
përveç atyre që janë mohues të Zotit të Vërtetë, i Cili i dërgoi këto shpallje.
48  Është e mjaftueshme për ta si argument (o i Dërguar) fakti që ti përpara këtij (Kurani) kurrë nuk pate lexuar e nuk pate shkruar me 

dorën tënde ndonjë libër. Vetëm atëherë do të mund të dyshonin ata që janë në të kotën dhe e ndjekin atë. 49  Përkundrazi, ai është një 
Kuran me ajete (vargje të shenjta) dhe argumente të qarta (të Allahut), të cilat memorizohen dhe ruhen në zemrat e atyre që u është 
dhënë dija rreth vërtetësisë së tij. Mirëpo argumentet Tona nuk i mohon kush tjetër përveç atyre që janë keqbërës, të cilët e braktisën 
të Vërtetën e Zotit (Njëshmërinë e Tij) dhe i lanë mësimet e zbritura prej Tij. 50  Dhe ata thanë: “Nëse Muhamedi është i Dërguar, 
atëherë përse nuk i janë zbritur mrekulli nga Zoti i tij, ashtu siç u qenë zbritur të dërguarve përpara tij?” Thuaju: “Mrekullitë janë 
vetëm në Dorë të Allahut: Ai po të dojë i zbret e po të dojë nuk i zbret, e unë nuk jam më shumë se një i dërguar që t’ju paralajmërojë 
për ndëshkimin e Allahut (si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër) në mënyrën më të qartë!”. 51  Vallë, a nuk u mjaftoi atyre (si 
argument fakti) se Ne (o i Dërguar) ta shpallëm ty Librin, që atyre u recitohet (në atë mënyrë që as Librat e tyre me të njëjtat mësime 
nuk e kanë këtë renditje, këtë elokuencë dhe këtë recitim të mahnitshëm)?! Vërtet që kjo mënyrë leximi e renditje e vargjeve të Allahut, 
njëri pas tjetrit e argument pas argumenti, është mëshirë dhe përkujtim më ndikues për njerëzit që besojnë në të, duke u mundësuar 
atyre ta memorizojnë e ta ruajnë më lehtë në zemra e të përfitojnë edhe më tepër prej këshillave të zbritura në të. Kjo është shumë më 
e mirë se cilado mrekulli që ka ndodhur vetëm një herë, të cilën njerëzit e kanë harruar ose nuk vazhdojnë ta besojnë më. 52  Ti vetëm 
thuaju (o i Dërguar): “Më mjafton Allahu të jetë dëshmitar mes meje dhe mes jush (nëse ju nuk e besoni). Ai do ta tregojë me kohën 
të vërtetën time, në lidhje me ardhjen time tek ju. Ai di gjithçka që ekziston në qiej e në Tokë dhe Atij nuk mund t’i fshihet asgjë që 
ndodhet në to. Sa u përket atyre që besojnë në trillime të kota (rastësi e të ngjashme) dhe e kanë mohuar Allahun, duke ndjekur trillime 
e hamendësime të tilla, ata kanë humbur gjithçka, jetën dhe vetet e tyre, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.

 Mësime nga ajetet:
 Diskutimi me pasuesit e Librave të mëparshëm duhet bërë në sjelljen dhe mënyrën më të mirë, duke përdorur fjalë të mira e argumente 
bindëse, që tregojnë vazhdimësinë e asaj që gjendet në mësimet e Librave të tyre. Këtu bën përjashtim rasti kur ata u shpallin luftë mus-
limanëve, tregohen arrogantë dhe mizorë, ndaj të cilëve pastaj lejohet dhe lufta, marrja e xhizjes prej tyre (si garanci), si dhe heqja e çdo 
kompetence që ata kanë për të ndikuar në zgjedhjen e lirë të njerëzve.  Besimi tek të gjithë të dërguarit dhe Librat e ardhur prej Allahut, 
pa përjashtuar asnjërin prej tyre, është kusht për të qenë besimtar i vërtetë.  Kurani Fisnik është mrekullia e përjetshme dhe argumenti i 
vazhdueshëm për të gjitha kohërat, që tregon qartë vërtetësinë e të dërguarit Muhamed - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të! 

*Pasi Allahu u solli idhujtarëve shembuj kërcënues për 
mohimin që ata i bënin Zotit të Vetëm, duke iu lutur zo-
tave të rremë, Ai u tregoi atyre edhe vlerën dhe mirësinë 
e ndjekësve të Librave të mëparshëm, të cilët i kishin 
transmetuar deri në atë kohë mësimet e Zotit të Vërtetë 
dhe e kishin ruajtur akoma besimin në një Zot të Vetëm, 
duke mos përlyer besimin e tyre me idhujtari e shtrembë-
rime. Ndaj dhe thotë: 46  Ndërsa ndjekësve të Librit të 
mëparshëm (o besimtarë)- mos u flisni ndryshe, përveçse 
me mirësi dhe mënyrën më të bukur, përjashtuar ata që 
janë keqbërës (idhujtarë e mizorë) nga mesi i tyre(të cilët 
adhurojnë dikë tjetër përveç Zotit të Vërtetë, duke i mve-
shur Atij atë që Ai nuk e ka thënë e nuk e ka urdhëruar). 
Dhe thuajuni: “Ne, sikurse edhe ju që u besuat Librave 
tuaj, edhe ne i besuam asaj që na është shpallur neve (kur 
na u dërgua Muhamedi), por ne i besojmë edhe asaj që ju 
është shpallur juve më parë (nëse ato nuk kanë ndryshuar 
nga dora e keqbërësve në mesin tuaj). Zoti ynë, të Cilit 
ne i besojmë (e thërrasim për tek Ai) dhe Zoti juaj në 
të Cilin ju besoni (se e pati dërguar Nuhun, Ibrahimin, 
Musain, Davudin dhe Isain) është i njëjti Zot. Ai nuk ka 
asnjë të barabartë, qoftë në Shenjtërinë e Tij e qoftë në 
Pushtetin e Tij zotërues, pasi Ai është i Ploti (e nëse thuhet 
se Atë e plotëson diçka tjetër, është mohim i së Vërtetës së 
Tij). Ndaj ne vetëm Atij i nënshtrohemi e i përulemi”. 47  
Ashtu siç Ne u zbritëm atyre Librin që ata kanë, ashtu Ne 
ta zbritëm edhe ty (o i Dërguar)- Librin tënd (Kuranin). 
Ata, të cilëve Ne u zbritëm Librin e tyre (Teurati e Inxhil) 
dhe që i besojnë sinqerisht atij (Libri që kanë), në të kanë 
argumente të mjaftueshme që të besojnë edhe në Librin 
tënd. Madje, ka prej tyre që i besojnë edhe atij, për shkak 
të fakteve që gjejnë në Librat e tyre (ashtu siç besoi edhe 
Abdullah ibn Selami). Argumentet Tona (që gjenden në 
Teurat, Inxhil dhe Kuran) rreth Njëshmërisë së Zotit dhe 
vërtetësisë së Muhamedit, nuk i mohon askush tjetër, 

46  O believers! Do not discuss and debate with 
the Jews and Christians to whom the divine books 
were revealed, except in the best of manners and 
most exemplary of ways: inviting them by exhor-
tation and establishing clear proofs. As for those of 
them who oppress by showing stubbornness and 
arrogance, fight them until they submit, or pay the 
Jizyah with their own hands while subdued. And 
say to the Jews and the Christians: “I have believed 
in whatever Allah has revealed to us in the Qur’ān, 
and in the Torah and Gospel that was revealed to 
you. Our Lord is one and so is yours, He has no 
partner in His lordship, worship or perfection, and 
we submit and humble ourselves to Him alone.”

47  And just as I revealed the Books upon those 
before you, I revealed the Qur’ān upon you. Some 
of those who read the Torah, such as Abdullah ibn 
as Salam believe in the Qur’ān as well, because of 
what they find of its description in their books. And 
from among the idolaters are also those who be-
lieve in this Qur’ān. Only those who are habituated 
to rejection and denial disbelieve in My signs, de-
spite their clarity.

48  O Messenger! You never read any book before 
the Qur’ān, nor did you write anything with your 
hand because you are unlettered and cannot read 
or write. Had you been able to read and write, the 
ignorant people would have doubted your messen-
gership and used it as an excuse to say you were 
relating from the previous Books.

49  Nay, the Qur’ān that has been revealed to you 
consists of clear verses which are preserved with-
in the hearts of those believers granted knowledge. 
Only those who wrong themselves by ascribing partners with Allah and rejecting Him, deny My verses.

50  The idolaters said, “Why have no miracles been given to Muhammad from his Lord, like those miracles given to the 
messengers before him?” O Messenger! say to them: “Miracles are only in the control of Allah, may He be glorified; He 
grants them whenever He wishes. It is not in my power to bring them; I am only a clear warner to you of the punishment 
of Allah.”

51  O Messenger! Is it not sufficient for these people who propose miracles, that we have revealed the Qur’ān upon you 
which it recited to them? Indeed, in the Qur’ān is mercy and exhortation to believing people, because they are the ones 
who truly benefit from whatever it contains. Therefore, whatever has been revealed to them is better than that which they 
suggest should be sent down: similar to what was sent to Messengers previously.

52  O Messenger! Say: “Allah, may He be glorified, is enough as a witness to my truthfulness in what I convey, and to 
your rejection of it. He knows everything that is in the heavens and everything that is on Earth; nothing is hidden from 
Him. As for those who bring faith upon falsehood in worshipping anything instead of Allah, whilst rejecting the being 
who alone is worthy of worship, they are the true losers because of them choosing disbelief over belief.

