
drueshme, ku të ketë lumenj të rrjedhshëm, që të ketë male të fiksuara, dhe mes ujërave të ëmbla e të kripura të ketë 
një ndarje, që të mos përzihen?! Pra, akoma mendoni se mund të ketë zot tjetër, krahas Allahut?! Jo, por, në të vërtetë, 
shumica e tyre janë njerëz që nuk e njohin Madhështinë e Allahut, pasi, nëse do ta njihnin Atë, nuk do ta kishin barazuar 
Krijuesin e Vërtetë me krijesat e Tij, në këtë mënyrë të padrejtë.

62  E kush tjetër, përveç Tij, i përgjigjet atij që është në nevojë, kur ai lutet për shpëtim. Kush tjetër ia largon atij të ke-
qen që i ka rënë, si sëmundje, skamje e fatkeqësi, si dhe ju bën zëvendësues në tokë, duke ju bërë pasues të njëri-tjetrit 
brez pas brezi?! Pra, akoma mendoni se mund të ketë zot tjetër, krahas Allahut?! Jo, por, në të vërtetë, ju po nxirrni pak 
mësime dhe po përfitoni pak këshilla prej këtyre.

63  E kush tjetër, përveç Tij, ju udhëzon nëpër errësirat e tokës dhe errësirat e detit, duke ju mundësuar orientimin, 
nëpërmjet shenjave dhe yjeve?! Kush tjetër, përveç Tij, i dërgon për ju erërat përgëzuese në prag të shiut, si mëshirë 
e Zotit për robërit e Vet?! Pra, akoma mendoni se mund të ketë zot tjetër, krahas Allahut?! I Pastër e i Lartësuar është 
Allahu, prej çdo mangësie dhe çdo të mete që ia mveshin Atij, duke bërë idhujtari me barazimin që i bëjnë Krijuesit të 
Vërtetë me krijesat e Tij, në mënyrë të padrejtë.

 Mësime nga ajetet:
 Kthimi i ndjekësve të së kotës tek ashpërsia dhe arroganca, pasi ata i ka mposhtur argumenti i së vërtetës.
 Lidhja bashkëshortore në botën tjetër nuk do të ketë asnjë dobi, nëse nuk ekziston lidhja e besimit mes çiftit.
 Gdhendja e Akides (bazave të besimit) së Njëshmërisë së Allahut, nëpërmjet përkujtimit të mirësive të Allahut.
 Çdokush që është në vështirësi dhe nevojë, qoftë ai besimtar apo jobesimtar, Allahu ka premtuar se do t’i përgjigjet, 
nëse ai i lutet. 

56  Mirëpo ai nuk mori përgjigje tjetër prej popullit 
të vet, veçse: “Dëbojeni sojin e Lutit prej vend-
banimit tuaj, meqë ata janë njerëz që dëshirojnë të 
jenë të pastër prej veprave të ndyra e të pista!” Ata e 
thanë këtë me ironi dhe përqeshje ndaj tij dhe ndaj 
atyre që nuk e bënin këtë veprim të turpshëm, duke 
e kundërshtuar një gjë të tillë.

57  Ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij, përveç 
bashkëshortes, për të cilën Ne vendosëm që ajo të 
mbetej me ata që do të ndëshkoheshin, në mënyrë 
që edhe ajo të shkatërrohej.

58  Pastaj mbi ta lëshuam nga qielli një shi gurësh. 
Sa i keq ishte ai shi shkatërrimtar, për ata që u laj-
mëruan rreth këtij dënimi dhe që nuk ndryshuan!

59  Thuaj, o Profet: “Falënderuar qoftë Allahu për 
mirësitë e Tij! Siguria e Tij qoftë ndaj ndjekësve të 
profetëve që Ai i ka zgjedhur për të pranuar Mesa-
zhin e Tij, duke i shpëtuar prej dënimit me të cilin 
ndëshkoi popullin e Salihut dhe popullin e Lutit! 
Mos vallë, keni dyshime se Allahu, i Vetmi që e 
meriton adhurimin dhe i Vetmi në Dorën e të Cilit 
është sundimi i gjithçkaje, është më i mirë se idhujt 
që adhurojnë idhujtarët dhe që, në të vërtetë, nuk 
mund të zotërojnë as dobi dhe as dëm?!

60  E kush tjetër, përveç Tij, i krijoi qiejt dhe tokën, 
pa një shembull të mëparshëm?! Kush lëshon për 
ju, o njerëz, ujin e shiut prej qiellit, duke bërë që 
prej tij të shpërthejnë kopshte e lulishte të bukura, 
ndërkohë që ju nuk keni mundësi t’i bëni bimët të 
mbijnë? Pra, akoma mendoni se mund të ketë zot 
tjetër krahas Allahut?! Jo, por, në të vërtetë, ata 
janë njerëz që i shmangen të vërtetës, duke bërë 
padrejtësi, përmes barazimin që i bëjnë Krijuesit 
të Vërtetë me krijesat e Tij.

61  E kush tjetër, përveç Tij, e bëri tokën të qën-

56  But his people did not have an answer besides 
their saying: “Remove the family of Lot from your 
city. They are a people who want to stay pure from 
dirt and impurity”. They said this to mock the fam-
ily of Lot who would not join them in the immor-
al acts they used to commit, but rather they would 
condemn them for committing them.

57  So we saved him and his family, except for his 
wife, who was decreed to be from those who re-
mained behind for the punishment, so she may be 
from those who were destroyed.

58  And I rained stones of baked clay on the peo-
ple of Lot. Dreadful is the rain of those who have 
been warned such as the people of Lot who did not 
respond to him, and in fact remained on their disbe-
lief, misguidance and committing immorality.

59  O Messenger, say: “All praise is for Allah for 
his favours, and peace from him on His Messen-
gers whom He chose to convey His religion”. Is 
Allah, the true god in whose Hand is the kingdom 
of everything, better or the gods which the idolaters 
worship, which do not possess benefit or harm?

60  Is He not best who created the heavens and the 
earth without any precedent, and He sent down 
for you, O people, rainwater from the sky, then 
He grew for you gardens of beauty? It was not for 
you to grow the trees of these gardens, due to your 
being unable to do that. So it is Allah who grew 
them. Is there any true god alongside Allah? No, 
but rather they are a people who turn away from 
the truth, so they unjustly make the creation equal 
with the Creator.

61  Is He not best who made the earth firm and still, 
without it shaking those on it, and made within it rivers that flow, and made for it firm mountains, and made between two 
seas, salty and sweet, a barrier which stops the salty mixing with the sweet so that it does not spoil it and then making it 
unsuitable for drinking? Is there a true god alongside Allah who can make all that happen? No, but most of them do not 
know. Had they known, they would not have associated any of Allah’s creation with Him as a partner.

62  Is He not best who responds to the call of the distressed when he calls upon Him, seeking for his harm to be removed, 
and who removes what the human finds bad such as illness and poverty, and who makes you deputies on earth, succeed-
ing one another generation after generation? Is there a true god alongside Allah who makes all that happen? No. Little do 
you take heed and consider.

63  Is He not best who guides you in the darkness of the land and the darkness of the sea through the signs and stars He 
fixes for you, and who sends winds to give good news of close rainfall through which He will have mercy on His serv-
ants? Is there a true god alongside Allah who makes all that happen and decrees it? Allah is purified and far removed from 
the partners the creation associate with Him

 Beneficial Points:
1. The people of falsehood take refuge in violence when they are cornered with proofs.
2. The relationship of marriage without faith will not benefit in the afterlife.
3. The belief in Allah’s Oneness is made firm through reminding of Allah’s favours.
4. Being distressed is one of the means of acceptance of prayers. 

382

382 JUZ 20EN-NEML



dhe shikoni me vëmendje, duke medituar se si ka qenë përfundimi i atyre që ishin kriminelë dhe mohues të profetëve, të cilët i 
thërrisnin ata, për të besuar Allahun dhe Ditën e Llogarisë! Ne i shkatërruam të gjithë, për shkak të mohimit të tyre”.

70  Dhe pastaj mos mërzit për refuzimin e tyre dhe as mos u ngushto shpirtërisht, për shkak të komploteve që ata bëjnë, pasi 
të mjafton Allahu si Ndihmës kundër tyre!

71  Ata thanë: “Kur, pra, paska për të (na) ndodhur (edhe neve) ai ndëshkim (që u pati ndodhur popujve të tjerë), që ju po na 
paralajmëroni(për shkak të mohimit tonë), nëse jeni të sinqertë në atë që pretendoni?!”

72  Thuaju, o Profet: “Së shpejti do t’ju vijë diçka prej asaj që ju po kërkoni t’ju vijë sa më parë”.
73  Zoti yt, o Profet, në të vërtetë, është Bamirës i Madh ndaj njerëzve. Pikërisht për këtë ua shtyn atyre afatin, duke mos ua 

përshpejtuar dënimin shfarosës, për shkak të mohimin dhe mëkateve të tyre. Mirëpo shumica e njerëzve nuk i janë mirënjohës 
për këtë mundësi që Ai u jep.

74  Zoti yt, o Profet, e di shumë mirë gjithçka që fshehin zemrat e robërve të Vet dhe gjithçka që ata e publikojnë, duke mos 
iu fshehur Atij asgjë.

75  Madje nuk ekziston diçka e fshehur, qoftë në qiej e qoftë në tokë, që të mos jetë e shkruar (deri në detaje) në Librin e Qartë, 
Leuhin Mahfudh (Libri i Ruajtur).

76  Ky Kuran që i është zbritur Muhamedit (përmend shumë gjëra prej atyre që janë në të dhe) u tregon bijve të Izraelit shumë 
prej ndodhive rreth të cilave ata vazhdojnë të jenë në kundërshti, duke u nxjerrë në pah shtrembërimet që ata kanë bërë në to 
(ky është argument i mjaftueshëm për idhujtarët e Mekës dhe bijtë e Izraelit, se ky Kuran është zbritje prej Allahut të Gjithë-
dijshëm).

 Mësime nga ajetet:
 Dija e Gajbit (të fshehtave të Zotit) është specifikë vetëm e Allahut, kështu që kush pretendon se di diçka prej tij, ka bërë kufër.
 Nxjerrja mësim prej popujve të mëparshëm, prej qëndrimeve dhe përfundimit të tyre, për të gjetur kështu rrugën e shpëtimit.
 Gjithëpërfshirja në Dijen e Allahut të veprimeve që bëjnë krijesat e Veta.
 Rregullimi që u bën Kurani shtrembërimeve që bijtë e Izraelit u kanë bërë librave të tyre qiellorë, është argument për vërtetësinë e 
Kuranit.

64  E kush tjetër, përveç Tij, e fillon krijimin në bark-
un e nënës, fazë pas faze, pastaj e përsërit atë?! Kush 
tjetër, përveç Tij, ju furnizon nga qielli, duke ju lëshuar 
shiun?! Kush tjetër, përveç Tij, ju furnizon nga toka, 
nëpërmjet bimëve që mbijnë prej saj?! Pra, akoma me-
ndoni se mund të ketë zot tjetër, krahas Allahut?!” 
Thuaju, o Profet: “Sillni, pra, argumentet tuaja dhe 
vërtetojeni se idhujt tuaj, që ia keni mveshur Atij, 
mund t’i bëjnë këto, nëse jeni vërtet të sinqertë në 
atë që pretendoni!”

65  Thuaju, o Profet, atyre që pyesin se kur do të bë-
het Kiameti (Ringjallja): “Askush nuk e di Gajbin 
(të fshehtat e Zotit), qoftë në qiej, siç janë engjëjt, 
apo qoftë në tokë, siç janë xhindet e njerëzit, përveç 
Allahut. Ai është i Vetmi që e di atë. Madje, edhe nëse 
do të bashkohej e gjithë dija e atyre që ndodhen në 
qiej dhe në tokë, përsëri nuk do ta dinin se kur (do të 
jetë Ora e Kiametit që) do të ringjallen”.

66  Kjo mosdije do t’i ndjekë ata, deri në momentin 
kur të shikojnë papritur me sytë e tyre jetën tjetër. 
Megjithatë ata akoma vazhdojnë të jenë në dyshim, 
nëse do të ketë apo jo jetë tjetër. Ata vazhdojnë të jenë 
të verbër në lidhje me këtë, duke mos i parë argumentet 
që dëshmojnë për vërtetësinë e saj.

67  Ata që e mohuan ringjalljen, thanë: “Vallë, pasi 
të kemi vdekur dhe të jemi kthyer në pluhur, ne dhe 
baballarët tanë të hershëm, paskemi për t’u ringjallur 
përsëri?!

68  Kjo na është premtuar edhe më herët, neve dhe 
baballarëve tanë, mirëpo nuk ishte gjë tjetër, vetëm se 
një mitologji dhe gënjeshtër e të parëve tanë, të cilat 
ata i patën shkruar në librat e tyre”.

69  Thuaju, o Profet, atyre që e mohojnë Fuqinë e 
Allahut për t’i ringjallur dhe për t′i marrë në llogari 
njerëzit: “Udhëtoni në cilin drejtim të dëshironi në tokë 

64  Is He not best who begins the creation in the 
wombs, stage after stage, then He will restore it af-
ter He gives it death, and who provides you from 
the sky with water that descends from its direction, 
and who provides you from the earth with plants He 
makes grow therein? Is there a true god alongside 
Allah who makes all that happen and decrees it? 
Say - O Messenger, to these idolaters: “Bring your 
proofs for the idolatry you are on, if you are true in 
your claim that you are on the truth”.

65  O Messenger, say: The Ghaib is not known by 
the angels in the heavens or the people on earth. 
However Allah alone is the one who knows it. And 
nobody in the heavens or the earth knows when 
they will be raised for recompense besides Allah.

66  But rather their knowledge in the afterlife will 
become complete, due to their seeing it with their 
own eyes after the Messengers used to inform them 
of it when it was unseen, but they used to deny 
it because they had not seen it. And they were in 
doubt and confusion regarding the afterlife in their 
worldly life, for their eyes and hearts had become 
blind towards it.

67  Those who disbelieved said denyingly: “When 
we die and become dust, is it possible we will be 
raised alive?

68  We were promised and our fathers were prom-
ised before that we will all be raised, but we have 
not seen that promise come true. This promise we 
were all made is nothing but lies of the former peo-
ple who recorded them in their books”.

69  O Messenger! Say to these deniers of the res-
urrection: “Travel in any direction on earth, then 

ponder over what was the outcome of the evildoers who denied the resurrection; I destroyed them due to their denying it”.
70  Do not grieve due to the idolaters turning away from your call nor should your bosom become tight or should you 

worry due to their scheming against you, for Allah is with you and He will help you against them.
71  The disbelievers amongst your people who deny the resurrection say: “When will the punishment you and the believ-

ers promise us occur, if you are true in what you claim of that?”
72  O Messenger, say to them: “Perhaps some of the punishment you are hastily seeking has already come near”.
73  And your Lord, O Messenger, is graceful towards the people, as He is leaving punishing them quickly despite the 

disbelief and sins they are upon. However, most people do not thank Allah for the favours He gives them.
74  And your Lord knows what the hearts of His servants hide and what they make apparent. None of that is hidden from 

Him.
75  And there is nothing hidden from the people in the sky nor anything hidden from them on earth except that it is in a 

clear book, which is the Preserved Tablet.
76  This Qur’ān which was revealed to Muhammad (peace be upon him) relates to the Israelites most of what they differ 

in, and it exposes their deviances.
 Beneficial Points:

1. The knowledge of the Ghaib is specifically for Allah. Making a claim to it is disbelief.
2. Taking heed from the previous nations, with respect to their outcome and conditions, is the way to salvation.
3. The Messenger (peace be upon him) was consoled and made firm in the face of the scheming of the idolaters.
4. Allah’s knowledge encompasses the actions of His servants.
5. The Qur’ān corrects the deviances of the Israelites and their tampering of their books.
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kemi shpallur Profetit Tonë, Muhamedit j. 
83  Gjithashtu përkujto, o Profet, edhe Ditën kur do të tubojmë një grup prej udhëheqësve të gjithë popujve që kanë 

mohuar faktet Tona, duke u vënë në rresht, nga i pari e tek i fundit, për të shkuar drejt llogaridhënies.
84  Kështu, ata do të vazhdojnë të ecin, derisa të vijnë te vendi i Llogarisë, pastaj Allahu do t’u drejtohet atyre me për-

buzje: “I mohuat porositë që Unë ju dhashë nëpërmjet të dërguarve të Mi, që t’ju tregonin për Njëshmërinë Time dhe 
Ditën e Llogarisë? I mohuat ato, pa pasur asnjë dije, apo i keni besuar?!”

85  Aty do të shohin se si premtimi i Allahut do të bëhet realitet mbi ta, për shkak të padrejtësisë që kanë bërë me mohimin 
e Allahut dhe të porosive të Tij. Ata nuk do mund të flasin dot asnjë fjalë, për të mbrojtur veten e tyre. - Duke qenë se 
jobesimtarët e mohonin ringalljen, Allahu u kujton atyre një fakt që tregon se ai është i mundur, siç është gjumi, i cili 
është i ngjashëm me vdekjen dhe zgjimi, i cili është i ngjashëm me ringjalljen. Allahu i Madhëruar thotë:

86  Por, a nuk e kanë parë ata që mohojnë ringjalljen, se si Ne ua kemi mundësuar natën të përshtatshme për t’u qetësuar 
në të, duke e bërë gjumin si një vdekje të përsëritshme?! Ndërsa ditën ua kemi bërë të përshtatshme për të parë, nëpërmjet 
ndriçimit të saj, duke i zgjuar përsëri, për t’u gjallëruar me aktivitetet e tyre. Vërtet që këtu (në gjumin dhe zgjimin e 
tyre) ekzistojnë argumente të qarta për njerëzit që (dëshirojnë të) besojnë në ringjalljen e botës tjetër.

87  Ditën kur engjëlli i caktuar t’i fryjë Bririt (Sinjalit për t’u bërë Ringjallja), të gjithë ata që janë në qiej dhe në tokë 
do të dridhen nga tmerri, përveç atyre që Allahu i ka siguruar të mos ndiejnë frikë, si një vlerësim ndaj tyre. Të gjitha 
krijesat atë ditë do t’i vijnë Atij të bindur e të përulur.

88  Atë ditë do t’i shikosh malet dhe do të mendosh se ato janë të fiksuara e të palëvizshme, porse, në të vërtetë, ato do të 
shkulen dhe do të lëvizin, ashtu siç lëvizin retë. Ky do të jetë Vendimi i Allahut që do t’i bëjë edhe ato të lëvizin. Vërtet 
që Ai është i Mirëinformuar për çdo gjë që ju veproni. Atij nuk mund t’i fshihet asgjë prej veprave tuaja, për të cilat Ai 
do t’ju marrë në llogari në Ditën e Gjykimit. 

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia e mbështetjes tek Allahu.  Sigurimi i Profetit, duke sqaruar se ai ishte në të vërtetën e qartë.
 Udhëzimi i të tjerëve është në Dorën e Allahut dhe nuk ishte në dorën e as të Profetit. 
 Gjumi është argument i vdekjes dhe zgjimi është argument i ringjalljes. 

77  Ai është udhëzim e mëshirë për ata që (dëshi-
rojnë të) besojnë (Allahun, engjëjt e Tij, Librat e 
Tij, profetët e Tij, Ditën e Gjykimit) dhe që punojnë 
sipas asaj që gjendet në të.

