
9  Të tillë janë veçanërisht ata që e ruajnë amanetin e Allahut, pra, faljen e namazeve rregullisht në kohët e tyre, duke 
respektuar kushtet, detyrimet dhe veprimet e tyre.

10  Njerëzit e përshkruar me këto veçori do të jenë edhe trashëgimtarët,
11  pra, që do ta trashëgojnë Xhenetin më të lartë, ku do të qëndrojnë përgjithmonë e ku mirësitë e tij nuk do të kenë 

të sosur.
12  (E për këtë Xhenet) Ne e krijuam (edhe) atin e njerëzimit, Ademin, prej balte të sapo nxjerrë prej ujit të përzier me 

dheun e tokës.
13  E pastaj pasardhësit e tij Ne i krijuam, duke u shumuar nëpërmjet një fare që zë vend mitër për një afat të caktuar.
14  E këtë farë të përqendruar në brendësi të mitrës e bëmë pastaj një mpiksje gjaku të kuq, e atë mpiksje gjaku të kuq e 

bëmë një copë mishi, si të ishte e kafshuar me dhëmballë. Këtë copë mishi e shndërrojmë pastaj në eshtra të forcuara e 
këto eshtra i veshim me mish. Dhe kështu e bëjmë një krijesë tjetër, duke i fryrë shpirtin dhe duke e nxjerrë atë në jetë. 
I Lartmadhëruar është Allahu, më i Miri i krijuesve!

15  E pas këtyre etapave të jetës që kaloni, ju, o njerëz, keni për të vdekur vetëm atëherë kur t’ju jetë caktuar afati.
16  Pas vdekjes ju do të ringjalleni në Ditën e Gjykimit, do të dilni prej varreve tuaja, që të jepni llogari për punët që 

keni bërë sa ishit në dynja. E për këtë Ne jemi të Fuqishëm.
17  (Siç ju krijuam juve) Ne krijuam sipër jush (edhe) shtatë qiej njëri mbi tjetrin. (Ta dini se ) Ne nuk jemi të pavëmend-

shëm ndaj krijimit Tonë dhe as nuk e harrojmë atë (prandaj mos e vini në dyshim Fuqinë Tonë për këtë).

 Mësime nga ajetet:
 Që njeriu të jetë i shpëtuar, duhet të përpiqet t’i njohë e t’i kryejë të gjitha llojet e shkaqeve për ta arritur atë.
 Tek Allahu çdo krijim është bërë në mënyrë të përshkallëzuar e në afatet e veta të caktuara.
 Dija e Allahut përfshin gjithçka, prandaj Ai nuk harruar dhe nuk është i pavëmendshëm ndaj asnjë krijese. 

SURJA EL-MU’MINUN
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i shpëtimit të muslimanëve dhe i dështimit 
të jobesimtarëve..

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ata që i besojnë Allahut dhe zbatojnë fenë e 

Tij tashmë do të arrijnë atë që dëshirojnë e do të 
shpëtojnë prej asaj që i frikësohen.

2  Këta janë ata që e falin namazin e tyre të përulur 
e me qetësi, duke larguar nga zemra çdo gjë, veç 
Allahut të Madhëruar.

3  Janë ata që largohen prej së kotës dhe kënaqësi-
ve të ndaluara, qofshin ato fjalë apo vepra.

4  Janë ata që e pastrojnë veten vazhdimisht prej 
veseve dhe e pastrojnë pasurinë, duke dhënë ze-
katin.

5  Janë ata që i ruajnë pjesët e tyre intime, duke 
u larguar nga marrëdhëniet jashtëmartesore dhe 
veprat e turpshme, për të qenë të ndershëm dhe 
të pastër

6  dhe t’u jepen vetëm bashkëshorteve apo robëre-
shave të tyre (nëse i kanë), gjë për të cilën askush 
nuk i qorton. 

7  E kush e kërkon kënaqësinë përtej bashkëshorte-
ve apo robëreshave që mund të zotërojë, atëherë ai 
i ka shkelur kufijtë e vënë prej Allahut, duke kaluar 
nga kënaqësia e lejuar, në atë të ndaluar.

8  Të shpëtuar janë edhe ata, të cilët i ruajnë ama-
netet që u janë besuar nga Allahu ose nga robërit e 
Tij dhe u përmbahen zotimeve, duke i përmbushur 
ato me besnikëri.

The Believers (Sūrah Al-Mu’minūn)
 Themes of the Sūrah:

The issue of faith, its reality, its fruits, the outcomes 
of its opposition and rebuking the disbelievers. That 
is why the Sūrah starts with mentioning the success 
of the believers and failure of the disbelievers

 Explanation:
1  Those who believed in Allah and acted accord-

ing to His laws have indeed succeeded by achieving 
whatever they sought, and gaining salvation from 
whatever they feared.

2  Those who were humble in their prayer: their 
limbs remained calm during it and their hearts were 
free of distractions.

3  Those who turned away from falsehood and 
futility, especially those futile actions and speech 
which was sinful.

4  Those who purified themselves of evil charac-
teristics, and their wealth by taking out Zakat from 
it.

5  Those who safeguarded their private parts by 
keeping them far from fornication, homosexuality 
and shameful actions; so they remained pure and 
chaste.

6  Except using them with their wives or the fe-
male servants they possessed, for they are blame-
less in taking pleasure from them through sexual 
intercourse and the like.

7  So whosoever seeks pleasure from other than 
his wives and female servants that he possesses, he 
is transgressing the limits of Allah by delving into 
that which Allah has forbidden, without keeping to 
that which He has kept lawful.

8  Those who fulfil and do not neglect or usurp the trusts Allah has entrusted them with, or any of His servants have 
entrusted them with. Rather, they keep to their pacts.

9  Those who observe their prayers by being punctual in them, by performing them at their correct times together, obli-
gations and preferred actions.

10  Those possessing these characteristics are the true inheritors.
11  They will inherit the loftiest level of paradise wherein they will live forever. Their bounties will not finish in it.
12  Verily, I created the father of mankind, Adam, from clay. I took the soil he was created from, from a mixture of water 

and the soil of the earth.
13  Then I created his progeny who procreate, by way of a drop of sperm that lodges in the womb until birth.
14  I then created the lodged drop of sperm into a red clot of blood, which I then created into a piece of flesh, which I then 

created into hard bones. I then covered those bones with flesh and then developed it into a completely different creation, 
by blowing a soul into it and bringing it out into life. Praised is Allah, the best of creators!

15  O people! After having passed through all these phases, you shall die when your lives expire.
16  Then, after your death, you shall be resurrected from your graves on the Day of Judgment so that you may be held to 

account for whatever deeds you sent forth.
17  O people! Verily, I created seven heavens over you, one above the other. I am never neglectful of My creation, nor 

am I One to forget it.
 Beneficial Points:

1. There are various means to achieving success. Their recognition is advisable, so too is endeavouring to achieve them.
2. Gradual progress in creation and legislation is a divine custom.
3. Allah’s knowledge of His creation is all-encompassing. 
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ishin mohues, u thoshin ndjekësve të tyre dhe vegjëlisë: “Ky që po pretendon se është i dërguar, nuk është tjetër veçse 
njeri si ju, por që dëshiron të jetë i pari juaj. Po të kishte dashur Allahu që të çonte tek ne ndonjë të dërguar, do të kishte 
dërguar një engjëll e jo një njeri. Këtë që po pretendon ky, ne nuk e kemi dëgjuar prej askujt prej të parëve tanë.

25  Ai është vetëm një i çmendur, që nuk e kupton as vetë se çfarë është duke thënë, kështu që prisni edhe pak, derisa 
t’u bëhet e qartë kjo gjë të gjithë njerëzve.”

26  Nuhu tha: “O Zoti im, më ndihmo kundër tyre, duke u hakmarrë për mua, për mohimin që më bënë!”
27  Atëherë Ne atij i shpallëm: “Ndërtoje anijen nën vështrimin e Tonë dhe sipas mënyrës që ta kemi mësuar. Kur të vijë 

Vendimi Ynë për t’i shkatërruar ata e kur të ketë shpërthyer uji fuqishëm prej çdo furre buke, atëherë fut në anije çdo 
gjallesë në çift, mashkull e femër, që të vazhdojë shumimi i tyre pas kësaj. Fut, gjithashtu, edhe familjen tënde, përveç 
atyre që Allahu i ka paracaktuar për t’i shkatërruar. Mos m’u lut që t’i shpëtoj e të mos i ndëshkoj keqbërësit mohues, 
sepse ata do të shkatërrohen patjetër nga mbytja prej kataklizmit. 

 Mësime nga ajetet:
 Mëshirën që Allahu tregon ndaj njerëzve, duke zbritur tek ata shi të lehtë e të dobishëm për ta.
 Rëndësinë që ka pema e ullirit dhe mirësinë që i është dhuruar asaj për njerëzit.
 Se besimi i idhujtarëve për hyjnizimin e gurëve dhe mosbesimi i tyre ndaj të dërguarve të Allahut, janë argument i 
mendjeve të tyre të cekëta.
 Ndihma e Allahut për të dërguarit e Tij është e sigurt, sa herë që popujt e tyre i mohojnë ata.

18  E pastaj prej qiellit, Ne lëshojmë për ju ujin 
e shiut, me sasi të caktuar, për nevojat e jetës në 
Tokë. Nuk hedh shumë, që të jetë i rrëmbyeshëm e 
të shkatërrojë dhe as pak, që të mos mjaftojë. Ne e 
bëjmë atë të zërë vend në tokë, që të kenë dobi prej 
tij njerëzit edhe kafshët. Por Ne kemi fuqinë edhe 
që ta zhdukim fare atë e ju të mbeteni pa të.

19  Pastaj Ne bëjmë që, me këtë ujë, të mbijnë për 
ju kopshte me palma hurme e me vreshta rrushi, 
prej të cilave ju merrni fruta të ndryshme në ngjyra 
e në forma, siç janë fiku, shega, molla etj. e me të 
cilat ushqeheni.

20  Madje mundësuam për ju edhe pemën e ullirit, e 
cila rritet në (vende si në) luginën e malit të Sinait. 
Prej frutave të saj njerëzit nxjerrin vajin, me të cilin 
ushqehen, shërohen e lyhen.

21  O njerëz, edhe në bagëtitë tuaja keni mësime e 
argumente bindëse për të kuptuar Fuqinë e Allahut 
dhe Butësinë e Tij me ju! Ai jua mundëson që të 
pini qumështin e kulluar e të shijshëm që del prej 
brendësisë të tyre. Veç kësaj, prej tyre keni përfitime 
të tjera të shumta, si: leshin, lëkurën dhe mishin e 
tyre, me të cilin ushqeheni.

22  E disa prej tyre jua mundësoi që t’u hipni, që 
të udhëtoni nëpër tokë, ashtu siç ju mundësoi edhe 
anijet, që të lundroni në dete.

23  Ne e dërguam Nuhun te populli i vet (ashtu siç 
e dërguam Muhamedin a.s. te ju), për t’i thirrur 
ata në rrugën e Allahut, duke u thënë: “O popu-
lli im, adhuroni vetëm Allahun, se nuk keni zot 
tjetër që e meriton të adhurohet, përveç Krijuesit 
të Lartmadhëruar! A nuk i ruheni Allahut, duke i 
zbatuar urdhrat e Tij e duke u larguar prej ndali-
meve të Tij?!”

24  Ndërsa paria dhe zotërinjtë e popullit të tij, që 

18  I sent down rain from the heavens according to 
the need toward it; not in excessive amounts that 
cause ruin, nor too little that is insufficient. I allow 
it to settle on earth so that the people and animals 
can take benefit from it. Otherwise, I am capable of 
causing it to wash away, in which case they would 
not be able to benefit from it.

19  Through that water I then created gardens for 
you, the like of palms and grapevines. You have 
fruits of varying colours and appearance that grow 
within them, like figs, pomegranates and apples, of 
which you eat.

20  Through that water, I also created the olive tree 
for you, the origins of which come from the land 
of Mount Sinai. From its fruits, the oil is extracted 
which you use and consume.

21  O people! Indeed, you have a lesson to take from 
grazing livestock (camels, cows and sheep), in that 
you can draw conclusions from them in the power 
of Allah and His kindness to you. He quenches your 
thirst with pure, tasty milk from the bellies of these 
animals. You can also derive other benefits from 
them, like conveyance, wool, fur, bristles, together 
with being able to consume their meat.

22  You are carried on the camels on land and on 
the ships at sea.

23  Indeed, I sent Noah (peace be upon him) to 
his people to call them towards Allah, so he said 
to them, “O my people! Worship Allah only; you 
do not have any true deity except Him, may He 
be glorified. Will you not be mindful of Allah by 
fulfilling His commands and refraining from His 
prohibitions?”

24  So the noblemen and leaders from his people who disbelieved in Allah said to their followers and the masses, “This 
man that claims to be a messenger is only a human like yourselves; he only desires leadership and rule over you. If Allah 
wished to send a messenger to you He would have done so by sending one from the angels, not from the humans. We 
have not heard anything like what he is claiming from our predecessors!”

25  He is only a man who is mad. He does not understand what he himself is saying. Wait and see when soon his true 
reality becomes apparent to the people.

26  Noah (peace be upon him) said, “O my Lord! Help me against them and pay them back for their rejection and defi-
ance!”

27  So I revealed to him: Make a ship under My supervision and tutorage. Then, when My command to destroy them 
is issued and water gushes forth from the place where bread is baked, start taking a male and female from every living 
species onto the ship, so that they can procreate and not become extinct. Also take your family on board, except for those 
upon whom Allah’s decree of destruction has been passed i.e. your wife and son. Do not request Me to save and not 
destroy those who have wronged through disbelief; there is no doubt they shall be destroyed by drowning in the water 
of the flood.

 Beneficial Points:
1. Allah’s kindness towards His servants is evident by His sending down rain and making it easy to benefit from it.
2. Reference is made to the status of the olive tree.
3. There is a lesson to be learnt from the livestock being sub-servient for the people.
4. The idolaters’ belief of the divinity of the stone while rejecting the prophethood of a human being is clear evidence of 
their foolishness.
5. Allah’s help and victory for His messengers occurs after their people reject their message.
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34  Nëse do të ndiqnit një njeri si ju, atëherë do të ishit të dështuar, pasi nuk të kishit asnjë dobi në ndjekjen e tij, por do 
të kishit lënë zotat tuaj dhe do të kishit ndjekur dikë që nuk është aspak më i mirë se ju.

35  Vallë, ky po ju premton se kur të vdisni, t’ju treten kockat e të bëheni dhe, do të dilni përsëri të gjallë prej varreve 
tuaja?! A mendohet kjo?!

36  Sa larg (realitetit) e sa larg (logjikës) është kjo që po ju premtohet, pasi të keni vdekur e të jeni bërë dhe e eshtra të 
kalbura!

37  Për ju nuk ka tjetër jetë, përveç jetës së kësaj bote. Jeta tjetër nuk është e vërtetë. Ata prej nesh që vdesin, nuk ri-
ngjallen më, por do të lindin të tjerë që do të jetojnë. Askush nuk do të dalë më nga varri për të dhënë llogari.

38  Ky që pretendon se është i dërguari i Zotit tek ju, në fakt vetëm sa shpif për Allahun me këtë pretendim, por ne kurrë 
nuk kemi për t’i besuar.”

39  Atëherë i Dërguari tha: “Zoti im, më ndihmo kundër tyre, duke marrë hak për mua, për shkak se më mohuan!”
40  Allahu iu përgjigj: “Ja, edhe pak! Pastaj këta mohues të mesazhit tënd do të pikëllohen e do të pendohen për fjalët 

dhe veprat e tyre, kur t’i gjejë ajo që ata e quajnë gënjeshtër.”
41  Pastaj ata i përfshiu një oshtimë e fuqishme dhe i shkatërroi për shkak të kundërshtimit të tyre. Dënimi i bëri si të 

mbeturina të dala në breg të një lumi. Gjithmonë u shkatërrofshin popujt e këqij e keqbërës!
42  Pas shkatërrimit të tyre Ne sollëm shoqëri e popuj të tjerë, siç ishin populli i Lutit, populli i Shuajbit dhe populli i 

Junusit. 

 Mësime nga ajetet:
 Se është detyrim për ta falënderuar Allahun për mirësitë e Tij të shumta.
 Se shakatë në jetën e kësaj bote janë shkak për të qenë i shkujdesur apo mendjemadh ndaj së vërtetës.
 Se përfundimi i jobesimtarëve gjithmonë do të jetë pikëllimi dhe dështimi, për gjithçka që kanë bërë.
 Se padrejtësia dhe keqbërja janë shkaqe për të larguar Mëshirën e Allahut prej vendit dhe popullit që i bën ato.

28  E kur të jeni ngritur bashkë me anijen përmbi 
ujë, ti dhe besimtarët që shpëtuan me ty, thoni: 
“Falënderimi i qoftë Allahut, i Cili na shpëtoi prej 
popullit jobesimtar, duke mos na shfarosur edhe 
ne bashkë me ta!”

29  Thuaj, gjithashtu: “Zoti im, më zbrit në tokë në 
një vend të begatë, sepse Ti je vërtet je më i Miri 
për të na zbarkuar!”

30  Në këtë që u përmend, pra, në shpëtimin e Nuhut 
e të besimtarëve që ishin me të dhe në shkatërrimin 
e jobesimtarëve, ekzistojnë argumente të mjaftue-
shme për të njohur forcën që kemi për të ndihmuar 
të dërguarit Tanë e për t’i shkatërruar mohuesit e 
tyre. Ne vetëm sa e vumë në provë popullin e tij, kur 
u dërguam Nuhun si profet, që të kuptohej se kush 
ishte besimtar e kush mohues, kush ishte ndjekës 
e kush kundërshtues.

31  Pas shkatërrimit të popullit të Nuhut, Ne sollëm 
popull tjetër.

32  Edhe atyre u dërguam një lajmëtar nga gjiri 
i tyre, për t’i thirrur në rrugën e Allahut, duke u 
thënë: “Adhuroni vetëm Allahun, se nuk keni zot 
tjetër që e meriton të adhurohet, përveç Krijuesit 
të Lartmadhëruar! A nuk i ruheni Allahut, duke i 
zbatuar urdhrat e Tij e duke u larguar prej ndali-
meve të Tij?!’

33  Por paria dhe udhëheqësit e popullit të tij e 
mohuan Allahun dhe botën tjetër, me shpërblimin 
dhe dënimin e saj. Pasuria dhe mirësia që u kishim 
dhënë në jetën e kësaj bote i kishte bërë ata arrogan-
të. Prandaj u thanë ndjekësve të tyre dhe vegjëlisë: 
“Ky është vetëm një njeri i zakonshëm ashtu si ju, 
ha nga ajo që ju hani dhe pi prej asaj që pini edhe 
ju. Ai nuk ka ndonjë veçori më shumë se ju, që të 
dërgohej profet tek ju.

