
lë shejtani njeriun të poshtëruar.”
30  I Dërguari thoshte: “O Zoti im, vërtet që populli im e ka braktisur këtë Kuran i kanë kthyer shpinën.”
31  Këto që po i kalon ti, o i Dërguar: shpifjet, shqetësimet dhe pengimi që i bëjnë ata rrugës sate, i ka kaluar çdo profet 

që ka qenë para teje. I patëm bërë atij armiq nga kriminelët e popullit të vet. Allahu të mjafton si Udhëzues për tek e 
Vërteta si Mbrojtës yt kundër armiqve të tu.

32  Ata që e mohuan Allahun, thanë: “Përse të mos i zbriste ky Kuran atij (Muhamedit) i gjithi njëherësh, por iu zbrit 
pjesë-pjesë e vargje-vargje?!” Ne e zbritëm Kuranin pjesë-pjesë, me qëllim që të forconim zemrën tënde, o i Dërguar, 
për të qenë më i lehtë për t’u kuptuar e për t’u mësuar përmendësh. 

 Mësime nga ajetet:
 Mohimi i Allahut dhe bërja shirk ndaj Tij i bëjnë veprat e mira të papranueshme nga Allahu. 
 Rrezikshmëria e miqësisë së ngushtë me ata që të ndikojnë për keq në besim. 
 Kurani i largon dyshimet e ndikimet e shoqërisë së keqe, ashtu siç heqja dorë nga Kurani sjell lëkundje të zemrës në 
besim. 
 Prej urtësive që Kurani u zbrit brenda 23 vjetëve pjesë-pjesë, ishte për të qetësuar zemrën e Profetit dhe për të lehtësuar 
kuptimin, mësimin përmendësh dhe zbatimin e tij. 

21  Jobesimtarët, që mendojnë se nuk do të takohen 
me Ne dhe nuk i tremben dënimit Tonë, thonë: “E 
përse nuk i zbret Allahu engjëjt që të na tregojnë 
vërtetësinë e Muhamedit ose ta shihnim Zotin tonë 
me sy e të na tregonte Vetë?! Vërtet, mendjemadhë-
sia u shtua në zemrat e tyre aq sa i pengoi ata që të 
besonin. Me këtë që ata thanë, vërtet që e kaluan 
kufirin në mohim e arrogancë.

22  Ditën kur ata t’i shohin engjëjt, gjatë vuajtjeve 
të vdekjes, gjatë jetës së varrit, kur të ringjallen, 
kur të drejtohen për të dhënë llogari dhe kur të 
dynden për në Xhehenem, për kriminelët nuk do 
të ketë gëzim, ndryshe nga ç’ndodh me besimtarët. 
Aty engjëjt do të thonë: “Qofshi të larguar nga për-
gëzimet e Allahut”!

23  Pastaj Ne i kthehemi çdo vepre që ata kanë bërë 
e do t’ua bëjmë atë pluhur të shpërndarë. 

24  Ndërkohë banorët e Xhenetit atë ditë do të jenë 
në më të mirin vend e në më të mirën qetësi. 

25  Atë ditë do të çahet qielli me re e do të zbresin 
(prej tyre) engjëjt në mënyrën më madhështore.

26  Atëherë (do ta kuptojnë njerëzit se) Pushteti i 
vërtetë i përket vetëm të Gjithëmëshirshmit dhe për 
jobesimtarët do të jetë vërtetë e vështirë.

27  Atë ditë ai që ka bërë padrejtësi (idhujtari) do 
të kafshojë duart e veta e do të thotë: “Ah, i mjeri 
unë, sikur ta kisha marrë Rrugën e shpëtimit bash-
kë me të Dërguarin, që erdhi me të Vërtetën prej 
Zotit të tij.”

28  Pastaj i kthehet vetes duke e mallkuar që zgjodhi 
për mik atë që e ka devijuar: “Ah, mjerimi rëntë 
mbi mua, sikur të mos kisha pranuar që ta bëja 
filanin mik e të afërt!

29  Ai më devijoi, duke më larguar prej Kuranit, 
që më pati treguar rrugën e Profetit. Dhe ja sesi e 

21  The disbelievers who do not expect to meet Me 
and who do not fear My punishment said, “Why 
does not Allah send down the angels to us, so they 
can tell us about the truth of Muhammad?’ or ‘Why 
can we not see our Lord with our own eyes, so He 
can tell us about that?’ They are too proud within 
themselves and this prevented them from having 
faith, and they have gone beyond the limit of dis-
belief and transgression by this statement of theirs.

22  On the Day when these people will see the an-
gels at the time of their death, in the Transitory 
Stage, when they are resurrected, when they are 
driven to give account and when they are entered 
into the Fire, there will be no good news for them 
on those occasions, unlike the believers, and the an-
gels will say to them, “Unlawful and forbidden for 
you is the good news from Allah.”

23  I shall turn to the good deeds the disbelievers 
did in the world and due to their invalidity and lack 
of benefit because of their disbelief, I will scatter 
them like the particles of dust a person sees in the 
window.

24  The believers, the people of Paradise, on that 
day will have a better position and place of rest and 
sleep than these disbelievers. That is because of 
their faith in Allah and their righteous deeds.

25  Mention - O Messenger - the day when the sky 
will split apart to reveal thin white clouds, and the 
angels will be sent down to the plains of the gather-
ing in abundance due to their large number.

26  Kingdom, which is the true and established 
kingdom, on the Day of Judgment will be for the 
Merciful, may He be glorified. That day will be dif-
ficult for the disbelievers as opposed to the believers for whom it will be easy.

27  Mention - O Messenger - the day the evildoer on account of leaving out following the Messenger (peace be upon him) 
will bite his own hand out of regret and say, ‘If only I had followed the Messenger and what he brought from his Lord, 
and I had taken a path with him to salvation.’

28  He will also say due to extreme grief cursing himself: Alas for me! If only I had not taken so-and-so disbeliever as a 
friend!

29  This disbelieving friend led me away from the Qur’ān after it reached me through the Messenger. Satan has always 
been one who betrays man often. When some difficulty comes on him, he renounces him.

30  The Messenger will say on that day complaining about the condition of his people: O my Lord! My people, to whom 
You sent me, left this Qur’ān and ignored it.

31  Similar to the harm and preventing others from your path that you - O Messenger - encountered from your people, 
I had assigned to every Prophet before you an enemy from among the evildoers of his people. Your Lord is a sufficient 
guide, who guides to the truth, and He is a sufficient helper, who will help you against your enemy.

32  Those who disbelieved in Allah said, ‘Why was the Qur’ān not sent down to him all at once instead of in bits and 
pieces?’ I sent the Qur’ān bit by bit to strengthen your heart - O Messenger - by its revelation time after time. I revealed 
it bit by bit to you to make it easy for you to understand and memorise it.

 Beneficial Points:
1. Arrogance is a barrier from guidance to the truth.  2. Disbelief prevents the acceptance of righteous deeds.  3. Disbelief 
will be the cause of great regret on the Day of Judgement.  4. The danger of evil friends.  5. The harm of abandoning 
the Qur’ān.    6. The enmity of the people of falsehood for the people of truth is ongoing.  7. One of the wisdoms behind 
revealing the Qur’ān gradually is to reassure the Prophet (peace be upon him) and to facilitate his understanding, mem-
orisation and practice.  8. Refutation of the doubts raised by the disbelievers with regard to the gradual revelation of the 
Qur’ān.
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40  Madje, ata kanë kaluar edhe pranë vendbanimit të popullit të Lutit, mbi të cilin u lëshua shi gurësh, si ndëshkim 
për kryerjen e fëlligështisë së tyre, në mënyrë që të nxirrej mësim nga kjo. A mos vallë ata kanë qenë të verbër e nuk 
e kishin parëse çfarë ndodhi me atë vendbanim?! Jo, por ata në të vërtetë nuk e kanë besuar ringjalljen dhe as marrjen 
në llogari përpara Allahut. 

41  Sa herë që të shohin ty, o i Dërguar, mohuesit e popullit tënd fillojnë të të përqeshin, duke thënë me ironi: “Vallë, ky 
qenka ai që Allahu e paska dërguar profet?!

42  Ishte gati duke na shmangur prej adhurimit të zotave tanë. Sikur të mos ishim të qëndrueshëm në adhurimin ndaj 
tyre, ai do t’ia kishte arritur me argumentimin dhe faktet e tij.” Por më vonë, kur ta shohin qartazi dënimin në varret e 
tyre e në Ditën e Gjykimit, atëherë kanë për ta kuptuar se cilët kanë qenë në rrugën e devijuar, ti apo ata. 

43  A e ke parë, o i Dërguar, atë njeri që konsideron për zot mendjen dhe dëshirën e vet?! Vallë, ti mendon se mund t’i 
bëhesh atij kujdestar, që ta shtysh drejt besimit dhe ta ndalosh së mohuari?!

 Mësime nga ajetet:
 Mohimi i Allahut dhe mohimi i argumenteve që tregojnë rreth ekzistencës dhe njëshmërisë së Tij, janë shkaqet që i 
kanë shkatërruar popujt me ndëshkime. 
 Mungesa e besimit në Ringjallje është shkak i mosmarrjes mësim prej ndëshkimeve të popujve të mëhershëm. 
 Përqeshja me ndjekësit e së Vërtetës është tipar i jobesimtarëve dhe mohuesve. 
 Rrezikshmëria që kanoset prej ndjekjes së qejfeve dhe dëshirave. 

33  Sa herë që idhujtarët të vijnë ty, o i Dërguar, me 
ndonjë krahasim (dyshim, argument), Ne të sjellim 
ty përgjigjen e drejtë e të saktë, që përmban shpje-
gimin më të mirë. 

34  Ata do të tubohen në Ditën e Gjykimit, duke u 
tërhequr zvarrë për në Xhehenem e fytyra përtokë. 
Në fakt, ata janë në pozitën më të keqe, sepse i pret 
Xhehenemi dhe janë më të largëtit prej së Vërtetës, 
sepse rruga e tyre është mohimi dhe humbja.

35  Në të vërtetë Ne i dhamë Musait Teuratin dhe 
vëllain e tij - Harunin ia bëmë profet, me qëllim që 
ta ketë për ndihmës. 

36  Atyre u thamë: “Shkoni tek Faraoni dhe populli 
i tij, të cilët i kanë mohuar shpalljet Tona”. Dhe 
kështu ata e zbatuan urdhrin Tonë; shkuan tek egjip-
tianët e i ftuan ata që të adhuronin vetëm Allahun. 
Mirëpo Faraoni dhe njerëzit e tij i quajtën gënjesh-
tarë të dërguarit tanë, kështu që Ne i shkatërruam 
ata në mënyrë të ashpër. 

37  Madje, edhe popullin e Nuhut, pasi e mohoi 
ardhjen e të dërguarve (duke e quajtur Nuhun gë-
njeshtar) Ne e përmbytëm. Këtë dënim e bëmë 
argument të Fuqisë së Sonë për t’i asgjësuar keq-
bërësit, për të cilët kemi përgatitur një dënim të 
dhembshëm në Ditën e Ringjalljes.

38  Kështu i zhdukëm edhe Adin - popullin e Hudit, 
Themudin - popullin e Salihut, banorët e Resit, si 
dhe shumë e shumë breza që ishin ndërmjet tyre 
në shekuj. 

39  Dhe secilit prej tyre Ne i çuam shembujt e popuj-
ve të mëparshëm, që i patëm shkatërruar, në mënyrë 
që të merrnin mësim prej tyre e të frikësoheshin. 
Mirëpo ata mohuan e u treguan arrogantë njësoj si 
paraardhësit, kështu që Ne i shfarosëm, si të mos 
kishin ekzistuar më parë. 

33  The idolaters do not bring to you - O Messenger 
- any point that they propose except that I bring to 
you the true and firm response to it and I bring to 
you something that is better explained.

34  Those who will be driven on the Day of Judg-
ment being dragged on their faces to Hell. Such 
people are in the worst place because their place 
will be Hell and they are on the worst path because 
their path is the path of disbelief and deviation.

35  I gave Moses the Torah and appointed his broth-
er, Aaron, as a Messenger to help him.

36  So I said to them: Go, both of you, to Pharaoh 
and his people who denied My signs. So they ful-
filled our instruction and went to them and invited 
them to Allah’s Oneness, but they denied them and 
I then destroyed them completely on account of 
their denial.

37  The people of Noah, too: when they rejected 
the Messengers by rejecting Noah (peace be upon 
him), I destroyed them by drowning them in the 
ocean, and I made their destruction a sign of My 
Power to eliminate the wrongdoers. I have prepared 
a painful punishment on the Day of Judgment for 
the wrongdoers.

38  I also destroyed the Ad, the people of Hud, and 
the Thamud, the people of Salih. I destroyed the 
people of the Well and I destroyed many commu-
nities between these three.

39  To each of these who were destroyed I had de-
scribed the destruction of the previous communities 
and the reasons for it so that they take heed, and 
each of them I completely destroyed because of 
their disbelief and stubbornness.

40  These rejecters from your people in their travel to the Levant have come by the town of people of Lot on which stones 
had rained down as a punishment for their immoral behaviour so that they make take heed. Were they blind to this town 
and did they not see it? No! Instead they do not expect to be raised from the dead and taken to account thereafter.

41  Whenever these rejecters meet you - O Messenger - they ridicule you by saying mockingly and in denial:   Is this the 
one Allah has sent as a Messenger to us?

42  He almost led us astray from the worship of our gods. If we had not stood so firmly by their worship, he would have 
turned us away from it by his arguments and proofs. They will soon come to know, when they see the punishment in their 
graves and on the Day of Judgement, who is furthest from the path - is it them or he - and they will come to know which 
of them is astray.

43  Have you seen - O Messenger - the person who made his desire a god and followed it! Will you be a guardian over 
him to bring him back to faith and prevent him from disbelief?

 Beneficial Points:
1. Rejection of Allah and denial of His signs is a cause for communities to be destroyed.
2. The lack of faith in resurrection is the cause for not taking heed.
3. Mocking the people of truth is the trait of the disbelievers.
4. The danger of following one’s desires. 
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nuk mund të krijojnë asgjë. 
51  Po të kishim dashur, Ne do të kishim nisur të dërguar për çdo vendbanim, që t’i paralajmëronin banorët e tyre për 

ndëshkimin prej Allahut. Por Ne nuk e deshëm këtë dhe e bëmë Muhamedin j të Dërguar për mbarë njerëzimin. 
52  Kështu që mos iu bind jobesimtarëve kur të kërkojnë që t’u shkosh mbas fijes e t’ua dëgjosh parashtrimet. Përkundrazi, 

kundërshtoji ata me argumentet e Kuranit në këtë luftë të madhe (mes së vërtetës dhe të pavërtetës), duke bërë durim 
ndaj shpifjeve të tyre dhe duke përballuar vështirësitë e thirrjes së tyre në rrugën e Allahut.

53  Allahu është Ai që ka bashkuar ujin e dy deteve (dy lloje ujërash), ku njëri është i ëmbël dhe tjetri është i kripur, 
duke i ndarë prej njëri-tjetrit me një pengesë të padukshme që nuk i lë të përzihen. 

54  Është Ai që prej ujit të mashkullit e të femrës krijoi njerëzit dhe vendosi mes tyre lidhjet e gjakut dhe lidhje miqësore 
nga martesa. Zoti yt, o i Dërguar, është i Fuqishëm për të gjitha këto (dukuri të përmendura në ajetet e mësipërme). 

55  Ndërsa idhujtarët adhurojnë në vend të Allahut idhuj e zota të rremë, adhurimi i të cilave nuk u sjell asnjë dobi, ashtu 
sikurse mos adhurimi i tyre nuk u sjell asnjë të keqe. E me këtë veprim jobesimtarët bëhen ithtarë të shejtanit, i cili e 
zemëron Allahun e Lartësuar.

 Mësime nga ajetet:
 Degradimi i jobesimtarëve në logjikë e intuitë deri në nivel më të ulët sesa kafshët, për shkak se mohojnë Allahun, i 
Cili është Krijuesi, Furnizuesi dhe Drejtuesi i gjithçkaje. 
 Fenomeni i hijes është një prej argumenteve të Allahut, që tregojnë për Fuqinë e Tij Madhështore (me rrotullimin e 
Tokës). 
 Ndryshimi i fakteve dhe i argumenteve bindëse është një metodë edukimi e suksesshme. 
 Ftesa e njerëzve nëpërmjet Kuranit është një formë e përpjekjes në Rrugën e Allahut. 

44  A mos vallë mendon, o i Dërguar, se shumica e 
atyre që ti i thërret për të njësuar Allahun dhe për 
t’ju bindur Atij të dëgjojnë për të të pranuar apo me-
ndojnë rreth argumenteve që u sjell?! Përkundrazi, 
ata janë si bagëtitë në dëgjimin, arsyetimin dhe të 
kuptuarit e tyre; madje janë edhe më të humbur se 
kafshët nga rruga e duhur. 

45  A nuk i shikon, o i Dërguar, se si Allahu e shfaq 
Fuqinë e Tij Absolute edhe në faktin se si Ai e 
zgjat hijen e objekteve në sipërfaqen e Tokës?! Po 
të kishte dashur, Ai do ta kishte lënë hijen të pa-
lëvizshme, por shiko se si e ka bërë diellin që të 
jetë tregues i saj. 

46  Pastaj(shiko sesi) Ne e kapim atë duke e shkur-
tuar pak nga pak drejt Nesh (me ngritjen e diellit 
drejt qiellit). 

47  Allahu është Ai është që e bëri natën si petk për 
t’ju mbuluar juve dhe të gjitha gjërat; është Ai që 
jua mundësoi gjumin si prehje e qetësim për ju prej 
angazhimeve tuaja; është Ai që ju mundësoi edhe 
ditën, kohë në të cilën të jeni aktivë e të dilni për 
të plotësuar nevojat tuaja. 

48  Është Ai që i dërgon edhe erërat si përgëzuese të 
(fillimit të zbritjes së shiut i cili është prej) Mëshirës 
së Tij për robërit e Vet e që pas të cilave, prej qiellit, 
Ne lëshojmë ujë të pastër e pastrues. 

49  Të tillë që me të t’i japim jetë një toke të vdekur, 
duke e mbushur me gjelbërim dhe që t’ia shuajmë 
etjen çdo gjëje që e kemi krijuar, prej kafshëve dhe 
njerëzve të shumtë. 

50  Këtë ujë, në të vërtetë, Ne e kemi shpërndarë 
mes njerëzve, në mënyrë që ata ta përkujtojnë Mi-
rësinë e Fuqinë e Allahut ndaj tyre. Mirëpo shumica 
e njerëzve nuk dëshirojnë tjetër vetëm se të jenë 
mosmirënjohës, duke ia dedikuar këto idhujve që 

44  Rather, do you - O Messenger - think that most 
of those whom you call towards Allah’s Oneness 
and obedience, hear with acceptance or understand 
the arguments and proofs? They are just like cattle 
in terms of their hearing, comprehension and un-
derstanding. Rather, they are further from the path 
than cattle are.

45  Have you - O Messenger - not seen how your 
Lord extends the shade on the surface of the earth. 
If He had willed to make it stand still without mov-
ing He could have done so. Then I made the sun an 
indicator for it, becoming long and short in accord-
ance to it.

46  Then I retracted the shade by reducing it grad-
ually little by little in accordance to the height of 
the sun.

47  It is Allah who has made the night like a gar-
ment to cover you and cover all things. It is He who 
made sleep a rest that you could enjoy from your 
occupation. It is He who made the day a time when 
you go out to your work.

48  It is He who sent the winds as heralds of good 
news of the fall of rain which is His Mercy to His 
servants. I sent down from the sky rain water that is 
pure which they use to purify themselves.

49  So that I can revive by means of the water that 
comes down a barren land that has no vegetation by 
causing various types of plants to grow and spread-
ing greenery on it, and to give that water as a drink 
to the many animals and people I have created.

50  I have explained in various ways in the Qur’ān, 
the arguments and proofs so that they might take 
heed, but most people persist in their rejection and 
denial of the truth.

51  If it had been My will, I would have sent a Messenger to every town, to warn them of Allah’s punishment. But I did 
not will that. I only sent Muhammad (peace be upon him) as a Messenger to all people.

52  So do not follow the disbelievers in their demands for you to be soft with them and in the proposals that they put 
forward. Strive against them with this Qur’ān that is revealed to you a mighty struggle by being patient over their harm 
and tolerating difficulties in calling them to Allah.