78  Vërtetë që Zoti yt, o Profet, do të gjykojë mes 
njerëzve në Ditën e Gjykimit me Drejtësinë e Vet, 
për çdo gjë që ata kanë bërë, qofshin ata besimtarë 
apo jobesimtarë. Ai është i Plotfuqishmi që i mposht 
armiqtë e (Rrugës së) Vet dhe askush nuk mund 
t’i shpëtojë Atij. Ai është i Dituri që nuk mund të 
manipulohet, sado që mund të përngjajnë ai që është 
në të vërtetën, me atë që është në të kotën.

79  Prandaj mbështetu tek Allahu dhe kërko ndih-
mën e Tij për të gjitha çështjet e tua, pasi ti je në 
të vërtetën e qartë!

80  O i Dërguar! Ti nuk mund të bësh që të dë-
gjojnë të vdekurit, të cilëve u kanë vdekur zemrat 
për shkak të mohimit të Allahut. Dhe as nuk i bën 
dot që të dëgjojnë ata, të cilët Allahu i ka bërë të 
shurdhër ndaj së Vërtetës dhe thirrjes sate, për sa 
kohë që ata të kanë kthyer shpinën.

81  Gjithashtu, o Profet, nuk mund ta orientosh as 
atë që është i verbër e i ka mbyllur sytë përballë 
së vërtetës. Kështu që mos u mërzit për ta, duke 
e munduar veten. Të vërtetën do të mund ta bësh 
ta dëgjojë vetëm ai që i beson ajetet (argumentet) 
Tona. Vetëm ata i zbatojnë urdhrat e Allahut!

82  Kur t’u jetë afruar ajo kohë (para Kiametit) dhe 
Fjala (Jonë e dhënë) të bëhet realitet mbi ta, për 
shkak të mohimit, mëkateve dhe prishjes së tyre 
të madhe, Ne (fillimisht) do t’u nxjerrim një prej 
shenjave të mëdha të Kiametit. Kjo është dalja e 
një kafshe nga toka, e cila do t’u flasë atyre, duke 
u mundësuar të gjithëve të kuptojnë se njerëzit nuk 
janë të bindur, në lidhje me argumentet që Ne ia 

77  And it is a guidance and mercy for the believers 
who practice what it has brought.

78  O Messenger, your Lord will decide between 
the people, believers and disbelievers, on the day of 
judgment through His just judgment. He will have 
mercy on the believer and punish the disbeliever, 
and He is the Mighty who will take retribution from 
His enemies, with nobody to overpower Him, the 
Knowing to whom the truthful is not unclear from 
the liar.

79  So trust in Allah, and rely on Him in all your 
affairs. You are on the clear truth.

80  O Messenger, you cannot make the dead whose 
hearts have died to their disbelief in Allah hear, nor 
can you make those who have lost their hearing 
hear what you are calling them towards when they 
return turning away from you.

81  And you are not one to guide those whose eyes 
are blind to the truth, so do not grieve over them 
and tire yourself. Only those will listen to your call 
who believe in our verses, because they submit to 
the orders of Allah.

82  When the punishment becomes binding and es-
tablished for them, due to their disbelief and sins, 
and the worst of people remain, I shall take out 
for them near to the Final Hour one of its greatest 
signs, which is a creature from the earth which will 
speak to them with what they understand that the 
people did not believe My verses which were re-
vealed to My Prophet.

83  O Messenger, remember the day I shall gath-
er from each of the nations a group from amongst 
them the leaders who used to disbelieve in our 
ayaat, so they can precede their followers to the fire...the first group will be held until the last group of leaders are gath-
ered and then they will be led to the reckoning.

84  And their being led will continue until when they come to the place of their reckoning, Allah will say to them re-
bukingly: “Did you deny my signs which proved my Oneness and which comprised my sacred law, whilst you did not 
have proper knowledge to judge them to be false and disbelieve in them, or what was it that you were doing: believing 
or denying?”

85  And the punishment will befall them due to their disbelieving in Allah and denying His ayahs. They will not speak to 
defend themselves due to their inability and the falsity of their proofs.
As they used to deny the resurrection, Allah drew their attention to what proves it in their own lives, which is their sleep-
ing that is like death and their waking up that is like the resurrection, and so He said:

86  Do these deniers of the resurrection not see that I made the night so that they can rest in it through sleep, and I made 
the day bright for them so that they can see therein and then hasten towards their work? In that repeated death and the 
rising after it are proofs for the resurrection after death.

87  O Messenger, remember: the day in which the angel appointed to blow the trumpet a second time will blow, then 
everyone in the heavens and everyone on earth will be terrified except whom Allah has excluded from being terrified, as 
a grace from Him. And all the creation of Allah will come to him on that day, in obedience and with humility.

88  And you will see mountains on that day thinking them to be firm without moving, but they will in fact move like 
clouds move. It is the doing of Allah, for He is the one who makes them move. He is Aware of what you do. None of your 
actions are hidden from Him and He shall reward you for them.

 Beneficial Points:
1. The importance of putting one’s trust in Allah.  2. The Prophet (peace be upon him) was commended by stating he was 
on the clear truth.  3. Placing guidance in the hearts is in Allah’s hands alone, not in the hands of the Messenger (peace 
be upon him).  4. Sleep is a sign and reminder for death and the awakening from sleep is a sign and reminder for the 
resurrection.   

384

384 JUZ 20EN-NEML



pavëmendshëm ndaj asaj që ju bëni. Përkundrazi, Ai është Mbikëqyrës juaj, duke mos iu fshehur Atij asgjë prej veprave tuaja, për të 
cilat Ai ka për t’ju gjykuar me drejtësinë e Vet në Ditën e Gjykimit.

SURJA «EL-KASAS»
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

 Qëllimet e sures:
Ligji i përbotshëm i Allahut që sanksionon se besimtarët e shtypur do të triumfojnë një ditë, ndërsa tiranët kryeneçë do të shkatërro-
hen.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ta, Sin, Mim!
2  Këto janë vargjet e Kuranit të Qartë.
3  Ne po të lexojmë ty ndodhinë e Musait me Faraonin, në vërtetësinë e së cilës nuk ka asnjë dyshim për njerëzit që besojnë, sepse 

vetëm ata nxjerrin mësime prej saj.
4  Vërtet, Faraoni sundonte me tirani në tokën e Egjiptit dhe i kishte ndarë banorët e tij në klasa. Një klasë e shtypte, Bijtë e Izraelit, të 

cilëve ua therte bijtë dhe gratë ua linte të gjalla. Vërtet, ai bënte shkatërrime në tokë, me padrejtësinë, shkeljet dhe arrogancën e tij.
5  Ne dëshiruam që t’u bënim mirë Bijve të Izraelit, të cilët Faraoni i keqtrajtonte në tokën e Egjiptit. Prandaj i shkatërruam armiqtë e 

tyre, ua larguam shtypjen dhe i bëmë ata udhëheqës në rrugën e drejtë. Po ashtu, u lamë trashëgim këtyre të shtypurve tokën e bekuar, 
pas shkatërriimit të Faraonit. 

 Mësime nga ajetet:
 Besimi dhe veprat e mira janë shkak për të shpëtuar prej frikës së Ditës së Gjykimit.  Mohimi dhe gjynahet janë shkak i futjes 
së njeriut në Zjarr.  Derdhja e gjakut, padrejtësia dhe gjuetia janë të ndaluara në territorin e shenjtë të Mekës.  Ngadhënjimi dhe 
fuqizimi janë përfundimi i pashmangshëm i besimtarëve.

89  Kush vjen atë ditë me besim dhe vepra të mira, do 
të ketë shpërblim edhe më të mirë se ajo që ai ka bërë, 
duke i dhuruar Xhenetin. Ai do të jetë i siguruar nga vetë 
Allahu prej tmerrit të asaj dite.

90  Ndërsa, kush vjen atë ditë me mosbesim dhe mëkate 
të pafalura, do të meritojë Zjarrin, në të cilin do të hidhet 
me fytyrë dhe do t’i thuhet me përbuzje e shpërfillje: “A 
mos po shpërbleheni me diçka tjetër, përveçse me atë 
që keni bërë kur ishit në jetën e dynjasë, pra me mohi-
min, idhujtarinë, mospërfilljen dhe lënien e porosive të 
Allahut?!”

91  Kështu që thuaju, o Profet: “Unë jam urdhëruar të 
adhuroj vetëm Zotin e këtij vendi, Mekës, të cilën Ai e 
ka bërë vend të shenjtë, edhe pse e Tij është çdo gjë që 
ekziston. Gjithashtu jam urdhëruar të jem prej muslima-
nëve (atyre që nënshtrohen e përulen) para Allahut, duke 
iu bindur Atij në çdo gjë që Ai urdhëron.

92  Jam urdhëruar, gjithashtu, që t’ua recitoj njerëzve 
Kuranin. Kështu që, kush dëshiron të udhëzohet, e bën për 
të mirën e vet, ndërsa kush dëshiron të zgjedhë humbjen, 
atij thuaji: “Unë jam thjesht një paralajmërues”. Pastaj 
thuaju: “Falënderuar qoftë Allahu për të gjitha mirësitë 
e Tij, që nuk kanë të llogaritur! Ai do t’ju tregojë faktet e 
Veta: në veten tuaj, në qiell dhe në tokë. Ju do t’i njihni 
këto fakte, duke e kuptuar se ato janë vetëm prej Tij”. 
Dijeni, o njerëz, se Zoti juaj nuk është i pavëmendshëm 
ndaj asaj që ju bëni! Përkundrazi, Ai është Mbikëqyrësi 
juaj, që nuk i fshihet asgjë prej veprave tuaja. Për këto 
vepra Ai do t’ju gjykojë me drejtësinë e Vet në Ditën e 
Gjykimit.

93  Pastaj thuaju: “Falënderuar qoftë Allahu për të gjitha 
mirësitë e Tij, që nuk kanë të llogaritur! Ai ka për t’jua 
treguar faktet e Veta, në veten tuaj, në qiell dhe në Tokë 
dhe ju keni për t’i njohur, duke e kuptuar se ato janë 
vetëm prej Tij.” E dije, o njeri, se Zoti yt nuk është i 

89  On the Day of Judgement, whoever brings faith 
and good deeds will gain paradise and will be safe 
from the horrors of that day due to Allah granting 
them that safety.

90  And whoever comes with disbelief and sins, 
for them will be the hellfire in which they will be 
thrown face first. It will be said to them by way 
of rebuke and humiliation: “Are you being requit-
ed except for the disbelief and the sins you used to 
commit?”

91  O Messenger! Say to them: “I have only been 
commanded to worship the Lord of this city (Mak-
kah) which He has sanctified, so no blood should 
be shed in it, nor should anyone be oppressed in it, 
nor should its game be hunted or trees cut. And to 
Him belongs the authority over everything. I have 
also been commanded to be from those who submit 
to Allah in obedience to Him.”

92  And I have been commanded to recite the 
Qur’ān to people; whoever is guided by it and 
implements its teachings, his guidance will bene-
fit him. But whoever deviates from its teachings, 
rejects them and does not implement them, say to 
him: “I am only one of the warners; I warn you of 
the punishment of Allah. and your guidance is not 
in my hands.”

93  Say - O Messenger: “All praise belongs to Allah 
for His innumerable blessings. He will show you 
His signs in the horizons and in yourselves; you 
will recognise them such that they will lead you to 
submitting to the truth. And your Lord is not ne-
glectful of your actions; He is watching over them, 
none of them are hidden from Him and He will re-

quite you for them.”

The Stories (Sūrah Al-Qaṣaṣ)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis is made on the importance of setting true measures of strength and values, through the manifestation of the 
power of Allah and divine custom in helping the weak and destroying the arrogant.
Explanation

1  Ṭā Sīn Mīm The discussion on similar letters has already passed in Sūrah Al-Baqarah.
2  These are the verses of a clear Qur’ān.
3  We recite upon you with truth, the story of Moses and Pharoah for the peopleof faith as they are the ones who will 

take lessons and benefit from it.
4  Indeed Pharaoh ruled over Egypt, acting tyranically therein. He divided its people into groups and oppressing a certain 

group - which were the Children of Israel - killing their male children and letting the females live, to exploit and humiliate 
them. Indeed he was one who caused corruption on Earth through oppression, tyranny and arrogance.

5  And I wanted to bestow a favour upon the Israelites who had been oppressed by the Pharaoh in Egypt, by destroying 
their enemy, liberating them from the oppression, making them leaders, to be followed by those who seek the truth, and 
making them inheritors of Pharaoh’s kingdom in Egypt after I drowned him and his armies.

 Beneficial Points:
1. Faith and good deeds are the means to achieving salvation from the horrors of the Day of Judgement.
2. Disbelief and sins lead to entry into hellfire.
3. It is forbidden to kill, oppress and hunt in the Haram sanctuary.
4. Destruction is the ultimate outcome of the arrogant tyrants.
5. Help of Allah and authority are the ultimate outcomes of the believers.

٢٨٨٨
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10  Aty zemra e nënës së Musait mbeti e zbrazur, duke mos i interesuar asgjë tjetër përveç Musait. Sikur Ne të mos 
e kishim forcuar që ajo të bënte durim dhe të kishte besim në premtimet dhe paracaktimin e Allahut, ajo do ta kishte 
zbuluar se ai ishte fëmija i saj, për shkak të lidhjes së fortë që kishte me të.

11  Kështu, nëna e Musait, paqja qoftë mbi të, pasi e hodhi atë në det i tha motrës së tij: “Ndiqe për të parë se çfarë do 
të bëjnë me të e më thuaj!” E motra ndoqi sëndukun me foshnjën nga larg, që të mos binte në sy, ndërsa Faraoni dhe 
njerëzit e tij nuk e dinin se ajo ishte e motra, që po mblidhte informata rreth tij.

12  Musai, me planifikim të Allahut, nuk pranonte pirjen e gjirit prej grave të tjera, përpara se Ne ta kthenim atë te nëna 
e tij. Motra e vet, kur pa kujdesin e tyre për t’i dhënë gji atij dhe ai nuk e pranonte, iu afrua atyre dhe u tha: “A dëshironi 
t’ju tregoj një familje të mirë që t’i japin gji, të kujdesen për të dhe ta edukojnë mirë?!”

13  Kështu, Ne e kthyem Musain tek nëna e vet, që asaj t’i qetësohej zemra me praninë e tij, të mos dëshpërohej për 
ndarjen nga ai dhe ta dinte se premtimi i Allahut për t’ia kthyer atë ishte i vërtetë, pa asnjë mëdyshje. Mirëpo shumica 
e tyre nuk dinin gjë për këtë premtim dhe askush prej njerëzve të Faraonit nuk e dinte se ajo ishte nëna e tij.

 Mësime nga ajetet:
 Se Allahu ua rregullon punët besimtarëve të Tij të devotshëm, për t’i shpëtuar ata prej komploteve të armiqve të 
tyre.
 Drejtimi i keqbërësve drejt shkatërrimit.
 Ndjenja e fuqishme e nënave, kundrejt fëmijëve të tyre.
 Lejimi i përdorimit të dredhive të lejueshme, në mënyrë që të shpëtohet prej padrejtësisë së keqbërësit.
 Premtimi i Allahut realizohet në mënyrë të pashmangshme.

6  Kështu, Ne deshëm t’i fuqizonim Bijtë e Izra-
elit në tokë, duke u dhënë pushtet. Dhe deshëm, 
gjithashtu, t’u tregonim Faraonit, Hamanit, ushtrisë 
dhe mbështetësve të pushtetit të tyre, atë së cilës 
i trembeshin, pra, shkatërrimin e pushtetit të tyre 
nga dora e një djali prej Bijve të Izraelit.

* Në fillim Allahu përmend fundin e pushtetit të 
Faraonit dhe nderimin që e priste Musain dhe po-
pullin e tij. Pastaj përshkruan lindjen dhe rritjen e 
Musait, deri kur e bëri atë të Dërguar.

7  Ne e frymëzuam nënën e Musait, duke i thënë: 
“Jepi atij gji! Kur të frikësohesh për jetën e tij, se 
mos e vrasin Faraoni me njerëzit e vet, vendose 
foshnjën në një sënduk dhe hidhe në lumin Nil. Dhe 
mos u tremb se do të mbytet a se do ta vrasë Faraoni 
e as mos u dëshpëro nga ndarja me të, se Ne kemi 
për ta kthyer atë përsëri tek ti shëndosh e mirë. Ne 
do ta bëjmë atë një prej të dërguarve që Allahu ia 
çon njerëzimit me shpallje dhe porosi.”

8  Ajo e zbatoi porosinë që Ne i frymëzuam; e 
vuri atë në një sënduk dhe e hodhi në lumë. Atë e 
gjetën njerëzit e Faraonit, në mënyrë që më vonë 
ai të bëhej armiku dhe dëshpërimi i tyre, ashtu siç 
Allahu kishte paralajmëruar heqjen e pushtetit të 
tyre nga dora e tij. 
Vërtet që Faraoni, Hamani dhe ushtria e tyre ishin 
gjynahqarë për shkak të idhujtarisë, të tiranisë dhe 
të korrupsionit që shkaktonin në tokën e Egjiptit.

9  Pasi Faraoni mori sëndukun dhe brenda tij gjeti 
foshnjën, gruaja e tij i tha: “Kjo është shpresa e 
lumturisë sime dhe e lumturisë sate, prandaj mos 
e vrit, se ndoshta na sjell dobi si shërbyes ose e 
birësojmë!” Në të vërtetë, ata nuk e dinin se si do 
të merrte fund pushteti i tyre në duart e tij.

6  I wanted to grant them authority on the land 
of Egypt by making them dominate and rule over 
it, showing Pharaoh and his biggest supporters - 
Hāmān and their armies who helped them in their 
rule - what they feared most, which was the loss of 
their kingdom at the hands of a male child from the 
Israelites.
After Allah mentioned the imminent outcome of 
the kingdom of Pharaoh and what He would honour 
Moses and his people with, He mentions the up-
bringing of Moses until he was sent as a Messenger 
by Allah. He says,

7  I inspired the mother of Moses (peace be upon 
him) to breastfeed him until she feared that Pharaoh 
and his people would kill him, and when that time 
came, to place him in a box, cast it into the sea and 
not fear him drowning, being harmed by Pharaoh or 
even having to separate from him, as I would return 
him to her alive and make him one of My Messen-
gers I send to My creation.

8  So she acted upon whatever I inspired her with, 
placing him in a box and casting it into the sea. The 
family of Pharaoh found him and took him in, so 
that Allah’s plan for Moses to become an enemy to 
Pharaoh by having his kingdom taken away from 
him and bringing him grief at his hands, comes to 
fruition. Indeed, Pharaoh, his minister Hāmān and 
their aides were sinful due to their disbelief, op-
pression and corruption on Earth.

9  And when Pharaoh intended to kill him, his wife 
said to him: “This child could be a source of hap-
piness for me and you; do not kill him, perhaps he 
will benefit is by serving us, or we could adopt him 
as our child.” They did not know how their kingdom would end at his hands.

10  The heart of Moses’s mother forgot every worldly matter and became preoccupied with the matter of Moses, barely 
able to bear patience so much so that she almost expressed that it was her son, due to the immense attachment she had 
with him. It was only because of My strengthening her heart and granting her the ability to bear patience, that she became 
one of those believers who fully thrust their Lord and are patient upon what He decrees for them.

11  And after she had cast him into the sea, Moses’s mother said to his sister, “Follow him so that you know what happens 
to him”, and so she observed him from a distance so that she was not implicated. Pharaoh and his people were not aware 
that she was his sister and that she was keeping an eye on him.

12  By the decree of Allah, Moses refused to feed from the women. When his sister saw their eagerness to feed him, she 
said to them, “Shall I tell you of a household who shall feed him and look after him, who will also treat him with good-
will?”