28  When you board the ship together with the be-
lievers achieving salvation, say: “All praise is for 
Allah Who saved us from the disbelieving people 
and destroyed them.”

29  And say: “O my Lord! Cause me to disembark 
at a blessed place, for You are the best of those who 
cause to disembark.”

30  Indeed, in the aforementioned, i.e. saving Noah 
and the believers with him, and destroying the dis-
believers, are great signs of My ability to help My 
messengers and destroy their rejecters. I had tested 
the people of Noah by sending him to them, so that 
the believers and disbelievers, the obedient and sin-
ners become distinct.

31  Thereafter, I created a different generation of 
people after destroying the people of Noah. They 
were the Ād, the people of Hud (peace be upon 
him).

32  I sent to them a messenger from amongst them: 
Hud, who would call them towards Allah. He said 
to them, “O my people! Worship Allah only; you 
do not have any true deity except Him, may He 
be glorified. Will you not be mindful of Allah by 
fulfilling His commands and refraining from His 
prohibitions?”

33  The noblemen and leaders from his people who 
disbelieved in Allah, rejected the Hereafter and the 
punishment and reward to be meted out in it, and 
were misled by the blessings I had granted them in 
the world, said to their followers and masses, “This 
is a human just like you are: he eats of the food you 
eat and drinks of the drinks you drink. He does not 
have any superiority over you such that he would 
be sent as a messenger to you!”

34  “And if you were to follow a human just like you, you would indeed have been deceived into leaving aside your deities 
and following one who has no virtue over you.”

35  “Does this man who claims to be a messenger promise you that when you die and become dust and decomposed 
bones, that you shall leave your graves alive? Is this even conceivable?!”

36  The promise you are being given in being taken out of your graves alive after you have died and turned into dust and 
decomposed bones, is very far from reality.

37  The only life is the life of this world, not the afterlife. The living from among us die and are not revived, whilst others 
are born and live. We are not going to be taken out after we have died, to be taken to account on the Day of Judgment.

38  Hud, who claims he is a messenger, has only fabricated a lie unto Allah by this claim of his; we are not going to 
believe him.

39  Hud said, “O my Lord! Help me against them and pay them back for their rejection and defiance!”
40  Allah responded to him, saying, “Very soon, these people who have rejected the message you have brought to them 

will regret their rejection.”
41  So a severe scream, accompanied by a severe wind, took them by surprise, due to their deserving the punishment 

owing to their stubbornness. I destroyed them, leaving them like the froth of the flood. Woe be to the transgressing nation!
42  Then, after destroying them, I created other peoples and nations, like the nation of Lot, Shu‘ayb and Jonah.

 Beneficial Points:
1. The obligation of praising Allah for His blessings.
2. Luxury in this world is outwardly a blessing, but in reality a test.
3. The idolaters’ rejection of resurrection is a result of their materialistic ideology.
4. The end result of a disbeliever is regret and loss.
5. Transgression is a means of being distanced from the mercy of Allah. 

344

344 JUZ 18EL-MU’MINUN



Tonë. Kështu, Ne e krijuam atë në barkun e saj pa baba dhe i strehuam që të dy në një vend të lartë, të sheshtë e të për-
shtatshëm për t’u vendosur dhe ku buronte ujë i rrjedhshëm.

51  Të gjithëve u thamë: “O të dërguar, hani prej gjërave që ju shijojnë e që janë hallall, si dhe bëni vepra të mira, që janë 
në përputhje me dispozitat e urdhëruara, pasi vërtet që Unë jam i Gjithëdijshëm për çdo gjë ju veproni!

52  Dhe dijeni se feja juaj, o të dërguar, është një fe e vetme - Islami (nënshtrimi ndaj një Zoti të Vetëm), ndërsa unë jam 
Zoti juaj. Ju nuk keni Zot tjetër, përveç Meje, prandaj vetëm Mua të ma keni frikën, duke i vënë në zbatim ato që ju kam 
urdhëruar dhe duke u larguar prej atyre që jua kam ndaluar!”

53  Por ndjekësit e të dërguarve u përçanë në lidhje me këtë fe dhe u kthyen në sekte, ku çdo grup ishte e kënaqur me 
atë që besonte, duke menduar se feja e tij ishte e pranuar tek Allahu dhe duke mos pranuar asnjë prej të dërguarve të 
tjerë pas tyre.

54  Prandaj lëri ata, o i Dërguar, në padijen dhe në dilemën e tyre, derisa t’u vijë koha.
55  A mos vallë këta grupe, të kënaqur me atë që kanë, mendojnë se pasuria dhe fëmijët që Ne ua falim në këtë jetë, janë 

mirësi të cilat u paraprijnë të mirave që ata i meritojnë në jetën tjetër?!
56  Nuk është ashtu, por ata nuk e kuptojnë se ajo që Ne po ua mundësojmë është sprovë që i çon gradualisht drejt 

shkatërrimit.
57  Në të vërtetë, (do të shpëtojnë në botën tjetër) ata që, me besimin dhe bamirësinë e tyre, i druhen Zotit të tyre;
58  dhe ata që i besojnë ajetet e Librit të Tij, duke i zbatuar ato në mënyrën më të mirë;
59  dhe ata që adhurojnë vetëm Allahun, duke mos i shoqëruar Atij asgjë.

 Mësime nga ajetet:
 Mendjemadhësia është shkak që njeriut të mos i mundësohet pranimi i së vërtetës.
 Ngrënia e ushqimit të lejuar e të pastër lë gjurmë edhe në përmirësimin e zemrës dhe të veprave.
 Teuhidi (Njësimi i Allahut) është feja e të gjithë të dërguarve dhe thirrja e tyre.
 Mirësitë që Allahu ua mundëson kriminelëve e keqbërësve kurrsesi nuk janë nderim për ta, përkundrazi janë për-
shkallëzim për ta drejt shkatërrimit të tyre. 

43  Asnjërit prej popujve mohues që u shkatërruan, 
nuk iu përshpejtua e as nuk iu shty afati që u ishte 
caktuar, sado të këqija e mohuese të ishin veprat 
e tyre.

44  Pastaj Ne i nisëm të dërguarit Tanë njëri pas 
tjetrit. Sa herë që popujve të tillë u vinte i dërguari 
i tyre, ata e quanin gënjeshtar, kështu që Ne i shka-
tërruam ata popuj njëri pas tjetrit me dënime të 
ndryshme, derisa nuk mbeti asnjë gjurmë prej tyre, 
përveç gojëdhënave. I shkatërruar qoftë ai popull i 
cili nuk i beson shpalljet që sjellin të dërguarit nga 
Krijuesi i tyre!

45  Pastaj Ne dërguam Musain dhe vëllanë e tij 
Harunin me nëntë mrekullitë Tona (shkopin, dorën, 
karkalecat, morrat, bretkosat, gjakun, përmbytjen, 
thatësinë dhe pakësimin e të korrave) dhe me ar-
gument të qartë.

46  I dërguam tek Faraoni dhe paria e popullit të 
tij, mirëpo ata u treguan mendjemëdhenj e nuk u 
bindën për t’iu besuar të dërguarve. Me të vërtetë, 
ata qenë një popull arrogant me njerëzit, duke i 
shtypur ata e duke u bërë padrejtësi.

47  Ata thanë: “A t’u besojmë dy njerëzve si ne e 
që nuk kanë ndonjë gjë të veçantë, ndërkohë që 
populli i tyre (bijtë e Izraelit) janë të bindur e të 
nënshtruar ndaj nesh?!’

48  E kështu, njerëzit e Faraonit i mohuan të dërgua-
rit dhe mesazhin që ata sollën nga Allahu dhe ky 
mohim u bë shkak që ata të zhdukeshin të mbytur 
në det.

49  Ne, o i Dërguar, i dhamë Musait Teuratin me 
shpresën që populli i tij të udhëzohej drejt së Vër-
tetës dhe të vepronte sipas saj.

50  Pastaj e bëmë Isain dhe nënën e tij, Merjemin, 
dy argumente madhështore që tregojnë për Fuqinë 

43  None of these rejecting nations will precede the 
time fixed for their destruction, nor will they be de-
layed from it, regardless of whatever means they 
have at their disposal.

44  I then sent My messengers in succession, one af-
ter the other. Each time the Messenger came to his 
nation he was sent to they rejected him, so I succes-
sively destroyed them, leaving nothing except for 
the tales of people regarding them. So destruction 
be to the nation that does not believe in the message 
brought to it by a messenger sent to it!

45  I then sent Moses and his brother Aaron with 
nine of My signs: the Staff, the Hand, locusts, lice, 
frogs, blood, floods, drought and shortage of pro-
duce, and with clear proof.

46  I sent them both to Pharaoh and the noblemen 
of his people, but they displayed arrogance and did 
not submit to believing in them. They were a people 
who imposed themselves upon people by subduing 
and oppressing them.

47  So they said, “Should we believe two humans 
like us, who have no superiority over us and their 
tribe (the Israelites) are submissive and obedient to 
us?”

48  So they rejected whatever message they brought 
to them from Allah. And because of their rejection, 
they were destroyed by drowning.

49  Verily, I gave Moses the Torah in the hope that 
his people would be guided to the truth through it 
and implement its teachings.

50  I also made Jesus and his mother Mary signs in-
dicating My capability; she conceived him without 
a father. I granted them shelter in an elevated place 

on earth, an even, habitable place which had fresh flowing water.
51  O Messengers! Eat from the appealing food that I have made lawful for you, and perform good deeds in accordance to 

the laws of Allah. Indeed, I am ever aware of every action of yours; none of your actions are hidden from Me.
52  O Messengers! Indeed, your creed is one creed: it is Islam. And I am your Lord, you do not have a Lord other than 

Me, so be mindful of Me by fulfilling My commands and refraining from My prohibitions.
53  After they passed away, their followers were divided in religion and became sects and groups, with each group con-

ceited in believing that whatever it believed in was the true acceptable religion according to Allah, disregarding the views 
of anyone else.

54  O Messenger! Leave them in the ignorance and confusion they are in, until the punishment descends upon them.
55  Do these self-conceited groups think that whatever wealth and offspring we bestow them with in the world, is a 

prelude of good they deserve? It is not as they think; I am only giving it to them as respite, gradually leading them into 
destruction, but they do not realise it.

56  Do these self-conceited groups think that whatever wealth and offspring we bestow them with in the world, is a 
prelude of good they deserve? It is not as they think; I am only giving it to them as respite, gradually leading them into 
destruction, but they do not realise it. 57  Indeed, those who, despite their belief and good, are fearful of their Lord. 58  
And those who believe in the universal and religious signs of their Lord. 59  And those who proclaim the oneness of their 
Lord, without ascribing anything to Him as partner.

 Beneficial Points:
1. Aِllah’s care for His servants by sending consecutive messengers to them, until finally sealing them with our Prophet, 
peace and blessings be with him and all prophets.
2. Arrogance is a barrier to being able to recognise the truth.
3. Consuming good food is a quality of the Allah-conscious servants of Allah.
4. Monotheism is the creed of all prophets and their call.
5. Bestowing a transgressor with favours is not honouring him; it is gradually leading him into destruction. 
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mblidheshit rreth saj, duke biseduar me fjalë të këqija, pa pyetur për shenjtërinë e saj.
68  Pra, a nuk mendojnë thellë këta idhujtarë për Fjalën që u zbriti Allahu, në mënyrë që ta besojnë e ta zbatojnë atë (para 

se të jetë shumë vonë)? Apo ngaqë atyre u ka ardhur diçka që nuk u kish ardhur paraardhësve të tyre, e refuzojnë dhe e 
mohojnë atë?!

69  A mos vallë, ata nuk e njohin Muhamedin (j), të Dërguarin që Allahu ua çoi e prandaj nuk e pranojnë?! E vërtetë është 
se ata e njohin shumë mirë sinqeritetin dhe besnikërinë e tij.

70  A mos po thonë se ai është i çmendur?! Jo, se ai u ka shkuar me të Vërtetën (e kësaj bote dhe të botës tjetër), në të cilën 
nuk ka asnjë dyshim, sepse ajo është nga Allahu. Mirëpo shumica e tyre e urrejnë të vërtetën dhe e kundërshtojnë atë, për 
shkak të mllefit që kanë brenda dhe për shkak të fanatizmit për të pavërtetat e tyre.

71  E sikur Allahu t’i drejtonte punët sipas dëshirave të krijesave, atëherë do të ishin shkatërruar qiejt, Toka dhe gjithkush 
që gjendet në to, sepse ata nuk i dinë pasojat e zgjedhjeve të veta dhe nuk e dallojnë drejtimin e drejtë nga ai i dëmshëm. 
Përkundrazi, Ne u kemi sjellë atyre atë që u jep fuqia dhe nder, pra Kuranin, ndërsa ata ia kthejnë atij shpinën.

72  Mos vallë, ti, o i Dërguar, u ke kërkuar atyre ndonjë shpërblim për këtë (udhëzim) që u ke sjellë dhe kjo i ka bërë ata që 
ta refuzojnë thirrjen tënde?! Ti nuk e bën këtë, sepse shpërblimi i Allahut është shumë më i mirë sesa shpërblimi i tyre dhe 
Ai është Shpërblyesi më i mirë.

73  Mirëpo ti, o i Dërguar, i thërret ata për në rrugën e drejtë, e cila nuk ka dredha; ajo është rruga e Islamit (fesë së nën-
shtrimit ndaj Një Zoti të Vetëm).

74  Ndërsa ata që nuk besojnë në botën tjetër e në gjithçka që i pret atje, si: dhënia e llogarisë, ndëshkimi, shpërblimi etj., 
shmangen nga Rruga e Islamit dhe ndjekin rrugët e shtrembra që të shpien në zjarrin e Xhehenemit. 

 Mësime nga ajetet:
 Besimtari gjithmonë ka frikë se mos veprat e tij të mira nuk do t’i pranohen.
 Njeriu nuk ngarkohet me detyrime që janë përtej mundësisë të tij, nga mëshira që Allahu ka për robërit e Vet.
 Luksi i tepërt është një prej shkaqeve që pengojnë qëndrueshmërinë në Rrugën e Drejtë dhe që çojnë në shkatërrim.
 Mangësinë e mendjes njerëzore për të perceptuar shumë prej përfitimeve që janë në interes të njeriut, si për në këtë 
botë, ashtu edhe për në botën tjetër. 

60  (Do të shpëtojnë) edhe ata që përpiqen fort për 
bamirësi dhe për t’u afruar tek Allahu me vepra të 
mira, të frikësuar se ndoshta Allahu nuk ka për t’ua 
pranuar këto vepra e bamirësi, kur të kthehen tek Ai 
në Ditën e Gjykimit.

61  Këta që u përshkruan me këto veçori madhështore 
janë gjithmonë të parët që nxitojnë për të bërë vepra 
të mira, duke garuar me të tjerët.

62  Megjithatë, Ne nuk e obligojmë askënd përtej 
mundësive që ka. Madje kemi një Libër, në të cilin i 
kemi shënuar të gjitha veprat dhe i cili tregon vetëm 
të vërtetën, duke mos lënë vend për as më të voglin 
dyshim. Kështu që atyre nuk do t’u bëhet padrejtësi, 
as duke ua pakësuar të mirat e as duke ua shtuar të 
këqijat.

63  Mirëpo zemrat e jobesimtarëve janë të pavëmend-
shme ndaj këtij Libri që shpall të vërtetën dhe që u 
është zbritur atyre (për t’i udhëzuar drejtë shpëtimit), 
ndërkohë që vazhdojnë edhe në gjynahe të tjera, për-
veç këtyre.

64  Në ditën e Gjykimit, kur t’i shtrëngojmë me dëni-
min Tonë ata që bënë një jetë të shfrenuar në dynja, 
ata do të ngrenë zërin duke kërkuar ndihmë.

65  Atëherë, duke ua hequr shpresat nga mëshira e 
Allahut, atyre do t’u thuhet: “Mos klithni e as mos 
kërkoni ndihmë në këtë Ditë, pasi për ju nuk do të 
ketë asnjë ndihmues, që do t’ju shpëtojë prej dënimit 
të Allahut!

66  Sepse, kur ju lexoheshin ajetet e Librit të Allahut 
në jetën e dynjasë, ju tërhiqeshit dhe kthenit shpinën 
me urrejtje, për të mos i dëgjuar.

67  Dhe këtë e bënit me arrogancë ndaj njerëzve, 
me pretendimin se ju jeni kujdestarët e Xhamisë së 
Shenjtë, ndërkohë që nuk jeni të denjë për të, sepse 
kujdestarët e saj janë besimtarët e devotshëm. Natën 

60  Those who strive in doing righteous deeds and 
draw closer to Allah through them, whilst fearing 
that He may not accept their spending in His path, 
or good deeds when they return to Him on the Day 
of Judgment.

61  Those possessing these lofty characteristics has-
ten towards good deeds, and beat others in perform-
ing them. That is why they surpass everyone else.

62  I do not burden any soul except with whatever 
actions are within its capability. I have a book in 
which I have recorded all the deeds of every doer; 
it shows the undisputable truth. The people will not 
be wronged by having their good deeds decreased 
or evil deeds increased.

63  Rather, the hearts of the disbelievers are ne-
glectful of this book that contains the truth, and of 
the book that was revealed to them. They also com-
mit evil actions other than the disbelief that they 
are insistent on.

64  Until when I punish those among them who 
lived in luxury in the world with the punishment on 
the Day of Judgment, they shall raise their voices 
calling out for help.

65  It will be said to them, depriving them of all 
hope in the mercy of Allah, “Do not scream and do 
not call for help today! There is no helper for you 
today who can help you against the punishment of 
Allah.

66  Verily, the verses of Allah would be recited to 
you in the world, but you would turn away from 
them when you heard them, in hatred for them.

67  You did that displaying arrogance over the peo-
ple, because you thought you were the people of 
the sanctuary while you were not; the true people of the sanctuary are the Mindful. You also talked ill of it by night and 
would not deem it sacred.

68  Will these idolaters not ponder over the Qur’ān Allah has revealed, bring faith in it and implement its teachings? Or is 
it that something has come to them which did not come to their predecessors, so they turned away from it and rejected it?

69  Or is it that they do not recognise Muhammad peace be upon him whom Allah has sent to them, and so they reject 
him? Verily, they recognise him, his truthfulness and his honesty.

70  Rather, do they say, “He is insane!”? Surely, they have lied. Rather, the truth has come to them, undisputably from 
Allah. The majority of them dislike the truth, hating it due to the jealousy within themselves and fanaticism over their 
falsehood.