53  It is Allah, may He be glorified, who merged the water of the two bodies of flowing water. He mixed the sweet and 
the salty, and put a barrier and dividing line between them that prevents them from intermingling.

54  It is He who created human beings from the semen of men and women. By creating human beings He established 
the relationship of kinship by blood and relationship by marriage. Your Lord is all powerful and Nothing is outside His 
ability. It is through His Power that He created man from the semen of a man and woman.

55  Yet instead of Allah, the disbelievers worship idols that can neither benefit them, if they follow them, nor harm them, 
if they go against them. The disbeliever has always followed Satan in that which angers Allah, may He be glorified.

 Beneficial Points:
1. The disbeliever stoops to a level lower than that of the animals on account of his rejection of Allah.
2. The phenomenon of shade is one of the signs of Allah that indicate His Power.
3. The creation of the night for rest and the day for work is a blessing of Allah.
4. Rain is a form of Allah’s mercy for His creation.
5. Diversification of arguments and proofs is an effective educational style.
6. Calling by means of the Qur’ān is one of the forms of striving in Allah’s path. 
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62  (I Gjithëmëshirshmi - Rrahmani) Është Ai i Cili e bëri natën edhe ditën zëvendësuese të njëra-tjetrës, për këdo që 
dëshiron të mendohet apo dëshiron të jetë mirënjohës, pasi ashtu siç Ne kemi Fuqi që t’ua kthejmë natën në ditë, kemi 
mundësi t’ua ndryshojmë pozitat dhe gjendjet e tyre. 
*Pasi përmendi jobesimtarët dhe refuzimin e tyre për të besuar e për t’iu bindur Allahut, Ai përmend edhe cilësitë e 
robërve të Vet vepërmirë që kanë pranuar që t’i nënshtrohen Atij, duke thënë: 

63  Ndërsa robërit e të Gjithëmëshirshmit (Rrahmanit) janë ata që ecin mbi tokë të sjellshëm e modestë. Kur atyre u 
drejtohen injorantët, ata nuk ua kthejnë me të njëjtën mënyrë, por u thonë fjalë të mira, për të mos i lënë në padituri. 

64  Janë ata të cilët, për hir të Zotit të tyre, qëndrojnë në sexhde të përulur, si dhe qëndrojnë gjatë në këmbë, duke lexuar 
Kuran në namazin e natës. 

65  Janë ata që në lutjet të cilat ia drejtojnë Krijuesit të tyre, vazhdimisht thonë: “Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin e 
Xhehenemit, pasi vërtet që dënimi i Xhehenemit është i pashmangshëm e i përjetshëm për atë që vdes jobesimtar! 

66  Ai është vendi më i keq për atë që qëndron përkohësisht në të dhe është vendi më i keq për atë që qëndron përgjith-
monë në të.”

67  Janë ata që, kur shpenzojnë nga pasuria e vet, nuk arrijnë kufijtë e shpërdorimit dhe as nuk bëhen dorështrënguar 
ndaj atyre të cilëve e kanë detyrim t’u japin, vetvetes apo të tjerëve, por gjithmonë tregohen mesatarë mes teprimit e 
koprracisë.

 Mësime nga ajetet:
 Ai që u bën thirrje njerëzve për tek Allahu, nuk kërkon shpërblim prej tyre. 
 Allahu është lartësuar mbi Fronin e Vet, ashtu siç i shkon për shtat Qenies së Tij Supreme. 
 Rrahman (i Gjithëmëshirshmi) është një prej emrave të Allahut të Lartësuar. Askush nuk mund ketë pjesë në këtë 
emër, pasi kjo cilësi e Tij tregon se të gjitha krijesat në jetën e kësaj bote jetojnë prej Mëshirës së Tij gjithëpërfshirëse. 
 Ndihma që Allahu i Lartësuar u ka dhënë robërve të Vet me ndryshimin e natës dhe të ditës, në mënyrë që të plotësojnë 
atë që nuk e kanë arritur në ndonjërën prej tyre. 
 Prej cilësive të robërve të të Gjithëmëshirshmit janë modestia dhe butësia, bindja ndaj Allahut kur njerëzit janë të 
çoroditur, frikësimi prej ndëshkimit të Allahut dhe qëndrimi mesatar në shpenzim e në çdo çështje tjetër të kësaj bote.

56  Ne nuk të kemi nisur ty, o i Dërguar, përveçse 
për të përgëzuar ata që i binden Allahut me besim 
e vepra të mira dhe për të paralajmëruar ata që e 
kundërshtojnë Allahun me mohim dhe gjynahe. 

57  Prandaj thuaju atyre, o i Dërguar: “Unë nuk po 
ju kërkoj ndonjë shpërblim që ju përcolla Kuranin. 
Por nëse dikush prej jush dëshiron që të fitojë Kë-
naqësinë e Allahut, duke dhënë vullnetarisht në 
ndihmë të Rrugës së Tij, le ta bëjë. 

58  Dhe pastaj, në të gjitha çështjet e tua, mbështetu 
tek i Gjalli i Përjetshëm, i Cili nuk vdes kurrë! Lar-
tësoje Atë prej çdo të mete e mangësie dhe lavdëroje 
vazhdimisht. Mjafton që Ai di mirë çdo gjynah që 
bëjnë robërit e Vet, asgjë prej tyre nuk mund t’i 
fshihet Atij dhe Ai do t’u japë atë që meritojnë. 

59  Është Ai që krijoi qiejt, Tokën dhe gjithçka që 
ekziston në mes tyre brenda gjashtë ditësh, pastaj 
u ngrit përmbi Arsh (Fron), ashtu siç i përshtatet 
Lartmadhërisë së Tij. Ky, pra, është i Gjithëmë-
shirshmi. Për të mësuar rreth Tij, o i Dërguar, (mos 
pyet njerëzit por) pyet të Mirinformuarin (Zotin 
tënd), i Cili di çdo gjë dhe të tregon rreth Vetes në 
mënyrën më të saktë. 

60  Kur jobesimtarëve u thuhet: “Bjerini në sexhde 
Rrahmanit - të Gjithëmëshirshmit (Allahut)!”, ata 
thonë: “E kush është Rrahmani - i Gjithëmëshirshmi 
që t’i biem në sexhde?! Po na urdhëron t’i përulemi 
dikujt që nuk e njohim?!” Kështu, kjo porosi ua 
shtoi edhe më shumë arrogancën dhe largimin prej 
besimit në Allahun. 

61  I Lartmadhëruar (e i Panevojë për adhurimin 
tuaj) është Ai, i Cili vendosi në qiell yje e yjësi të 
shumta, për udhëtarët që kërkojnë orientim në errë-
sirë; Ai, i Cili vendosi në të një diell, që çliron nxeh-
tësi e dritë dhe një hënë e cila, e reflekton atë dritë. 

56  I sent you - O Messenger - only to give good 
news to those who follow Allah, by having faith 
and doing righteous actions, and to warn those who 
go against Him, by committing disbelief and sin.

57  Say, O Messenger: I am not asking for any re-
ward for conveying the message. But anyone of you 
who wishes to take a path towards Allah’s pleasure 
by spending, then let him do so.

58  Put your trust - O Messenger - in all of your af-
fairs in Allah, the Living and Everlasting who nev-
er dies, declare His purity and celebrate His praise, 
may He be glorified. He knows the sins of His serv-
ants well enough. Nothing of that is hidden from 
Him and He will recompense them for the same.

59  The One who created the heavens and earth and 
what is between them in six days, and then estab-
lished Himself on the throne, in a meaning that is 
befitting for His Majesty. He is the Merciful, so ask 
then - O Messenger - about Him, One who is aware, 
and that is Allah - the One who knows everything 
and from Whom nothing is hidden.

60  When it is said to the disbelievers: Prostrate to 
the Merciful, they say: We will not prostrate to the 
Merciful. What is the Merciful? We do not know or 
acknowledge Him. Should we prostrate to what you 
tell us when we do not know Him?! His instruction 
to them to prostrate to Him only puts them further 
away from having faith in Allah.

61  Blessed is He Who made stations in the heavens 
for the planets and the moving stars, Who made in 
the sky a sun that radiates light, and Who made a 
moon that illuminates the earth with the light of the 
sun that it reflects.

62  It is Allah who made the night and day follow and replace each other, for anyone who wishes to take a lesson from 
Allah’s signs and come onto the right path, or wishes to be grateful to Allah for His favours.
After Allah mentioned in this Sūrah the disbelievers who turn away from having faith in Allah and following Him, He 
mentioned the attributes of His righteous servants who are devoted to following Him and He said:

63  The servants of the Merciful are the believers who walk humbly on the earth with dignity, and when the foolish ad-
dress them they do not retaliate in the same manner but they tell them something that saves them from their evil.

64  Those who spend the night prostrating on their foreheads and standing on their feet, praying to Allah.
65  Those who say in their prayer to their Lord: Our Lord, remove from us the punishment of Hell, for the punishment of 

Hell is perpetual and everlasting for those who die as disbelievers.
66  It is a terrible place of settlement for anyone, and a terrible place of residence for anyone.
67  They are those whom when they spend their wealth do not go to the limit of extravagance in their spending, nor do 

they restrict their spending to only those whom they have to spend on such as themselves and others, but their spending 
is balanced between wastefulness and niggardliness.

 Beneficial Points:
1. The person who calls to Allah does not seek a reward from people.
2. Allah transcends His creation.
3. The Merciful (Al-Rahman) is one of the names of Allah that no one has ever shared with Him. It indicates to one of 
His attributes which is the attribute of Mercy.
4. The servant is assisted by the night and day coming one after the other to make up any act of obedience missed in any 
one of them.
5. Some of the attributes of the servants of the Merciful is their humility and tolerance, their obedience to Allah when 
people are neglectful, their fear of Allah and their adherence to moderation in spending and in other matters. 
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më të lartë të Firdeusit, për durimin dhe qëndrueshmërinë që kanë treguar në bindje ndaj Allahut. Atje do të presin për-
shëndetjet dhe selamet e engjëjve, duke shpëtuar kështu prej çdo të keqeje. 

76  Ata do të qëndrojnë atje përgjithmonë dhe ai do të jetë për ta vendbanimi më i mirë ku do të jetojnë. 
77  Thuaju, o i Dërguar, mohuesve kokëfortë: “Zoti im nuk kujdeset për ju ngaqë pret dobi prej bindjes suaj, por Ai 

nuk ju dënon sepse në mesin tuaj ka robër që i luten Atij me adhurim dhe nevojë. Po të mos ishin ata, Ai nuk do t’ia 
dinte për ju, sepse ju e mohuat të Dërguarin që ju solli mesazhin nga Zoti juaj, por ndëshkimi për këtë mohim është i 
pashmangshëm.

 Mësime nga ajetet:
 Disa nga cilësitë e robërve të të Gjithëmëshirshmit janë: Largimi i tyre prej idhujtarisë, largimi prej marrjes së çdo jete 
të pafajshme, largimi prej çdo forme imoraliteti, largimi prej çdo gjëje të kotë e negative, vlerësimi maksimal i ajeteve 
të Allahut dhe duaja e tyre e sinqertë e drejtuar vetëm ndaj Tij. 
 Pendimi që i fshin gjynahet e kaluara është ai i cili shoqërohet me lënien e gjynaheve dhe kryerjen e adhurimeve. 
 Durimi dhe qëndrueshmëria në zbatimin e porosive të Allahut janë shkak për të hyrë në Xhenetin më të lartë. 
 Allahu nuk ka nevojë për besimin e jobesimtarëve. 

68  Janë ata që nuk lusin zota të tjerë krahas Allahut 
të Lartësuar; që nuk e marrin jetë padrejtësisht, 
çka është e ndaluar rreptësisht; e që nuk kryejnë 
imoralitet. E kush i bën këto mëkate të mëdha, do 
të gjejë ndëshkimin për gjynahet e tij.

69  Ditën e Gjykimit dënimi do t’u shtohet edhe më 
shumë, duke mbetur në Xhehenem të poshtëruar 
e të përçmuar. 

70  Mirëpo kush pendohet tek Allahu, duke besuar 
e duke bërë vepra të mira që tregojnë se pendimi 
i tij ka qenë i sinqertë, Allahu do t’ia zëvendësojë 
atij gjynahet, duke i kthyer në mirësi. Kjo, sepse 
Allahu është Falës i atyre që pendohen dhe i Më-
shirshëm me ta. 

71  Prandaj, kush pendohet, e vërteton pendimin e 
tij duke kryer detyrimet që ka përcaktuar Allahu 
dhe duke braktisur gjynahet. Vetëm kështu quhet 
pendimi i pranuar tek Allahu. 

72  (Robërit e të Gjithëmëshirshmit) Janë ata që 
nuk e dëshmojnë të pavërtetën dhe rrinë aty ku 
bëhen gjynahe e dëfrime të ndaluara; janë ata që, 
kur kalojnë pranë ndonjë gjëje të ulët, qoftë ajo fjalë 
apo vepër, lëvizin shpejt, duke e ruajtur dinjitetin 
të papërlyer. 

73  Janë ata që, kur u përmenden argumentet e Alla-
hut, qofshin ato të dëgjimore a pamore, ata nuk 
bëjnë si të shurdhër a si të verbër para tyre. 

74  Janë ata që e lusin Krijuesin e tyre duke thënë: 
“Zoti ynë, na dhuro bashkëshorte e fëmijë që të 
jenë kënaqësi për sytë tanë, për devotshmërinë dhe 
qëndrueshmërinë e tyre në Rrugën e së Vërtetës! 
Ndërsa neve na bëj prijës dhe shembull për të de-
votshmit e përkushtuar në të vërtetën. 

75  Pikërisht këta që u përshkruan me këto cilësi, do 
të shpërblehen me dhomat më të larta në Xhenetin 

68  Those who do not call on any other deity be-
sides Allah, may He be glorified, nor kill any per-
son, whose killing Allah has prohibited except for 
that which Allah has allowed such as the killing of a 
murderer, renegade or a married adulterer, nor com-
mit adultery. Whoever does these major sins will 
face the punishment for the sin he has committed 
on the Day of Judgement.

69  The punishment will be doubled for him on the 
Day of Judgement, and he will remain in the pun-
ishment, disgraced and humiliated.

70  But those who repent to Allah and do good 
deeds that indicate the sincerity of their repentance, 
then Allah will change the evil deeds of such peo-
ple into good ones. Allah is Forgiving of the sins of 
those of His servants who repent and He is Merciful 
towards them.

71  Those who repent to Allah and prove the sin-
cerity of their repentance by doing good deeds and 
giving up sins, their repentance is one that is ac-
cepted.

72  Those who do not attend falsehood, such as 
places of sins and prohibited amusement, and when 
they pass by futile statements and actions they 
pass by quickly, keeping the dignity of their souls 
by staying away from becoming involved in these 
things.

73  Those who, when reminded of Allah’s signs that 
are heard and seen, do not turn a deaf ear to the 
signs that are heard and do not turn a blind eye to 
the signs that are seen.

74  Those who say in their prayer to their Lord: Our 
Lord, give us from our spouses and offspring those 
who will be the coolness of our eyes due to their piety and steadfastness on the truth. Make us leaders in truth who are 
emulated by those who are mindful of You.

75  Those who possess those attributes will be rewarded with lofty chambers in the highest stage of Paradise for their 
steadfastness in following Allah. There they will be met by the angels with greetings and peace and they will be safe there 
from all difficulties.

76  There they will stay forever - a beautiful place of settlement for them to settle in and a place of residence for them to 
reside in.

77  Say - O Messenger, to the disbelievers who persist in their disbelief: My Lord will never care about you because of 
some benefit that He gets from your obedience. If it were not because He calls you for your benefit He would not have 
cared about you. Now since you rejected that which the Messengers brought from your Lord, the recompense for such 
rejection will be inseparable from you.

 Beneficial Points:
1. Some of the attributes of those who are servants of the Merciful include: Staying away from idolatry, avoiding taking a 
life unjustly, staying away from fornication and falsehood, taking a lesson from Allah’s signs and praying to Him.
2. Sincere repentance requires the leaving of the sin and the doing of good deeds.
3. Patience is a means for entering the highest stage in paradise.
4. Allah is not in need of the disbelievers’ having faith.

٢٦٢٢٧
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të besojnë (se prej po kësaj Mëshire Ai u dërgoi edhe udhëzimin e tyre, nëpërmjet profetëve), por shumica e njerëzve nuk janë besimtarë të asaj 
që u shpall Allahu, si mëshirë për udhëzimin e tyre. 9  Dije, o Profet, se Zoti yt (që i mundëson këto) është i Plotpushtetshëm (t’i ndëshkojë 
kurdo që të dëshirojë) e i Mëshirshëm (duke u dhënë atyre afat e mundësi, që të pendohen e ta pranojnë udhëzimin). *Meqë Allahu u solli 
shembuj nga krijimi, se Ai është Krijuesi i kësaj gjithësie, që me Plotfuqinë e Mëshirën e Vet e vuri çdo gjë në shërbim të jetës së tyre, u tregoi 
se me të njëjtën Plotfuqi e Mëshirë u dërgoi njerëzve edhe profetët, me shpallje e udhëzim, për t’i çliruar nga padrejtësia e mizoria, duke thënë: 

10  Përkujtoju, o Profet, kur Zoti yt e thirri Musain, duke e urdhëruar që të shkonte te një popull keqbërës, për shkak të mohimit që i bënin 
Allahut e skllavërimit që i bënin popullit të Musait, 11  që ishte populli i Faraonit. Ai duhej t’i këshillonte ata me dashamirësi e butësi, që t’i 
përkushtoheshin Allahut, duke i vënë në zbatim porositë e Tij e duke u larguar prej ndalesave të Tij. 12  Musai u tha: “Unë kam frikë se ata 
do të më mohojnë, duke më konsideruar gënjeshtar për ato që do t’u them në lidhje me Ty, o Zoti im! 13  Dhe, kur ata të më konsiderojnë mua 
gënjeshtar, gjoksi do të më ngushtohet (nga zemërimi) e gjuha do të më merret dhe nuk do mund të flas rrjedhshëm (nga belbëzimi), prandaj 
Xhebrailin u dërgoja më mirë vëllait tim, Harunit! 14  Ata si fakt kundër meje kanë edhe një gabim që unë kam bërë ndaj tyre, vrasjen e një 
ushtari koptas (vendas), ndaj kam frikë se do të më ekzekutojnë sapo të më shohin”. 15  Allahu i tha Musait u: “Kurrsesi, nuk do të ndodhë ajo 
që ti ke frikë, por shkoni të dy, ti dhe vëllai yt Haruni, me mrekullitë Tona, që janë treguese të vërtetësisë suaj, pasi Ne jemi me ju, me ndihmë 
dhe mbështetjen Tonë për ju, duke e dëgjuar atë që do të thoni (përballë njëri-tjetrit) e çfarë do të thuhet për ju (në mungesën tuaj), duke mos 
na u fshehur asgjë! 16  Por ju shkoni te Faraoni dhe thojini: “Ne jemi dy të dërguar prej Zotit të gjithë krijesave për ty. 17  Prandaj besoji Atij 
dhe pranoji urdhrat e Tij! Nëse nuk e bën, të paktën lëre popullin e bijve të Izraelit që të largohen me ne!” 18  Faraoni i tha Musait u: “A nuk 
të kemi edukuar e nuk jemi kujdesur për ty, o Musa, në gjirin tonë, që kur ti ishe i vogël dhe qëndrove mes nesh shumë vite të jetës tënde. Ti 
vjen sot e pretendon se je Profet?! 19  Madje, ti bëre edhe një gabim, kur vrave ushtarin koptas (vendas), për t’i dalë në ndihmë një njeriu prej 
popullit tënd. Unë nuk të ekzekutova atëherë, as tani që më erdhe, kurse ti vazhdon të jesh mosmirënjohës ndaj meje?!”

 Mësime nga ajetet:
 Angazhimi maksimal i Profetit j, që njerëzit të pranonin udhëzimin.  Pohimi i dy prej cilësive të Allahut, si i Gjithëpushtetshmi dhe 
i Mëshirshmi.  Rëndësia që ka zgjerimi i gjoksit e i zemrës, si dhe oratoria për atë që është thirrës.  Thirrja e profetëve për lirimin e 
njerëzve nga adhurimi i të tjerëve përveç Allahut.  Faraoni e vuri në diskutim Mesazhin e Musait, me vrasjen e kryer prej tij u, por 
Musai u e pranoi atë, duke i treguar Faraonit me këtë, se nuk ishte gënjeshtar, që ta mohonte dhe se ajo që kishte ndodhur, nuk e bënte 
atë keqbërës. Ai i dha një shembull konkret sinqeriteti, se si ta pranonte edhe ai të vërtetën, qoftë ajo edhe kundër pozitës e autoritetit të tij.