 Beneficial Points:
1. Debating with the people of the Book should only be done in the best of ways.
2. It is a prerequisite of faith to believe in all Messengers without exception.
3. The noble Qur’ān is an everlasting miracle and sign of the truthfulness of the Prophet. 
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si dhe gjithmonë mbështeten tek Zoti për çdo çështje të jetës së tyre. 60  E sa e sa gjallesa në tokë, të cilat, edhe pse nuk e bartin dot me 
vete furnizimin e tyre kur ato shtegtojnë, është Allahu që i furnizon. Kështu Ai ju furnizon edhe juve, nëse i mbështeteni Atij me tërë 
qenien dhe besimin tuaj. prandaj bëni hixhret! Dijeni se Ai është Dëgjuesi e i Dijshmi, për gjithçka që ju i luteni Atij dhe keni nevojë, 
madje Ai i dëgjon edhe fjalët e idhujtarëve dhe i di shumë mirë qëllimet e tyre, kur shprehin dyshimet e tyre mbi Fuqinë e Allahut për 
t’ju furnizuar e për t’ju ndihmuar (duke dëshiruar me këtë frikësimin e pengimin e besimtarëve të rinj në besim që të mos bëjnë hixhret). 
*Pas kësaj, Allahu i përforcoi besimtarët duke u përkujtuar Madhështinë e Vet (se Ai është i Gjithëpushtetshmi, Furnizuesi, Pranuesi 
i lutjeve dhe Garantuesi i sigurisë së tyre), me qëllim që ata të mos ndikoheshin nga dyshimet dhe mendimet e gabuara që idhujtarët i 
kishin krijuar e përhapur për Allahun, e të mos frikësoheshin të bënin hixhret për shkak të varfërisë dhe sigurisë. Ndaj Zoti u drejtohet 
duke u thënë: 61  Nëse i pyet ata, o i Dërguar: “Kush i ka krijuar qiejt, Tokën dhe jetën në të, ndërsa Diellin e Hënën e ka vënë në 
shërbim të jetës në tokë?” Sigurisht që do thonë: “Allahu!” Pastaj thuaju: “Përse atëherë, idhujtarët po shmangen për ta pranuar se Ai 
është i Gjithëpushtetshmi e Plotfuqishmi edhe për t’ju furnizuar?!” 62  Dijeni se furnizimin e ka në dorë vetëm Allahu, i Cili ia shton 
atë kujt të dojë prej robërve të Vet dhe ia pakëson atë kujt të dëshirojë, sipas një urtësie që e di vetëm Ai. Prandaj mos u frikësoni për 
çështjen e rrizkut (furnizimit) nëse ju i besoni dhe e adhuroni vetëm Atë! Dijeni se Allahu është i Gjithëdijshëm për çdo gjë dhe se Ai 
çdo gjë e vendos, e jep dhe e cakton sipas Urtësisë së Vet, pasi Ai e di më mirë sesa ju se çfarë është më e dobishme për ju.” 63  Nëse ti 
i pyet ata përsëri: “Kush është Ai që zbret ujë të pastër e të mirë nga qielli dhe, nëpërmjet tij, i jep gjallëri një toke që më parë ka qenë 
e vdekur, djerr dhe e shkretë me anë të bimësisë e jetës?” Sigurisht që do thonë: “Allahu!” Atëherë thuaju: “Falënderuar qoftë Allahut, 
që ju udhëzoi ta kuptoni edhe këtë!” Mirëpo, shumica e njerëzve nuk e mendojnë këtë fakt, prandaj shkojnë e adhurojnë statuja e idhuj 
për të kërkuar pjellori e bereqet prej tyre, edhe pse ata nuk mund të sjellin as dëm e as dobi. Ndërkohë që nuk i drejtohen Allahut, i Cili 
është i Vetmi Furnizues i tyre i Vërtetë, që i furnizon ata përherë nga qielli e nga toka.

 Mësime nga ajetet:
 Kërkimi i ndëshkimit që mohuesit bëjnë si argument mbrojtës tregon budallallëkun e tyre.  Hixhret është shpërngulja për të ruajtur 
fenë dhe besimin për tek një vend ku mund të adhurohet Allahu e nuk ekziston frika e persekutimeve.  Mirësia e bërjes durim dhe 
e mbështetjes tek Allahu për kryerjen e urdhrave e porosive të Tij.  Besimi se Allahu është Krijues dhe Zot i qiejve dhe i tokës nuk 
mjafton ta bëjë njeriun besimtar dhe të shpëtuar, nëse ai adhuron dikë tjetër përveç Tij dhe mendon se rrizku vjen prej dikujt tjetri.

53  Mohuesit, si shenjë kokëfortësie dhe mosfrikësimi 
prej kërcënimit tënd paralajmërues, në vend që të besojnë, 
kthehen e të kërkojnë ty që t’ua shpejtosh dënimin. Sikur 
të mos kishte qenë afati i dënimit të tyre tashmë i caktuar, 
afat i cili as nuk mund t’u përshpejtohet e as t’u vonohet, 
atyre do t’u kishte ardhur menjëherë dënimi që kërkuan. 
Gjithsesi, ai ka për t’iu ardhura tyre, madje papritmas dhe 
ata as nuk kanë për ta kuptuar. 54  Ata kërkojnë prej teje që 
t’ua përshpejtosh dënimin, ndërkohë që harrojnë se Xhehe-
nemi është duke i pritur, Zjarri i të cilit ka për t’i rrethuar 
të gjithë ata që qenë mohues të Allahut dhe të Dërguarit të 
Tij, i cili u pati ardhur me mësimet e Zotit. 55  (Ditën kur 
ata ka për t’i përfshirë ai dënim që u ishte paralajmëruar, 
e t’i mbulojë përmbi koka dhe poshtë këmbëve të tyre 
për t’iu dhënë fund, aty do t’u thuhet: “Shijoni dënimin 
që ju premtohej, për të gjitha ato krime e padrejtësi që ju 
keni bërë, me mohimin e Zotit e mizoritë tuaja në tokë!” 
*Pasi idhujtarët e Mekës i shtuan persekutimet e mizo-
ritë ndaj muslimanëve, Allahu prek çështjen e hixhretit 
duke i përgatitur ata shpirtërisht që të shpërngulen, duke 
iu drejtuar atyre drejtpërsëdrejti: 56  O robërit e Mi që 
më keni besuar! Largohuni prej një vendi, në të cilin ju 
nuk lejoheni të më adhuroni, pasi Toka Ime është e gjerë. 
Shpërnguluni për atje ku ju mund të më adhuroni vetëm 
Mua, duke mos më shoqëruar askënd në adhurimin tuaj! 

57  Mos t’ju pengojë frika prej vdekjes për këtë, pasi çdo 
njeri (herët apo vonë) ka për ta shijuar vdekjen dhe pastaj 
të gjithë ju vetëm tek Ne do të ktheheni. 58  Sa për ata që 
besojnë Allahun dhe bëjnë vepra të mira që të afrojnë tek 
Ai, Ne do t’i vendosim në vende të larta, në Xhenet ku 
rrjedhin lumenj. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë dhe 
nuk do të përjetojnë vdekje. Sa i mrekullueshëm është 
ai shpërblim për ata që punojnë në bindje të Allahut! 59  
Janë ata të cilët duruan, duke u treguar të qëndrueshëm në 
bindjen ndaj Allahut e në largimin prej ndalesave të Tij, 

53  O Messenger! The idolaters want for you to 
bring quickly the punishment you warned them of. 
Had it not been for Allah already having decreed 
an unmovable time for their punishment, it would 
definitely have come upon them. And it will come 
upon them suddenly, when they do not expect it to.

54  They want you to bring the punishment you 
warned them of quickly. Indeed, the hellfire Allah 
has warned the disbelievers of will surround them; 
they will not be able to escape its torment.

55  On the day when the punishment will cover 
them from above and will be spread under their 
feet, Allah will say to them, rebuking them, “Taste 
the requital of the idolatry and sins you used to 
commit!”

56  “O my servants! Emigrate from the land in 
which you are unable to worship Me. Indeed, My 
land is vast, so worship Me alone and do not ascribe 
anyone as partner to Me.”

57  “Let not the fear of death prevent you from em-
igrating. Every soul shall taste death, and then to 
Me alone you shall return on the Day of Judgment 
to give account and be requited.”

58  Those who have faith in Allah and perform 
good deeds through which they draw closer, I will 
accomodate them in raised dwellings under which 
rivers flow, wherein they shall reside forever. How 
great is this reward of those who live in obedience 
to Allah!

59  How great is the reward of those who act in the 
obedience of Allah and remain steadfast on it while 
refraining from His disobedience, and upon Him 
alone do they rely in all their affairs.

60  All creatures - despite their innumerability - that are incapable of storing their own provisions, Allah sustains them and 
you. Therefore not emigrating out of fear of starvation is not a valid excuse for you. He is the hearer of your statements 
and knower of your intentions and actions; none of them are hidden from Him, and He shall requite you for them.

61  O Messenger! If you ask these idolaters, “Who created the heavens and the earth? Who put the sun and moon into 
orbit, such that they come after each other?” they will say, “Allah is the one who created the heavens and the earth, and 
put the sun and moon into constant orbit.” How then can they turn away from bringing faith in only Allah to the worship 
of deities instead of Him that do not bring benefit nor cause harm?

62  Allah expands the sustenance for whoever He wishes from His servants and constricts it for whoever He wishes; this 
is due to wisdom only He is aware of. Indeed, Allah knows everything; no solution required for His servants is hidden 
from Him.

63  And O Messenger! If you were to ask the idolaters, “Who is it that causes the rain to descend from the sky, and con-
sequently causes the earth to grow after it became barren?” they would definitely say, “Allah is the one who causes the 
rain to fall from the sky and the earth to grow because of it.” O Messenger! Say: “All praise is for Allah who has made 
the evidence clear against you!” However, the crux of the matter is that the majority of them will not understand, because 
if they were to understand they would not worship idols that do not benefit or harm them.

 Beneficial Points:
1. A disbeliever seeking the punishment early is proof of his foolishness.
2. The door for emigration to protect the practice of one’s religious rituals is open.
3. The virtue of patience and reliance on Allah.
4. Acknowledging the lordship of Allah without acknowledging His exclusive worship does not grant a person salvation 
and true faith. 
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Njësimin e Allahut) po e mohojnë?! 68  Kush pra mund të jetë keqbërës më i madh se ai që trillon gënjeshtra ndaj Allahut dhe e mohon të Vërtetën e Tij, pasi 
ajo i ka ardhur nëpërmjet të Dërguarit të Tij?! Vallë, a nuk e meritojnë të jetë Xhehenemi vendi atyre që janë mohues e mosmirënjohës?! 69  Ndërsa, sa u për-
ket atyre që sakrifikuan e u përpoqën me veten e pasurinë e tyre për të arritur Kënaqësinë Tonë e për të ngritur Fenë Tonë (duke qenë të sinqertë ndaj Allahut 
në lutjet e adhurimin ndaj Tij), kurrsesi Ne nuk do të heqim dorë prej tyre. Përkundrazi, Ne kemi për t’i udhëzuar ata që të gjejnë drejtimin që të çon tek Rruga 
Jonë, duke bërë që përfundimi i mirë të jetë pikërisht për ta. Dijeni se Allahu është me të mirët, që mendojnë, flasin dhe veprojnë vetëm të mira!