71  If Allah was to have let matters run and arrange them in accordance to their desires, the heavens, earth and all their 
inhabitants would fall into ruin due to their ignorance of the outcome of matters, and their inability to differentiate be-
tween good and bad plans.

72  O Messenger! Have you asked for a fee from these people for what you brought to them, which has made them reject 
your call? You have not done as such; the reward of your Lord is far better than the reward any of these people can give. 
He, may He be glorified, is the best of providers.

73  O Messenger! Indeed, you call these people and others towards a straight path which has no deviation: it is the path 
of Islam.

74  And indeed those who do not believe in the Hearafter; accountability, punishment and reward, incline towards other 
paths which lead to the hellfire.

 Beneficial Points:
1. The believer should fear his good deeds not being accepted.  2. Out of Allah’s mercy for His servants, they are not 
obliged to do things beyond their capabilities.  3. Affluence is one of the barriers to steadfastness, and is a means to de-
struction.  4. Arrogance is a barrier from guidance reaching the hearts.  5. The human intellect is incapable of understand-
ing many requirements.  6. Not believing in reward and punishment is one way that leads to deviation and misguidance.
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rëve tanë një gjë e tillë, se do të ringjallemi pas vdekjes, por këto janë vetëm përralla të popujve të parë”.
84  Tani, o i Dërguar, pyeti edhe ti idhujtarët që e mohojnë ringjalljen: “Kujt i përket kjo Tokë dhe ata jetojnë në të, nëse 

dini diçka?!”
85  Do të thonë: “Toka dhe të gjithë që ekzistojnë në të janë të Allahut!” Thuaju: “A nuk e kuptoni se Ai, të Cilit i përket 

kjo Tokë të gjithë që jetojnë në të, është i Fuqishëm që t’ju ringjallë pas vdekjes suaj?!’
86  Pyeti ata përsëri: “Kush është Krijuesi i shtatë qiejve dhe Zotëruesi i Arshit (Fronit) Madhështor, i cili është krijesa 

më e madhe?!”
87  Do të thonë: “Të gjitha i përkasin Allahut!” Thuaju: “Atëherë, a nuk e keni frikë Allahun? A nuk i zbatoni urdhërimet 

dhe ndalimet e Tij, në mënyrë që të shpëtoni prej dënimit të Tij?!’
88  Pastaj pyeti sërish: “Nëse vërtet dini, kush është Ai që sundon mbi gjithçka dhe që asgjë nuk del dot jashtë sundimit 

të Tij?! Kush është Ai që ndihmon kë të dojë prej robërve të Vet dhe që askush nuk mund ta pengojë dënimin e Tij, nëse 
dëshiron t’ia lëshojë dikujt ndonjë të keqe?!”

89  Do të thonë: “Pushteti i çdo gjëje është në Dorë të Allahut të Lartësuar!” Thuaju: “Atëherë, si mund t’ju lërë mendja 
e të adhuroni në vend të Tij dikë tjetër, kur edhe ju vetë po e pranoni këtë?!” 

 Mësime nga ajetet:
 Shpërfillja e mirësive dhe e dënimit të Allahut nga ana e jobesimtarëve tregon prishjen e natyrshmërisë (el-fitre) së 
tyre.
 Mosmirënjohja është cilësi e jobesimtarëve.
 Imitimi i verbër i të parëve është pengesë për të arritur tek e vërteta.
 Besimi se Allahu është i Vetmi Zot Krijues, i pashoqëruar me njësimin e adhurimit vetëm për Allahun, nuk sjell 
shpëtim.

75  E nëse Ne do t’i kishim mëshiruar ata e t’ua 
kishim larguar thatësirën dhe zinë, ata do të kthe-
heshin përsëri në rrugën e humbjes dhe do të vazh-
donin në lajthitjen e tyre.

76  Në fakt Ne i kemi sprovuar me lloj-lloj fatke-
qësish, por ata nuk iu nënshtruan Zotit dhe nuk iu 
lutën me përulësi që t’ua largonte vuajtjet.

77  Dhe kur u hapëm një nga dyert e dënimit të 
tmerrshëm, ata mbetëm të pashpresë dhe në dësh-
përim të thellë!
Duke qenë se ringjalljen nuk e mohon askush që 
i përdor si duhet logjikën, dëgjimin dhe shikimin, 
Allahu i Madhërishëm ua sjell në vëmendje këto 
begati që Ai u ka falur njerëzve.

78  O mohues të ringjalljes, Allahu është Ai i Cili 
jua krijoi shqisën e dëgjimit për të dëgjuar, sytë për 
të parë dhe zemrën për të kuptuar. E megjithatë, 
ju nuk e falënderoni Allahun për këto mirësi, për-
veçse pak!

79  Allahu është Ai i Cili ju ka krijuar në Tokë dhe 
vetëm tek Ai do të ktheheni në Ditën e Gjykimit, 
për të dhënë llogari e për t’ju shpërblyer.

80  Vetëm Allahu e jep jetën dhe askush tjetër veç 
Tij; vetëm Allahu e sjell vdekjen dhe askush tjetër 
veç Tij. Ai bën ndryshimin e natës dhe të ditës, të 
errësirës e të dritës, duke i zgjatur e duke i shkur-
tuar. Prandaj, a nuk po mendoni rreth Fuqisë së Tij 
Absolute dhe Njëshmërisë së Tij si në krijim, ashtu 
edhe në kontrollin e krijesave?!’

81  Mirëpo ata thanë ashtu siç thanë edhe të parët 
e tyre jobesimtarë.

82  Ata thonë, duke mohuar me mosbesim: “Vallë, 
pasi të vdesim e të bëhemi dhe e eshtra të kalbura, 
paskemi për t’u ringjallur që të japim llogari?!

83  Edhe më parë na qe premtuar neve dhe baballa-

75  If I were to have mercy on them and lift their 
famine and hunger, they would continue being mis-
guided from the truth, being confused and stum-
bling.

76  I tested them through different afflictions, but 
neither did they humble before their Lord or submit 
to Him nor did they pray to Him submissively so 
that He lifts the afflictions from them when they 
befall.

77  Until when I opened a door of severe punish-
ment on them, they became hopeless of every ease 
and good.
As denying the resurrection does not occur from 
those who have the faculties of knowledge, namely 
hearing, vision and intellect, Allah reminded them 
of what He favoured them thereof, saying:

78  O deniers of the resurrection, Allah is the One 
Who created for you hearing to listen with, vision 
to see with, and hearts to ponder with, but despite 
that, you do not thank Him for these favours except 
a little.

79  O people, it is He Who created you on earth, and 
to Him alone you will be raised for reckoning and 
reward on the Day of Judgment.

80  And it is He alone Who gives life; there is no-
body who gives life besides Him. And it is He alone 
Who gives death; there is nobody who gives death 
besides Him. To Him alone belongs fixing the dif-
ference of night and day, in terms of darkness and 
light, and length and shortness. Do you not under-
stand His power and His being alone in creating 
and managing?

81  But they said what their forefathers and prede-
cessors in disbelief said.

82  They said, unbelievingly and denyingly: “When we die and turn into dust and decomposed bones, will we be raised 
alive to be reckoned?

83  We were promised this, i.e. resurrection after death, and so were our predecessors promised this before, but we did not 
see this promise fulfilled. These are only the false tales and lies of the previous people”.

84  O Messenger, say to these disbelievers who deny the resurrection: “Who does this earth and those on it belong to, if 
you have any knowledge?”

85  They will say: “The earth and all upon it belong to Allah”, so say to them: “Do you not then remember that the One 
to Whom belong the earth and all upon it has the power to restore you to life after you die?”

86  Say to them: “Who is the Lord of the seven heavens and who is the Lord of the Great Throne, besides which there is 
no bigger creation?”

87  They will say: “The seven heavens and the Great Throne are the property of Allah”, so say to them: “Will you not 
then by mindful of Allah by carrying out His orders and refraining from His prohibitions, so that you are saved from His 
punishment?”

88  Say to them: “Who is the One in whose hand is the realm of everything, with nothing escaping His realm, Who helps 
whom He wants from His servants, with nobody being able to protect whom He intends bad for so as to remove punish-
ment from Him, if you have any knowledge?”

89  They will say: “In Allah’s hands belong all things”, so say to them: “So how do you lose your senses and worship 
others besides Him, whilst you profess to that?”

 Beneficial Points:
1. The disbelievers not considering the blessings or calamities that befall them is a sign of their corrupt nature.  2. Being 
ungrateful for blessings is a quality of the unbelievers.  3. Holding onto blind following stops one reaching the truth.
4. Affirming the Lordship of Allah will not save a person unless it is accompanied with affirming He alone is worthy of 
worship.  
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(ngatërrestarë që ndjellin konflikte) prej xhindeve e njerëzve!
98  Kërkoj mbrojtjen Tënde, o Zoti im, që ata të mos më vijnë përreth, kur të jem duke marrë vendimet e mia!”
99  Pastaj lëri në injorancën e tyre e mos i përfill, derisa ndonjërit prej tyre t’i vijë vdekja, ndërkohë që është në mohim e idhujtari. 

Atëherë ta shikojë vetë me sytë e tij atë që e pret e pastaj i penduar për jetën që i ka humbur, të thotë: “O Zot, më kthe edhe një herë 
në jetën e dynjasë!
100  Ndoshta, kur të kthehem, kam për të bërë vepra të mira, me të cilat Ti do të jesh i kënaqur.” - Kurrsesi! - do t’u thuhet, sepse ajo 
që ai thotë është një fjalë boshe e aspak e vërtetë. Nëse ai do të kthehej në jetën e dynjasë, përsëri  nuk do t’i përmbahej asaj që thotë. 
E kështu të vdekurit do të qëndrojnë në jetën e Berzahut (jetës mes dynjasë dhe Ahiretit - në varr) deri në Ditën e Ringjalljes. Aty nuk 
do të kenë mundësi që të kthehen më në dynja, për të bërë atë që nuk arritën ta bënin e për të përmirësuar atë që e patën prishur.
101  Kur engjëlli i caktuar t’i fryjë Bririt herën e dytë, që të bëhet Ringjallja, atë ditë pastaj nuk do të ketë më lidhje farefisnore 
ndërmjet tyre, që ata të krenohen e të krekosen, për shkak të tmerrit që do të shohin në Ditën e Gjykimit. Askush prej tyre nuk do ta 
pyesë tjetrin, për shkak të frikës për veten e tyre, për atë që kanë bërë.
102  Ata, të cilëve do t’u peshojnë më shumë të mirat se sa të këqijat, do të jenë të shpëtuarit, që do të arrijnë Xhenetin e dëshiruar 
dhe do të shpëtojnë prej asaj që kanë frikë (Xhehenemit).
103  Ata, të cilëve do t’u peshojnë më lehtë të mirat se sa të këqijat, e kanë humbur veten, duke bërë vepra të dëmshme dhe duke 
braktisur ato të dobishmet, siç janë besimi dhe bamirësia. Ata do të futen në zjarrin e Xhehenemit, ku do të mbeten përjetësisht.
104  Fytyrat e buzët e tyre do t’ua përfshijë Zjarri e aty do të mbesin me fytyra të ngërdheshura e dhëmbë të dalë jashtë, ashtu siç 
ngërdhesheshin e qeshnin në jetën e dynjasë sa herë që atyre u lexoheshin Fjalët e Allahut. 

 Mësime nga ajetet:
 Argumentimin e Njëshmërisë së Allahut, duke u nisur nga rregullsia e sistemit të universit.
 Se dija e Allahut përfshin gjithçka, të kaluarën e të ardhmen, të dukshmen e të padukshmen, atë që ekziston e atë që 
mund të ekzistonte.
 Se trajtimi me mirësjellje i atij që të ka bërë keq është morali i lartë i Islamit, i cili lë një ndikim të madh edhe tek 
armiqtë.
 Domosdoshmërinë e kërkimit të ndihmës dhe të mbrojtjes tek Allahu, kundër cytjeve dhe vesveseve të shejtanit.

90  Por ja që Ne u kemi ardhur atyre me të Vërtetën e 
arsyeja pse ata nuk besojnë, është se ata janë gënjesh-
tarë.

91  Allahu kurrsesi nuk ka ndonjë fëmijë, siç pretendojnë 
jobesimtarët, e me Të nuk ekziston ndonjë zot tjetër, që e 
meriton të adhurohet. Nëse bashkë me Të do të ekzistonin 
edhe zota të tjerë që e meritojnë të adhurohen, atëherë 
secili prej tyre do të largohej me pjesën e vet të krijimit 
e do t’i kundërviheshin njëri-tjetrit për të dominuar. Kë-
shtu do të shkatërrohej rregulli në gjithësi, por ja që ky 
shkatërrim në realitet nuk ka ndodhur. Kjo tregon se Zoti 
që e meriton të adhurohet është vetëm Një – Allahu i 
Vetëm. Ai është i Pastër e i Shenjtëruar prej trillimeve që 
i përshkruajnë idhujtarët, siç janë bijtë dhe ortakët!

92  Ai është i Gjithëdijshëm për çdo gjë që nuk hetohet 
dot nga krijesat e Tij dhe për çdo gjë që perceptohet 
nëpërmjet shqisave. Atij nuk i fshihet asgjë (prandaj kini 
kujdes prej asaj që kujtoni se i fshini Atij). Allahu është 
shumë i Lartësuar për të pasur zota të tjerë ortakë!

93  Thuaj, o i Dërguar: “Zoti im, nëse më tregon dënimin 
që u premtove atyre idhujtarëve,

94  atëherë, o Zot, bëj që të mos jem në mesin tyre kur 
të shoh që po i dënon, që të mos më përfshijë edhe mua 
dënimi që do të përfshijë ata!’

95  Vërtet, Ne jemi të Fuqishëm të ta tregojmë një pjesë 
të dënimit që po ua premtojmë atyre dhe asgjë nuk mund 
të na pengojë për këtë.

96  Megjithatë, ti ktheje të keqen që ata po ta bëjnë 
ty, o i Dërguar, me sjelljen e fjalën tënde më të mirë. 
Fali ata dhe duro lëndimin që të shkaktojnë. Ne i dimë 
shumë mirë gënjeshtrat dhe idhujtarinë që shpifin për 
Allahun, si dhe gënjeshtrat që thonë për ty, si magjistar 
e i çmendur.

97  Gjithashtu thuaj: “Zoti im, unë kërkoj mbrojtjen 
Tënde, që të më ruash prej ngacmimeve të shejtanëve 

90  The matter is not as they claim. But rather, I 
have brought them the truth in which there is no 
doubt. They are lying in their claiming a partner 
and child for Allah. Allah is far above what they 
say.

91  Allah has not taken a child as the disbelievers 
claim, nor is there any true deity alongside Him. 
If there were to be any true deity alongside Him, 
every deity would take his share of the creation he 
made and they would dominate one another, caus-
ing the order of the Universe to become corrupt. 
The reality is that none of this has occurred, prov-
ing that the true deity is Allah alone. He is pure 
and holy of what the idolaters describe Him with, 
namely partners and children which are unbefitting 
for Him.

92  He is Knowing of everything hidden from His 
creation and Knowing of everything which can be 
seen and perceived through the senses. None of this 
is hidden from Him. Allah is above having a part-
ner.

93  O Messenger, say: “O Lord, if you show me 
regarding these idolaters the punishment You have 
promised them. 

94  O Lord, if You punish them and I am witnessing 
that, do not make me amongst them so that I would 
be afflicted with the punishment that afflicts them”.

95  I have power to make you witness and see the 
punishment I am promising them. I am not power-
less to do this or anything else.

96  O Messenger, repel the one who is bad to you 
by the characteristic which is better, namely turning 
away from him and being patient with his harm. I 
know best the associating partners and denial they describe, and the unbefitting things they describe you with such as 
magic and insanity. 97  And say: “O Lord, I seek protection in You against the evil suggestions of the satans and their 
whisperings. 98  And I seek refuge in You that they should be present with me in any of my affairs”. 99  Until when death 
comes to one of these idolaters and he sees what is going to befall him, he says regretfully over his life that has escaped 
him and his deficiency regarding Allah: “O Lord, return me to the worldly life. 100  Perhaps I will do good actions when 
I return to it. Never. The matter is not as you requested. It is only a statement he is uttering. If he were to return to the 
worldly life, he would not fulfil what he promised. These people who have died will remain in a barrier between the 
world and the afterlife until the Day of Resurrection and rising. Thus, they will not return from it to the world, to make 
up for what they lost and to correct what they spoiled.  101  Then when the angel appointed to blow the Trumpet will blow 
the second time which will announce the Day of Judgment, there will be no relations between them to boast through, 
due to their being engrossed in the horrors of the Hearafter, and they will not question one another due to their being 
engrossed in what concerns them.  102  So whoever’s scales are heavy because of his good actions outweighing his bad 
actions, those are the successful ones, by attaining their objective and being saved from their fears.  103  And whoever’s 
scales are light because of his bad deeds outweighing his good deeds, those are the ones who have wasted themselves by 
doing that which is harmful to them, i.e., disbelief and sins, and leaving faith and good actions that were beneficial for 
them. They will be in the fire of hell forever and will not come out of it.  104  The fire will burn their faces. Therein, their 
top and bottom lips will shrink away from their teeth, due to severe frowning.

 Beneficial Points:
1. The stability of the system of the Universe is proof for the oneness of Allah.  2. Allah’s knowledge encompasses 
everything.  3. Behaving well with a wrongdoer is a great part of Islamic etiquette which has a deep effect on the op-
ponent.  4. It is important to seek refuge in Allah against the whisperings of the satan and his tricks.  5. The disbeliever 
will be regretful when regret will not benefit.  6. Consideration on the Day of Judgment will be of actions, not lineage.
7. The intense horrors of the Day of Judgment will make one forget the ties of lineage and relations.  8. Numerous good 
actions are the means of good fortune and numerous bad deeds are the means of wretchedness.  
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113  Do të thonë: “Kemi qëndruar një ditë ose një pjesë dite. Pyet (më mirë) ata që dinë të përllogarisin.”
114  U thotë: “Për aq pak sa keni qëndruar, durimi për të qenë në bindje të Allahut do të ishte i lehtë, nëse do ta kuptonit 
kohëzgjatjen e qëndrimit tuaj.”
115  Vallë, a mos keni menduar, o njerëz, se Ne ju kemi krijuar për lojë e pa asnjë urtësi?! Që nuk do t’ju ndiqte asnjë 
shpërblim apo dënim, njëlloj si kafshët?! Që nuk do të ktheheshit tek Ne në Ditën e Gjykimit për të dhënë llogari, ku të 
shpërbleheshit e të ndëshkoheshit për atë që keni bërë?!”
116  I Lartësuar është Allahu prej kësaj që mund të mendohet për Të. Ai është i Gjithëpushtetshmi, që vepron çfarë të 
dëshirojë në krijimin e Vet. Ai është i Vërteti dhe premtimi i Tij është i vërtetë, Fjala e Tij është e vërteta dhe nuk ka 
zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Tij. Ai është Zoti i Arshit Fisnik, i cili është krijesa e Tij më e madhe e më i 
mahnitshme. Atëherë, Ai që është Zot i krijesës më të madhe e më të mahnitshme, sigurisht që është Zot edhe i atyre 
që janë nën të.
117  Prandaj, kush i lutet ndonjë zoti tjetër përveç Allahut, veprim për të cilin nuk ka asnjë argument, ai do të merret në 
llogari nga Krijuesi i Tij, i Cili do t’i japë atë ndëshkimin e merituar. Në të vërtetë, jobesimtarët nuk do të arrijnë asgjë 
nga ato që dëshirojnë dhe nuk do të shpëtojnë prej atij që kanë frikë (Xhehenemit).
118  E ti, o i Dërguar, vazhdimisht thuaj: “Zoti im, m’i fal gabimet e mia, më mëshiro me mëshirën Tënde, sepse Ti je më 
i miri Mëshirues, që e mëshiron këdo që ka bërë mëkat, duke ia pranuar pendimin. 