SURJA ESH-SHU‘ARA
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i argumenteve të Allahut në mbështetje të të dër-
guarve dhe shkatërrimi i mohuesve. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ta, Sin, Mim. - Janë shkronja rreth të cilave është folur 

e janë dhënë mendime në fillim të Sures El-Bekare. 2  Ato 
(që u janë lexuar e ju i mohuat, o jobesimtarë) janë ajetet e 
Kuranit të qartë, që e ndajnë të vërtetën prej së pavërtetës. 3  
Ndoshta ti, o Profet, ke për t’i dhënë fund jetës, për shkak të 
mërzisë, dëshpërimit dhe angazhimit tënd, se ata nuk e besojnë 
e nuk e pranojnë udhëzimin e Mesazhit tënd, me të cilin Ne 
të kemi dërguar. 4  Por, dije se, po të kishim dëshiruar që 
t’i udhëzonim, do ta kishim bërë këtë, duke u zbritur prej 
qiellit një argument të atillë, ku edhe qafat e kokat e tyre do 
t’u kishin mbetur të ulura prej tij. Por Ne deshëm që t’i vinim 
ata në sprovë, se kush prej tyre do të besojë me dëshirën e 
vet, pasi Zoti i do ato zemra që i besojnë Atij me vullnetin e 
tyre të lirë dhe nuk i do ato koka që i përulen Atij me dhunë. 

5  Idhujtarëve të tillë nuk ka përkujtim të saposhpallur që 
u vjen prej të Gjithëmëshirshmit (Rrahmanit), me argumente 
të pakundërshtueshme, që tregojnë për Njëshmërinë e Tij dhe 
vërtetësinë e Profetit të Tij, dhe ata të mos i kthejnë shpinën 
dëgjimit dhe besimit në të. 6  Ata janë duke e mohuar atë që 
u erdhi, por do t’u vijë e vërteta e asaj që ata e kanë përqeshur. 

7  Mos vallë vazhdojnë të këmbëngulin në mosbesimin e 
tyre dhe nuk e shohin se sa shumë lloje bimësh kemi bërë që 
të mbijnë në tokë, të cilat janë të mrekullueshme për sytë e 
të këndshme për nga shija?! 8  Vërtet që në këtë krijim të 
larmishëm bimësh, me pamje e shije të mrekullueshme për 
ju, ekziston një argument dhe e vërtetë e madhe, që njerëzit 

The Poets (Sūrah Al-Shu`ara)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on confronting those who persist in their 
denial of the Messenger and who challenge his 
messengership and on lowering their importance.

 Explanation:
1  This sūrah begins with the disconnected letters, 

the explanation for which has already preceeded in 
Sūrah Baqarah.

1  Those are the verses of the Qur’ān that makes 
the truth clear from falsehood.

3  Perhaps you O Messenger because of your ea-
gerness for their guidance are killing yourself out 
of fear for them that they do not believe in Allah.

4  If I had wished to send down to them a miracle 
from the sky I would have sent it down and their 
necks would remain bowed in utter humility before 
it. But I did not wish that, in order to test them: Do 
they believe in the Ghaib?

5  Whenever any new reminder that is revealed by 
the Merciful to these idolaters, which contain His 
arguments that indicate His Oneness and the truth 
of His prophet, they turn away from listening to it 
and accepting it.

6  They have denied what their Messenger brought 
to them, but the confirmation of the information 
that they used to mock at will soon come to them 
and the punishment will fall upon them.

7  Do these people remain persistent in their dis-
belief and not look at the earth, how many different 
types of vegetation that is beautiful to look at and 
that has plenty of benefits did I grow therein!

8  In the earth’s growing various types of vegeta-
tion there truly is a clear sign of the Power of the One Who has made it grow to bring back the dead to life, though most 
of them do not have faith.

9  Your Lord - O Messenger - is the One Who is the Dominant who can never be overpower, and the Merciful to those 
of His servants who have faith. 

10  Remember - O Messenger - when your Lord called out to Moses instructing him to go to the people who were doing 
wrong by their rejection of Allah and enslavement of the people of Moses.  

11  These were the people of Pharaoh. He should instruct them gently and softly to be mindful of Allah by fulfilling His 
instructions and avoiding His prohibitions.  

12  13  Moses (peace be upon him) said, I fear that they will deny me and what I convey to them from you, and that my 
breast will be constricted because of their denial of me, and that my tongue will not be free in calling to Allah, so send 
Gabriel (peace be upon him) to my brother, Aaron, so that he could assist me.  

14  They also have a charge against me because I had killed the Copt, and I fear they may kill me.  15  Allah said to Mo-
ses (peace be upon him): By no means! They will never kill you. Go, you and your brother Aaron, with My signs that 
indicate your truthfulness. I shall be with you with My assistance and support, listening to what you say and what is said 
to you. Nothing of that misses us.  16  Go to Pharaoh and tell him: We are two Messengers sent to you by the Lord of all 
created things.

17  That you send the Israelites with us.  18  Pharaoh said to Moses (peace be upon him): Did we not bring you up as a 
child among us? Did you not stay with us for many years of your life? So what has now made you claim prophethood?

19  You committed a serious deed when you killed the Copt in defence of a man of your people, and you are one of those 
who deny my favours to you.  

 Beneficial Points:
1. The concern of the Messenger (peace be upon him) for the guidance of people.  2. Affirmation of the attributes of might 
and mercy for Allah.  3. Being gentle with those who are invited to Allah is required and desired. 4. The importance for 
a preacher to be eloquent and open hearted.  5. The calls of the prophets are a liberation from the servitude to other than 
Allah.  6. The disbelievers employ their services to prevent others from Allah’s path.
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është pikërisht Zoti i lindjes, i perëndimit dhe i gjithçkaje që ka në mes tyre, nëse ka prej jush që mendojnë (rreth këtij fakti madhështor, 
që tregon për Njëshmërinë e Tij dhe për atë rregull të vënë prej Tij në ato kohë kaq fikse e të pandryshueshme, që ata i njihnin). * Kur 
Faraoni e pa se e kishte të pamundur ta mundte Musain në fuqinë e tij argumentuese... 29  Atëherë i tha: “Nëse ti e konsideron dikë 
tjetër për zot përveç meje, unë do të fus në burg, bashkë me ata që nuk më janë bindur mua e që po kalojnë tortura aty”. 

30  Musai e pyeti: “A do ta bëje këtë edhe nëse unë do të kisha sjellë atë që dëshmon vërtetësinë time, për faktin se unë kam ardhur prej 
Allahut?!” 31  Faraoni ia ktheu: “Sille pra, atë që po thua e që dëshmon vërtetësinë tënde, nëse je i sinqertë për atë që po pretendon!” 

32  Musai e hodhi shkopin e vet në tokë dhe ai menjëherë u shndërrua në një gjarpër të madh e të bindur, që ishte i vërtetë. 
33  Pastaj e futi dorën e vet ezmere në gji dhe e nxori prej aty të bardhë, pa pasur asnjë njollë a ngjyrë, me një bardhësi të shndritshme, 

që tërhiqte vështrimin e atyre që e shikonin. 
* Këtu Faraoni filloi të ndiente frikë në vetvete, se hyjnizimi i tij do të merrte fund dhe se mrekullia e Musait do t’i bënte njerëzit të 
besonin tek ai, kështu që iu drejtua parisë, sikur po u merrte mendimin, në lidhje me atë që dëgjuan e panë, në mënyrë që t’i bënte për 
vete, situatë të cilën Kurani e përshkruan në mënyrën më elokuente, me fjalët:

34  Aty Faraoni iu drejtua udhëheqësve të popullit të vet, që ishin mbledhur përreth tij e u tha: “Ky njeri me të vërtetë që qenka një 
magjistar i zgjuar e i mprehtë në përdorimin e magjisë, 35  e që dëshiron t’ju nxjerrë të gjithëve prej tokës suaj me magjinë e tij, prandaj 
ç’mendoni në lidhje me vendimin që do marrim ndaj tij?! 36  Ata i thanë: “Jepi kohë atij dhe të vëllait, mos u nxito që t’i ndëshkosh, 
por dërgo nëpër vendbanimet e Egjiptit dikë, që të mbledhë të gjithë magjistarët më të aftë, 37  të zgjuar e të mprehtë në përdorimin 
e magjisë dhe t’i sjellin te ti!” 

38  Kështu, Faraoni i mblodhi të gjithë magjistarët e vet, për të dalë në duel me Musain u, në vendin dhe kohën e përcaktuar. 
39  Pastaj u tha njerëzve: “A nuk dëshironi të mblidheni për të parë se kush do të triumfojë, Musai apo magjistarët?!” 

 Mësime nga ajetet:
 Gabimet e kaluara të thirrësit dhe mirësitë e bëra ndaj tij nuk duhet ta pengojnë atë, që t’i bëjë thirrje atij që ka bërë keq, apo atij që i ka 
bërë mirë.  Kryerja e veprimeve për t’u mbrojtur ndaj armikut, nuk bie ndesh me besimin dhe mbështetjen tek Allahu.  Ekzistenca e 
krijesave dhe e përsosmërisë së tyre janë argument i Njëshmërisë së Allahut, si Krijues dhe Zot i tyre.  Dobësia në argumentim është një 
prej shkaqeve të përdorimit të dhunës.  Manipulimi i masave kundër ndjekësve të fesë është metodë e diktatorëve dhe e tiranëve. 

20  Duke e pranuar, Musai u i tha: “Unë e bëra atë 
gabim, kur isha një prej të humburve dhe kur akoma nuk 
më kishte ardhur shpallje prej Zotit. 21  Prandaj edhe u 
arratisa prej jush, duke u strehuar në tokën e Medjenit, pasi 
kisha frikë se ju do të më vrisnit (frikë prej të cilës nuk do 
të isha kthyer më), por Zoti im më dhuroi dije nëpërmjet 
Shpalljes dhe më bëri prej profetëve të Vet (ishte Ai që 
më urdhëroi të vija përsëri te ti), ashtu si çdo profet që 
Ai e zgjedh për njerëzit. 22  Sa i përket mirësisë që më ke 
bërë, duke më rritur që foshnjë, kjo ndodhi sepse ti kishe 
skllavëruar bijtë e Izraelit. Po të mos kishte qenë urdhri yt 
(për të therur e mbytur çdo foshnje të moshës sime), do të 
isha rritur dhe edukuar në shtëpinë time”. * Kur Faraoni 
dhe të gjithë të pranishmit i dëgjuan fjalët e sinqerta të 
Musait, e kuptuan se ky njeri i ardhur përkundër frikës 
së vet, ishte pikërisht ajo foshnjë që (fallxhorët e kishin 
parashikuar se me lindjen e tij) do të shkatërronte Farao-
nin dhe pushtetin e tij. Që ta merrte situatën nën kontroll, 
Faraoni tha: 23  “E kush qenka Zoti i të gjitha krijesave, që 
ti pretendon se je dërguar prej Tij, o Musa?!” 24  Musai i 
tha: “Zoti i të gjitha krijesave është Zoti i qiejve, i tokës 
dhe i gjithçkaje që ekziston mes tyre. Nëse ka prej jush 
(që pyesin për të qenë) të bindur (dhe e dinë se ato i ka 
vendosur Një Zot)!” * Faraoni, për të treguar se kjo që 
kërkonte Musai, ishte shkatërrimi i skllavërimit të tyre 
në Egjipt, 25  U tha atyre që i kishte rreth vetes: “A nuk 
po e dëgjoni dhe kuptoni se çfarë është duke thënë?!” 26  
Musai vazhdoi: “Ai është Zoti juaj dhe Zoti i baballarëve 
tuaj të hershëm”. 27  Faraoni tha: “Ky që pretendon se 
është Profet te ju, o njerëz, në të vërtetë, është i çmendur 
dhe thotë gjëra që nuk kanë asnjë logjikë, prandaj edhe 
nuk pati frikë të vinte e t’i thoshte para meje këto fjalë. * 
Meqë në mesin e parisë së Faraonit kishte edhe nga ata 
që i njihnin përllogaritjet diellore deri në shenjtërim, 28  
Musai përsëri vazhdoi: “Ai për tek i Cili po ju thërras, 

20  Moses (peace be upon him) said to Pharaoh: I 
did what you mentioned before I received revela-
tion and was sent as a messenger.

21  So I fled from you to Madyan after killing him 
when I feared that you will kill me. Then my Lord 
gave me knowledge and made me one of His Mes-
sengers that He sends to people.

22  Your bringing me up without enslaving me after 
you enslaved the Israelites is a favour that you are 
reminding me of?!

23  Pharaoh said to Moses (peace be upon him): 
What is the Lord of all created things Whose Mes-
senger you claim to be?

24  Moses said in response to Pharaoh: The Lord of 
all created things is the Lord of the heavens and the 
earth and the Lord of whatever is between them. If 
you are certain that He is your Lord then worship 
Him alone.

25  Pharaoh said to the leaders of his people around 
him: Do you not hear the response of Moses and the 
false claim it contains.

26  Moses said to them: Allah is your Lord and the 
Lord of your earlier forefathers.

27  Pharaoh said: This man who claims to be a Mes-
senger to you is insane. He is not aware of how 
to respond and he says that which does not make 
sense.

28  Moses said, Allah, the One to Whom I call you, 
is the Lord of the East and the West and the Lord of 
what is in between them. If only you had sense that 
you could reason with.

29  Pharaoh said to Moses after becoming unable to 
argue with him: If you worship any god other than 
Me, I will throw you into prison.

30  Moses (peace be upon him) said to Pharaoh: Will you throw me into prison even if I bring to you something that makes 
clear my truthfulness in what I have brought to you from Allah?

31  He said: Bring what you say will indicate your truthfulness if you are true in your claim!
32  So Moses threw his stick down on the ground and it suddenly became a snake for everyone to see.
33  He put his hand into the opening of his garment without its being white and then he drew it out radiant white - not the 

white of leprosy - for the onlookers to see.
34  Pharaoh said to the leaders of his people around him: This man is a magician, well versed in magic.
35  He means to use his magic to drive you out of your land! What do you suggest we do to him?
36  37  They said to him: Delay him and his brother and do not rush to punish them. Send out to the cities of Egypt those 

who will gather the magicians, to bring every magician, well versed in magic.
38  Pharaoh assembled his magicians to challenge Moses at an appointed place and time.
39  The people were told: Are you going to gather to see who wins? Will it be Moses or the magicians?

 Beneficial Points:
1. Adopting the means to protect oneself from the enemy does not negate faith and reliance in Allah.
2. The creation of Allah indicates to His being the Lord and the One worthy of worship.
3. Weakness of argument is one of the reasons for using violence.
4. Inciting the masses against the people of religion is the style of the transgressors. 
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prej tij, por do ta shihni se çfarë do të bëj me ju. Secilit prej jush do t’ia pres gjymtyrët tërthorazi, këmbën e djathtë me dorën e majtë 
(ose e kundërta), pastaj dop t’ju lidh të gjithëve në trungun e palmave, duke mos e falur asnjërin për këtë që bëtë”.

50  Magjistarët i thanë: “Nuk ka rëndësi ajo që na kërcënon në jetën e kësaj bote, pasi ndëshkimi yt, sado që të zgjasë, do të kalojë, 
kurse ne vetëm te Zoti ynë do të kthehemi, i Cili sigurisht që do të na përfshijë në Mëshirën e Tij të përjetshme, në Xhenet. 

51  Ne kemi shpresë se Allahu do të na i i fshijë mëkatet e kaluara, pasi ne ishim të parët që i besuam Musait dhe pranuam vërtetësinë e tij”. 
52  Pastaj Ne i shpallëm Musait, që të largohej bashkë me bijtë e Izraelit në errësirën e natës, duke i urdhëruar që të nxitonin, pasi 

Faraoni dhe ushtritë e tij do të viheshin në ndjekje të tyre për t’i kthyer. 
53  Kur Faraoni dëgjoi për largimin e Musait dhe popullit të tij, menjëherë dërgoi disa ushtarë nëpër vendbanimet e Egjiptit, duke i 

bashkuar forcat e ushtrisë, për t’i kthyer mbrapa bijtë e Izraelit. 
54  Duke shpërfillur rëndësinë e bijve të Izraelit, Faraoni u tha ushtarëve: “Ata janë një grusht njerëzish, 
55  të cilët kanë bërë diçka që ka nxitur zemërimin tonë, 
56  prandaj duhet të jemi të gatshëm e vigjilentë, që të mos veprojnë kështu edhe të tjerët”’. 
57  Dhe kështu, Ne e nxorëm Faraonin dhe popullin e tij prej tokës së Egjiptit, ku ata kishin të gjitha kopshtet e begatshme, burimet 

e rrjedhshme me ujë të freskët, 
58  hambarët e tyre me pasuri dhe banesat e tyre të rehatshme. 
59  Siç e nxorëm Faraonin dhe popullin e tij prej mirësive të tilla, ashtu u bëmë vend në tokë edhe bijve të Izraelit, duke u mundësuar 

të njëjtat mirësi. 
60  Faraoni, bashkë me popullin e tij, iu vu pas në ndjekje bijve të Izraelit në prag të lindjes së diellit. 

 Mësime nga ajetet:
 Lidhja mes pasuesve të së kotës është e ndërtuar vetëm mbi interesin material. 
 Besimi i Musait në ndihmën e ardhur prej Allahut kundër magjistarëve, ishte bindja e fuqishme që ai kishte në prem-
timin e Zotit të vet. 
 Pranimi i besimit nga ana e magjistarëve është një argument i qartë, se Allahu është Ai që i ndryshon zemrat, duke i 
bërë ato si të dëshirojë. 
 Tirania dhe padrejtësia janë prej shkaqeve që e shkatërrojnë dhe i japin fund çdo pushteti. 

40  “Me shpresën që t’i përkrahim magjistarët, nëse do të 
triumfojnë me magjinë e tyre kundër Musait!”

41  Pasi magjistarët erdhën te Faraoni për të mposhtur 
Musain, i thanë atij: “A do të kemi ndonjë shpërblim 
material apo moral, nëse do të fitojmë mbi Musain?!”

42  Faraoni iu përgjigj: “Po, ju që tani do të keni shpërbli-
me, dhe, nëse do të triumfoni ndaj tij, do të konsideroheni 
si të afërmit e mi, dhe t’ju jap poste të larta drejtuese”.

43  Musai, duke qenë i bindur në ndihmën e Allahut e 
duke ua bërë të qartë atyre, se ajo me të cilën ai kishte 
ardhur nuk ishte magji, u tha: “Hidhini pra, ato litarë e 
shkopinj, që keni ndërmend t’i hidhni (e ta shohim se 
kush do triumfojë)!” 

44  Ata hodhën litarët e shkopinjtë që kishin, duke thënë: 
“Pasha madhështinë e Faraonit, sot do të jemi ne fituesit, 
ndërsa Musai do të jetë i munduri!”

45  Pastaj Musai e hodhi shkopin e tij, i cili u shndërrua në 
një gjarpër të vërtetë. Kur, ç’të shihje, ai filloi t’i gëlltiste 
të gjitha ato thupra, shkopinj e litarë, që ata i përdornin për 
të manipuluar shikimet e njerëzve me anë magjisë. 

46  Kur magjistarët e panë se si shkopi i Musait i gëlltiti 
të gjitha ato që ata i kishin hedhur, bashkë me magjinë 
e tyre (e panë se nuk kishin të bënim me magji, pasi ata 
e njihnin se ç’ishte magjia), menjëherë të gjithë ranë në 
sexhde nga frika e Allahut, prej asaj që panë e kuptuan 
nga Fuqia e Tij. 

47  Ata thanë: “Ne i besojmë Zotit të gjithë krijesave,
48  Zotit të Musait dhe Harunit”.

*Kur e pa Faraoni këtë veprim të magjistarëve dhe trium-
fin e Musait përpara të gjithë njerëzve...

