
9. The Qur’ān is an honour for one who believes in it and practices it.

٢١١١٢
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20  Ata (melekët) i bëjnë Atij tesbih (duke thënë: Subhan’Allah - i Lartësuar qoftë Allahu!) vazhdimisht e pa ndërprerje 
natë e ditë, duke mos u plogështuar aspak prej kësaj.

21  Ndërsa idhujtarët kanë marrë në Tokë zota të tjerë përveç Tij, që mund t’u japin jetë prej saj?!
22  Po të kishte zota të tjerë, krahas Allahut, në qiej e në Tokë, atëherë ekzistenca do të shkatërrohej për shkak rivalitetit 

të hyjnive për të zgjeruar pushtetin e vet! Por realiteti është ndryshe. Kështu që Allahu, Zoti i Fronit Madhështor, është 
i dëlirë prej çdo ortakërie të trilluar që idhujtarët i veshin Atij.

23  Askush nuk guxon ta pyesë Allahun në lidhje me atë që Ai bën, pasi vetëm Atij i përket pushteti e vendimi, për-
kundrazi, është Ai që ka për t’i pyetur ata, pasi të gjithë janë robërit Vet dhe ka për t’u dhënë atë që ata meritojnë për 
veprat që bëjnë.

24  Vallë, përsëri po këmbëngulin t’i konsiderojnë për zota në vend të Allahut?! Atëherë, thuaju, o i Dërguar: “Silleni 
argumentin tuaj të pakundërshtueshëm, që tregon se ato e merituakan të adhurohen e që janë zota të vërtetë, pasi ky 
Libër që më është zbritur mua, ashtu si edhe Librat e të dërguarve zbritur më parë, nuk ju japin asnjë argument për 
këtë.” Mirëpo shumica e idhujtarëve nuk mbështeten askund tjetër, vetëm se në injorancë dhe fanatizëm, duke u kthyer 
kështu në refuzues të së Vërtetës. 

 Mësime nga ajetet:
 Injoranca është shkaku kryesor i shkatërrimit të njerëzve në rangun individual e atë shoqëror.
 Allahu nuk ka krijuar asgjë pa qëllim, sepse Ai është i Lartësuar e i Pastër prej veprimeve të kota.
 Triumfi i së Vërtetës dhe mposhtja e së kotës është një prej ligjeve të përsëritshme hyjnore.
 Hedhja poshtë e besimit politeist, për shkak të mungesës së argumenteve që i mbështesin ata në atë idhujtari. 

11  Sa e sa vendbanime shkatërruam, për shkak të 
mohimit, e pas tyre krijuam popuj të tjerë!

12  Sapo mohuesit e hetonin ardhjen e dënimit Tonë 
shfarosës, ata ia mbathnin prej vendbanimeve të 
tyre, duke u munduar të iknin prej shkatërrimit.

13  Mos ia mbathni tani, por kthehuni tek kënaqësitë 
e gjërat e qejfit dhe vendbanimet tuaja, se ndoshta 
mund t’ju merret mendimi.

14  Ata vetëm thoshin: “Ah, të mjerët ne për shka-
tërrimin tonë! Vërtet paskemi qenë keqbërës që 
mohuam Allahun!”

15  Aq kohë sa iu desh atyre t’i thoshin këto fjalë, i 
shkundi dënimi Ynë e i bëri si të ishin fruta të vjela 
e të rëna përdhe.

16  Kjo, pasi Ne nuk i kemi krijuar qiejt e tokën dhe 
as ato që janë në mes tyre për të luajtur e dëfryer, ash-
tu kot së koti (siç po thoni ju). Ne i krijuam ato për 
të treguar fuqinë, madhështinë dhe drejtësinë Tonë.

17  Nëse do të donim ndonjë shoqe a bir, do t’i 
merrnim prej atyre që ndodhen tek Ne. Por nuk do 
ta bënim diçka të tillë, për shkak se të pastërtisë 
nga këto të meta.

18  Përkundrazi, me të Vërtetën që ia shpallim të 
Dërguarit Tonë, Ne godasim të pavërtetën e mo-
huesve dhe e shkatërrojmë atë, derisa të zhduket. 
Ndërsa ju që i vishni Allahut shoqe e bir, do të 
shkatërroheni, për shkak se i keni veshur Allahut 
çfarë nuk i shkon Atij!’
* Duke qenë se marrja e një biri a bashkëshorteje 
vjen nga nevoja për ata të dy, Allahu tregon Ai është 
Pronari Absolut i këtij universi:

19  Vetëm Atij i përkasin pushteti i qiejve e i Tokës 
dhe askush prej melekëve që janë pranë Tij nuk e 
refuzon adhurimin e Tij dhe nuk lodhet së vepruari 
kështu.

11  There are many towns which I destroyed due to 
their injustice through disbelief, and I created other 
people after them.

12  Then when those who were destroyed saw My 
destructive punishment, they began to run from 
their towns to flee destruction.

13  They were being called mockingly: “Do not 
flee, but return to your enjoyment of luxuries which 
you were in and to your homes, so that you can be 
questioned somewhat regarding your worldly pos-
sessions”.

14  These wrongdoers who confessed to their sins 
said: “Woe and destruction for us. We were wrong-
doers due to our disbelief in Allah”.

15  So they continued confessing to their sins and 
praying for their own destruction until I made them 
like harvested crops, dead without any movement.

16  And I did not create the heavens and the earth 
and whatever is in between as a plaything or in 
vain, but rather I created them to show My power.

17  If I wanted to take a wife or child, I would have 
done so on My own part. But I did not do this as I 
am pure of this.

18  But rather, I throw the truth I reveal to My mes-
sengers upon the falsehood of the disbelievers, and 
it destroys it, and then their falsehood goes and fin-
ishes. And for you, O you who say Allah has taken 
a wife or son, is destruction, due to your describing 
Him with what is inappropriate for Him.
As taking a wife or child would indicate neediness, 
Allah clearly stated He is the Owner of the Uni-
verse, saying:

19  And for Him alone is the kingdom of the heav-
ens and the kingdom of earth. And the angels with Him neither scorn worshipping Him nor do they tire of it.

20  They constantly glorify Him without tiring of it.
21  But the idolaters took gods besides Allah which cannot revive the dead, so how do they worship something unable 

to do this?
22  If there were numerous gods in the heavens and the earth, they would have been ruined, due to the gods disputing in 

the kingdom. But the reality is not like this. So Allah, Lord of the Throne, is pure of the lie the idolaters describe Him 
with, namely that He has partners.

23  And Allah is alone in His kingdom and decree. Nobody can ask Him what He has decreed and ordered, whilst He will 
ask His servants about their actions and will reward them accordingly.

24  But they took other gods besides Allah. Say, O Messenger, to these idolaters: “Bring your proof for their being wor-
thy of worship. This book which has been revealed to me and the books revealed upon the messengers contain no proof 
for you”. But rather most of the idolaters only take support from ignorance and blind following, so they turn away from 
accepting the truth.

 Beneficial Points:
1. Oppression is a cause of destruction for individuals and communities.
2. Allah has not created anything in vain, because He is exalted from doing anything vain.
3. The victory of truth and the defeat of falsehood are a divine custom.
4. The angels have been inherently designed and created to obey Allah.
5. The belief of idolatry has been broken through the proof of mutual negation.
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në të shtigje e rrugë të gjera, në mënyrë që ata të orientohen në udhëtimet e tyre për atje ku ata dëshirojnë.
32  Ndërsa qiellin Ne e ngritëm dhe e bëmë kupolë mbrojtëse, që të mos bjerë gjë (në Tokë) dhe (që shejtanët) të mos 

përgjojnë (urdhrat dhe paracaktimin që përcjellin melekët). Megjithatë, idhujtarët vazhdojnë të mos i pranojnë argumentet 
që janë në qiell e që tregojnë për fuqinë e Allahut.

33  Ndërkohë që atyre Ai u krijoi edhe natën për t’u qetësuar dhe ditën për të plotësuar nevojat e tyre të jetës. Ashtu siç 
krijoi diellin si shenjë të ditës dhe hënën si shenjë të natës, ku secili prej tyre udhëton në orbitën e vet të caktuar, pa 
dalë prej saj e pa devijuar.

34  Asnjërit prej njerëzve që ishin përpara teje, o i Dërguar, Ne nuk ia mundësuam që të ishte i përjetshëm në jetën e 
kësaj bote. A mendon se kur të të mbarojë afati kohor i jetës së kësaj bote e pasi të kesh vdekur, ata kanë për të jetuar 
pas teje?! 

35  Çdo njeri ka për ta shijuar vdekjen në jetën e kësaj bote, qoftë besimtar apo jobesimtar. Ne thjesht ju sprovojmë në 
jetën e kësaj bote, o njerëz, nëpërmjet përgjegjësive, mirësive dhe fatkeqësive. Sepse pasi të vdisni vetëm tek Ne do të 
ktheheni dhe Ne do t’ju shpërblejmë sipas veprave tuaja. 

 Mësime nga ajetet:
 Allahu është i Pastër nga të pasurit bij e bija.
 Pozita e melekëve tek Allahu është se ata janë robërit e Tij, të cilët janë krijuar për të qenë të bindur e të nënshtruar 
ndaj Tij. Ata nuk mund të përshkruhen si meshkuj a femra, por duhen cilësuar si robëri të nderuar të Allahut.
 Si qiejt, ashtu edhe Toka janë krijuar në faza kohore, pasi në fillim kanë qenë bashkë dhe pastaj janë ndarë.
 Sprova, ashtu siç vjen prej Allahut me fatkeqësi, vjen edhe me mirësi. 

25  Ne nuk kemi nisur asnjë të dërguar para teje, 
o Muhamed, që të mos i kemi shpallur atij se nuk 
ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Meje. 
Prandaj më adhuroni vetëm Mua dhe mos më sho-
qëroni asgjë në adhurim.

26  Por idhujtarët thanë se Allahu i ka bërë melekët 
bijat e Veta. I Pastër e i Shenjtëruar qoftë Allahu 
prej kësaj gënjeshtre që ata e thonë! Përkundrazi, 
melekët janë thjesht robërit e Tij, që Ai i ka nderuar 
dhe ia ka bërë të afërt me Të.

27  Asnjëri prej tyre nuk flet përpara se të flasë Zoti 
i tyre! E kur Ai flet, ata menjëherë e vënë në zbatim 
urdhrin e Tij.

28  Ai i di veprat e tyre të kaluara dhe ato të ardhme. 
Ata nuk mund të ndërmjetësojnë dot për dikë, për-
veçse me lejen e Tij dhe për njerëzit me të cilët Ai 
është i kënaqur. Prej frikës që kanë prej Tij, ata 
rrinë të ndrojtur, duke mos e kundërshtuar Atë në 
asnjë urdhër e asgjë të ndaluar.

29  Edhe sikur ndonjëri prej melekëve të mëton-
te (gjë që nuk ndodh në realitet) se është zot që 
adhurohet krahas Allahut, Ne do ta ndëshkonim për 
këtë mëtim, duke e lënë në Xhehenem përjetësisht 
në Ditën e Ringjalljes. Kështu, Ne i ndëshkojmë 
keqbërësit, që i bëjnë kufër dhe shirk Allahut.

30  A nuk e dinë ata që mohuan Allahun, se qiejt 
e Toka fillimisht kanë qenë të ngjitura, duke mos 
pasur në mes tyre hapësirë që të mund të binte shi?! 
Kurse Ne i ndamë ata dhe pastaj lëshuam ujë nga 
qielli në Tokë dhe prej tij krijuam kafshë e bimë. 
Vallë, nuk po nxjerrin mësime prej kësaj, në mënyrë 
që ta adhurojnë Allahun Një e të Vetëm?!

31  Madje, në Tokë Ne vendosëm edhe male (shkë-
mbore e) të qëndrueshme, në mënyrë që ajo të mos 
tronditej bashkë me banorët e saj. Si dhe krijuam 

25  And I have not sent before you, O Messenger, 
any messenger except that I revealed to him that 
there is no true god except Me, so worship Me 
alone and do not associate any partner with Me.

26  The idolaters said: “Allah has taken the angels 
as daughters”. Pure and exalted is Allah from the 
lie they say. The angels are in fact the servants of 
Allah, honoured by Him and close to Him.

27  They do not proceed before their Lord in any 
saying, so they do not speak until He orders them, 
and they act according to His command and do not 
oppose any command of His.

28  He knows their previous and latter actions. They 
do not ask to intercede except with His permission 
and on behalf of whom He approves intercession. 
And they are wary out of their fear of Him, so they 
do not oppose Him in any command or prohibition.

29  And for argument’s sake, whoever amongst the 
angels were to say: “I am a god besides Allah”, I 
will punish him for what he says with Hellfire on 
the Day of Judgment, staying therein forever. And 
with this kind of punishment I punish those who 
are unjust by disbelieving and associating partners 
with Allah.

30  Do those who disbelieved in Allah not know 
that the heavens and the earth were joint without 
any gap in between that rain should come down 
from it, then I split them apart? And I made every 
animal and plant from the water that comes down 
from the sky. Do they not consider this and believe 
in Allah alone?

31  And I made firm mountains on earth, so that 
it does not shake those on its surface. I made in it 
wide paths and ways, so that they may find their way in their journeys towards their objectives.

32  And I made the sky a roof protected from falling and without any pillar, and protected from stealing words. But the 
idolaters turn away and do not consider the signs in the sky, such as the sun and moon.

33  Allah alone is the One Who created the night for relaxation, created the day for earning one’s livelihood, created the 
sun as a sign of day, and the moon as a sign of night. The sun and moon both run in their specific orbits, without moving 
away or side-tracking.

34  O Messenger, I have not given eternity in this life to any human before you. So if your life comes to an end in this life 
and you pass away, will they live forever after you? Never.

35  Every believing and disbelieving soul will taste death in the world. And I test you, O mankind, in the worldly life 
through duties, blessings and hardships, then after your death you shall be returned to Me alone and nobody else, then I 
shall reward you for your deeds.

 Beneficial Points:
1. All the prophets are united on calling towards monotheism and rejecting idolatry.
2. Allah is pure of having a child.
3. The status of the angels with Allah is that they are His servants He has created for His obedience. They are not de-
scribed as either male or female, but rather they are honoured servants.
4. Intercession will only occur through Allah’s permission and His being pleased with the one being interceded for.
5. The heavens and the earth were created in gradual steps.
6. Death is the route of every living being. Neither the pious nor impious are immune from it.
7. Tests can be through good, just as they are through bad. 
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përfshiu që në jetën e kësaj bote, dënimi me të cilin talleshin sa herë që të dërguarit e tyre i frikësonin me të.
42  Prandaj thuaju atyre që kërkojnë dënim të shpejtë, o i Dërguar: “Kush do t’ju mbrojë gjatë natës apo gjatë ditës, 

nëse i Gjithëmëshirshmi do të dëshironte t’ju lëshonte dënimin dhe shkatërrimin tuaj?!’ Mirëpo ata dëshirojnë vetëm që 
t’i kundërshtojnë këshillat dhe argumentet e pakundërshtueshme të Zotit të tyre, duke mos u thelluar aspak në to, për 
shkak të injorancës e mendjelehtësisë.

43  Apo mos, vallë, ata kanë gjetur zota, që mund t’i shpëtojnë ata prej dënimit Tonë?! Po ata as veten e tyre nuk mund 
të ndihmojnë, as t’ia largojnë të keqen e as t’i sjellin të mirën, kështu që si kanë për t’i mbrojtur të tjerët, nëse këtë s’e 
bëjnë dot as për veten?! Ata nuk kanë asnjë strehim prej ndëshkimit Tonë.

44  Por (ata ndihen të sigurt) për shkak të mirësive Tona që i gëzojnë e të cilat ua dhuruam atyre dhe etërve të tyre, për 
t’i shpënë drejt shkatërrimit. Përjetimi i kënaqësive për një kohë të gjatë i mashtroi, kështu ata qëndruan në mohimin e 
tyre. A nuk e shohin këta të mashtruar që e kërkojnë përshpejtimin e dënimit, se si Ne po i marrim territoret përreth tyre 
duke i nënshtruar banorët me Fuqinë Tonë?! Prandaj le të marrin mësim, që të mos u ndodhë edhe atyre ajo që u ndodhi 
të tjerëve, sepse nuk do të ngadhënjejnë, por do të dalin të mposhtur. 

 Mësime nga ajetet:
 Kush tallet dhe përqesh të Dërguarin j, është femohues, qoftë kjo nëpërmjet fjalëve, veprimeve apo shenjave.
 Ngutja është në natyrën e njeriut dhe maturia është virtyt.
 Askush dhe asgjë nuk mund ta shpëtojë njeriun prej dënimit të Allahut, përveç vetë Allahut.
 E pavërteta është e destinuar të zhduket, ndërsa e Vërteta është e destinuar të mbetet në përjetësi. 

36  Kur mohues të tillë të shohin ty, o i Dërguar, (në 
vend që të besojnë) ata tallen e ngjallin urrejtjen tek 
ndjekësit e tyre (kundër teje), duke thënë: “Ky qen-
ka ai i cili përçmon zotat tuaj, që ju i adhuroni?!” 
Ndërkohë që duke të përqeshur ty, ata po mohojnë 
Kuranin që u ka zbritur Allahu dhe mirësitë që Ai u 
ka falur. Prandaj ata e meritojnë më shumë të tallen, 
sepse kanë mbledhur të gjithë cilësitë e këqija.

37  Njeriu e ka në natyrë nxitimin, i dëshiron gjërat 
të ndodhin para se t’u vijë koha. Të tillë janë edhe 
idhujtarët që e kërkojnë me ngut dënimin. Prisni 
edhe pak, se kam për t’jua treguar dënimin Tim, 
prandaj mos kërkoni ta shihni shpejt.

38  Mirëpo mohuesit e ringjalljes e kërkojnë atë me 
ngulm dhe thonë: “Kur do të vijë kjo që premtoni, o 
muslimanë, nëse jeni të sinqertë në pretendimin tuaj 
(se paska për të na përfshirë shkatërrimi)?!