 Mësime nga ajetet:
 Se jobesimtari do të jetë në pozitë të poshtëruar para Allahut të Lartësuar.
 Se përqeshja dhe tallja me të devotshmit është një prej mëkateve të mëdha dhe kushdo që vepron kështu, atë e pret 
dënimi.
 Se humbja e kohës dhe e jetës pas gjërave të pavlefshme për botën tjetër është veçori e jobesimtarëve.
 Se lavdërimi i Allahut është një prej formave të etikës gjatë lutjes.
 Pasi Allahu e filloi suren duke përmendur tiparet e besimtarëve të shpëtuar, e mbylli atë duke përmendur dështimin e 
jobesimtarëve e mosshpëtimin e tyre.

105  Më pas do t’u thuhet me qortim: “A nuk ju 
lexoheshin juve ajetet e Kuranit, sa ishit në jetën e 
dynjasë dhe ju quanit ato gënjeshtra?!”
106  Ata do të thonë: “Zoti ynë, ne na mundi e keqja 
jonë, duke u dhënë pas kënaqësive e gjërave të 
kota. Ne ishim njerëz që e kishin humbur arsyen e 
dëshirën për t’u përmirësuar, për shkak të këtyre, 
prandaj nuk mund të gjenim dot të vërtetën e të 
ndryshonim veten.
107  O Zoti ynë, na nxirr prej Zjarrit dhe nëse i kthe-
hemi përsëri mosbesimit dhe punëve të këqija, atë-
herë me të vërtetë që do të ishim keqbërës e nuk do 
të kishim më asnjë arsyetim!”
108  Atëherë, Ai do t’u thotë: “Heshtni të poshtëruar 
në Zjarr dhe mos më flisni!
109  Një grup prej robërve të Mi më patën besuar, 
duke u lutur: ‘Zoti ynë, ne të kemi besuar, prandaj 
na i fal mëkatet tona dhe na përfshi në mëshirën 
Tënde, sepse Ti je më i miri i mëshiruesve!’
110  Mirëpo ju i trajtuat me tallje dhe përçmim të 
tillë besimtarë, që ju patën ftuar drejt Zotit tuaj, 
derisa kjo ju bëri të harronit përkujtimin Tim dhe 
të qeshnit me ta.
111  Këta besimtarë Unë i shpërbleva me Xhenet 
sot, në këtë Ditë Gjykimi, për qëndrueshmërinë që 
treguan në bindje ndaj Meje dhe për durimin ndaj 
vuajtjeve që ua shkaktuat ju.
Pasi mohuesit i kërkuan Allahut që t’i kthente në 
jetën e dynjasë, për të ndrequr atë që kishin prishur, 
Allahu u kujton se sa jetuan në dynja dhe sa mu-
ndësi patën për t’u penduar, nëse do ta dëshironin 
diçka të tillë.

112  Sa keni qëndruar në Tokë, meqë u dhatë pas saj 
dhe e vlerësuat aq shumë?!’

105  It will be said to rebuke them: “Were the verses 
of the Qur’ān not recited to you in the world but 
you used to deny them?”
106  They will say: “Our Lord, our wretchedness 
which had already passed in Your knowledge over-
came us, and we were a people astray from the 
truth.
107  Our Lord, take us out of the fire. If we return to 
the disbelief and misguidance we were upon, we 
will surely have wronged ourselves and our excuse 
will be broken”.
108  Allah will say: “Sit in the fire and stay in there 
disgraced; never speak to me.
109  There was a group of My servants who believed 
in Me, saying: ‘Our Lord, we have believed in You, 
so forgive our sins and grant us Your mercy, and 
You are the best of those who show mercy’
110  You took these believers who called upon their 
Lord as a joke, mocking them and making fun of 
them, until being engrossed in mocking them made 
you forget Allah’s remembrance and you used to 
laugh at them, jokingly and mockingly.
111  I rewarded these believers with success through 
paradise on the Day of Judgment, due to their pa-
tience on Allah’s obedience and the harm they used 
to receive from you”.
When they ask to be returned to the world to cor-
rect what they spoiled, He will remind them of the 
lifespans they had been given, which made it possi-
ble for them to repent had they intended that.
112  He will say: “How many years did you spend on 
earth? And how much time did you waste therein?”
113  They will reply by saying: “We stayed for one 

day or part of a day, so ask those who pay attention to counting days and months”.
114  He will say: “You only stayed in the world for a short period, in which it was easy to persevere upon obedience, if 
only you knew the length of your stay”.
115  So do you think, O people, that I created you as a plaything without any wisdom, so that there will be no reward or 
punishment as with animals, and that you will not return to Me on the Day of Judgment for the reckoning and recom-
pense?”
116  So pure is Allah, the King, who does as He wishes with His creation, and Who Himself is True, His promise is true 
and His saying is true. There is no true deity besides Him, Lord of the Noble Throne which is the biggest creation. He 
Who is Lord of the biggest creation is Lord of all the creation.
117  Whoever calls upon another god besides Allah for which he has no proof (and this is the case with every god besides 
Allah), the reward of his bad action is with his Lord, as He is the One Who will reward him for it by punishing him. The 
disbelievers will not be successful in attaining what they desire and being saved from their fears.
118  Say - O Messenger: “O Lord, forgive my sins, grant me Your mercy, and You are the best of those who show mercy”.

 Beneficial Points:
1. The disbeliever is lowly and disgraced in the eyes of Allah.
2. Mocking the righteous is a great sin which makes the perpetrator deserving of punishment.
3. Being patient upon harm is one of the qualities of the believers.
4. Wasting one’s life is one of the necessary outcomes of disbelief.
5. Success is the share of the believers whilst loss is the share of the disbelievers.
6. Praising Allah is one of the displays of etiquette in supplication.

٢٤٦٤
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pabindur ndaj Allahut.
5  Përjashtim bëjnë ata që kthehen tek Allahu të penduar për shpifjen që patën bërë dhe i përmirësojnë veprat e tyre. Allahu 

ka për t’ua pranuar pendimin dhe dëshminë, sepse Ai është Mëkatfalës dhe i Mëshirshëm ndaj çdokujt që pendohet.
6  Ndërsa burrat që i akuzojnë bashkëshortet e veta, por nuk kanë dëshmitarë për akuzën e tyre, përveç vetes, le të 

betohen katër herë radhazi në emër të Allahut, se thonë të vërtetën për akuzën që bëjnë ndaj grave.
7  Pastaj në dëshminë e pestë, të shtojnë lutjen kundër vetes, që mallkimi i Allahut të bjerë mbi ta nëse po gënjejnë.
8  Që gruaja ta shpëtojë veten nga ndëshkimi, le të dëshmojë edhe ajo katër herë, duke u betuar në Allahun, se burri 

po gënjen në akuzën që i drejtoi asaj.
9  Pastaj në dëshminë të pestë të shtojë lutjen kundër vetes, që zemërimi i Allahut t’i bjerë asaj, nëse burri është duke 

e thënë të vërtetën.
10  Nëse Allahu nuk do të ishte i Butë e Mëshirshëm me ju, o njerëz dhe nëse nuk do të ishte Pranues i pendimit e i Urtë 

në mënyrën se si i vendos ligjet, do t’jua kishte shpejtuar dënimin dhe do t’ju kishte turpëruar para të gjithëve.

 Mësime nga ajetet:
 Përgatitja për të folur për çështje të mëdha, nis duke paralajmëruar rëndësinë e tyre.
 Në shoqërinë muslimane, humbet respekti e mëshira ndaj atij që bën kurvëri.
 Bllokada shoqërore ndaj imoralëve është mjet për ta mbrojtur shoqërinë prej tyre dhe për t’i zmbrapsur ata prej kësaj 
vepre. 
 Shumëfishimi i dënimit për shpifësit në dënim material (rrahja me kamxhik) dhe moral (mospranimi i dëshmisë), 
tregojnë rrezikshmërinë e lartë që sjell kryerja e kësaj vepre në shoqëri.
 Akuza për imoralitet vërtetohet vetëm me provë të qartë (me katër dëshmitarë të drejtë), përndryshe quhet shpifje. 

SURJA EN-NUR
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Ftesa për pastërtinë e moralit dhe mbrojtjen e 
nderit.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Kjo është sure, të cilën Ne e kemi zbritur që të 

veprohet sipas dispozitave të saj, duke shpallur në 
të vendime të qarta, me shpresë se ju do të nxirrni 
mësime e do të përkujtoni mirësinë e Allahut ndaj 
jush, që ju udhëzoi.

2  Femra dhe mashkulli i pamartuar që kanë bërë 
marrëdhënie jashtëmartesore, fshikulloni secilin pre 
tyre me nga njëqind kamxhikë! Të mos ju prekë 
dhembshuria e mëshira, aq sa të mos e kryeni këtë 
dispozitë apo ta zbusni atë masë ndaj tyre, nëse 
vërtet besoni në Allahun dhe në Ditën e Gjykimit! 
Gjatë ndëshkimit të tyre, le të jenë të pranishëm një 
pjesë e besimtarëve, për të reflektuar nga turpërimi 
i tyre dhe për të penguar të tjerët nga kjo vepër.

3  Ai që ka bërë imoralitet, nuk e meriton të mar-
tohet me tjetër, përveçse me një imorale ose idhuj-
tare; edhe ajo që ka bërë imoralitet, nuk e meriton 
të martohet me tjetër, përveçse me një imoral ose 
idhujtar. Martesa me ta është e ndaluar për ata që 
janë besimtarë.

4  Ata që akuzojnë për imoralitet femrat e nder-
shme (përfshirë këtu edhe burrat e ndershëm) dhe 
nuk sjellin katër dëshmitarë për të vërtetuar akuzën 
e tyre, fshikullojini, o pushtetarë, me tetëdhjetë 
kamxhikë! Pas kësaj, mos ua pranoni dëshminë më 
kurrë. Ata që shpifin kundër të ndershmeve janë të 

The Light (Sūrah an-Nūr)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on the issue of chastity, concealment, pu-
rity of the Muslim community and keeping it pure 
of the causes of immoral behaviour, and the schem-
ing of the hypocrites in spreading it.

 Explanation:
1  This is a sūrah I revealed, made acting upon 

its rulings necessary and in which I revealed clear 
verses, in the hope that you will be reminded of the 
rulings it contains and then practice them.

2  The unmarried fornicating man and woman - 
flog each one of them with a hundred lashes, and no 
softness or mercy should affect you, whereby you 
do not establish the fixed punishment upon them or 
you make it lighter for them, if you believe in Allah 
and the Last Day. And a group of believers should 
be present when the fixed punishment is being exe-
cuted on them, to go to the limit of publicising their 
crime, and to deter them and others.

3  A fornicating man does not incline to marry ex-
cept a fornicating woman like himself or an idolater 
who does not stay away from fornication. A forni-
cating woman does not incline to marry except a 
fornicating man like herself or an idolater who does 
not stay away from it. And marrying a fornicating 
male and female has been forbidden for believers.

4  Those who accuse chaste women of adultery 
(and chaste men likewise) and do not then bring 
four witnesses to testify to the adultery they have 
accused them of, flog them, O leaders, with eighty 
lashes, and never accept their testimony. Those who 
accuse chaste women are out of the obedience of 
Allah.

5  Except those who repent to Allah after what they have done and correct their actions, for Allah will accept their repent-
ance and their testimony. Allah is Forgiving to those of His servants who repent and is Merciful to them.

6  And those men who accuse their wives but do not have witnesses to testify to the authenticity of what they have ac-
cused them of besides themselves, one amongst them will testify by Allah four times: that he is truthful in the accusation 
of adultery he has made against his wife.

7  Then on his fifth testimony, he will add that he is deserving of curse if he is lying in what he has accused her of.
8  Through this she will be deserving of the fixed punishment for adultery. She will repel this fixed punishment by tes-

tifying by Allah four times: that he is lying in what he has accused her of.
9  Then on her fifth testimony, she will add that the anger of Allah be on her if he is truthful in what he has accused her of.
10  Had it not been for Allah’s grace on you, O people, and His mercy on you, and that He accepts those who repent 

amongst His servants and is Wise in His managing and legislating, He would have quickly punished you for your sins 
and disgraced you through them.

 Beneficial Points:
1. Any type of discussion concerning great matters should be done in such a way as to indicate their greatness.
2. The fornicator loses respect and mercy in the Muslim community.
3. Implementing the fixed punishments is amongst the means of protecting against crimes.
4. The social boycott against fornicators is a means of protecting the community against them, and a means of deterring 
them from adultery.
5. Categorising the punishment of one who accuses of adultery into a tangible punishment (the fixed punishment) and an 
immaterial one (rejecting his testimony and labelling him as immoral) is proof to the danger of this action.
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fakt, tek Allahu ajo ishte vërtet e madhe.
16  Përse të mos thoshit kur ju e dëgjuat këtë shpifje: “Nuk na takon neve të përcjellim këto fjalë të turpshme. I Pastër 

je Ti, o Zoti ynë (që të ndodhë kjo në familjen e të Zgjedhurit Tënd). Kjo që i kanë veshur Nënës së besimtarëve është 
një gënjeshtër e madhe.”

17  Allahu jua bën me dije dhe po ju këshillon që të mos i ktheheni më shpifjeve të tilla, duke akuzuar të pafajshmit me 
imoralitet, nëse vërtetë jeni besimtarë që i besoni Allahut!

18  Kështu, Allahu ju sqaron ajetet gjithëpërfshirëse, që përmbajnë dispozitat dhe këshillat e Tij. Vërtet, Allahu di gjith-
çka që ju veproni, Atij nuk mund t’i fshihet asnjë vepër e juaja dhe mbi bazën e tyre ka për t’ju dhënë atë që meritoni. 
Ai është i Urtë, në mënyrën se si i drejton çështjet dhe ligjet e Veta.

19  Sa për ata të cilët dëshirojnë që në mesin e besimtarëve të përhapen imoraliteti dhe shpifja ndaj të ndershmëve, ata do 
të vuajnë dënimin të dhembshëm me kamxhik në jetën e kësaj bote, ndërsa në botën tjetër i pret dënimi i Zjarrit. Allahu 
e di shumë mirë arsyen e gënjeshtrës së tyre, e di pastërtinë e robërve të Vet dhe interesin e tyre, ndërsa ju nuk e dini.

20  Nëse nuk do të kishte qenë Mirësia dhe Mëshira e Allahut ndaj jush që ratë pre e kësaj shpifjeje dhe nëse Ai nuk do 
të kishte qenë i Butë e i Dhembshur me ju, do t’jua kishte përshpejtuar ndëshkimin (që në jetën e kësaj bote). 

 Mësime nga ajetet:
 Hipokritët synojnë të shkatërrojnë e qendrat e besueshmërisë në shoqërinë e muslimanëve, duke përhapur akuza të 
pavërteta.
 Hipokritët mund të përdorin ndonjë prej besimtarëve për të arritur qëllimet e veta.
 Nëna e besimtarëve, Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të!), është nderuar duke zbritur nga sipër shtatë qiejve shfajësimi 
prej një akuze të tillë.
 Është e domosdoshme që të sigurohesh për vërtetësinë e fjalëve të përhapura.

11  Sa u përket atyre që shpifën (duke akuzuar Nën-
ën e besimtarëve – Aishen, për imoralitet), ata janë 
një grup që hiqen sikur janë me ju, o besimtarë. 
Mos mendoni se ajo shpifje është në dëmin tuaj! 
Përkundrazi, ajo është në të mirën tuaj, sepse me 
atë pastrohen radhët e besimtarëve, duke u dalluar 
hipokritët nga besimplotët, si dhe pastrohet figura 
e Nënës së besimtarëve, Aishes.
Kushdo që mori pjesë në këtë akuzë për imoralitet, 
do të ketë pjesën e vet të ndëshkimit për aq sa ka 
folur. Ai që do të mbajë barrën më të madhe të 
kësaj shpifjeje, do të jetë ai që e nisi atë, Abdullah 
bin Ubej ibn Selul, i cili do të vuajë ndëshkimin 
më të madh.

12  Përse besimtarët dhe besimtaret, kur e dëgjuan 
këtë shpifje të madhe, nuk menduan fillimisht të 
mirën ndaj vëllezërve të tyre besimtarë, duke thënë 
se kjo është gënjeshtër e qartë?!

13  Përse ata që e sollën këtë shpifje të rëndë ndaj 
Nënës së besimtarëve – Aishes, nuk sollën edhe 
katër dëshmitarë, që të dëshmonin vërtetësinë e 
asaj shpifjeje?! Meqë ata nuk erdhën me katër 
dëshmitarë për këtë – e as që do mund t’i sjellin 
kurrë – atëherë dijeni se për Allahun pikërisht këta 
janë gënjeshtarët.

14  Nëse Allahu nuk do të tregohej i Mirë e i Më-
shirshëm me ju, o besimtarë, duke mos jua shpejtuar 
ndëshkimin dhe duke ua pranuar pendimin atyre 
midis jush që u penduan, do t’ju kishte zënë një 
dënim i madh, për shkak të gënjeshtrës dhe shpifjes 
kundër Nënës së besimtarëve.

15  Kur shpifjen ia tregonit njëri-tjetrit dhe e trans-
metonit gojë më gojë, pavarësisht se ishte e pavër-
tetë, nuk kishit asnjë dije të sigurt dhe mendonit 
se ajo ishte diçka e vogël, e parëndësishme, por në 

11  Those that brought the slander (which was ac-
cusing the Mother of the Believers Aishah - may 
Allah be pleased with her - of adultery) are a group 
which affiliate themselves to you, O believers. Do 
not consider the slander they made as bad for you, 
but rather it is good, due to the reward and testing 
of the believers it contains, and due to the clearing 
the name of the Mother of the Believers it brings 
with it. For each person who shared in accusing her 
of adultery is the reward of the sin he earned, due to 
uttering the slander. And for the one who bore the 
majority of that by starting it is a great punishment. 
The one meant by that is the leader of the hypo-
crites, Abdullah ibn Ubayy ibn Salool.