49  Ai u tha për t’i bërë shembull edhe për të tjerët në 
ndëshkimin e tyre: “A i besuat Musait, para se t’ju jepja 
unë leje për këtë?! Musai, në të vërtetë, paska qenë udhë-
heqësi juaj, që ju ka mësuar magjinë dhe të gjithë së 
bashku keni rënë në ujdi për t’i nxjerrë banorët e Egjiptit 

40  If the magicians succeed over Moses, perhaps 
we should follow them in their religion.

41  So when the magicians came before Pharaoh to 
challenge Moses, they said to him, “Will we have a 
tangible reward or an intangible one, if we have the 
upper hand over Moses?”

42  Pharaoh said to them, “Yes, you shall get a re-
ward. If you are to succeed over Moses, you shall 
be taken as my close ones by being appointed in 
lofty posts.”

43  Confident in Allah’s help and in order to show 
clearly that whatever he possessed was not magic, 
Moses said to them, “Throw whatever ropes and 
sticks you want to!”

44  And so they threw down their ropes and sticks, 
and upon throwing them, said, “By the grandeur of 
Pharaoh we are going to succeed, and Moses is the 
one who shall be defeated!”

45  So Moses threw his staff and it turned into a 
snake, nullifying whatever magic they were casting 
over the people.

46  When the magicians saw Moses’s staff swallow-
ing up whatever they had cast, they fell into pros-
tration.

47  They said, “I have brought faith in the Lord of 
all creation.”

48  “The Lord of Moses and Aaron (peace be upon 
them).”

49  Pharaoh, disapproving of the magicians’ belief, 
said to them, “Have you accepted Moses as being 
true, before I gave you permission to do so? Indeed, 
Moses is your mentor who has taught you magic; 
you have all collaborated to exile the people of 

Egypt from its lands, and you will soon see what punishment I inflict upon you. I shall cut off a hand and leg of each of 
you from opposite sides, and crucify you all on palm trunks, sparing no one.”

50  The magicians said to Pharaoh, “There is no big deal in the crucifixion and maiming you threaten us with in this world, 
because your punishment will end, while we shall return to our Lord who shall enter us into His everlasting mercy.”

51  “Due to us being the first ones to bring faith in Moses, we hope greatly that Allah erases the sins we have committed 
in the past.”

52  And I revealed to Moses commanding him to march the Israelites out at night, because Pharaoh and his people would 
pursue them, forcing them back.

53  So when Pharaoh came to know of the Israelites escaping, he sent some of his army into the cities, rallying the rest 
of the armies.

54  Pharaoh said, undermining the Israelites, “Indeed, these people are very few in number.”
55  And they will do things which will incite us against them.
56  Indeed, we are alert and prepared for them.
57  So I took Pharaoh and his people out of the land of Egypt, which had abundant gardens, flowing streams and wealth.
58  It also had treasures of wealth and beautiful dwellings.
59  As I took Pharaoh and his people out of it, I made the Israelites inherit it.
60  Pharaoh and his people caught the trail of the Israelites at sunrise.

 Beneficial Points:
1. The relationship of the people of falsehood among themselves is based on materialistic interest.
2. Moses was confident of the help of Allah over the magicians, believing in the promise of his Lord.
3. The magicians eventually believing is proof that Allah is the turner of hearts; He turns them however He wishes.
4. The people of tyranny take refuge in violence due to being incapable of challenging evidence with evidence.
5. Tyranny and oppression is a cause of one’s authority diminishing.
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71  Ata i thanë: “Ne adhurojmë statuja e idhuj, që i kemi gdhendur. Ne u jemi përkushtuar atyre, duke qëndruar në shërbim të tyre për 
çdo gjë”. *Kur Ibrahimi dëgjoi përgjigjen e tyre kontradiktore, që nxirrte në pah injorancën me të cilën i afti adhuron të paaftin, deshi 
t’i zgjonte prej kësaj përhumbjeje, me një pyetje edhe më të qartë... 72  Tha: “Po, vallë, a ju dëgjojnë idhujt tuaj, kur ju i lusni ata?! 

73  A ju sjellin ndonjë të mirë, duke ju larguar ndonjë të keqe, apo ju dëmtojnë, nëse nuk i adhuroni?!” 74  Ata thanë: “Në fakt, ne i 
kemi gjetur baballarët tanë, duke bërë të njëjtën gjë”. *Kur e pranuan edhe vetë, se nuk kishin parë asgjë nga ato që i pyeti Ibrahimi 
dhe u mjaftonte vetëm fakti se e kishin bërë të parët e tyre, atëherë Ibrahimi deshi t’i ndërgjegjësonte... 75  Ai tha: “A e keni menduar 
ndonjëherë se, ashtu siç ju po i adhuroni këta idhuj të paaftë, ashtu mund t’i kenë adhuruar edhe ata që kanë qenë përpara jush, pa e 
ditur se çfarë janë duke bërë, 76  duke rënë në të njëjtin gabim, ashtu sikurse ju (që ua trashëgoni këtë idhujtari pasardhësve tuaj)dhe 
si baballarët tuaj të hershëm (që jua kanë trashëguar juve). * Ibrahimi i copëtoi idhujt e tyre dhe për këtë ata e hodhën në zjarr, prej të 
cilit Allahu e shpëtoi dhe i la idhujtarët të habitur. Ibrahimi, ndryshe nga Faraoni, mohoi çdo lloj dyshimi që mund të hidhej prej një 
populli të tillë idhujtar, se ai mund të kishte qenë vetë zot e idhull, që duhej ta kishin adhuruar, duke i mësuar dhe sqaruar ata me fjalët: 

77  Madje, kushdo që adhurohet në vend të Allahut, në të vërtetë është armiku im, përveç Zotit të botëve. 78  Vetëm Ai më ka krijuar mua 
dhe vetëm Ai më udhëzon, nëpërmjet shpalljes e udhëzimit të Tij, të them e të bëj atë që është shpëtim për mua, si në këtë botë, ashtu 
edhe në botën tjetër. 79  Vetëm Ai më ushqen, duke më furnizuar me mirësitë e Tij dhe vetëm Ai ma shuan etjen. 80  Madje, edhe kur 
sëmurem, vetëm Ai më shëron e askush tjetër përveç Tij. 81  Vetëm Ai më bën të vdes (sa herë që fle gjumë) dhe vetëm Ai më jep mua 
jetë (që të zgjohem) përsëri, derisa të më bëjë të vdes përfundimisht e të më japë jetë pastaj, pas vdekjes, ashtu siç më bën të fle e më 
zgjon pas saj. 82  Gjithashtu, vetëm tek Ai e mbaj shpresën, se ka për të m’i falur gabimet në Ditën e Gjykimit. *Për t’ua konkretizuar 
atyre se ishte vetëm një rob e adhurues i Allahut e për t’u treguar se adhurimin e lutjen e meriton vetëm Ai, Musai iu drejtua Allahut 
përpara tyre, për t’ua bërë edhe atyre të qartë, se vetëm Ai ia plotësonte edhe nevojat... 83  O Zoti im, më dhuro gjykim e dije të drejtë 
në këtë besim, si dhe më bashko në këtë botë dhe në botën tjetër me të përkushtuarit vepërmirë e përmirësues! 

 Mësime nga ajetet:
 Allahu është me robërit e Vet besimtarë, me ndihmën dhe mbështetjen Tij, duke i shpëtuar prej vështirësive.  Pohimi i dy cilësive 
të Allahut, Plotfuqisë dhe Mëshirës së Allahut të Lartësuar.  Rreziku që vjen prej pasimit të verbër, duke përçmuar me këtë intuitën 
dhe arsyen që Allahu ia ka dhuruar njerëzimit, për të kuptuar të vërtetën e ardhur prej Tij.  Besimtari duhet ta mbajë shpresën vetëm 
te Zoti i tij Madhështor. 

61  Pasi dy grupet u panë mes tyre, shoqëruesit e Musait, 
të gjendur mes Faraonit, bashkë me ushtrinë e tij, dhe detit 
që kishin para, thanë: “Tashmë u zumë me të vërtetë dhe 
nuk kemi nga të shkojmë”. 62  Musai i tha popullit të 
vet: “Kurrsesi, nuk është ashtu si mendoni ju, pasi bashkë 
me mua është Zoti im. Me mbrojtjen dhe ndihmën e Tij, 
do të më orientojë drejt rrugës së shpëtimit. 63  Aty Ne 
i shpallëm Musait, që ta godiste detin me shkopin e tij 
dhe ashtu bëri, e goditi detin me të dhe ai u nda. Në të u 
hapën dymbëdhjetë rrugë të thara, sipas numrit të fiseve 
të bijve të Izraelit. Secila ndarje qëndronte e ngritur mbi 
ta, si një mal madhështor. 64  Kështu, e bëmë Faraonin 
dhe ushtrinë e tij t’i ndiqnin, derisa hynë bashkë me ta 
në det, duke menduar se ishte një rrugë që mund të ka-
lohej. 65  Pas kësaj, Ne e shpëtuam Musain dhe ata që 
ishin me të, prej bijve të Izraelit. 66  Pastaj shkatërruam 
Faraonin dhe ndjekësit e tij, duke i mbytur në det. 67  
Vërtet që në atë ndodhi, mes Musait dhe Faraonit, ekzis-
ton një argument madhështor, i cili tregon njëkohësisht 
për Fuqinë dhe Mëshirën e Allahut, mirëpo shumica e 
njerëzve përsëri nuk besuan. 68  Dije, o Profet,- se, me 
të vërtetë, Zoti yt (që ua mundësoi atyre këto fakte) është 
i Plotpushtetshëm (që t’i ndëshkojë mohuesit kurdo që të 
dëshirojë) e i Mëshirshëm (ndaj tyre, duke u dhënë afat 
e mundësi, që të pendohen e ta pranojnë udhëzimin)! 
*Pasi Allahu u solli atyre shembuj, se Ai është Krijuesi 
dhe Zoti i Vetëm, që ka nën kontroll këtë gjithësi dhe se 
askush nuk mund të jetë zot në vend të Tij, tregon edhe 
origjinën e këtij problemi, përse u arrit deri te kjo tirani 
dhe padrejtësi, deri në mohimin e argumenteve të Allahut, 
që ishte idhujtaria. Pastaj tha: 69  Lexoju atyre, o i Profet, 
ndodhinë e Ibrahimit, me të cilin populli yt krenohet se 
janë pasardhës të tij dhe pretendojnë se janë ndjekës të 
fesë së tij. 70  Kur ai i tha babait dhe popullit të vet (për t’i 
kthjelluar): “Çfarë qenkan këto që ju adhuroni, o njerëz?!” 

61  So when the two groups came into view of each 
other, Moses’s people said, “we are definitely going 
to be captured!”
When Pharaoh and his people drew closer to Moses 
and his people, such that each person was in view 
of the other on the opposite side, Moses’s people 
said, “Indeed, Pharaoh and his people will catch up 
with us and we are powerless against them.”

62  Moses said to his people: “It is not as you have 
imagined it to be, for My Lord is with me support-
ing and helping me. He shall guide and show me 
the path to salvation.”

63  And so I revealed to Moses commanding him to 
strike the sea with his staff, which he did. The sea 
parted, turning into twelve paths: the same number 
as the tribes of the Israelites, and each parted seg-
ment was like a great mountain in its grandeur and 
stability, such that no water flowed from it.

64  I made Pharaoh and his people draw closer un-
til they entered the sea, thinking that the path was 
traversable.

65  And I saved Moses and whoever was with him 
from the Israelites; none from among them per-
ished.

66  I then destroyed Pharaoh and his people by 
drowning them in the sea.

67  Indeed, in the parting of the sea for Moses, his 
salvation from Pharaoh and Pharaoh’s destruction, 
is a miracle proving the truthfulness of Moses. The 
majority of those with Pharaoh were not believers, 
they were rejecters.

68  O Messenger! Indeed, your Lord is the almighty 
who takes retribution from His enemies, yet merci-
ful to those of them who repent.

69  O Messenger! Recite unto them the story of Abraham.
70  When he said to his father Azar and his people, “What do you worship instead of Allah?”
71  His people said to him, “I worship idols, whose worship I remain firm upon and hold fast to.”
72  Abraham said to them, “Do the idols hear your prayers when you supplicate to them?”
73  “Or do they benefit you if you feed them, or harm you if you disobey them?”
74  They said, They do not hear us when we supplicate to them, nor do they benefit us when we feed them, nor harm us if 

we disobey them. However, the reality is that we found our forefathers doing that, so we follow them.
75  Abraham said, “Have you contemplated over and realised what idols you actually worship instead of Allah?”
76  “And what your forefathers before used to worship?”
77  “Because they are all my enemies; they are all false except for the Lord of all creation.”
78  “The one who created me and it is He who will guide me to the best of this world and the Hearafter.”
79  “The being who alone feeds me when I am hungry and gives me drink when I am thirsty.”
80  “And when I am ill, He alone cures me from illness; there is no healer for me except Him.”
81  “The being who alone will cause me to die when my lifespan expires and will resurrect me after I die.”
82  “The being in who alone I hope will forgive my sins on the day of requital.”
83  Abraham, supplicating to his Lord, said, “O my Lord! Grant me a deep understanding of religion and join me up with 

the pious prophets who came before me, by entering me into paradise with them.”
 Beneficial Points:

1. A believer should have firm reliance in his Lord.
2. Allah is always helping, supporting and saving his believing servants from difficulties.
3. Allah is Mighty and Merciful.
4. The foolishness of the idolaters in that they worship idols that do not hear and cannot cause benefit nor harm.
5. The harm of following blindly.
6. The hope a believer has in his Lord should be immense.

370

370 JUZ 19ESH-SHU’ARA



i kanë konsideruar të barabartë e rivalë Atij, fillojnë të zihen me ata që i kanë adhuruar këta idhuj në vend të Tij, duke u thënë: 97  “Për 
Allahun, me të vërtetë që ne paskemi qenë në humbje dhe devijim të qartë, larg të vërtetës, 98  që ju kemi bërë të barabartë me Zotin 
e të gjitha krijesave, duke ju adhuruar e duke ju bindur ashtu siç e meriton vetëm Zoti. 99  Na kanë devijuar prej Rrugës së Vërtetë 
(Njësimit të Allahut) vetëm kriminelët, të cilët na kanë thirrur për tek adhurimi e bindja ndaj tyre, në vend të Allahut. 100  Sot nuk kemi 
asnjë ndërmjetësues, që do të mund të ndërmjetësonte për ne tek Allahu dhe të na shpëtonte prej dënimit të Tij 101  dhe as ndonjë mik 
të dhembshur prej besimtarëve, që të ketë dhembshuri për ne dhe të ndërmjetësonte për ne tek Ai. 102  Nëse do të kishte për ne ndonjë 
mundësi tjetër, që të ktheheshim edhe një herë në jetën e dynjasë, do të ishim bërë besimtarë vetëm të Allahut”. 103  Vërtetë që në këtë që 
u përmend, në lidhje me historinë e Ibrahimit, logjikën e idhujtarëve dhe fundin e idhujtarëve mohues, ekziston një argument madhështor, 
që tregon për Fuqinë dhe Mëshirën e Allahut, mirëpo shumica e njerëzve, përkundër këtyre fakteve që u shpalosën, përsëri nuk besojnë. 
104  Prandaj dije, o Profet, se me të vërtetë Zoti yt (që ua mundësoi atyre këto fakte) është i Plotpushtetshëm (që t’i ndëshkojë mohuesit 
kurdo që të dëshirojë, por është) dhe i Mëshirshëm (ndaj tyre, duke u dhënë afat e mundësi që të pendohen e ta pranojnë udhëzimin). 
105  Më parë, edhe populli i Nuhut e mohoi se Allahu mund të dërgonte profetë, me mohimin që i bënë Nuhut.
106  Kur vëllai i tyre i një gjaku, Nuhu, u tha: "A nuk e keni frikë Allahun e t’i lini adhurimet që ia kushtoni tjetërkujt përveç Tij?!"
107  Unë jam Profet dhe Allahu më ka sjellë për ju, jam besnik i asaj për të cilën Ai më ka porositur, duke mos shtuar e as pakësuar 
asgjë nga këto porosi. 108  Prandaj frikësojuni Allahut, vërini në zbatim urdhrat e Tij, hiqni dorë nga ndalesat e Tij dhe më ndiqni mua, 
në lidhje me atë që po ju porosis e po ju ndaloj, 109  pasi nuk po kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për atë që po ju transmetoj prej Zotit 
tim! Shpërblimin tim unë e pres vetëm prej Zotit të botëve dhe prej askujt tjetër. 110  Kështu që kini frikë Allahun, vini në zbatim porositë 
e Tij, largohuni nga ndalesat e Tij dhe më ndiqni mua në gjithçka që ju urdhëroj e ju ndaloj, që të gjeni shpëtimin në këtë botë dhe në 
botën tjetër!” 111  Populli i tij i tha: “A të besojmë e ndjekim ty, o Nuh, e të veprojmë sipas asaj me të cilën ti ke ardhur, ndërkohë që 
ndjekësit e tu janë shtresa më e ulët e shoqërisë sonë?! Në mesin e tyre nuk ka asnjë zotëri a njeri me autoritet”.

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia e pastrimit të zemrës prej sëmundjeve të zilisë, lakmisë, syfaqësisë dhe vetëpëlqimit.  Lënia e përgjegjësisë së devijimit 
te shkaktarët e humbjes nuk u sjell asnjë dobi.  Mohimi, qoftë edhe i një Profeti të Allahut, është mohim i të gjithë profetëve. Mbyllja 
e mrekullueshme e tregimit të Ibrahimit, duke përmendur pas lutjes së tij Ditën e Gjykimit, dhe kthimin përsëri në përmbylljen e 
tregimit.

84  Më bëj përkujtim të vërtetësisë, për të gjithë ata që 
vijnë pas meje, deri në Ditën e Gjykimit! 85  Më bëj prej 
atyre që do të trashëgojnë vendbanimet e Xhenetit, në 
të cilat begatohen robërit e Tu besimtarë, duke më bërë 
banues në to! 86  Gjithashtu, fale babain tim, pasi ai është 
prej atyre që e kanë humbur të vërtetën, për shkak të idhuj-
tarisë! (Kjo është dua të cilën Ibrahimi e bëri për të, para 
se t’i sqarohej se ai do të ishte prej banorëve të Zjarrit, 
pasi, kur kjo iu sqarua, ai u distancua edhe prej lutjes për 
të)! 87  Mos më poshtëro me ndëshkimin Tënd, ditën kur 
të ringjallen njerëzit për të dhënë llogari! 88  Atë ditë kur 
nuk do të ketë vlerë as pasuria që njeriu ka mbledhur në 
jetën e dynjasë dhe as fëmijët tek të cilët ai mbështetet e 
kërkon ndihmën e tyre, 89  përveç atij që i vjen Allahut 
me zemër të pastër prej shirkut, hipokrizisë, syfaqësisë 
dhe vetëpëlqimit, kështu që vetëm ai do të ketë dobi prej 
pasurisë që ka dhuruar në Rrugë të Allahut dhe prej fë-
mijëve të tij, të cilët kanë bërë lutje për të, pas vdekjes 
së tij. 90  Kur Xheneti të afrohet për të devotshmit që i 
përkushtohen Zotit të tyre, duke i vënë në zbatim porositë 
e Tij dhe duke hequr dorë prej ndalesave të Tij, 91  dhe 
Xhehenemi të jetë shfaqur në fushën e Mahsherit për të 
devijuarit që cilët kanë humbur prej Fesë së Vërtetë (dhe 
Njësimit të Allahut), duke bërë idhujtari e duke besuar në 
besëtytni; 92  do t’u thuhet, si kritikë ndaj tyre: “Ku i keni 
sot ata zota të rremë, që ju i adhuronit në jetën e dynjasë 

93  në vend të Allahut të Lartësuar, duke menduar se ata 
do të jenë ndërmjetësuesit e shpëtimtarët tuaj tek Ai?! 
A po shihni ndonjë prej tyre që po ju ndihmon sot, apo 
që ndihmon veten a dikë tjetër?!” 94  Kështu, ata do të 
hidhen në Xhehenem njëri mbi tjetrin, palë-palë, bashkë 
me ata që i kanë devijuar 95  dhe me bashkëpunëtorët e 
Iblisit, një prej shejtanëve xhinde apo njerëz, të gjithë së 
bashku, dhe nuk do të shpëtojë asnjë prej tyre. 96  Aty, 
idhujtarët që kanë adhuruar dikë tjetër përveç Allahut dhe 

84  And grant me a true reputation of honour with 
the generations after me.  85  And make me from 
among those who inherit the dwellings of paradise 
wherein your believing servants shall reside in lux-
ury; grant me residence in them.  86  And forgive 
my father. Indeed, he was one of those who deviat-
ed from the truth due to idolatry. Abraham suppli-
cated on behalf of his father before it became clear 
to him that he was from among the people of hell. 
When that became clear to him, he proclaimed his 
disassociation with him and no longer supplicated 
for him.  87  Do not humiliate me with punishment 
on the day people are resurrected to be taken to ac-
count. 88  On the day when the wealth he accumu-
lated in this world shall not benefit nor his children 
that used to support him. 89  Except for the one who 
brings a perfect heart: one free of idolatry, hypoc-
risy, ostentation and arrogance. That is because he 
would have benefitted from his wealth which was 
spent in the path of Allah and his children, who 
would pray for him. 90  Paradise will be brought 
nearer to those who were mindful of their Lord, by 
fulfilling His commands and refraining from His 
prohibitions. 91  Hellfire will be exposed on the 
plains of resurrection for the deviants who deviat-
ed from the truth. 92  It will be said in rebuke to 
them, “Where are the idols you used to worship?” 