39  Por po ta dinin mohuesit e ringjalljes se çfarë 
ka për t’i gjetur pas saj, kur nuk do t’i largojnë dot 
flakët prej fytyrës e shpinës së tyre e as të gjejnë 
dikë që t’i mbrojë nga dënimi, kurrsesi nuk do ta 
kishin kërkuar përshpejtimin e tij.

40  Përkundrazi, ai ka për t’u ardhur atyre papritmas 
e do t’i tronditë ata nga befasia. Askush prej tyre 
nuk do mundet që ta shmangë atë e as nuk do t’u 
jepet afat derisa të pendohen e të fitojnë me këtë 
Mëshirën (Shpëtimin në botën tjetër).

*Meqë i Dërguari j vuante kur populli i tij e për-
qeshte dhe e quante gënjeshtar, Allahu i Lartësuar 
e ngushëllon atë duke i thënë:

41  Nëse populli yt të përqesh, o i Dërguar, dije se 
ti nuk je i pari të cilit i ka ndodhur kjo; edhe me të 
dërguarit përpara teje talleshin. Pastaj mohuesit i 

36  O Messenger! When these idolaters see you 
they only mock you, trying to make you loathsome 
in the eyes of their followers by saying, “Is this 
the one who insults the idols that you worship?” 
whilst they themselves reject the Qur’ān that Allah 
revealed to them and the blessings He conferred 
upon them, together with mocking you. So they 
themselves are closer to shame, due to their accu-
mulating every evil.

37  The human was created intrinsically to be hasty, 
and so he/she wants things to happen before their 
due time. The idolaters asking for the punishment 
is a result of that nature. O the ones seeking My 
punishment in haste! I shall show you exactly what 
you hastily seek, so there is no need to ask for it.

38  And the disbelievers who reject resurrection say 
in their haste, “O Muslims! If indeed you are truth-
ful in what you claim, when will this resurrection 
that you promise us with, happen?”

39  If these disbelieving rejecters of the resurrec-
tion were to know of the time when they will not be 
able to turn the hellfire away from their faces and 
backs, they would not be so hasty in seeking it. If 
only they were to know that there shall be no one 
to help relieve them of the punishment, and if only 
they were convinced of its reality, they would not 
be so hasty either.

40  This fire that they shall be punished with will 
come upon them suddenly, without them anticipat-
ing it. They shall not be able to repel it, nor shall 
they be given respite to repent and consequently be 
shown mercy.
When the Messenger of Allah peace be upon him 

suffered from the mockery of his people and their rejection of him, Allah consoled him by saying:
41  O Messenger! Even if your people mock you, you are not unique in that, because many messengers before you were 

also mocked at. After their messengers warned them of it, the very punishment the disbelievers made a mockery of en-
gulfed them in this very world.

42  O Messenger! Say to these people who are hastily seeking the punishment: “Who will save you throughout the night 
and day from the punishment and destruction The Merciful intends to send upon you?” Rather, they are desisting from 
the admonition and proofs of their Lord; they foolishly and ignorantly do not ponder over any of it.

43  Do they have gods that will protect them from My punishment? They are not capable of helping even themselves by 
removing any harm or acquiring any benefit! Whoever cannot help himself, how can he help others? Nor will they be 
protected from My punishment.

44  Rather, I have supplied these disbelievers and their forefathers with all My blessings I conferred upon them, so that as 
time passes, they become blinded by them and stand firm upon their disbelief, gradually leading themselves into destruc-
tion. Do these people, deluded by My blessings and hastily seeking My punishment, not realise that I am narrowing the 
earth down from all sides, by My influence over the people and power over them? Do they not take lesson from that, lest 
the same does not happen to them? These people will not be victorious; they shall be beaten.

 Beneficial Points:
1. The declaration of disbelief for the one who mocks the Messenger, regardless of whether it is through speech, action, 
or gesture.
2. Being hasty is in the nature of a human, whilst calmness is a virtuous trait.
3. Mocking the truth and the people of the truth is a trait of the disbelievers, past and present.
4. No one can protect from the punishment of Allah, except Allah.
5. For the disbelievers, blessings are means of gradually luring them into further destruction.
6. The final outcome of falsehood is non-existence, whereas the final outcome of the truth is eternity.
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të tyre, për të treguar se të dy këta profetë të mëdhenj e me shpallje të ngjashme, ishin pasues të besimit monoteist të Ibra-
himit, babait të tyre: 

51  Që në moshë të re, Ne e bëmë Ibrahimin të ngadhënjente me argumente ndaj popullit të vet. Ne e njihnim mirë përkush-
timin e tij, prandaj i dhamë ndihmën që meritonte, kur i mposhti ata me argumente..

52  Një herë ai i tha të atit, Azerit dhe popullit të vet: “Ç’janë këto statuja, që i keni gdhendur me duart tuaja dhe u faleni 
me përnderim?!”

53  Populli i tij i tha: “Kështu i gjetëm të baballarët tanë që i adhuronin ato e më pas edhe ne i adhuruam ato, duke ndjekur 
shembullin e tyre.”

54  Atëherë Ibrahimi u tha: “Ju, o pasues të verbër, së bashku me etërit tuaj që i ndiqni, jeni në humbje të qartë, shumë larg 
rrugës së drejtë.”

55  Populli i tij i tha: “A e kishe seriozisht atë që na the apo thjeshtë dëshiron të bësh shaka?!”
56  Ibrahimi u tha: “Përkundrazi, atë ua thashë seriozisht e aspak për shaka! Në të vërtetë, Zoti juaj është Zoti i qiejve dhe i 

Tokës, që i krijoi ata pa shembull të mëparshëm. Unë dëshmoj për këtë, që Zoti i juaj i Vetëm është Zoti i qiejve dhe i Tokës 
e që statujat tuaja nuk kanë asnjë pjesë (rol) në krijimin e tyre.”
*Kur populli i tij nuk ia vuri veshin dhe u largua prej Ibrahimit, duke e lënë vetëm, ai tha me vete: 

57  Betohem për Allahun se, do t’u punoj idhujve tuaj diçka që nuk do ta pëlqeni, sapo të largoheni prej tyre për të shkuar 
te festivali juaj.

 Mësime nga ajetet:
 Pranimi i gjynaheve vlen atëherë kur shoqërohet me pendimin për to, para se të ikë kohë..
 Pohimi i drejtësisë së Allahut dhe mohimi i çdo padrejtësie që i mvishet Atij.
 Rëndësia e fuqisë argumentuese në Thirrjen për tek Allahu.
 Rreziku dhe e keqja e imitimit të verbër (taklidit).
 Shkallëzimi që duhet ndjekur në ndryshimin e të keqes, duke filluar nga më e lehta për tek më e vështira, pasi Ibra-
himi e filloi ndryshimin e së keqes në popullin e vet me fjalë dhe argumente të pakundërshtueshëm; pastaj kaloi tek 
ndryshimi me vepra. 

45  Thuaju, o i Dërguar: “Unë po ju paralajmëroj, o 
njerëz, për dënimin e Allahut, nëpërmjet Shpalljes 
që më jep Ai. Por kush nuk e dëgjon të vërtetën, 
nuk ua vë veshin thirrjeve që i paralajmërojnë për 
dënimin e Allahut.”

46  Nëse këta që po ironizojnë ardhjen e shkatërrimit, 
do t’i prekte vetëm pak prej dënimit të Zotit tënd, o 
i Dërguar, atëherë do të thoshin: “Mjerë për ne që 
u shkatërruam e humbëm!. Paskemi qenë vërtet të 
padrejtë që i bëmë shirk (idhujtari) Allahut dhe i quaj-
tëm gënjeshtra shpalljet që na solli Muhamedi ملسو هيلع هللا ىلص.”

47  Dhe në Ditën e Gjykimit, Ne do të vëmë peshoret 
e drejtësisë për të matur veprat e tyre. Askujt nuk do 
t’i bëhet padrejtësi, qoftë duke ia pakësuar shpër-
blimin për mirësitë që ka bërë, apo duke ia shtuar 
ndëshkimin për të këqijat e tij. Madje do të vendosim 
në peshore çdo vepër, edhe sikur të ketë ajo peshën 
e një farëze sinapi. Atë ditë do të mjaftojmë Ne për 
të llogaritur veprat robërve Tanë.

48  Më parë Ne u dhamë Musait dhe Harunit Teuratin, 
si dallues të së vërtetës nga e pavërteta e të hallallit 
nga harami; si udhëzues për ata që besonin në të (në 
atë kohë) dhe si këshillë për të devotshmit,

49  që i trembeshin ndëshkimit të Zotit të tyre, të 
Cilin e besonin pa e parë dhe i frikësoheshin Orës 
(së Kiametit).

50  Edhe këtë Kuran ia zbritëm Muhamedit j si 
përkujtim dhe këshillë për këdo që dëshiron të për-
fitojë e të nxjerrë prej tij mësime, duke e bërë atë 
burim begatish e mirësish. Vallë, akoma vazhdoni ta 
mohoni, duke mos i pranuar dhe duke mos i zbatuar 
mësimet e tij?!]
*Pasi Allahu i përmendi Musain dhe Muhamedin 
(a.s.), si dy profetë të ngjashëm me njëri-tjetrin, Ai 
përmend, gjithashtu, Ibrahimin si atin e dy popujve 

45  Say, O Messenger: “O people! I only warn you 
of the punishment of Allah through divine revela-
tion that my Lord reveals to me.” When those deaf 
to the truth are warned of the punishment of Allah, 
they do not listen to it with a heeding ear.

46  O Messenger! If some of punishment of your 
Lord was to afflict these people who are seeking it 
hastily, they would then say, “Woe to our destruc-
tion and loss! We were wrong in our ascribing part-
ners to Allah and rejecting what Muhammad peace 
be upon him brought to us!”

47  I shall establish fair scales for the rising people 
to weigh their deeds with. On that day, no soul shall 
be wronged by having its good deeds decreased, or 
bad deeds increased. Even if the weighed deed is 
minute, like the weight equal to a mustard seed, I 
shall include it. I Myself am sufficient to take the 
deeds of My servants into account.

48  I have given Moses and Aaron peace be upon 
them both the Torah, which distinguished between 
the permissible and the impermissible; was a means 
of guidance for those who believed in it, and a re-
minder for those who were mindful of their Lord.

49  Those who fear the punishment of their Lord 
Who they believe in, despite having not seen Him, 
and are fearful of the Hour.

50  This Qur’ān which was revealed onto Muham-
mad peace be upon him is a reminder and an ad-
monition for those who want to take heed from it. 
It contains an abundance of benefit and goodness. 
Despite all that, do you still reject it? Do you not 
acknowledge its contents, and will you not practice 
upon it?

51  And I granted Abraham proof against his people in his childhood, and I knew him well. I gave him the proof he de-
served according to My knowledge.

52  When he said to his father Azar and his people, “What are these idols that you have made with your own hands, and 
which you constantly worship?”

53  His people said to him: “We found our forefathers worshipping them, so we also worshipped them following their 
example.”

54  Abraham said to them, “You and your forefathers are in clear deviance from the path of truth!”
55  His people said to him, “Are you serious about what you said, or are you joking?”
56  Abraham said, “No, I am serious! Your Lord is the Lord of the heavens and the earth; He created them without there 

having been anything like them previously. I am from those who testify that He is your Lord and the Lord of the heavens 
and the earth, and that your idols have no share in that!”

57  And in a manner inaudible to his people, Abraham said, “By Allah! Once you have left your idols to go to your festi-
val, I shall hatch a plot concerning them that you shall hate.”

 Beneficial Points:
1. Heedlessness is a barrier from accepting the truth.
2. The disbelievers cannot bear the least of the punishment; how will they bear the most severe?
3. The fruit of acknowledging error is only acquired after repenting from it before the opportunity slips.
4. The deeds of the servants of Allah will be weighed on the scales on the day of Judgement.
5. Affirmation of the attribute of justice for Allah, and negation of oppression on His part.
6. The importance of the strength of evidence in calling towards Allah.
7. The harm of following blindly.
8. Calling towards Allah is a serious call, not one to be taken as a joke.
9. Gradual progression in changing evil; the need to start with the easiest to change first, and then onwards. Abraham 
started off by trying to change the evil of his people through speech and presenting evidences, then moved on to changing 
it by taking action.
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të Allahut statuja, që nuk ju sjellin dot asnjë dobi a dëm dhe që nuk kanë fuqi ta ruajnë veten nga e keqja a t’i sjellin 
asaj ndonjë të mirë?!

67  Turp për ju e neveri për ato që ju i adhuroni në vend të Allahut (Krijuesit tuaj)! Vallë, a nuk po i thërrisni mendjes 
(se çfarë jeni duke bërë)?!”

68  Kur e panë se ishin të paaftë që të përballeshin me Ibrahimin me argumente, atëherë iu kthyen përdorimit të forcës e 
thanë: “Digjeni Ibrahimin me këtë zjarr (që e adhuroni si zot) dhe ndihmojini zotat tuaj, të cilët ai i ka shkatërruar, nëse 
vërtet dëshironi t’i jepni atij ndëshkim të tmerrshëm!’.

69  Ata e ndezën zjarrin dhe e hodhën Ibrahimin në të. Mirëpo Ne e urdhëruam zjarrin: “O zjarr, bëhu i freskët dhe 
shpëtim për Ibrahimin!” Dhe ashtu u bë. Atë nuk e preku asgjë e keqe.

70  Ata i ngritën atij një kurth (që të thoshin: mposhti zoti ynë - zjarri), por Ne bëmë që ata të ishin të dështuarit e të 
mposhturit.

71  Pastaj Ne e shpëtuam Ibrahimin bashkë me Lutin dhe i nxorëm në tokën e Shamit, të cilën e bekuam, duke dërguar 
profetë të shumtë dhe begati për gjallesat e saj.
Pasi tregoi pafuqinë e idhujve për t’iu përgjigjur lutjeve të idhujtarëve, Allahu sqaron me anë të shembujve vijues se 
vetëm Ai u përgjigjet lutjeve, kur robërit e Tij e njësojnë dhe bëjnë vepra të mira:

72  Ai (Ibrahimi) e luti Zotin e vet që t’i dhuronte një djalë dhe Ne i dhuruam atij Is’hakun, madje edhe një nip, Jakubin. 
Dhe secilin prej tyre: Ibrahimin, Is’hakun e Jakubin i bëmë vepërmirë e të bindur ndaj Allahut. 

 Mësime nga ajetet:
 Lejohet përdorimi i marifeteve me qëllim që të nxirret në pah e Vërteta dhe të hidhet poshtë e kota.
 Ndjekësit e së kotës kapen pas argumenteve të cilat i mendojnë se janë pro tyre, por që në fakt ajo janë kundër tyre.
 Ashpërsia në fjalë është një prej mjeteve për të ndryshuar të keqen, nëse nuk vjen prej saj ndonjë e keqe akoma më 
e madhe.
 Përdorimi i forcës është tregues i paaftësisë për t’u përballur me argumentin e pakundërshtueshëm.
 Ndihma e Allahut do të jetë gjithmonë me robërit e Vet besimtarë, duke i shpëtuar ata prej vështirësive andej nga nuk 
e presin.

58  Pas kësaj, Ibrahimi i copëtoi statujat e tyre, ndër-
sa idhullin më të madh e la të paprekur, me synimin 
se ndoshta do t’i ktheheshin atij për ta pyetur se 
kush ishte që i thërrmoi ato.

59  Kur ata u kthyen dhe i gjetën idhujt e tyre të 
copëtuar, filluan të pyesnin njëri-tjetrin: “Kush e 
paska bërë këtë me zotat tanë?! Ai qenka keqbërësi 
më i madh, pasi ka përdhosur atë që meriton të 
madhërohet e të shenjtërohet.”

60  Disa prej tyre thanë: “Kemi dëgjuar një djalë 
të ri, që i përmendte ato për keq, e që e thërrasin 
Ibrahim. Ndoshta ai e ka bërë këtë.”

61  Atëherë paria e tyre thanë: “Silleni Ibrahimin 
këtu, para njerëzve, që ta shohin e të dëshmojnë 
edhe ata kur ai ta pranojë atë që ka bërë dhe kështu 
të jetë pranimi argument kundër tij.”

62  Kështu, ata e sollën Ibrahimin dhe e pyetën: 
“Ti e bëre këtë veprim të shëmtuar me zotat tanë, 
o Ibrahim?!”

63  Ibrahimi me përqeshje e duke nxjerrë në dukje 
paaftësinë e idhujve të tyre në sytë e njerëzve, u për-
gjigjet: “Përkundrazi, atë e ka bërë ky më i madhi 
në mesin e tyre. Po ju pyetini po deshët idhujt tuaj, 
nëse arrijnë t’ju flasin!”

64  Atëherë ata erdhën në vete dhe filluan të medi-
tojnë, derisa e kuptuan se idhujt e tyre nuk u sillnin 
as dobi e as dëm dhe se kishin vepruar keq, duke 
adhuruar të tjerë në vend të Allahut.

65  Por pas kësaj, ata iu kthyen kokëfortësisë dhe 
kundërshtimit dhe thanë: “Ti e di mirë, o Ibrahim, 
se këta idhuj nuk flasin, prandaj pse na kërkon t’i 
pyesim ata?!” Ata menduan se ky argument ish-
te kundër tij, por në fakt ishte argument kundër 
tyre.

66  Ibrahimi u tha: “Atëherë si po adhuroni në vend 

58  So Abraham broke the idols into small pieces, 
and left the biggest of them hoping that the people 
return to it to ask it who smashed the others.

59  So when they returned and found their idols 
having been smashed into pieces, they asked one 
another, “Who smashed our idols? Indeed, the one 
who has smashed them is from the oppressors, due 
to him having degraded that which deserves rever-
ence and sanctification.”

60  Those who had heard Abraham take an oath on 
Allah that he would plot against the idols, said, “We 
heard a young man talk evil regarding them and 
finding fault with them. He is known by the name 
‘Abraham’; perhaps it is he who smashed them.”