12  When the believers heard this great slander, why 
did they not believe the faultlessness of their be-
lieving brothers who were accused of that and say: 
“This is a clear lie”?

13  Why did those who accuse the Mother of the Be-
lievers Aishah (may Allah be pleased with her) not 
bring four witnesses upon their grave accusation, to 
testify to the authenticity of what they attributed to 
her? But if they do not bring four witnesses on that, 
and they will never be able to bring them, they are 
liars in the order of Allah.

14  Had it not been for Allah’s grace on you, O be-
lievers, and His mercy on you, as He did not quick-
ly punish you and He accepted the repentance of 
those amongst you who repented, a great punish-
ment would have afflicted you, due to the lie and 
accusation against the Mother of the Believers you 
delved into.

15  When you were relating it from one another and 
passing it to one another through your mouths, despite its falsehood, you had no knowledge. You were thinking that is 
easy and light, whereas it is grave in the sight of Allah, due to it containing lying and accusing an innocent person.

16  Why did you not say when you heard this slander: “It is not right for us to talk about this gross matter. Purity belongs 
to You, our Lord. This slander which they accused the Mother of the Believers of is a great lie”?

17  Allah reminds you and advises you so that you do not repeat such a slander and accuse an innocent person of adultery, 
if you believe in Allah.

18  Allah makes clear for you the verses which comprise His rulings and advices. Allah is Knowing of your actions, 
nothing of them being hidden from Him and He shall reward you for them, Wise in His managing and His legislating.

19  Those who love for immoral acts to spread amongst the believers, one of them being to accuse of adultery, for them 
is a painful punishment in the world, by the fixed punishment of slander being executed upon them, and for them is the 
fire of Hell in the Hearafter. Allah knows their lies and the outcome of His servants’ matter, and He knows what is best 
for them and you do not know that.

20  Had it not been for Allah’s grace upon you, O you who fell into the slander, and His mercy on You, and had it not been 
that Allah is compassionate and merciful to you, He would have punished you quickly.

 Beneficial Points:
1. The hypocrites focus on breaking the centres of reliance in the Muslim community, by spreading false accusations.
2. The hypocrites sometimes tempt some of the believers to join them in their actions.
3. A believer’s affliction is an expiation for his sins and raising of his status.
4. The Mother of the Believers Aishah (may Allah be pleased with her) was honoured by having her innocence declared 
from above the seven heavens.
5. The punishment of those sharing in a sin varies according to their role therein.
6. It is necessary to remain firm in the face of false rumours.
7. Adultery is not established except through evidence, and claiming it without evidence is slander.
8. Staying far from taking part in spreading lies is what is befitting a believer.
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dëshmojnë kundër tyre gjuhët e veta për të pavërtetat që patën thënë, si dhe do të dëshmojnë duart e këmbët e tyre për 
veprimet që patën bërë.

25  Atëherë Allahu ka për t’i dhënë çdokujt atë që meriton dhe ata kanë për ta kuptuar se Allahu është i Vërteti dhe se 
çdo urdhërim, njoftim dhe premtim i Tij është i drejtë e i vërtetë, pa mëdyshje.

26  Çdokush (burrë a grua) dhe çdo gjë e ligë është e përshtatshme për çdokënd (burrë a grua) dhe çdo gjë të ligë. Ashtu 
sikurse çdokush (burrë a grua) dhe çdo gjë e mirë është e përshtatshme për çdokënd (burrë a grua) e çdo gjë të mirë. Ata 
të burra e gra të ndershëm janë të pastër prej shpifjeve që thonë të ligjtë dhe të ligat kundër tyre. Ata do të kenë falje 
mëkatesh prej Zotit të tyre dhe mirësi të bollshme, që është Xheneti.

* Shikimi i pjesëve intime tek të tjerët shkakton nxitjen e epshit, çka mund të çojë në kryerjen e imoralitetit të përmendur 
në fillim të sures. Për këtë arsye, Allahu urdhëron që të kërkohet leje para se të hyhet në një shtëpi të huaj, me qëllim 
që të ruhet shikimi nga pamja e pjesëve intime. Ai thotë:

27  O ju që keni besuar Allahun dhe punoni sipas dispozitave të Tij, mos u futni në shtëpi që nuk janë tuajat, pa i kërkuar 
leje të zotëve të tyre për të hyrë dhe pa u dhënë selam. Pra, kërkoni leje duke thënë: Selamun alejkum (Paqja qoftë mbi 
ju)! A mund të futem?! Kërkimi i lejes, që ju është urdhëruar, është më mirë sesa të hyni papritmas; ndoshta e mësoni 
këtë urdhër dhe zbatoni.

 Mësime nga ajetet:
 Mashtrimet dhe yshtjet e shejtanit gjithmonë nxisin shtimin e mëkateve, prandaj besimtari të bëjë kujdes.
 Mbarësia për t’u penduar dhe për të bërë veprat e mira vjen vetëm nga Allahu dhe nuk mund të arrihet dot vetë.
 Falja dhe mosvënia re e gabimit të dikujt është një mënyrë për fshirjen e mëkateve.
 Shpifja kundër të grave të ndershme konsiderohet prej mëkateve më të mëdha.
 Është e detyrueshme që të merret leje para se të hyhet në shtëpi të huaj, në mënyrë që të mos shihen gjëra të palejuara 
apo të ruhet shenjtëria e atyre shtëpive.

21  O ju që keni besuar Allahun e veproni sipas 
dispozitave të Tij, mos i ndiqni gjurmët e shejtanit, 
i cili jua zbukuron ndjekjen e të pavërtetës! Kush i 
ndjek gjurmët e tij, le ta dijë se ai do ta urdhërojë 
që të flasë e të veprojë gjëra të turpshme dhe të 
ndaluara nga feja e Allahut. Nëse nuk do të kishte 
qenë Mirësia e Allahut ndaj jush, o besimtarë, as-
kush prej jush nuk do të ishte dëlirur me pendesë. 
Mirëpo Allahu dëlir kë të dëshirojë prej robërve të 
Vet, duke ia mundësuar që të pendohet e duke ia 
pranuar pastaj pendimin. Allahu është Dëgjues i çdo 
gjëje që ju thoni e është i Gjithëdijshëm për çdo gjë 
që ju bëni; Atij nuk mund t’i fshihet asgjë e juaja 
dhe për çdo gjë ka për t’ju shpërblyer.
* Kur Ebu Bekri mori vesh se edhe Mistahu, të cilit 
i kishte lidhur një ndihmë ekonomike, kishte qenë i 
përfshirë në këtë shpifje, u betua se nuk do t’i jepte 
më atij asgjë. Mirëpo Allahu tha: 

22  Njerëzit e virtytshëm në fe dhe që zotërojnë 
pasuri, nuk duhet të betohen se s’do t’u japin më 
ndihmë të afërmve të varfër e nevojtarë, që ishin 
shpërngulur në Rrugë të Allahut e që u përfshinë 
në këtë shpifje. Por le t’ua falin dhe të mos ua 
vënë re atë gabim, pasi me këto sprova Allahu jua 
fal gjynahet. A nuk dëshironi që Allahu t’jua falë 
gjynahet?! Allahu është Falës (dëshiron që njerëzit 
t’i kërkojnë falje Atij) dhe Mëshirues (dëshiron që 
ata të pendohen e të kthehen tek Ai).

23  Sa për ata që shpifin kundër femrave të nder-
shme, të pastra dhe besimtare, që as mendja nuk u 
shkon për imoralitet, Allahu i ka përjashtuar prej 
Mëshirës së Vet në këtë botë edhe në botën tjetër. 
Ndërsa në Ditën e Gjykimit ata i pret një dënim 
i madh.

24  Atë ditë, kur të dalin përpara Allahut, do të 

21  O those who have faith in Allah and who act 
on His sacred law, do not follow the ways of the 
satan in his adornment of falsehood. Whoever fol-
lows his ways - he commands despicable actions 
and sayings, and what the sacred law disapproves 
of. Had it not been for Allah’s grace upon you, O 
believers, not a single one of you would have be-
come pure through repentance if he did repent, but 
in fact, Allah purifies whom He wants by accepting 
his repentance. Allah is Hearing of your statements, 
Knowing of your actions; nothing of them is hidden 
from Him and He shall reward you for them.

22  The people of virtue in religion and expanse in 
wealth should not swear an oath to stop giving their 
needy relatives, due to their poverty, amongst the 
migrants in Allah’s way, due to a sin they commit-
ted. They should pardon them and overlook them. 
Do you not love that Allah should forgive your sins 
when you pardon them and overlook them? Allah 
is Forgiving to those who repent amongst His serv-
ants and Merciful to them, so His servants should 
follow Him. This verse was revealed regarding Abu 
Bakr Siddiq (may Allah be pleased with him) when 
he swore an oath to stop spending on Mistah, due to 
his joining in the slander.

23  Those who accuse chaste innocent women of 
adultery the believing women are unaware of are 
removed from the mercy of Allah in this world and 
the Hearafter, and for them is a great punishment in 
the Hearafter.

24  They will get that punishment on the Day of 
Judgment, the day when their tongues will testify 
against them as to the falsehood they spoke, and 
their hands and feet will testify against them as to what they used to do.

25  On that day, Allah will give them their full reward with justice and they will know Allah is the Truth. Every piece of 
information, promise or warning that comes from Him is clearly true without any doubt in it.

26  Every evil man, woman, saying and action is suited to what is evil and conforms to it, and every good thing of that is 
suited to what is good and conforms to it. Those good men and women are innocent of what the evil men and women say 
about them. For them is forgiveness from Allah through which He will forgive their sins, and for them is noble sustenance 
which is paradise.
As seeing the private parts is a means of inciting desires which lead to committing adultery which was mentioned in the 
beginning of the chapter, Allah ordered seeking permission to enter houses, to protect the gaze from falling on private 
parts, saying:

27  O those who have faith in Allah and act on His sacred law, do not enter houses besides your own houses until you seek 
permission from their inhabitants to enter them and you greet them, by saying in greeting and seeking permission: “Peace 
be on you, can I come in?” That seeking permission you have been ordered is better for you than entering suddenly, so 
that you remember what you have been ordered and then carry it out.

 Beneficial Points:
1. The deception of the satan and his whisperings are a call towards committing sins, so a believer should refrain from it.
2. The ability to repent and do good deeds is from Allah, not from the servant.
3. The people of virtue and excellence are far from taking revenge and treating one who does bad in a like manner.
4. Forgiving and overlooking one who does bad is a means of sins being forgiven.
5. Slandering chaste women is amongst the major sins.
6. That which befits evil is its like and that which befits good is its like.
7. Seeking permission has been legislated to protect the gaze and to preserve the sanctity of homes. 
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kështu flokët, qafën e çdo gjë tjetër provokuese! Të mos ua shfaqin hijeshinë e tyre askujt, veçse bashkëshortëve të vet; 
baballarëve të vet apo baballarëve të bashkëshortëve të vet; bijve të vet apo bijve të bashkëshortëve të vet; vëllezërve 
të vet apo djemve të vëllezërve dhe të motrave të veta; grave të atyre që u përmendën e që janë të afërmet ose shoqet e 
tyre të besueshme, ose robëreshave që i kanë nën pronësinë e tyre, qofshin ato besimtare apo idhujtare; ose ndjekësve 
prej meshkujve(që kanë probleme mendore, ose pleqve) apo fëmijëve, të cilët nuk kanë asnjë interes për pjesët intime 
të femrave; dhe gjithashtu- o i Dërguar – thuaju që të mos e godasin tokën me këmbët e tyre e të tërheqin vëmendjen e 
të huajve me këtë, për të nxjerrë në dukje bukuritë që ato i fshehin poshtë veshjeve të tyre! Pendohuni tek Allahu, o ju 
besimtarë, të gjithë së bashku (gra e burra), në lidhje me gjithçka që e hap derën e imoralitetit, me shpresën që do të 
arrini shpëtimin si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.

 Mësime nga ajetet:
 Lejueshmëria e hyrjes në objekte publike, pa pasur nevojë për të kërkuar leje.
 Detyrimi i uljes së shikimit si për burrat, ashtu edhe për gratë, në gjërat që atyre nuk u lejohen.
 Detyrimi i mbulesës së femrës.
 Ndalimi i përdorimit të çdo gjëje që tërheq vëmendjen dhe provokon të tjerët.

28  Nëse në ato shtëpi nuk gjeni dikë, atëherë mos 
hyni, derisa t’ju jepet leje nga dikush që i është 
dhënë e drejta për ta bërë këtë. Por nëse ju thuhet: 
‘Kthehuni!’ Atëherë ju kthehuni e mos hyni në to, 
pasi kjo është më e pastër tek Allahu për ju. Allahu 
është i Dijshëm, Atij nuk i fshihet asgjë dhe Ai ka 
për t’ju shpërblyer për gjithçka ju bëni.

29  Nuk është gjynah të hyni pa marrë leje në ndër-
tesat publike, bibliotekat, tregjet etj. Allahu e di 
gjithçka që ju shfaqni dhe fshihni, pa iu fshehur 
asnjë nga veprimet tuaja, për të cilat do t’ju japë 
atë që meritoni.
* Meqë shikimi është rrugë që shpie drejt imo-
ralitetit, Allahu urdhëron uljen e tij si masë para-
ndaluese:

30  O i Dërguar! Thuaju besimtarëve që t’i ulin 
sytë dhe ta përmbajnë veten që të mos shohin atë 
që nuk u lejohet prej grave të huaja dhe pjesëve 
të turpshme! Le t’i ruajnë pjesët e tyre intime nga 
veprat e ndaluara dhe nga zbulimi! Përmbajtja e 
vetes nga shikimi i gjërave të ndaluara është më e 
pastër dhe më e dobishme për ata tek Allahu. Vërtet, 
Allahu di mirë çdo gjë që ata bëjnë! Atij nuk mund 
t'i fshihet asgjë dhe secilit ka për t’i dhënë shpër-
blimin e merituar për veprimet e veta.

31  Thuaju, gjithashtu, edhe femrave besimtare që 
edhe ato t’i ulin shikimet e t’i përmbajnë ato e të 
mos shikojnë në ato pjesë intime të trupit që atyre 
nuk u lejohet t’i shikojnë! Le t’i ruajnë pjesët intime 
të trupit të vet, duke i mbuluar ato dhe të mos bien 
në imoralitet! Prandaj të mos e shfaqin bukurinë 
dhe sharmin e tyre për të huajt, përveç asaj bukurie 
që është e dukshme prej tyre e nuk mund të fshihet, 
siç janë rrobat dhe veshjet e tyre! Le t’i hedhin sha-
mitë mbi kokat e deri te kraharorët, duke mbuluar 

28  But if you do not find anyone in those houses, 
do not enter them until you are permitted to enter 
by those who have the authority to give permission. 
And if their owners tell you to return, return and do 
not enter them, as this is purer for you in the sight 
of Allah. Allah is Knowing of what you do; none 
of your actions are hidden from Him and He shall 
reward you for them.

29  There is no blame on you, for entering without 
permission, public houses which are not specifical-
ly for any person and which have been prepared for 
general benefit, such as libraries and shops in mar-
kets. Allah knows the actions and conditions which 
you display and which you hide; none of that is hid-
den from Him and He shall reward you for them.
As the gaze is the precursor to fornication, Allah 
ordered lowering of the gaze to be saved from it. 
He said:

30  O Messenger, tell the believing men to stop their 
eyes from looking at women and private parts that 
are unlawful for them, and to protect their private 
parts from indulging in the unlawful and from ex-
posing them. That refraining from looking at what 
Allah has made unlawful is purer for them in the 
sight of Allah. Allah is Aware of what you do.

31  And tell the believing women to stop their eyes 
from looking at the private parts Allah has made 
unlawful for them to look at and to protect their 
private parts by staying far from indecency and by 
covering themselves. And they should not display 
their beauty to strangers except that which is ap-
parent thereof and which cannot be hidden, such as 
clothing. They should draw their coverings over the 

openings at the top of their clothes, to cover their hair, faces and necks, and they should not expose their hidden beauty 
except to their husbands, or their fathers, or their husbands’ fathers, or their sons, or their husbands’ sons, or their broth-
ers, or their brothers’ sons, or their sisters’ sons, or their women who are believers, be they Muslim or disbelievers, or the 
servants they own, be they male or female, or male attendants who have no desire for women, or children who have not 
become aware of the private aspects of women due to their being small. And women should not strike their feet with the 
intention of making known the adornment they are hiding, such as anklets and so forth. And all of you repent to Allah, 
O believers, for the gaze and so forth which affects you, in the hope that you are successful in attaining the goal and are 
saved from what is feared.

 Beneficial Points:
1. It is permissible to enter public buildings without permission.
2. It is necessary for men and women to lower their gazes from what is unlawful for them.
3. It is necessary for a woman to cover herself, with the Islamic Hijab.
4-It is permissible for a woman to display her beauty to her husband or to those who are unlawful to marry due to kinship 
or marriage relations.
5. It is impermissible to use means of incitement.
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ajete të qarta, që ndajnë të Vërtetën nga e kota dhe ju kemi sjellë shembuj nga popujt besimtarë e jobesimtarë që kanë 
jetuar para jush; kemi shpallur këshilla, nga të cilat marrin mësim ata që i ruhen Allahut, duke zbatuar urdhërat dhe 
ndalimet e Tij.

35  Allahu është Drita e qiejve dhe e Tokës. Ai është Ndriçuesi e Udhëzuesi i çdo gjëje që është në to. Drita e Tij në 
zemrën e besimtarit është si ajo që del nga foleja e futur në murin e një shtëpie, ku ndodhet një kandil i ndezur brenda 
një llambe të kristaltë, e cila shndrit në errësirë si yll ndriçues. Kandili ndizet nga vaji i pemës së bekuar të ullirit, e cila 
nuk i përket as lindjes dhe as perëndimit; vaji i saj është aq i pastër, saqë thuajse ndriçon edhe pa e prekur zjarri. Drita 
e fitilit është mbi dritën e kristalit. E tillë është edhe zemra e besimtarit kur ndriçohet nga drita e udhëzimit kuranor, të 
cilin Allahu ia jep kujt të dojë prej robërve të Vet. Ai i sqaron gjërat nëpërmjet shembujve, është i Dijshëm për gjithçka 
dhe Atij nuk i fshihet asgjë.