SURJA “ERR-RRUM”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
 Qëllimet e sures:

Pohimi se Allahu është i Vetmi që i ka në dorë të gjitha çështjet dhe sqarimi i rregullave universale të Allahut në lidhje me krijesat e Tij.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Elif, Lam, Mim! 2  U mundën romakët (në vitin 613-614) nga persët. 3  Në tokën më të afërt, ultësirën e Sirisë, në drejtim të Persisë. 

Mirëpo romakët pas humbjes së tyre prej persëve kanë për të triumfuar përsëri. 4  Për një periudhë kohore jo më pak se tre vjet e jo më shumë 
se dhjetë. Dijeni se vetëm Allahut i përket vendimi i prerë për çdo gjë, para se ajo të ndodhë dhe pasi të ketë ndodhur. Ashtu siç idhujtarët e 
Mekës u gëzuan kur morën vesh fitoren e persëve (sepse ata ishin në idhujtarinë e tyre), edhe besimtarët (e frikësuar në Mekë) do të gëzohen 
atë ditë me fitoren e romakëve (për shkak se ata besonin Një Zot të Vetëm, i besonin Shpalljet hyjnore dhe i besonin edhe të dërguarit). 5  
Megjithatë, ata më shumë do të gëzohen për fitoren e Allahut, që është realizimi i kësaj profetësie, e cila u tha në një kohë që askush nuk mund 
ta dinte rrjedhën e saj, veçanërisht në momentin e humbjes. Allahu ndihmon kë të dëshirojë kundër kujt të dëshirojë. Ai është i Plotfuqishëm 
që t’jua sjellë edhe ndëshkimin, por Ai është Mëshirues e dëshiron që t’ju udhëzojë e t’ju bëjë vend në tokë.

 Mësime nga ajetet:
 Kthimi i idhujtarëve tek Allahu kur janë në vështirësi, duke i harruar idhujt e tyre që adhuronin kur ishin të sigurt, tregon paradoksin e tyre.  

Angazhimi e sakrifica për të ngritur e lartësuar Fjalën e Allahut është shkak për të arritur suksesin prej Tij.  Përmendja që u bën Kurani gjërave 
të fshehta, që nuk i di askush tjetër përveç Allahut, është argument se ai Kuran është vetëm prej Allahut të Gjithëdijshëm.

64  Dijeni se jeta e kësaj bote, me tërë kënaqësitë e dëfrimet e saj, 
për të cilat njerëzit përpiqen maksimalisht për t’i arritur,(në krahasim 
me kënaqësitë e përjetshme të Botës Tjetër) nuk është asgjë tjetër, 
përveçse një argëtim i përkohshëm e një lojë mesatyre që e kanë 
lidhur zemrën me kënaqësitë e saj. Përpjekja e tyre nuk ka asnjë 
kuptim(më tepër se ç’ka për një lojë), nëse njeriu nuk angazhohet për 
të fituar Kënaqësinë e Allahut dhe fitimin e jetës tjetër. Dijeni se jeta 
e Botës Tjetër është pikërisht jeta e vërtetë! Sikur ta dinin (këtë edhe 
ata të cilët nuk e besuan Allahun dhe Ringjalljen), nuk do t’i kishin 
dhënë përparësi angazhimit ndaj kësaj jete të përkohshme, duke e 
lënë angazhimin e tyre për jetën e përjetshme! *Pastaj Allahu ua 
përforcon edhe më shumë bindjen besimtarëve se Ai është Dëgjuesi i 
lutjes së tyre kur ata i luten Atij, pasi Ai i përgjigjet edhe idhujtarëve 
mosmirënjohës, të cilët kur janë në rrezik për jetën, i lënë idhujt e i 
drejtohen vetëm Allahut. Pikërisht kjo që tregon njëkohësisht edhe 
paradoksin e tyre: 65  (Argument se Ai i pranon lutjet tuaja, është 
se edhe) Ata (që janë idhujtarë), kur hipin në anije dhe e kuptojnë se 
jeta e tyre është vënë në rrezik, menjëherë fillojnë e i luten Allahut 
krejtësisht të sinqertë, duke hequr dorë prej çdo idhulli e duke iu 
drejtuar vetëm Atij, pas së cilës Ai u përgjigjet e i shpëton duke i 
nxjerrë në breg. Kur Ai i shpëton, duke i zbritur në tokë, ata kthehen 
përsëri në idhujtari. 66  Atëherë le të vazhdojnë në mosmirënjohjen 
dhe mohimin e asaj që Ne u mundësuam prej mirësive Tona (si 
shtyrja e jetës apo dërgimi i Shpalljes për udhëzimin e tyre) dhe le 
t’i përjetojnë mirësitë që ua kemi mundësuar, se më vonë kanë për ta 
kuptuar(se kush ishte Zoti i tyre i Vërtetë që e meritonte adhurimin)! 

67  Vallë, a nuk e shikojnë ata idhujtarë mosmirënjohës, pasi Allahu 
i shpëton ata prej mbytjes, se si një mirësi tjetër është se Ne e kemi 
bërë vendin e tyre (Mekën) të Shenjtë dhe të sigurt (vetëm për shkak 
të Qabes që ndodhet në të), vend në të cilin ata ndihen të sigurt 
(edhe pse ata janë idhujtarë dhe mohues të Allahut)?! Ndërkohë 
që njerëzit përreth atij vendi po sulmohen, bastisen, plaçkiten dhe 
vriten, po rrëmbehen e po skllavërohen bashkë me gratë e fëmijët 
e tyre?! Vallë, (edhe pas kësaj)  vazhdojnë t’i besojnë të kotat (zotat 
e pretenduar), ndërsa dhuntinë e Allahut (udhëzimin, Kuranin dhe 

64  This worldly life with all its temptations and 
enjoyments, is only amusement and play for those 
who are attached to it; it will expire quickly. In-
deed, the abode of the afterlife is the real life, due to 
it being eternal. If only they knew, they would not 
have given preference to that which is temporary, 
over that which is eternal.
After Allah established a contradiction against the 
idolaters by their belief in Allah’s Lordship after 
they are asked with regards to who created the 
heavens and the earth, together with their disbelief 
in His being exclusively worthy of worship, He es-
tablishes another contradiction against them. That 
is, their sincerity in proclaiming the oneness of Al-
lah when they are faced with drowning, but return-
ing to idolatry when they are safe from it. He says,

65  When the idolaters board ships and sail the 
ocean, they call out to Allah alone, sincerely sup-
plicating to Him to save them from drowning. Af-
ter Allah saves them from drowning, they return to 
their idolatry, calling out to their idols together with 
Him.

66  They return to their idolatry so that they can 
continue showing ingratitude for My favours upon 
them and so that they can carry on enjoying the 
beauty of the worldly life. They will soon know the 
evil punishment that awaits them when they die.

67  Do these people who reject the blessings of 
Allah upon them not see another blessing of His 
after He saves them from drowning, that He made a 
sanctuary for them in which their lives and wealth 
are secure? This is while those around them are 
raided, killed, looted, and taken captive together 
with their wives and children. Do they still believe in their false deities and reject the bounties of Allah, not showing Him 
gratitude for them?

68  There is no one more oppressive than the one who fabricates a lie with regards to Allah by attributing a partner to 
Him, or by rejecting the truth that His Messenger has brought to him. Undoubtedly there is an abode in Hell for the dis-
believers, and those like them.

69  And those who strive hard in My cause, seeking My pleasure, I will certainly grant them the ability to tread the straight 
path. Indeed, Allah is with those who do good by helping, assisting and guiding them.

Sūrah Ar-Rūm (Rome)
 Themes of the Sūrah:

Concentration is placed on mentioning the reality of existence that full power to change affairs, circumstances and con-
ditions belongs to Allah alone, as He has said, ‘For Allah belongs the command, before and after.’

 Explanation:
1  Alif Lam Meem. The discussion on similar letters has already passed at the beginning of Sūrah Al-Baqarah.
2  The Persians have defeated the Romans.
3  In the nearer lands of Levant. The Romans, after their defeat will be vitorious over them again. 4  Within a time 

period not before three years and not after ten. To Allah belongs the command, prior to the Roman’s victory and after it. 
And on the day the Romans defeat the Persians, the believers will be happy. 5  They will be happy because of the help of 
Allah being with the Romans due to them being the people of the book. Allah helps whoever He wishes against whoever 
He wishes; He is the Almighty who cannot be overcome, the Merciful towards His believing servants.

 Beneficial Points:
1. During times of severe difficulty the idol worshippers only seek refuge and help from Allah while forgetting their idols. 
When the difficulty is removed and ease comes they ascribe partners to Allah. This is a clear proof of their misguidance.
2. Striving in the path of Allah is a cause of being guided to the truth.  3. The detailed announcement of future events in 
the Qur’ān is clear evidence of this book being revealed from Allah.   

٣٠٦٠

404

404 JUZ 21EL-ANKEBUT



Zotit, megjithëkëtë ata e mohuan Zotin dhe takimin me Të. Atëherë ata i përfshiu shkatërrimi me gjithçka kishin arritur. Në 
të vërtetë nuk ishte Allahu që u bëri padrejtësi atyre, por ata i bënë padrejtësi vetes me mohimin e Allahut.

10  Pas kësaj i gjeti e keqja e madhe për atë të keqe që bënë, me anë të idhujtarisë dhe gjynaheve, ngase ata i konsideruan 
gënjeshtra argumentet dhe paralajmërimet e Allahut. Ata talleshin e qeshnin me to sa herë që ua kujtonin, për t’i shpëtuar 
prej atij dënimi. 

11  Allahu e fillon krijimin, duke e krijuar njeriun prej asgjëje, në një paraqitje që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. Pastaj e 
përsërit këtë krijim, duke krijuar sërish njerëz të tjerë, në të njëjtën mënyrë për secilin dhe pas kësaj Ai ka për t’ju ringjallur 
edhe një herë pas vdekjes dhe se të gjithë tek Ai do të ktheheni. 