61  Their chiefs said, “Bring Abraham in front of 
the people so that they may testify to his confession 
to what he did, and their confession will be your 
evidence against him.”

62  So they brought Abraham (peace be upon him) 
and questioned him, blaming him: “Was it you who 
did this horrible act to our idols, O Abraham?!”

63  Sarcastically, exposing the helplessness of the 
idols to the people, Abraham said, “I did not do it; 
rather, the biggest idol did it. Ask your idols, if in-
deed they are capable of speaking!”

64  So they turned to one another contemplating and 
considering. It had become clear to them that their 
idols do not benefit nor harm in any way, and so 
they were wrong in worshipping them instead of 
Allah.

64  They then returned to their stubbornness and 
denial, saying, “O Abraham! You know, surely, that 
these idols cannot speak, so how can you then tell 

us to ask them?” They intended it to be an evidence in their favour, but it became an evidence against them.
66  Rebuking them, Abraham said, “Do you then worship, instead of Allah, idols that do not benefit nor harm you; that 

are helpless in removing harm or bringing benefit to even themselves?”
67  Shame on you, and shame upon that which you worship other than Allah, which neither benefit nor harm! Do you not 

understand that? Will you not leave their worship?
68  When they found themselves incapable of countering Abraham with proof, they resorted to force and said, “If you are 

going to give Abraham a deterring punishment and seek revenge for your idols that he broke and destroyed, then burn 
him in a fire.”

69  They lit a fire and threw Abraham into it, so I said, “O fire! Become cool and safe for Abraham!” And so it became 
such, and no harm came to him.

70  Abraham’s (peace be upon him) people planned to burn him and I foiled their plan. Rather, I made them the ones who 
were overpowered and destroyed.

71  I saved Abraham and I also saved Lot. I expatriated them to the land of Syria that I had blessed, by having sent many 
prophets to it and by scattering many forms of goodness for the creation.

72  And I blessed Abraham with Isaac when he invoked his Lord to grant him a child. In addition, I also blessed him with 
Jacob. I made each one of the three: Abraham, Isaac and Jacob, pious and obedient to Myself.

 Beneficial Points:
1. The permissibility of using various strategies in expounding the truth and counteracting falsehood.
2. The insistence of the people of falsehood on their falsehood is due to their stubbornness, not the strength of their evi-
dence, nor the weakness of the evidence of the people of truth.
3. The people of falsehood hold onto evidence they assume to be in their favour, but which are in reality against them.
4. Being harsh in speech can sometimes be a means of changing evil, if there is no greater harm that arises due to it.
5. Resorting to using force is proof of incapability to counteract using evidence.
6. Allah’s help for His believing servants and His saving them from difficulties comes from ways that are unanticipated.
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e Daudit dhe të Sulejmanit, pa humbur prej tij asgjë.
79  Ne bëmë që Sulejmani ta kuptonte më mirë këtë çështje dhe jo babai i tij, Daudi, ndonëse që të dyve u kishim dhuruar 

profetësinë dhe diturinë për të gjykuar me ligjin e Allahut, jo vetëm Sulejmanit. Daudit i kishim mundësuar që malet të 
bënin tesbih (t’i thurnin lavde e himne Allahut) bashkë me të, si dhe i dhamë kontroll mbi shpendët. Ishim Ne, pra, që 
ia dhuruam atij kuptueshmërinë, profetësinë, dijen dhe kontrollin.

80  Madje Daudit i kishim mësuar diçka që nuk ia kishim mësuar Sulejmanit - përgatitjen e parzmoreve për t’ju mbroj-
tur trupat tuaj nga armët. Prandaj, a nuk jeni mirënjohës, o njerëz, për të gjitha këto mirësi, me të cilat ju ka begatuar 
Allahu?!

81  Ndërsa Sulejmanit i kishim dhënë kontroll mbi erën e fuqishme, e cila lëvizte sipas urdhrit të tij, sa herë që ai e ko-
mandonte atë nëpër tokën e Shamit, që Ne e kemi begatuar duke zbritur aty shumë profetë dhe mirësi. Për çdo gjë që 
ata bënin, Ne ishim të Gjithëdijshëm duke mos na u fshehur asgjë. 

 Mësime nga ajetet:
 Kryerja e mirësive, falja e namazit dhe dhënia e zekatit, janë porosi rreth të cilave janë përputhur të gjitha shpalljet 
hyjnore.
 Bërja e gjynaheve është shkak për të sjellë ndëshkimin shfarosës të Allahut dhe zemërimin e Tij.
 Përmirësimi dhe bërja e veprave të mira janë shkak për të hyrë në Mëshirën e Allahut - në Xhenet.
 Lutja është shkak për të sjellë shpëtimin nga vështirësitë.

73  Dhe i bëmë ata prijës, nëpërmjet të cilëve 
udhëzoheshin njerëzit për në mirësi. Ata i thërris-
nin njerëzit për në adhurimin e Allahut të Vetëm, 
me urdhër të Tij. Ne i frymëzuam ata që të bënin 
mirësi, ta falnin namazin në formën më të plotë 
dhe të jepnin zekatin. ndërkohë ata ishin përherë 
të nënshtruar ndaj Nesh.

74  Ndërsa Lutit i dhuruam aftësinë e gjykimit 
të drejtë, për të zgjidhur konflikte mes njerëzve 
dhe i dhamë dije për çështjet e fesë. Po ashtu, e 
shpëtuam atë prej dënimit që i zbritëm qytetit të tij 
(Sodomës), banorët e të cilit kryenin marrëdhënie 
të ndyra. Vërtet që ata ishin popull i prishur dhe i 
dalë prej rrugës së Zotit.

75  Kështu, Ne e futëm atë në Mëshirën Tonë, duke 
e shpëtuar prej dënimit që goditi popullin e tij. Ai 
ishte prej vepërmirëve që i zbatojnë urdhrat Tona 
e heqin dorë nga ndalesat Tona.

76  Përkujto, o i Dërguar, edhe historinë e Nuhut, 
që i lutej Allahut para Ibrahimit e Lutit, dhe Ne iu 
përgjigjëm atij, duke i dhuruar atë që kërkoi. Kë-
sisoj, ne e shpëtuam atë bashkë me familjen e tij 
dhe besimtarët, prej përmbytjes katastrofike.

77  Ne e shpëtuam atë prej kurthit të popullit të 
vet, të cilët i mohuan mrekullitë që Ne ia zbri-
tëm si argumente që tregonin vërtetësinë e tij (si 
i dërguar), Por në të vërtetë ata ishin një popull i 
prishur e i keq, kështu që i shkatërruam të gjithë 
me përmbytje.

78  Përkujto, o i Dërguar, edhe historinë e Daudit me 
birin e tij, Sulejmanin! Ata po gjykonin një çështje, 
që u ishte parashtruar në lidhje me dy njerëz në 
konflikt. Njëri prej tyre kishte dele, të cilat kishin 
hyrë natën në arën e tjetrit dhe i kishin prishur të 
mbjellat. Ndërkohë, Ne po e dëshmonim gjykimin 

73  I made them into leaders whom the people 
followed in goodness.With His permission, they 
would call to the worship of Allah alone. I also re-
vealed to them that they should do good deeds, per-
form prayer with perfection and give Zakat. They 
were obedient to Me.

74  And to Lot I granted the ability to judge fair-
ly between disputing parties, together with sound 
knowledge of his religion. I also saved him from 
the punishment I sent upon the people of his village 
(Sodom) who were involved in immorality. Indeed, 
they were corrupt people who deviated from the 
worship of their Lord.

75  And I entered him into My Mercy when I saved 
him from the punishment that befell his people. In-
deed, he was of those who obeyed My commands 
and stayed away from My prohibitions.

76  O Messenger! Mention the story of Noah when 
he called to Allah before Abraham and Lot, and so 
He accepted his call by granting him what he asked 
for: Allah saved him and his believing family mem-
bers from the great sorrow.

77  I saved him from the evil plot of those of his 
people who rejected the signs that I supported him 
with; those signs that pointed to his truthfulness. 
Indeed, they were evil, corrupt people, and so I de-
stroyed them all by drowning them.

78  O Messenger! And mention the story of David 
and his son Solomon (peace be upon them), when 
they were passing judgement in the case brought 
to them regarding the two disputers: One of them 
had a herd that went into the fields of the other at 
night. I was witness to the judgement of David and 
Solomon; no part of their judgement evaded My knowledge.

79  I gave full understanding of the case to Solomon instead of his father David; yet I blessed each one with messenger-
ship and knowledge of religious law, not exclusively Solomon only. I subjugated the mountains for David, which would 
glorify Me with his glorifying Me. I also subjugated the birds for him. I was the One Who gave the understanding, the 
fair judgement, knowledge and it was I who subjugated the mountains and birds.

80  I exclusively taught David, and not Solomon, the skill of crafting armour, so that you could protect yourselves from 
anyone who tried to attack you with weapons. O people! Will you then show gratitude for this blessing that I bestowed 
upon you?

81  And I subjugated the strong-blowing wind for Solomon. At his command, whenever he would command it to, it would 
blow to the land of Syria which I had blessed by sending prophets to, and the goodness I spread within it. I am the One 
Who did everything; nothing evades My knowledge.

 Beneficial Points:
1. Doing good deeds, prayer and Zakat are from those things the Heavenly Religions agreed upon.
2. Saving the people of the truth and destroying the people of falsehood is a divine code.
3. Indulgence in immorality is the means to being afflicted in an annihilating punishment.
4. Uprightness is a means of entering into the Mercy of Allah.
5. Divine help is in favour of the people of the truth over the people of falsehood.
6. Prayer is a means of salvation from troubles.
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Ishte i zemëruar me ta, për shkak të gjynaheve e mospërfilljes që ata treguan ndaj mesazhit që u kishte sjellë. Dhe mendoi 
se nuk do ta ndëshkonim për largimin e tij (nga përgjegjësia). Por ai u sprovua rëndë, duke mbetur i burgosur në ngushticën 
e barkut të një peshku që e kishte gëlltitur. Aty ai e luti Allahun nga mesi i tri errësirave: errësirës së barkut të peshkut, 
errësirës së thellësisë së detit dhe errësirës së natës. Duke e pranuar gjynahun e tij, ai iu drejtua Allahut i penduar: “Nuk 
ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Teje, Ti je i Pastri dhe i Shenjti, kurse unë paskam qenë keqbërës!”

88  Ne iu përgjigjëm thirrjes së tij dhe e shpëtuam prej atij ankthi të vështirë, duke e nxjerrë prej errësirave dhe barkut 
të peshkut. Kështu siç e shpëtuam Junusin prej këtij ankthi, Ne i shpëtojmë edhe besimtarët kur ata janë në brengat e 
tyre dhe kthehen e i luten vetëm Allahut.

89  Përkujto, o i Dërguar, edhe historinë e Zekerijas, (i cili, ndonëse në moshë të thyer) iu lut Zotit të Lartmadhëruar për 
një fëmijë. “Zoti im, - tha ai, - mos më lër të vetmuar e pa fëmijë! Ti je më i Miri i trashëgimtarëve, prandaj më dhuro 
një djalë, që të mbetet pas meje!”

90  Ne iu përgjigjëm lutjes së tij, duke i dhuruar për djalë Jahjain, pasi më parë i shëruam gruan e cila kishte qenë beronjë. 
Vërtet, Zekerija, gruaja e tij dhe biri i tyre, Jahjai shpejtonin dhe e nxisnin njëri-tjetrin në bërjen e veprave të mira. Ata 
na luteshin me shpresën për të fituar shpërblimin Tonë (Xhenetin) dhe me frikën për t’u ruajtur prej ndëshkimit Tonë. 
Ata na luteshin gjithmonë me përgjërim. 

 Mësime nga ajetet:
 Përmirësimi dhe devotshmëria janë shkaqe për të fituar Mëshirën e Zotit.
 Kthimi dhe drejtimi vetëm nga Allahu është mënyra e vetme për të larguar çdo ankth e brengosje.
 Mirësia e kërkimit të një pasardhësi të denjë, që të jetë trashëgues i njeriut pas vdekjes së tij.
 Pranimi i gjynahut, ndjenja e nevojës për Allahun, ankimi tek Ai dhe bindja ndaj Allahut kur je në gjendje të mirë, 
janë shkaqe që Allahu t’i përgjigjet lutjes dhe t’i largojë vështirësitë kur je në gjendje të keqe.

82  Gjithashtu, ia nënshtruam atij edhe shejtanët të 
cilët për të zhyteshin në dete (e thellësi të tokës), për 
të nxjerrë prej tyre thesare e të tjera gjëra. Përveç 
kësaj, atij i bënin edhe punë të tjera, si: ndërtime, 
gdhendje, bartje të gjërave etj. Ne i mbikëqyrnim 
numrat dhe punët e tyre, duke mos na u fshehur 
asgjë.

83  Përkujtoje, o i Dërguar, edhe historinë e Ejubit! 
Ai e luti Zotin e vet të Lartësuar, ta shpëtonte nga 
fatkeqësia (që e kishte prekur prej kohësh) dhe i 
tha: “Zoti im, kam humbur familjen dhe më ka 
rënë sëmundja, ndërkohë që Ti je më i Mëshirshmi 
i mëshiruesve, prandaj largoma të keqen që më 
ka rënë!’

84  Ne iu përgjigjëm lutjes së tij dhe ia larguam të 
keqen që e kishte goditur. Familjen dhe fëmijët që 
kishte humbur ia kthyem edhe një herë, madje i dha-
më edhe një herë aq. Kështu vepruam nga mëshira 
Jonë dhe si këshillë e përkujtim për të gjithë ata 
që i nënshtrohen Allahut me adhurim dhe durojnë 
ashtu siç duroi Ejubi.

85  Përkujto - o i Dërguar - edhe Ismailin, Idrisin 
e Dhul’kiflin! Të gjithë (sikurse Ejubi ) u treguan 
të qëndrueshëm në durim, duke i përballuar spro-
vat e duke i zbatuar detyrimet që Allahu u kishte 
ngarkuar.

86  Derisa Ne i futëm pastaj në Mëshirën Tonë 
(Xhenet). Vërtetë që ata ishin prej robërve Tanë 
të mirë (salihin: përmirësues e vepërmirë), të cilët 
gjithmonë vepronin në bindje të Zotit të tyre dhe 
në përmirësimin e anës së tyre të brendshme e asaj 
të jashtme. 

87  Përkujtoje, o i Dërguar, edhe historinë e atij që 
ishte në barkun e peshkut - Junusit, kur ai u largua 
nga populli i vet, para se Zoti t’i jepte leje për këtë. 

82  I subjugated those Shayāṭīn who would dive 
into the oceans for him and find pearls etc. among 
doing other things like construction. I supervised 
their numbers and work well; nothing escaped My 
observation.

83  O Messenger! Mention the story of Job, when he 
prayed to his Lord at the time of affliction, saying, 
“O my Lord! I have been afflicted with an illness 
and loss of family, yet you are the most merciful 
from all those who show mercy, so remove the af-
flictions that have befallen me.”

84  And so I accepted his prayer and removed the 
harm that had befallen him; I granted him not just 
the family he had lost, but also more along with 
them. I did all that out of My Mercy, and so that it 
serves as a reminder for each subservient worship-
per of Allah, in order that he may bear patience just 
as Job bore patience.

85  O Messenger! Also mention Ishmael, Enoch and 
Ezekiel, (peace be upon them). Each one of them 
were from the patient ones at times of suffering and 
on whatever responsibility Allah placed on them.

86  I enveloped them into My Mercy: I made them 
prophets and granted them entry into paradise. In-
deed, they were from those pious servants of Mine 
who acted within My obedience, and whose private 
and public lives were ones of piety.

87  O Messenger! Also mention the story of the 
Companion of the Whale: Jonah (peace be upon 
him), when he went away without the permission 
of his Lord, angry with his people for their insist-
ence on sin. He thought I would not constrain him 
by punishing him for his hurrying away; and so he 

was afflicted with a severe form of constraint and imprisonment when the Whale swallowed him. He then called out in 
the darknesses of the belly of the Whale, the ocean and the night, acknowledging his error and repenting to Allah for it, 
saying, “There is no true deity except You, You are glorified of all faults and sanctified. Indeed, I was one of the wrong-
doers.”

88  So I accepted his call and saved him from that severe distress by taking him out from all the darknesses including 
from the belly of the Whale. Just like I saved Jonah from this distress of his, I also save the believers when they fall into 
distress and call out to Me for help.

89  O Messenger! Also mention the story of Zechariah (peace be upon him), when he prayed to his Lord saying, “O my 
Lord! Do not leave me alone without any children. You are the best of the living, so grant me a child that lives after me.”

90  I accepted his prayer for him, and granted him a child in John. In the process, I also cured his wife, who had been 
barren up until that point. Indeed, Zechariah, his wife and son were quick in doing good deeds, and would call out to Me 
eager in My reward and fearful of My punishment. They would frequently supplicate to Me.

 Beneficial Points:
1. Patience is a quality of the prophets (peace be upon them).
2. Piety is a means of Mercy.
3. Acknowledging one’s sin is one of the etiquettes of supplication.
4. Turning to Allah is a way of relieving one’s troubles.
5. There is virtue in seeking children who live on after you die.
6. Continue to be mindful of Allah in prosperity, Allah will acknowledge you at times of difficulty.
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besimtarët do të mbeten me sy të zgurdulluar nga llahtari dhe do të thonë: “Ah, të mjerët ne u shkatërruam! Paskemi 
qenë të hutuar në dynja, duke u marrë me dëfrime dhe angazhime në vend se të përgatiteshim për këtë Ditë të madhe. 
Paskemi qenë vërtet keqbërës me mohimin dhe gjynahet që bënim!’

98  (Aty idhujtarëve do t’u thuhet:) “Sot, ju dhe zotat (e rremë) që i keni adhuruar në vend të Allahut, qofshin ata statuja, 
xhinde a njerëz që ishin të kënaqur me adhurimin tuaj, të gjithë do të jeni lënda djegëse e Zjarrit të Xhehenemit, ku do 
të hyni së bashku”.