36  Ky ndriçues ndizet nëpër xhami, për të cilat Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të nderohen, si dhe të përmendet në 
to Emri i Tij, nëpërmjet ezanit, dhikrit dhe namazit, i cili falet për të fituar kënaqësinë e Allahut, nga fillimi e në fund 
të ditës.

 Mësime nga ajetet:
 Allahu i Lartësuar i ka ngushtuar rrugët e skllavërisë dhe i ka hapur mundësitë e lirimit prej saj.
 Skllavërisë i jepet fund nëpërmjet marrëveshjeve të shkruara dhe robit i duhet dhënë ndihmë financiare që të arrijë 
lirinë e tij.
 Zemra e besimtarit ndriçohet me dritën e natyrshmërisë së tij të pastër dhe me dritën e udhëzimit nga Allahu.
 Xhamitë janë shtëpitë e Allahut në Tokë; Ai e urdhëroi ndërtimin e tyre, me qëllim që të adhurohet në to, prandaj duhet 
që xhamitë të pastrohen prej çdo fëlliqësie konkrete dhe abstrakte.
 Një prej emrave të bukur të Allahut është edhe Emri i Tij “En-Nur”(Drita), që përmban cilësinë e dritës së Tij – Qoftë 
i Lartësuar!

*Meqë shkaku kryesor i përhapjes së imoralitetit 
ishte martesa e vonuar, Allahu i lartësuar urdhëroi 
që të ndihmoheshin ato dhe të vejat që të marto-
heshin, duke thënë:

32  Dhe – ju o besimtarë - martojini meshkujt dhe 
femrat e pamartuara apo të mbeturave, si dhe mar-
tojini robërit dhe robëreshat tuaja besimtare! Nëse 
ata janë të varfër, Allahu ka për t’i pasuruar prej 
Mirësisë së Tij të gjerë, pasi Allahu është Furnizues 
i Begatë dhe furnizimi i Tij nuk pakësohet aspak me 
pasurinë që Ai ia jep dikujt. Ai është i Gjithëdijshëm 
për çdo gjendje të robërve të Vet.
*Pasi Allahu i urdhëroi besimtarët që t’i martojnë 
ata që nuk janë të martuar, i urdhëroi këta të fundit 
që të tregohen të ndershëm e ta frenojnë veten nëse 
nuk gjejnë me çfarë të martohen e të lidhin marte-
sën, duke thënë: 

33  Ata që nuk kanë mundësi të martohen, për shkak 
të varfërisë së tyre, le të tregojnë ndershmëri e ta 
frenojnë veten që të mos bien në imoralitet, de-
risa Allahu t’u japë prej mirësisë së Vet të gjerë. 
Nëse dikush prej robërve apo robëreshave kërkon 
prej zotërinjve të tyre që t’u shkruhet marrëveshja 
për ta liruar veten, atëherë zotërinjtë e tyre duhet 
ta pranojnë këtë, nëse shikojnë në ta aftësi për ta 
plotësuar marrëveshjen dhe devotshmëri në fe! Për-
veç kësaj, ata duhet që t’u japin prej pasurisë që u 
ka falur Allahu, për t’i ndihmuar robërit, duke ua 
zvogëluar shumën e kërkuar në marrëveshje. Mos i 
detyroni robëreshat tuaja për të kryer imoralitet, që 
të fitoni para. Nëse dikush i detyron forcërisht ato 
për të kryer prostitucion, Allahu do t’i falë, sepse 
ato qenë të detyruara për këtë dhe mëkati do të bjerë 
mbi atë që i ka detyruar.

34  Me të vërtetë, Ne kemi zbritur për ju, o njerëz, 

As remaining unmarried is a means of the spread 
of adultery, Allah ordered to help those who are un-
married to marry, saying:

32  O believers, marry off the unmarried free men 
and women amongst you, and marry off the believ-
ers amongst your male and female servants. If they 
are poor, Allah will make them wealthy through His 
vast grace. Allah is Vast in sustaining, without His 
making anyone wealthy decrease His sustenance, 
and Knowing of the conditions of His servants.
After Allah ordered the believers to marry off those 
who are unmarried, He ordered the unmarried per-
son to remain chaste if he does not possess anything 
to marry with, saying:

33  Those who are unable to marry due to their 
poverty should seek chastity from fornication until 
Allah makes them wealthy through His vast grace. 
Those servants who wish to make a contract with 
their masters, to give money so that they can be 
free, their masters should accept that of them if they 
know they have the ability to fulfil and are upright 
in religion. It is necessary upon them to give them 
from the wealth Allah has granted them, by dis-
counting them a portion of what they agreed to pay. 
And do not force your slave girls to fornicate, in 
pursuit of wealth, as Abdullah ibn Ubayy did with 
his two slave girls when they requested chastity and 
staying far from fornication, to seek what she earns 
through her private parts. Whoever forces them to 
do that, Allah is Forgiving of their sins after their 
being forced and Merciful to them, because they 
are being forced, and the sin is upon the one who 
forces them.

34  I revealed to you, O people, clear verses in which there is no confusion. And I revealed to you examples of the believ-
ers and disbelievers who passed before you, and I revealed to you an admonition through which those who fear their Lord 
by carrying out His commands and refraining from His prohibitions are admonished.

35  Allah is the Light of the heavens and the earth, and the Guide of all those in them. The example of His light in the heart 
of a believer is like a closed niche which contains a lantern. The lantern is in a bright glass, as though it is a shining star 
like a pearl. The lantern is lit by the oil of a blessed tree, which is the olive tree. Nothing conceals the tree from the sun, 
neither in the morning nor in the evening. The oil is about to glow, due to its purity, even though a fire has not touched it; 
imagine how it will be when it touches it? The light of the lantern is on the light of the glass. Likewise is the heart of the 
believer when the light of guidance shines in it. Allah enables whomever He wishes amongst His servants to follow the 
Qur’ān. And Allah makes things clear through their likenesses, by giving examples. And Allah is Knowing of everything, 
nothing being hidden from Him.

36  This lantern is lit in the mosques which Allah has ordered be kept clean from impurities and dirt, to be elevated, and 
to have His name remembered therein through the call to prayer, remembrance and prayer. There pray in them, seeking 
the pleasure of Allah, at the beginning and end of the day

 Beneficial Points:
1. Celibacy is to be limited, by helping the unmarried to be relieved of it, so that it does not become a means of indecency 
spreading.
2. A person unable to marry due to his poverty is ordered to stay far away from indecency.
3. Relief from slavery can be through making a contract to pay for one’s freedom and the slave should be supported with 
wealth in order to become free, so that he does not form part of the lowly class which uses indecency to make a living.
4. The trade of people’s honour by making prostitution a way to earn money is to be combatted.
5. The heart of a believer is enlightened with the light of nature and the light of divine guidance.
6. Mosques are the houses of Allah on earth, which have been established for Him to be worshipped in, so it is necessary 
to keep them far from physical and immaterial dirt.
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41  A nuk e di ti, o i Dërguar, se Allahun e lavdëron gjithçka që është në qiej dhe në Tokë, madje edhe zogjtë që fluturojnë 
me krahët e tyre të hapur?! Secili prej tyre e adhuron Atë në mënyrën që i është urdhëruar. Allahu e di se si e adhurojnë 
Atë krijesat e Tij: njerëzit nëpërmjet namazit dhe gjallesat e tjera nëpërmjet lavdërimit. Ai di gjithçka që bëjnë krijesat 
e Tij dhe Atij nuk i fshihet asgjë prej tyre.

42  Kjo, sepse vetëm Allahut i përket pushteti mbi gjithçka që është në qiej dhe në Tokë dhe vetëm tek Ai do të jetë 
kthimi në Ditën e Gjykimit për të dhënë llogari e për t’u shpërblyer.

43  A nuk e shikon, o i Dërguar, se si Allahu i drejton retë, i shpërndan dhe pastaj i bashkon e i bën pirg mbi njëra-tjetrën?! 
Atëherë e shikon se si prej thellësisë së tyre dalin pikat e shiut. Prej majave të ngrira të atyre reve që qëndrojnë pezull 
në qiell si male madhështore, Ai zbret edhe breshrin e akullt si gurë të ngrirë. Atë ia lëshon kujt të dëshirojë prej robërve 
të Vet ose ia largon kujt të dëshirojë. Madje, edhe shkëndija e rrufesë që del prej këtyre reve, nga fuqia ndriçuese që ka, 
gati sa nuk të merr edhe shikimin.

 Mësime nga ajetet:
 Besimtari duhet të jetë i balancuar në jetën e tij mes angazhimeve jetësore dhe veprave që e bëjnë të fitojë botën 
tjetër.
 Veprat e jobesimtarëve janë të pavlefshme sepse u mungon kushti i besimit të drejtë.
 Jobesimtari është rebel, që nuk shkon në harmoni me krijesat e tjera të Allahut, të cilat e madhërojnë dhe i nënshtrohen 
urdhrit të Tij.
 Të gjitha fazat e shiut janë të krijuara e të përcaktuara prej Allahut në formën më të përsosur.

37  Xhami, në të cilat gjenden burra, që nuk i kë-
naq shitblerja më shumë sesa përmendja e Allahut 
të Lartësuar, falja e namazit në formën më të mirë 
dhe dhënia e zekatit për ata që e meritojnë. Ata e 
kanë frikë Ditën e Gjykimit, në të cilën zemrat do 
të vërtiten mes dëshirës për të shpëtuar dhe frikës 
se mos ndëshkohen. Atë ditë edhe sytë do të rrotu-
llohen, duke parë se cilën anë do të marrin, atë të 
Xhenetit apo të Xhehenemit.

38  Ata i veprojnë këto, që Allahu t’i shpërblejë 
sipas punëve më të mira që kanë bërë, duke u dhënë 
edhe më shumë prej Mirësisë së Vet, pasi Allahu 
e furnizon pafundësisht atë që dëshiron (duke i 
dhuruar atij Xhenetin).

39  Sa për ata që e mohuan Allahun, veprat e tyre 
nuk do të kenë shpërblim. Ato do të jenë si mira-
zhi në një tokë të ulët, të cilin i eturi e shikon si 
ujë dhe shkon drejt tij. Por kur mbërrin atje, nuk 
gjen asgjë. Kështu edhe jobesimtari kujton se do 
të përfitojë nga veprat e tij dhe, kur të ringjallet 
pas vdekjes, nuk do të gjejë shpërblimin e tyre, 
por do të gjejë para vetes Allahun, i Cili do t’i bëjë 
llogarinë për çdo gjë që ka bërë. Allahu është i 
Shpejtë në llogari.

40  Ose (veprat e jobesimtarëve do të jenë) si terri në 
një det të thellë, që mbulohet me dallgë të ngritura 
mbi njëra-tjetrën dhe që kanë përsipër re të zeza, 
duke formuar shtresa errësire të atilla, aq sa njeriu 
nuk do ta shihte dorën e vet, nëse do ta nxirrte atë. 
Kështu edhe jobesimtari i ka vendosur njëra përmbi 
tjetrën shtresat e errësirës së injorancës, dyshimit, 
dilemave dhe ngurtësimit të zemrës. Kujt nuk i ka 
dhënë Allahu dritë (në dynja) për t’u udhëzuar në 
errësirën e devijimit, për të nuk do të ketë dritë 
(as në Ahiret).

37  Men whom buying and selling does not distract 
from the remembrance of Allah, performing prayer 
with perfection and giving Zakat, where required. 
They fear the Day of Judgment: that day on which 
the hearts will fluctuate between hope in salvation 
from and fear of the punishment, and the eyes will 
wander in every direction in anxiety.

38  They do that so that Allah may reward them 
upon the best of their actions and increase their re-
ward through His grace. And Allah provides with-
out account for whomsoever He wishes, according 
to their deeds; rather, He grants them in multitudes 
over the value of their deeds.

38  There is no reward for the deeds of those who 
disbelieve in Allah; it is like a mirage that a thirsty 
person sees on a low-lying piece of land and as-
sumes it to be water. He walks towards it, until 
when he reaches it, does not find any water. Like-
wise is a disbeliever: he thinks his deeds shall bene-
fit him, until he dies and is resurrected, but does not 
find their reward. Rather, he finds his Lord in front 
of him who takes him to account fully for his deeds; 
and Allah is swift in taking account.

40  Or their deeds are like the many darkness in 
the depth of the ocean, over which is a wave, over 
which is another wave, over which is a cloud cov-
ering the navigating stars. Compounded layers of 
darkness, one above the other; if the one that finds 
himself among such darkness were to remove his 
hand in front of him, he would barely see it. Like-
wise is a disbeliever: the darkness of ignorance, 
doubt, confusion and his heart being sealed up, 
gather up on him. Whoever Allah does not grant 

guidance from error to and knowledge of the Book, will never find any other guidance or any other book from which he 
can seek enlightenment.

41  O Messenger! Do you not know that all the inhabitants of the heavens and earth from the creation of Allah, glorify 
Him? The birds that fly in formation also glorify Him. Of all those creations, Allah knows of the prayer of every one who 
prays, i.e. the human; and the glorification of every one that glorifies Him, i.e. the birds. Allah is all-aware of what they 
do, no action of theirs is hidden from Him.

42  To Allah alone belongs supreme authority over the heavens and earth, and to Him alone will everyone return for 
accountability and requital.

43  O Messenger! Do you not know that Allah drives the clouds, then joins parts of them together, then makes them into 
layers, one above the other. You then see the rain coming out from the cloud, and falling from the sky from parts of cloud 
like mountains, falling as hail. That hail reaches whoever Allah wills from His servants, and He turns it away from whom-
soever He wills. It is extremely possible that the light from bolts of lightning blinds the eyesight.

 Beneficial Points:
1. It is incumbent that a believer strikes a balance between worldly occupations and affairs concerning the Hearafter.
2. The deeds of a disbeliever will become void due to lacking the requisite of faith.
3. The disbeliever is one who is glaringly disobedient from all the other creations of Allah, who are generally obedient 
and glorify Him.
4. All stages of rainfall are part of the creation and decree of Allah.

355

355 JUZ 18EN-NUR



Apo kanë dyshime nëse ai është i Dërguari i Allahut? Mos vallë kanë frikë se Allahu dhe i Dërguari i Tij do t’u japin 
gjykim të padrejtë?! Jo, por ata sillen kështu për shkak të së keqes që kanë brenda vetes dhe që vjen prej mosbindjes e 
kokëfortësisë.
* Pasi përmendet qëndrimi refuzues i hipokritëve ndaj gjykimit të Allahut dhe të Profetit j, vjen edhe përshkrimi i 
qëndrimit të besimtarëve:

51  Në të vërtetë, përgjigjja e vetme e besimtarëve, kur thirren për të pranuar gjykimin e Allahut dhe të Dërguarit të Tij 
ndërmjet tyre, është: “Dëgjuam dhe u bindëm!” Pikërisht ata janë të shpëtuarit, si në këtë botë, ashtu edhe në botën 
tjetër.

52  Kush i bindet Allahut të Dërguarit të Tij, i dorëzohet gjykimit të tyre, u trembet pasojave të rënda të gjynaheve dhe 
i ruhet dënimit të Allahut, duke zbatuar urdhërimet dhe ndalimet e Tij, pikërisht ata janë të vetmit që do të fitojnë mi-
rësitë e të dy botëve.

53  Hipokritët bëjnë betime solemne në Allahun se, nëse ti, o i Dërguar, do t’i urdhëroje ata që të dilnin me ty në luftë, do 
të kishin dalë. Thuaju, o i Dërguar, që të mos betohen, sepse dihet që ata gënjejnë dhe që bindja e tyre është e pasinqertë. 
Thuaju se Allahu di gjithçka që ata bëjnë dhe se Atij nuk i fshihet asnjë prej veprimeve të tyre, sado që t’i fshehin ato.

 Mësime nga ajetet:
 Larmia e krijesave është tregues i Fuqisë së Allahut që i ka krijuar ato.
 Një prej cilësive të hipokritëve është se e refuzojnë gjykimin e Allahut, përveç atëherë kur është në interes të tyre. Prej 
cilësive të tyre është se i kanë zemrat të sëmura nga dyshimi dhe mendimi jo i mirë për Allahun.
 Bindja ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij, si dhe frika prej Allahut janë prej shkaqeve të fitores në të dyja botët.
 Betimi për të vërtetuar gënjeshtrën është sjellje e njohur tek hipokritët.

44  Allahu është Ai që i rrotullon natën dhe ditën, 
duke bërë që ato të ndjekin njëra-tjetrën, herë duke 
u zgjatur e herë duke u shkurtuar. Vërtet, në këtë 
fakte ka mësime dhe argumente të mjaftueshme që 
tregojnë për Fuqinë Madhështore dhe Njëshmërinë 
e Allahut, për ata që kanë sy për të parë në këto 
dukuri.

45  Allahu është Ai që krijoi nga uji çdo gjallesë që 
ecën në sipërfaqen e Tokës. Prej tyre ka që lëvizin 
duke u zvarritur, siç janë zvarranikët e gjarpërinjtë; 
disa syresh lëvizin duke ecur mbi dy këmbë, siç janë 
njerëzit e shpendët; ashtu sikurse ka që lëvizin duke 
ecur mbi katër këmbë, siç janë kafshët e bagëtitë. 
Kështu, Allahu krijon çfarë të dëshirojë, prej këtyre 
që u përmendën e atyre që nuk janë përmendur, se 
Allahu është i Plotfuqishëm për gjithçka dhe Atë 
asgjë nuk mund ta pengojë.

46  Ne i kemi zbritur Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص argumente të 
qarta, që tregojnë rrugën e drejtë. Por Allahu përudh 
kë të dojë në këtë rrugë, e cila nuk ka asnjë devijim 
dhe të shpie në Xhenet.

47  Ka hipokritë që thonë: “Ne besojmë në Allahun 
dhe në të Dërguarin, si dhe u bindemi Allahut e të 
Dërguarit”. Mirëpo pas kësaj, një pjesë e tyre tër-
hiqen, duke mos e zbatuar atë që thonë. Këta nuk 
janë besimtarë, ndonëse deklarohen si të tillë.

48  Kur atyre u bëhet thirrje t’i drejtohen Allahut 
dhe të Dërguarit, për të gjykuar mospajtimet që 
kanë midis tyre, ata largohen prej gjykimit të tij, 
për shkak të hipokrizisë që kanë.

49  Mirëpo, kur e dinë se e vërteta është në anën 
e tyre, ata shkojnë të nënshtruar e të përulur tek i 
Dërguari, sepse e dinë që ai ia jep të drejtën atij 
që i takon.

50  A mos kanë sëmundje kronike në zemrat e tyre? 

44  Allah alternates between the length of the day 
and night. Indeed, in that alternation is a lesson in 
the power of Allah and His oneness, for those who 
have foresight.