12  Ditën kur të jetë bërë Kijameti dhe njerëzit të dalin përpara Zotit të tyre për të dhënë llogari, atë Ditë njerëzit e këqij kanë 
për t’i humbur shpresat në Mëshirën e Allahut, pasi ata e kanë mohuar Atë e nuk do të kenë asnjë argument mbrojtës. 

13  Madje nuk do të kenë as ndonjë ndërmjetës prej idhujve të tyre t’i shpëtojë prej dënimit, që ata i adhuronin në vend të 
Allahut sa qenë në dynja. Përkundrazi! Edhe idhujt që ata i kanë adhuruar kanë për t’i mohuar e nuk do t’i njohin, duke i 
lënë të poshtëruar pikërisht në momentin kur ata do të kenë më shumë nevojë. Kjo pasi, si adhuruesit e tyre e po ashtu edhe 
idhujt, të gjithë do të jenë të përfshirë në të njëjtin shkatërrim. 

14  Ditën kur të ketë ndodhur Kijameti, njerëzit do të ndahen në grupe sipas veprave që kanë bërë në dynja. Disa prej tyre 
do të jenë të nderuar në lartësi e disa do të jenë të poshtëruar në thellësinë më të ulët të Xhehenemit: 

15  Sa u përket atyre që i besuan Allahut dhe bënë vepra të mira, me të cilat Ai është i Kënaqur, ata do të jenë në kopshtin e 
Xhenetit, duke u gëzuar për atë që kanë arritur dhe për mirësitë e përjetshme që gjejnë në të, të cilat nuk kanë të sosur. 

 Mësime nga ajetet:
 Ajo dije që i shërben kësaj bote dhe të bën që të harrosh Botën Tjetër s’ka asnjë mirësi. Shenjat e Allahut që gjenden 
në vetet tona dhe në horizonte janë të mjaftueshme për të argumentuar se Ai që i ka krijuar të gjitha këto është një Zot 
i Vetëm e Absolut.  Padrejtësia është shkaku kryesor i shkatërrimit të popujve të mëparshëm.  Ditën e Kijametit, 
Allahu ka për t’i lartësuar ata që qenë besimtarë e bënë vepra të mira dhe do t’i poshtërojë ata që qenë mohues e bënë 
krime në tokë.

6  Ky ngadhënjim është premtim i Allahut, i Cili 
kurrë nuk e thyen premtimin e Vet. Me përmbushjen 
e premtimit besimtarëve u shtohet edhe më shumë 
besimi në ndihmën e Allahut. Ndërsa shumica e nje-
rëzve nuk e kuptojnë rëndësinë e këtij premtimi për 
shkak të mosbesimit të tyre.

7  Arsyeja është se ata (njerëzit) dinë vetëm anën 
e dukshme të jetës së kësaj bote, atë që shohin, pre-
kin e perceptojnë, duke u zhvilluar e përparuar në 
këndvështrimin material. Ndërsa, sa i përket dijes 
së tyre rreth besimit, shpalljeve të Allahut, urtësive 
në porositë e Tij për njerëzimin dhe jetës së paduk-
shme të Botës Tjetër, ata janë të padijshëm e as nuk 
e mendojnë.

8  Vallë, a nuk kanë menduar ndonjëherë në lidhje 
me veten e tyre dhe arsyen se përse ata ekzistojnë, 
ndërkohë që Allahu nuk ka krijuar kot as qiejt, as 
Tokën dhe gjithçka që gjendet në mes tyre?!   Për-
kundrazi, të gjitha i ka krijuar vetëm për një të Vër-
tetë: të dëshmojnë se Ai është një Zot i Vetëm, i Cili 
i kontrollon e i drejton dhe e meriton të adhurohet. 
(Vallë, a nuk e kanë menduar) Edhe se gjithçka që 
ekziston në to, përfshirë edhe ata vetë, e kanë një afat 
të caktuar dhe një fund, në mënyrë që të mendojnë 
se çfarë ka pas fundit të tyre?! Mirëpo shumica e 
njerëzve janë aq të angazhuar pas anës së jashtme të 
kësaj bote, saqë edhe takimin me Zotin e tyre (pas 
vdekjes) e mohojnë.

9  Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër tokë të shohin 
qytetërimet e shkatërruara e të meditojnë se si qe 
përfundimi i popujve përpara tyre?! Ata qenë edhe 
më të fortë se këta, madje tokën e punonin dhe e 
shfrytëzonin edhe më shumë se këta. Mirëpo, kur 
atyre u erdhën të dërguarit e Zotit të tyre me argu-
mente të qarta e mrekulli, që vërtetonin njësimin e 

6  This victory was a promise from Allah, and with 
its fulfilment, the believers will increase in their 
conviction of Allah’s promise of victory being true. 
As for the majority of people, they do not under-
stand this due to their disbelief.

7  They do not know faith and the rulings of the 
Shariah; they only know of the superficial mat-
ters of worldly life, related to earning a livelihood, 
whilst they turn away from the real life of the after-
life, not paying any attention to it.

8  Do these rejecting idolaters not ponder in them-
selves as to how Allah has created them and ar-
ranged them together in their most complete forms?
Allah did not create the heavens and the earth ex-
cept for a just cause; He did not create them in vain 
and He appointed a fixed time for their existence in 
the world. Indeed, many people reject the meeting 
of their Lord on the Day of Judgement, and that 
is why they are not prepared for the resurrection 
by doing good deeds which are acceptable to their 
Lord.

9  Do these people not travel the earth so that they 
can ponder over what the outcome of the nations 
who rejected Allah before them was? Those nations 
were much stronger than them; they adapted the 
land for farming and construction, and populated it 
much more than these people have. Their Messen-
gers brought clear proofs and evidences for the one-
ness of Allah but they were rejected. So when Allah 
punished them, He was not oppressive, rather they 
themselves were oppressive by leading themselves 
to destruction by disbelief.

10  Then, the outcome of those who did evil deeds 
i.e. idolatry and sins, was an extremely evil outcome. It was because they rejected the signs of Allah and would mock at 
and make fun of them.

11  Allah starts the creation without any previous example, then He causes it to die, then will resurrect it. Then to Him 
alone will you return to be accounted for and requited on the Day of Judgement.

12  On the day when the hour arrives, the criminals shall lose hope in the mercy of Allah and their hopes in Allah’s mercy 
will end just as their arguments/excuses will end.

13  They will not have anyone to intercede for them from those whom they used to worship besides Allah will not inter-
cede for them, to save them from the punishment. Rather, they will reject one another. The idolaters will reject those they 
used to worship due to them forsakening them in their time of need; they are all equal in being doomed.

14  And on the day the hour arrives, the people will all be divided in requital according to their deeds in the world. Some 
will be elevated to the highest ranks, while others will be demoted to the lowest of the low.

15  As for those who have faith in Allah and did good deeds pleasing to Him, they will be in paradise, happy with what-
ever everlasting bounties they find within it.

 Beneficial Points:
1. Knowledge of that which rectifies the world whilst being neglectful of what rectifies one’s afterlife is of no benefit.
2. The signs of Allah in the horizon as well as within ourselves are enough of an evidence that He alone should be wor-
shipped.
3. Oppression was the cause of the destruction of the previous nations.
4. The disbeliever will lose all hope on the Day of Judgement just as his excuses will end.
5. On the Day of Judgement, Allah shall elevate the believers and demote the disbelievers. 

405

405 JUZ 21ERR-RRUM



(Njëshmërinë e Fuqinë Tij) Absolute, është edhe fakti se, prej vetë llojit tuaj, Ai i ka krijuar edhe femrën si bashkëshorte për ju (të ndryshme 
nga ju). E krijoi në atë mënyrë që ju të gjeni prehje e qetësi dhe të keni intimitet me to, duke vendosur mes jush ndjenjën e dashurisë dhe 
të mëshirës. Nuk ka kurrfarë dyshimi se në këtë të vërtetë ekzistojnë argumente të mjaftueshme për njerëzit që thellohen në mendime, pasi 
vetëm ata përfitojnë nga këto fakte.

22  Një prej argumenteve të Tij, që tregojnë të Vërtetën e Tij (Njëshmërinë e Fuqinë Tij) Absolute, është edhe fakti i krijimit të qiejve 
dhe Tokës dhe shumëllojshmëria e (zërave dhe) gjuhëve të ndryshme, me të cilat ju komunikoni. Po ashtu dhe e (racave dhe) ngjyrave të 
ndryshme, me të cilat ju dalloheni, të cilat janë aq individuale sa asnjërit prej jush nuk i ngjasojnë ato me të dikujt tjetri. Vërtet, në këtë ka 
argumente për (shkencëtarët) të diturit (dhe studiuesit), që ata ta kuptojnë se Ai, përveçse është i Madhërishëm me krijimin e qiejve e të 
tokës, Ai është i Vëmendshëm edhe me krijimin e detajeve të identiteteve tuaja kaq të imta.

23  Një prej argumenteve të Tij, që tregojnë të Vërtetën e Tij (Njëshmërinë e Fuqinë Tij) Absolute, është edhe vetë gjumi juaj që ju bëni si 
natën ashtu edhe ditën. Po ashtu, paaftësisë tuaj për të rezistuar, duke e humbur tërësisht fuqinë e kontrollin tuaj gjatë gjumit dhe duke ua 
kthyer ato përsëri edhe më të freskët kur zgjoheni. E tillë është edhe rropatja juaj për të kërkuar mirësitë dhe furnizimin e Tij nëpër tokë, 
nevojë të cilën Ai mbolli tek ju, në mënyrë që të vazhdojë jeta në tokë e t’i shërbeni njëri-tjetrit. Vërtet që në këto ka argumente për njerëzit 
që i dëgjojnë këto këshilla e meditojnë rreth tyre duke i pranuar.

24  Një prej argumenteve të Tij, që tregojnë të Vërtetën e Tij (Njëshmërinë e Fuqinë Tij) Absolute, është edhe mundësia që Ai ua jep ta 
shihni dritën (elektricitetin) e vetëtimës, e cila është frikësuese për ju, por edhe e dëshiruar, duke zbritur pas saj edhe shiun prej qiellit, 
nëpërmjet të cilit Ai i jep gjallëri tokës pas vdekjes dhe shkretimit. Me të vërtetë që këtu ka argumente të qarta për njerëzit që mendojnë 
rreth tyre, që ta kuptojnë Fuqinë e Tij se do t’i ringjallë e do t’u kërkojë llogari. 