13  So we returned Moses to his mother, for her eyes, after seeing what they longed for, called become joyful and rest, so 
that she would not be grieved by separation from him, and that she would realise the promise of Allah to return him to her 
to have been undoubtedly true. However, many people were unaware of this promise; no one knew she was his mother.

 Beneficial Points:
1. Allah decrees for His pious servants things which save them from the plots of their enemies.
2. The plot of an oppressor leads to his own destruction.
3. The strength of the affection of mothers towards their children is great.
4. Taking precaution from enemies by hiding objectives and connections.
5. Permissibility of using legal strategies to save oneself from the oppression of the oppressor.
6. The promise of Allah will be fulfilled inevitably.
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i frikësuar, duke pritur se çfarë do të bëhej me të. Papritmas, i njëjti person i cili i kërkoi ndihmë një ditë më parë kundër 
armikut të vet, i thirri sërish për ndihmë kundër një kopti tjetër. Atëherë Musai i tha: “Po ti qenke me të vërtetë një 
ngatërrestar i humbur!”

19  Kur Musai u nis me zemërim që ta godiste koptin tjetër, i cili ishte armik i tiji dhe Bijve të Izraelit, izraeliti kujtoi 
se Musai do të gjuante atë dhe i tha: “O Musa! A dëshiron të më vrasësh edhe mua, ashtu siç e vrave atë tjetrin dje?! Ti 
dashke të jesh arrogant e vrasës dhe jo të jesh pajtues në një konflikt!”

20  Pasi u përhap lajmi për vrasjen e koptit, një njeri i besueshëm i erdhi me nxitim Musait nga ana tjetër e qytetit. Atij 
i vinte keq për Musain që do ta ndiqnin dhe i tha: “O Musa, paria e popullit të Faraonit janë duke vendosur për vrasjen 
tënde, prandaj largohu prej këtij vendi! Unë po të këshilloj me sinqeritet, nga dhembshuria që kam për ty, para se ata 
të të kapin e të të vrasin.”

21  Musai e zbatoi menjëherë këshillën dhe u largua prej vendit i frikësuar, duke u ruajtur që të mos binte në sy. Ai u lut 
duke thënë: “Zoti im! Më shpëto prej njerëzve mizorë dhe mos lejo që ata të më kapin e të më bëjnë ndonjë të keqe!” 

 Mësime nga ajetet:
 Pranimi i gjynaheve dhe kërkimi i faljes për to është prej rregullave të pranimit të lutjes.
 Falënderimi i vërtetë është ai që e shtyn njeriun që t’i përkushtohet Zotit dhe që ta largojë prej gjynaheve edhe më 
shumë.
 Rëndësia e nxitimit me këshillë, veçanërisht kur nëpërmjet saj synohet shpëtimi i ndonjë besimtari.
 Domosdoshmëria e kryerjes së shkaqeve të shpëtimit, si dhe të drejtuarit me lutje Allahut për këtë.

*Pas kësaj, Allahu përmend kohën e rinisë së Mu-
sait, duke thënë: 

14  Pasi Musai arriti moshën e fuqisë trupore dhe 
të marrjes së vendimeve, Ne i dhuruam kuptim dhe 
dituri të thellë për fenë e Bijve të Izraelit para se 
t’i vinte profetësia. Ashtu siç e shpërblyem Musain 
për bindjen e tij, i shpërblejmë edhe vepërmirët në 
çdo vend e në çdo kohë.

15  Ai hyri në qytet gjatë kohës kur njerëzit pusho-
nin në shtëpitë e tyre dhe gjeti aty dy njerëz që po 
ziheshin me njëri-tjetrin. Njëri prej tyre ishte prej 
Bijve të Izraelit, popullit të Musait, ndërsa tjetri 
ishte kopt (vendas) prej popullit armik të Farao-
nit. Ai që ishte prej popullit të vet i kërkoi që ta 
ndihmonte kundër armikut të tij kopt. Aty Musai 
e goditi koptin vetëm me një grusht dhe ai vdiq në 
vend, për shkak të fuqisë së Musait. Musai u pendua 
duke thënë: “Kjo që bëra ishte vepër e shejtanit, për 
shkak të manipulimit dhe të mashtrimit që më bëri. 
Ai është armiku dhe devijuesi më i madh i atyre 
që e pasojnë atë. Armiqësia e tij është e hapët dhe 
kjo që më ndodhi mua ishte pikërisht për shkak të 
kësaj saj dhe se ai është devijues që dëshiron të më 
çojë në rrugë të shtrembër!”

16  Pastaj Musai iu drejtua Zotit me lutje, duke e 
pranuar gabimin që kishte bërë: “Zoti im! Unë i 
kam bërë dëm vetvetes me vrasjen e këtij kopti, 
prandaj ma fal mua këtë gjynah!” Dhe Allahu ia 
fali. Vërtet, Ai është Falës i madh dhe i Mëshirshëm 
me çdokënd që pendohet dhe i kërkon Atij falje.

17  Pastaj e vazhdoi lutjen e tij duke thënë: “Zoti 
im! Për hir të mirësive që më ke dhuruar: fuqisë, 
aftësisë për të kuptuar dhe diturisë, unë kurrë nuk 
do të ndihmoj keqbërësit në krimet e tyre!”

18  Pasi ndodhi ajo që ndodhi, ai gdhiu në mëngjes 

After Allah mentioned the childhood of Moses, He 
then mentioned his youth, saying:

14  When body and vigour grew stronger and 
peaked, completing the phase of youth, I granted 
him knowledge and understanding in religion. Just 
as I rewarded Moses for his obedience, likewise I 
reward those who do good in every era and place.

15  Moses entered the city at a time when its in-
habitants were unaware, and saw two men arguing 
and brawling. One was from the Israelites: Moses’s 
tribe, while the other was a Copt: Pharaoh’s people, 
who were Moses’s enemies. The one who was from 
the Israelites sought assistance from Moses against 
the Copt, so Moses struck him with a punch and 
because of his power, it killed him. Moses said, 
“This is from the adornment and deception of Sa-
tan. Indeed, Satan is a deceiving enemy of whoever 
follows him; he is open in his enmity. Whatever has 
happened here is due to his enmity and deception; 
he wants me to err.”

16  Beseeching his Lord and acknowledging his 
action, Moses said, “O my Lord! I have wronged 
myself by killing this Copt, so forgive my sin.” So 
Allah forgave him; indeed He Forgiving to whoev-
er repents from His servants and merciful towards 
them.

17  Moses said, “O my Lord! Due to your blessing 
me with the ability to repent, among other blessings, 
I shall never assist any criminal in their crime.”

18  After the incident of killing the Copt, Moses 
awoke in the morning anxious as to what may 
happen. Suddenly, the very same person who had 
sought his aid and assistance against an enemy 

Copt the previous day, was now seeking his assistance against another Copt. Moses said to him, “Indeed, you are mis-
guided and a clear inciter!”

19  So when Moses (peace be upon him) intended to strike the Copt who was his and the caller’s enemy, the Copt said: 
“Do you intend to kill me just like you killed another yesterday? You only wish to become a tyrant on Earth by killing 
people and oppressing them; you have no desire to be one of those who reconcile between those who dispute!”

20  A man came rushing from the far end of the city, fearing persecution against Moses. He said, “O Moses! Indeed, the 
leaders of the people of Pharaoh are holding counsel regarding your killing, so leave the city. I am one of those who wish 
well for you and I fear that they may seize and kill you.”

21  So Moses acted according to the instruction of the well-wishing man and left the city in fear and anxiety over what 
may happen. He said, beseeching his Lord, “O my Lord! save me from the oppressive nation, so that they cannot harm 
me.”

 Beneficial Points:
1. Acknowledging one’s sin is from the etiquettes of beseeching Allah.
2. Praiseworthy gratitude is the gratitude that spurs a servant into obeying his Lord and distancing himself from His 
disobedience.
3. The importance of hastening towards offering advice, especially if it means saving a believer from destruction.
4. The obligation of adopting means to safety and seeking refuge in Allah through beseeching Him.
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ia vlen që ta punësosh, sepse është i fuqishëm dhe besnik. Me fuqinë që ka, ai ta kryen punën dhe me besnikërinë që 
ka, ai ta ruan atë që i beson.”

27  Babai i tyre iu drejtua Musait, duke i thënë: “Unë dëshiroj që të të jap për martesë njërën prej këtyre dy bijave të 
mia, me kusht që dhurata e saj e martesës të jetë ruajtja e deleve tona për tetë vjet. E nëse i bën dhjetë, atëherë kjo do të 
jetë prej bujarisë sate, për të cilën nuk je i detyruar, pasi marrëveshja jonë është vetëm tetë vjet. Kështu që çfarë shton 
më shumë se kaq do të konsiderohet vullneti yt. Unë nuk dëshiroj të të kushtëzoj me diçka që është e mundimshme për 
ty dhe, në dashtë Allahu, do të më gjesh besnik ndaj marrëveshjes.”

28  Musai i tha: “Kjo marrëveshje le të mbesë mes meje dhe teje, kështu që cilëndo prej këtyre dy kohëve unë të zgjedh 
për të të shërbyer, tetë apo dhjetë vjet, të më konsiderohet sikur e kam kryer përgjegjësinë time. Prandaj mos ma merr 
për keq cilëndo që të zgjedh e mos më kërko më shumë se kaq. Allahu qoftë Garantues dhe Mbikëqyrës për këtë ma-
rrëveshje mes nesh!” 

 Mësime nga ajetet:
 Kthimi me lutje ndaj Allahut është rruga e shpëtimit si për këtë botë, ashtu edhe për botën tjetër.
 Turpi i femrës tregon fisnikërinë dhe vlerën e saj të lartë.
 Pjesëmarrja e femrës në konsultime dhe pranimi i mendimit të saj, nëse ai është i qëlluar, është diçka e lavdëruar në 
Islam.
 Fuqia dhe besnikëria janë dy cilësi që gjithmonë sjellin suksesin.
 Lejohet që për dhuratë martesore të jetë edhe një shërbim. 

22  Pasi u drejtua me fytyrë nga Medjeni, Musai tha: 
“Mbaj shpresë te Zoti im, që Ai të më udhëzojë drejt 
rrugës së duhur dhe të mos humb gjatë saj!”

23  Kur arriti pranë burimeve të Medjenit, gjeti pra-
në tyre një grup njerëzish që po u jepni ujë dhenve 
të tyre. Aty ishin edhe dy vajza, që i mbanin dhentë 
e veta të mos pinin ujë derisa të gjithë njerëzit e 
tjerë të ishin larguar. Musai i pyeti: “Përse nuk po 
u jepni ujë dhenve tuaja bashkë me njerëzit?!” Ato 
thanë: “Ne e kemi zakon që të presim derisa të jenë 
larguar barinjtë, në mënyrë që të mos përzihemi 
me ta, pasi babai ynë është i shtyrë në moshë dhe 
i pamundur, kështu që jemi të detyruara ne që ta 
bëjmë këtë.”

24  Atij iu dhimbsën ato, prandaj ua mori dhentë 
e u dha për të pirë, pastaj u largua prej tyre dhe 
u shtri për të pushuar nën një hije. Aty, duke e 
treguar nevojën që kishte, iu lut Zotit duke thënë: 
“Zoti im! Çfarëdo mirësie që të më japësh, unë 
kam nevojë për të!”

25  Nuk vonoi shumë dhe njëra prej vajzave, pasi i 
kishin treguar të atit arsyen përse kishin ardhur më 
herët se ditët e tjera, u kthye për ta ftuar Musain te 
babai i tyre, që ai ta shpërblente për nderin e bërë. 
Duke shkuar drejt tij gjithë turp, vajza i tha: “Babai 
im të fton ta vizitosh, për të marrë shpërblimin që 
u dhe ujë dhenve tanë!” 
Pasi Musai shkoi tek babai tyre dhe i tregoi atij 
historinë e vet, ai për ta qetësuar, i tha: “Mos u 
frikëso, pasi tashmë ke shpëtuar prej një populli 
keqbërës. Faraoni dhe paria e tij ata nuk kanë ndo-
një influencë këtu në Medjen, kështu që nuk do të 
kenë mundësi që të të bëjnë ndonjë të keqe.”

26  Njëra prej bijave të veta i tha babait: “O babai 
im, merre në punë që të na ruajë bagëtitë tona, atë 

22  And when he walked heading towards Madyan, 
he said, “I hope in my Lord that He guides me to-
wards the best path from which I do not stray.”

23  When he reached the waterhole of Madyan he 
found a group of people watering their livestock. 
He also found two women a little distance away, 
stopping their livestock from the water until the rest 
of the people finished. Moses asked them: “Why is 
it that you do not water your livestock along with 
the rest of the people?” They said to him, “It is our 
habit that we arrive but do not water until the shep-
herds disperse, fearing mixing in with them. Our fa-
ther is an aged man; he cannot water the livestock, 
so we are compelled to do it ourselves.”

24  So he felt pity for them and watered their live-
stock for them. He then took shelter in the shade 
and rested there, beseeching Allah and presenting 
his need to him, saying, “O my Lord! Indeed I am 
for any and every goodness you send down to me in 
dire need for and it is my only recourse.”

25  When they went back, they informed their father 
of Moses, so he sent one of them to him, inviting 
him. She approached him walking modestly, say-
ing, “Indeed, my father is inviting you to meet him, 
intending to reward you for watering our livestock 
for us.” When Moses came to their father and told 
him of his situation, he reassuringly told him, “Do 
not fear, for you have escaped from an oppressive 
nation: Pharaoh and his crowd. They have no au-
thority over Madyan, so they will not be able to 
harm you.”

26  One of his two daughters said, “O my father! 
Hire him to shepherd our livestock for us, because 
he is worthy of being hired by you. He possesses strength and is trustworthy; through his strength he will be able to fulfil 
his responsibility, and with his trustworthiness he will safeguard whatever he is entrusted with.”

27  Addressing Moses, their father said, “Indeed, I wish to marry you to one of these two daughters of mine, on the con-
dition that their dowry is your shepherding our livestock for eight years. If you extend the period to ten years, it would 
be a favour on your part and not obligatory upon you, because the agreement is only for eight years, so whatever exceeds 
that is optional. I do not wish to impose upon you anything that would put you in difficulty; Allah-willing, you will find 
me one of the pious ones who fulfils their promises and doesnot break their agreements.”

28  Moses (peace be upon him) said, “The agreement between us is as we agreed; whichever of the two periods I work 
for you, eight years or ten, I would have fulfilled my end of the deal, so do not ask me for anything above that; Allah is a 
witness and a guardian over what we say.

 Beneficial Points:
1. Seeking refuge with Allah is the path to salvation in the world and afterlife.
2. The modesty of a Muslim woman leads to her nobility and elevated rank.
3. Their is no sin in the conversing of two unrelated people of the opposite gender as long as their is a need and the con-
versation would not arise suspicion.
4. The permissibility of a woman working if she is compelled to due to there being no one providing for her, provided 
there is no intermingling with males.
5. Consulting daughters for their opinions and relying on them if their opinions are valid, is praiseworthy.
6. Strength and trustworthiness are two qualities found within a successful employee.
7. One should endeavour to remain chaste.
8. It is permissible for dowry to be a service, as opposed to a tangible item.
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mua, që të më ndihmojë duke mbështetur fjalët e mia, nëse Faraoni dhe populli i tij do të më mohojnë. Në të vërtetë, 
kam frikë se ata do të më quajnë gënjeshtar, ashtu siç kanë bërë edhe popujt e mëparshëm me të dërguarit e tyre.”

35  Allahu, duke iu përgjigjur lutjes së Musait, i tha: “O Musa, po të të forcojmë me vëllain tënd, duke të ta dërguar si 
ndihmës. Të dyve do t’ju japim argumente dhe mbështetje të fuqishme, që ata të mos ju bëjnë ndonjë të keqe, për shkak 
të mrekullive Tona që do t’ju japim juve dhe pasuesve tuaj.” 

 Mësime nga ajetet:
 Mbajtja e fjalës dhe respektimi i marrëveshjeve është cilësi e besimtarëve.
 Biseda e Allahut me Musain ka ndodhur në mënyrë konkrete.
 Nevoja që ka thirrësi për Allahun dhe për dikë tjetër që ta ndihmojë.
 Rëndësia që ka oratoria në thirrjen islame. 

29  Pasi Musai i plotësoi të dyja periudhat, duke 
zgjedhur dhjetë vitet, u nis me familjen e vet për 
t’u larguar nga Medjeni. Ndërkohë, ai pa në anë të 
malit Tur një zjarr dhe i tha familjes së vet: “Qën-
droni këtu, pasi unë sapo pashë diku një zjarr dhe 
ndoshta mund t’ju sjell prej andej lajm apo qoftë 
ndonjë urë, për të ndezur një zjarr e të ngrohemi 
në këtë të ftohtë.”

30  Kur Musai iu afrua zjarrit që kishte parë, aty 
e thërriti Zoti i tij nga ana e djathtë e luginës së 
bekuar, në thellësinë e një shkurreje (që digjej), dhe 
i tha: “O Musa! Unë që po të flas jam Allahu - Zoti 
i të gjitha krijesave!

31  Hidhe shkopin tënd!” Musai e hodhi atë, duke 
iu bindur Zotit të vet. Pasi e pa shkopin të lëvizte 
me shpejtësi si një gjarpër, u largua me vrap nga 
frika, pa e kthyer kokën mbrapa. Aty Zoti i tij e 
thërriti: “O Musa! Kthehu aty ku ishe dhe mos u 
frikëso prej tij, sepse je i sigurt prej dëmit të a të 
çdo gjëje tjetër që mund të të frikësojë!

32  Fute dorën tënde të djathtë nën sqetullën tënde 
dhe ke për ta nxjerrë atë të bardhë e të padëmtuar.” 
Musa e futi dorën dhe më pas e nxori të bardhë si 
bora. “Mblidhi duart rreth vetes, në mënyrë që të 
të largohet frika. Këto janë dy argumentet - shkopi 
dhe dora - me të cilat Zoti yt po të dërgon te Faraoni 
dhe paria e popullit të tij, pasi ata janë njerëz që 
kanë dalë prej rrugës së Zotit, duke e mohuar Atë 
dhe duke bërë gjynahe.”

33  Atëherë Musai iu drejtua me lutje Zotit të vet, 
duke i thënë: “Zoti im, unë kam vrarë njërin prej 
tyre dhe kam frikë se ata do të vrasin për këtë, kur 
të shkoj që t’u përcjell mesazhin.

34  Ndërsa vëllai im, Haruni, është më elokuent se 
unë kur flet, prandaj dërgoje edhe atë bashkë me 

29  So when Moses completed the agreed duration 
- either eight or ten years - and was returning with 
his family from Madyan to Egypt, he saw a fire to-
wards the side of Mount Sinai. He said to his fam-
ily, “Stay here. I have noticed a fire, perhaps I can 
bring some news to you from it, or a torch of fire 
with which we can light one for ourselves and get 
some warmth from the cold.”

30  So when Moses came to the fire which he had 
noticed, his Lord, may He be glorified, called out 
to him from the right of where Moses (peace be 
upon him) was standing, on the blessed spot near 
the tree: “O Moses! Indeed, I am Allah, the Lord 
of all creation.

31  “And throw down your staff.” So Moses threw 
it down, fulfilling the command of his Lord. When 
he saw it move and slither as if it were a snake, he 
turned, fleeing in fear of it and did not return. His 
Lord then called him: “O Moses! Come forward 
and do not fear it, because you one of those who are 
safe from it and other things you may fear.”