99  Nëse zotat që ata adhuronin, do të kishin qenë të vërtetë e të denjë për adhurim, nuk do të kishin hyrë bashkë me ta 
në Zjarr. Të gjithë ata do të mbeten aty përgjithmonë, si adhuruesit, ashtu edhe të adhuruarit e nuk do të dalin prej tij 
dalë kurrë.
100  Frymëmarrja e tyre aty do të jetë e rëndë, prej dhimbjeve të mëdha që do të kenë. Dhe ashtu në Zjarr siç do të jenë, 
nuk kanë për të dëgjuar asgjë për shkak të lemerisë që i ka përfshirë.
* Disa nga idhujtarët thanë se Isai dhe melekët që janë adhuruar në vend të Allahut, paskan për të hyrë në Zjarr bashkë 
me adhuruesit e tyre. Që të mos mendohej kjo, Allahu iu kundërpërgjigj: 
101  Ndërsa ata (të dërguar e melekë), të cilët ishin përcaktuar në dijen e Allahut se do të ishin prej të lumëve (e që nuk 
patën dëshiruar që njerëzit t’i adhuronin), ata do të mbahen larg Zjarrit.

 Mësime nga ajetet:
 Lavdërimi i dëlirësisë morale dhe sqarimi i mirësisë së saj.
 Përputhja e të gjitha shpalljeve qiellore në Teuhid (Njëshmërinë e Allahut) dhe bazat e adhurimit, si lutja, shpresa, 
frika, dashuria etj. të cilat i meriton vetëm Allahu.
 Hapja e pritës së Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve është një prej shenjave të mëdha të Kiametit, që tregojnë se ai është 
afër.
 Shkujdesja ndaj Ditës së Gjykimit është shkak i vuajtjeve së tmerreve të saj. 

91  Përkujtoje, o i Dërguar, edhe ngjarjen e Mer-
jemes, e cila e ruajti virgjërinë e saj. Ne dërguam 
tek ajo Xhibrilin, i cili fryu brenda saj (një shpirt) 
dhe ajo mbeti shtatzënë me Isain (a.s.). Dhe kështu 
i bëmë ata të dy shenja të fuqisë së Allahut për 
njerëzit, pasi Atë nuk mund ta pengojë askush që 
të krijojë dikë pa baba.
* Pasi Allahu përmend të dërguar që u përkisnin 
popujve, kohëve dhe vendeve të ndryshme, e bën të 
qartë se ata janë një bashkësi e vetme besimi: 

92  Kjo është bashkësia juaj, o njerëz, një bashkësi e 
vetme e besimit monoteist, që është Islami (dorëzi-
mi vetëm tek Allahu), dhe Unë jam Zoti i të gjithëve 
ju, prandaj vetëm Mua ma kushtoni adhurimin.

93  Mirëpo njerëzit u përçanë, duke u bërë disa 
monoteistë e disa politeistë, disa besimtarë e disa 
femohues, por të gjithë kanë për t’u kthyer tek Ne 
Ditën e Gjykimit. E atëherë do t’i shpërblejmë a 
dënojmë për çdo gjë që kanë bërë.

94  Prandaj atij që bën vepra të mira, duke besuar në 
Allahun, në të dërguarit e Tij dhe në Ditën e Gjyki-
mit, puna e mirë nuk do t’i mohohet. Përkundrazi, 
Allahu do t’ia njohë përpjekjet, duke ia shpërblyer 
shumëfish dhe ai do ta gjejë këtë në librin e veprave 
në Ditën e Ringjalljes e do të gëzohet.

95  Atë ditë do të jetë e pamundur për banorët e 
vendbanimeve, të cilët i shkatërruam për shkak të 
mohimit të tyre, që të kthehen përsëri në dynja, të 
pendohen e t’u pranohet pendimi.

96  Derisa të vijë koha kur të hapet prita e Jexhu-
xhëve dhe Mexhuxhëve e ata me shpejtësi të shpër-
ndahen, duke u derdhur nëpër çdo luginë dhe kodër 
në tokë.

97  Me daljen e tyre u është afruar njerëzve Kiameti. 
Dhe kur të shfaqen vështirësitë e tmerret e tij, jo-

91  O Messenger! Also mention the story of Mary 
peace be upon her, who protected herself from for-
nication. Allah then sent Gabriel (peace be upon 
him) to her, and he blew into her. Consequently, she 
became pregnant with Jesus (peace be upon him); 
they were both signs for the people of the Power of 
Allah, and proofs that nothing is beyond Allah’s ca-
pability such that He created Jesus without a father.

92  O people! This is your creed; one and only 
creed. It is monotheism which is the religion of Is-
lam. I am your Lord, so make worship exclusive to 
Me alone.

93  The people differed: some were monotheists, 
idolaters, disbelievers and believers. All these dif-
ferent types of people will return to Me alone on the 
Day of Judgment, when I shall requit them accord-
ing to their deeds.

94  So whosoever from among them did good 
deeds, whilst he believed in Allah, His messengers 
and in the last day, will not be denied the due of his 
good deeds. Rather, Allah will multiply his reward 
for him and he will find it recorded in his book of 
deeds on the day he is resurrected for which he will 
be pleased.

95  It is impossible for the people of a village I de-
stroyed due to their disbelief that they return to the 
world to repent, and that I accept their repentance.

96  They will never return, even until the barrier of 
Gog and Magog is opened and they begin emerg-
ing, hurriedly descending from every high piece of 
land.

97  Their emergence, terror and violence will be a 
sign of the rising drawing nearer. The disbelievers 
will be left wide-eyed in horror, saying: Oh my, what a destruction faces us! We were indulged in futility in the world, 
preoccupied from preparing for this severe day. Rather, we were wrongdoers by disbelieving and committing sins.

98  O idolaters! You and whatever you worship instead of Allah, together with whoever is content with you worshipping 
them, shall be the fuel of hellfire. You and everything you worship will surely enter it.

99  If these worshipped things were in reality gods that were worthy of being worshipped, they would not be entering the 
hellfire with their worshippers. Yet they shall all be entering it, having to remain in it forever, never to come out of it.
100  Due to the severity of torture they shall face, they shall wail and breathe sharply. They will not be able to hear sounds 
due to the immense horrific torment that will afflict them.
101  When the idolaters said, “Indeed, Jesus and the angels whom were worshipped, will therefore enter the hellfire!” Allah 
said, “Verily, those regarding whom it was decreed in the Knowledge of Allah that they would be from the people of good 
fortune, like Jesus (peace be upon him), will be kept away from the hellfire.”

 Beneficial Points:
1. Reference made to chastity and mention of its virtue.
2. Unanimity of the divine messages in monotheism and the fundamental acts of worship.
3. Faith in monotheism is a prerequisite for the acceptance of good deeds.
4. The opening of the barrier of Gog and Magog is one of the major signs preceding the Hour.
5. Negligence in preparing for the Day of Judgment leads to having to suffer from its horrors.
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109  Nëse ata ia kthejnë shpinën mesazhit që u solle, atëherë thuaju, o i Dërguar: “Unë e kreva lajmërimin, tashmë e dimë 
të gjithë për dënimin, por nuk e di nëse është afër apo larg ai që ju premtohet.
110  Allahu e di mirë gjithçka që thoni haptazi, sikurse di mirë gjithçka që thoni fshehtas. Atij nuk i shpëton asgjë dhe 
do t’ju japë atë që meritoni.
111  Sikurse nuk e di, nëse vonesa e dënimit është sprovë për ju (që të mashtroheni e ai t’ju vijë ai papritur) apo është 
një dhënie afati deri në kohë të caktuar (që e Di vetëm Ai), në mënyrë që t’i shtoni edhe më shumë gjynahet, devijimin 
dhe mohimin tuaj (e ta meritoni pastaj dënimin më të madh)?!”
112  Aty i Dërguari tha, duke u lutur: “Zoti im, ndaje me një vendim të drejtë çështjen midis nesh dhe popullit që ngulmon 
në femohim! Zotit tonë të Gjithëmëshirshëm i kërkojmë ndihmë kundër mohimit dhe blasfemive që thoni”. 

 Mësime nga ajetet:
 Përmirësimi dhe bërja e veprave të mira është shkak për të mbizotëruar në tokë dhe në zemrat e njerëzve.
 Dërgimi i profetit Muhamed me Kuranin, ligjet dhe rrugën (Sunetin) e tij është mëshirë për mbarë njerëzimin.
 I Dërguari nuk e ka ditur të fshehtën (el-gajb).
 Dija e Allahut e përfshin çdo fjalë që del nga robërit e Tij.

102  Atyre nuk u vjen as zëri më i vogël i Xhehene-
mit, ndërkohë që janë të përjetshëm në kënaqësitë 
që ua ka ënda, duke mos mbaruar mirësitë për ta 
kurrë.
103  Ata nuk ka për t’i shqetësuar aspak Llahtaria 
e Madhe, kur Zjarri t’u vërsulet banorëve të saj. 
Përkundrazi, ata do të mirëpriten nga melekët që 
i urojnë me fjalët: “Kjo është dita juaj, e cila ju 
premtohej kur ishit në dynja dhe përgëzoheshit për 
mirësitë që do të gjenit në të.”
104  Në Ditën kur t’i mbështjellim qiejt siç mbësh-
tillet fleta e shkruar me gjithë ç’ka brenda, do t’i 
ringjallim njerëzit në formën që i patëm krijuar 
herën e parë. Ky është Premtim Ynë që nuk shkelet; 
janë të kryera ato që premtojmë.
105  Ne e kemi shkruar edhe në Librat që u zbritëm 
të dërguarve të mëparshëm, pasi e patëm shkruar 
më parë në Leuhi Mahfudh, se tokën kanë për ta 
trashëguar vetëm robërit e Mi të devotshëm e pu-
nëtorë. Ata janë Umeti i Muhamedit (a.s.). 
106  Vërtet, në këshillat që Ne kemi zbritur ka dobi 
të mjaftueshme për ata që e adhurojnë Zotin sipas 
mënyrës që Ai ka ligjëruar për njerëzit. Pikërisht ata 
janë përfituesit e vërtetë prej këtyre këshillave. 
107  Ne të kemi dërguar ty, Muhamed, vetëm si më-
shirë për mbarë popujt (prej njerëzve e xhindeve) 
që, nëpërmjet këtij besimi (të pastër e larg idhujta-
risë), t’i udhëzosh ata për te shpëtimi prej dënimit 
të Allahut.
108  Kështu që thuaju, o i Dërguar: “Zoti tim më 
shpall është Ai që e meriton të adhurohet është Një 
e i Vetëm dhe nuk ka asnjë të barabartë; Ai është 
Allahu. Prandaj, a po bëheni muslimanë, d.m.th. 
t’i nënshtroheni Atij duke besuar tek Ai dhe duke 
i bindurAtij?!”

102  The sound of Hell shall not reach their ears, 
while they shall reside among whatever bounties 
their hearts desire. These bounties shall never fin-
ish.
103  The great horror of the hellfire when it sur-
rounds its inhabitants shall not scare them, and the 
angels will welcome them with glad tidings, say-
ing: “This is your day that you were promised in 
the world; the one you were given glad tidings of 
receiving bounties in!”
104  On the day in which I shall roll up the heavens 
like the rolling up of a scroll, and congregate the 
creation in the state they were created in the first in-
stance. I have promised that it will happen; a prom-
ise that there is no going back on. I shall indeed 
fulfil My promise.
105  I had indeed written in the books I revealed 
unto the messengers, after I had written it in the 
Preserved Tablet, that the earth would be ruled by 
the pious, obedient servants of Allah: they are the 
nation of Muhammad peace be upon him.
106  Verily, in the admonition I revealed, there is a 
message for those who worship their Lord accord-
ing to what He has legislated for them. It is they 
who truly benefit from it.
107  O Muhammad! I have not sent you as a messen-
ger, except as a merciful one to the whole of crea-
tion. This is because you are distinguished with as-
piring for the guidance of all people and their safety 
from the punishment of Allah.
108  Say, O Messenger: It is only revealed to me 
from my Lord that your true deity is only One; He 
has no partner, and He is Allah. So submit to believ-

ing in Him, and acting in His obedience.
109  O Messenger! If these people turn away from that which you have brought to them, then say to them, “I am informing 
you that we are both in agreement that we are different, and I do not know when the punishment Allah promised you 
with, will descend upon you.”
110  Indeed, Allah knows of the speech you disclose, and He knows of that which you keep secret. Nothing from either 
evades Him, and He will requit you for it.
111  I do not know whether your respite from being punished is a test for you, or whether it is to lure you further into 
destruction, and to give you freedom until a time decreed in the Knowledge of Allah, so that you persist in your disbelief 
and error.
112  Supplicating to his Lord, the Messenger of Allah peace be upon him said, “O my Lord! Judge well between us and 
those of our people who have persisted on disbelief. We seek help from our Lord alone, against your statements of dis-
belief and rejection.”

 Beneficial Points:
1. Piety is a means to achieving power on Earth.
2. The Prophet peace be upon him is a mercy for the worlds.
3. The Messenger peace be upon him does not know the Ghaib.
4. Allah is ever aware of what His servants say. 

٢٢٧٨
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devijimit.
4  Për atë shejtan nga xhindet ose nga njerëzit është shkruar se do të nxjerrë nga rruga e drejtë të gjithë ata që do ta 

ndjekin e do t’i besojnë dhe se do t’i çojë ata drejt dënimit në Xhehenem, nëpërmjet mohimit dhe gjynaheve.
5  O njerëz! Nëse vërtet keni dyshim rreth Fuqisë Sonë për t’ju ringjallur pas vdekjes, atëherë meditoni rreth mënyrës 

se si ju krijuam herën e parë. Krijuam babanë tuaj, Ademin prej dheut, pastaj (krijuam pasardhësit e tij) prej farës që 
zë vend në mitrën e femrës dhe bëhet gjak i ngurtësuar. Më pas bëhet mish si një kafshatë e cila, ose vazhdon të bëhet 
krijim i plotë dhe qëndron në mitër derisa të lindë i gjallë, ose nuk plotësohet më tej e del prej mitrës i tillë. Në këtë 
mënyrë jua bëjmë të qartë (se ju të gjithë vareni nga Ne). Pas kësaj, Ne e lëmë atë në mitër si një embrion (në zhvillim) 
aq sa të dëshirojmë, deri në një afat të caktuar. Pastaj ju nxjerrim si foshnje (në këtë botë) prej barkut të nënave tuaja. 
Mandej ju mundësojmë të arrini aftësinë e plotë në forcë e mendje. Disa prej jush vdesin para kësaj kohe, ndërsa disa 
të tjerë jetojnë, derisa të arrijë moshën e pleqërisë së thellë. Në atë moshë fuqia dhe mendja dobësohen e kthehen në 
një gjendje edhe më të keqe se fëmija, duke mos ditur më ato që dinin dikur. Ti, o njeri, e sheh tokën të thatë e pa asnjë 
bimë në të. Por, kur Ne i zbresim asaj ujin e shiut, ajo shpërthen me bimësi e gjallërohet, duke nxjerrë prej çdo lloji 
bimë me pamje të mrekullueshme. 

 Mësime nga ajetet:
 Duhet të përgatitemi për Ditën e Gjykimit, duke kryer vepra të devotshme.
 Situata do të jetë aq e vështirë në Ditën e Kiametit sa edhe nëna do ta harrojë fëmijën e saj, edhe shtatzëna do ta 
dështojë barrën e saj, ndërsa njerëzit do të jenë si të dehur.
 Çdo gjë që e bën Allahu, e bën atë në faza e afate të caktuara. E tillë është urtësia e Tij, prandaj njeriu nuk duhet të 
ngutet, por të tregojë durim, pasi çdo gjë ka kohën e afatin e vet.
 Një argument për ringjalljen është vetë krijimi herën e parë.
 Rënia e shiut dhe dalja e bimëve nëpërmjet tij nga një tokë e tharë dhe pa shenja jete, janë argument i perceptueshëm 
i ringjalljes së të vdekurve.

SURJA «EL-HAXHXH»
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Temat e sures:
Madhërimi i Allahut të Lartësuar, i simboleve të 
Tij dhe dorëzimi ndaj urdhrave të Tij.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  O njerëz! Kijani frikën Zotit tuaj, duke i zbatuar 

urdhrat e Tij e duke hequr dorë prej asaj që Ai jua 
ka ndaluar; sepse Tërmeti i Orës (së Kiametit) do 
të jetë një ngjarje e madhe. Prandaj përgatituni për 
të, duke bërë vepra që e kënaqin Allahun (që atë 
Ditë Ai t’ju marrë në mbrojtje).

2  Atë Ditë, kur ta shihni (me sytë tuaj), mëndesha 
do ta harrojë foshnjën e saj dhe shtatzëna do ta 
dështojë barrën e saj. Atë Ditë, o i Dërguar, njerëzit 
do të të ngjajnë si të dehur (nga frika), ndonëse nuk 
do të jenë të dehur, por dënimi i Allahut (që i pret) 
do të jetë shumë i ashpër.

* Në fillim Allahu përmend Tronditjen e Kiametit, 
e cila është edhe momenti i ringjalljes, për të dalë 
në Ditën e Gjykimit dhe frikën e njerëzve kur ta 
shohin me sytë e tyre këtë realitet. Pas kësaj Ai 
u kundërpërgjigjet edhe atyre që e mohojnë këtë 
ngjarje të madhe dhe u thotë: 

3  Ka njerëz që vazhdojnë të dyshojnë dhe e vënë 
në diskutim Fuqinë e Allahut për të ringjallur të 
vdekurit, pa pasur asnjë dije, ku mund të bazohen. 
Nga ana tjetër, ata ndjekin me bindje çdo shejtan 
(xhind apo njeri të humbur) që tregohet arrogant 
ndaj Zotit të vet e që është kreu i humbjes dhe i 

The Pilgrimage (Sūrah Al-Hajj)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on the issue of reverence and submission 
to Allah, through presenting the manifestations of 
divine greatness and power. This is why it starts by 
warning and it includes two prostrations- which are 
preformed to Allah, when recited.