 Mësime nga ajetet:
 Shfrytëzimi i kohës për të falur namazin dhe madhëruar Allahun është shenjë e mirë, që tregon përfundimin e mirë të njeriut në 
këtë dhe në botën tjetër.  Argumentimi i vërtetësisë së Ringjalljes duke parë Fuqinë e Allahut që e ripërsërit jetën, duke e nxjerrë të 
gjallën prej të vdekurës dhe të vdekurën prej të gjallës.  Prej argumenteve të Allahut, të cilat gjenden në veten tonë dhe në horizonte, 
përfiton vetëm ai që i vë në funksion shqisat e perceptimit dhe të kuptimit, me të cilat Allahu e ka begatuar për ta njohur të Vërtetën 
e Tij (Njëshmërinë dhe Fuqinë e Tij) Absolute. 

16  Ndërsa ata që mohuan Allahun dhe i konsideruan gë-
njeshtra argumentet Tona që ua sollëm nëpërmjet të dërguar-
ve Tanë, si dhe mohuan Ringjalljen dhe Ditën e Llogarisë, 
ata, pasi të sillen tek vendi i tyre i dënimit, do të braktisen 
aty ashtu siç braktisën dhe ata udhëzimin. 

17  I Lartësuar (e i Pastër nga të metat) është Allahu, që ju 
mundëson të jetoni derisa të ngryseni, si dhe i Lartësuar (e i 
Pastër nga të metat) është Allahu, që ju mundëson të jetoni 
derisa të gdhiheni. Ju jetoni e punoni vetëm prej Mirësisë 
e Mëshirës së Tij. Vetëm Atij i përket lartësimi, prandaj 
lartësojeni e madhërojeni Atë çdo pasdite e fund dite, me 
faljen e namazit të ikindisë e namazit të akshamit, si dhe 
për çdo mëngjes, me faljen e namazit të sabahut. 

18  Vetëm Atij i përket falënderimi për çdo gjë që e ka kri-
juar në qiell e në Tokë, madje edhe për gjumin tuaj, duke ju 
mundësuar të flini e të pushoni si në mbrëmje, ashtu edhe në 
mesditë. Prandaj shprehini edhe ju Atij falënderime natën, 
me faljen e namazit të jacisë (darkës), si dhe në drekë, me 
faljen e namazit të drekës.

19  Ashtu siç Ai e nxjerr të gjallën prej të vdekurës, kur 
e krijon njeriun prej një pike fare, zogun prej vezës, apo 
pemën prej bërthamës; po ashtu Ai e nxjerr të vdekurën prej 
të gjallës, kur e nxjerr pikën e farës prej njeriut, vezën prej 
pulës apo bërthamën prej pemës. Po ashtu Ai e gjallëron 
tokën pas vdekjes së saj, pasi i lëshon asaj shiun, duke bërë 
që prej saj të mbijnë bimë e të shpërthejë jeta. Kështu pra, 
edhe ju do të nxirreni prej varreve, duke u ringjallur për të 
dhënë llogari e për t’u shpërblyer. 

20  Një prej argumenteve të Allahut që tregojnë për Fuqinë 
e Tij Absolute dhe Njëqenësinë e Tij është edhe fakti se Ai 
(o njerëz) ju ka krijuar nga toka, kur krijoi prej saj babanë 
tuaj të parë. Pastaj Ai ju shtoi në shumë popuj e raca, duke 
ju shpërndarë nga të gjitha anët nëpër tokë, që nga lindja 
e deri në perëndim.

21  Një prej argumenteve të Tij që tregojnë të Vërtetën e Tij 

16  As for those who disbelieve in Allah and reject 
His verses that were revealed to His Messengers, 
the resurrection and the accounting, they are the 
ones who will constantly punished.

17  So glorify Allah when you enter the night, the 
time of the two night prayers: Al-Maghrib and 
Al-‘Ishā, and also glorify Him when you enter the 
morning: the time of the Fajr prayer.

18  And for Allah, may He be glorified, is all praise; 
the angels praise Him in the heavens and His crea-
tions praise Him on Earth. And glorify Him when 
you enter the evening: the time of the ‘Asr prayer, 
together with glorifying Him at the time of Aẓ-
Ẓuhr.

19  He extracts the living from the dead, like His 
extracting a human from a drop of semen and a 
chick from an egg. He also extracts the dead from 
the living, like His extracting a drop of semen from 
a human and an egg from a chicken. He revives the 
earth after it has become dry by sending down rain 
and regrowing it. Likewise you will be resurrected 
from your graves for accountability and requital.

20  From among the great signs of Allah which 
prove His power and oneness, is that He created 
you - O people! - from earth when He created your 
father from clay, then you soon became many hu-
mans increasing through reproduction, and spread-
ing over the earth’s east and west.

21  From also from among the great signs of Al-
lah which prove His power and oneness, is that He 
created for you - O men! - wives from among your 
species so that you may find contentment in them 
due to your special compatibility, and He put love 
and affection between you. Indeed, in the aforementioned are clear proofs and evidences for people who contemplate, 
because they are the ones who benefit by using their intellect.

22  From among His great signs which prove His power and oneness, is that He created the heavens and the earth, and 
your different languages and skin colours. Indeed, in the aforementioned are proofs and evidences for the people of 
knowledge and insight.

23  From among His great signs which prove His power and oneness, is your sleeping by night and wakefulness by day, 
so that you may rest from the tiredness of your work. And from among His signs is that He made the day so that you may 
disperse, seeking sustenance from your Lord. Indeed, in the aforementioned are proofs and evidences for people who 
listen attentively while contemplating and accepting.

24  From among His great signs which prove His power and oneness, is that He shows you the lightening in the sky, and 
combines within it fear of the thunderclaps and hope of rain. He also sends down rainwater for you from the heavens, 
and revives the earth by the regrowth of plants after it has dried up. Indeed, in that are clear proofs and evidences for 
understanding people, so that they may draw conclusions by it on resurrection after death for accountability and requital.

 Beneficial Points:
1. A servant filling up his times with prayer and glorification of Allah is a sign of him facing a good outcome.
2. Conclusions can be drawn on resurrection by the continuity of life, in that Allah creates the living from the dead and 
vice versa.
3. No one takes heed from Allah’s signs in the bodies and horizons except those who use their physical and mental fac-
ulties granted to them by Allah. 
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deri në detaje argumentet Tona për njerëzit që mendojnë. Kjo për ta kuptuar se as krijesat e Tij nuk kanë asnjë hise në krijim, sundim e 
adhurim, pasi i tërë krijimi, pushteti, lutja dhe adhurimi i përket vetëm Atij. 

29  Mirëpo, keqbërësve nuk është se u mungojnë argumentet dhe as sqarimi i tyre për të besuar në Njëqenësinë e Allahut, por ata dëshi-
rojnë të ndjekin verbërisht qejfet e veta dhe të etërit e tyre, duke mos u kushtuar rëndësi detyrave që kanë ndaj Allahut.  Kush pra, mund 
ta vërë në rrugë të drejtë dikë që Allahu e ka lënë të humbur?! Askush. Madje, atyre nuk do t’u jepet asnjë ndihmë, për aq kohë sa as ata 
vetë nuk e vënë mendjen e zemrat e tyre në funksion, për të shpëtuar veten prej dënimit të Allahut, në këtë botë dhe në tjetrën. 

30  Ti (o i Dërguar)- bashkë me ata që ndjekin shembullin tënd, vazhdo ta mbash drejt fytyrën tënde nga Islami, duke iu përkushtuar 
kësaj feje besimdrejtë (Njëshmërisë së Krijuesit), e cila është larg çdo lloj besëtytnie. Ajo është feja e Njëshmërisë së Allahut dhe be-
simit me të cilin Allahu i ka krijuar të gjitha krijesat, si dhe të gjithë njerëzit (pasi të gjithë ata e kanë në brendësi besimin se ekziston 
një Krijues). Në krijimin e Allahut nuk do të gjesh asnjë ndryshim e as ndonjë rast përjashtues, në lidhje me këtë që u përmend, mirëpo 
ata e fshehin ose e mohojnë këtë. Kjo është feja e drejtë dhe e qëndrueshme, e cila do jetë kështu përgjithmonë dhe duhet të ndiqet. Por 
shumica e njerëzve i bëjnë idhujtari Allahut e nuk e dinë se duhet të adhurojnë vetëm Atë, duke mos e barazuar me askënd, pasi kjo 
është një shpifje ndaj Tij, që Ai nuk e fal.

31  Prandaj, vetëm Atij drejtojuni me lutje, shpresë e adhurime dhe vetëm Atij frikësojuni e ruajuni, duke i kryer porositë e Tij e duke 
hequr dorë prej asaj që Ai ua ndalon. Falni namazin në pesë kohët e tij dhe mos u bëni idhujtarë,e të lini adhurimin e bindjen ndaj Allahut, 
duke adhuruar e iu bindur dikujt tjetri përveç Tij.

32  Mos u bëni as si idhujtarët, që e ndryshuan fenë e tyre, besuar në një pjesë të saj dhe muhuar një pjesë tjetër dhe u përçanë sekte e 
grupe-grupe. ç’do grup prej tyre është i kënaqur me atë që ka zgjedhur, duke menduar se vetëm grupi i tij është në të Vërtetën, ndërsa  
për të tjerët pretendon se janë në të kotën.

 Mësime nga ajetet:
 Nënshtrimi i të gjitha krijesave ndaj Allahut të Lartësuar, qoftë me dëshirë e qoftë të imponuar nga ligjet që Ai ka vënë.  Argumenti 
i krijimit fillestar është shenjë qartësisht e mjaftueshme që vërteton Ringjalljen.  Ndjekja e dëshirave të kota dhe qejfeve çon në de-
vijim dhe në shkeljen e kufijve të Allahut.  Feja Islame (njohjes dhe e nënshtrimit ndaj Zotit të Vetëm) është besim i natyrshëm e i 
pastër që gjendet në brendësinë e çdo krijese.