32  “Enter your right hand into your shirt collar, it 
will turn white upon you taking it out without any 
ailment.” So Moses placed it into his collar and 
removed it, with it having turned white like snow. 
“and draw your arm to your side” so Moses pressed 
it against his side and his fear subsided. So these 
two things that have been mentioned: 
 the staff and the hand, are two proofs sent from 
your Lord to Pharaoh and the leaders from his peo-
ple. Indeed, they were a nation who left the obedi-
ence of Allah by disbelief and sin.

33  Moses said, pleading to his Lord, “Indeed, I 
have killed a man from amongst them: the Copt that a man from my tribe sought my help against, and so I fear that if I 
was to go to convey to them the message I have been sent with, they will kill me in return.”

34  And my brother Aaron speaks with more clarity than I do, so send him with me as my aide. I fear Pharaoh and his 
people will reject me, just as it is common for nations passed to reject the Messengers that were sent to them.

35  Allah said in response to Moses’s supplication, “O Moses! I shall strengthen you by sending your brother with you 
as a Messenger and aide to you, and give you the upper hand over your enemy. They shall not be able to harm you with 
anything you dislike. By our ayaat (signs), you and those believers who follow you, will be victorious over Pharoah and 
his people.”

 Beneficial Points:
1. Fulfilling promises and agreements are qualities of the believers.
2. Allah spoke to Moses directly.
3. A caller to Allah sometimes needs people who support him.
4. Eloquence is important for those who invite to Allah.
5. The truth always prevailing is a divine custom. 
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pakësuar aspak prej gjynaheve të ndjekësve të tyre.
42  Kjo, pasi në jetën e kësaj bote Ne u kemi shoqëruar atyre mallkimin, në mënyrë që të mos besojnë e të jenë të për-

jashtuar prej mëshirës dhe udhëzimit, që në Ditën e Gjykimit ata të jenë përfundimisht të përbuzur dhe të përjashtuar 
prej mëshirës së Allahut.

43  Ne ia dhamë Teuratin Musait vetëm pasi u kishim dërguar popujve të mëhershëm të dërguarit Tanë, e ata i kishin 
mohuar. Sa herë që ata i mohonin të dërguarit e tyre, Ne i shkatërronim. Pas kësaj, Ne nuk u çuam më të dërguar, duke 
e bërë Teuratin të vetmin referim për njerëzit, për të bërë vepra të mira dhe për të hequr dorë nga të këqijat, sipas asaj 
që mësonin prej tij, si dhe duke gjetur në të udhëzimin për tek mirësia dhe mëshira, si për këtë botë, ashtu edhe për në 
botën tjetër. Këtë e bëmë me shpresën se ata do t’i kujtonin mirësitë e Allahut ndaj tyre, do të ishin mirënjohës ndaj Tij 
(që nuk i shkatërroi siç bëri me popujt e mëhershëm) dhe do të besonin. 

 Mësime nga ajetet:
 Kundërshtimi i së Vërtetës nëpërmjet dyshimeve të palogjikshme është metodë e arrogantëve dhe mizorëve.
 Mendjemadhësia pengon pranimin e së Vërtetës.
 Përfundimi i keq për ata që janë mendjemëdhenj është ligj i pandryshueshëm i Zotit të botëve.
 Edhe rruga e kotë dhe e pavërtetë ka udhëheqësit dhe thirrësit e vet me format dhe manifestimet e veta. 

36  Pasi Musai u shkoi atyre me argumentet Tona 
të qarta, ata thanë: “Kjo nuk është tjetër vetëm se 
një gënjeshtër e trilluar magjishëm, të cilën e ka 
shpikur Musai, pasi ne nuk kemi dëgjuar asnjë prej 
etërve tanë të hershëm për këto që ai thotë .

37  Musai u tha: “Zoti im e di më së miri se kush 
ka ardhur me udhëzim prej Tij, si dhe kush do ta 
meritojë përfundimin e mirë, si në këtë botë, ashtu 
edhe në botën tjetër. Atij kurrsesi nuk kanë për t’i 
shpëtuar ata që janë qenë keqbërës.”

38  Aty Faraoni iu drejtua të pranishmëve dhe u 
tha: “O pari udhëheqëse! Unë nuk di të ketë për ju 
ndonjë zot tjetër përveç meje. Prandaj, o Haman, 
bëj disa blloqe balte dhe më ndërto një kullë të lartë, 
që të ngjitem tek zoti i Musait, se unë e konsideroj 
atë gënjeshtar!”

39  Kështu, Faraonit dhe ushtrisë së tij iu shtua edhe 
më shumë mendjemadhësia dhe arroganca në tokë, 
pa pasur asnjë të drejtë e duke menduar se ata nuk 
kishin për t’u kthyer ndonjëherë tek Ne.

40  Mirëpo, Ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe 
e hodhëm në det, duke i mbytur të gjithë, deri tek i 
fundit. Prandaj, shiko, o i Dërguar, duke medituar se 
si ka qenë fundi i keqbërësve, që ishte shkatërrimi 
në këtë dhe në botën tjetër.

41  Kështu, Ne bëmë që ata të jenë në jetën e kësaj 
bote shembull dhe referim për diktatorët dhe tiranët, 
që thërrasin për në Zjarr, nëpërmjet mohimit të Zotit 
dhe devijimit të tyre. Ndërsa në Ditën e Gjykimit 
ata kanë për të mbetur të vetmuar dhe askush nuk 
ka për t’i ndihmuar e shpëtuar prej atij dënimi, i 
cili ka për t’iu shtuar edhe më shumë për shkak 
të shembullit të keq dhe thirrjes për në devijim. 
Përveç gjynaheve të veta, atyre do t’u ngarkohen 
edhe gjynahet e atyre që i ndoqën nga pas, pa ua 

36  When Moses (peace be upon him) brought My 
clear signs to them, they said, “This is nothing but 
a lie that Moses has fabricated; we have not heard 
anything like it from our forefathers. If it had been 
true, we would have heard something of the sort 
among the nations that have passed before us.”

37  And Moses, addressing Pharaoh, said, “My 
Lord knows of the truthful one who has brought the 
guidance from Him, may He be glorified; He also 
knows who will face a praiseworthy outcome in 
the afterlife. The oppressors will never succeed in 
achieving their motives and acquiring safety from 
their fears.”

38  Addressing the leaders from his people, Pharaoh 
said, “O Leaders! I do not know of any deity for 
you except myself, so O Haman, bake some bricks 
and build a tall structure for me so that I can look at 
the deity of Moses and acquaint myself with Him. 
We believe Moses to be lying in his claim to have 
been sent as a Messenger for Allah, to me and my 
people.”

39  Pharaoh and his armies became arrogant and 
sought to remain dominant in Egypt without any 
right. They denied the resurrection and thought 
they would not return to Me on the Day of Judge-
ment for accountability and requital.

40  So I seized him and his armies, and threw them 
into the sea, destroying them by drowning them all. 
O Messenger! Ponder over what the outcome and 
ending of the oppressors was: it was destruction.

41  I made Pharoah and his people leaders/prede-
cessors for the tyrants and misguided after them, by 
spreading to their disbelief and misguidance they 
are calling to the fire. And on the of judgement, they will not be helped by being saved from the punishment; rather, the 
punishment will be multiplied for them because of the evil example of calling towards deviation they set. The conse-
quences of their evil deeds and those of whoever followed them, shall be decreed against them.

42  And I followed their punishment up with another, which was humiliation and exile in the worldly life. And then on the 
Day of Judgement they will be distanced from My mercy and detested by Me and My believing servants.

43  Verily I gave Moses the Torah after I had sent My Messengers to the previous nations who were destroyed because 
they disbelieved. In this Torah were clear evidences and teachings showing people that which would benefit them and 
that which would lead to their harm. Therein was instruction towards goodness and mercy leading you to the good of 
both this world and the Hearafter. Perhaps then they would contemplate over the bounties of Allah upon them, showing 
gratitude and believing in Him.

 Beneficial Points:
1. Tyrants and oppressors have a habit of rejecting the truth with specious arguments.
2. Oppression is a means to loss.
3. Arrogance prevents following the truth.
4. Ostentatious people suffering a bad outcome is from the customs of the Lord of the worlds.
5. Falsehood has its leaders, callers, different guises and manifestations. 
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(Ja, pra, tani ju erdhi, përse nuk po i besoni?!)
48  Mirëpo, kur atyre u erdhi prej Nesh e Vërteta(nëpërmjet Muhamedit), mohuesit thanë: “A i është dhënë atij ndonjë 

mrekulli ashtu si edhe Musait më parë, që të vërtetohet nëse ai është apo jo i dërguar prej Zotit?!”
Po a nuk i mohuan (të tillë mohues) edhe më parë mrekullitë e Musait ?!
Pasi ata nuk dinin ç’të thonin, thanë: “Të dy ata (si Musai, ashtu edhe Muhamedi) kanë qenë thjesht magjistarë, që kanë 
dashur të jenë dominues!” Pastaj thanë: “Të dy i mohojmë (të kenë pasur udhëzim prej Allahut)!”

49  Thuaju: “Atëherë sillni edhe ju ndonjë Libër të zbritur prej Allahut, që të jetë udhëzim më i mirë se ky që gjendet në 
këta të dy (Teurat e Kuran), në mënyrë që ta ndjek edhe unë atë udhëzim, nëse jeni vërtet të sinqertë në atë që pretendoni 
(se Librat tanë i paskemi shkruar ne)!” 

50  Nëse ata nuk i përgjigjen kërkesës sate, atëherë dije se ata ndjekin vetëm qejfet e tyre. Kush mund të jetë më i de-
vijuar se ai që ndjek dëshirat e veta të kota, duke mos u mbështetur në asnjë udhëzim të ardhur prej Allahut?! Allahu 
nuk i udhëzon njerëzit që (nuk e duan udhëzimin e Allahut dhe) janë keqbërës, duke mohuar Fuqinë e Tij për të dërguar 
lajmëtarë në mesin e njerëzve.

 Mësime nga ajetet:
 Këto ajete na bëjnë me dije mosnjohjen e Gajbit (të fshehtave të Allahut) nga ana e të Dërguarit, përveç nëse ato ia 
tregonte Vetë Allahu i Lartësuar.
 Sa më shumë të zgjasë koha, aq më shumë zhduket dhe humbet dija e zbritur prej Allahut.
 Sfida që Allahu u bënte mohuesve që, nëse mundeshin, të sillnin një udhëzim edhe më të mirë se Shpallja e Allahut, 
që ua ka zbritur të dërguarve të Vet.
 Devijimi i jobesimtarëve ndodh për shkak të ndjekjes që ata u bëjnë dëshirave të tyre të kota dhe jo për shkak të pa-
simit të ndonjë argumenti bindës.

44  Ti nuk ishe aty (o i Dërguar)- kur Ne, në anën pe-
rëndimore të malit, vendosëm që Musai të dërgohej 
tek Faraoni dhe populli i tij, sikurse ti nuk ishe as 
dëshmitar (prezent) ta dije se çfarë ka ndodhur aty 
dhe t’u tregoje atë njerëzve, por kjo që po u tregon 
ti atyre është shpallje e Allahut për ty.

45  Mirëpo, për shkak se Ne sollëm shumë popuj e 
breza pas Musait dhe njerëzve iu duk kohë e largët, 
ata edhe e harruan besëlidhjen me Allahun (që ta 
adhuronin vetëm Atë e t’i besonin të gjithë të dër-
guarit që do vinin prej Tij). Ti madje nuk ishe as 
banor i Medjenit, që t’u lexoje (këto ndodhi) atyre 
në vargjet Tona, por Ishim Ne që t’i shpallëm këto 
detaje, duke të zgjedhur ty (ashtu siç e zgjodhëm 
Musain) dhe duke të dërguar(siç e dërguam atë), 
nga ana Jonë (me shpalljen Tonë).

46  Ashtu sikurse ti nuk ishe as në anën e malit 
Tur, kur Ne e thirrëm Musain (ashtu siç të thërri-
tëm edhe ty) duke i shpallur atij atë që ia shpallëm 
(ashtu siç po të shpallim edhe ty), vetëm se (ndry-
she nga Musai) Ne ty të dërguam si mëshirë prej 
Zotit tënd për njerëzimin. Kështu që t’i tregosh 
një populli,të cilit nuk i ka ardhur asnjë i dërguar 
përpara teje, Mesazhin e Allahut për ta, mbase ata 
do të vetëdijesohen dhe do ta pranojnë këshillën, 
duke besuar atë me të cilën ti ke ardhur prej Allahut 
të Lartësuar.

47  Nëse nuk do të kishte qenë kështu dhe ata do 
t’i kishte goditur ndonjë ndëshkim shfarosës, për 
shkak të asaj që kanë bërë duart e tyre, me anë të 
mohimit dhe gjynaheve të tyre, ata do të kishin thënë 
menjëherë: “Zoti ynë! A mos na dërgove edhe neve 
ndonjë të dërguar, që ne t’i kishim pasuar argumentet 
(porositë) e Tua dhe të kishim qenë prej besimtarëve, 
që i vënë në zbatim porositë e Tua?!” 

44  O Messenger! You were not present on the west-
ern side of the mountain from Moses’s perspective, 
when I completed the matter of sending Moses as a 
Messenger to Pharaoh and his people. You were not 
present to know of that incident so you could relate 
it to people, so what you do relate to them is only 
due to Allah’s revelation to you.

45  However, I created nations and other creations 
after Moses and a long time passed due to which 
they forgot the covenants of Allah. You were not 
a resident of Madyan reciting My verses before 
them; but I sent you as a Messenger of My own 
accord and revealed the incident of Moses and his 
residing in Madyan to you, which you then related 
to the people.

46  Neither were you present at the side of mount 
Sinai when I called out to Moses and revealed 
whatever I revealed to him, so that you could re-
late that to the people either. Rather, I sent you as 
a mercy from your Lord to the people and revealed 
that incident to you, so that you could warn a nation 
to whom no Messenger had come prior to yourself, 
perhaps they would take heed and believe in what-
ever was brought to them from Allah, may He be 
glorified.

47  And if a divine punishment were to afflict them 
due to the sins and disbelief they were upon, they 
would have argued: “why did you not send a mes-
senger to us, so we could have followed your ayaat 
and acted upon them, and have been from the true 
believers who follow your commandments. If it 
was not for that we would have hastened the pun-
ishment. However, we delayed it so that we may be 

excused by sending a messenger to them.”
48  So when Muhammad came to them as a Messenger, they said: “Why has Muhammad not been given miracles proving 

his messengership, similar to what Moses was given in the Hand, Staff and the Torah which was revealed at once?” O 
Messenger! Say to them, refuting them: “Did the Jews not reject what Moses was given previously, and they said regard-
ing the Torah and the Qur’ān, “Both are sorcery, each supporting the other!” and they also said, “I reject both the Torah 
and the Qur’ān!”?

49  O Messenger! Say to these people: “If indeed you are truthful in your claim that the Torah and Qur’ān are sorcery, 
bring a book revealed by Allah which is better in guidance than the two. If you bring forth one, I shall follow it.”

50  And if they do not take up your challenge to bring a book better guiding than the Torah and Qur’ān, know for certain 
that their rejection of the two is not based on any proof; it is only a result of following their own desires. There is no one 
more deviant than the one who follows his desires without guidance from Allah, may He be glorified. Allah does not grant 
a nation who wrongs itself through disbelief in Allah, opposing His Messengers and countering the truth that comes to 
them from Allah with falsehood, the ability to be guided.

 Beneficial Points:
1. The messenger of Allah (peace be upon him) does not know the unseen (ghayb) except that which Allah has informed 
him of.
2. Knowledge erodes over a long period of time.
3. The people of falsehood have no legitimate excuse.
4. The Jews disbelieved in the Torah and the Qur’ān.
5. The disbelievers are challenged with bringing forth anything which is better in guidance than the revelation of Allah 
to His Messengers.
6. The disbelievers deviated due to following their desires, not due to following evidence.
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56  Megjithatë, ti (o i Dërguar) nuk mund të udhëzosh kë të duash, por është Allahu Ai që udhëzon kë të dëshirojë në 
rrugën e së Vërtetës. Vetëm Ai e di më mirë se kush prej tyre e dëshiron udhëzimin dhe kush është prej të udhëzuarve.

57  Pasi ka edhe të tillë që thonë: “Nëse ne do ta pranonim udhëzimin - Islamin, duke t’u bashkangjitur ty në këtë rrugë, 
do të na kishin dëbuar njerëzit e tjerë (idhujtarë) prej tokës tonë(Mekës).” Po a nuk ishim Ne që ju mundësuam atyre 
sigurinë në Tokën e Shenjtë (Mekë), duke i furnizuar me fruta të çdo lloji?! Jo, por ata nuk e njohin Madhështinë dhe 
Fuqinë e Allahut mbi ta.

58  Sa e sa vendbanime Ne i shkatërruar për shkak se banorët e tyre e tepruan në jetë të shfrenuar. Madje vendbanimet 
e tyre nuk u populluan, edhe pasi ata u shkatërruan, përveç pak vendeve dhe se vetëm Ne mbetëm Trashëgimtarë të 
tokave të tyre.

59  Zoti yt (o i Dërguar)– nuk e ka shkatërruar asnjë vendbanim para se t’u dërgonte një të dërguar në kryeqendrat e tyre 
që t’u lexonte argumentet (dhe porositë) Tona. Ne nuk do të kishim shkatërruar asnjë vendbanim, nëse banorët e tij nuk 
do të kishin qenë keqbërës, për shkak të mohimit të Allahut dhe gjynaheve që bënin ndaj Tij.

 Mësime nga ajetet:
 Vlera e madhe e atyre që kanë qenë besimtarë më herët në Librat e mëparshëm duke përqafuar më pas edhe Islamin 
dhe duke e besuar edhe Muhamedin si të Dërguar të Allahut. Atyre njerëzve Allahu u jep shpërblim të dyfishtë, për 
shkak se kanë besuar dy herë.
 Udhëzimi i njerëzve është vetëm në Dorë të Allahut dhe nuk është në dorën e askujt, madje as të dërguarve.
 Ndjekja e së Vërtetës është mundësi për të arritur sigurinë dhe jo shkak për të mbjelë frikë e pasiguri, siç pretendonin 
idhujtarët.
 Rreziku i luksit dhe jetës së shfrenuar si për individin ashtu edhe për shoqërinë.
 Prej Mëshirës së Allahut është se Ai nuk i shkatërron njerëzit para se tu dërgojë atyre të dërguar në mënyrë që të mos 
kenë asnjë justifikim.

51  Kështu Ne e gërshetuam Fjalën (Shpalljen) e 
Allahut (Teuratin me Kuranin), edhe pse të dy i 
ndan një kohë shumë e gjatë dhe njerëzit e kishin 
harruar Besëlidhjen me Allahun. Prandaj ndër-
thurëm tregimet rreth të dy të dërguarve(Musait 
dhe Muhamedit) dhe popujve të tyre, për shkak 
të ngjashmërisë mes tyre, me shpresën se ata do 
të përkujtohen, do të mendojnë dhe do të marrin 
mësim.

52  Ata të cilëve Ne u kemi dhënë Librin e më-
parshëm (Teuratin) përpara këtij (Kuranit), në të 
vërtetë ata e besojnë atë (si Muhamedin ashtu edhe 
Kuranin), pasi e kanë të përshkruar profetin Mu-
hamed në Teurat ashtu si Musain.

53  Aq sa, kur atyre u lexohet ky Kuran nga ajo që 
gjejnë të shkruar për të në Teurat, ata thonë: “Ne i 
kemi besuar (si Kuranit, ashtu edhe Muhamedit), 
sigurisht që ai është e Vërteta e ardhur prej Zotit 
tonë. Madje ne edhe para se të zbriste ai (Kurani) 
e kemi qenë muslimanë (besimtarë të nënshtruar 
ndaj porosive të Zotit Një e të Vetëm dhe duke i 
besuar të gjithë të dërguarit e ardhur prej Tij).