93  “You used to worship them instead of Allah? 
Will they help you by preventing the punishment of 
Allah from you, or will they be able to help them-
selves?” 94  Then, they will be thrown into hell one 
on top of the other, together with whoever they led 
astray.

95  The helpers of Iblīs are all satans, without exception. 96  The idolaters who worshipped other than Allah and took them 
as partners to Him, will say whilst arguing with those they used to worship, 97  “By Allah we were deviant from the clear 
truth.” 98  “When we regarded you as equals to the Lord of all creation and worshipped you like we worshipped Him.”

99  “None led us astray from the path of truth except those criminals who called us towards worshipping them instead of 
Allah.” 100  “So we have no intercessors today who shall intercede for us in front of Allah, to save us from His punish-
ment.” 101  “Neither do we have a true devoted friend who will defend and intercede for u.”  “If only we could return once 
more to the worldly life, so that we could be from those who believed in Allah.” 103  Indeed, in the aforementioned, i.e. 
the story of Abraham (peace be upon him) and the ultimate abode of the rejecters, is a lesson for those who take heed. 
Although most of them do not believe; they were rejecters of what Abraham brought from his Lord.
104  O Messenger! Indeed, your Lord is the almighty who takes retribution from His enemies, yet merciful to those of 
them who repent. 105  The people of Noah disbelieved in all the messengers when they rejected Noah (peace be upon him).
106  When Noah said to them, “Will you not be mindful of Allah and leave the worship of other than Him, out of fear 
for Him?” 107  “Indeed, I am a Messenger for you; Allah has sent me to you and I am trustworthy, I will not increase or 
decrease in that which has be revealed to me.” 108  “So be mindful of Allah by fulfilling His commandments and refrain 
from that which He has prohibited. And obey me in whatever I command you with and forbid you from.” 109  “I do not 
seek any reward from you for what I convey to you from my Lord. My reward is only from Allah: the Lord of all creation, 
not from anyone else.” 110  “So be mindful of Allah by fulfilling His commandments and refrain from that which He has 
prohibited. And obey me in whatever I command you with and forbid you from.” 111  His people said to him, “O Noah! 
Should we believe you and follow what you have brought and act upon it, whilst your followers are the lowliest of people; 
there are no leaders and noblemen among them?”

 Beneficial Points:
1. The importance of keeping the heart free of illnesses such as jealousy, ostentation and arrogance.  2. Admitting the 
truth on the Day of Judgment will be of no benefit.   3. Attributing the responsibility of deviance to those who lead people 
astray will not benefit the deviants.  4. Those who call towards Allah await their reward from Allah, not His servants. 
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dhe i Mëshirshëm (duke u dhënë atyre afat e mundësi, që të pendohen e ta pranojnë udhëzimin).
123  Edhe populli i Adit (që arabët i kanë pranë) nuk e pranoi se ka profetë, duke mohuar Profetin e tyre, Hudin.
124  Kur vëllai i tyre i një gjaku, Hudi, u tha: “A nuk e keni frikë aspak Allahun, që po adhuroni të tjerë përveç Tij?!"
125  Unë jam një Profet prej Allahut, i Cili më ka dërguar me porositë e Tij për ju dhe jam besnik ndaj Tij në lidhje me këtë, duke mos 
shtuar dhe pakësuar në lidhje me to, asgjë nga vetja. 126  Prandaj frikësojuni Allahut, kryeni porositë e Tij, hiqni dorë prej gjërave që Ai jua 
ka ndaluar dhe më ndiqni mua, në lidhje me atë që ju porosis dhe ju ndaloj, që të gjeni shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër!
127  Unë nuk po ju kërkoj ndonjë shpërblim për këto që po jua përcjell prej Zotit tim. Shpërblimin tim për këtë nuk do ta kem nga dikush 
tjetër, përveçse nga Zoti i botëve, Krijuesit të gjithçkaje.
128  Mos po ndërtoni në çdo vend të ngritur e të lartë nga një shtëpi kot së koti, vetëm sa për të treguar fuqinë e pasurinë tuaj, pa pasur 
asnjë dobi nga kjo (ndërkohë që ju nuk e ndihmoni atë që është në nevojë) e të përfitoni prej kësaj, si në këtë botë, ashtu edhe në botën 
tjetër?! 129  Madje i ndërtoni kullat dhe kështjellat tuaja sikur do të jeni të përjetshëm në këtë botë, duke menduar se kurrë nuk do të 
shkulur prej saj (duke mos u përgatitur aspak për jetën tjetër)?! 130  Kaq mizorë jeni bërë, sa, kur sulmoni apo kur godisni në ndonjë 
luftë a tjetër, godisni si të pamëshirshëm e kriminelë, pa asnjë dhembshuri (për kundërshtarin, familjet e tyre dhe të pambrojturit).
131  Prandaj kijani frikën Allahut, zbatojini urdhrat e Tij, hiqni dorë prej gjërave që Ai jua ka ndaluar dhe më ndiqni mua, në lidhje me 
atë që po ju porosis e po ju ndaloj, që të gjeni shpëtim në këtë dhe në botën tjetër! 132  Gjithashtu, kijani frikën Zemërimit të Allahut, 
i Cili ju ka dhënë prej mirësive, ato që tashmë ju i dini: 
133  ju ka mundësuar shumimin e bagëtive e kafshëve të transportit; ju ka mundësuar të keni shumë fëmijë, për krah e mbështetje, si 
në numër, ashtu edhe në fuqi; 134  sikurse ju ka mundësuar edhe kopshte me fruta të shumëllojshme, bollëk dhe burime të rrjedhshme, 
135  pasi unë, o populli im, kam frikë prej ndëshkimit tuaj ditën e llahtarisë së madhe.”
136  Por ata i thanë: “Si na këshillove, si nuk na këshillove, për ne është njësoj, o Hud, sepse nuk kemi ndonjë interes në ato që po na 
thua.

 Mësime nga ajetet:
 Përparësi u jepet atyre që kanë besuar të parët, edhe nëse ata janë të varfër dhe të dobët.  Shkatërrimi i keqbërësve dhe shpëtimi 
i besimtarëve është ligj hyjnor i pandryshueshëm.  Rreziku që i kanoset besimit në botën tjetër, me investimin e gjithçkaje në këtë 
botë.  Mospajtueshmëria e ndjekësve të së pavërtetës dhe këmbëngulja e tyre në të.

112  Nuhu u tha atyre: “Ç’më duhet mua të di se çfarë kanë 
bërë apo vazhdojnë të bëjnë ata (o njerëz)? Unë nuk jam 
obliguar që të jem rojtar i tyre dhe i askujt, që t’i hetoj 
punët e tyre e të di se çfarë fshehin.
113  Llogaria e tyre ka për të qenë vetëm përpara Allahut, 
i Vetmi që i di fshehtësitë dhe veprat e tyre të dukshme. 
Nëse vërtet keni ndjenja njerëzore (atëherë as ju nuk duhet 
të hyni në privatësinë e tyre, por),
114  unë nuk mund t’i përzë prej rrethit tim ata që janë 
besimtarë e t’jua plotësoj juve kërkesën, që ju pastaj të 
besonit (ashtu siç dëshirojnë të besojnë edhe ata).
115  Unë jam vetëm një kritikues, që është obliguar t’ju pa-
ralajmërojë qartë, ju dhe ata, prej dënimit të Allahut.”
116  Populli i tij i tha: “Nëse ti nuk ndalon së ftuari në 
atë që po thërret, (ndonjë ditë) ke për t’u gjuajtur (nga 
njerëzit) me gurë, si përçmim apo ekzekutim.”
*Kur Nuhu e pa se populli i tij nuk kishte ndër mend të 
besonte, duke iu lutur Zotit të vet... 117  Tha: “O Zoti im, 
me të vërtetë që populli im më ka mohuar e konsideruar 
gënjeshtar, duke mos besuar atë që unë u kam ofruar prej 
Teje, 118  prandaj na gjyko drejt e jepu atë që meritojnë, për 
shkak të këmbënguljes së tyre në të pavërtetën, si dhe më 
shpëto mua dhe besimtarët që janë me mua, prej asaj në të 
cilën do përfshish mohuesit!” 119  Ne iu përgjigjëm lutjes 
së tij, duke e shpëtuar atë dhe besimtarët që ishin me të 
në anijen e mbushur plot e përplot, 120  Pasi ata hipën në 
anije, Ne i përmbytëm të tjerët që mbetën jashtë saj. 121   
Në të vërtetë, në këtë që u përmend, në lidhje me lutjen 
e Nuhut: ndërtimin e anijes në shkretëtirë, përmbytjen e 
gjithë njerëzimit dhe shpëtimin e Nuhut e të besimtarëve 
që ishin me të, ekzistojnë argumente për njerëzit që erdhën 
pas tyre, por shumica e njerëzve përsëri nuk besojnë.
122  Dhe dije, o Profet,, se, me të vërtetë, Zoti yt (që ua 
mundësoi atyre këto fakte) është i Plotpushtetshëm (për 
t’i ndëshkuar mohuesit kurdo që të dëshirojë, por është) 

112  Noah (peace be upon him) said to them, “What 
do I know of what these believers used to do? I am 
not an overseer over them that I account for their 
deeds.”
113  “Their accountability is only to Allah who 
knows their secret and public affairs, not to me. If 
you realised, you would not have said what you just 
did.”
114  “I am not going to push away these believers 
from my gathering in acceptance of your wished, 
just so that you believe.”
115  “I am only a clear warner; I warn you of the 
punishment of Allah.”
116  His people said to him, “If you do not stop call-
ing towards what you’re calling us towards, you 
will definitely be harrassed and stoned to death.”
117  Supplicating to his Lord, Noah said, “O my 
Lord! Indeed, my nation has rejected me and not 
believed in what I have brought from you to be 
true.”
118  “So judge between me and them such that they 
are destroyed due to their insistence on falsehood 
and save me and those believers who are with me, 
from the punishment you destroy the disbelievers 
with.”
119  So I answered his supplication and saved him 
and the believers with him in the ark, which was 
full of people and animals.
120  Then I drowned the remaining rest, who were 
the people of Noah.
121  Indeed, in the aforementioned, i.e. the story of 
Noah and his people, the saving of Noah and the 
believers with him and the destruction of the disbe-
lievers from his nation, is a lesson for those who take heed. Although most of them do not believe; they were rejecters.
122  O Messenger! Indeed, your Lord is the almighty who takes retribution from His enemies, yet merciful to those of 
them who repent.
123  The people of ‘Ād disbelived in all the messengers by their rejection of Hud (peace be upon him).
124  Remember when their brother, the prophet Hud said to them, “Will you not be mindful of Allah and leave the worship 
of other than Him, out of fear for Him?”
125  “Indeed, I am a Messenger for you; Allah has sent me to you and I am trustworthy, I will not increase or decrease in 
that which has be revealed to me.”
126  “So be mindful of Allah by fulfilling His commandments and refrain from that which He has prohibited. And obey me 
in whatever I have commanded you with and forbidden you from.”
127  “I do not seek any reward from you for what I convey to you from my Lord. My reward is only from Allah: the Lord 
of all creation, not from anyone else.” 
128  “Why are you building upon every elevated, overlooking place a building as a marker, unnecessarily, without any 
benefit in it for you in the world or the afterlife?” 129  “And why do you build forts and palaces as if you were to live 
forever in this world, never to depart from it?” 130  “And when you attack a place, you attack like tyrants, killing and with 
violence, showing no kindness or mercy.” 131  “So be mindful of Allah by fulfilling His commandments and refrain from 
that which He has prohibited. And obey me in whatever I command you with and forbid you from.” 132  “And fear the 
wrath of Allah who has granted you everything which you know well.” 133  “He granted you many bounties, and granted 
you offspring.” 134  “And He granted you gardens and flowing streams.” 135  O my people! I fear the punishment of the 
great day over you: the Day of Judgement. 136  His people said to him, “Your warning us and not warning us is the same 
to us, for we shall never believe in you and will never turn away from whatever we are doing.”

 Beneficial Points:
1. The people of falsehood take refuge in violence when they are cornered with proofs.  2. The oppressors being destroyed 
and believers being saved is a divine custom of Allah.  3. The dangers of being wholly dependant on the world.  4. The 
stubbornness of the people of falsehood and their insistence upon it.  
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pjekura e të freskëta, 149  dhe të vazhdoni t’i çani faqet e malit, duke gdhendur brenda tyre shtëpi (sikur nuk do vdisnit kurrë)?!
150  Frikësojuni Allahut, duke më ndjekur mua, në lidhje me atë që po ju porosis e ju ndaloj, si urdhra të Tij, që të gjeni shpëtim në këtë 
dhe në botën tjetër, 151  dhe mos iu nënshtroni urdhrave të mëkatarëve që e kanë tepruar me të këqijat e tyre ndaj Allahut! 
152  Ata sjellin vetëm shkatërrime në tokë, për shkak të mëkateve që përhapin dhe që nuk përmirësojnë as veten, as të tjerët (lidhur me 
atë që vetë e kanë prishur), duke u penduar apo duke i ftuar edhe të tjerët të pendohen tek Allahu”.
153  Ata i thanë: “Në të vërtetë (ti nuk je prej atyre që u ka ardhur shpallje prej Zotit, por) ti je prej atyre që i ka prekur magjia aq shumë, 
saqë të ka pushtuar mendjen e logjikën. 
154  Ti je vetëm një njeri i zakonshëm, ashtu sikurse ne, dhe nuk ke asgjë të veçantë prej nesh, që të bëheshe Profet. Atëherë sill një 
shenjë (mrekulli), që të vërtetojë se ti je Profet, nëse me të vërtetë je i sinqertë në atë që pretendon!”
* Pasi Allahu u dha atyre një shenjë (mrekulli), që ishte një deve, të cilën (ashtu siç ata e kërkuan, duke e përqeshur) Allahu ua nxori 
prej shkëmbit, me të njëjtat cilësi, siç e patën kërkuar...
155  Salihu u tha: “Ja, pra, kjo është deveja që kërkuat, që deshët ta shihnit e ta preknit. Një ditë ajo ka për të pirë ujin e burimeve tuaja e 
ditën tjetër keni për të pirë ju prej burimeve tuaja. As ajo s’do të pijë kur të keni radhën ju, as ju nuk duhet të pini kur të ketë radhën ajo. 
156  Mos e prekni atë për t’i bërë ndonjë të keqe, qoftë therje apo rrahje, se do t’ju përfshijë dënimi i Allahut dhe do t’ju shkatërrojë!”
157  Mirëpo ata ranë në ujdi, që ta thernin atë dhe më mizorët prej tyre e therën. Kështu, ata i gjeti mëngjesi i së nesërmes të penduar, 
kur e kuptuan çfarë kishin bërë dhe prisnin t’u zbriste dënimi i pashmangshëm. Por ai pendim nuk u solli asnjë dobi (kur mbi ta zbriti 
ndëshkimi i Allahut).
158  Ata i përfshiu dënimi i premtuar: një tërmet dhe ushtimë e fortë. Vërtetë që në ndodhinë e Salihut, mrekullisë së tij dhe nëpërkëmbjen 
që i bëri asaj mrekullie populli i tij, ekziston argument e përvojë për ata (që ishin pranë tyre dhe erdhën pas tyre, arabët) që dëshirojnë 
të nxjerrin mësime prej saj, mirëpo shumica e njerëzve përsëri nuk besojnë.
159  Zoti yt, o Profet, (që ua mundësoi këto fakte) është i Plotpushtetshëm (për t’i ndëshkuar mohuesit, kurdo që të dëshirojë, por është) 
dhe i Mëshirshëm (duke u dhënë atyre afat e mundësi, që të pendohen e ta pranojnë udhëzimin)!

 Mësime nga ajetet:
 Kur mirësitë dhe mohimi i Zotit shoqërojnë njëra-tjetrën, kjo quhet Istidraxh (përshkallëzim drejt shkatërrimit). Përkujtimi i mirësive 
mund të jetë shkak, që njeriu të besojë dhe të kthehet tek Allahu.  Mëkatet janë shkaku kryesor i zbritjes së shkatërrimeve në tokë.

137  Këto që po na thua, nuk janë më shumë se moralizma, 
mënyra jetese e sajime, me të cilat kanë vazhduar të parët 
tanë(të prapambetur). 138  Dhe (mos ki frikë sepse) ne nuk 
do të ndëshkohemi (për këto që po na i thua).”
139  Kështu, ata e mohuan dhe vazhduan në mohimin e 
tyre, derisa Ne i shkatërruam me një stuhi të fuqishme 
e spastruese. Vërtetë që ky dënim ishte argument i mja-
ftueshëm (për arabët që ishin përreth tyre), për të kuptuar 
Zemërimin e Allahut dhe ndëshkimin e Tij, megjithatë 
shumica e njerëzve (rreth tyre) përsëri nuk besojnë.
140  Dije, o Profet,- se, me të vërtetë, Zoti yt (që ua mu-
ndësoi atyre këto fakte) është i Plotpushtetshëm (për t’i 
ndëshkuar mohuesit kurdo që të dëshirojë, por është) dhe 
i Mëshirshëm (duke u dhënë atyre afat e mundësi, që të 
pendohen e ta pranojnë udhëzimin).
141  Edhe populli i Themudit e mohoi faktin se Allahu 
mund të dërgonte profetë, duke mohuar Salihun.
142  Kur vëllai i tyre (në prejardhje), Salihu, u tha: “A nuk 
i frikësoheni Allahut, që po adhuroni dikë tjetër përveç 
Tij?! 143  Unë jam Profet prej Allahut, i Cili më ka dërguar 
me porositë e Tij për ju dhe jam besnik ndaj Tij, në lidhje 
me këtë, duke mos shtuar e pakësuar në lidhje me këto 
porosi, asgjë nga vetja.
144  Prandaj frikësojuni Allahut, kryeni porositë e Tij, hiqni 
dorë prej gjërave që Ai jua ka ndaluar dhe më ndiqni mua, 
në lidhje me atë që po ju porosis e po ju ndaloj, që të gjeni 
shpëtimin në këtë dhe në botën tjetër.
145  Pasi unë nuk po kërkoj prej jush ndonjë shpërblim, 
në lidhje me atë që po ju sjell prej Zotit tim, sepse shpër-
blimin tim e pres vetëm nga Zoti i botëve, Krijuesit të 
gjithçkaje.
146  Mos vallë, mendoni se do të qëndroni përgjithmonë 
kështu siç jeni, të sigurt në këto begati e mirësi të shumta, 
147  në këto kopshte e burime të rrjedhshme,
148  në këto vreshta e palma hurmash me frutat e tyre të 
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Sodomës, Ne iu kthyem popullit që mbeti mbrapa, me shkatërrimin më të ashpër, duke shkulur çdo gjë të tyren në themel.
173  Mbi ta lëshuam gurë prej qielli, si rrebesh i ashpër shiu. Ç’shi i shëmtuar që ishte ai, për ata që vazhduan në atë mëkat, ndërkohë 
që Luti i kishte paralajmëruar e kërcënuar me ndëshkimin e Allahut!
174  Vërtet që në ndodhinë e Lutit, degjenerimin moral të popullit të tij, mosfrikësimin e tyre prej paralajmërimeve dhe shfarosjen e 
tyre, ekzistojnë argumente të mjaftueshme për ata (njerëz që kalonin pranë tyre e) që dëshirojnë të nxjerrin mësime prej saj, mirëpo 
shumica e njerëzve vazhduan të mos besonin.
175  Zoti yt, o Profet, (që ua mundësoi atyre këto fakte) me të vërtetë që është i Plotpushtetshëm (për t’i ndëshkuar mohuesit, kurdo që 
të dëshirojë, por është) dhe i Mëshirshëm (duke u dhënë atyre afat e mundësi, që të pendohen e ta pranojnë udhëzimin).
176  Edhe populli i fshatit me pemë të dendura e të ndërthurura, e mohoi faktin se Allahu mund të çonte profetë, kur mohoi Shuajbin 
(Paqja qoftë mbi të!). 177  Kur vëllai i tyre (në prejardhje), Shuajbi, u tha: “A nuk i frikësoheni Allahut, që po adhuroni dikë tjetër për-
veç Tij?! 178  Unë jam Profet prej Allahut, i Cili më ka dërguar me porositë e Tij për ju dhe jam besnik ndaj Tij, në lidhje me këtë, duke 
mos shtuar e pakësuar asgjë, në lidhje me këto porosi.
179  Prandaj frikësojuni Allahut, kryeni porositë e Tij, hiqni dorë prej gjërave që Ai jua ka ndaluar dhe më ndiqni mua, në lidhje me atë 
që po ju porosis e ju ndaloj, që të gjeni shpëtimin në këtë dhe në botën tjetër!
180  Nuk po kërkoj prej jush ndonjë shpërblim, në lidhje me atë që po ju sjell prej Zotit tim, sepse shpërblimin tim e pres vetëm nga 
Zoti i botëve, Krijuesit të gjithçkaje. 181  Prandaj matni drejt në peshore gjatë shitblerjes dhe mos u hani njerëzve në peshë, kur u shisni 
atyre diçka (drithëra e agrume)!
182  E, kur u peshoni njerëzve diçka, peshojeni me peshore standarde e të drejtë,
183  mos u bëni njerëzve padrejtësi, duke ngrënë hakun e tyre, si dhe mos e shtoni korrupsionin e mizorinë në tokë me vrasje, plaçkitje, 
kërcënime e bërje të mëkateve!