25  Prej argumenteve të Tij, që tregojnë të Vërtetën e Tij 
(Njëshmërinë e Fuqinë Tij) Absolute, është edhe se si qiejt 
edhe Toka qëndrojnë në këtë rregullsi vetëm me Urdhrin 
e Tij, duke mos ndryshuar në to ligjet që Ai ua ka vënë, si 
në qiej ashtu edhe në Tokë. Kjo, në mënyrë që ju ta njihni 
Fuqinë e Tij dhe pastaj (ta kuptoni se Ai) kur të dëshirojë 
që t’ju thërrasë (për t’u ringjallur e për të dalë përpara 
Tij ) vetëm me një të thirrur të Tij (për të dalë) nga toka, 
aty ju do të dilni menjëherë prej saj (të ringjallur), duke 
iu bindur Urdhrit e ligjeve të Tij, ashtu siç po e shihni t’i 
binden qiejt dhe toka në këtë rregullsi. 

26  Dijeni se Atij i përket gjithçka që ekziston në qiej dhe 
në Tokë, qofshin ata engjëj, xhindë, njerëz apo çfarëdolloj 
krijese dhe se të gjithë i nënshtrohen e i binden vendimeve 
dhe ligjeve të Tij. 

27  Gjithashtu, dijeni se Ai është që fillon krijime të reja, 
që nuk kanë ekzistuar kurrë më parë dhe pas kësaj i për-
sërit vazhdimisht ato (siç e keni parë) Kjo gjë për Të 
është shumë më e lehtë, edhe pse krijimi i tyre herën e 
parë nuk ishte aspak më i vështirë, pasi Atij i mjafton t’i 
thotë diçkaje “Bëhu!” e ajo të bëhet. Por Ai e thotë kështu, 
si një shembull që ju të mund ta kuptoni. Atij i përket 
shembulli më Sublim, qoftë në qiej apo në Tokë, që gati 
nuk mund të përshkruhet dhe se Ai është i Plotfuqishmi 
dhe i Gjithëdijshmi.

28  Ai ju sjell juve këto shembuj nga jeta dhe vetja juaj, 
në atë mënyrë që ta kuptoni sa më qartë të Vërtetën e 
Tij, në krahasim me krijesat e Veta. A mund të jenë ata 
që ju i mbani si skllevër të barabartë me ju në të drejtat 
e trashëgimisë e të pasurisë e në furnizimin, që Ne jua 
kemi dhuruar vetëm juve; e ju t’ua keni frikën atyre (për 
ndonjë hise) ashtu siç ua keni frikën atyre që janë të një 
rangu me ju, të lirë, të afërt apo ortakët tuaj?! Ja pra, ashtu 
siç e dini se ata nuk kanë asnjë të drejtë në pasurinë tuaj 
dhe nuk e pranoni diçka të tillë, kështu Ne ua shpjegojmë 

25  And from among the signs of Allah which prove 
His power and oneness, is the upstanding of the sky 
without it falling and the earth not falling apart due 
to His command. Then, when He will call you once 
from the earth by the angel blowing the trumpet, 
you will suddenly emerge from your graves to give 
account and be requited.

26  And to Allah alone belongs whoever is in heav-
ens and the earth, Allah created them, owns them 
and has full control over them. Everyone of His cre-
ations in the heavens and the earth are obedient to 
Him and submissive to His command.

27  He is the one who initiates the creation without 
there being anything like it before, then he resur-
rects it after making it expire. Bringing it back is 
easier than initiating it, but both are easy for Him 
because whenever He intends something, He says 
“Be!” and it happens. For Him Mighty and Majes-
tic is the highest of praise in whatever qualities of 
majesty and perfection he is praised with. He is the 
almighty who cannot be overcome, the Wise in His 
creation and decree.

28  O idolaters! Allah mentions an example for 
you of yourselves: do you have partners from your 
slaves who are equals to you in everything you own, 
such that you fear them just as you fear each oth-
er? Would you be happy for yourselves with your 
slaves being such? No doubt, you would not be 
happy with such an arrangement, so Allah is more 
worthy that He does not have a partner from His 
creation in His kingdom. Like that example and in 
other ways, Allah clearly explains different proofs 
and evidences for understanding people, because 

they are the ones who benefit from them.
29  Their deviance is not because of any deficiency in proofs, nor of them not being explained, it is only because of fol-

lowing desires and their forefathers. So who is there that is capable of guiding those whom Allah has caused to deviate? 
No one is capable of it. There will have no helpers to prevent the punishment from them.

30  O Messenger! Turn your face, you and those with you, directing it towards the True Religion which Allah has directed 
you, turning away from all other religions: the religion of Islam upon which Allah intrinsically created people. There is 
no changing the creation of Allah, it is the correct and upright religion in which there is no deviation, but the majority of 
people do not know this.

31  And return to Him, may He be glorified, by repenting from your sins, be mindful of Him by fulfilling His commands 
and refraining from His prohibitions, perform prayer with perfection, and do not be from the idolaters who go against 
nature and ascribe partners with Allah by worshipping them.

32  And do not be from those idolaters who changed their religion, believing in some of it and rejecting other parts of it. 
They split into groups and sects, each sect happy with whatever falsehood they were on, thinking that they alone were 
upon the truth and others were on falsehood.

 Beneficial Points:
1. Each creation of Allah is submissive to Him, either optionally or by force.
2. The initial creation clearly proves resurrection.
3. Giving examples to clarify the truth and falsehood is desirable.
4. Following desires deviates and misleads.
5. The religion of Islam is the only religion accepted by those of sound disposition. 
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Urtësinë e Tij (për t’i vënë në sprovë- a do jenë mirënjohës apo mosmirënjohës). 
38  Ti, o musliman, jepi të afërmit të drejtën që i takon prej mirësisë dhe kujdesit tënd! Jepi nevojtarit atë që ia plotëson nevojën! Po 

ashtu jepi lëmoshë edhe udhëtarit që ka mbetur rrugëve, pa mundësi kthimi në vendin e vet! Bamirësia në këto drejtime është mënyra 
më e mirë për ata që synojnë të fitojnë përmes saj Kënaqësinë e Allahut. Ata që japin këtë ndihmë dhe respektojnë këto detyrime, 
pikërisht ata do të fituesit e vërtetë, duke arritur Xhenetin e shumëdëshiruar dhe shpëtimin nga dënimi i frikshëm. - Duke qenë se 
Allahu i bëri të qartë punët që të afrojnë me Të, Ai e sqaron edhe gjykimin e atyre punëve që nuk bëhen pë kënaqësinë e Tij, por për 
qëllime të jetës së kësaj bote, duke thënë: 

39  Dijeni se atë që ju e keni dhënë me qëllim që njerëzit t’jua kthejnë përsëri juve me vlerë të shtuar (kamatë ose kredi), atë Allahu 
kurrsesi nuk ka për ta pranuar e as nuk ka për ta shtuar. E sa i përket asaj që jepni prej pasurisë tuaj me qëllimin e lëmoshës ndihmëse, 
duke kërkuar me këtë të fitoni vetëm kënaqësinë e Allahut, e jo ndonjë pozitë, famë apo shpërblim prej njerëzve, Allahu ka për t’ua 
shumëfishuar shpërblimin dhe pasurinë për atë si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.

40  Vetëm Allahu është Ai që ju krijon, vetëm Allahu është që ju furnizon, vetëm Allahu është që ju bën të vdisni dhe vetëm Ai ju jep jetë. 
A ka ndonjë prej idhujve tuaj, të cilët ju i madhëroni, i shenjtëroni e i adhuroni, që mund të bëjë qoftë edhe diçka prej këtyre?! I Pastër 
nga të metat e i Lartësuar është Allahu nga ajo që ata ia mveshin Atij! 41  Shkatërrimet shfaqen në tokë dhe në det, si thatësia, reshjet 
e pakta, sëmundjet e shumta dhe epidemitë, vijnë për shkak të gjynaheve të njerëzve. Me këto fatkeqësi Allahu synon t’i bëjë njerëzit 
të shijojnë ndëshkimin që në jetën e kësaj bote për një pjesë të punëve të tyre të këqija, me qëllim që ata të kthehen të penduar tek Ai.

 Mësime nga ajetet:
 Të kënaqurit me mburrje në pasuri e begati dhe humbja e shpresës prej mëshirës së Allahut gjatë dëshpërimit, janë cilësi të njerëzve 
që nuk e besojnë mëshirën e urtësinë e Allahut.  T’u japësh njerëzve të drejtat e tyre është shkak për shpëtimin prej vuajtjeve dhe 
fatkeqësive si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.  Dështimi i kamatës dhe shtimi i shpërblimit dhe i pasurisë së atij që jep lëmoshë 
për hir të Allahut është një e vërtetë që nuk ka për të ndryshuar kurrë.
 Efektet e gjynaheve në përhapjen e epidemive dhe në shkatërrimin e ambjentit janë të dëshmuara. 

33  Kur i godet njerëzit ndonjë e keqe, fatkeqësi a vësh-
tirësi, ata menjëherë kthehen e i luten Zotit që i krijoi. I 
drejtohen vetëm Atij me pikëllim, përulje e përgjërime, 
që t’i ndihmojë e t’ua largojë atë që i ka goditur. Ai i më-
shiron ata, duke ua larguar atë që u kishte rënë, por një 
pjesë prej tyre shkojnë e adhurojnë dikë tjetër në vend të 
Zotit të tyre të Vërtetë, që iu përgjigj e i shpëtoi.

34  Le të tregohen mosmirënjohës e mohues të asaj të 
mire që Ne ua mundësuam në jetën e kësaj bote, duke 
shpëtuar prej asaj fatkeqësie e gjendjeje të vështirë, madje 
ti thuaju: “Vazhdoni të kënaqeni, pasi shpejt keni për ta 
kuptuar (se kush është Zoti i Vërtetë dhe e meritonte të 
lutej e adhurohej)!”

35  A mos vallë Ne u kemi zbritur në Librat e tyre (Teurat 
a Inxhil) ndonjë argument të prerë e të qartë, që nuk mund 
të mohohet, që t’ua ketë miratuar idhujtarinë e tyre (me 
adhurimin e Uzejrit, Isait, Merjemes, engjëjve, shenjtorë-
ve, priftërinjve etj.), ndërkohë që të gjitha shpalljet hyjnore 
e ndalojnë atë si gjynahun më të madh?!