54  Atyre do t’u jepet shpërblim i dyfishtë për be-
simin e tyre, për shkak të durimit që treguan duke 
vazhduar në besimin e drejtë të Musait, derisa e 
besuan edhe Muhamedin. Po ashtu dhe për shkak se 
ata e kthenin të keqen me të mirë, si dhe për shkak 
se jepnin bamirësi për njerëzit në nevojë prej asaj 
me të cilën Ne i kishim furnizuar.

55  Sa herë që ata dëgjonin (prej devijantëve) ndonjë 
bisedë të kotë (për t’i thirrur në idhujtari apo gjy-
nah ndaj Allahut), ata i shmangeshin dhe u thonin: 
“Ne kemi punët tona e ju keni punët tuaja! Gjetshi 
paqen, pasi neve nuk na nevojiten injorantët që 
nuk logjikojnë.”

51  I continuously conveyed to the idolaters and the 
Jews amongst the People of the Book the word re-
garding the stories of the previous nations and the 
punishment I sent down on them when they denied 
My Messengers, in the hope that they will be re-
minded by this and then believe, so that they are not 
afflicted by what afflicted them.

52  Those who were firm in believing the Torah be-
fore the Qur’ān was revealed believe in the Qur’ān, 
due to them finding it being informed of and de-
scribed in their books.

53  When it is recited to them they say: “We believe 
it is the truth in which there is no doubt and which 
is revealed from our Lord. We were Muslims before 
this Qur’ān was revealed, due to our faith in what 
the Messengers before him brought”.

54  Those who have been described as mentioned 
will be given the reward of their actions by Allah 
twice, due to their persevering in faith in their own 
book and due to their faith in Muhammad (peace be 
upon him) when he was sent. They repel through 
the good of their righteous actions the sins they 
earned, and from what I have provided them they 
spend in the avenues of good.

55  When these believers hear any false speech 
from the People of the Book, they turn away from it 
without paying attention it, and they say addressing 
those who say such: “For us is the reward of our 
actions and for you is the reward of your actions. 
You are safe from us swearing and causing harm. I 
do not seek to accompany ignorant people, due to 
the damage and harm it contains for one’s religion 
and worldly life”.

56  O Messenger, you do not guide whomever you love, such as Abu Talib and others, by enabling him to bring faith, but 
rather Allah alone is the one who enables whomever He wants to be guided. And He knows better regarding whom it has 
already passed in His knowledge that he will be amongst those guided to the straight path.

57  The idolaters amongst the people of Makkah said, excusing themselves from following Islam and bringing faith in it: 
“If we follow this Islam which you brought, our enemies will quickly snatch us from our land”. Did I not establish these 
idolaters in a safe sanctuary in which bloodshed and oppression are unlawful, and in which they are safe from others 
attacking them, with fruits of everything being brought to them as sustenance from Me which I draw towards them?” 
However, most of them do not know what Allah has blessed them with that they should be grateful to Him.

58  And how many a city were there which were ungrateful for Allah’s blessings on them, then they exceeded the bounds 
in sins and disobedience, so I sent a punishment to them and destroyed them through it. So these are their dwellings in 
ruins, with people passing by them. They were not inhabited after those who lived in them, except for a few travellers. 
And it is I who will inherit the heavens, the earth and everyone in them.

59  O Messenger, your Lord did not destroy the cities until he had given opportunity to their inhabitants by sending Mes-
sengers to their main cities, just as He sent you to the Mother of Cities. And I was not one to destroy the people of the 
cities when they were firm on the truth. I only destroy them when they are unjust through disbelief and committing sins.

 Beneficial Points:
1. There is virtue for a person from the People of the Book who brings faith on Muhammad (peace be upon him) and he 
is rewarded twice.
2. Enabling a person to accept guidance is in Allah’s hands, not in the hands of anyone else such as Messengers and 
others.
3. Following the truth is a means of peace, not a cause for fear as the idolaters claim.
4. Extravagance is dangerous for the individual and society.
5. It is from Allah’s mercy that He does not destroy people except after giving them an opportunity by sending Messen-
gers.
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t’ju shpëtojnë sot prej mundimit në të cilin ju gjendeni!”
Ata do t’i thërrasin përkrahësit e vet në dynja, mirëpo askush prej tyre nuk do t’u përgjigjet dhe aty ata do ta shohin dënimin 
që u është përgatitur dhe do të dëshironin të kishin besuar në jetën e dynjasë e të kishin qenë të udhëzuar. 65  Kur Zoti i 
tyre atë Ditë do t’i thërrasë, duke u thënë: “Çfarë përgjigje ju keni dhënë të dërguarve të Mi, të cilët Unë ju dërgova?!” 

66  Aty kanë për t’u humbur justifikimet e tyre, duke mos pasur mundësi të mendojnë asgjë prej frikës dhe tmerrit që do 
t’i pushtojë, aq sa nuk do mund të pyesin njëri-tjetrin për të gjetur ndonjë përgjigje. Secilit do i interesojë shpëtimi i vet 
prej dënimit që do shohë përpara vetes.

67  Mirëpo, sa i përket atij që pendohet sa është në jetën e kësaj bote prej idhujtarisë dhe mohimit të Allahut duke e besuar 
Allahun dhe të dërguarit e Tij, duke bërë vepra të mira, ai ndoshta ka për të qenë prej të shpëtuarve atë Ditë (nëse ai vdes 
si i tillë dhe nuk kthehet më në idhujtari, mohim dhe gjynahe para se të vdesë).

68  Zoti yt (o i Dërguar mund të krijojë çfarë të dëshirojë dhe mund të zgjedhë prej tyre kë të dëshirojë (sipas Urtësisë së 
Tij Absolute), qoftë si i dërguar e qoftë si besimtar i udhëzuar. Kështu që, nuk u përket atyre të bëjnë zgjedhje për këtë e 
t’i tregojnë Allahut (se kush duhet e kush nuk duhet të jetë i dërguar apo i udhëzuar). 
I Pastër dhe i Lartësuar është Allahu prej të metave, mangësive dhe asaj se si e mendojnë dhe e përshkruajnë njerëzit, duke 
e barazuar Atë me idhuj të rëndomtë.

69  Ndërkohë që Zoti yt (o i Dërguar)- (ashtu siç u përmend edhe në ndodhinë e Musait) di çdo gjë që fshehin kraharorët 
e tyre, njësoj siç e di edhe atë që ata e shfaqin haptazi.

70  Ai është Allahu, përveç të Cilit nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet. Vetëm Atij i përket falenderimi, si në këtë 
botë, ashtu edhe në botën tjetër. Vetëm Atij i përket Ligjvënia (Vendimmarrja për çdo gjë) dhe se të gjithë do të ktheheni 
tek Ai në Ditën e Gjykimit për të dhënë llogari e për të marrë atë që meritoni.

 Mësime nga ajetet:
 Inteligjent e i mençur është ai i cili i jep përparësi të përjetshmes në vend të të përkohshmes.  Pranimi i besimit dhe 
pendimi i fshin të gjitha gjynahet që ka bërë njeriu në të kaluarën e tij.  Përzgjedhja i përket vetëm Allahut e jo robërve 
të Tij, kështu që njerëzit nuk mund t’i tregojnë Atij që është i Gjithëdijshmi.  Dija e Allahut përfshinë gjithçka, atë që 
duket e atë që nuk duket, atë që është e krijuar dhe atë që nuk është krijuar në mënyrë të hollësishme.

*Pasi disa njerëz nuk e ndiqnin të Dërguarin dhe 
të Vërtetën e tij zbritur prej Allahut, për shkak 
të frikës së sulmeve luftarake apo shkëputjes së 
marrëdhënieve tregtare me fiset dhe vendet e tjera, 
Allahu u drejtohet e u thotë:

60  Ajo që ju është dhënë juve, prej Zotit tuaj, 
sado qoftë ajo, është thjesht kënaqësi e dëfrim i 
jetës së kësaj bote të përkohshme. Por ajo ka për 
të përfunduar, e ndërsa ajo që është tek Allahu në 
botën tjetër, është shpërblim shumë më i madh e 
shumë më i mirë e i përhershëm se ato kënaqësi e 
zbukurime që i gëzoni në jetën e kësaj bote. Vallë 
a nuk po gjykoni, ndërkohë që juve po ju ofrohet 
përjetësia, e ju po mendoni për të përkohshmen?!

61  Vërtet mendoni se ai, të cilit i kemi premtuar se 
në jetën tjetër do të hyjë patjetër në Xhenet dhe në 
kënaqësitë e tij të përhershme, është njëlloj si ai, 
të cilit i mundësuam kënaqësitë dhe qejfet e kësaj 
bote, ndërkohë që në Ditën e Gjykimit do të çohet 
në Zjarrin e Xhehenemit?!

62  Ditën e Gjykimit, kur Allahu t’i thërrasë ata për 
të dhënë llogari përpara Tij, do t’u thotë: “Ku janë 
ata që ju i konsideronit të barabartë me Mua (e që 
prej frikës së tyre nuk më besuat e nuk e ndoqët 
udhëzimin Tim)?!”

63  Predikuesit e mosbesimit, të cilët e meritojnë 
dënimin, do të thonë: “Zoti ynë! Sa për ata që i 
çuam në rrugë të humbur, siç ishim edhe vetë, ne 
distancohemi prej tyre këtu para Teje, pasi ata nuk 
na adhuronin ne, por në të vërtetë adhuroninin 
shejtanët.”

64  Pastaj Allahu u drejtohet atyre që e lanë 
udhëzimin e Tij për të qenë të sigurt nën mbrojtjen 
e të tjerëve, duke u thënë: “Thirrini tani ata që ju i 
konsideronit ndihmuesit tuaj në jetën e dynjasë, që 

When the idolaters made excuses from following 
the truth, due to the difficulties encountered, such 
as the turmoil of war and cutting off of trade, Allah 
answered them by saying:

60  Whatever your Lord has given you, it is of what 
you enjoy and adorn yourselves with in this worldly 
life, then it will finish. And the great reward which 
is with Allah in the afterlife is better and more 
lasting than the enjoyment and adornment in this 
world. Do you not understand that so that you pre-
fer what is everlasting over what is going to finish?

61  Is the one I have promised paradise in the after-
life and the everlasting pleasure it contains like the 
one I have given wealth and adornment to enjoy 
in the worldly life, then he will be on the day of 
judgment amongst those who will be presented to 
the fire of hell?

62  On the day their Lord will call them saying: 
“Where are My partners you used to worship be-
sides me and whom you claimed were My part-
ners?”

63  The callers towards disbelief for whom the pun-
ishment will become binding will say: “Our Lord, 
these are the ones I misguided just as I became mis-
guided. I disassociate ourselves from them to You. 
They never used to worship us, but they only used 
to worship the satans”.

64  It will be said to them: “Call upon your partners 
so they can save you from the disgrace you are in”. 
They will then call their partners, but they will not 
respond to their call, and they will see the punish-
ment prepared for them. If they had been amongst 
those guided to the truth, they would not have fallen 

into the punishment.
65  On the day their Lord will call them saying: “What answer did you give My Messengers I sent to you?”
66  So that which they can argue with will become hidden to them and they will not mention anything. They will not ask 

one another, due to the frightening shock they will be in, because they will know for sure they are heading towards the 
punishment.

67  As for one amongst these idolaters who repents from his disbelief, brings faith in Allah and His Messengers, and does 
good actions, perhaps he will be amongst those who are successful in attaining what they seek and who are saved from 
what they fear.

68  O Messenger, your Lord creates what He wishes to create, and He chooses whoever he wants for His obedience and 
prophethood. The idolaters have no choice that they should object to Allah. Pure and holy is Allah from the partners they 
worship with Him.

69  And your Lord knows what their chests hide and make apparent. Nothing of this is hidden from Him and He shall 
reward them for it.

70  And He is Allah besides whom there is no true deity. For Him alone is praise in this world and for Him is praise in the 
afterlife. For Him is the decree which is implemented and which nothing can repel. And to Him alone you will be returned 
on the day of judgment for reckoning and recompense.

 Beneficial Points:
1. The intelligent person is one who prefers the everlasting over the finite.
2. The oppressors will disassociate themselves from one another on the day of judgment.
3. Repentance cancels everything before it.
4. The choice lies with Allah, not with His servants, so His servants have no right to object to Him.
5. Allah’s knowledge encompasses whatever is apparent and hidden from the actions of His servants. 
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ka marrë fund dhe është zhdukur.

*Meqë kishte prej njerëzve që nuk e ndiqnin udhëzimin e Muhamedit j për shkak të pushtetit dhe pasurisë së tyre, 
kishte edhe të tillë që nuk e pranonin udhëzimin e tij për shkak të interesit dhe lakmisë që kishin ndaj të parëve, prandaj 
Allahu u sjell atyre ndodhinë e Karunit, e thotë:

76  Me të vërtetë (edhe) Karunit, i cili ishte prej popullit të Musait dhe e pati tepruar ndaj popullit të vet me padrejtësi 
dhe shfrenime, Ne i kishim dhuruar pasuri e thesare nga ari, aq sa çelësat e depove të tij nuk mund t’i ngrinin (përveçse 
me vështirësi) një numër (grup) i fuqishëm burrash. Populli i vet i tha: “Mos u entuziazmo, pasi Allahu në të vërtetë, 
nuk i do ata që entuziazmohen, duke u vetëpëlqyer dhe përçmuar të tjerët.

77  Por, kërko që nëpërmjet asaj që të ka dhuruar Allahu, të fitosh jetën e përjetshme!. Dhe mos e harro përgjegjësinë dhe 
obligimet që ke në këtë botë, ndaj Zotit, familjarëve, shoqërisë dhe popullit tënd!Bëj mirë, duke ua lehtësuar vështirësitë 
të varfërve, jetimëve e njerëzve në nevojë, ashtu siç të ka bërë mirë edhe ty Allahu, duke t’i dhuruar këto të mira. Mos 
përhap ngatërresa në tokë, duke i joshur njerëzit me pasuri për të bërë padrejtësi, vrasje dhe përvetësime, pasi Allahu 
nuk i do ngatërrestarët.

 Mësime nga ajetet:
 Ndryshimi i natës dhe i ditës është një mirësi e Allahut, për të cilën njeriu duhet të jetë mirënjohës.
 Shkelja e kufijve të Zotit mund të ndodhë vetëm si rezultati i pushtetit dhe autoritetit, por edhe si rezultat i pasurisë 
dhe vetëpëlqimit.
 Entuziazmi duke u kënaqur me përçmimin e të tjerëve është një gjynah, që ndjell Zemërimin e Allahut.
 Nevoja për ta këshilluar dikë për të cilin ekziston frika se mund të bjerë në fitne (sprovë) apo që mund të shkaktojë 
ndonjë përçarje.
 Urrejtja që Allahu ka ndaj atyre që prishin në tokë, duke shkatërruar njerëzit moralisht dhe fetarisht, duke prishur 
balancat e lirive dhe zgjedhjeve me ryshfete, eliminime dhe imponime.

*Pastaj Allahu i fton njerëzit të meditojnë rreth 
argumenteve të Madhështisë së Tij, duke u 
përkujtuar atyre paaftësinë e tyre dhe të zotave të 
tyre me të cilët ata e krahasonin, duke u thënë:

71  Thuaju o i Dërguar: “Ç’mendoni nëse Allahu do 
t’jua bënte natën të përhershme, duke jua zgjatur 
atë deri në Ditën e Kijametit? Cili zot tjetër për-
veç Allahut ka për t’ju sjellë juve dritë (për t’ju 
nxjerrë nga errësira)?! Vallë, a nuk po e dëgjoni 
këtë argument dhe ta kuptoni se, nëse Ne nuk do 
t’ju kishim zbritur juve këtë Shpallje, e cila është 
dritë, që ju nxjerr prej errësirave të injorancës, ju 
do të kishit mbetur në ato errësira deri në Ditën e 
Gjykimit?!”

72  Thuaju (o i Dërguar) përsëri: “Ç’mendoni nëse 
Allahu do t’jua bënte ditën të përhershme, duke jua 
zgjatur atë deri në Ditën e Kijametit? Cili zot tjetër, 
përveç Allahut, do t’ju sillte natën në të cilën pre-
heni dhe qetësoheni?! Pra, a nuk po i shikoni këto 
argumente dhe ta kuptoni se nuk ka zot tjetër përveç 
Allahut dhe se ju jeni nën Mëshirën e Tij?!

73  Ai, prej Mëshirës së Vet ndaj jush, ju bëri të 
përshtatshme natën edhe ditën, në mënyrë që të 
pushoni dhe të angazhoheni për të kërkuar të mirat 
e Tij në to, që ju të tregoheni mirënjohës.

74  Atë ditë Ai do të thërrasë njerëzit për të dhënë 
llogari dhe do t’u thotë: “Ku i keni ata të cilët i keni 
konsideruar si të barabartë me Mua?!”,

75  E do nxjerrë prej çdo populli dëshmitarë për 
atë që ata kanë thënë e kanë vepruar. Pastaj do t’u 
themi: “Na sillni tani argumentin tuaj të qartë e të 
pakundërshtueshëm për atë që keni thënë e keni 
bërë!” Aty ata kanë për ta kuptuar se e Vërteta është 
me Allahun dhe se çdo gjë që kanë trilluar (në jetën 
e dynjasë ndaj Zotit dhe Udhëzimit të Tij) tashmë 

71  Say - O Messenger, to these idolaters: Tell me if 
Allah were to make the light last continuously for 
you, without any break until the Day of Judgment, 
which god besides Allah can bring you light like 
that of day? Do you not hear these proofs and know 
that there is no god besides Allah who can bring 
that to you?

72  O Messenger! Say to them: Tell me if Allah 
were to make the day last continuously for you until 
the Day of Judgment, which god besides Allah can 
bring you night in which you can rest to be relieved 
of the tiredness of working in the day? Do you not 
see these signs and know that there is no god be-
sides Allah who can bring any of that to you?

73  And it is from His mercy, O people, that He has 
made the night dark for you, so you can rest in it 
after you have become tired through working in the 
day, and He has made the day bright for you, so you 
can strive to earn sustenance in it, and so that you 
can be grateful for Allah’s blessings on you and not 
be ungrateful for them.

74  On the day their Lord will call them saying: 
“Where are My partners you used to worship be-
sides Me and claim they are My partners?”

75  I shall bring from every nation its prophet to 
testify against them their disbelief and denial, then 
I will say to these nations: “Bring your proofs and 
evidences for the disbelief and denial you were 
in”. So their pretexts will run out and they will be 
convinced that the truth in which there is no doubt 
is for Allah, and the partners they used to invent for 
Him will disappear from him.
After Allah mentioned that Pharaoh exalted himself 
on earth due to authority, He mentioned the transgression of Qarun due to wealth, saying:

76  Qarun was from the people of Moses (peace be upon him), but he was arrogant over them. And I granted him such 
treasures of wealth, that the keys to his treasuries would be heavy to carry for even a strong group. When his people said 
to him: “Do not rejoice arrogantly, for Allah does not love those who rejoice arrogantly, but rather he despises them and 
will punish them for that.

77  And seek by the wealth Allah has given you the reward of the abode of the afterlife, by spending it in avenues of good. 
Do not forget your share of food, drink, clothes, and so forth amongst the blessings, without excessiveness or pride. And 
deal well with your Lord and with His servants, just as Allah has been good to you. Do not seek corruption on earth by 
committing sins and leaving obedience. Allah does not love those who cause corruption on earth through that. In fact, he 
despises them”.