 Explanation:
1  O people, be mindful of your Lord by carrying 

out what He has ordered you and desisting from 
what He has forbidden you. The earthquake and 
other horrors that will accompany the Day of Judg-
ment are a grave matter, for which it is necessary to 
prepare through actions which please Allah.

2  On the day you see it, every nursing mother 
shall be absentminded of her nursing child and 
every pregnant being will abort her pregnancy, due 
to intense fear. You shall see people, because of los-
ing their senses, like drunkards, due to the severe 
horror of the standing. They will not be drunk out 
of drinking alcohol, but rather the punishment of 
Allah is severe, thus it has made them loses their 
senses.
After Allah mentioned the horrors which will ac-
company the occurrence of the Hour, He refuted 
those who deny the Day of Judgment and the resur-
rection. He said:

3  Amongst people there is he who argues regard-
ing Allah’s power to resurrect the dead, without any 
knowledge to take support from, and who in his be-
lief and saying follows every satan and misguided 
leader who is rebellious against his Lord.

4  It is decreed regarding such rebellious humans 
and jinns that whoever follows him and accepts him, he will lead them astray from the path of truth, and he will drag him 
towards the fire of Hell through the disbelief and sins which lead towards it.

5  O people, if you have any doubt regarding My power to resurrect you after your death, think about your creation: I 
created your father Adam from soil; then I created his children from sperm which the man casts into the woman’s womb; 
then the sperm turns into solid blood; then the solid blood turns into a piece of meat; then the piece of meat turns into 
either a sound creation which remains in the womb until it comes out alive as a child or into an unsound form which the 
womb aborts, to show My power by creating you in stages. And I settle in the wombs whatever fetus I wish until it is 
born in a fixed time period of nine months. Then I take you out of your mothers’ wombs as children, so that you reach the 
pinnacle of strength and intelligence. Amongst you are some who die before this and amongst you are those who reach 
old age where strength and intelligence weaken, to the extent that he becomes worse than a child, no longer knowing 
anything he used to know. And you will see the earth dry without any plants on it. Then when I send down rainwater on 
it, it opens up with plants, rises due to the plants growing, and brings forth every type of beautiful plant.

 Beneficial Points:
1. It is necessary to prepare for the Day of Judgment through the provision of piety.
2. Compassion has been established for mothers, especially during breastfeeding.
3. The horrors of the Day of Judgment are severe.
4. Those who deny resurrection have no proof they rely on.
5. To create gradually is the custom of Allah.
6. The initial creation is a proof for the possibility of resurrection.
7. The phenomenon of rain and the subsequent growing of plants on earth is a physical proof of the resurrection of the 
dead.
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besojnë e të adhurojnë Allahun. Por nëse u bie ndonjë sprovë, me sëmundje a varfëri, ata menjëherë ia hedhin fajin fesë 
së tyre dhe e braktisin atë. Kjo kategori njerëzish ka humbur dynjanë dhe Ahiretin bashkë, sepse nga kjo jetë nuk do të 
marrë asgjë, ndërsa në jetën e përtejme do të gjejë dënimin e Allahut. Këta janë humbësit e vërtetë.

12  Një njeri i tillë, në vend të që të adhurojë Allahun, u lutet idhujve të cilët nuk e dëmtojnë dot edhe po i mohoi, ashtu 
sikundër nuk i sjellin fitim edhe po i adhuroi. Kjo lutje që ai ia drejton statujës së vet është devijimi më i largët nga e 
vërteta.

13  Madje ai u lutet atyre, e keqja reale e të cilëve është më mundshme se e mira e tyre e munguar. Ndihmës dhe shoqërues 
i keq është idhulli për këdo që i lutet atij për ndihmë e shoqëri.

14  Ata që i besuan Allahut dhe që bënë vepra të mira, Ai do t’i fusë anë kopshte, ku do të kenë pallate nën të cilët rrjedhin 
lumenj. Vërtet që Allahu bën çfarë të dëshirojë. Ai e udhëzon me Mëshirën e Vet kë të dëshirojë dhe e lë në humbje kë 
të dëshirojë, pa i bërë padrejtësi askujt.

15  Kush mendon se Allahu nuk ka për ta ndihmuar të Dërguarin e Vet në jetën e kësaj bote e në botën tjetër, atëherë le 
të lidhë një litar në tavanin e shtëpisë dhe t’i japë fund jetës së vet. Pastaj e le të shohë nëse kështu e largon mllefin që 
ka në zemër. Allahu e ndihmon të Dërguarin e Vet, u pëlqen kjo a nuk u pëlqen kundërshtarëve të tij.

 Mësime nga ajetet:
 Shkaqet që mundësojnë udhëzimin janë: ose dituria që i shpie njerëzit drejt së vërtetës, ose udhërrëfyesi që i orienton 
ata drejt saj, ose libri i besueshëm që tregon rrugën e drejtë.
 Mendjemadhësia është sjellje, e cila e pengon mundësinë e arritjes për tek e vërteta.
 Prej drejtësisë së Allahut është të mos e ndëshkojë atë që nuk e meriton, por as ta falë dikë që nuk e meriton.
 Allahu ka qenë, është e do të jetë Ndihmuesi i Profetit dhe i Fesë së Vet edhe nëse këtë e urrejnë jobesimtarët. 

6  Kjo që ju përmendëm - fillimi i krijimit, fazat 
dhe periudhat e zhvillimit të njeriut - është me që-
llim që ju të besoni se vetëm Allahu ju ka krijuar. Ai 
është i Vërteti, për fuqinë e të Cilit nuk ka asnjë dy-
shim e jo idhujt tuaj që i adhuroni. Prandaj, besoni 
se Allahu është i Vetmi që i jep jetë të vdekurës, se 
është i Fuqishëm për gjithçka dhe asgjë nuk mund 
ta pengojë Atë.

7  Të besoni se Ora e Ringjalljes do të vijë patjetër 
dhe për këtë nuk ka asnjë mëdyshje. Kur të vijë ajo, 
Allahu ka për t’i ringjallur të gjithë ata që janë në 
varre, që t’u japë shpërblimin a dënimin e merituar, 
për gjithçka që kanë bërë.
* Pasi Allahu i Lartësuar përmend në ajetin e tretë 
devijimin për shkak të pasimit të verbër, në ajetin 
e tetë Ai përmend edhe devijimin e krerëve të fe-
mohimit, duke thënë:

8  Midis jobesimtarëve ka të atillë që e kundër-
shtojnë njëshmërinë e Allahut, pa u mbështetur në 
asnjë provë nga arsyeja e shëndoshë dhe në asnjë 
tekst të qartë udhërrëfyes nga Allahu, por vetëm 
në dëshirat e tyre.

9  Kundërshtojnë me mendjemadhësi për t’i 
shmangur njerëzit nga besimi dhe nga pranimi i 
fesë së Allahut. Ata që i kanë këto cilësi, do të 
poshtërohen nga ndëshkimi që do t’i ndjekë në këtë 
jetë dhe nga vuajtjet që do të pësojnë prej zjarrit 
përvëlues në Ahiret.

10  Do t’u thuhet: “Ky është dënimi që po e provoni 
për shkak të mohimit dhe të gjynaheve që keni 
bërë”. Allahu nuk dënon askënd prej krijesave të 
Veta, përveçse për shkak të gjynaheve të tyre.

11  Ka njerëz të paqëndrueshëm që e adhurojnë 
Allahun me dyshim. Nëse u vjen ndonjë e mirë 
në shëndet e pasuri, ata kënaqen dhe vazhdojnë të 

6  That which I have mentioned to you, namely 
the beginning of your creation, its stages and the 
conditions of those born amongst you, is so that you 
believe that Allah Who created you is the Truth in 
which there is no doubt, as opposed to the idols you 
worship, and so that you believe He will restore the 
dead, and that He has power over everything.

7  And so that you believe the Hour is to come, 
without any doubt in its coming, and that Allah will 
resurrect the dead from their graves to reward them 
for their actions.
After Allah mentioned misguidance due to blind 
following in the third verse, He mentioned the mis-
guidance of the leaders of disbelief, saying:

8  Among the disbelievers is he who argues re-
garding the oneness of Allah and regarding His 
sending His Messenger with guidance, without any 
proof from sound reasoning or clear sound texts, 
but solely due to his desires.

9  Turning his neck in arrogance, to turn people 
away from faith and entering the religion of Allah. 
He who fits this description shall have disgrace in 
this world due to the punishment which will befall 
him, and I shall make him taste the punishment of 
the burning fire in the Hearafter.

10  It will be said to him: “That punishment which 
you tasted is due to the disbelief and sins you com-
mitted. Allah does not punish any of His creation 
except due to a sin”.

11  Amongst people is a confused person who wor-
ships Allah in doubt. If good such as health and 
wealth come to him, he remains on his faith and 
worship of Allah, but if he is afflicted by an afflic-

tion through illness or poverty, he takes bad omen from his religion and then renounces it. He has lost his world, because 
his disbelief will never increase him in a share of the world which was not written for him, and he has lost his afterlife 
due to the punishment of Allah which will meet him. That is the clear loss.

12  He worships besides Allah idols which cannot harm him if he disobeys them, nor can they benefit him if he obeys 
them. That calling upon idols which can neither harm nor benefit is the misguidance far from the truth.

13  This disbeliever who worships idols calls upon the one whose confirmed harm is closer than his absent benefit. Bad 
is the deity whose harm is closer than his benefit. Bad is it as a helper to one who seeks its help, and as a companion to 
who accompanies it.

14  Allah will enter those who have faith in Hi m and do good actions into gardens beneath whose palaces rivers flow. 
Allah does what He pleases, by having mercy on whom He wants to show mercy and punishing whom He wants to pun-
ish. Nothing can compel Him.

15  Whoever thinks Allah will not help His Prophet (peace be upon him) in this world and the afterlife should extend a 
rope to the ceiling of his house and then hang himself by cutting himself off the ground. Then he should see if that re-
moves the anger he feels in his heart. Allah is the Helper of His Prophet, whether his opponents like it or not.

 Beneficial Points:
1. Pride is a characteristic which stops a person from being guided to the truth.
2. It is from the justice of Allah that He only punishes due to sins.
3. Faith and good actions are a means of entering paradise.
4. Allah helps His Prophet and His religion, even if the disbelievers dislike it.
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prej tyre duke thënë: 

19  Këta janë dy grupe që polemizojnë në lidhje me Zotin e tyre, se kush prej tyre ka të drejtë: grupi i besimit apo grupi 
i mohimit. Sa i përket grupit mohues, ata do t’i mbështjellë Zjarri ashtu siç e mbulojnë rrobat një person dhe mbi koka 
do t’u hidhet ujë përvëlues 

20  Ai do t’u shkrijë gjithçka që kanë në bark dhe pastaj do t’u mbërrijë te lëkura e do t’ua shkrijë. 
21  Në Zjarr do të ketë për ta çekiçë prej hekuri, me të cilët engjëjt kanë për t’i goditur në kokë (si dënim për mendje-

madhësinë që treguan për të mos e ulur kokën para Allahut).
22  Sa herë që do të dëshirojnë të dalin prej Zjarrit nga tmerri që do të përjetojnë aty, ata do të kthehen në të forcërisht 

e do t’u thuhet: ‘Shijojeni dënimin e djegies së Zjarrit (që e patët mohuar në dynja)!’
23  Sa i përket grupit të besimit, të cilët janë ata që kanë besuar e kanë bërë vepra të mira, Allahu ka për t’i futur në 

Xhenete, nën pallatet dhe pemët e të cilëve rrjedhin lumej. Allahu do t’i zbukurojë ata me byzylykë të artë e stoli mar-
garitarësh dhe rrobat do t’i kenë prej mëndafshi. 

 Mësime nga ajetet:
 Udhëzimi është në Dorë të Allahut dhe Ai ia dhuron atë kujt të dëshirojë prej robërve të Vet.
 Allahu mbikëqyr çdo gjë që robërit e Tij përjetojnë dhe bëjnë.
 Të gjitha krijesat i përulen Allahut për nga natyra, ndërsa besimtarët i përulen Atij me adhurim e vetëdije.
 Dënimi ka për të rënë mbi femohuesit dhe gjynahqarët, ndërsa mëshira ka për të qenë me njerëzit e besimit dhe të 
adhurimit. 

16  Ashtu siç jua sqaruam provat e qarta rreth ri-
ngjalljes, Ne i zbritëm Muhamedit j Kuranin me 
ajete të qarta. Mirëpo Allahu udhëzon me mirësinë 
e Vet në rrugën e drejtë kë të dëshirojë.

*Pastaj Allahu tregon se si Drejtësia e Tij do të 
zbatohet mbi të gjithë në Ditën e Gjykimit, duke 
thënë:

17  Vërtet, ata që besuan në fenë e Allahut, hebrenj-
të, sabi’inët (ndjekësit e disa profetëve të mëpar-
shëm), të krishterët, mexhusët (adhuruesit e zjarrit) 
dhe idhujtarët, Allahu ka për t’i gjykuar të gjithë në 
Ditën e Gjykimit. Ai do t’i shpërblejë besimtarët 
midis tyre dhe do t’i dënojë mohuesit. Allahu është 
Dëshmuesi i çdo gjëje; Atij nuk i fshihet asnjë fjalë 
a vepër e robërve të Tij dhe do t’i shpaguajë ata 
sipas asaj që kanë punuar.

18  O i Dërguar! A nuk e shikon se si, nga nën-
shtrimi, i bie në sexhde Allahut çdo gjë që është 
në qiej dhe çdo gjë që është në Tokë? Atij i bëjnë 
sexhde dielli, hëna dhe yjet që janë në qiell. I bëjnë 
sexhde malet, pemët dhe tërë gjallesat që janë në 
Tokë. Ashtu siç i përulen me adhurim edhe shumë 
njerëz. Nga ana tjetër, shumë njerëz dhe xhinde 
refuzojnë që t’i përulen Allahut me adhurim, duke 
merituar kështu dënimin e Tij, për shkak të mohi-
mit të tyre. Atë që e poshtëron Allahu, askush nuk 
do të mund ta nderojë. Vërtet, Allahu bën çfarë të 
dëshirojë e askush nuk mund ta pengojë Atë - qoftë 
i lartësuar!

* Allahu i Lartësuar, pasi sqaron se ka njerëz që 
i përulen Atij me adhurim ashtu sikundër ka që e 
refuzojnë këtë veprim, tregon përfundimin e secilit 

16  Just as I explained the clear proofs for resurrec-
tion, I revealed the Qur’ān to Muhammad (peace 
be upon him) as clear verses, and Allah enables 
whomever He wishes through His grace to the path 
of guidance and righteousness.

17  Those who have faith in Allah, and they are: 
the believers from this nation, the Jews, the Sabi-
ans (a group of followers of one of the prophets), 
the Christians, the Magians (fire-worshippers), the 
idolaters; Allah will judge between them on the 
Day of Judgment, then He will enter the believers 
amongst them into paradise and enter others into 
hellfire. Allah is a Witness to all the sayings and 
actions of His servants, with nothing being hidden 
from Him, and He shall reward them for these ac-
tions.

18  O Messenger, do you not know that to Allah 
prostrate, out of obedience, the angels in the heav-
ens and the believing humans and jinns on earth, 
and the sun, moon, stars in the sky, the mountains, 
trees, and creatures on earth, compliantly? And 
many humans prostrate to Him out of obedience. 
But many refuse to prostrate to Him out of obe-
dience, thus the punishment of Allah became es-
tablished for them due to their disbelief. Whoever 
Allah decrees disgrace and shame for, due to his 
disbelief, has nobody to honour him. Allah does 
what He wishes. There is nobody to compel Him.
After Allah stated those who prostrate to Him obe-
diently and those who refuse, He followed that with 
mentioning the outcome of each of them, saying:

19  These are two parties arguing regarding their 
Lord, as to which of them is right: the party of faith 
and party of disbelief. The party of disbelief will be encompassed by the fire, just as clothes cover the person wearing 
them, and extremely hot water will be poured on top of their heads.

20  The intestines in their stomachs will melt with it, due to its intense heat, and it will reach their skins and melt them.
21  They will have iron hammers in the fire, with which the angels will hit their heads.
22  Whenever they will try to leave the fire, due to the severe anxiety they will face in it, they will be returned to it and 

they will be told: “Taste the punishment of the burning fire”.
23  The party of faith, and they are those who have faith in Allah and do good actions, will be entered by Allah in gardens 

under whose palaces and trees rivers will flow. Allah will adorn them by giving them gold bracelets and He will adorn 
them by giving them pearls, and their clothes therein will be silk.

 Beneficial Points:
1. Guidance is in Allah’s hands; He grants it to whomever He wishes amongst His servants.
2. Allah watches over all the actions and conditions of His servants.
3. All the creation of Allah submit to Him by decree, and the believers submit to Him in obedience.
4. The punishment will befall the people of disbelief and disobedience, and mercy is established for the people of faith 
and obedience.
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rësitë që Ai u ka dhuruar, siç janë devetë, lopët dhe bagëtitë e imta. Prandaj hani prej tyre dhe me to ushqeni edhe 
skamnorët!

29  Pastaj le të përfundojnë ritualet që u kanë mbetur prej Haxhit dhe të lirohen prej ihramit, duke rruar kokën ose duke 
shkurtuar flokët. Le të presin thonjtë e të heqin papastërtitë e mbledhura për shkak të mbajtjes së gjatë të ihramit! T’u 
përmbahen zotimeve që ia kanë vënë vetes detyrë në lidhje me Haxhin, Umren dhe kurbanin dhe të kryejnë tavafin 
kryesor të Haxhit në Shtëpinë, të cilën Allahu e ka bërë të lirë prej sundimit të mizorëve mbi të.