36  Mirëpo të tillë janë njerëzit. Sa herë që Ne u japim 
ndonjë mirësi në pasurinë, fëmijët e shëndetin e tyre, ata 
vetëm gëzohen e mburren me mendjemadhësi(e nuk e 
falenderojnë Atë që ua dha). Dhe, sapo i godet ndonjë 
fatkeqësi për shkak të gjynaheve e të keqes që ata ia kanë 
bërë vetes, ata e shkëpusin totalisht shpresën prej Zotit 
dhe e mohojnë Atë, duke harruar se e mira dhe e keqja 
janë vetëm në dorën e Tij.

37  Vallë, a nuk e kanë parë ata (nga shembujt e jetës) se 
si Allahu ia shton e shumëfishon rrizkun (furnizimin) atij 
që dëshiron prej robërve të Vet, edhe pse ai mund të mos 
e meritojë e të mos jetë lodhur për të, si dhe ia pakëson 
atë kujt të dojë, edhe pse ai përpiqet e mundohet shumë 
pas tij. Me të vërtetë, në këtë ekziston një argument i 
fortë për njerëzit që besojnë në Fuqinë e Allahut (për t’i 
ndryshuar si të dojë gjendjet e tyre) dhe që besojnë në 

33  When the idolaters are afflicted by a difficul-
ty i.e. poverty, drought, they supplicate only to 
their Lord, may He be glorified, returning to Him 
humbling themselves and seeking refuge in Him to 
remove the affliction from them. Then, when He 
shows them mercy by removing whatever afflicted 
them, they return to their ways of idolatry by sup-
plicating to others along with Him.

34  They do so to reject the bounties of Allah, from 
amongst them is removing their difficulty. So those 
who ascribe partners to Me should enjoy the ease 
they have in this life for surely they will come to 
know on the Day of Judgement that they were in 
clear misguidance.

35  What invited them to ascribing partners with 
Allah when they have no proof supporting it? I did 
not send any evidence to them in the form of any 
scripture which they could use as proof for their as-
cribing partners with Allah, nor do they have any 
scripture which talks in favour of their idolatry and 
upholds the validity of the disbelief they are on.

36  And when I give the people a taste of some of 
My bounties, i.e. health and wealth, they become 
happy with it; a happiness based on arrogance and 
pride. And if something that harms them reaches 
them, i.e. illness or poverty due to the sins they 
commit, they begin losing hope in the mercy of 
Allah and in the difficulty going away from them.

37  Do they not see that Allah expands the suste-
nance for whichever of His servants He wishes, 
testing them to see whether they show gratitude or 
ingratitude? And He constrains sustenance upon 
whomsoever He wishes, testing to see whether they 
are patience or become angry. Indeed, in the increasing of provision for some, and its constriction upon others, are proofs 
of the kindness and mercy of Allah.

38  O Muslim! Give the relative whatever goodness and kinship he deserves, give the needy whatever he can fulfil his 
need with and help the stranger whose path back home has been cut off. Giving in these causes is better for those who 
seek the pleasure of Allah; those who give priority to this kind of assistance and rights are the ones who succeed by 
achieving their objective of paradise, and being granted safety from the feared punishment.
After Allah mentioned actions through which one can gain closeness to Allah, He mentioned the opposite: those actions 
through which the cheap worldly objectives are sought, saying:

39  Whatever wealth you give to anyone with the expectation that they will.return it to you with an increase, that wealth 
does not grow with Allah. And whatever wealth you give to fulfil someone’s need, desiring only the pleasure of Allah, 
and not praise or reward from the people, the reward of that deed shall be multiplied for you by Allah.

40  Allah Himself is the one who alone created you, then granted you sustenance, then will cause you to die, then revive 
you for the resurrection. Is there any of your idols which you worship that can do any of the above? He is far above and 
free of what the idolaters say and believe.

41  Corruption has appeared in the land and sea in the lives of people by their span becoming shorter, and in their bodies 
by way of diseases and illnesses, due to the sins they commit. It has become apparent so that Allah may give them a taste 
of some of their evil deeds in the worldly life, perhaps they repent to Him.

 Beneficial Points:
1. The idolaters contradict themselves by sincerely worshipping Allah at times of severity, and ascribing partners to Him 
in times of ease.
2. The happiness based on arrogance at times of enjoying bounties, and losing hope in mercy at times of trials are two 
traits of the disbelievers.
3. Giving due rights to people is a cause of success.
4. Interest is eradicated and the reward of spending in the path of Allah is multiplied.
5. The effects of sins are evident in the spreading of plagues and spoiling of the environment. 
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të kërkoni prej mirësive të Tij edhe nga deti, me shpresën se ju do të tregoheni mirënjohës ndaj Tij.
47  Ne edhe përpara teje (o i Dërguar) u kemi dërguar (njerëzve nëpër botë dhe) popujve të tyre lajmëtarë, të cilët shkuan 

me mrekulli e me argumente të qarta bindëse rreth vërtetësisë së asaj me të cilin qenë dërguar. Kur ata i mohuan, atëherë 
Ne i ndëshkuam duke hequr dorë prej tyre, për shkak të mohimit e mosbesimit të tyre. Ka qenë përgjegjësi e Jona që t’i 
shpëtojmë besimtarët, kudo që ata të kenë qenë.

48  Po Allahu i Lartmadhërishëm i dërgon edhe erërat, të cilat i lëvizin retë nëpër qiell dhe i përhapin ato si të dëshirojë 
e ku të dëshirojë Ai. Më tej Ai i ndan retë copa-copa ose i bashkon si shtëllungë dhe veç kur të shohësh se si dalin prej 
saj pikat e shiut. Kur Ai ia lëshon këtë shi kujt të dëshirojë prej robërve  të Vet, ata gëzohen me mëshirën e Allahut, 
pra, me zbritjen e shiut që pasohet nga mbushja e tokës me bimësi e të mbjella, për të cilat kanë aq shumë nevojë ata 
dhe kafshët e tyre.

49  Ndërkohë që, përpara rënies së tij, ata qenë vërtetë shumë të dëshpëruar e të pashpresë për rënien e tij. 
50  Tani shiko efektet e mëshirës së Allahut, shiut, të cilin Allahu e zbret si mëshirë ndaj robërve të Vet dhe jetës në tokë. 

Shih se si Allahu e gjallëron tokën nëpërmjet tij, pas vdekjes e shkretimit të saj. Ja, kështu e rikthen Allahu përsëri jetën, 
duke e ringjallur të vdekurën! Ky është një argument i mjaftueshëm për ta besuar se Ai është i Gjithëfuqishëm për çdo 
gjë (edhe për ringjalljen tuaj). 

 Mësime nga ajetet:
 Njeriu është aq i dobët e delikat, saqë mund të gëzohet vetëm me erërat e lehta e freskuese, që i shtyjnë anijet e tyre 
ngadalë, si dhe ato që ua sjellin shiun e mirë e të begatë. Ky është një argument madh për njeriun se sa i dobët është ai 
Ai që të përballojë ndëshkimin e Allahut.
 Ashtu siç Allahu e lë në humbje dhe e shkatërron atë që është kriminel, Ai është edhe më i Kujdesshëm e më i Vë-
mendshëm për t’i ndihmuar e shpëtuar besimtarët e Vet.
 Nxjerrja e bimëve prej një toke të thatë e të vdekur tërësisht është argument bindës për Fuqinë e Allahut, se ashtu ka 
për ta bërë edhe ringjalljen e njerëzimit.

42  Thuaju (o i Dërguar): “Atëherë udhëtoni nëpër 
botë që ta vërtetoni këtë dhe shikoni se si ka qenë 
fundi i popujve që qenë përpara jush, të cilët u 
zhdukën e u çrrënjosën me themel për shkak se 
shumica e tyre qenë idhujtarë e ndiqnin zota të 
rremë në vend të Allahut!”

43  Prandaj, ti (o i Dërguar) vazhdo ta mbash drejt 
fytyrën tënde nga feja e drejtë dhe e qëndrueshme, 
e cila kështu do të jetë përgjithmonë, para se të vijë 
ajo ditë që Allahu nuk ka për ta kthyer më. Atë 
ditë njerëzit do të ndahen: një pjesë për në Zjarr 
për t’u ndëshkuar dhe një pjesë në Xhenet për t’u 
shpërblyer.

44  Kush ka mohuar dhe ka qenë mosmirënjohës 
ndaj Zotit për mirësitë ndaj tyre dhe udhëzimin, ajo 
atë ditë do të jetë në dëm të tyre. Kush ka bërë vepra 
të mira e përmirësuese, ata i kanë bërë vetë vend 
vetes tek Allahu në Xhenet, duke e besuar Allahun 
dhe duke kërkuar kënaqësinë e Tij me zbatimin e 
porosive të Tij.

45  Kjo ndarje e tyre bëhet në mënyrë që Ai t’i 
shpërblejë me Mirësinë dhe Bujarinë e Vet ata, që 
besojnë në Allahun dhe bëjnë vepra të mira, të cilat 
e kënaqin Zotin e tyre. Vërtet, i Lartmadhërishmi 
nuk i do ata që e mohojnë Atë dhe të Dërguarin e 
Tij, madje i urren ata me forcë, prandaj do t’i dënojë 
në Ditën e Gjykimit.  

46  Një prej argumenteve të Tij, që tregojnë të Vërte-
tën e Tij (Njëshmërinë e Fuqinë Tij) Absolute është 
se Ai ua dërgon edhe erërat e mira (të ulëta), të cilat 
ju sjellin freski e gëzim (kur është vapë e nxehtësi e 
madhe) Kështu Ai ju mundëson të shijoni mirësinë 
e Mëshirës së Tij (freskinë), që të lundroni për të 
kërkuar prej mirësive të Tij në det, duke bërë që 
anija të lundrojë me Urdhrin e Tij. Kështu ju mund 

42  Say - O Messenger, to these idolaters: “Travel 
the earth and ponder over what the outcome of the 
rejecting nations before you was. Their outcome 
was an evil one; the majority of them would ascribe 
partners with Allah, worshipping others with Him, 
and they were destroyed because of it.”

43  O Messenger! Turn your face in the direction 
of the correct religion of Islam in which there is 
no deviation, before the Day of Judgment comes. 
When it comes, there will be no one to prevent it, 
and on that day people will be divided: one group 
shall be pampered in paradise, while the other shall 
be punished in the hellfire.