45  And Allah has created everything that walks on 
the face of the earth from a drop of sperm. Some 
walk crawling on their bellies, i.e. snakes, while 
some walk on two feet, i.e. humans and birds, 
while others walk on four legs, i.e. livestock. Allah 
creates whatever He wishes, including things men-
tioned and unmentioned. Indeed, He is capable of 
everything; Nothing is outside His ability.

46  Verily, I revealed clear verses unto Muhammad 
peace be upon him, wherein there is no ambigui-
ty. Allah guides whoever He wishes to the straight 
path in which there is no deviance, which in turn 
leads him to paradise.

47  And the hypocrites say, “We have believed in 
Allah and the Messenger, and obeyed Allah and His 
Messenger”, then a group from among them turns 
away. So after claiming to have faith in Allah and 
His Messenger and obeying them, in reality they do 
not obey Allah and His Messenger in fulfilling the 
command to jihad in Allah’s way, and the like. In 
truth, those who turn away from the obedience of 
Allah and His Messenger are not believers, despite 
claiming to be.

48  And if these hypocrites are called to Allah and 
the Messenger so that the Messenger can pass 
Judgement between them in matters they dispute 
among themselves, they will reject his Judgement 
due to their hypocrisy.

49  Yet if they know the truth to be in their favour, 
and that he will judge in their favour, they will come to him submissive and humble.

50  Is there a chronic illness in the hearts of these people, or is it that they are in doubt as to whether he is the Messenger of 
Allah? Or is it that they fear Allah or His Messenger will wrong them in Judgement? No, it is none of the aforementioned, 
rather, it is because of a defect within their souls due to their turning away from his Judgement, and their opposition to 
him.
After the stance of the hypocrites who rejected the Judgement of Allah and His Messenger was mentioned, the stance of 
the believers who are content with it was mentioned also. Allah said.

51  When the believers are called towards Allah and His Messenger for him to judge between them, their only reaction 
is that they say, “We have heard his statement and obeyed his order”. Those who possess this characteristic are the ones 
who are successful in the world and the Hearafter.

52  And whoever obeys Allah and obeys His Messenger, fears the outcome of sins, and prevents the punishment of Allah 
upon themselves by fulfilling His commands and refraining from His prohibitions, only they are the ones who achieve 
the success of both the world and the Hearafter.

53  The hypocrites take the strongest and far-fetched of oaths possible upon Allah, saying that if you were to command 
them to march out to jihad, they would indeed do so. O Messenger! Say to them: “Do not take oaths, for your lying is 
well known, as is your claimed submission. Allah is well-aware of your actions; no action of yours is hidden from Him, 
regardless of how you try to hide them.

 Beneficial Points:
1. The diversity in the creation of Allah is evidence of His power.  2. From among the traits of the hypocrites is their turn-
ing away from the Judgement of Allah, except if it is in their favour. Doubting, spiritual illness and thinking ill of Allah 
are also some of their traits.  3. Submitting to the Judgement of Allah is one of the qualities of the believers, even though 
it may not be in their favour.  4. Obedience to Allah and His Messenger, together with fearing Allah are both the means to 
achieving success in both the worlds.  5. Taking false oaths is common behaviour among the hypocrites.
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e hipokritëve për të ndikuar në shoqërinë e muslimanëve me shpifjet e tyre, përhapjen e imoralitetit dhe moszbatimin 
e urdhrave të Allahut dhe të Dërguarit të Tij, Allahu u kthehet përsëri porosive në edukimin e qelizës së shoqërisë – 
familjes, duke thënë:

58  O ju që besoni Allahun dhe veproni sipas rregullave që ka përcaktuar për ju! Shërbëtorët dhe fëmijët tuaj që nuk 
e kanë arritur moshën e pjekurisë, duhet t’ju kërkojnë leje kur futen tek ju në këto tri kohë: para namazit të sabahut, 
kur ndërroni rrobat e gjumit me të zgjimit; në kohën e drekës, kur i hiqni rrobat për të fjetur; dhe pas namazit të jacisë 
(darkës), kur vishen rrobat e gjumit. Këto janë tri kohë për intimitet, kur ata nuk duhet t’ju hyjnë në shtëpi, përveçse 
me lejen tuaj. Jashtë këtyre rasteve, as për ju nuk është problem që të hyni në dhomat e tyre pa marrë leje dhe as për ta 
nuk është problem që të hyjnë tek ju, sepse jeni vazhdimisht në lëvizje e në kontakt me njëri-tjetrin dhe është e vështirë 
ndalimi i hyrjes derisa të marrin leje. Ashtu siç jua tregon rregullat e kërkimit të lejes, Allahu jua sqaron edhe ajetet që 
argumentojnë dispozitat e tjera që ka përcaktuar për ju. Allahu e di mirë se çfarë është në interes të robërve të Vet, si 
dhe është i Urtë në çdo rregull që përcakton për ta.

 Mësime nga ajetet:
 Bindja ndaj porosive të të Dërguarit j dhe pasimi i shembullit të tij është tregues i udhëzimit të duhur që ka besim-
tari.
 Thirrësi e ka për obligim që të bëjë përpjekjen maksimale për t’i ftuar njerëzit në Fenë e Allahut, pastaj frytet dhe 
suksesi janë në Dorën e Allahut.
 Besimi dhe bërja e veprave të mira janë shkak i arritjes së autoritetit, pozitës dhe sigurisë në tokë.
 Domosdoshmëria e edukimit të shërbëtorëve dhe të fëmijëve për të kërkuar leje në kohët që janë intime për njerëzit.

54  O i Dërguar, thuaju hipokritëve: “(Mos u betoni 
por) bindjuni Allahut dhe bindjuni të Dërguarit, 
qoftë haptazi apo në fshehtësi! Nëse nuk pranoni 
të bindeni, dijeni se i Dërguari ka përgjegjësi vetëm 
që të përcjellë shpalljen, ndërsa ju keni për detyrë 
që t’i bindeni atij dhe të veproni sipas udhëzimeve 
të tij. Nëse e dëgjoni të Dërguarin, duke e kryer atë 
që ai ju ka urdhëruar dhe duke u larguar prej asaj që 
jua ka ndaluar, atëherë jeni në rrugën e së vërtetës. 
I Dërguari ka për detyrë vetëm që të kumtojë qartë 
(porositë e Allahut) dhe jo që t’ju çojë me dhunë 
në rrugën e drejtë.”

55  Allahu u ka premtuar atyre prej jush që besojnë 
dhe bëjnë vepra të mira, se do t’i ndihmojë kundër 
armiqve të tyre dhe do t’i bëjë ata udhëheqës në 
Tokë, ashtu siç i pati bërë edhe besimtarë të tjerë 
para tyre. Ai u premtoi se do t’i japë autoritet dhe 
pozitë të nderuar fesë së tyre, Islamit, të cilën Ai 
e zgjedhur për ta. Gjithashtu, u premtoi se frikën 
që ata kanë, do t’ua zëvendësojë me siguri, nëse 
adhurojnë vetëm Atë, pa i shoqëruar asgjë e askënd 
në adhurim. Kush mohon pas këtyre mirësive, ka 
dalë prej Rrugës së Allahut.

56  Kështu që kryejeni namazin në formën më të 
plotë, jepeni zekatin e pasurisë tuaj dhe bindjuni të 
Dërguarit, duke zbatuar porositë e tij, me shpresë 
që të arrini Mëshirën e Allahut.

57  Mos mendo, o i Dërguar, se ata të cilët kanë 
mohuar e nuk duan të besojnë Allahun mund të 
shpëtojnë në Tokë prej Meje, nëse do dëshiroja 
t’ua zbrisja dënimin! Mirëpo fundi i tyre do të jetë 
Zjarri, i cili është përfundimi më i keq.
*Pasi i përmendi obligimet e besimtarëve kundrejt 
shoqërisë, familjes dhe vetes së tyre, pasi tregoi mo-
ralin dhe disa vendime, duke treguar edhe rrezikun 

53  O Messenger! Say to these hypocrites: “Obey 
Allah and His Messenger both physically and 
spiritually. If you turn away from their obedience 
as you have been commanded, then his responsi-
bility is only to convey the message as he has been 
tasked, whereas the responsibility you have been 
tasked with is to obey and implement whatever he 
has brought. If you obey him in whatever he com-
mands you to do and refrain from whatever he pre-
vents you from, you shall be guided to the truth. 
The Messenger’s responsibility is only to convey 
the message clearly, not to carry you onto guidance 
or force you upon it.”

55  Allah has promised those of you who believe 
in Him and perform good deeds, that He will help 
them against their enemies and make them rulers 
on earth. Just like He made the believers before 
them rulers on earth and promised them that He 
would make the religion of Islam He preferred for 
them established and dominant; He also promised 
that He will change their circumstances of fear into 
peace, as long as they worshipped Him alone and 
did not ascribe partners to Him. Whoever shows in-
gratitude after all those blessings are the very ones 
who leave the obedience of Allah.

56  And perform prayer to perfection, give Zakat on 
your wealth and obey the Messenger in whatever he 
commands you with, together with leaving whatev-
er he prevents you from, in the hope that you shall 
be safe from your fears and be successful in your 
objectives.

57  O Messenger! Do not ever think that those who 
disbelieve in Allah will slip away from Him when 

He intends to punish them. Their abode on the Day of Judgment is hell; what an evil abode hell is!
When Allah previously mentioned the rulings of seeking permission for the mature, free people, here He mentions the 
rulings of seeking permission for servants, those who are free but have not yet reached maturity, and children when they 
do reach maturity. He says:

58  O those who have faith in Allah and act upon the laws set for them! Your free immature children, male servants and 
female servants should seek permission from you thrice, at three times: before the morning prayer at the time of changing 
from nightwear into daily clothes, in the afternoon when changing clothes for the siesta and after the night prayer because 
it is the time when you remove your daywear and change into your nightwear. These are three times of privacy for you; 
they should not enter your rooms except after taking permission from you. Apart from these times, there is no harm in 
them entering your rooms nor you entering theirs, because you frequently have to move around one another and so it 
would be an inconvenience to prevent them from entering except with permission. Just as Allah has made the rulings of 
seeking permission clear to you, He also makes clear the verses that show the rulings He has laid down for you. Allah is 
ever-aware of the requirements of His servants; wise in whatever laws He passes for them.

 Beneficial Points:
1. Following the Messenger peace be upon him is a sign of being upon guidance.
2. Conveying the message is the responsibility of the Messenger, whilst guidance is from Allah alone.
3. It is necessary for the caller to Allah to expend efforts in calling to Him, but the results are in Allah’s hands.
4. Faith and good deeds are means to attaining authority on earth and peace.
5. Establishing prayer, giving Zakat and obedience to the Messenger: are means to acquiring mercy.
6. The servants and children should be disciplined in seeking permission at times where people’s privacy is compromised.
7. Difficulty in matters should bring ease in rulings. 
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rësisë që ekziston zakonisht mes jush. Nuk është gjynah për ju që ju të hani të gjithë së bashku apo të veçuar. Vetëm se 
kur të hyni në ndonjë prej shtëpive që u përmendën apo në çdo shtëpi tjetër, jepuni selam banorëve që janë në të duke 
thënë: “Esselamu alejkum!”- (Paqja qoftë me ju!). Nëse në to nuk gjendjet askush, atëherë jepini selam vetes suaj, duke 
thënë: “Esselamu alejna ue ala ibadil’lahis-Salihijn” – (Paqja qoftë mbi ne dhe mbi të gjithë robërit e përkushtuar të 
Allahut!). Kjo është një përshëndetje ligjëruar nga Allahu, si bekim për ju. Ajo përhap dashuri e përzemërsi mes jush, 
është përshëndetje e mirë dhe përçon mirësi në zemrën e atij që e dëgjon. Si ky sqarim që jua kemi parashtruar në këtë 
sure, Allahu jua sqaron shpalljet në tërësi, me shpresë që ju t’i kuptoni e t’i zbatoni mësimet e tyre.

 Mësime nga ajetet:
 Plakat e moshuara lejohet të mos veshin mantele, për mungesë të epshit ndaj tyre.
 Masat mbrojtëse në fe janë sjellja e besimtarëve të përkushtuar.
 Justifikimet e arsyeshme janë shkak për të lehtësuar përgjegjësitë.
 Shoqëria muslimane është shoqëri solidare, bashkëpunuese dhe vëllazërore.

59  Kur fëmijët tuaj ta kenë arritur moshën pje-
kurisë seksuale, atëherë ata duhet të kërkojnë leje 
për të hyrë në shtëpitë tuaja në çdo kohë, ashtu siç 
është përmendur në lidhje me kërkimin e lejes nga 
ana e të rriturve më herët. Ashtu siç jua ka sqaruar 
dispozitat e kërkimit të lejes, Allahu jua sqaron 
juve të gjitha shpalljet e Tij (duke mos lënë asgjë 
të paqartë). Allahu e di mirë çdo gjë që është në 
interes të robërve të Vet dhe Ai është i Urtë në çdo 
gjë që ka urdhëruar për ta.

60  Sa u përket grave të moshuara, të cilat janë në 
menopauzë, nuk lindin dhe nuk synohen më për 
martesë, për shkak të pleqërisë së tyre, për to nuk 
është gjynah që të mos i vënë disa prej rrobave 
të tyre, siç janë mantelet e perçja, por jo duke i 
shfaqur bukuritë e fshehura (të trupit) për të cilat 
ato janë urdhëruar që t’i mbulojnë. Megjithatë, nëse 
ato i mbajnë të tilla rroba, do të ishte më mirë se 
mosvënia e tyre, si vazhdimësi e mbulimit dhe e 
nderit. Allahu dëgjon gjithçka që flisni dhe di çdo 
gjë që ju veproni. Atij nuk i fshihet prej tyre asgjë 
dhe Ai ka për t’ju shpërblyer për çdo mirësi (e sak-
rificë) që ju bëni.

61  Nuk është gjynah as për të verbrin, i cili e ka hu-
mbur shikim e as për atë që është i çalë a i sëmurë, 
që t’i lënë detyrimet të cilat nuk kanë mundësi t’i 
bëjnë, siç është dalja në luftë. Po ashtu, nuk është 
gjynah që ju, o besimtarë, të hani nga ushqimet që 
gjenden në shtëpitë tuaja apo në shtëpitë e bijve, 
të prindërve, të vëllezërve, të motrave, të xhaxha-
llarëve, të hallave, të dajallarëve e të tezeve tuaja. 
Apo në ato shtëpi që ju janë lënë nën kujdestari 
për t’i ruajtur, siç mund të jetë një roje e ndonjë 
kopshti. Nuk është gjynah për ju që të hani edhe 
në shtëpinë e shokëve tuaj, për shkak të dashami-

59  When your children reach the age of puberty 
they should seek permission at all times before en-
tering into your homes, as has been mentioned re-
garding the adults previously. Just as Allah makes 
clear the rulings of seeking permission for you, 
He also makes His verses clear. And Allah is ev-
er-aware of the requirements of His servants; wise 
in whatever laws He passes for them.

60  And the elderly women that no longer experi-
ence menstruation, or can no longer give birth, nor 
have any desire to marry again, there is no sin upon 
them if they do not wear some of their outer gar-
ments i.e. overcloak and veil, as long as they do not 
expose the beauty they have been commanded to 
conceal. However, for them to wear those garments 
is better for them than to discard them, enhancing 
veiling and chastity. Allah is all-hearing of your 
statements; none of them are hidden from Him and 
He shall requit you for them.

61  There is no sin upon the blind who has lost his 
eyesight, nor upon the lame nor the sick if they 
leave those responsibilities they can no longer ful-
fil, i.e. jihad in the way of Allah. O believers! There 
is no sin upon you in eating from your own homes 
or the homes of sons, nor in eating from the homes 
of your fathers, mothers, brothers, sisters, paternal 
uncles and aunts nor maternal uncles and aunts, nor 
those houses which you have been entrusted with 
safeguarding, i.e. garden-keeper. There is also no 
sin in eating at the house of your friend as is cus-
tomary to please him. It is not a problem whether 
you eat alone or together in groups. So when you do 
enter any houses like the ones mentioned above or 
any others, greet those within them with peace by saying: “Peace be upon you”, and if there is no one inside them, then 
greet yourselves by saying: “Peace be upon us and the pious servants of Allah”. This is a blessed greeting from Allah; 
He has legislated it for you because of the love and affection it spreads among you. It is also a pleasant greeting in that 
it pleases the soul of the one who hears is Just like the aforementioned clarity in this Sūrah, Allah clearly explains His 
verses in the hope that you will implement whatever they contain.

 Beneficial Points:
1. It is permissible for elderly women to not wear some outer garments; any doubts about that are settled.
2. Taking precaution in religion is a characteristic of the Mindful.
3. Genuine excuses are means having responsibility lessened.
4. A Muslim community is one in which there is shared responsibility, cooperation and brotherhood.
After Allah mentioned seeking permission before entering, He then mentions seeking permission before leaving, saying, 
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sepse asgjë nuk është e panjohur për Të. Dhe kështu Ai ka për t’ju shpërblyer për çdo vepër tuajën. Prandaj kujtoni Ditën 
kur njerëzit të kthehen tek Allahu për të dhënë llogari dhe Ai do t’ju tregojë atyre gjithçka që ata e patën bërë. Mësojeni 
se Allahu është i Dijshëm për gjithçka.

SURJA EL-FURKAN
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Përkrahja e Allahut për të Dërguarin e Tij, ngadhënjimi i Kuranit dhe përgjigjja ndaj dyshimeve të idhujtarëve.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  I Madhërishëm është Ai, i Cili i zbriti Librin Dallues (El-Furkan), që ndan të vërtetën nga e pavërteta, robit të Vet, 

Muhamedit, të cilin e dërgoi për të paralajmëruar njerëzit dhe xhindet për dënimin e Allahut.
2  Vetëm Atij i përket pushteti i qiejve dhe i Tokës, Ai nuk ka lindur a birësuar ndonjë fëmijë e as nuk ka ortakë a rivalë 

në pushtet. Gjithçka që ekziston, Ai e ka krijuari i Vetëm dhe e ka përcaktuar saktësisht në kohë e në masë me dijen 
dhe urtësinë e Vet.

 Mësime nga ajetet:
 Islami është fe e rregullit dhe e moralit, dhe përkushtimi i njeriut në mirësjellje i sjell atij vetëm begati dhe mirësi.
 Pozita e të Dërguarit të Allahut j duhet të vlerësohet e të nderohet më shumë se e çdo njeriu tjetër.
 Rreziku i sprovave dhe i përçarjeve që sjell kundërshtimi i Rrugës së Profetit j, si ndëshkim prej Allahut për nën-
vlerësimin e të Dërguarit të Tij.
 Kontrolli i Allahut mbi gjithçka, me pushtetin dhe dijen e Vet. 