30  Këto që ju kemi urdhëruar (d.m.th. lirimin prej ihramit nëpërmjet rruarjes së kokës apo shkurtimit të flokëve, shkur-
timin e thonjve, heqjen e papastërtive, mbajtjen e zotimeve dhe kryerjen e tavafit rreth Shtëpisë), janë detyrime që jua 
ka caktuar Allahu, prandaj madhërojini ato! Kush i shmang ato që ka ndaluar Allahu gjatë gjendjes së ihramit, nga 
respekti për kufijtë dhe për ndalimet që Ai ka caktuar, ta dijë se kjo do të jetë në të mirën e tij si në jetën e kësaj bote, 
ashtu edhe në botën tjetër, te Zoti i Lartësuar! O njerëz, janë lejuar për ju bagëtitë, siç janë devetë, lopët dhe dhentë. 
Prandaj nuk ka bagëti të ndaluara e të shenjtëruara, përveçse ato që i gjeni të përmendura në Kuran, si: ngordhësira, 
gjaku etj.. Kështu që largohuni nga ndyrësitë, që janë idhujt dhe largohuni fjalët e pavërteta e shpifëse, veçanërisht kur 
thuhen ndaj Allahut. 

 Mësime nga ajetet:
 Shenjtëria e Qabesë nënkupton largimin prej mëkateve pranë saj më tepër se në çdo vend tjetër, veçanërisht në kohën 
e Haxhit.
 Shtëpia e Shenjtë e Allahut dëshirohet nga zemra e besimtarëve në çdo kohë e çdo vend.
 Haxhi ka dobi të shumta për njerëzit, qofshin ato në këtë jetë apo në tjetrën.
 Falënderimi (i Zotit) për mirësitë (e Tij) nënkupton të jesh i dhembshur me të dobëtit. 

24  Sa qenë në jetën e dynjasë, Allahu i udhëzoi 
ata drejt fjalëve të mira, si dëshmimi i shehadetit, 
lavdërimi dhe madhërimi i Allahut etj., sikurse i 
përudhi në rrugën e bekuar të Islamit.

25  Në të vërtetë, ata që mohojnë Allahun, i largoj-
në të tjerët nga pranimi i Islamit dhe i pengojnë 
njerëzit për të shkuar në Xhaminë e Shenjtë, siç 
bënë idhujtarët në vitin e Hudejbijes, kemi për t’i 
bërë që të provojnë dënimin e dhembshëm. Atë 
Xhami Ne e kemi bërë Kible, vend nga njerëzit 
drejtohen gjatë namazit të tyre. Sikundër e kemi 
bërë vendin ku i kryejnë ritualet e Haxhit dhe të 
Umres të gjithë muslimanët, si vendasit nga Meka, 
ashtu edhe kalimtarët nga jashtë Mekës. Kushdo 
që synon të bëjë shkelje në të, duke bërë gjynahe 
me vetëdije, kemi për ta bërë atë që të shijojë një 
dënim të dhembshëm.

26  Përkujto, o i Dërguar, kur ne i shpallëm Ibrahi-
mit vendin e Shtëpisë (Qabesë) e kufijtë e saj, që 
ishin të panjohur dhe i shpallëm atij: “Mos adhuro 
në vendin Tim askënd e asgjë, por të më adhurosh 
vetëm Mua! Pastroje Shtëpinë Time prej papas-
tërtive fizike e shpirtërore, për ata që bëjnë tavaf 
(rrotullohen rreth saj) dhe që falen në të.

27  Bëju thirrje njerëzve dhe ftoji për të kryer Ha-
xhin te kjo Shtëpi, të cilën të urdhëruam ta ndërtosh. 
Kështu ata do të të vijnë në këmbë ose me deve të 
dobësuara e të lodhura nga udhëtimi i gjatë, me 
deve të cilat i bartin ata prej çdo cep i largët.

28  Le të dëshmojnë dobitë që u sjell ai, si: faljen e 
gjynaheve, fitimin e shpërblimeve (prej Allahut), 
unifikimin e vëllazërimin e tyre etj.. Le ta përme-
ndin emrin e Allahut në therjet e kurbaneve të tyre 
gjatë ditëve të përcaktuara (10 Dhulhixhe dhe tre 
ditët pas saj), që të falënderojnë Allahun për mi-

24  Allah guided them in the worldly life towards 
pleasant sayings, such as testifying there is no god 
besides Allah, proclaiming the greatness of Allah 
and praising Him, and He guided them towards the 
praiseworthy path of Islam.

25  Those who disbelieved in Allah, turn others 
away from entering Islam and stop people from the 
Sacred Mosque, like what the idolaters did in the 
year of Hudaiybiyah, that mosque which I made a 
direction for people in their prayers and one of the 
rites of Hajj and Umrah, and in which the person 
from Makkah who lives there and one who comes 
there besides the people of Makkah are the same; 
whoever intends to purposefully commit a shame-
ful sin therein, I will make him taste a painful pun-
ishment.

26  Remember, O Messenger, when I clarified for 
Abraham (peace be upon him) the place of the 
house and its limits, after it was unknown, and I 
revealed to him not to associate anything in wor-
shipping Me, but rather worship Me alone. And pu-
rify My House from physical and immaterial impu-
rities for those who circumambulate it and perform 
prayer therein.

27  Proclaim amongst the people, calling them to-
wards pilgrimage of this House I ordered you to 
build. They will come to you walking and riding 
on every camel which is frail due to the difficulty 
it endured from travelling. The camels will bring 
them, carrying them from every distant path.

28  So that they come to what will bring them ben-
efit such as forgiveness of sins, attaining reward, 
unity of word, and so forth; and so that they remem-

ber Allah on the animals they slaughter in the known days, which are: the tenth of Dhu’l-Hijjah and three days after it, 
in gratitude to Allah for the camels, cows and sheep He granted them. So eat of these animals and feed from them those 
who are extremely poor.

29  Then they should complete what remains of their Hajj rites, coming out of ihraam by shaving their heads, clipping 
their nails, and removing the dirt which has accumulated on them due to ihraam, and fulfil the Hajj, Umrah or sacrificial 
animal they made binding on themselves. They should perform the Tawaaf Ifadah of the House which Allah freed from 
the control of tyrants.

30  That which you have been ordered, i.e., coming out of ihraam by shaving the head, clipping the nails, removing dirt, 
fulfilling the vow and circumambulating the House, is what Allah has made obligatory on you. So respect what Allah 
has made obligatory on you. Whoever refrains from what Allah has ordered him to refrain from during his ihraam, out of 
respect for not trespassing the limits of Allah and making lawful its prohibitions, it is better for him in this world and the 
afterlife in the sight of his Lord. O people, camels, cows and sheep amongst livestock have been made lawful for you. 
He did not make unlawful for you hami, bahirah or wasilah. He only made unlawful for you what you find in the Qur’ān, 
such as carrion, blood and so forth. Stay far from the impurity of idols and stay far from lying and false evidence.

 Beneficial Points:
1. Paradise is free from actions and statements that would spoil it.
2. The sanctity of the Sacred House demands being cautious of sins therein more than other places.
3. It is necessary to purify the houses of Allah from symbolic and physical impurities.
4. The House of Allah is the refuge of the believers’ hearts in every era and place.
5. The benefits of Hajj, be they worldly or of the Hearafter, return to the people.
6. Being grateful for blessings necessitates compassion on the weak.
7. It is necessary to purify the hearts of corrupt beliefs and to purify the tongues of lying.
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Ne i kemi konsideruar prej riteve dhe simboleve të fesë. Është lejuar për ju që të përfitoni prej tyre në shërbim të fesë 
dhe të nevojave tuaja jetësore. Prandaj, pasi t’i keni rreshtuar për t’i prerë, thoni: “Bismilah...”, kur t’i therni. Pasi të 
kenë rënë përdhe e të jenë shtrirë pas therjes së tyre, atëherë ushqehuni prej tyre. Jepini edhe nevojtarit që i vjen turp 
të kërkojë diçka, si edhe skamnorit, i cili kërkon t’i jepet mish prej kurbaneve. Jua nënshtruam ato që t’i ngarkoni e të 
hipni mbi to, ashtu siç jua nënshtruam që t’ju binden kur t’i therni si kurban për Allahun, me qëllim që ta falënderoni 
Atë për mirësinë që jua vuri ato në shërbimin tuaj.

37  Dijeni se tek Allahu nuk mbërrin as mishi i kurbaneve dhe as gjaku i tyre, por vetëm përkushtimi juaj i pastër, për 
t’iu afruar Atij nëpërmjet flijimit të bagëtive për Të. Dijeni, gjithashtu, se Allahu i ligjëroi kurbanet që ta madhëroni 
Atë (duke thënë “Allahu Ekber”) e t’i jeni mirënjohës që ju mundësoi ta gjeni të Vërtetën. Prandaj, o i Dërguar, jepu 
lajmin e mirë bamirësve, që janë të tillë në adhurimin ndaj Allahut dhe në marrëdhënien me krijesat e Tij, se ata i pret 
shpërblimi për mirësitë që bëjnë.

38  Ata që i besuan Allahut, Ai ka për t’i mbrojtur nga çdo e keqe që mund t’u vijë prej armiqve të tyre. Vërtet, Allahu 
nuk i do ata që i nuk i mbajnë amanetet dhe që i mohojnë mirësitë e Allahut, madje i përbuzin ato. 

 Mësime nga ajetet:
 Përdorimi i shembujve konkretë për të ilustruar koncepte abstrakte është metodë madhështore edukimi.
 Modestia është virtyt me vlera të mëdha.
 Bamirësia është çelësi i lumturisë si për këtë botë, ashtu edhe për në botën tjetër.
 Besimi është shkak që Allahu ta mbrojë robin e Vet dhe të kujdeset për të. 

31  Pra, shmangini mëkatet e lartpërmendura dhe 
çdo besim tjetër, përveç besimit të pastër (mono-
teist), me të cilin Ai është i kënaqur, duke mos i 
shoqëruar Atij askënd e asgjë në adhurim. Kush i 
bën shirk (idhujtari) Allahut, është si ai që bie prej 
qiellit dhe ose ia rrëmbejnë shpendët grabitqarë 
mishin e kockat, ose e merr stuhia dhe e hedh në 
një vend të largët e të humbur.

32  Këto janë porositë Allahut, që ju ta njësoni Atë 
me përkushtim të pastër dhe t’i largoheni idhujve e 
fjalëve të rreme. Kush i madhëron simbolet e fesë, 
duke përfshirë kurbanin dhe ritet e Haxhit, ta dijë se 
kjo tregon përkushtimin e zemrës ndaj Krijuesit.

33  Devetë dhe bagëtitë që i sillni për t’i bërë flijim 
pranë Shtëpisë së Shenjtë (Qabesë), ju sjellin për-
fitime, si: transporti, leshi, riprodhimi dhe qumështi 
i tyre. Kjo vlen deri në afatin e caktuar, kur ato 
duhen flijuar në afërsi të Qabesë, të cilën Allahu e 
ka bërë të lirë prej sundimit të çdo mizori.

34  Edhe popujve të mëparshëm ua caktuam ritualin 
e kurbanit, për t’iu afruar Allahut me derdhjen e 
gjakut të bagëtive, për ta përmendur Emrin e Tij 
gjatë therjes së tyre dhe për ta falënderuar Atë që i 
begatoi me deve, lopë e dhen. Prandaj ta dini se Zoti 
juaj, o njerëz, është i Vetmi që e meriton adhurimin 
dhe se Ai nuk ka askënd të barabartë, kështu që 
vetëm Atij t’i nënshtroheni me bindje! Ndërsa ti, 
o i Dërguar, jepu lajmin e mirë të Xhenetit për ata 
që frikohen e përkushtohen me pastërti.

35  Këtyre u dridhen zemrat kur u përmendet Alla-
hu, nga frika prej ndëshkimit të Tij, prandaj nuk i 
kundërshtojnë urdhrat e Tij dhe i kalojnë fatkeqësitë 
me durim. Ata e falin namazin të plotë dhe japin për 
bamirësi nga begatitë që u ka falur Allahu.

36  Devetë dhe lopët që do të bëhen kurban në Qabe, 

31  Refrain from this, turning away from every reli-
gion besides the religion He is pleased with, with-
out associating any partner with Him in worship. 
Whoever associates a partner with Allah, it is as 
though He has fallen from the sky, then either the 
birds snatch his meat and bones or the wind flings 
him to a distant place.

32  That is what Allah ordered, namely His oneness, 
being sincere to Him, and refraining from idols and 
false speech. Whoever respects the signs of the reli-
gion, amongst them sacrificial animals and the rites 
of Hajj, respecting them is part of the hearts being 
mindful of their Lord.

33  For you in the sacrificial animals that you 
slaughter at the House are benefits, such as rid-
ing, wool, procreation, milk, until a limited time to 
the time of their slaughter near the House of Allah 
which He freed from the control of tyrants.

34  For every previous nation I made rites to shed 
blood, as a means of closeness to Allah, in the hope 
they will remember Allah at the time of slaughter-
ing these sacrificial animals, and in gratitude to 
Allah for the camels, cows and sheep He granted 
them. Your true god, O people, is One God who has 
no partner, so submit to Him alone through submis-
sion and obedience. And O Messenger, tell those 
who are humbly submissive and sincere what will 
please them.

35  Those who when they remember Allah, fear His 
punishment and thus move far away from opposing 
His command, perform their prayer completely, be 
patient if any affliction befalls them, and spend in 
the different avenues of righteousness from what 
Allah has granted them.

36  And I have made the camels which are taken to the House amongst the sacred signs and symbols of the religion. In 
them are worldly and religious benefits for you, so say “in the name of Allah” when slaughtering them, after their feet 
have been lined up whilst standing and one of their feet has been tied so that they do not flee. Then when they fall on 
their sides after being slaughtered, eat of them, O those who are sacrificing, and give of them to the pauper who desists 
from begging and the pauper who comes forward to be granted a share of them. Just as I made them submissive to you 
so that you carry loads on them and ride them, I have also made them submissive to you so they are led to the place you 
slaughter them in, as a means of closeness to Allah, so that you are grateful to Allah for the blessing of making them 
submissive to you.

37  Neither does the meat of the sacrificial animals you present nor their blood ever reach Allah, nor is it raised towards 
Him, but rather your mindfulness of Allah therein is raised towards Him, through your being sincere to Him in your obe-
dience to seek closeness to Him through it. In that way, Allah made them submissive to you, so that you proclaim Allah’s 
greatness, thanking Him for the truth He has guided you to. O Messenger, inform those who are excellent in worshipping 
their Lord and in dealing with His creation what will make them happy.

38  Allah defends those who have faith from the evil of their enemies. Allah does not love anyone who is treacherous in 
his trust and who rejects the blessings of Allah; in fact, Allah despises him.

 Beneficial Points:
1. Using examples to make intangible forms easy through giving them a physical form is a great educational objective.
2. Respecting the signs of Allah stems from the piety of the hearts.  3. The one who benefits from obedience is the servant 
himself.  4. Humility is virtuous.  5. The sacrificial animal is amongst the signs of Allah.  6. Feeding the pauper who re-
frains from begging and the beggar is one of the objectives of establishing the sacrifice of animals.  7. The acceptance of 
actions depends on sincerity for Allah.  8. Doing good is a means of good fortune.  9. Faith is a means of Allah defending 
and taking the servant into consideration.
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42  Nëse populli yt të mohon, o i Dërguar, atëherë duro, sepse nuk je i pari profet të cilin populli i vet e ka quajtur gënjesh-
tar. Përpara teje edhe Nuhun e mohoi populli i vet, Hudin e mohoi populli Ad e Salihun e mohoi populli Themud.

43  Ashtu edhe Ibrahimin e mohoi populli i vet e populli i Lutit mohoi Lutin.
44  Madje banorët e Medjenit e mohuan Shuajbin, sikurse Faraoni dhe populli i tij e quajtën Musain gënjeshtar (përkundër 

nëntë mrekullive që ata i panë e i përjetuan). Unë ua vonova ndëshkimin popujve të tyre, për t’i çuar ata drejt shkatërrimit 
dhe më pas u dërgova dënimin befasisht. Shiko si i ishte mohimi Im ndaj tyre, meqë ata më patën mohuar.

45  Sa e sa vendbanime, banorët e të cilave ishin keqbërës për shkak të mohimit të tyre, Ne i shkatërruam duke i zhdukur 
me rrënjë, saqë shtëpitë e tyre kanë mbetur rrënoja të pabanuara! Sa e sa puse e burime uji mbetën të braktisura për shkak 
të shkatërrimit; sa e sa kështjella të larta të gdhendura e të zbukuruara nuk i mbrojtën dot banorët e tyre prej dënimit!

46  Vallë, këta që e mohojnë Shpalljen e sjellë nga i Dërguari j, a nuk kanë udhëtuar nëpër tokë, për të parë me sytë e 
tyre rrënojat e vendbanimeve të shkatërruara e kështu të meditojnë për të nxjerrë mësime?! A nuk i dëgjojnë me vëmendje 
tregimet (që ua kemi përmendur në Kuran) rreth tyre, në mënyrë që të përfitojnë prej këshillave?! Verbëria e vërtetë nuk 
është ajo e syve, por verbëri shkatërruese është ajo që mbulon zemrën dhe e pengon të zotin e saj që të nxjerrë mësime 
e të përfitojë nga këshillat.

 Mësime nga ajetet:
 Pohimin e cilësive të forcës dhe të fuqisë së gjithëmbarshme të Allahut.
 Ligjërimin e luftës për të mbrojtur vendet e adhurimit.
 Se zbatimi i fesë është shkak që Allahu t’u sjellë fitoren robërve të Vet besimtarë.
 Se verbërimi i zemrave është pengesa kryesore, që të mos nxirren mësime nga shenjat dhe nga argumentet e Alla-
hut. 

*Pasi sqaron se ka për t’i mbrojtur besimtarët, Alla-
hu i Lartësuar i qetëson zemrat e tyre, duke u dhënë 
leje që tashmë t’i luftojnë jobesimtarët, nëse ndihen 
të kërcënuar prej tyre: 

39  Allahu u jep leje besimtarëve, të cilët idhujtarët i 
sulmojnë duke i luftuar, që t’ua kthejnë atyre po me 
luftë, pas padrejtësive që këta armiq u kanë bërë. 
Ndonëse Allahu ka fuqi për t’i ndihmuar besimtarët 
pa luftë kundër armiqve të tyre, Urtësia e Tij e kër-
kon që t’i vërë në provë besimtarët, për të parë se sa 
do të luftojnë ata për ta mbrojtur fenë e vet.