 Mësime nga ajetet:
 Homoseksualizmi është një poshtërsi dhe një mëkat i ndyrë, që nuk e pranon natyra e pastër njerëzore.  Prej fatkeqësive më të 
mëdha, që mund t’i bien një thirrësi, është kur anëtarët e familjes së tij zgjedhin mohimin apo mëkatet.  Marrëdhëniet tokësore që 
nuk i shoqëron besimi, nuk i sjellin asnjë dobi njeriut, kur vjen dënimi.  Obligimi që të plotësohet saktë masa dhe pesha. Është haram 
(rreptësisht e ndaluar) bërja e hileve në peshore e masë.

160  Edhe populli i Lutit e mohoi faktin se Allahu mund 
të dërgonte profetë, duke e mohuar Lutin.
161   Kur vëllai i tyre (në prejardhje), Luti, u tha: “A nuk 
i frikësoheni Allahut, që po adhuroni dikë tjetër përveç 
Tij?! 162  Unë jam Profet prej Allahut, i Cili më ka dërguar 
me porositë e Tij për ju dhe jam besnik ndaj Tij, në lidhje 
me këtë, duke mos shtuar e pakësuar asgjë në lidhje me 
këto porosi.
163  Prandaj frikësojuni Allahut, kryeni porositë e Tij, hiqni 
dorë prej ndalesave që Ai ju ka ndaluar dhe më ndiqni 
mua, në lidhje me atë që po ju porosis e ju ndaloj, që të 
gjeni shpëtimin në këtë dhe në botën tjetër.
164  Pasi unë nuk po kërkoj prej jush ndonjë shpërblim, për 
atë që po ju sjell prej Zotit tim, sepse shpërblimin tim e 
pres vetëm nga Zoti i botëve, Krijuesit të gjithçkaje.
165  A keni filluar të shkoni me meshkuj, duke kryer pa-
turpësi me ta?! 166  I keni lënë marrëdhëniet intime me 
gratë tuaja, të cilat Zoti juaj i ka krijuar pikërisht, që të 
plotësoni nevojat tuaja epshore?! Po ju qenkeni një popull 
që e paskeni kaluar çdo kufi me këtë paturpësi e ndyrësi, 
që nuk është parë ndonjëherë.”
167  Ata i thanë: “Nëse nuk ndalon së na penguari prej kësaj 
që po bëjmë, duke na qortuar, atëherë ti dhe ata që janë 
me ty, do të dëboheni prej vendbanimit tonë”.
168  Luti u tha: “Unë do ta urrej e do ta denoncoj publikisht 
këtë vepër që po bëni”.
169  Pastaj iu drejtua Zotit të vet, duke u lutur: “Zoti im, 
më shpëto mua dhe familjen time prej këtij populli dhe 
asaj ndyrësie që ata po bëjnë!”
170  Kështu, Ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij prej 
dënimit poshtërues që përfshiu popullin e tij, për shkak 
të atij mëkati që bënin.
171  Përveç gruas së tij, e cila ishte mohuese dhe mbeti 
me ata që u shkatërruan e u zhdukën.
172  Pasi Luti dhe familja e tij dolën prej vendbanimit të 

74
374

JUZ 19ESH-SHU’ARA 374



192  Ky Kuran (që ata e mohojnë) është shpallje e Zotit të botëve, Krijuesit të gjithë njerëzve e popujve,
193  që e zbriti Shpirti Besnik, engjëlli Xhebrail,
194  duke e vendosur atë në zemrën tënde, o Profet, për të qenë edhe ti prej të dërguarve që i paralajmërojnë njerëzit për 
dënimin e Allahut,
195  duke u folur atyre me gjuhën e kuptueshme e të qartë të një arabi.
196  Këtë Libër e kanë përmendur edhe në Librat e mëparshëm qiellorë.
197  A nuk u mjafton atyre që të përgënjeshtrojnë ty si argument tregues i vërtetësisë tënde, që të vërtetën e asaj që të është 
zbritur ty e dinë edhe dijetarët e Bijve të Izraelit (të cilët e gjejnë përshkrimin e tij në librat e tyre), siç ishte Abdullah 
ibn Selami?!
198  Po ta kishim zbritur këtë Kuran te disa popuj që nuk janë arabë e nuk e flasin gjuhën e tyre,
199  po të vinte Profeti i tyre e t’ua lexonte, ata kurrsesi nuk kishin për ta besuar dhe do të thoshin: “Nuk e kuptojmë!” 
ose “Nuk na përket neve!”
200  Mirëpo Ne e zbritëm atë, duke e futur në zemrën e (vendbanimeve të) kriminelëve,
201  të cilët nuk do të besojnë derisa të shikojnë dënimin e dhembshëm (prej Allahut ose duarve të besimtarëve),
202  që t’u vijë atyre papritmas, duke mos e ditur e duke mos e ndierë.
203  Pastaj, kur ju zbret dënimi në mënyrë të beftë, nga trishtimi i madh ata do të thonë: “A thua vallë, do na jepet edhe 
një herë mundësia për të besuar e për t’u penduar tek Allahu?!”
204  Pra, vallë, dënimin Tonë, o Profet, ata dashkan ta përshpejtojnë (meqë nuk besojnë e nuk pendohen)?!
205  Ç’ mendon, o Profet, nëse Ne do të kishim vazhduar t’u jepnim afat edhe për shumë vite të tjera,
206  mirëpo pastaj, pas atyre viteve të begata, t’u vinte po ai dënim që u është premtuar?!

 Mësime nga ajetet:
 Sa më shumë të thellohet muslimani në mësimin e gjuhës arabe, aq më tepër do të ketë mundësi ta kuptojë Kuranin.
 Argumenti i pakundërshtueshëm ndaj idhujtarëve është ai që gjendet i shkruar edhe në Librat e mëparshëm, në lidhje 
me pohimin se Kurani është zbritje prej Allahut.
 Ato mirësi që i gëzojnë jobesimtarët në jetën e kësaj bote, janë thjesht përshkallëzim drejt shkatërrimit të tyre dhe jo 
nderim për ta.

184  Por kini frikë prej Atij që ju ka krijuar juve, 
ashtu siç i krijoi edhe brezat e popujt e mëparshëm, 
duke u frikësuar prej Tij, që të mos ju përfshijë edhe 
ju dënimi që u ra atyre!”
185  Ata i thanë: “Në të vërtetë, ty të ka prekur magjia 
mendjen dhe e ke humbur logjikën.
186  Ti nuk je më shumë sesa një njeri i thjeshtë, jo 
më shumë se ç’ jemi ne, prandaj edhe ne mendojmë 
se je vetëm një gënjeshtar, kur pretendon se je Pro-
fet. 187  Po qe se je i sinqertë në atë që po pretendon, 
atëherë ja ku na ke, lësho mbi ne një copë të zjarrtë 
e ndëshkim prej qiellit, e vërtetoje që ti je Profet.” 
188  Shuajbi tha: “Zoti im e di më mirë se çdokush, 
atë çfarë jeni duke bërë: idhujtarinë, mohimin, pa-
drejtësinë dhe të gjitha këto që po thoni, kështu që 
mos mendoni se Atij i fshihet diçka prej veprave 
tuaja, apo se Ai nuk ka për t’ju dhënë për to, atë 
që ju meritoni!”
189  Por ata e mohuan atë, derisa i përfshiu dënimi 
i llahtarshëm. Ata i mbuloi një re e errët, pas një 
thatësire përcëlluese, u derdh një zjarr që i dogji të 
gjithë. Me të vërtetë që dita kur ata u shkatërruan, 
ishte një llahtari e madhe.
190  Vërtet që në ndodhinë e Shuajbit, mohimin dhe 
padrejtësitë e popullit të tij, mosfrikësimi i tyre prej 
Allahut dhe shfarosja e tyre, janë argument i mja-
ftueshëm për ata që dëshirojnë të nxjerrin mësime, 
mirëpo shumica e njerëzve (pas tyre) vazhdojnë të 
mos besojnë.
191   Zoti yt, o Profet (që ua mundësoi këto fakte), 
është i Plotpushtetshëm (për t’i ndëshkuar mohue-
sit, kurdo që të dëshirojë, por është) dhe i Më-
shirshëm (duke u dhënë atyre afat e mundësi, që 
të pendohen e ta pranojnë udhëzimin).

184  “And be mindful of the one who created you 
and created the previous nations, by fearing that He 
sends down His punishment upon you.”
185  Shu‘ayb’s people said to him, “You are definite-
ly one of those who have been victim of sorcery re-
peatedly, until it has overpowered your intelligence 
and driven you crazy.”
186  “You are only a human like us and have no priv-
ilege over us, so how could you be a Messenger? I 
think of you only to be a liar in your claim to be a 
Messenger.”
187  “So if you are truthful in your claim, cause a 
piece of sky to fall upon us.”
188  Shu‘ayb said to them, “My Lord is better aware 
of the idolatry and sins you commit; none of your 
actions are hidden from Him.”
189  They continued rejecting him and so a grave 
punishment afflicted them by way of a cloud ap-
pearing after a severely hot day. It rained a fire 
upon them that burned them. The day they were 
destroyed was an extremely horrific day.
190  Indeed, in the aforementioned i.e. the destruc-
tion of the people of Shu‘ayb, is a lesson for those 
who take heed. Although most of them do not be-
lieve; they were rejecters.
191  O Messenger! Indeed, your Lord is the almighty 
who takes retribution from His enemies, yet merci-
ful to those of them who repent.
192   Indeed, this Qur’ān that was revealed to Mu-
hammad (peace be upon him), was revealed by the 
Lord of all creation.
193  It was revealed through the trustworthy Gabriel 
(peace be upon him).

194  O Messenger! He revealed it upon your heart so that you become one of the Messengers who warn the people and 
make them fearful of the punishment of Allah.
195  He revealed it in clear Arabic language.
196  And indeed this Qur’ān has been referenced in the previous Books; the previous divine books have given glad tidings 
of it.
197  Was it not a sign of your truthfulness for these people who reject you, that the scholars of the Israelites like Abdullah 
bin Salām, knew the reality of what has been revealed to you?
198  Had we revealed this Qur’ān upon one of the non-Arabs who do not speak Arabic.
199  And then they were to read it to them, they would not become believers, because they would say, “I do not understand 
it!” So they should praise Allah that it was revealed in their language.
200  Likewise, we placed rejection and disbelief in the hearts of the criminals because of their wrongdoing.
201  They do not change from the state of disbelief they are in, and will not believe until they see the painful punishment.
202  This punishment will come to them suddenly and unexpectedly.
203  So when the punishment will come upon them suddenly, they will say out of immense grief, “Will we be given respite 
to repent to Allah?” 
204  Do these disbelievers seek our punishment hastily, saying, “We will never believe in you until you cause the sky to 
fall upon us in pieces, just as you claim it will.” 
205  206  O Messenger! So tell me, How will it if I was to let these disbelievers enjoy the bounties for a lengthy period of 
time and then the punishment they were promised came to them after that period of enjoyment.

 Beneficial Points:
1. Objections can be raised against the idolaters with the confessions of the moderate from among the people of the book 
that the Qur’ān is from Allah.  2. There is no benefit in bringing faith after seeing the destructive punishment.  3. hatever 
bounties of the world the disbelievers have are causes of them gradually falling into destruction, not hospitality.  
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ti (nga mërzia e dëshpërimi yt për ta, që të udhëzohen) ngrihesh e falesh duke qëndruar gjatë në këmbë, me lutje ndaj Zotit tënd në 
namazin e natës, 219  si dhe i shikon përkuljet, përuljet dhe lëvizjet e tua, kur ti falesh bashkërisht me ata që i bien Allahut në sexhde, 
pra me besimtarët.
220  Vërtet që Ai është Dëgjues dhe i Dijshëm për gjithçka që thuhet e flitet, bashkë me atë që fshihet në brendësi të zemrave. Atij nuk 
i fshihet asgjë, as akuza apo mendimi i tyre, se ti je fallxhor e poet, të cilin e frymëzojnë djajtë, prandaj thuaju:
221  “A dëshironi t’ju tregoj se kujt i vijnë shejtanët, për ta frymëzuar e për t’i treguar se si të bëjë fall?!
222  Ata i vijnë çdokujt që është gënjeshtar, shpifës, trillues dhe intrigues, mëkatarëve të mëdhenj, që i mashtrojnë njerëzit me falle.
223  Madje, si fallxhorët që dëgjojnë djajtë, edhe shejtanët xhinde që mundohen të përvjedhin parashikime (nga fjalët a lëvizjet e en-
gjëjve) në qiell, duke i përgjuar për të kapur ndonjë të vërtetë, shumica e atyre që ata thonë, janë vetëm gënjeshtra e mashtrime (përveç 
ndonjë të vërtete së cilës ata ia qëllojnë kot)”.
224  Sa u përket poetëve, prej të cilëve e konsideroni edhe Muhamedin, a nuk e shikoni se atyre u vijnë të përhumburit nga pas (që nuk 
janë as këndej e as andej)?!
225  A nuk e shikon, o Profet, se si ata, nëpër çdo vend ku rrinë e çdo luginë ku lëvizin, ndryshojnë mendime e qëndrime sipas interesit, 
kohës e vendit?!
226  Dhe se si ata e thonë (e flasin për moral) atë që nuk e bëjnë?!
227  Përveç atyre që kanë besuar Allahun dhe kanë qetësuar zemrat në Njësimin e Allahut; që bëjnë vepra të mira në përmirësim të 
shoqërisë; që e përmendin Allahun më shumë se çdokënd e çdo gjë; edhe pasi u është bërë padrejtësi e mizori; që e përdorin (poezinë) 
vetëm që për t′u mbrojtur e për t’ju kundërvënë poetëve idhujtarë; kurse ata që bënë padrejtësi e mizori, së shpejti do ta kuptojnë se 
si do të përmbysen.

 Mësime nga ajetet:
 Pohimi i Drejtësisë së Allahut dhe mohimi i padrejtësisë për Të.  Pastërtia e Kuranit prej çdo mundësie që shejtani t’i afrohet.
 Rëndësia e të qenit i butë, i afrueshëm e i dashur me thirrësit për tek Allahu.  Poezia që mbjell të mirën, është e lavdëruar dhe 
poezia që mbjell të keqen, është e qortuar.

207  Çfarë do të përfitojnë ata prej përjetimit të kënaqësive 
në jetën e dynjasë!?
208  Madje, Ne asnjë vendbanim të mëparshëm nuk e kemi 
shkatërruar, para se t’u dërgonim paralajmërues dhe t’u 
zbrisnim shpallje,
209  si përkujtim, këshillë e shpëtim për ta, që ata të be-
sonin e të shpëtonin. Pra, nuk kemi qenë Ne që u bëmë 
atyre mizori, kur i ndëshkuam, por ishin ata që i bënë 
keq vetes së tyre, duke e mohuar dënimin për keqbërësit, 
që u ishte paralajmëruar me anë të profetëve e Librave 
të Shpallur.
210  Dhe nuk është ashtu siç thonë idhujtarët, se këtë Kuran 
e kanë zbritur shejtanët mbi Muhamedin ملسو هيلع هللا ىلص,
211  pasi nuk u takon shejtanëve ta bëjnë një gjë të tillë (t’i 
thërrasin njerëzit te Zoti e t’i armiqësojnë ata me Iblisin) 
e as nuk do të munden ta bëjnë kurrë.
212  Madje ata, në të vërtetë, nuk munden as ta dëgjojnë le-
ximin e tij, duke u shmangur kështu prej dëgjimit të tij.
213  Prandaj, mos iu lut, krahas Allahut, ndonjë zoti tjetër, 
që të jesh edhe ti prej të ndëshkuarve, siç ndodhi me ata 
që u përmendën!
214  Paralajmëroji edhe të afërmit e tu të farefisit për ndësh-
kimin që do t’i përfshijë ata që i luten tjetërkujt përveç 
Allahut (në këtë e në botën tjetër)! 
215  Shtrije dorën tënde, me ndihmë e fjalë të mira, për 
atë që dëshiron të ndjekë shembullin dhe porositë e tua, 
duke e nderuar e afruar pranë vetes!
216  Nëse njerëzit të kundërshtojnë e nuk pranojnë të besoj-
në e të ndjekin për Njësimin e Allahut dhe për bindje ndaj 
Tij, atëherë thuaju: “Unë distancohem prej asaj që jeni 
duke bërë, pra, prej idhujtarisë dhe mëkateve tuaja”.
217  Pastaj mbështetu tek i Plotfuqishmi (i Cili mund t’i 
ndëshkojë kur të dojë) dhe Mëshirshmi (i Cili po u jep 
afat atyre, që të pendohen e të kthehen), duke iu falur 
e lutur Atij, 218  i Cili të shikon ty, o Profet, sa herë që 

207  What worldly bounties which they were en-
joying, would benefit them? Verily, those bounties 
would have finished, and they will not be of any 
use.
208  I did not destroy any nation except they were 
warned by sending messengers to them and reveal-
ing books.
209  Which served as admonitions and warnings for 
them. I was not oppressive by punishing them after 
establishing an excuse, by sending them Messen-
gers and books.
210  The satans did not come down with this Qur’ān 
upon the heart of Muhammad (peace be upon him);
211  it is permissible that they come down with it 
onto his heart. They are not even capable of doing 
that.
212  They are incapable of doing so because they 
have been cut off from its place in the heavens, so 
how could they reach it and then bring it down?
213  So do not worship any deity with Allah and as-
cribe it to Him. Otherwise, you will be one of those 
who shall be punished.
214  O Messenger! Warn your closest relatives from 
your people, in order of strength in relationship, 
lest the punishment of Allah does not afflict them if 
they remain upon idolatry.
215   And be kind in action and speech, out of mercy 
and gentleness, to those believers who follow you.
216  If they disobey you and do not accept proclaim-
ing the oneness of Allah and His obedience you 
command them with, then say to them, “I proclaim 
innocence from the idolatry and sins you commit.”
217  And place your reliance in all your affairs upon 
the Almighty who takes retribution from His enemies and is merciful to whoever repents to Him from them.
218  The being, may He be glorified, who sees you when you stand towards prayer.
219  And He sees you changing from posture to posture among those who pray. Nothing is hidden from Him, neither any 
action you undertake, nor anyone else undertakes.
220  Indeed, He is the hearer of the Qur’ān you recite and remembrance you do in your prayer, knower of your intention.
When they claimed that the satans come down with the Qur’ān and that Muhammad (peace be upon him) is a poet, Allah 
refuted their claim, saying,
221  “Shall I inform you who the satans actually come down to, as you have claimed that they come down with the 
Qur’ān?”
222  “They come down to every fortune-teller, who is a perpetual liar, sinner and disobeyer.”
223  “The satans eavesdrop on the exalted assembly of angels and then convey that information to their fortune-teller 
friends. The majority of fortune tellers are liars; if they are truthful in one statement, they tell a hundred lies with it.
224  And as for the poets that you claim Muhammad (peace be upon him) is from, those deviant from the path of guidance 
and steadfastness follow them and relate whatever poetry they say.
225  O Messenger! Do you not see that one of the manifestations of their errors is that they wander around in all the valleys, 
sometimes immersed in praise, sometimes in criticism, and many times in other issues!
226  And indeed they lie, saying, “I did such and such”, while they did not actually do it.
227  Except for those poets who have faith, perform good deeds, remember Allah abundantly and take retribution from the 
enemies of Allah after they have oppressed, like Hassān bin Thābit may Allah be pleased with him. Those who committed 
wrong by ascribing partners to Allah and showing hostility to His servants, will soon know what their place of return will 
be: they will return to a great place and a meticulous accounting.