 Beneficial Points:
1. The succession of day and night is one of the blessings of Allah for which one must thank Him.
2. The night is for rest and the day is for work.
3. Transgression can be due to wealth, just as it can be through leadership and kingdom.
4. Wealth is a blessing, but it can turn into an affliction if it is not utilised in what pleases Allah.
5. Rejoicing arrogantly is a sin which Allah hates.
6. It is important to sincerely advise a person whom we fear will be tempted.
7. Allah dislikes those who cause corruption on earth.
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ata që deri dje lakmonin të ishin në vendin e tij, iu kthyen vetes të penduar me qortim: “Obobo! Vetëm Allahu ia shton 
furnizimin kujt të dojë prej robërve të Vet dhe ia pakëson atë kujt të dojë! Nëse nuk do të kishte qenë Mirësia e Allahut 
ndaj nesh, do të na kishte përpirë toka edhe neve (bashkë me të). Eh! Si mund të thuash tani se Atij nuk mund t’i shpë-
tojnë dot mohuesit dhe mosmirënjohësit!”

*Pastaj Allahu e përmbyll tregimin e këtyre ndodhive, duke filluar nga Faraoni me kryelartësinë e tij e deri tek Karuni 
me mosmirënjohjen e tij ndaj Allahut. Ai e bën të qartë se kjo jetë e përkohshme është një provim, në të cilin njerëzit 
tregojnë veten se kush janë. Ai e ka bërë Xhenetin shpërblim vetëm për ata që qenë të përulur ndaj Krijuesit të tyre dhe 
modestë ndaj njerëzve, duke thënë: 

83  Ndërsa atë Banesë të Përjetshme (Xhenetin), Ne e kemi përgatitur vetëm për ata që nuk dëshirojnë kryelartësi dhe nuk 
bëjnë ngatërresa në tokë. Përfundimi i mirë (fitorja) do të jetë gjithmonë për të devotshmit, të cilët u janë përkushtuar 
porosive të Allahut dhe u janë larguar ndalimeve të Tij.

84  Kushdo që vjen atë Ditë me ndonjë vepër të mirë, duke qenë besimtar në Allahun, atij do t’i jepet shpërblim shumëfish 
edhe më i mirë se ajo që ka bërë. Ndërsa, kush vjen me ndonjë vepër të keqe, duke e mohuar Allahun, atyre nuk do t’u 
jepet gjë tjetër përveç asaj që kanë punuar.

 Mësime nga ajetet:
 Çdo gjë që zotëron njeriu prej mirësive apo arritjeve është vetëm prej Allahut, sipas asaj që Ai ka dëshiruar dhe e ka 
përcaktuar.
 Dijetarët e vërtetë janë ata që zotërojnë urtësinë, duke i shpëtuar njerëzit prej sprovave, të cilat u rrezikojnë atyre 
besimin, pasi dija e orienton njeriun gjithmonë për tek rruga e duhur.
 Kryelartësia, mendjemadhësia dhe përhapja e korruptimit në tokë, gjithmonë kanë si përfundim shkatërrimin.
 Mëshira e gjerë e Allahut ndaj besimtarëve, duke u shtuar shpërblimet atyre për një vepër të mirë nga dhjetëfish deri 
në shtatëqindfish e më tepër, si dhe drejtësia e treguar ndaj jobesimtarëve, duke mos u shumëfishuar atyre të këqijat 
përtej asaj që ata kanë bërë, të cilat kanë për t’u mjaftuar.

78  Karuni u tregua mosmirënjohës ndaj Allahut, ia 
dedikoi gjithçka vetes dhe tha: “Kjo që ju shihni, më 
është dhënë vetëm për shkak të dijes dhe aftësisë 
sime, sepse unë jam inteligjent, e jo se ma ka dhënë 
dikush tjetër.” Po a nuk e dinte ai (edhe këtë tjetrën) 
se Allahu në të vërtetë kishte shkatërruar edhe të 
tjerë përpara tij ndër shekuj, që qenë edhe më të 
fuqishëm e me më shumë mbështetës se ai dhe se 
kriminelët nuk i pyet kush për arsyen e gjynaheve të 
tyre, por i shkatërron ata në këtë botë dhe në botën 
tjetër, pa i pyetur fare për to(pasi Ai e di shumë mirë 
se çfarë ata kanë bërë)?!

79  Pastaj ai doli përpara popullit të vet me tërë 
pasurinë e madhështinë e tij. Ata që ishin lakmues 
të jetës së kësaj bote, thanë: “Ah, sikur të na ishte 
dhënë edhe neve ashtu si Karunit. Me të vërtetë ai 
paska qenë me fat të madh!”

80  Mirëpo ata, të cilëve me të vërtetë u ishte dhënë 
dije, thanë: “Të mjerët ju! Po a nuk e dini se shpër-
blimi i Allahut (Xheneti) është për atë që i beson 
dhe i bindet Atij, duke i kryer porositë dhe duke 
iu larguar ndalesave të Tij, me bërjen e veprave 
të mira. Xheneti do të jetë shumë herë më i mirë 
sesa e gjithë pasuria e kësaj bote të përkohshme; 
shpërblim të cilin nuk mund ta arrijë askush përveç 
atyre që qenë të durueshëm në jetën e kësaj bote 
e u treguan të qëndrueshëm në besim dhe bindje 
ndaj Tij, përballë çdo lloj sprove apo joshjeje si 
kjo e Karunit?!”

81  Aty Ne e përpimë tokën bashkë me të dhe me 
shtëpinë e tij. Askush prej përkrahësve të tij nuk 
mund ta ndihmonte, duke mos i mbetur atij askush 
tjetër përveç Allahut. Ai nuk u ndihmua, pasi nuk 
ishte prej atyre që meritonin të ndihmoheshin.

82  Kur e panë atë që i ndodhi Karunit, pikërisht 

78  Qarun said: “I have only been given this wealth 
because of the knowledge and power I have, so I 
am deserving of that”. Did Qarun not know that 
Allah had destroyed nations before him who were 
stronger and who had gathered more wealth? But 
there power or wealth did not benefit them. On the 
Day of Judgment, the wrongdoers will not be in-
terrogated about their sins due to Allah’s complete 
knowledge of them and any questioning they will 
face is for reprimand and censure.

79  Qarun came out in his adornment, showing off 
his wealth and status. Those amongst Qarun’s com-
panions who were desirous of the adornment of the 
worldly life said: “If only we were given worldly 
adornment like Qarun has been given. Indeed he 
has been given a great share of everything!”.

80  Those given knowledge said when they saw 
Qarun in his adornment and when they heard what 
his companions wished for: “Woe unto you! The 
reward of Allah in the afterlife and the pleasure He 
has prepared for those who bring faith and do good 
deeds is better than the worldly splendour given to 
Qarun”. And none are granted the ability to say this 
statement and act accordingly except the patient 
who persevere in preferring the reward with Allah 
over the temporary enjoyment of this world.

81  Then I made the earth swallow him and his 
house, along with all in it, in retribution for his 
transgression. He had no group to help him against 
Allah nor was he amongst those who can help 
themselves.

82  Those who wished for the wealth and adorn-
ment he had before being swallowed up began say-

ing heedfully: “Did we not know that Allah extends sustenance for whom He wishes amongst His servants and restricts it 
for whomever He wishes amongst them? Had Allah not favoured us by not punishing us for what we said, He would have 
made the earth swallow us as He did with Qarun. The disbelievers are not successful, neither in this life or the afterlife, 
but rather their return and outcome is loss in both”.

83  That is the abode of the afterlife which I shall make an abode of pleasure and honour for those who do not seek to 
be arrogant on earth by turning away from faith in the truth and its followers, nor do they want corruption in it. And the 
praiseworthy outcome, in the form of the enjoyment of paradise and the pleasure of Allah therein, is for those who are 
mindful of their Lord by carrying out His commands and refraining from His prohibitions.

84  Whoever brings a good deed on the Day of Judgment, such as prayer, Zakat, fasting and so forth, for him is a good 
reward for that good deed, where the good deed will be multiplied to ten the like thereof. And whoever brings a bad deed 
on the Day of Judgment, such as disbelief, consuming interest, adultery and so forth, then those who did bad deeds will 
not be rewarded except as much as they did, without any increase.

 Beneficial Points:
1. Every good and blessing in man is from the creation and decree of Allah.
2. It is necessary upon the intelligent human to take heed from the conditions of those before him.
3. The people of worldly pursuits are the quickest to be deceived by it and to fall into temptation.
4. The people of knowledge are the people of wisdom and salvation from temptations, because knowledge directs a per-
son toward what is correct.
5. The outcome of haughtiness and arrogance on earth and spreading corruption is destruction and loss.
6. The vastness of Allah’s mercy and His justice is through multiplying good deeds for the believer and not multiplying 
bad deeds for the disbeliever.
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 Qëllimet e sures:
Urdhërimi për të qenë të duruar dhe të qëndrueshëm përballë vështirësive dhe sprovave dhe sqarimi i fundit të mirë për një personi 
të tillë.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Elif, Lam, Mijm. Janë shkronja të veçuara, për të cilat është folur në fillim të sures “El-Bekare”. 2  A menduan njerëzit se do jetë 

e mjaftueshme që ata thjesht të thonë “Besojmë!”, e të konsiderohen besimtarë pa u vënë fillimisht në sprovë, në mënyrë që të dalë në 
pah e vërteta, nëse janë apo jo besimtarë të vërtetë?! 3  Ne i sprovuam edhe ata që qenë përpara tyre, në mënyrë që të dihet haptazi tek 
Allahu si dëshmi për ta, se kush qenë të sinqertë në atë që thanë dhe se kush kanë qenë gënjeshtarët. 4  A mos vallë mohuesit që bënë 
të këqija e krime ndaj besimtarëve, mendojnë se na kaluan dhe ia hodhën paq, meqë Ne nuk i shkatërruam(e as nuk po i shkatërrojmë) 
ata(ashtu siç bëmë me Faraonin dhe Karunin),për shkak të persekutimeve që po u bëjnë besimtarëve?! (Sa gjykim të keq e të padrejtë 
që bëjnë me këtë (ndaj vetes e ndaj të tjerëve), kur mendojnë se me mohimin e Krijuesit të tyre dhe të Ditës së Llogarisë, ata kanë 
për të na shpëtuar. 5  Prandaj kushdo që shpreson takimin me Allahun në Ditën e Gjykimit dhe shpreson tek Drejtësia e Tij, le ta dijë 
se afati i caktuar i Allahut (që Ai të marrë hak kundër tyre e t’i shpërblejë besimtarët për sakrificat e tyre) po vjen (siç erdhi çlirimi i 
Mekës dhe mposhtja e mosbesimit).Çdo gjë që ka për të ardhur është afër, pasi vërtetë Ai është Dëgjuesi i lutjeve dhe rënkimeve të të 
shtypurve, he Ai është i Dijshmi për çdo gjë të fshehtë e të dukshme dhe i planifikon gjërat sipas Dijes dhe Urtësisë së Vet Absolute. 

6  Kushdo që përpiqet të mposhtë egon, veset, dëshirat e kota, duke iu nënshtruar Allahut me kryerjen e porosive të Tij; ai në të 
vërtetë është duke u përpjekur dhe po sakrifikon në dobi të vetes dhe të ardhmes së vet (si për këtë jetë ashtu edhe për jetën tjetër), 
pasi Allahu nuk ka nevojë për askënd.

 Mësime nga ajetet:
 Ndalimi i mbështetjes dhe ndihmës së pasuesve të rrugës së humbjes, qoftë edhe edhe nëse rritet ndjeshëm numri i tyre.  Urdhri 
për t’iu përmbajtur dhe përkushtuar Teuhidit (Njësimit) të Allahut dhe për t’iu larguar shirkut dhe idhujtarisë.  Sprovimi i besimtarëve 
është një ligj i pandryshueshëm i Allahut.  Allahu nuk ka nevojë për adhurimin që i bëjnë njerëzit, por janë njerëzit ata që kanë nevojë 
për adhurimin e Tij, që nëpërmjet këtij adhurimi të arrijnë Kënaqësinë dhe Mëshirën e Tij.

* Meqë i Dërguari j u përndoq dhe u detyrua të bënte Hixh-
ret (shpërngulje) prej Mekës në Medinë, Allahu i Lartësuar 
e përgëzoi atë, pikërisht kur ai i po dilte nga Meka, me një 
lajm të mirë, i cili do të realizohej me çlirimin e Mekës, duke 
i thënë: 85  Vërtetë që Ai i Cili ta ka zbritur këtë Kuran në-
përmjet Shpalljes dhe ta ka bërë detyrim përcjelljen e tij dhe 
të punuarit sipas asaj që gjendet në të, ka për të të kthyer për-
sëri ty atje prej nga dole - Mekës - si çlirues, prandaj thuaju: 
“Të jeni të sigurt se Zoti im e di më mirë se kush prej nesh 
është i udhëzuar (në atë çfarë beson e bën) dhe kush është 
krejtësisht i humbur (e nuk e di se çfarë bën).” 86  Ti e di (o 
Muhamed) se para se të të zbriste Kurani, ti as nuk shpresoje 
se do të të zbritej ndonjë Libër, por kjo është Mëshira e Zotit 
tënd. Prandaj mos i dil në mbrojtje asnjë mohuesi, pas këtyre 
argumenteve bindëse që tregojnë vërtetësinë tënde, pasi vetë 
Shpallja e Kuranit (ashtu siç i zbriti Teuratin edhe Musait) 
dhe triumfi yt me çlirimin e Mekës (ashtu siç triumfoi Musai 
mbi Faraonin) janë të mjaftueshme për ta, që ta kuptojnë të 
vërtetën tënde. 87  Mos të të shmangin ata prej thirrjes me 
ajetet (vargjet e shenjta) e Allahut, pasi Allahu t’i zbriti ato, 
duke dëshiruar prej teje që të diskutosh me ta me argumente. 
Prandaj, ti vetëm fto për tek Zoti yt, duke e njësuar e adhuruar 
Atë dhe duke ndjekur vetëm Ligjin e Tij! Kushdo që dëshiron 
të besojë ashtu sikurse ti, thuaji: “Mos u bëj prej idhujtarëve(e 
të përfshihesh me ta)!” 88  Dhe mos lut krahas Allahut ndonjë 
zot tjetër, sepse nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç 
Tij, por bëhu prej njësuesve që e adhurojnë vetëm Allahun e 
nuk lusin e nuk kanë frikë askënd tjetër përveç Tij. Gjithçka 
do të zhduket dhe vetëm Fytyra (Qenia) e Tij do të mbetet. 
Vetëm Atij i përket Ligjvënia (Vendimi) dhe vetëm tek Ai do 
të ktheheni të gjithë.”

SURJA “EL-ANKEBUT”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

85  The One who revealed the Qur’ān to you and 
made it compulsory upon you to convey it and act 
upon it is going to return you to Makkah victori-
ously. O Messenger, say to the idolaters: “My Lord 
knows best who has brought guidance and who is 
clearly astray from guidance and truth”.

86  O Messenger, you did not expect, before 
prophethood, that the Qur’ān would be revealed to 
you, as revelation from Allah. However, His mercy 
required it to be revealed to you, so do not be a 
helper to the disbelievers in the misguidance they 
are upon.

87  These idolaters should not turn you away from 
the verses of Allah after they have been revealed 
to you, making you leave reciting and conveying 
them. And call people towards faith in Allah, de-
claring His Oneness, and acting on His sacred law. 
And do not become from the idolaters who worship 
others besides Allah, but rather be from those who 
declare Allah’s Oneness and only worship Allah 
alone.

88  And do not worship alongside Allah any god 
besides Him. There is no true god besides Him. 
Everything will perish besides His Face. For Him 
alone is the judgment; He judges as He wishes. And 
to Him alone you will be returned on the day of 
judgment to be reckoned and rewarded.

The Spider (Sūrah Al-Ankabut)
 Themes of the Sūrah:

This sūrah focuses on steadfastness and patience 
during affliction and trials, and its outcome.

 Explanation:
1  Alif Lam Meem. The discussion on similar letters has already passed at the beginning of Sūrah Al-Baqarah.
2  Did the people think that by saying: “I brought faith in Allah”, they will be left without any test to clarify the reality 

of what they said: are they true believers? The matter is not as they thought.
3  I tested those before them, so Allah will make clear and disclose to you the truth of those who were true in their faith 

and the lie of those who were dishonest therein.
4  Or did those who commit sins such as idolatry and so forth think they will escape us and be saved from My punish-

ment? Bad is the judgment they make, for they will not be able to make Allah powerless nor will they be saved from His 
punishment if they die on their disbelief.

5  Whoever is hopeful of meeting Allah on the day of judgment so He can reward him should know that the time Allah 
has appointed for that is coming soon. And He is Hearing of the statements of His servants, Knowing of their actions. 
Nothing of their actions are hidden from Him and He shall reward them accordingly.

6  And whoever exerts himself by motivating it to guidance and staying far from disobedience, and whoever strives in 
the way of Allah, he is only doing so for his own benefit. Allah is Self-Sufficient and in no need of all the creation. Their 
obedience does not increase Him nor does their disobedience decrease Him.

 Beneficial Points:
1. Helping the people of misguidance is forbidden.
2. Holding firm to the Oneness of Allah and staying far from idolatry have been commanded.
3. Afflicting the believers and testing them is Allah’s custom.
4. Allah is Self sufficient, not in need and does not take benefit from the obedience of His servants

٢٩٦٩
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shfaqin besimin dhe fshehin mohimin. - Duke qenë se nga mohimi i mbajtjes përgjegjësi për gabimet e të tjerëve jobesimtarët, 
që ftojnë në rrugën e tyre të humbur, mund të mendojnë se nuk do të mbajnë përgjegjësi të shtuar, Allahu ua largon këtë 
mendim të pabazuar, duke thënë: 12  Ndërsa ata që mohuan, duke e treguar hapur mosbesimin e tyre, u drejtohen atyre që 
besuan: “Ndiqeni rrugën tonë, se jua marrim ne gjynahet tuaja!” (duke qenë të bindur se) ata nuk kanë për të bartur gjynahet 
e askujt. Kjo sepse ata nuk besonin as në Ringjallje dhe as në Ditë Gjykimi. Në të vërtetë ata janë gënjeshtarë, sepse, kur 
ata ta shikojnë dënimin Ditën e Gjykimit, nuk do të dëshirojnë assesi t’i marrin gjynahet dikujt tjetri. 13  Megjithatë, atyre 
do t’u ngarkohet barra e përgjegjësisë bashkë me barrën e përgjegjësisë së atyre që i ndoqën pas, barra e devijimit të tyre 
dhe e devijimit të të tjerëve, pa iu pakësuar asnjërës palë prej tyre barra e përgjegjësisë (për të zgjedhur udhëzimin e për të 
lënë devijimin). Ditën e Gjykimit, kur të ringjallen, kanë për të dhënë llogari të gjithë ata, si prijësit, ashtu edhe ndjekësit e 
tyre për gjithçka që kanë trilluar për të mohuar Allahun, Shpalljen, të Dërguarin dhe Drejtësinë e Tij. *Për shkak të mizorisë 
dhe persekutimit që u bëheshin besimtarëve nga jobesimtarët e Mekës, Zoti i paralajmëroi mohuesit me një ndëshkim si 
ai i Faraonit dhe Karunit. (Allahu e këshillon të Dërguarin dhe besimtarët të tregohen të duruar e të mos nxitohen, duke u 
përmendur atyre shembullin e Nuhut:

14  Ne (ashtu sikurse ty) e dërguam edhe Nuhun tek populli i vet dhe ai qëndroi në mesin e tyre, duke i ftuar ata që ta një-
sonin dhe adhuronin Allahun një mijë pa pesëdhjetë vjet (950 vjet). Pasi ata e konsideruan atë gënjeshtar, duke këmbëngulur 
përfundimisht në mosbesimin e tyre, atëherë ata i përfshiu përmbytja e madhe, duke qenë mizorë e keqbërës me mohimin 
e Allahut dhe të dërguarve të Tij.