* Pasi Allahu përmendi marrjen e lejes para se të 
hyhet, përmendi gjithashtu edhe marrjen e lejes për 
t’u larguar, duke thënë:

62  Besimtarë të sinqertë janë vetëm ata, të cilët 
besojnë në Allahun dhe në të Dërguarin e Tij dhe, 
kur ndodhen me të Dërguarin duke diskutuar për 
çështje në interes të muslimanëve, nuk largohen 
prej tij para se të kërkojnë leje. Ata që të kërkojnë 
ty leje për t’u larguar, o i Dërguar, janë besimtarët 
e vërtetë, që e kanë besuar Allahun dhe e kanë be-
suar të Dërguarin me sinqeritet. Prandaj, nëse ata 
të kërkojnë leje për nevojat që kanë, atëherë jepi 
leje kujt të duash dhe kërkoji Allahut që t’i falë për 
gjynahet e tyre, sepse Ai i fal ata që pendohen dhe 
është i Mëshirshëm me ta.

63  O besimtarë, nderojeni të Dërguarin e Allahut! 
Kur t’i drejtoheni atij, mos e thërrisni në emër, siç 
thërrisni njëri-tjetrin! Mos i thoni “O Muhamed!” 
ose “O i biri i Abdullahut!”, në emrin e babait të 
tij, por thirreni: “O i Dërguari i Allahut!” ose “O 
Profet i Allahut!”. Nëse ai ju thërret për ndonjë 
çështje që ka të bëjë me interesin e të gjithëve, 
mos e konsideroni fjalën e tij si ftesa që i bëni 
njëri-tjetrit për gjëra të zakonshme! Por nxitoni që 
t’i përgjigjeni asaj, pasi Allahu i njeh shumë mirë 
ata që i shmangen e i largohen fshehurazi atij, pa i 
marrë leje. Prandaj, le të kenë kujdes dhe të ruhen 
ata që e kundërshtojnë vendimin e të Dërguarit, në 
mënyrë që Allahu të mos i godasë me ndonjë sprovë 
ose t’i ndëshkojë me ndonjë dënim të dhembshëm, 
që nuk do të mund ta durojnë.

64  A nuk i përket Allahut gjithçka që gjendet në 
qiej dhe në Tokë, si krijimi, pushteti dhe drejtimi 
i tyre?! 
Ai e di shumë mirë, o besimtarë, çdo gjendje tuajën, 

62  The believers who are true in their faith are 
those who believe in Allah and His Messenger, and 
when they are summoned to convene by the Proph-
et peace be upon him for a matter in relation to the 
affairs of the Muslims, they do not leave until they 
seek his permission to do so. O Messenger! Indeed, 
those who seek your permission before leaving, 
they are the ones who truly believe in Allah and His 
Messenger; so if they seek your permission to leave 
due to some important matter that concerns them, 
grant permission to whomsoever you wish from 
them and ask Allah to forgive their sins. Indeed, Al-
lah Forgiving of the sins of whoever repents from 
His servants, and is merciful to them.

63  O believers! Honour the Messenger of Allah; 
when you call out to him, do not call him by name, 
e.g. “O Muhammad!”, or the name of his father, e.g. 
“O the son of Abdullah!”, like you call one another. 
Rather, say: “O Messenger of Allah, O Prophet of 
Allah!” And when he summons you for a general 
matter, do not treat his summoning like that of each 
other in petty issues; rather, hasten to answering his 
summon. Verily, Allah knows of those of you who 
leave covertly without seeking permission, so those 
who go against the command of the Messenger of 
Allah peace be upon him should fear that Allah can 
afflict them with trials and afflictions, or with a 
painful punishment they cannot bear.

64  Know well that to Allah belongs everything in 
the heavens and on earth: in terms of being His cre-
ation, under His supreme authority and His control. 
O people! He knows whatever conditions you are 
in; nothing is hidden from Him, and on the Day of 

Judgment when you return to Him after resurrection, He will inform you of all the deeds you did in the world. Allah 
knows everything, nothing in the heavens or the earth is hidden from Him.

The Criterion (Sūrah Al-Furqān)
 Themes of the Sūrah:

A focus is made on coming to the aid of the Messenger peace be upon him after the idolaters’ prolonged attack against 
him.

 Explanation:
1  Blessed is Allah who revealed the Qur’ān as a standard distinguishing between truth and falsehood, onto His servant 

and Messenger Muhammad peace be upon him, so that he could be a Messenger towards the humans and the jinn, and a 
warner to them of the punishment of Allah.

2  The One to Whom alone belongs authority over the heavens and earth, Who did not beget a child, nor has any partner 
in His authority, Who created everything appropriately and foresaw its creation according to His knowledge and wisdom 
to perfection.

 Beneficial Points:
1. The religion of Islam is one of order and etiquettes.
2. There is blessing and goodness in holding fast to etiquettes.
3. The status of the Messenger of Allah peace be upon him demands reverence and respect, more than that of anyone else.
4. Misfortune is in contradicting the way of the Prophet peace be upon him.
5. The authority of Allah and His knowledge encompass everything. 

٧٧ ٢٥
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ndiqni vetëm një njeri që e ka pushtuar magjia”.
9  Shiko, o i Dërguar, se si duke u munduar të t’i veshin ty këto shpifje, si: i magjepsur, magjistar, i çmendur etj., ata 

largohen nga e vërteta, nuk e gjejnë dot rrugën e udhëzimit dhe nuk munden ta vënë dot në dyshim sinqeritetin e bes-
nikërinë tënde.

10  I Madhërishëm është Allahu, i Cili po të dëshironte, do të të dhuronte në jetën e kësaj bote pasuri edhe më të mira 
se ato që ata t’i përmendën. Ai do të të falte kopshte me fruta e pemë, nën të cilat të rridhnin lumenj dhe pallate ku do 
të jetoje i lumtur.

11  Mirëpo nuk janë këto arsyet përse ata nuk të besojnë ty, o i Dërguar. Arsyeja është se ata nuk duan ta besojnë Ditën 
e Gjykimit. Atyre që nuk e besojnë Ditën e Gjykimit, Ne u kemi përgatitur zjarrin e Skëterrës.

 Mësime nga ajetet:
 Zoti i Vërtetë zotëron cilësitë e krijimit, sjelljes së dobisë, dhënies së jetë e të vdekjes. Këto veprime janë të pamu-
ndura nga zotat e rremë.
 Pohimi i dy cilësive të Allahut, Faljes dhe Mëshirës, që me to t’u japë afat njerëzve për t’u menduar e për t’u pe-
nduar.
 Të qenit i Dërguar nuk mohon natyrën e tij njerëzore.
 Modestia e të Dërguarit, i cili jetonte ashtu si njerëzit e thjeshtë.

3  Mirëpo idhujtarët adhurojnë në vend të Allahut 
zota të rremë, të cilët nuk mund të krijojnë asgjë e 
vetë janë të krijuar; të cilët nuk mund ta ndalojnë 
dëmin që t’i prekë dhe nuk mund t’i sjellin vetes 
dobi; të cilët nuk kanë në dorë as jetën, as vdekjen 
e as ringjalljen e të vdekurve nga varret.

4  Ata (mekas) që nuk besuan, thanë: “Ky Kuran 
është vetëm një gënjeshtër, të cilën Muhamedi e 
ka sajuar e ia ka veshur Allahut dhe për trillimin e 
së cilës atë e kanë ndihmuar edhe njerëz të tjerë”. 
Kjo është një e pavërtetë e madhe, sepse Kurani 
është Fjala e Allahut, të cilën nuk mund ta imitojnë 
as njerëzit e as xhindet.

5  Ata thanë: “Këto (shpallje) nuk janë tjetër, për-
veçse përralla të popujve të lashtë dhe legjenda të 
kota, të cilat Muhamedi kërkoi t’i shkruhen e t’i 
kopjohen dhe tani i reciton ato në mëngjes dhe në 
mbrëmje”.

6  Thuaj, o i Dërguar: “Kurani (që ju e mohoni) 
është shpallur nga Ai, i Cili i di të gjitha fshehtësitë 
që ekzistojnë në qiej dhe në Tokë. (Pra, si mund të 
thoni se ai është nga dikush që nuk di as shkrim e 
as lexim?!) Mirëpo Allahu është Falës dhe i Më-
shirshëm (me njerëzit, nëse ata pendohen)”.

7  Pastaj idhujtarët thanë: “Ç’është ky i Dërguar 
prej Allahut, që ha ushqim si të gjithë njerëzit dhe 
ecën nëpër tregje, që të plotësojë nevojat jetike e 
të kërkojë kafshatën?! Përse nuk i zbret Allahu atij 
një engjëll, që ta shoqërojë e të jetë pranë tij, që të 
tregojë vërtetësinë e tij e ta ndihmojë?!

8  Apo t’i zbresë atij një thesar prej qiellit ose t’ia 
mundësojë që të ketë një kopsht, prej të cilit mund 
të hajë fruta e prodhime dhe të mos lodhet duke 
ecur nëpër tregje, për të kërkuar furnizim?!” Ndërsa 
më keqbërësit prej tyre thanë: “Ju, o besimtarë, po 

3  Instead of Allah, the idolaters adopted deities 
who cannot create anything small or large, but are 
themselves created. Verily, Allah created them from 
non-existence; they are unable to fend off any harm 
from themselves nor bring themselves any benefit, 
nor are they able to cause death to any living or give 
life to any dead, or raise the dead from their graves.
And after Allah reminded them of their ascribing 
partners to Allah, He reminded them of their stance 
on His Book and Messenger, saying;

4  And those who disbelieved in Allah and His 
Messenger said: “This Qur’ān is nothing but a lie 
which Muhammad has fabricated and blasphe-
mously attributed to Allah. Other people have also 
helped him in its fabrication”. These disbelievers 
themselves have made a false statement, because 
the Qur’ān is the speech of Allah; it is impossible 
for humans and jinn to come up anything like it.

5  And these rejecters of the Qur’ān said, “The 
Qur’ān is vain tales of the previous people which 
they used to record; Muhammad has copied them. 
They are recited to him throughout the day”.

6  O Messenger! Say to these rejecters: The Qur’ān 
was revealed by Allah, Who knows of everything 
in the heavens and earth. It is not made up as you 
think it to be. Indeed, Allah Forgiving of those of 
His servants who repent, and is merciful to them.

7  The idolaters who rejected the Prophet peace 
be upon him said, “What is wrong with this man 
that claims he is a messenger from Allah when he 
eats food just as other people do, and walks around 
the markets in search of livelihood? Why did Allah 
not send an angel with him who would accompany 
him, proclaim his truthfulness and help him?”

8  “Or send down a treasure for him from the heavens, or that he has a garden from which he eats fruits, so that he does 
not need to walk around the markets in search of livelihood?” The oppressors also said, “O believers! You are not follow-
ing any messenger; you are only following a man whose intellect has been overwhelmed by magic.”

9  O Messenger! You should see and be amazed at how they can describe you with such false attributes, i.e. they said, 
“He is a magician”, “He has been spellbound”, and “He is insane”, so they deviated from the truth because of that. They 
are incapable of treading the path towards guidance and of questioning your truthfulness and honesty.

10  Blessed is Allah Who can, if He wishes, give you the good they think up for you like the gardens under the trees of 
which streams flow and the fruits of which you can eat; and can also grant you palaces in which you can live in luxury.

11  The statements that came from them were not said in search of the truth or evidence, rather, in conclusion, they have 
rejected the Day of Judgment. And for whoever rejects the Day of Judgment, I have prepared a blazing fire.

 Beneficial Points:
1. The true deity is One Who has the ability to create, benefit, give life, and cause death; the idols are incapable of doing 
all those things.
2. The disbelievers turn away from the truth relying on baseless doubts.
3. Affirmation of the qualities of forgiving and mercy for Allah.
4. Messengership does not necessitate negation of humanity from the Messenger.
5. The humility of the Prophet peace be upon him in that he lived as normal people live. 
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Të përmendin e kështu u shkatërruan për shkak të mjerimit të tyre”. 
19  Shihni sesi ata ju mohuan juve, o idhujtarë, në mëtimin tuaj (se ata janë shpëtimtarët tuaj), kështu që sot ju nuk keni 

mundësi as të shpëtoni e as të mbroheni. Prandaj, kushdo prej jush, o besimtarë, që bën padrejtësi, duke i bërë ortak 
Allahut, Ne kemi për ta bërë ta vuajë dënimin e madh. 

20  Ne, o i Dërguar, nuk kemi nisur para teje asnjë të dërguar që të mos kenë qenë njeri si të gjithë, që hante si të tjerët 
dhe dilte nëpër tregje si ata, kështu që edhe ti nuk je përjashtim. Ne i kemi bërë njerëzit sprovë për njëri-tjetrin në pasuri, 
varfëri, shëndet e sëmundje, për të parë se a do t’i duroni sprovat, që Allahu t’ju shpërblejë për durimin tuaj. Zoti yt i 
sheh mirë ata që durojnë dhe ata që nuk durojnë, ata që i binden dhe ata që e kundërshtojnë. 

 Mësime nga ajetet:
 Të gjithë njerëzit ndodhen midis frikës nga dënimi i Allahut dhe dëshirës për të fituar shpërblimin e Tij. 
 Kënaqësitë e kësaj bote dhe dëfrimet e bëjnë njeriun të harrojë vdekjen dhe atë që vjen pas saj. 
 Natyra njerëzore e të dërguarve është mirësi e madhe, sepse lehtëson marrëdhëniet me ta.
 Dallimet e njerëzve në mirësi e fatkeqësi janë provim prej Allahut për të gjithë njerëzimin. 

12  Sapo t’i shohë Skëterra prej së largu, ata do t’ia 
dëgjojnë asaj ushtimën e zierjes së tmerrshme dhe 
zhurmën e shfryrjes së nxehtësisë së fuqishme së 
saj ndaj tyre. 

13  Ndërsa kur ata të hidhen në ngushticat e saj, me 
duart e lidhura me vargonj në qafat e tyre, aty do të 
luten kundër vetes që të shkatërrohen, me shpresë 
se do të shpëtojnë prej saj. 

14  Mos kërkoni vetëm një herë që të shkatërroheni, 
por kërkojeni shkatërrimin shumë herë, sepse kurrë 
nuk keni për të gjetur përgjigje për atë që kërkoni, 
duke mbetur aty ku jeni përgjithmonë. 

15  Thuaju tani, o i Dërguar: “Vallë, ndëshkimi 
që po ju tregohet është më i mirë apo Xheneti i 
Përjetësisë, mirësitë e të cilit nuk kanë të sosur?! 
Allahu ua ka premtuar atë si shpërblim robërve të 
Vet besimtarë e të devotshëm, duke e bërë atë për-
fundim të tyre, në Ditën e Gjykimit. 

16  Aty do të kenë të gjithë mirësitë që do të dëshi-
rojnë dhe do të qëndrojnë përjetësisht.” 
Ky është premtimi i Allahut, që do të realizohet 
dhe Ai nuk e thyen premtimin. 

17  Ditën e Gjykimit, kur Allahu ka për t’i tubuar 
së bashku idhujtarët dhe të adhuruarit e tyre, Ai 
do t’i pyesë këta të fundit: “Vallë, ju i keni de-
vijuar robërit e Mi e i keni urdhëruar ata që t’ju 
adhuronin juve apo ata vetë e kanë humbur rrugën 
për tek Unë?!”

18  Ata do të përgjigjen: “I Lartësuar je Ti, o Zot, 
për të pasur ortakë. Ne nuk na takon që të marrim 
dikë tjetër për mbrojtës, përveç Teje. Atëherë, si 
mund të thërrisnim robërit e Tu të na adhuronin në 
vendin Tënd, kur edhe ne vetë e kërkonim ndihmën 
Tënde?! Por Ti u fale atyre dhe etërve të tyre më 
parë shumë mirësi materiale, derisa ata harruan të 

12  When the disbelievers will look at the hellfire 
from a distance, they will hear an unsettling, severe 
boiling sound emitting from it due to its anger upon 
them.

13  And when these disbelievers will be thrown into 
hell from a tight place, with their hands chained to 
their necks, they will call destruction upon them-
selves hoping to escape from hell.

14  O disbelievers! Do not call upon one type of 
destruction for yourselves today; call upon many 
types! It will make no difference; you will not be 
granted what you seek. Instead, you will remain in 
painful punishment forever.

15  O Messenger! Say to them: “Is the aforemen-
tioned punishment described for you better, or the 
everlasting paradise with its eternal blessings that 
never finish? It is the very same one that Allah has 
promised His Allah-conscious servants as a reward 
and abode they will return to on the Day of Judg-
ment.”

16  In this paradise, they will have whatever bless-
ings they desire; that is a promise on Allah which 
His Allah-conscious servants will ask Him for. And 
the promise of Allah will be fulfilled, because He 
never breaks promises.

17  On the day when the rejecting idolaters will be 
gathered, together with whatever they worshipped 
instead of Allah, He will say to those worshipped, 
scolding those who worshipped them, “Did you 
lead My servants astray by commanding them to 
worship you, or did they go astray of their own ac-
cord?”

18  The worshipped ones will say, “Our Lord! You 
are exalted from having any partner. It was not for us to take any guardians instead of You, so how could we call Your 
servants to worship us instead of You? Our Lord! Rather, You granted these idolaters and their forefathers enjoyment 
through the pleasures of the world, gradually leading them into their destruction, until they forgot Your remembrance and 
worshipped others with You. They were people doomed due to their wretchedness.”

19  O idolaters! Verily, those you worshipped other than Allah have belied you in your claims against them, so you cannot 
fend off the punishment from yourselves nor help them due to your incapability. O believers! Whoever oppresses from 
amongst you by ascribing partners to Allah, I shall make him suffer a great punishment, just like I will make the ones 
mentioned suffer.
When the idolaters disapproved of the Messenger peace be upon him eating food and walking in the markets, Allah 
refuted them by saying,

20  O Messenger! All the messengers I sent before you were humans who would eat food and walk in the markets; you 
are not a unique messenger in that sense. O people! I have made you tests for each other by granting you varying degrees 
of affluence, poverty, health and sickness; throughout these different circumstances, will you bear whatever I afflict you 
with so that I may reward you upon your patience? Your Lord is ever-aware of those who bear patience and those who do 
not, and those who obey Him and those who disobey Him.

 Beneficial Points:
1. The blend of inciting fear of the punishment of Allah, together with awakening a longing for His reward.
2. Those worshipped will proclaim innocence from those that worshipped them on the Day of Judgment.
3. Pleasures of the world make one forget the remembrance of Allah.
4. The Messengers being humans is a blessing of Allah for the people, because it is easier to relate to them.
5. People being in varying levels of blessings and trials is a test from Allah for His servants. 
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