40  Sa do të luftojnë kundër atyre femohuesve që i 
patën dëbuar mizorisht prej shtëpive të veta, jo për 
ndonjë krim, përveçse thanë: “Zoti ynë është Alla-
hu dhe askush e asgjë tjetër veç Tij”. Nëse Allahu 
nuk do t’ua ligjëronte profetëve dhe besimtarëve 
që të luftonin kundër armiqve të tyre, këta do t’i 
sulmonin të gjitha vendet e adhurimit. Dhe kështu 
do të shkatërroheshin manastiret e murgjve, kishat 
e të krishterëve, sinagogat e hebrenjve dhe xhamitë 
e muslimanëve, në të cilat ata falin namazin dhe 
e përmendin Allahun aq shumë! Dijeni se Allahu 
ka për ta ndihmuar këdo që ndihmon fenë dhe të 
Dërguarin e Tij. Allahu ka fuqi për ta bërë (realitet) 
këtë (premtim); Ai është i Plotfuqishmi dhe askush 
nuk mund ta pengojë atë.

41  Besimtarët, të cilëve u premtohet kjo fitore, janë 
ata që, kur i fuqizojmë në tokë me mposhtjen e 
armiqve të tyre, e falin namazin në formën më të 
plotë, e japin zekatin prej pasurisë së tyre, urdhë-
rojnë atë që e ka urdhëruar Islami dhe e ndalojnë 
atë që ai e ka ndaluar. Dijeni se vetëm tek Allahu 
sillen të gjitha çështjet, si për shpërblimin, ashtu 
edhe për ndëshkimin.

After Allah stated that He defends the believers and 
as a result they felt at ease, He gave them permis-
sion to fight the disbelievers, saying:

39  Allah has given permission to fight to the be-
lievers who are fought by the idolaters, due to their 
being oppressed by their enemies. Allah has the 
power to help the believers against their enemies 
without fighting. However, the wisdom of Allah re-
quired that the believers be tested through fighting 
the disbelievers.

40  Those whom the disbelievers unjustly exiled 
from their homes, not due to any crime they com-
mitted but because they said: “Our Lord is Allah; 
we have no Lord besides Him”. Had Allah not 
legislated for the prophets and believers fighting 
against their enemies, they would have invaded the 
places of worship, destroying the monasteries of 
the monks, Christian churches, Jewish synagogues, 
and the mosques of the Muslims which have been 
made for prayer and in which the Muslims remem-
ber Allah abundantly. Allah will help those who 
help His religion and Prophet. Allah has power to 
help whoever helps His religion and is Mighty, with 
nobody able to overcome Him.

41  These people who have been promised help 
are those who, if I were to establish on earth by 
helping them against their enemies, would perform 
prayer in the most perfect manner, give Zakat of 
their wealth, command what the sacred law has 
commanded and forbid what it has forbidden. To 
Allah alone is where matters return, with respect to 
reward and punishment.

42  O Messenger, if your people reject you, be pa-
tient. You are not the first messenger to be rejected by his people. Before your people, the people of Noah rejected Noah, 
Aad rejected Hud and Thamud rejected Salih.

43  The people of Abraham rejected Abraham and the people of Lot rejected Lot.
44  The people of Madyan rejected Shuayb, and Pharaoh and his people rejected Moses. I deferred the punishment from 

their people, to gradually lead them away, then I seized them with the punishment. So contemplate how I reproached 
them; I destroyed them due to their disbelief.

45  How many cities, which were unjust because of their disbelief, I destroyed with obliterating punishment. Their homes 
are ruined and empty of inhabitants. How many wells are there which have nobody to drink from them, due to their being 
destroyed. How many lofty decorated palaces are there which could not save their residents from the punishment.

46  Did these people who reject what the Messenger (peace be upon him) brought not travel in the land, to see the remains 
of these destroyed cities, so that they would reflect with their minds to take heed and so that they would to accept their 
stories to learn from them? It is established that blindness is not blindness of eyesight, but rather the blindness which is 
destructive is blindness of insight, where such a person does not reflect or take lessons.

 Beneficial Points
1. Striving in Allah’s path is a test for the believer.
2. All honour and power belongs to Allah.
3. The legality of striving in Allah’s path is established, to protect places of worship.
4. Divine help is attached to those who help the religion.
5. Establishing the religion is a means through which Allah’s assistance is attained for his believing servants.
6. The Messenger (peace be upon him) was consoled through knowing he is not the only one whose people rejected him 
and the outcome of the rejecters is destruction.
7. Blindness of the heart is a barrier to reflecting over the signs of Allah.
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dhe i thekson shpalljet e Veta, sepse Ai di gjithçka e Atij nuk i fshihet asgjë. Ai është i Urtë në atë që bën.
53  Shejtanit i është lejuar të ndërhyjë në këndimin e Profetit, me qëllim që Allahu ta bëjë këtë ndërhyrje sprovë për 

hipokritët (me zemra të sëmura) dhe për idhujtarët me zemra të ngurta. Vërtet që keqbërësit hipokritë dhe idhujtarë janë 
në kundërshtim e armiqësi me Allahun, me të Dërguarin e Tij, larg së vërtetës dhe udhës së drejtë.

54  Të jenë të sigurt ata, që Allahu u ka dhënë dije, se ky Kuran që i është zbritur Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص  , është e Vërteta që 
Allahu të ka shpallur ty, o i Dërguar! Prandaj, le t’i besojnë atij edhe më shumë e t’ia hapin zemrën me përulje e drojë, 
sepse Allahu do t’i udhëzojë ata në Rrugën e Drejtë, e cila nuk ka asnjë shtrembërim, si shpërblim për përuljen e tyre 
ndaj së vërtetës.

55  Ata që mohuan Allahun dhe të Dërguarin e Tij, do të vazhdojnë të dyshojnë në shpalljet kuranore që Allahu të ka 
zbritur ty, derisa Ora e Kiametit t’u vijë papritmas e t’i zërë në atë gjendje. Ose derisa t'u vijë një ditë kur të ndëshkohen 
pa mëshirë e që do të jetë si dita e Kiametit për ta.

 Mësime nga ajetet:
 Se mashtrimi i keqbërësve, duke u dhënë afat, me qëllim që të t’i shtojnë padrejtësitë e tyre, është një prej ligjësive 
të Allahut.
 Se Allahu e ruan Librin e Tij nga ndryshimi dhe nga ndërhyrjet në të, si dhe i largon kurthet që kurdis shejtani dhe 
ndihmësit e tij kundër Kuranit.
 Se Allahu, ashtu siç e ruan Librin e Tij, ka për të ruajtur edhe zemrat e besimtarëve të sinqertë prej çdo devijimi e 
ndryshimi, duke i mbrojtur ato nga cytjet, intrigat dhe mashtrimet e shejtanit e të ndihmësve të tij.
 Se hipokrizia dhe vrazhdësia e zemrave janë dy sëmundje vrasëse, që nuk shërohen ndryshe, vetëm se me leximin e 
shpeshtë të Kuranit dhe me hapjen e zemrës ndaj tij.
 Se besimi është fryt i dijes e i pranimit të asaj që ka zbritur Allahu, ndërsa frikërespekti ndaj Allahut dhe pranimi me 
përulje e urdhëresave të Tij janë frytet e besimit. 

47  Përkundrazi, jobesimtarët nga populli yt, o i 
Dërguar, kërkojnë prej teje që t’ua përshpejtosh 
ndëshkimin e premtuar, si atë të menjëhershmin të 
jetës së kësaj bote, ashtu edhe atë të mëvonshmin, 
të botës tjetër. Dije se Allahu nuk e ndryshon atë që 
u ka premtuar. Dënim i menjëhershëm ishte ai që i 
zuri në betejën, e Bedrit. Ndërsa një ditë ndëshkimi 
në Ahiret do të jetë sa një mijë vjet sipas llogaritjes 
suaj, me vitet e jetës së kësaj bote, për shkak të 
vuajtjeve që do të ketë (prandaj mos të nxitohen).

48  Sa e sa vendbanimeve, që ishin keqbërëse për 
shkak të mohimit të tyre, Unë ua shtyva afatin e 
ndëshkimit dhe nuk ua shpejtova atë, për t’i mash-
truar. Dhe më pas i rrëmbeva ata me dënim shfaro-
sës. Vetëm tek Unë do të jetë kthimi i tyre në Ditën 
e Gjykimit e atëherë kam për t’u dhënë dënimin e 
përjetshëm që meritojnë për mohimin e tyre.

49  Thuaju, o i Dërguar: “O njerëz! Në të vërtetë, 
unë jam vetëm një paralajmërues për ju, që ju për-
cjell mesazhin me të cilin jam dërguar dhe jam i 
qartë në paralajmërimin tim.”

50  Sa u përket atyre që besuan në Allahun dhe bënë 
vepra të mira, ata do të kenë prej Zotit të tyre falje 
për gjynahet e veta dhe furnizim te pastër, që nuk 
ka të mbaruar kurrë në Xhenetin e përjetshëm.

51  Ndërsa ata që u përpoqën të mohonin shenjat 
dhe argumentet Tona, duke menduar se do ta pen-
gonin Allahun dhe do t’i shpëtonin ndëshkimit të 
Tij, do të jenë banorë të Xhehenemit, të cilit nuk do 
t’i ndahen, siç nuk i ndahet shoku - shokut.

52  O i Dërguar! Çdo të dërguari dhe profeti që kemi 
nisur para teje, shejtani i ka ndërhyrë në këndim 
sa herë që ai lexonte librin e Allahut, me qëllim që 
njerëzit të mos e dëgjonin qartë shpalljen. Mirëpo 
Allahu gjithmonë ia prish shejtanit atë ndërhyrje 

47  O Messenger, the disbelievers amongst your 
people seek quick punishment in this world and de-
ferred punishment in the Hearafter, when they were 
warned of them. Allah will never break the prom-
ise of it He has made to them. Amongst the quick 
punishment is what befell them on the day of Badr. 
And one day of punishment in the afterlife is like a 
thousand years of what you count in worldly years, 
due to the punishment it contains.

48  How many towns are there which I gave respite 
to in punishment and which were oppressive due to 
their disbelief. I did not punish them instantly, to 
gradually lead them on, then I seized them by an 
obliterating punishment. To Me alone is their return 
on the Day of Judgment, then I will reward them 
for their disbelief with the everlasting punishment.

49  O people, I am only a warner to you, conveying 
to you what I have been sent with and clear in my 
warning.

50  So those who have faith and did good actions 
will have forgiveness from their Lord for their sins, 
and for them is noble sustenance in paradise which 
will never end.

51  Those who strive to deny our verses, believing 
they will be able to render Allah powerless and es-
cape Him so that He cannot punish them, those are 
the people of the fire of hell, staying constantly in it 
just as companions stay with one another.

52  O Messenger, I did not send before you any 
messenger or prophet except that when he read the 
Book of Allah, the satan put doubts in his recitation. 
Then Allah would nullify the whisperings the satan 
would put, and establish His verses. Allah knows 
everything, nothing being hidden from Him, and is Wise in His creating, decreeing and planning.

53  The satan puts doubts in the recitation of the Prophet so that Allah makes what he puts as a test for the hypocrites and 
those idolaters whose hearts have become hard. The oppressors amongst the hypocrites and idolaters are in enmity of 
Allah and His Messenger, and distance from the truth and guidance.

54  And so that those whom Allah gave knowledge are convinced that the Qur’ān revealed to Muhammad (peace be upon 
him) is the truth Allah revealed to you, O Messenger, thus increasing their faith in it and so that their hearts submit and 
humble themselves before it. Allah is the Guide of those who have faith toward the straight path of truth which contains 
no crookedness, as a reward for their submitting to it.

55  Those who disbelieved in Allah and denied His Messenger will remain in doubt about the Qur’ān Allah revealed to 
you, continuing until the Hour comes to them suddenly whilst they are in that condition or the punishment of a day in 
which there is no mercy or good comes to them, and it is the Day of Judgment with respect to them.

 Beneficial Points
1. Injustice is one of the causes of nations being destroyed.
2. Gradually leading the oppressor away until he exceeds the bounds in his oppression is a divine custom.
3. Allah has protected His Book from changes and tampering, and He has turned the schemes of the satan’s supporters 
away from it.
4. Hypocrisy and hardness of the heart are two destructive illnesses.
5. Knowledge is a means of distinguishing between falsehood and truth.
6. Faith is the result of knowledge, and humbling and submitting to Allah’ orders is the result of faith. 
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herë njërën e herë tjetrën. Drejtësia do të vijë, sepse Allahu dëgjon çdo fjalë që thonë robërit e Vet, di gjithçka që ata 
bëjnë dhe asnjë veprim i tyre nuk mund t’i fshihet Atij; dhe kështu Ai do t’i shpërblejë të gjithë sipas veprave e tyre.

62  Kjo (drejtësi e kërkuar prej Allahut është që ta dinë edhe idhujtarët), se Allahu është i Vërteti, Feja e Tij është e 
Vërteta e çdo gjë Ai që premton, është e vërtetë. Ndërsa ata idhuj, që paganët i adhurojnë në vend të Tij, janë të kotë e 
nuk kanë asnjë të vërtetë. Allahu është i Lartësuar përmbi të gjithë krijesat e Veta, me Qenien, Fuqinë e Dominimin e 
Vet. Ai është i Madhi, që i përket Krenaria, Madhështia e Lartmadhëria.

63  A nuk e shikon, o i Dërguar, se si Allahu (prej mëshirës që ka për njerëzit) zbret ujë nga qielli, duke bërë që, pas 
zbritjes së tij toka të gjelbërohet nga bimët që mbijnë prej saj (si ushqim për kafshët e njerëzit)?! Allahu është i Butë 
ndaj robërve të Vet, duke u lëshuar shi si furnizim, që nëpërmjet tij të mbijnë bimët e tokës. Njëkohësisht, Ai i di mirë 
nevojat e njerëzve e asgjë prej tyre nuk mund t’i fshihet Atij.

64  Kështu është, sepse vetëm Atij i përket pushteti mbi gjithçka që ndodhet në qiej e në Tokë. Allahu është i Vetëmja-
ftueshëm, nuk ka nevojë për asnjë prej krijesave të Veta e vetëm Ai është i Denjë për t’i bërë lavde në çdo gjendje. 

 Mësime nga ajetet:
 Pozitën e lartë që ka hixhreti në Islam dhe vlerat e tij.
 Lejimin e vënies së drejtësisë, duke e ndëshkuar keqbërësin me aq sa ka bërë, pa asnjë tejkalim.
 Se Allahu do ta ndihmojë të dëmtuarin në këtë botë ose në botën tjetër.
 Pohimin e atributeve të Larta të Allahut, që i shkojnë Lartmadhërisë së Tij, siç janë dija, dëgjimi, shikimi dhe lartësia 
e Tij. 

56  Atë ditë, sundimi do të jetë vetëm i Allahut. Ai 
ka për të gjykuar midis tyre, duke i dhënë secilit 
atë që meriton për veprat që ka bërë. Sa u përket 
atyre që kanë besuar në Allahun dhe kanë bërë 
vepra të mira, ata do të kenë shpërblim madhështor 
në Kopshtet e Mirësisë - Xhenetin e përjetshëm 
që nuk ka të sosur.

57  Ata që e kanë mohuar Allahun dhe i kanë mo-
huar ajetet që ia kemi zbritur të Dërguarit Tonë, do 
të kenë dënimi poshtërues. Allahu do t’i poshtërojë 
ata në Zjarrin e Xhehenemit.

58  Sa për ata që kanë lënë shtëpitë dhe atdheun e 
tyre për të kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe për 
të forcuar Fenë e Tij e më pas janë vrarë ose kanë 
vdekur në këtë përpjekje, Allahu ka për t’u dhënë 
në Xhenet risk të mirë e të pambarim. Vërtet, Alla-
hu i Lartësuar është Dhuruesi më i mirë.

59  Ashtu siç ata kanë kërkuar kënaqësinë e Allahut 
në dynja, edhe Allahu ka për t’i futur në një vend, 
ku do të jenë të kënaqur përjetësisht. Allahu është 
i Gjithëdijshëm për çdo gjë që ata kanë bërë e kanë 
pasur për qëllim. Ai është edhe i Butë, (duke i më-
shiruar) për çdo mangësi të lënë prej tyre.

60  Kjo që u përmend, është e vërtetë, pra, hyrja 
në Xhenet e të shpërngulurve për hir të Allahut 
dhe lejimi i të dëmtuarve që të hakmerren në të 
njëjtën masë dhe pa e tejkaluar. Nëse keqbërësi i 
kthehet padrejtësisë, Allahu ka për ta ndihmuar 
të dëmtuarin. Vërtet, Allahu nuk ia vë re gabimet 
besimtarëve dhe i fal ata.

61  Kjo drejtësi që i është premtuar të dëmtuarit do 
të vijë patjetër, sepse Allahu është i Fuqishëm për 
të bërë çfarë të dëshirojë. Kështu, p.sh., Ai ka fuqi 
ta fusë natën në territorin e ditës dhe ta fusë ditën 
në territorin e natës, duke i shtuar e duke i pakësuar 

56  Supreme authority on the Day of Judgment - the 
day when the punishment these people have been 
promised shall come to them, will only be for Allah 
alone. He will have no competitor for it, and He 
will judge between the believers and the disbeliev-
ers. He will judge for each of them as they deserve: 
those who had faith and performed good deeds will 
be granted a great reward in eternal gardens of ev-
erlasting bounties.

57  And those who disbelieved in Allah and rejected 
the signs He revealed unto His Messenger will face 
a humiliating punishment in hell.

58  As for those who left their houses and home-
lands in honour of Allah’s religion and seeking 
His pleasure, and were killed whilst striving in His 
path or died, Allah shall grant them an everlasting 
sustenance in paradise. Indeed, Allah is the best of 
sustainers.