 Mësime nga ajetet:
 Veprat e mira bëhen shkak që Allahu t’ua fshijë gjynahet besimtarëve.  Detyra e besimtarit që të tregohet bamirës 
dhe i sjellshëm me prindërit.  Besimi në Allahun e shtyn besimtarin që t’i durojë shqetësimet dhe sulmet e padrejta 
për shkak të besimit në Rrugën e Tij.  Kushdo që sjell një traditë, rrugë apo mënyrë për të bërë ndonjë të keqe, ai do të 
ketë mbi vete barrën e gjynahut të vet dhe barrën e gjynahut të atyre që e ndjekin atë, pa u pakësuar asgjë prej barrës së 
tyre.  Besimtari e ka detyrim që të tregohet i duruar dhe i qëndrueshëm në rrugën e besimit, si dhe të mos nxitohet e ta 
lërë përpjekjen për t’i ftuar dhe edukuar njerëzit. Besimtari duhet të marrë shembull durimin e të dërguarve në rrugën e 
ftesës në Islam, veçanërisht atë të Nuhut gjatë thirrjes së tij për 950 vjet.

7  Sa u përket atyre që besuan dhe duruan përballë 
sprovave Tona dhe bënë vepra të mira, Ne kemi për 
t’jua fshirë të këqijat, si dhe kemi për t’i shpërblyer 
edhe më mirë se ato që kanë bërë dhe sakrifikuar.

8  (Vërtet që Ne ia kemi lënë porosi njeriut të sillet 
mirë me prindërit. Megjithatë, nëse ata të dy (apo 
ndonjëri prej tyre) të kundërvihet, në mënyrë që ti 
të më bësh Mua shirk (idhujtari) padrejtësisht e të 
adhurosh dikë tjetër krahas Meje (siç ndodhi me Sad 
bin Ebi Uekasin dhe nënën e tij), (, atëherë ti mos iu 
bind atyre, pasi nuk lejohet bindja ndaj krijesës duke 
kundërshtuar Krijuesin. Dijeni se vetëm tek Unë do 
të jetë kthimi i juaj, në Ditën e Gjykimit, e aty Unë 
kam për t’ju treguar dhe shpërblyer për gjithçka që 
keni bërë, 9  duke i futur ata që kanë besuar dhe 
bërë vepra të mira, në mesin e robërve të mirë, në 
Xhenetin e Përjetshëm. 10  (Ne ju vëmë në këto sprova 
pasi) Ka edhe të tillë prej njerëzve që në zemër kanë 
sëmundjen e hipokrizisë dhe interesit, të cilët, nga 
njëra anë thonë: “Besojmë Allahun!” e nga ana tjetër, 
kur sprovohen me ndonjë sulm apo kërcënim për 
shkak të fesë së Allahut, ata e konsiderojnë të keqen 
prej njerëzve si dënimin e dhembshëm të Allahut, 
duke iu frikësuar të keqes së tyre më shumë se 
dënimit të Allahut. Mirëpo, nëse ty (o i Dërguar) do të 
të vinte triumfi prej Zotit tënd, ata do të ishin të parët 
që do të thoshin: “Ne kemi qenë me ju!” Po a nuk e 
dinë ata se Allahu di çdo fshehtësi të njerëzve dhe 
se Atij nuk mund t’i fshihet asgjë prej tyre?! Vallë, 
dëshirojnë t’i tregojnë Allahut se ç’kishin në zemra?!

11  (Prandaj Allahu i vuri njerëzit në sprovë me 
situata dhe rreziqe të tilla) Në mënyrë që të dihet 
haptazi tek Allahu, si një dëshmi pro tyre, se kush 
patën besuar sinqerisht, siç të dihet haptazi, si një 
dëshmi kundër tyre, se kush qenë hipokritët, të cilët 

7  Those who brought faith and were patient on 
our testing them, and who did good actions, I shall 
wipe out their sins due to the good actions they did, 
and I shall reward them in the afterlife with the best 
of what they used to do in this world.

8  And I enjoined upon humankind that they be 
righteous and good with their parents. O man, if 
your parents force you to associate with Me that 
whose association you have no knowledge of - as 
occurred with Sa’d ibn Abi Waqqas from his moth-
er - do not obey them in that, because there is no 
obedience to the creation in disobedience to the 
Creator. To Me alone is your return on the Day of 
Judgment, then I shall inform you of what you used 
to do in the world and I shall reward you for it.

9  And those who brought faith and did good ac-
tions, I shall enter them on the day of judgment 
amongst the righteous, thus I will raise them with 
them and grant them their reward.

10  Amongst people is he who says: “I brought faith 
in Allah”. But when the disbelievers afflict him 
with harm due to his faith, he considers their tor-
ture the punishment of Allah, hence he renounces 
faith to conform with the disbelievers. And if you 
achieve help from your Lord, O Messenger, they 
will say: “We are with you in faith, O believers”. 
Does Allah not know best what is in the hearts of 
people, nothing of disbelief and faith they contain 
being hidden from Him? So how do you inform Al-
lah of what is in their hearts when He knows better 
than them what they contain?

11  And surely Allah will make clear to His serv-
ants those who truly brought faith and He will make 

clear those who display faith but hide disbelief.
12  And the disbelievers said to those who brought faith in Allah alone: “Follow our religion and what we are on, and we 

will carry your sins for you and we take responsibility for them”. They will not carry any of their sins, and they are lying 
in this statement of theirs.
As it may be understood through negating their lifting the sins of others that the disbelievers who call towards their mis-
guidance will not incur any extra sin due to that, this ambiguity was lifted by His saying:

13  And I shall burden these idolaters who call towards their falsehood with the sins they committed and I shall burden 
them with the sins of those who followed their call, without any of the sins of their followers being decreased. And they 
will be questioned on the day of judgment regarding the falsehood they used to invent in this world.

14  And I sent Noah as a Messenger to his people, then he stayed amongst them for a period of nine hundred and fifty 
years, calling them to the Oneness of Allah. But they denied him and remained on their disbelief, so the flood seized them 
whilst they were wrongdoers due to their disbelief in Allah and their denial of the Messengers, thus they were destroyed 
through drowning.

 Beneficial Points:
1. Allah wipes out sins through good deeds.
2. The emphasis on the obligation of being kind to one’s parents.
3. Obedience to Allah comes before obedience to one’s parents.
4. Faith in Allah demands patience upon being harmed in His way.
5. Whoever establishes a bad practice, on him is its burden and the burden of those who practice it, without any of their 
burden decreasing.
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Allahu e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë vazhdimisht?! Kjo për Allahun është e lehtë, sepse Ai është i Plotfuqi-
shëm për çdo gjë dhe se asgjë nuk mund ta bëjë Atë të paaftë.

20  Prandaj thuaju edhe ti (o i Dërguar) atyre që e vënë në dyshim çështjen e Ringjalljes: “Udhëtoni dhe vëreni nëpër 
tokë duke medituar, se si Allahu e ka nisur krijimin e krijesave duke bërë krijesa nga më të ndryshmet e më të larmish-
met.” Pastaj thuaju: “Ja pra, kështu ka për ta filluar Allahu përsëri krijimin edhe në Ahiret. Vërtet që Allahu është i 
Plotfuqishëm për çdo gjë.

21  Ashtu siç Ai e ndëshkon me Drejtësinë e Vet kë të dëshirojë prej jush dhe mëshiron me Mëshirën e Vet kë të dëshirojë 
ashtu do të paraqiteni dhe ju vetëm tek Ai.

22  Ju nuk do të mund t’i shpëtoni Atij as në tokë e as në qiell, që ta dini mirë se nuk keni për të pasur asnjë Kujdestar 
dhe as Shpëtimtar tjetër përveç Allahut.” 

23  Ndërsa ata që i mohojnë argumentet (porositë) e Allahut (o i Dërguar)- dhe e mohojnë takimin me Të në Ditën e 
Gjykimit, në të vërtetë ata e kanë këputur shpresën ndaj Mëshirës Sime, duke më mohuar Mua. Për ata do të ketë vetëm 
dënim e dëshpërim të dhembshëm, ngase mohuan njëherazi si Atë që i krijoi, ashtu edhe të dërguarit me Shpallje për 
t’i udhëzuar.

 Mësime nga ajetet:
 Është e çuditshme injoranca e idhujtarëve. Ata adhurojnë idhujt e tyre të ngurtë, të vdekurit apo të gjallët e tyre për të 
arritur furnizim, ndërkohë që ata nuk kanë në dorë asgjë, dhe nuk e adhurojnë Allahun i Cili është Furnizues Madhështor 
nga qielli e nga toka.
 Kërkimi i furnizimit konsiderohet adhurim dhe të gjitha adhurimet i përkasin vetëm Allahut, pasi vetëm Ai e zotëron 
furnizimin.
 Fillimi i krijimit është argument i mjaftueshëm për të besuar në Fuqinë e Allahut dhe ekzistencën e Ringjalljes.
 Allahu nuk ka për t’ia mundësuar që të hyjë në Xhenet atij që e ka mohuar Atë për Krijues. Nuk ka shpresa për Më-
shirën e Tij, nëse ai njeri ka vdekur si mohues.

15  Ne e shpëtuam atë dhe ata që ishin me të në 
anije prej përmbytjes së madhe, duke e bërë anijen 
(dhe ndodhinë) e tij një argument të mjaftueshëm 
për njerëzimin, në mënyrë që ta kuptonin Fuqinë 
dhe Mëshirën e Allahut përmbi ta dhe të nxirrnin 
mësim.

16  Ne (ashtu sikurse ty) dërguam edhe Ibrahimin, i 
cili kur i tha popullit i vet: “Adhuroni vetëm Alla-
hun dhe kijani frikën vetëm Atij dhe ndëshkimit 
të Tij, duke i vënë në zbatim porositë e Tij e duke 
hequr dorë nga ndalimet e Tij! Kjo është më e mirë 
dhe më e dobishme për ju, nëse e mendoni dhe 
kuptoni këtë.

17  Ato që ju po i adhuroni në vend të Allahut, nuk 
janë tjetër vetëm se idhuj, që ju vetë i keni gdhendur 
me duart tuaja dhe se çdo gjë që ju besoni në lidhje 
me adhurimin e tyre, janë trillimet tuaja, që i keni 
thënë e i besoni po vetë. Madje, edhe ata (njerëz si 
Nemrudi) të cilët ju po i adhuroni (me frikë, respekt, 
bindje, nënshtrim e madhërim) në vend të Allahut, 
nuk kanë në zotërim të tyre asnjë furnizim që do 
mund t’ju furnizonin me të (pasi ata vetë janë kon-
sumues të furnizimit). Prandaj kërkojani furnizimin 
tuaj vetëm Allahut, i Cili zotëron qiejt dhe tokën. 
Adhurojeni vetëm Atë duke mos e barazuar me 
askënd dhe tregohuni mirënjohës ndaj Tij për mi-
rësitë të cilat ju i gëzoni prej Tij, pasi një ditë do 
të ktheheni tek Ai.

18  Nëse ju e mohoni këtë (se një ditë do të ktheheni 
tek Ai për të dhënë llogari), atëherë dijeni se edhe 
përpara jush ka pasur popuj që kanë mohuar të 
dërguarit e vet, mirëpo i dërguari nuk ka detyrim 
tjetër përveç përcjelljes së porosive të Allahut në 
mënyrën më të qartë.”

19  Vallë, a nuk e shohin ata përgënjeshtrues se si 

15  So I saved Noah and the believers with him in 
the ark from being destroyed through drowning, 
and I made the ark a sign for people to take heed 
from.

16  O Messenger, remember the story of Abraham 
when he said to his people: “Worship Allah alone, 
and fear His punishment by carrying out His com-
mands and refraining from His prohibitions. That 
which is being ordered that is better for you if you 
really want to know what is better for you.

17  O idolaters, you are only worshipping idols 
which do not benefit or harm, and you are inventing 
a lie when you claim they are worthy of worship. 
Those whom you worship besides Allah do not 
have the ability to provide for you that they should 
provide you. Seek provision from Allah alone, as 
He is the Provider, worship Him alone, and thank 
Him for the provision He has blessed you with. 
To Him alone you will be returned on the day of 
judgment to be reckoned and rewarded, not to Your 
idols”.

18  O idolaters, if you deny what Muhammad 
(peace be upon him) brought, then nations before 
you also denied, such as the nation of Noah, and 
Aad and Thamud. It is only upon the Messenger to 
clearly convey, and he has conveyed what his Lord 
ordered him to convey to you.

19  Do these deniers not see how Allah created the 
creation initially, then He shall restore it after it has 
finished? This is easy for Allah, as He is Powerful 
with nothing is beyond His ability.

20  O Messenger, say to these deniers of the res-
urrection: “Travel through the land and think how 
Allah began the creation. Then Allah will restore people after their death to the second life for the resurrection and 
reckoning. Allah is Powerful over everything; nothing is outside His ability, so He is able to resurrect people just as He 
created them in the first place”.

21  He punishes whom He wishes from His creation through His justice, and He has mercy on whom He wishes amongst 
His creation through His grace.

22  You are not going to escape your Lord, nor can you flee from His punishment on earth or in the heavens. You do not 
have besides Allah any helper to take care of your affairs nor do you have any assistant to lift His punishment from you.

23  Those who disbelieved in the verses of Allah and meeting Him on the Day of Judgment, those have lost hope in My 
mercy, so they will never enter paradise due to their disbelief, and those will have a painful punishment that will await 
them in the afterlife.

 Beneficial Points:
1. Idols do not have the ability to provide, so they do not deserve worship.
2. Provision is only to be sought from Allah who possesses the power to provide.
3. The beginning of creation is a proof to the resurrection.
4. Entering paradise is forbidden for one who dies in his disbelief.
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pa iu pakësuar atij (ky shpërblim i jetë së kësaj bote) asgjë prej shpërblimit të përgatitur në botën tjetër.
28  Ne(ashtu sikurse ty) dërguam edhe Lutin, i cili i tha popullit të vet: “Ju po i afroheni një gjynahu që askush para jush 

nuk e ka bërë në botë. Ju jeni të parët që e bëni një fëlligështi të tillë tërësisht në kundërshtim me natyrën e pastër.
29  A po ju afroheni meshkujve për të kryer marrëdhënie intime, në vend të grave tuaja? U vini prita në rrugë kalimta-

rëve duke i bërë ata që të kalojnë të frikësuar prej kësaj poshtërsie që ju bëni?! Madje edhe tuboheni bashkërisht për 
të bërë punët tuaja më të ndyra, duke u zhveshur apo sulmuar me fjalë e veprime kundër atyre që nuk ju përfillin?!” 
Përgjigjja e popullit të tij ishte: “Na e sill, pra, dënimin e Allahut, me të cilin po na kërcënon, nëse je i sinqertë në atë 
çfarë pretendon!”

30  Duke iu lutur Zotit të vet, pasi populli e kundërshtoi dhe e sfidoi atë që t’jua zbriste dënimin, si një mospërfillje ndaj 
tij, ai tha: “O Zoti im, më ndihmo kundër këtij populli të poshtër dhe të prishur, që po bëjnë shkatërrime në tokë, me 
përhapjen e mohimit dhe gjynaheve kaq të ndyra!”

 Mësime nga ajetet:
 Përkujdesja dhe mbrojtja që tregon Allahu ndaj robërve të Vet, që ftojnë për tek punët e mira e të drejta, duke i shpëtuar 
prej komploteve të armiqve të tyre.
 Rëndësia dhe mirësia e bërjes së hixhretit (shpërnguljes) për tek Allahu, duke u larguar prej gjërave të ndaluara dhe 
vendeve në të cilat vështirësohet apo ndalohet adhurimi i vetëm i Allahut.
 Pozita madhështore e Ibrahimit dhe e familjes së tij tek Allahu i Lartësuar.
 Përshpejtimi i ndonjë shpërblimi që Allahu ia jep robit të Vet në jetën e kësaj bote nuk do të thotë pakësim i shpërblimit 
të tij në botën tjetër, por ai është një shenjë përgëzuese për të para Botës Tjetër.
 Gjynahet bëhen edhe më të rënda e më të urryera tek Allahu, nëse ato bëhen në vende publike e shoqërore.

24  Atij (Ibrahimit) populli i vet nuk i ktheu përgji-
gje tjetër, përveçse thirrën: “Vriteni e copëtojeni atë, 
siç i copëtoi idhujt tuaj, ose digjeni për së gjalli!” 
Allahu pastaj e shpëtoi atë prej zjarrit, duke i lënë 
ata të dështuar në komplotin e tyre. Vërtet që në 
këto ndodhi ka fakte dhe argumente të mjaftueshme 
për (të nxjerrë mësime) një popull që beson.

25  Megjithatë, ai iu drejtua përsëri popullit të vet, 
duke i sqaruar dhe u tha: “Ju i konsideroni për zota 
në vend të Allahut disa idhuj, që për hir të tyre, ju 
e mbani dhe përforconi edhe dashurinë tuaj, që e 
keni për njëri-tjetrin për hir të jetës së kësaj bote!” 
Pastaj u tha: “Por në Ditën e Gjykimit, kur ju ta 
shihni dënimin dhe ta kuptoni se kjo dashuri që 
kishit për njëri-tjetrin, ishte shkak që ta mohonit 
Allahun Një e të Vetëm, atëherë ju të gjithë keni 
për ta mohuar dhe keni për ta mallkuar njëri-tjetrin. 
Pastaj përfundimi juaj do të jetë Zjarri i Xhehenemit 
dhe nuk do të ketë asnjë që do t’ju ndihmojë.”

26  Atij i besoi vetëm Luti, ndërsa të tjerëve ai u tha: 
“Unë po bëj hixhret (shpërngulem) për tek Zoti im, 
duke u larguar (bashkë me Lutin dhe Sarën) prej 
jush dhe idhujtarisë tuaj. Po shkoj në një vend ku 
nuk adhurohet askush tjetër përveç Allahut (tokën 
e Sirisë), pasi vetëm Ai është i Plotfuqishmi dhe i 
Urti, që e meriton të adhurohet dhe të pasohet.”

27  Pas kësaj Ne i dhuruam atij (nëpërmjet Sarës 
që u shpërngul me të) Is’hakun dhe birin e Is’hakut 
-Jakubin. Pastaj Ne e bëmë profetësinë dhe Librin 
(Ligjin) të trashëgohej vetëm prej pasardhësve të tij, 
duke i dhënë atij shpërblimin e madh (titullin babai 
i profetëve dhe i monoteizmit) që në jetën e kësaj 
bote, për shkak të qëndrueshmërisë, durimit dhe 
sakrificës. Ndërsa në botën tjetër, ai do të jetë në të 
vërtetë në një pozitë të lartë mes robërve vepërmirë, 

24  The only answer Abraham’s people gave to 
him - after he had instructed them to worship Allah 
alone and to give up the worship of idols - was that 
they said: Kill him or throw him into the fire in de-
fence of your gods. But Allah saved him from the 
Fire. In his being saved from the fire after having 
been thrown into it there truly are lessons for peo-
ple who have faith, because they are the one who 
benefit from such lessons.

25  Abraham (peace be upon him) said to his peo-
ple: You have only taken idols as gods whom you 
worship for your mutual recognition and affection 
for their worship in the present life. Then, on the 
Day of Judgement, this mutual affection between 
you will end and you will disown and curse one 
another when you see the punishment. The fire will 
be the place you resort to and no one will help and 
protect you against Allah’s punishment, not the 
idols that you used to worship besides Allah and 
nor anyone else.