 Beneficial Points:
1. Affirmation of justice for Allah and negating oppression from Him.  2. Declaration of the Qur’ān being free of any 
satans having approached it.  3. The importance of gentleness and friendliness for the callers towards Allah.
4. Good poetry is good, while repulsive poetry is repulsive.  

٩٣ ٢٧
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më fatkeqë, që do të humbasin gjithçka, duke mbetur në Zjarr përjetësisht.
6  Ti, o Profet, po e merr këtë Kuran prej Vetë të Urtit e të Gjithëdijshmit!
7  Përkujto, o Profet, kur Musai i tha familjes së vet: “Unë pashë një zjarr! Kështu që (prisni këtu, derisa) t’ju sjell ndonjë lajm prej 

atij që e ka ndezur, që të na tregojë rrugën, ose t’ju sjell prej tij ndonjë urë të ndezur, me qëllim që të ngroheni nga i ftohti.
8  Pasi arriti në vendin e zjarrit që e pa nga larg, e thirri Allahu: “I Shenjtëruar është Ai (që po të Flet me Zërin e Tij) në (këtë) zjarr! Të 

bekuar qofshin ata që janë përreth tij (Musai, engjëjt dhe vendi ku ata ishin)! I Pastër e i Lartësuar është Allahu nga çdo përshkrim që 
mund t’i përfytyrohet e mvishet Atij nga të humburit, ndërkohë që Ai është Zoti Suprem, Krijuesi dhe Drejtuesi i të gjitha krijesave.

9  O Musa, Ai që po të Flet, jam Unë, Allahu, i Plotfuqishmi! Asgjë nuk mund të më bëjë të paaftë. Unë jam i Urti që krijon, përcakton 
dhe vë ligje me një urtësi absolute.

10  (pasi Allahu i tha:) “Hidhe shkopin tënd!” dhe Musai e pa atë të përdridhej e të mbështillej, njësoj siç bën një gjarpër i madh e 
i shpejtë. Nga frika, ai u largua me nxitim, duke ia kthyer shpinën bisedës me Allahun dhe nuk u kthye më (mbeti i frikësuar e në 
errësirë), derisa Allahu i tha: “O Musa, mos u frikëso, e dije se Unë (mund të flas ngado) dhe profetët (që Unë i kam zgjedhur) nuk 
frikësohen (prej asgjëje) në praninë Time!

11  Përveç ndonjërit që ka bërë ndonjë padrejtësi (e frikësohet prej Drejtësisë Sime), e (nëse) pastaj e zëvendëson atë (të keqe që ka 
bërë) me ndonjë të mirë(aq sa ajo, apo duke shtuar), le ta dijë se (pas pendimit për të keqen që ka bërë) Unë (ndaj tij) jam Mëkatfalës 
dhe i Mëshirshëm.

12  Kështu që (qetësohu dhe) fute dorën në gjirin tënd e do ta nxjerrësh atë të bardhë e të shndritshme, pa pasur prej saj asnjë të keqe (e 
orientohu me të në errësirë), për të qenë bashkë me shkopin tënd dy mrekulli, në mesin e nëntë mrekullive të tjera, kur të kesh arritur 
te Faraoni e populli i tij. Ata prej kohësh janë një popull i prishur e i dalë prej bindjes së Allahut, duke i bërë atij kufër.”

13  Pasi atyre u erdhën mrekullitë Tona të qarta e të pamohueshme, me të cilat Ne e mbështetëm vërtetësinë e Musait, ata thanë: “Kjo 
me të cilën na ka ardhur Musai, është një magji e qartë”.

 Mësime nga ajetet:
 Kurani është udhëzim dhe përgëzim për të gjithë ata që besojnë në të.
 Kufri(mohimi i Allahut dhe i Profetit) është shkaku që njeriu e ndjek të pavërtetën me vepra, fjalë, dilema apo luhatshmëri.
 Siguria që u ka dhënë Allahu profetëve të Vet (dhe atyre që e ndjekin rrugën e tyre), duke i ruajtur e mbrojtur ata prej çdo të keqe.

SURJA EN-NEML
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.

 Qëllimet e sures:
Përmendja e mirësisë së zbritjes së Kuranit te Profeti ملسو هيلع هللا ىلص, 
duke e nxitur atë që të jetë mirënjohës për një begati të tillë 
dhe të bëjë durim në përcjelljen e mesazhit hyjnor.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ta, Sin! - Janë shkronja për të cilat është folur e janë 

dhënë mendime në fillim të sures Bekare.
Këto ajete (që t’i zbritëm ty, o Profet, dhe ata i quajtën 
poezi, në të vërtetë) janë ajetet e Kuranit, e një Libri të 
Qartë e Sqarues, në të cilin nuk gjendet asgjë e paqartë, 
për atë që mediton thellësisht rreth tij, për të kuptuar se 
është Shpallje e Allahut të Lartësuar.

2  Janë ajete të cilat janë udhëzim drejt të vërtetës (së 
Allahut), për ata që duan të gjejnë udhëzimin për tek Ai, 
si dhe janë përgëzim për besimtarët që i besojnë Allahut 
dhe Profetit të Tij (për shpërblimin që do të kenë).

3  Për ata besimtarë që e falin namazin në formën më 
të kompletuar, japin zekatin (lëmoshën e obliguar) e pa-
surisë së tyre, duke ua dhënë atyre që e meritojnë, si dhe 
që janë të bindur plotësisht për botën tjetër, në lidhje me 
shpërblimin dhe ndëshkimin.

4  Ndërsa ata të cilët mohojnë dhe nuk e besojnë botën 
tjetër, bashkë me shpërblimin e ndëshkimin që gjendet në 
të, Ne ua kemi zbukuruar (zgjedhjet, fjalët dhe) veprat e 
tyre, prandaj ata janë të përhumbur në dilema, duke mos 
pasur mundësi ta pranojnë udhëzimin për tek e vërteta 
dhe e arsyeshmja.

5  Për shkak të zgjedhjes së tyre të gabuar në vend të 
Allahut, ata do të kenë fundin më të shëmtuar në jetën e 
kësaj bote, ndërsa në botën tjetër do të jenë të humburit 

The Ant (Sūrah an-Naml)
 Topic of the Sūrah:

It focuses on favouring the Prophet (peace be upon 
him) through the miracle of the Qur’ān, being 
grateful for it, and being patient in conveying it.

 Explanation:
1  Ta Sin. These are the verses of the Qur’ān and 

a clear book. The discussion on similar letters 
has passed in the beginning of Sūrah Al-Baqarah. 
These verses which are revealed to you are verses 
of the Qur’ān and a clear book in which there is no 
confusion. Whoever ponders upon it will know that 
it is from Allah.

2  These verses guide to the truth and direct to-
wards it, and give glad-tidings to those who bring 
faith in Allah and His Messengers.

3  Those who perform prayer in the most complete 
manner and give Zakat of their wealth by spending 
it on its recipients, and they are convinced of the 
reward and punishment in the afterlife.

4  The disbelievers who do not bring faith in the 
afterlife and the reward and punishment therein - I 
adorned their bad deeds for them so they contin-
ued in doing them, thus they are confused without 
finding their way towards what is right or guidance.

5  Such people will suffer in the worldly life 
through trials and humiliation and in the Hereafter 
they suffer the greatest loss, losing themselves and 
their families on the Day of Judgement and entering 
Hell forever.

6  O Messenger, you are receiving this Qur’ān 
which is being revealed to you from one who is 
Wise in His creating, managing and legislating, and 

Knowing, with nothing of the interests of His servants being hidden from Him.
7  Remember, O Messenger, when Moses said to his family: “I have seen a fire. I shall bring some news from it, from 

the person who lit it to guide us towards the path, or I shall I bring you a flame of fire taken from it, in the hope that you 
will light a fire from it to warm yourselves from the cold”.

8  Then when he reached the place of the fire that he saw, Allah called unto him that the one in the fire and the angels 
surrounding it are blessed.

9  Allah said to him: “O Moses, it is I, Allah, the Mighty whom nobody can overpower, Wise in My creating, managing 
and legislating.

10  And throw down your staff”. Moses obeyed. Then when Moses saw it moving and shaking like a snake, he fled turn-
ing his back to it and did not return. So Allah said to him: “Do not be scared of it. The Messengers do not fear snakes or 
anything else in my presence.

11  However, whoever wrongs himself by committing a sin, then repents after that, I am Forgiving to him, Merciful to 
him.

12  And put your hand in the opening of your shirt; it will come out after entering it white like snow without being due 
to leprosy, as part of nine signs which testify to your truthfulness. Along with the hand, they are: the staff, famine, loss 
of fruits, floods, locusts, lice, frogs, and blood, towards Pharaoh and his people. They were a people left the obedience 
of Allah by disbelieving in him.

13  So when these clear and apparent signs of Mine with which I aided Moses came to them, they said: “These signs 
which Moses has brought are clear magic”.

 Beneficial Points:
1. The Qur’ān is guidance and glad tidings for the believers.
2. Disbelief in Allah is a means of following false actions and statements, bewilderment and confusion.
3. Allah granted security and protected His Messengers from all evil.
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fjalëve (mirësisë e zgjuarsisë) së milingonës dhe iu lut Allahut të Lartësuar: “Zoti im, më mundëso të jem mirënjohës për 
mirësitë ndaj meje, me të cilat më ke begatuar mua dhe prindërit e mi! Ma mundëso të bëj vepra të mira e përmirësuese, 
me të cilat Ti je i kënaqur, si dhe më fut me mëshirën Tënde në mesin e robërve të Tu vepërmirë e përmirësues!”

20  Kur Sulejmani bëri rishikimin e zogjve (e të ushtrisë së tij) dhe nuk e gjeti në mesin e tyre zogun hud’hud (pupëzën), 
tha: “Ç’ ka ndodhur me mua, që nuk po e shoh pupëzën?! A nuk e shoh unë, apo ajo është e padukshme (në vendin e 
vet)?!

21  Pasi u qartësua se ajo ishte larguar nga vendi i vet, tha: “Do ta ndëshkoj ashpër (nëse është larguar qëllimisht), ose do 
ta ther (nëse thjesht është vonuar); nëse nuk më vjen me një arsye bindëse (që ta fal, meqë nuk ishte në vendin e vet)”.

22  Nuk zgjati shumë dhe pupëza u kthye te Sulejmani, duke i thënë: “Unë mora vesh diçka për të cilën ti nuk ishe në 
dijeni (pastaj shkova ta verifikoja lajmin). (tani) Të kam ardhur me një lajm të sigurt prej popullit të Sebeit (Shebës).

 Mësime nga ajetet:
 Buzëqeshja e njerëzve me autoritet e të fuqishëm.
 Mirënjohja dhe falënderimi i Allahut për mirësitë e Tij është moral i të dërguarve dhe i besimtarëve të përkushtuar 
ndaj Zotit të tyre.
 Arsyetimi i besimtarëve dhe njerëzve përmirësues, duke e bërë këtë edhe pa dijeninë e tyre.
 Politika parandaluese me ndëshkimin e atyre që e meritojnë, si dhe pranimi i arsyeve, nëse kanë të tilla.
 Ndodh që dija që gjendet tek të vegjlit, të mos gjendet te të mëdhenjtë. Lajmet gjithmonë duhen verifikuar, para se 
të merren vendime mbi to.

14  Mirëpo ata e kundërshtuan pranimin e argumen-
teve të qarta, edhe pse në vetvete ishin plotësisht 
të bindur, se këto argumente vinin prej Allahut të 
Lartësuar. I mohuan për shkak të poshtërsisë dhe 
mendjemadhësisë së tyre ndaj së vërtetës. Ti shiko 
se si ishte përfundimi i atyre që ishin të prishur në 
tokë, që e prishën veten dhe njerëzit me mohimin e 
mëkatet që bënin, dhe se si Ne u dhamë fund atyre, 
duke i shkatërruar tërësisht!

15  Ne i dhamë dituri Daudit dhe birit të tij, Sulej-
manit, duke i bërë që të kuptojnë gjuhën e shpendë-
ve. Të dy së bashku, me mirënjohje ndaj Allahut, 
thanë: “Falënderuar qoftë Allahu, që na ka ngritur 
mbi shumë prej robërve të Vet besimtarë me dituri-
në e veçantë dhe profetësinë që na ka dhënë.

16  Kur e trashëgoi Sulejmani babain e vet, Daudin, 
duke e zëvendësuar atë (pas vdekjes), si Profet dhe 
si mbret, iu drejtua njerëzve, që t’i bashkonte. U 
tregoi për mirësitë që Allahu i kishte dhuruar atij 
dhe babait të tij, duke u thënë: “O njerëz, neve na 
është dhënë dije (që nuk i është dhënë dikujt tjetër) 
e na është mësuar të kuptojmë edhe gjuhën (zërat 
e tingujt) e zogjve. Na është dhuruar çdo gjë e ne-
vojshme për të sunduar: profecia dhe aftësia. Kjo 
që na ka dhuruar Allahu i Lartësuar, është pikërisht 
mirësia e qartë (që ju kërkoni për t’u bashkuar)”.

17  Kështu (me mirësinë e Allahut) u mblodhën 
rreth Sulejmanit ushtritë e xhindeve, njerëzve dhe 
shpendëve. Të gjithë rrinin në gatishmëri. 

18  Ata (me numrin e radhitjen e tyre) arritën në 
luginën e milingonave, ku një milingonë thirri: “O 
ju milingona! Futuni në brendësi të banesave tuaja, 
që të mos ju shtypi Sulejmani me ushtritë e tij, pa 
e kuptuar se po ju shkelin!”

19  Kur Sulejmani e dëgjoi këtë, buzëqeshi prej 

14  They disbelieved in these miracles and did not 
accept them, despite being convinced they are from 
Allah, due to their wrongdoing and their arrogance 
from the truth. So contemplate, O Messenger, how 
was the outcome of those who cause corruption on 
earth, due to their disbelief and disobedience; I de-
stroyed them and eradicated all of them.

15  I granted David and his son Solomon knowl-
edge, part of which was the language of birds. Da-
vid and Solomon said, in gratitude to Allah: “All 
praise is for Allah who has given us virtue over 
many of his believing servants, through propheth-
ood and subjugating the jinns”.

16  And Solomon inherited from his father in 
prophethood, knowledge and kingdom, and he said, 
relating Allah’s favour on him and his father: “O 
people, Allah has taught us the language of birds 
and given us of everything He gave to the prophets 
and kings. This which He has given us is the clear, 
apparent grace”.

17  And for Solomon his armies of men, jinns and 
birds were gathered, and they were being led or-
derly.

18  They were being led until when they came to the 
valley of ants (a place in the Levant), one of the ants 
said: “O ants, enter your homes so that Solomon 
and his armies do not destroy you whilst they do 
not know of you, because if they know of you they 
will not trample you”.

19  When Solomon heard it saying this, he smiled 
due to this statement of his and he said, calling unto 
his Lord: “O Lord, enable me and inspire me to be 
grateful for Your favour which You gave to me and 
My parents, and enable me to do good actions which please you, and enter me amongst Your righteous servants”.

20  And Solomon took attendance of the birds but did not see the hoopoe, so he said: “What is with me that I do not see 
the hoopoe? Has something stopped me seeing it or is it from the absentees?”

21  He said when its absence became clear to him: “I shall punish it severely, or I shall slaughter it as a punishment for 
being absent, unless it brings a clear proof to prove its excuse for absence”.

22  The hoopoe remained absent for a short while. Then when it came, it said to Solomon (peace be upon him): “I discov-
ered what you did not discover, and I have brought to you from Sheba true news in which there is no doubt.

 Beneficial Points:
1. Pride is a hindrance to being guided to the truth.
2. Being grateful for favours is the etiquette of the prophets and righteous with their Lord.
3. Advising the people with what will prevent them from destruction is the way of intelligent individuals.
4. One should make excuses for righteous people in their absence.
5. Smiling is the laughing of dignified people.
6. Citizens are managed by implementing punishment on those who deserve it and accepting the excuses of those who 
have a valid excuse.
7. Sometimes juniors have knowledge which seniors do not.
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ju të gjithë pjesëmarrës e pa dhënë mendimin tuaj më të drejtë!”
33  Ata thanë: “Ne jemi të zotët në fuqi dhe të zotët në luftë të ashpër, por vendimi të përket ty. Je ti që vendos, prandaj 

shiko ç’ është më e arsyeshme dhe vetëm na thuaj se çfarë urdhëron!”
34  Pasi u mendua, ajo u tha: “Në të vërtetë, kur mbretërit vendosin të hyjnë në ndonjë vendbanim si pushtues, e shkatë-

rrojnë atë vend, duke vrarë, djegur e plaçkitur, më të nderuarit e atij populli i kthejnë në më të poshtëruarit, që të mbjellin 
frikë e tmerr në zemrat e të tjerëve, e jo vetëm.

35  Atëherë, unë po u dërgoj atyre një dhuratë e të shikoj se me çfarë (reagimi) do të kthehen profetët e mi.

 Mësime nga ajetet:
 Mosmiratimi që pupëza i bëri idhujtarisë dhe kufrit në popullin e Sebeit është argument, se besimi në një Zot të Vetëm 
është natyrshmëri e të gjitha krijesave.
 Verifikimi i akuzave dhe vërtetimi i tyre vjen prej mbështetjes në fakte.
 Dispozita fetare në lidhje me zbulimin e lëvizjeve të armiqve.
 Pjesë e besimit është edhe që fjalët e dedikuara Allahut të fillojnë me: “Bismilahi Rrahmani Rrahim!”
Feja e kërkon shfaqjen e madhështisë dhe krenarisë nga besimtarët, përpara pasuesve të së kotës. 

23  Unë atje gjeta një grua që i sundonte ata. Asaj 
i ishte dhënë çdo gjë që ia mundësonte mbajtjen e 
pushtetit mbi ta. Ajo kishte edhe një fron madhësh-
tor nga ku drejtontë çështjet e popullit të saj.

24  Por unë pashë se ajo dhe populli i saj i binin 
në sexhde Diellit, në vend të Allahut të Lartësuar. 
Shejtani ua kishte zbukuruar veprat (ritet djallëzore 
e idhujtare) që bënin, duke i penguar ata (nëpërmjet 
tyre) prej rrugës së besimit tek e vërteta e Allahut të 
Vetëm, prandaj ata nuk mund të udhëzoheshin.

25  Përse të mos i bien në sexhde Allahut, i Cili e 
nxjerr të paqenën prej qiellit dhe prej tokës, siç janë 
shiu dhe bimët, i Cili di gjithçka që ju e fshihni dhe 
e publikoni, qofshin fjalë apo vepra, për të cilat keni 
për të dhënë llogari përpara Tij?!

26  Allahu është i Adhuruari i Vetëm. Askush e asgjë 
tjetër nuk e meriton adhurimin përveç Tij. Vetëm 
Ai është Zotëruesi i Fronit madhështor”.