59  Allah will definitely enter them into a place they 
shall be pleased with. And Allah is well aware of 
their intentions and their deeds; forbearing in that 
He did not punish them hastily on their shortcom-
ings.

60  The aforementioned, i.e. those who migrated in 
the path of Allah being entered into paradise, and 
permission for the wronged to avenge justly with-
out incurring sin. If the oppressor returns to his 
oppression, Allah will help the oppressed. Indeed, 
Allah overlooks the sins of the believers and for-
gives them.

61  The helping of the oppressed is because Allah is 
capable of doing as He wills. From His capabilities 
is entering the night into the day and the day into 

the night, by increasing one and decreasing the other. Allah also hears the statements of His servants and knows of their 
actions; nothing is hidden from Him and He shall requit them accordingly.

62  The aforementioned, i.e. entering the night into the day and the day into the night, is because Allah is truly existent, 
and so His religion is the truth, His promise is also true and His helping the believers is also true. The idols that the idol-
aters worship instead of Allah are false and have no basis. And Allah is supreme over His creation in being, in power and 
in subjugation; the Grand to Whom belongs all majesty, grandeur and exaltedness.

63  O Messenger! Do you not see that Allah causes rain to fall from the sky, and consequently the earth becomes green 
owing to the vegetation that grows upon it after the rain has fallen? Allah is kind to His servants in that He makes the rain 
fall for them, and makes the earth grow crops. He is also well aware of their requirements; nothing is hidden from Him.

64  To Him alone belongs supreme authority of the heavens and the earth. He is The Self-sufficient who is never needy of 
any of His creation; the eternally existent.

 Beneficial Points:
1. The status of migration in Islam and its virtue.
2. The permissibility of seeking revenge equally.
3. The help of Allah for the one wronged can come in the world or the Hearafter.
4. Affirmation of sublime attributes for Allah as befits His exaltedness; like the attributes of hearing, sight and highness.
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çfarë bëni ju, në të vërtetë; Atij nuk mund t’i fshihet asgjë prej veprave tuaja dhe do t’ju shpërblejë sipas tyre”.
69  Allahu ka për të gjykuar mes robërve të Tij, besimtarë a jobesimtarë, në Ditën e Gjykimit, për mosmarrëveshjet që 

kanë pasur me njëri-tjetrin, për çështjet e fesë.
70  A nuk e di ti, o i Dërguar, se Allahu di për çdo gjë (të fshehtë e të dukshme) që është në qiell e çdo gjë që është në Tokë 

dhe se Atij nuk i fshihet asgjë që është në to?! Kjo dije e Tij është e shkruar (shumë kohë më parë) në Leuhi Mahfudh 
(Pllakën e ruajtur mirë) dhe për Allahun dija e (fshehtësive të) tyre është shumë e lehtë.

* Pasi Allahu i tregoi të Dërguarit se Ai është Njohësi i çdo të fshehte, i tregoi një tablo (përshkrim) se si idhujtarët nuk 
e fshehin dot as prej njerëzve mllefin e urrejtjen që kanë brenda vetes, duke thënë: 

71  Paganët adhurojnë idhuj në vend të Allahut, për adhurimin e të cilëve Ai nuk ka zbritur asnjë argument në Librat e 
Tij. Madje ata nuk kanë as ndonjë argument logjik për këtë, përveçse duke u mbështetur verbërisht në traditën e etërve 
të tyre. Keqbërësit kurrë nuk do të kenë ndihmues që t’i shpëtojë prej dënimit të Allahut.

72  Sa herë që u lexohen shpalljet Tona të qarta në Kuran, do ta kuptosh mospranimin në fytyrat e atyre që mohojnë 
Allahun, për shkak se vrenjten kur i dëgjojnë ato. Madje prej urrejtjes së fortë që kanë, gati sa nuk u vërsulen atyre 
që u lexojnë shpalljet Tona. Thuaju, o i Dërguar: “A t’ju tregoj diçka që do t’ju bëjë të ndiheni shumë më keq sesa ky 
zemërim e urrejtje që keni?! Ai do të jetë Zjarri i Xhehenemit, në të cilin Allahu ka premtuar se do të fusë jobesimtarët.” 
Sa vend i keq do të jetë ai për ta! 

 Mësime nga ajetet:
 Se nga mirësitë e Allahut për njerëzit është fakti se Ai u ka vënë në shërbim gjithçka që ndodhet në qiej e në Tokë.
 Pohimin e atributeve të dhembshurisë dhe të mëshirës për Allahun.
 Se dija e Allahut ka përfshirë gjithçka që është në qiej e në Tokë dhe gjithçka që ndodhet midis tyre.
 Se pasimi i verbër është shkaku i vetëm që i mban paganët të lidhur me idhujtarinë e tyre ndaj Allahut.

65  A nuk e shikon, o i Dërguar, se si Allahu (prej 
Mëshirës së Vet) ka vënë në shërbimin tënd dhe 
të njerëzimit gjithçka që është mbi tokë, gjallesa 
e sende të pajeta, për të përfituar prej tyre dhe për 
të plotësuar nevojat tuaja jetësore?! Madje, Ai ka 
vënë nën kontrollin tuaj edhe anijet që lundrojnë 
në det me urdhrin e Tij sa në një vend në tjetrin. 
Gjithashtu, Allahu e mban qiellin (trupat qiellorë) 
që të mos bjerë në Tokë, përveçse kur Ai të japë 
leje për këtë. Nëse Ai do të jepte leje për këtë, 
qielli do të kishte rënë, por Allahu është i Butë e i 
Mëshirshëm me njerëzit, përderisa ua mundëson 
atyre të gjitha këto mirësi, përkundër padrejtësive 
që ata bëjnë.

66  Është Ai që ju dha jetë kur ju nuk ekzistonit, 
pastaj ju bën të vdisni sapo ta keni mbaruar afatin 
e jetës suaj. Më pas do t’ju ringjallë, që (me Drej-
tësinë e Tij) t’ju marrë në llogari për veprimet që 
keni bërë e t’ju shpërblejë sipas tyre. Mirëpo njeriu 
është mosmirënjohës i madh i mirësive të Allahut, 
ndonëse ato janë të dukshme dhe në vend të Tij ai 
adhuron dikë tjetër.

67  Çdo bashkësie fetare Ne i caktuam ligjet fetare 
(sheriatin) e tyre, sipas të cilave ata ecnin. Prandaj, 
o i Dërguar, mos i lër paganët dhe pasuesit e feve të 
tjera që të vënë në diskutim rrugën tënde, ngaqë ti 
je më i denjë se ata për të ndjekur të Vërtetën, ngaqë 
ata pasojnë të pavërtetën. Por ftoji njerëzit që ta 
njësojnë Allahun me përkushtim të pastër, sepse ti 
je në rrugën e drejtë, që s’ka asnjë shtrembërim.

68  Nëse ata këmbëngulin që të debatojnë me ty 
edhe pasi t’u jenë shpalosur faktet e pakundërshtue-
shme (se ti je i Dërguari i fundit dhe se sheriati yt i 
abrogon të tjerët), atëherë lërja çështjen e tyre Alla-
hut! Dhe thuaju me kërcënim: “Allahu e di mirë se 

65  O Messenger! Do you not see that Allah has 
made the animals and other objects manageable for 
your needs and benefit, and the benefit of the mass-
es? He also made manageable for you the ships that 
sail the oceans with His command; sailing from city 
to city. He also holds back the sky so it does not 
fall onto Earth except with His command; if He al-
lowed it to fall it would. Indeed, Allah is benevolent 
and merciful towards the people such that He made 
these things manageable for them, despite their po-
tential harm.

66  Allah is the only One Who gave you life, in that 
He gave you existence when you were non-existent. 
He will then cause death upon you when your lives 
expire, and then will revive you after your death to 
hold you to account for your deeds and requit you 
for them. Verily, the human is ever in denial of the 
bounties of Allah, despite their being so clear.

67  I have made a set of laws for the people of every 
creed. O Messenger! Let the idolaters and people 
of other creeds not contest with you in your set of 
laws, because you are more deserving of it than 
them as they are the people of falsehood. Invite the 
people towards sincerely proclaiming the oneness 
of Allah; indeed, you are on the straight path, in 
which there is no deviation.

68  If they insist on quarrelling with you after the 
evidence has become clear, leave their matter to Al-
lah, warning them and saying: “Allah is most aware 
of the actions you do, none of your actions are hid-
den from Him, and He will requit you for them”.

69  Allah will judge between His servants: the be-
lievers and the disbelievers from among them, on 
the Day of Judgment, in the matters of religion they would dispute over in the world.

70  O Messenger! Do you not know that Allah knows all that is in the heavens and on Earth; nothing is hidden from Him, 
and His knowledge of it is recorded in the Preserved Tablet. Encompassing the knowledge of it all is very easy for Allah.

71  The idolaters worship idols instead of Allah; idols which Allah did not reveal any proof of their worship being accept-
able in His books. Neither do they have any proof of their own knowledge; their only object of reliance for that is blind 
following of their forefathers. The wrongdoers will have no helper that will protect them from the punishment of Allah 
that will fall upon them.

72  When you recite My clear verses of the Qur’ān unto them, you will recognise the objecting frowns of the disbelievers 
when they hear them. It is as if they would violently assault those who recite My verses unto them in extreme anger. O 
Messenger! Say to them: “Shall I inform you of something which is worse than this anger and frowning of yours? It is the 
hellfire which Allah has promised to enter the disbelievers into. How terrible their abode is!”

 Beneficial Points:
1. From among the bounties of Allah is His making that which is in the heavens and on earth in favour for them.
2. Affirmation of the attributes of benevolence and mercy for Allah.
3. The knowledge of Allah encompassing everything that is in the heavens and earth.
4. Following blindly was the reason the idolaters persisted on their ascribing partners to Allah.
5. The people of falsehood resort to violence because they are incapable to challenging evidence with evidence.
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se kë përzgjedh për të përcjellë mesazhet e Tij.
76  Ai e di çdo gjë që i përket së ardhmes dhe së kaluarës së tyre, qofshin ata engjëj, xhinde apo njerëz, që para krijimit 

e deri pas vdekjes së tyre. Vetëm tek Allahu kanë për t’u kthyer të gjitha çështjet në Ditën e Gjykimit, kur edhe do t’i 
ringjallë njerëzit e do t’u japë shpërblimin (e mirë a të keq) për veprat që kanë bërë.

77  O ju që besoni Allahun dhe veproni sipas fesë që Ai Ai ka ligjëruar për ju! Përkuluni (në ruku) dhe përuluni (në 
sexhde) vetëm para Allahut, kur jeni duke u falur! Pastaj bëni vepra bamirësie, siç janë sadakaja, respektimi i lidhjeve 
fisnore etj., me shpresën që të fitoni atë që dëshironi e të shpëtoni prej asaj që keni frikë.

78  Luftoni me sinqeritet në mbrojtje të Rrugës së Allahut dhe për të fituar kënaqësinë e Tij, sepse ju jeni të zgjedhurit e 
Tij. Ai e bëri fenë tuaj të lehtë, pa shtrëngesa e vrazhdësi. Ajo është feja e babait tuaj (në monoteizëm), Ibrahimit. Allahu 
ju ka quajtur muslimanë (të nënshtruar ndaj Tij) në Librat e mëparshëm dhe në këtë Kuran, në mënyrë që i Dërguari 
të jetë dëshmitar mbi ju, që jua ka sjellë fenë të cilën qe urdhëruar ta përcillte. Pastaj ju të jeni dëshmitarë mbi të gjithë 
popujt e mëparshëm, se të dërguarit e tyre ua patën përcjellë atyre (monoteizmin e pastër). Prandaj, falënderojeni Allahun 
për këtë mirësi, duke e falur namazin në formën më të plotë e duke e dhënë zekatin e pasurisë suaj. Kthehuni tek Allahu 
dhe mbështetuni vetëm tek Ai në të gjitha çështjet e jetës suaj, sepse i Lartmadhërishmi është Kujdestari më i mirë, për 
atë që kërkon mbrojtjen e Tij dhe Ndihmuesi më i mirë, për atë që kërkon ndihmën e Tij. Kështu që, vetëm Atij kërkojini 
mbrojtje, që t’ju mbrojë dhe vetëm Atij kërkojini ndihmë, që t’ju ndihmojë.

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësinë e sjelljes së shembujve për të sqaruar kuptimet dhe faktin se kjo është një metodë edukative shumë efektive.
 Se paaftësia e zotave të rremë për të krijuar gjënë më të vogël është argument i pamundësisë së tyre për të bërë edhe 
më shumë se aq.
 Se idhujtaria shkaktohet ngaqë njerëzit nuk e madhërojnë Allahun.
 Pohimin e Forcës dhe të Plotfuqisë së Allahut dhe rëndësinë që besimtari t’i ndiejë kuptimet e këtyre cilësive. 

73  O njerëz, sapo ju është sjellë një shembull, pra-
ndaj dëgjojeni e kuptojeni mirë! Ata idhuj që ju i 
adhuroni në vend të Allahut, nuk janë të aftë të 
krijojnë as edhe një mizë (kaq të vogël e të parë-
ndësishme) edhe sikur të bëheshin të gjithë bashkë. 
Madje, nëse miza do t’u merrte diçka që u hidhet 
sipër, siç është parfumi, ata as atë nuk janë të aftë që 
ta shpëtojnë prej saj. Pra, si mund të kërkohen prej 
tyre gjëra më të mëdha dhe si mund të adhuroni në 
vend të Allahut diçka kaq të pafuqishme?! I dobët 
është si lutësi edhe i luturi.

74  Idhujtarët nuk e madhërojnë Allahun ashtu si Ai 
e meriton, përderisa adhurojnë edhe krijesa krahas 
Tij. Mirëpo Allahu është i Fortë, e përmban zemë-
rimin dhe nuk i ndërpret mirësitë e Tij për ata. Me 
Fuqinë e Tij ka krijuar qiejt, Tokën dhe gjithçka që 
ndodhet brenda tyre. Atë nuk mund ta sfidojë as-
kush, ndërsa idhujt që paganët i adhurojnë e u luten, 
janë të pavlerë e nuk mund të krijojnë asgjë.

* Pasi përmend paaftësinë e zotave të rremë për të 
krijuar qoftë edhe një mizë të vetme dhe pasi tregon 
se Ai është i Plotfuqishmi që ka krijuar gjithçka 
në qiej e në Tokë, Allahu thekson se Ai udhëzon 
robërit e Vet nëpërmjet të dërguarve të Tij engjëj 
dhe njerëz:

75  (Ashtu siç është i Plotfuqishëm që të krijojë 
e të përsosë) Allahu (është i Plotfuqishëm edhe 
të) përzgjedhë të dërguar prej engjëjve dhe prej 
njerëzve (që të përcjellin Mesazhet e Tij). Engjëjt 
Ai i ka dërguar te profetët, p.sh. Xhibrilin u e ka 
dërguar me shpallje. Ndërsa profetët i ka dërguar te 
njerëz. Në të vërtetë, Allahu i dëgjon mirë se çfarë 
thonë idhujtarët për të dërguarit e Tij e sheh mirë 

73  O people! A parable is about to be narrated, so 
listen carefully and take lesson from it! Indeed, 
those idols and other things you worship instead 
of Allah cannot even create a fly despite its small 
size, because of their incompetence. Even if they 
were to convene in trying to do so they would not 
be able to achieve it. And if a fly was to take any-
thing away from them, i.e. perfume etc. they would 
not have the power to reclaim it. By their incapabil-
ity of creating a fly and reclaiming anything from 
it, their incapability of doing anything greater than 
that becomes evident. How can they then worship 
it instead of Allah? This seeker - which is the wor-
shipped idol that is totally incapable of reclaiming 
whatever the fly has taken from it, together with the 
sought-after fly, are both weak.

74  They did not revere Allah as He deserves to be 
revered when they worshipped some of His crea-
tion along with worshipping Him. Indeed, Allah is 
the Strong, and He created the heavens, the earth 
and everything within them due to this strength and 
power. He is the Almighty who cannot be over-
powered, unlike the idols of the idolaters which are 
weak and powerless to create anything.

75  Allah, may He be glorified, selects messengers 
from the Angels and the people also. He sends 
some of the Angels to the prophets, like Gabriel, 
who He sent to the human messengers; and He also 
sends human messengers to common people. In-
deed, Allah hears what the idolaters say regarding 
His messengers and is insightful of who He selects 
to convey His message.

76  Allah, may He be glorified, is well aware of the 
affairs of His messengers, from both the angels and the people, even before their creation and well after their death. To 
Him alone shall all matters return on the Day of Judgment, when He will resurrect His servants and requit them for the 
actions they sent forth.

77  O you who have believed in Allah and have acted in accordance to the laws He laid down for you! Bow and prostrate 
to Him alone in your prayer; do good by way of charity and enjoining family ties, in hope that you succeed in your ob-
jective and achieve salvation from the feared.

78  And strive in the path of Allah sincerely for His pleasure. He has selected you and made your religion a religion of 
kindness, in which there is no oppression and extremism. This tolerant creed is the creed of your forefather Abraham 
(peace be upon him). Allah has named you ‘Muslims’ in the previous books and in the Qur’ān, so that the Messenger can 
be a witness against you in that he conveyed the message he was commanded to convey, and so that you yourselves can 
be witnesses against the previous nations in that their messengers also conveyed their messages respectively. So show 
gratitude to Allah upon that by performing prayer as perfectly as possible, giving Zakat from your wealth, seeking refuge 
in Allah and relying upon Him in all your matters, for He is the best protector for those believers who seek His protection, 
and the best of helpers for those of them who seek His help. So seek His protection, He will protect you, and seek His 
help, He will help you. 

 Beneficial Points:
1. The importance of giving examples for clarity of meaning. It is an important method of teaching.
2. The idols’ incompetence in creating even the most insignificant of things is proof of their incapability of creating 
anything else.
3. The reason behind ascribing partners to Allah is not revering Him.
4. Affirmation of the attributes of strength and might for Allah, and the importance of a believer always keeping the 
meanings of these qualities in mind.
5. Worshipping Allah and doing good leads to success.
6. There being no difficulty in religion.
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