26  Lot (peace be upon him) believed in him and 
Abraham said: I will emigrate to my Lord, to the 
blessed land of Levant. He is the Mighty that can-
not be challenged and the one who migrates to Him 
will never be humiliated. He is the Wise in His 
planning and estimation.

27  I gave Abraham Isaac and his son, Jacob. I 
placed prophethood and revealed scriptures from 
Allah among his offspring. I gave him the rewards 
of his steadfastness on the truth in this world, and in 
the life to come he will be given the reward of the 
righteous. What he was given in the world will not 
reduce the noble reward that has been prepared for 

him in the afterlife.
28  O Messenger, remember the story of Lot when he said to his people: You are committing a terrible sin that was not 

perpetrated before you by anyone in the whole world. You are the first to innovate this sin that goes against the sound 
nature of man.

29  Do you approach men from their backsides to satisfy your lust, cut off the way for travellers who cannot pass by you 
for fear of the obscene sin that you perpetrate, commit evil acts in your gatherings such as nudity and harm those who 
pass by with words and actions? But the only response from his people after he prohibited them from doing evil acts 
was that they said to him: Bring upon us Allah’s punishment that you threaten us with, if you are truthful in your claim.

30  Lot (peace be upon him) prayed to His Lord after his people were obstinate and had disparagingly demanded that 
the punishment be sent down on them: O my Lord! Help me against these people who spread corruption on earth by the 
disbelief and shameful sins that they promulgate.

 Beneficial Points:
1. Allah’s care for His righteous servants as He saves them from the plot of their enemies.
2. The friendship of disbelievers will be severed in the afterlife and will turn into enmity.
3. The virtue of migration to Allah.
4. The greatness of the rank of Abraham and his family in Allah’s sight.
5. Our prophet (peace be upon him) was definitely from the progeny of Abraham.
6. Being given some reward in the world does not mean the reward in the afterlife will be diminished.
7. The obscene act of homosexuality is one of the major sins.
8. The evil of committing wrong acts in public gatherings. 
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prej bindjes ndaj Allahut, duke u degjeneruar dhe prishur natyrshmërinë e tyre!”
35  Prej atij vendbanimi që shkatërruam, kemi lënë një argument mjaftueshëm të qartë për një popull që mendon, pasi vetëm 

njerëzit që mendojnë përfitojnë nga faktet të cilat Ne u tregojmë.
36  Madje edhe në Medjen (o i Dërguar) Ne (ashtu si ty)u dërguam vëllain e tyre në prejardhje - Shuajbin, që u tha: “O populli 

im, adhurojeni Allahun Një e të Vetëm, me vënien në zbatim të porosive të Tij, duke e mbajtur shpresën (tek shpërblimi i 
Tij) në Ditën e Gjykimit (për çdo të mirë dhe sakrificë që bëni për t’iu bindur Atij)! Mos u përkeqësoni edhe më shumë me 
gjynahe dhe krim, duke u bërë kështu prej njerëzve që (janë të prishur vetë dhe) prishin (edhe njerëzit e tjerë) në tokë!”

37  Mirëpo ata, duke mos i përfillur fjalët e tij, e përgënjeshtruan atë, ndaj i kapi tronditja e një tërmeti të tmerrshëm, duke 
i bërë që të gdhijnë nën gërmadhat e shtëpive të tyre të rrafshuara e të ngrirë me fytyrat përtokë.

38  Kështu, Ne e zhdukëm edhe Adin (popullin e Hudit), edhe Themudin (popullin e Salihut). Tashmë ju, o banorë të Me-
kës, i keni parë shtëpitë e tyre të ndërtuara me drurë dhe gurë, si dhe shenjat që ju tregojnë për shkatërrimin e tyre. Këtë 
e dëshmojnë banesat e tyre të boshatisura. Djalli ua kishte zbukuruar veprat e tyre të këqija, siç ishin mohimi dhe të tjera 
gjynahe. Ai i nxori ata prej Rrugës së Drejtë, ndonëse ata dinin ta dallonin të vërtetën nga e pavërteta dhe udhëzimin nga 
devijimi falë mësimeve që kishin marrë nga profetët e tyre. Mirëpo ata zgjodhën të rendin pas qejfeve në vend që të ndiqnin 
rrugën e drejtë.

 Mësime nga ajetet:
 Thënia e Allahut “...ndërkohë që ata e dinë...”, tregon se arabët e kohës së Profetit j e dinin se çfarë kishte ndodhur 
me banorët e atyre rrënojave të lashta, siç duket ose nga gojëdhënat që i transmetonin brez pas brezi, ose nga gjurmët 
që ata kishin gjetur në ato vendbanime.
 Lidhja mes njerëzve nuk i sjell asnjë dobi njeriut (as në këtë botë e as në botën tjetër), nëse ajo nuk është e ndërtuar 
mbi iman.
 Preokupimi për mbrojtjen e mysafirit dhe sigurimin e tij prej sulmeve ndaj tyre.
 Vendbanimet e popujve të shkatërruar janë argumente dhe fakte të mjaftueshme për njerëzit që mendojnë.
 Njohja e së Vërtetës nuk është e mjaftueshme, nëse, në vend të saj, ndiqen dëshirat dhe kënaqësitë e kota, duke u 
dhënë atyre përparësi në vend të udhëzimit.

31  Pasi Ne i dërguam engjëjt Tanë të dërguar, për 
të përgëzuar Ibrahimin me lajmin e mirë, lindjen 
e Is’hakut nga Sara dhe lindjen e Jakubit birit të 
Is’hakut, si dy trashëgimtarë të profetësisë pas tij, 
ata i thanë: “Ne jemi dërguar gjithashtu edhe për të 
shkatërruar e zhdukur popullin e Sodomës.” Vërtet 
(o i Dërguar)- që banorët e tij kanë qenë keqbërës 
dhe zullumqarë të mëdhenj.

32  Ibrahimi menjëherë u tha: “Po në mesin e tyre 
është Luti?!” Ata i thanë: “Ne jemi më të dijshmit për 
çdokënd që është në atë vend, mirëpo ne kemi për të 
shpëtuar vetëm atë dhe familjen e tij, përveç gruas së 
tij.” Ajo ka për të mbetur e ka për ta përfshirë edhe 
atë dënimi i tyre, për shkak të mosbesimit në atë që 
i thoshte Luti apo heshtjes përpara një fenomeni të 
tillë në mesin e tyre duke mos i kundërshtuar ata, siç 
duhet të bëjnë besimtarët që e besojnë Allahun dhe 
Ditën e Gjykimit.

33  Kur engjëjt Tanë të dërguar shkuan tek Luti, ai 
(duke menduar se mos janë njerëz që kërkojnë strehim 
tek ai) u nxi dhe u ngushtua shpirtërisht për shkak të 
tyre (se nuk mund t’i mbronte dot nga populli i tij). Ai 
ishte i dërrmuar nga sikleti i madh dhe frika që kishte 
për ta, pasi ata kishin ardhur në formën e meshkujve 
të rinj e të pashëm, ndërkohë që ai e dinte se çfarë 
kërkonte populli i tij, e ai nuk mund t’i pengonte. Mi-
rëpo engjëjt i thanë: “Mos u frikëso e as mos u mërzit, 
pasi ne jemi dërguar të shpëtojmë ty dhe familjen 
tënde, përveç gruas tënde, e cila do të mbesë me ata 
që do të ndëshkohen, pasi çështja për shkatërrimin 
dhe shfarosjen e tyre tashmë ka marrë fund.

34  (Por dil prej këtij vendbanimi bashkë me familjen 
tënde pasi) Ne kemi për të lëshuar mbi banorët e këtij 
vendbanimi një dënim të tmerrshëm nga qielli, me 
gurë nga balta e pjekur, për shkak të daljes së tyre 

31  When the angels whom I had sent came to give 
good news to Abraham of Isaac and after him his 
son, Jacob, they said to him: We are going to de-
stroy the people of the town of Sodom, the town 
of the people of Lot. Its people were wrongdoers 
because of the obscene act that they were doing.

32  Abraham (peace be upon him) said to the an-
gels: But Lot is in that town whose people you wish 
to destroy and he is not one of the wrongdoers. The 
angels said: I know very well who is there. I will 
save him and his household from the destruction 
that will be sent down on the people of the town, 
except for his wife. She will be one of those who 
will be left behind, and we will destroy her with the 
rest of them.

33  When the angels whom I sent to destroy the 
people of Lot came to Lot, he was troubled and dis-
tressed by their coming, fearing for them the evil 
of his people, as the Messengers had come to him 
in the form of men and his people lusted after men 
instead of women. The angels said to him: Do not 
fear, for your people will not be able to harm you 
and do not grieve over the news of their destruction 
that I give you. I will certainly save you and your 
household from destruction, except for your wife. 
She will be one of those who will be left behind, 
and we will destroy her with the rest of them.

34  I will send a punishment from the sky down on 
the people of this town that used to do obscene acts, 
which is stones of baked clay, as a punishment for 
their leaving out following Allah by the perpetra-
tion of that evil and immoral act, which was satis-
faction of lust with men instead of women.

35  I left some of this town that I destroyed as a clear sign for those who use their intellect for sound reasoning, because 
they are the ones who take a lesson from the signs.

36  I sent to the people of Madyan their brother in lineage, Shu‘ayb (peace be upon him). He said: My people, worship 
Allah alone, and have hope by your worshipping Him for reward on the Last Day. Do not spread corruption on earth by 
committing and spreading sins.

37  His people rejected him and so the earthquake struck them. When morning came, they were laying dead in their 
homes, and they were motionless.

38  I also destroyed the tribe of ‘Ad, the people of Hud, and the Thamud, the people of Salih. Signs of their destruction are 
clear to you - O people of Makkah - by what is left of their dwelling by Hijr (towards the Levant) and Shihr (near Hadra-
mut). Their empty dwellings are evidence of that. Satan made their deeds of disbelief and other sins seem good to them 
and diverted them from the right path. They were capable of seeing truth from deviation and guidance from misguidance 
as their Messengers had taught them, but they chose to follow their desires instead of following guidance.

 Beneficial Points:
1. Oppression is a means that leads to destruction.
2. Following the truth is a means that leads to salvation from destruction.
3. Human relations are only of benefit if they are accompanied by faith.
4. Concern for the safety and security of guests from being assaulted.
5. The homes of those who were destroyed by the punishment is a lesson for those who wish to take lesson.
6. Knowing the truth is of no benefit when one follows his desires and gives preference to it over guidance.
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Atë, pasi ata që i luten dikujt tjetër (për ndihmë e shpëtim) në vend të Tij, në të vërtetë nuk po i luten asgjëje. Ndërkohë që Ai është i 
Plotfuqishëm që t’i shkatërrojë ata menjëherë, ashtu siç bëri me popujt e mëhershëm, por Ai është edhe i Urtë, duke e bërë çdo gjë sipas 
Urtësisë së Vet Absolute.

43  Këta shembuj Ne ua sjellim njerëzve për të zgjuar besimin e tyre dhe për t’i bërë që ta shohin të Vërtetën e të orientohen drejt saj. Mi-
rëpo askush nuk i kupton këto siç duhet, përveç atyre që e njohin mirë Sheriatin e Allahut dhe Urtësitë e tij.

44  Madje, Allahu i ka krijuar qiejte dhe Tokën me këtë të Vërtetë - Njëshmërinë e Tij. Ky është një argument (tjetër) për besimtarët ndaj 
idhujtarëve, pasi nëse do të kishte zota të tjerë përveç Tij në qiej e në tokë, nuk do të ekzistonte ky rregull në gjithësi, me natën, ditën, 
diellin, hënën, me krijimin e jetës dhe krijesave në format dhe trajtat e tyre të rregullta, si dhe ciklin e tyre të jetës, në mënyrë të përcaktuar 
për secilën krijesë.

45  Kështu që lexoje (o i Dërguar dhe ti o besimtar) atë që të është shpallur ty në këtë Kuran prej Librit - Leuhi Mahfudh (në të cilin është 
Dija e fshehtë e Allahut për gjithçka që është në qiej dhe në tokë), si dhe vazhdo me faljen e (e pesë kohëve të) namazit, se me të vërtetë 
namazi (i falur me meditim e vetëdije të plotë) e frenon njeriun prej të veprave të turpshme dhe veseve të këqija, deri në dhënien fund të 
tyre. Të dyja këto (leximi i Kuranit dhe falja e namazit) janë përkujtim i Allahut, i madhështisë, i mëshirës, i mirësisë dhe i drejtësisë së 
Tij. Ndërsa me qëndrimin përpara Tij në namaz përkujton Ditën e Gjykimit (kur të dilet përpara Tij), prandaj ajo është vepra më e madhe 
dhe më e rëndësishme(në leximin Kuranit dhe faljen e namazit)! Dijeni se Allahu e di gjithçka ju bëni, prandaj jini të sinqertë ndaj Tij dhe 
largojuni nga syfaqësia në adhurime, pasi Atij nuk i fshihet asgjë! Ai ka për t’ju shpërblyer për çdo gjë, duke i dhënë të mirën atij që bën 
mirë e duke i dhënë të keqen atij që bën keq.

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia e sjelljes së shembujve për ta bërë diçka sa më të qartë e më të kuptueshme, ashtu si Allahu, që solli shembull punën e 
merimangës. Ndryshimi i mënyrave të ndëshkimit në jetën e kësaj bote ndodh edhe sipas llojit të gjynaheve.
 Me gjithë dënimin e popujve për gjynahet e tyre, Allahu është i Pastër dhe larg çdo padrejtësie ndaj tyre.
 Të lidhurit me diçka tjetër përveç Allahut është dobësi. Prandaj Allahu, pasi përmendi shkakun e dobësisë së idhujtarëve, tregoi edhe se 
ku gjendet fuqia, pra, tek leximi i Kuranit dhe falja e namazit.
 Rëndësia e leximit të Kuranit dhe e faljes së namazit me meditim e qetësi është mënyra më e mirë për përmirësimin e sjelljeve të be-
simtarit.

39  Sa i përket Karunit, të cilin Ne e përpimë në tokë bashkë 
me shtëpinë e tij; dhe Faraonit me ministrin e tij - Hama-
nin, të cilët i fundosëm në det bashkë me ushtritë e tij; Ne 
ua sollëm dënimin e tyre si argument paralajmërues për 
shkatërrimin e të korruptuarve, tiranëve dhe shtypësve. 
Edhe atyre Musai u shkoi me argumente të qarta, para se 
t’i shkatërronim. Ndërkohë që ata u treguan kryelartë e me-
ndjemëdhenj në tokë(e menduan se Na kaluan dhe shpëtuan 
paq), pikërisht atëherë Ne i shkatërruam dhe (aty e kuptuan 
se) ata (përkundër pasurisë, pushtetit e ushtrive të tyre) nuk 
(qenë prej atyre që) na kishin shpëtuar.

40  Të gjithë këta që u përmendën, Ne i shkatërruam për 
gjynahet e veta, tek të cilat ata arritën për shkak të mohimit 
të Allahut, të Dërguarve të Tij dhe Ditës së Gjykimit. Disa 
i shkatërruam duke lëshuar mbi ta një stuhi rëre e gurësh, 
disa të tjerë i shkatërruam me një ushtimë të tmerrshme, 
disa prej tyre Ne i përpimë në tokë dhe disa prej tyre i 
fundosëm në ujë. Megjithatë, nuk ishte Allahu që u bëri 
atyre padrejtësi, por ata vetë i bënë padrejtësi vetes së tyre, 
pasi e shpërfillën Fuqinë e Allahut.
*Pastaj Allahu tregon se i tërë pushteti e fuqia e atyre që 
adhurojnë dikë tjetër përveç Allahut, është po aq e dobët 
sa ç’është rrjeta e një merimange për dorën e dikujt që e 
adhuron vetëm Allahun dhe mbështetet në Fuqinë e Tij 
Absolute, duke thënë:

41  Shembulli i atyre të cilët marrin për ndihmë e mbështetje 
të tjerë përveç Allahut, çfarëdo qofshin ata: idhuj, xhindë 
apo njerëz; është si një merimangë, e cila ndërton një shtëpi 
(për t’u mbrojtur dhe nuk bën tjetër vetëm se një rrjetë). 
Dhe, në fakt, shtëpia më e dobët (siç edhe ju e dini) është 
shtëpia e një merimange, e cila as nuk e mbron atë e as nuk 
e fsheh. Sikur ata ta kishin kuptuar (se sado të fuqishëm 
të mendojnë se janë me ndërtimet, arritjet dhe aftësitë e 
tyre, ata përsëri janë të dobët përpara Fuqisë së Allahut)!

42  Allahu di atë që ju nuk e dini, prandaj ndiqeni vetëm 

39  I destroyed Qarun when he oppressed the people 
of Moses, by sinking him together with his prop-
erty into the ground. I destroyed Pharaoh and his 
minister, Haman, by drowning them in the sea. 
Moses had brought them clear miracles indicating 
his truthfulness, but they behaved arrogantly in the 
land of Egypt and were too proud to have faith in 
him. They could not be saved from My punishment 
by escaping from Me.

40  So I seized each one of those mentioned above 
with My destructive punishment. Amongst them 
were the people of Lot on whom I sent down stones 
of baked clay. Amongst them were the people of 
Salih and the people of Shuaib who were overcome 
by a sudden blast. Amongst them was Qarun whom 
I sunk into the earth together with his property. 
Amongst them were the people of Noah and Phar-
aoh and Haman whom I destroyed by drowning. 
It was not Allah who wronged them by destroying 
them for no sin; but they wronged themselves by 
committing sin and thus were deserving of the pun-
ishment.

41  The example of the idolaters who took idols 
whom they worshipped other than Allah in the hope 
that they will benefit them or intercede for them is 
like that of a spider that builds a house to protect it 
from heat and cold and from an assault against it. 
The frailest of all houses is the spider’s as it does 
not ward off any cold nor prevent any heat. Simi-
larly, their idols will not benefit nor harm nor in-
tercede. If the idolaters knew that, they would not 
have taken idols that they worship besides Allah.

42  Allah, may He be glorified, knows what they 
worship besides Him. Nothing of that is hidden from Him. He is the Mighty Who cannot be challenged and the Wise in 
His creation, estimation and planning.

43  These examples that I draw for people, to awaken them and make them see the truth and guide them to it, can only be 
grasped in the desired manner by those who have knowledge of Allah’s law and rule.

44  Allah, may He be glorified, created the heavens and He created the earth with truth. He did not create them with 
falsehood and He did not create them in vain. In that creation there is clear indication of Allah’s Power for those who 
have faith, because they are the ones who will use Allah’s creation as evidence for the Creator, may He be glorified. 
The disbelievers however pass by the signs in the horizons and the signs within themselves without their attention being 
drawn to the greatness and power of the Creator, may He be glorified.

45  Read - O Messenger - to people what Allah has revealed to you of the Qur’ān and do the prayer in the most perfect 
manner. Prayer that is discharged perfectly restrains the doer from falling into sins and wrong, because it creates a light 
in the heart that prevents the perpetration of sins and guides the person to doing righteous deeds. The remembrance of 
Allah is greater than and superior to every thing. Allah knows everything you are doing. None of your actions are hidden 
from him and He will recompense you for them. If they are good the recompense will be good and if they are evil the 
recompense will be evil.

 Beneficial Points:
1. The various forms of punishment in the world.
2. Allah is free of committing oppression.
3. Attaching oneself to other than Allah is to attach oneself to the weakest means.
4. The virtue of knowledge.
5. The importance of prayer in setting right the behaviour of a believer.
6. The virtue of the remembrance of Allah. 
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