27  Sulejmani, pasi e dëgjoi zogun, i tha: “Do ta 
shohim, a the të vërtetën apo gënjeve!

28  Shko tek ata me shkresën timen, hidhe para tyre, 
pastaj largohu dhe shiko se si do të reagojnë!
*Pasi zogu hud’hud (pupëza) shkoi dhe e hodhi 
shkresën e Sulejmanit në praninë e Belkisës, ajo 
tha:

29  “O ju udhëheqës! Mua më sollën një shkresë 
(me përmbajtje) fisnike,

30  Përmbajtja e kësaj letre të dërguar nga Sulejmani 
fillonte me: Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshir-
shmit, Mëshirëplotit!

31  «Mos u tregoni mendjemëdhenj ndaj meje, por 
dorëzohuni tek unë si muslimanë!»

32  Pasi e lexoi, ajo tha: “O udhëheqës! Më jepni 
mendimet tuaja për vendimin tim, pasi unë nuk 
kam marrë kurrë ndonjë vendim të prerë, pa qenë 

23  Indeed, I found [there] a woman ruling them, 
and she has been given of all things, and she has a 
great throne.
I found a woman who rules them, and this woman 
has been given of all means of strength and king-
dom, and she has a large throne on which she man-
ages the affairs of her people.

24  I found her and her people prostrating to the sun 
instead of Allah, and Satan has made their deeds 
pleasing to them and averted them from [His] way, 
so they are not guided.
I found this woman and I found her people pros-
trating to the sun instead of Allah, and Satan has 
beautified for them the actions of idolatry and sins 
they are on, so he has turned them away from the 
path of truth, and thus they are not guided to Him.

25  [And] so they do not prostrate to Allah, who 
brings forth what is hidden within the heavens and 
the earth and knows what you conceal and what 
you declare.
Satan has beautified for them their actions of idol-
atry and sins, so that they do not prostrate to Allah 
alone, who brings the rain which He has hidden in 
the skies and the plants in the earth, and He knows 
the actions you hide and those you make apparent, 
none of this being hidden from Him.

26  Allah - there is no deity except Him, Lord of 
the Great Throne. Allah - there is no true god be-
sides, Lord of the Great Throne”. 27  [Solomon] 
said, “I will see whether you were truthful or were 
of the liars. Solomon (peace be upon him) said to 
the hoopoe: “I shall see if you are truthful in what 
you claim or were you amongst the liars”. 28  Take 

this letter of mine and deliver it to them. Then leave them and see what [answer] they will return.” So Solomon wrote 
a letter and handed it to the hoopoe, and said to it: “Take this letter of mine, and give it to the people of Saba and hand 
it over to them, and step aside from them so you can hear what they say discuss regarding it”. 29  She said, “O eminent 
ones, indeed, to me has been delivered a noble letter. The queen received the letter and said: “O noble ones, a noble 
magnificent letter has been given to me. 30  Indeed, it is from Solomon, and Indeed, it reads: ‘In the name of Allah, the 
Gracious, the Merciful. The content of this letter which has been sent by Solomon and which begins with: “In the name 
of Allah, the Gracious, the Merciful.” is: 31  Be not haughty with me but come to me in submission [as Muslims].’ “ Do 
not be arrogant, and come to me obediently and submitting to what I call you towards, namely declaring Allah’s Oneness 
and leaving associating partners with Him which you are involved in, as you worshipped the sun alongside Him”. 32  She 
said, “O eminent ones, advise me in my affair. I would not decide a matter until you witness [for] me.” The queen said: 
“O noble ones and leaders, explain to me the right course in my matter. I am not going to decide a matter until you come 
to me and present your opinions regarding it”. 33  They said, “we are men of strength and of great military might, but the 
command is yours, so see what you will command.” The nobles from her people said: “We are people of great power and 
strong might in warfare, but the opinion is what you think, so see what you will command us to do; we are able to carry 
it out”. 34  She said, “Indeed, kings - when they enter a city, they ruin it and render the honored of its people humbled. 
And thus do they do. The queen said: “When kings enter any city, they ruin it by the killing, seizing and looting they carry 
out, and they make its leaders and nobles disgraced, after the honour and protection they enjoyed. And this is how kings 
always behave when they conquer the people of a city, to plant the seeds of fear and awe in the hearts of the masses.” 35  
But indeed, I will send to them a gift and see with what [reply] the Messengers will return.” I am sending a gift to the 
sender of the letter and his people, and I shall see what the messengers bring after sending this gift”.

 Beneficial Points:
1. The hoopoe’s criticism of the people of Sheba for their idolatry and disbelief is a proof that faith is natural amongst the 
creation.  2. It is necessary to investigate the one being accused and to verify his proofs.  3. It is permissible to investigate 
the affairs of the enemies.  4. Part of the etiquette of letters is to begin them with the name of Allah.  5. Expressing the 
honour of a believer in the presence of the people of falsehood is a desired matter.
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41  Pastaj Sulejmani shtoi: “Ndryshojani asaj fronin mbretëror (në përbërje, ngjyra e dukje), në mënyrë që të shohim, a 
do ta vërë re ndryshimin, apo është nga ata që nuk janë në gjendje të njohin gjerat e tyre.”

42  Kur mbretëresha e Sebeit erdhi, e drejtuan për te froni i saj, për ta vënë në provë, dhe e pyetën: “Kështu është froni 
yt?!” Ajo tha: “Si të ishte vetë ai!”, duke mos e mohuar e as pohuar.
Kur Sulejmani e kuptoi saktësinë e saj në përgjigje, tha: “Vetëm se na është dhënë dije përpara saj dhe kemi qenë mus-
limanë, se (me zgjuarsinë e mprehtësinë e saj) ndryshe, edhe ajo do të kishte besuar Allahun Një e të Vetëm.

43  Ajo që e ka penguar atë të gjejë të Vërtetën (njohjen e Allahut), ka qenë adhurimi që i ka kushtuar tjetërkujt përveç 
Allahut (idhujtaria) dhe fakti se ajo ka jetuar në mesin e një populli jobesimtar. Në të vërtetë, bindjet e gabuara e fikin 
dritën e zemrës”.

44  Pastaj i thanë: “Hyr tani në pallat!” Dyshemeja e tij ishte prej qelqi dhe e tejdukshme, nën të cilën kishte ujë që 
dallgëzonte. Kur ajo e pa, mendoi se ishte ujë dhe e ngriti fustanin, që të futej në të, duke i zbuluar kështu këmbët e saj. 
Atëherë Sulejmani i tha: 
“Kjo sallë është me një dysheme qelqi të tejdukshëm”. Aty ajo e kuptoi se besimi që kishte në perceptimin e shqisave, 
ishte i gabuar, kurse besimi i Sulejmanit tek Allahu i Padukshëm, Mbajtësi i qiejve e i tokës, ishte i vërtetë, prandaj tha: 
“Krijuesi im, unë i paskam bërë keq vetes, duke adhuruar diçka tjetër në vendin Tënd. Tani, bashkë me Sulejmanin, Unë 
i nënshtrohem Zotit të të gjitha krijesave!”

 Mësime nga ajetet:
 Të krenuarit me besimin e mbron besimtarin, që të mos ndikohet prej mbetjeve të kësaj bote.
 Të kënaqurit me gjërat materiale e të mbështeturit në to, është cilësi e jobesimtarëve.
 Vigjilenca e besimtarit kundrejt mirësive të Allahut.
 Vënia në provë e zgjuarsisë së armikut dhe bashkëpunimi me të, në interes të udhëzimit të tij.
 Shfaqja e superioritetit ndaj armikut, me qëllim ndikimin tek ai.

36  Pasi i deleguari i saj mbërriti tek ai, bashkë me 
bartësit e dhuratës, Sulejmani u zemërua shumë nga 
devijimi që ata i bënë qëllimit të tij, me dërgimin e 
asaj dhurate, ndaj u tha: “Vallë, ju do të më jepkeni 
mua pasuri, ndërkohë që profecia, pushteti dhe pa-
suria që më ka dhuruar Allahu, është shumë herë 
më e mirë se ajo që ju ka dhënë juve?! Përkundrazi, 
jeni ju që kënaqeni me dhuratën tuaj.

37  Kthehuni tek ata, bashkë me dhuratën që sollët, 
pasi ne do t’i shkojmë Belkisës dhe popullit të saj 
me një ushtri të papërballueshme! Do t’i dëbojmë 
prej atij vendi të poshtëruar dhe të pavlerë!”

38  Pastaj iu drejtua udhëheqësve e drejtuesve të vet: 
“O ju udhëheqës! Kush prej jush ma sjell fronin e 
saj mbretëror, para se ata të vijnë tek unë të dorë-
zuar e të nënshtruar?!”

39  Njëri nga xhindet e fuqishëm, Ifriti, tha: “Kam 
për ta sjellë unë fronin e saj mbretëror, para se ti 
të ngrihesh prej këtij kuvendi. Unë kam fuqi për ta 
bërë këtë dhe jam besnik. Do ta sjell ashtu siç është, 
pa e ndryshuar e pa lënë asgjë prej atij froni”.

40  Një i devotshëm dhe i ditur pranë Sulejmanit, 
që kishte dije nga Libri i Allahut, duke ditur emrin 
e Tij më të madh (që po t’i lutesh me të, Ai të për-
gjigjet), tha: “Unë do të ta sjell atë, duke ia kërkuar 
Allahut, para se ti të hapësh e mbyllësh sytë (sapo 
të urdhërosh)”. Kur ai e solli, Sulejmani e pa fronin 
e saj dhe tha: “Kjo (që më është mundësuar mua) 
është prej mirësisë së Zotit tim të Lartësuar, që 
të më vërë në provë e të shohë, a do të jem mirë-
njohës ndaj mirësive të Tij, apo do të jem mosmi-
rënjohës?! Kush tregohet mirënjohës, e bën në të 
mirën e vet, kush tregohet mosmirënjohës (vetes 
do t’i bëjë dëm), (pasi) vërtet që Zoti im është Jo-
nevojtar e Bujar”.

36  So when her messenger and his helpers who 
were with him came carrying the present to Sol-
omon, he criticised them for sending the present, 
saying: “Are you providing me with wealth to turn 
me away from you? The prophethood, kingdom 
and wealth Allah has given me is better than what 
He has given you. In fact, it is you who are rejoic-
ing on the short-term riches of the world you have 
been given”.

37  Solomon (peace be upon him) said to her 
messenger: “Return to them with the present you 
brought, for we will come to her and her people 
with armies they will not have the power to face, 
and we will remove them from Sheba disgracefully 
after the honour they were in, if they do not come 
to me obediently”.

38  Solomon (peace be upon him) said, addressing 
the prominent people of his kingdom: “O eminent 
ones, which one of you will bring me her royal 
throne before they come to me obediently?”

39  A rebellious jinn replied saying: “I shall bring 
her throne to you before you stand from the gather-
ing you are in. I am strong enough to carry it, and 
can be trusted on what it contains, so I will not take 
anything of it”.

40  A pious knowledgeable man in the presence of 
Solomon who had knowledge of the scripture, part 
of which was the greatest name of Allah which Al-
lah accepts prayers when supplicated through, said: 
“I shall bring her throne to you before your glance 
returns to you, by praying to Allah to bring it”. So 
he prayed, and Allah answered his prayer. When 
Solomon saw her throne placed before him, he said: 
“This is from the grace of my Lord, to test me whether I am grateful for his favours or ungrateful? Whoever is grateful 
to Allah, the benefit of his gratefulness will only return to him, because Allah is self sufficient, in no need of anything, is 
not benefitted or harmed by the gratefulness of His servants. And whoever rejects the favours of Allah and does not thank 
Him for them, my Lord is self-sufficient, in no need of being shown gratitude, and Generous. Part of His generosity is 
granting those who deny them”.

41  Solomon (peace be upon him) said: “Change her royal throne from its original form: we shall see: is she guided to 
recognising it is her throne or will she be from those who are not guided to recognising their own things?”

42  So when the queen of Sheba came to Solomon, it was said to her to test her: “Is this how your throne is?” She an-
swered according to the question: “It is as though it was that”. Allah has granted us knowledge before her and we were 
submitting to Allah’s order and obeying Him.

43  And she was turned away from the Oneness of Allah by what she used to worship besides Allah, in following her peo-
ple and blindly imitating them. She was amongst the people who disbelieve in Allah, so she was a disbeliever like them.

44  It was said to her: “Enter the palace” which was like a plane surface. When she entered it, she thought it was water 
and uncovered her shins to enter it. Solomon (peace be upon him) said: “It is a palace which has been made smooth with 
glass”. He called her to Islam, so she accepted what he called her towards, saying: “O Lord, I wronged myself by wor-
shipping others besides You, and I have submitted with Solomon to Allah, Lord of all created things”.

 Beneficial Points:
1. The honour of faith protects a believer from being affected by the short-term riches of this world.
2. Being happy with materialistic things and inclining towards them is a quality of the disbelievers.
3. Supernatural acts are miracles for the pious and deception for the transgressors.
4. A believer’s has an awakened realisation of Allah’s favors.
5. Testing the intelligence of the opponent is so that he can be dealt with appropriately.
6. Showing one’s superiority over the opponent is to affect him. 
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plotin Tonë, për ta ndihmuar dhe shpëtuar atë, duke i dhënë fund mohuesve të popullit të tij, ndërkohë që ata nuk e 
kuptonin.

51  Prandaj shiko dhe medito, o Profet, se si ishte përfundimi i komplotit të tyre. Ne i shfarosëm ata, duke i shkatërruar 
të gjithë së bashku.

52  Dhe ato (shtëpi të cilat ju tashmë i keni parë) janë shtëpitë e tyre, të cilave iu shembën muret dhe çatitë. Ato mbetën 
bosh, për shkak të këqijave që banorët e tyre kishin bërë. Vërtet, ajo që i goditi ata, për shkak të mëkateve të tyre, është 
një mësim i madh për njerëzit që besojnë, pasi vetëm ata që besojnë, nxjerrin mësime prej argumenteve.

53  Ndërsa ata që besonin Allahun, në mesin e popullit të Salihut, ata që ia kishin frikën Allahut, që i vinin në zbatim 
porositë e Tij dhe që u largoheshin ndalesave të Tij, Ne i shpëtuam.

54  Përkujto, o Profet, edhe Lutin, kur ai i tha popullit të vet, duke i kritikuar dhe duke urryer veprimin e tyre: “Po e 
kryeni poshtërsinë e ndyrë, homoseksualizmin, publikisht dhe haptazi, madje e shikoni dhe nuk e kundërshtoni?!

55  Po u afroheni meshkujve për marrëdhënie intime, në vend që t’u afroheni femrave?! Nuk dëshironi nga gratë tuaja 
as dashuri dhe as fëmijë, por dëshironi të kënaqni kështu vetëm epshin tuaj shtazarak?! Po ju qenkeni vërtet një popull 
injorant, që nuk e kuptoni poshtërsinë që jeni duke bërë”. 

 Mësime nga ajetet:
 Kërkimi i faljes për mëkatet e bëra është shkak për të fituar mëshirën e Allahut.
 Mendimi se diçka apo dikush ka në vetvete tersllëk, kob apo ogur, nuk është prej veçorive të besimtarëve.
 Përfundimi i atyre që janë mbushur me dashakeqësi dhe që bëjnë komplote kundër ndjekësve të së vërtetës, është 
përfundim i keq.
 Publikimi i të këqijave dhe mëkateve konsiderohet nga Allahu e keqe më e madhe sesa fshehja e tyre.
 Urrejtja e veprave të njerëzve të prishur dhe kriminelë është obligim për njeriun.

45  Ne dërguam Profet edhe te populli i Themudit, 
vëllain e tyre në origjinë, Salihun, duke i porositur 
që të adhuronin vetëm Allahun. Por ata u ndanë në 
dy grupe: një pjesë e vogël besuan dhe një pjesë e 
madhe mohuan. Ata debatonin me njëri-tjetrin, se 
cilët prej tyre ishin në të vërtetën (ata që ishin më 
shumë, apo ata që ishin më pak).

46  Salihu u tha: “Përse, o populli im, ia uroni vetes 
të keqen dhe dënimin, para se t’i uroni vetes të 
mirën dhe mëshirën?! Përse të mos i kërkoni falje 
Allahut për mëkatet tuaja, me shpresë që Ai t’ju 
mëshirojë?!”

47  Populli i tij, duke iu larguar të vërtetës, i tha: 
“Neve na shkojnë punët keq, sa herë që takohemi 
me ty dhe me besimtarët që të shoqërojnë”. Salihu 
ua ktheu: “Fatkeqësia juaj është vetëm në dorë të 
Allahut. Ajo vjen vetëm prej Tij dhe vetëm Ai e di 
përse po jua lëshon. Ju jeni një popull që po viheni 
në provë, qoftë me mirësitë që ju dhurohen, apo 
qoftë me fatkeqësitë që ju bien, nëse do të besoni 
apo do të mohoni”.

48  Kështu, në qytetin tij të Hixhrit ishin nëntë per-
sona që prishnin edhe të tjerët në tokë, duke mohuar 
dhe duke bërë mëkate. Ata ishin prej atyre që nuk 
përmirësoheshin aspak, duke besuar apo duke bërë 
vepra të mira.

49  Ata i thanë njëri-tjetrit: “Secili prej jush të beto-
het në Allah, se do t’i shkojmë në shtëpi natën dhe 
do ta vrasim atë dhe familjen e tij. Pastaj të afërmve 
të tyre do t’u themi: “Ne nuk dimë asgjë, në lidhje 
me vrasjen e Salihut dhe të familjes së tij. Për këtë 
që po themi, ne jemi të sinqertë”.

50  Kështu, ata e planifikuan komplotin e tyre të 
fshehtë, për t’i dhënë fund Salihut dhe ndjekësve 
të tij besimtarë, por edhe Ne e planifikuam kom-

45  And I sent toThamud their brother in lineage 
Salih (peace be upon him) saying “Worship Allah 
alone”, but they became two groups after his call-
ing them: a believing group and the other disbeliev-
ing, arguing over who is on the truth.

46  Salih (peace be upon him) said: “why do you 
seek to hasten the punishment instead of seeking 
Allah’s mercy? Why do you not seek forgiveness 
from Allah for your sins, in the hope that he will 
forgive you?”

47  His people said to him, in stubbornness from the 
truth: “I consider you and the believers with you a 
bad omen”. Salih (peace be upon him) said: “The 
birds that you drive away due to the difficulties 
that which has afflicted you from what you dislike 
and you attribute as a bad omen is actually decreed 
from Allah and He has knowledge of that.

48  And in the city of Hijr there were nine men who 
would cause corruption on earth through disbelief 
and sins, and they would not reform in it through 
faith and good actions.

49  They said to one another: “Each one of you 
should swear by Allah that we will go to him and 
the believers with him at night, then we will kill 
them and then say to the one responsible for aveng-
ing his blood: ‘We were not present at the murder 
of Salih or the murder of his followers, and we are 
truthful in what we have said’”.

50  And they secretly made a plan to destroy Salih 
and his followers amongst the believers, and I also 
made a plan to help him, save him from their plan 
and to destroy the disbelievers from his people, 
whilst they did not know that.

51  So contemplate, O Messenger, what was the outcome and end of their planning and scheming; did they achieve what 
they were intending? No. In fact, I totally uprooted them with a punishment from Myself so they were all destroyed.

52  So those are their homes whose walls have fallen on their roofs, and they have remained empty of inhabitants, due to 
their wrongdoing. In the punishment which has afflicted them due to their wrongdoing is a lesson for people who believe, 
as they are the ones who take lessons from the signs.

53  And I saved those who believed from the people of Salih (peace be upon him), and they used to be mindful of Allah 
by carrying out His orders and refraining from His prohibitions.

54  O Messenger, remember Lot when he said to his people, reprimanding them and criticising them: “Do you come to 
the indecent act, which is sodomy in your meetings, openly watching one another?

55  Do you come to men lustfully, leaving the women, not intending chastity or children but only to fulfil animalistic 
lust? But rather you are a people ignorant of what is necessary upon you, namely faith, purity and staying far from sins”.

 Beneficial Points:
1. Seeking forgiveness from sins is a means of Allah’s mercy.
2. Taking bad omen from people and things is not from the qualities of the believers.
3. The outcome of uniting upon evil and scheming against the people of truth is bad.
4. Oppression is a cause of punishment descending on earth.
5. Faith and piety are the means to salvation from Allah’s punishment.
6. Openly committing evil is worse than doing it secretly.
7. To condemn the people of vice and transgression is necessary.
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