44  Whoever disbelieves in Allah, the harm of his 
disbelief - which is permanent residence in the hell-
fire - will reach only himself. As for those who do 
good deeds seeking Allah’s pleasure through them, 
they are preparing for themselves entry into para-
dise and deriving enjoyment from whatever is with-
in it, and they shall live in it forever.

44  Allah will separate the people and divide them 
into two groups, so that He can reward those who 
have faith in Allah and perform good deeds that He 
is pleased with. Indeed, He does not love those who 
disbelieve in Him and His Messengers. Rather, He 
hates them severely and will punish them on the 
Day of Judgement.

46  And from His great signs that prove His power 
and oneness is that He sends winds that give glad 
tidings of imminent rain to the servants, and so that 
He may give you - O people! - a taste of His mercy 
by the greenery and ease that follows the rainfall. 
And also so that the ships can sail the sea by His 

will and you can seek from His grace by trading across the ocean. Perhaps you will show gratitude upon the favours of 
Allah so He may increase you in them.

47  O Messenger! Verily, I have sent many Messengers to their people before you, so they brought miracles proving their 
truthfulness but the people rejected whatever their Messengers brought to them. So, we took retribution from those com-
mitted evil and destroyed them with My punishment, saving the Messengers and those who brought faith in them from 
destruction. It is a right I have obligated upon myself to rescue the believers and help them.

48  Allah, may He be glorified, is the one who sends the winds and drives them. Those winds gather and move the clouds, 
stretching them in the sky however He wishes, either little or large; He also makes them into pieces sometimes. O ob-
server! You then see the rain coming from within it, so when the rain reaches whichever of His servants He wishes, they 
become happy with the mercy of Allah upon them in the form of rainfall that will cause the earth to grow that which they 
and their livestock need.

49  While just previously, they had been losing hope in any rain falling upon them.
50  O Messenger! Look at the effects of the rainfall that Allah sends out of mercy for His servants; how Allah revives 

the earth with the various plants that grow after it had dried up and become barren. Indeed, the being who revived that 
dry earth is the one who will resurrect the dead as living; He is capable of everything, nothing is beyond His power and 
ability.

 Beneficial Points:
1. The people will be categorised on the Day of Judgment according to their deeds in the world, into either successful or 
wretched.
2. Sending winds and rain, and causing the ships to sail in the sea: are blessings which require gratitude to be expressed 
for them.
3. Destroying the criminals and saving the believers is a divine custom of Allah.
4. The earth growing after it has become barren is evidence of resurrection. 
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kriminelët se sa kanë qëndruar në dynja. Ata do të betohen se nuk kanë qëndruar më shumë se një orë. Edhe kur ishin në dynja, 
ata betoheshin se nuk do të ringjalleshin dhe shmangeshin nga e Vërteta, prandaj edhe në Ditën e Gjykimit nuk e pranojnë se 
kanë jetuar më gjatë se aq. 

56  Ndërsa profetët dhe melekët, të cilëve Allahu u ka dhuruar dituri, do t’u thonë: “Ju qëndruat në tokë aq sa kishte shkruar 
Allahu në dijen e Tij të përhershme: që nga dita kur u krijuat e deri Ditën e Ringjalljes, të cilën ju e mohuat. Kjo është dita kur 
të gjithë njerëzit ngrihen nga varret e tyre, mirëpo ju nuk e dinit se ringjallja ishte e pashmangshme, prandaj e mohuat atë!”.

57  Atë ditë, atyre që kanë bërë padrejtësi e zullume në tokë, nuk ka për t’u bërë aspak dobi justifikimi e keqardhja e tyre, as nuk 
do t’u jepet më mundësia të pendohen dhe të kërkojnë falje që të fitojnë kënaqësinë e Tij, pasi koha për këtë ka përfunduar.

58  Vërtet që Ne njerëzve u kemi sjellë çdo shembull në këtë Kuran, që atyre t’u mjaftojë për ta kuptuar të kotën e tyre dhe 
të Vërtetën e Allahut, Njëshmërinë dhe Fuqinë e Tij Absolute. Sikur ti (o i Dërguar) do t’u kishe ardhur atyre me çfarëdolloj 
argumenti a mrekullie, që t’u provonte të vërtetën tënde, përsëri mohuesit e Allahut do të kishin thënë: “Ju besoni veçse në 
gjëra të kota!”.

59  Ja, kështu Allahu ua vulos zemrat atyre që nuk e dinë e nuk duan ta njohin madhështinë, fuqinë dhe mëshirën e Tij ndaj 
tyre.

60  Prandaj, duro (o i Dërguar), sepse premtimi i Allahut që të është dhënë (për fitoren e romakëve kundër persëve e fitoren 
tënde ndaj tyre) është i Vërtetë e do ta realizojë Ai që e ka premtimin vendim. Mos e prish kurrsesi qetësinë e maturinë tënde 
për shkak të bezdisjes që ta shkaktojnë skeptikët, të cilët asnjëherë nuk janë të sigurt.

 Mësime nga ajetet:
 Humbja e besimit në mëshirën e Allahut gjatë fatkeqësisë është veçori e mohuesve.  Udhëzimi për tek e Vërteta është 
në dorë të Vetë Allahut e jo në dorë të të Dërguarit të Tij.  Edhe vetë fazat e jetës të njeriut janë prova që i tregojnë 
njeriut se ai është i robëruar brenda ligjeve që i ka caktuar Zoti i tij.
 Bllokimi i zemrave ndodh për shkak të mosinteresimit për ta njohur Zotin dhe për shkak të gjynaheve.

51  Ne u dërgojmë një erë të fuqishme (nga erërat e 
larta) dhe e shohin të shkretuar atë që kanë mbjellë, e 
pastaj të bërë byk të verdhë pas vyshkjes e tharjes së 
saj. Por ata, në vend që ta falënderojmë e madhërojnë 
Zotin e tyre që nuk i rrafshoi edhe ata me një furtunë 
edhe më të fuqishme se ajo, sërish vazhdojnë ta mo-
hojnë Zotin e të jenë mosmirënjohës ndaj Tij.

52  Ti (o i Dërguar) kurrë nuk do mund t’i bësh që të 
dëgjojnë të vdekurit, të cilëve tashmë u kanë vdekur 
zemrat në njohjen e Zotit të tyre. Nuk mund t’i bësh as 
të shurdhërit, që kanë marrë për zot dikë tjetër përveç 
Tij, që ta dëgjojë thirrjen tënde, kur i fton për të besuar 
Allahun Një e të Vetëm, aq më tepër kur ata ta kthejnë 
shpinën duke u larguar.

53  Ashtu siç ti nuk mund t’i udhëzosh as të verbërit 
për tek Rruga e Drejtë, që t’i shpëtosh nga humbja e 
tyre, veçanërisht kur ata besojnë e ndjekin vetëm dy të 
parët. Ti mund ta bësh të dëgjojë vetëm atë që u beson 
argumenteve Tona (si ato që ua përmendëm), duke 
i dëgjuar ato me vëmendje e duke u menduar rreth 
tyre, pasi vetëm ata të dëgjojnë, përfitojnë e të besojnë 
ty. Vetëm ata duan të ndjekin shembullin tënd, duke 
iu nënshtruar Zotit të tyre. Pikërisht këta janë edhe 
muslimanët (të nënshtruarit) e vërtetë, që e besojnë 
Zotin Një dhe e adhurojnë vetëm Atë.

54  Allahu (o njerëz) është Ai i Cili e filloi nisi tuaj, 
kur ju ishit fare të dobët, duke ju filluar prej një pike 
fare. Pas kësaj dobësie në të cilën ju kaluat si em-
brion, foshnje e fëmijë, Ai ju dha forcë dhe ju bëri 
të fuqishëm. Pas kësaj fuqie, Ai ju kthen përsëri në 
të dobët e të pa fuqishëm dhe në fund të plakur. Ai 
krijon çfarë të dëshirojë, se Ai është i Gjithëdijshmi 
dhe i Plotfuqishmi për çdo gjë. 

55  Ditën kur të vijë Çasti që të ringjallen të gjithë për 
të dhënë llogari përpara Allahut, atë ditë do të pyeten 

51  If we were to send upon their farms and crops 
a wind which would spoil them, and they were to 
then see their crops yellow in colour after they had 
previously been green, they would then begin to 
show ingratitude to the numerous other bounties of 
Allah they were given before that.

52  So just as you are incapable of making the dead 
and deaf hear, after they have distanced themselves 
from you to emphasise their inability to hear you, 
likewise you cannot guide those who are similar to 
them if they turn away and do not benefit.

53  You are not able to guide those who have de-
viated from the straight path, onto treading the 
right path. Neither are you able to make anyone 
hear something beneficial to them, except those 
who believe in My Verses, because only they are 
the ones who will benefit from whatever you say; 
they are the ones submissive and accepting of My 
command.

54  O people! Allah is the one who created you from 
a despised fluid, then He gave you the strength of 
manhood after the weakness of childhood, then 
gave you the weakness of old age after the strength 
of manhood. Allah creates whatever He wishes 
i.e. strength and weakness; He is he Knower of 
everything, nothing is hidden from Him; the Capa-
ble nothing is beyond His power and ability.

55  On the day judgement shall occur, the criminals 
will swear that had not been in their graves except 
a very short period of time. Likewise they were de-
luded in the world by denying the truth.

56  Those prophets and angels to whom Allah has 
granted knowledge will say, “You remained for as 
long as Allah decreed according to His infinite knowledge, until the day of your resurrection which you would deny, but 
you did not know that the resurrection was a reality and so you rejected it.”

57  So on the day when Allah shall resurrect all creations to give account and be requited, all the excuses the wrongdoers 
made up will not benefit them, and it will not be asked of them to now please Allah by repenting, because of the time for 
it having expired.

58  And verily, taking the people into consideration, I have mentioned every type of example for them in this Qur’ān, so 
that the truth becomes clearly distinguished to them from falsehood. O Messenger! If you were to bring to them a clear 
proof of your truthfulness, those who disbelieve in Allah would say, “You only bring futile things!”

59  Allah seals and misguides the heart of those who purposely reject the signs you bring them. Likewise Allah seals the 
heart of every disbeliever of the truth.

60  O Messenger! Bear patience on the rejection of your people of you. Indeed, Allah’s promise to you of help and estab-
lishment no doubt remains. Let not those who do not believe they are going to be resurrected, lead you to become hasty 
and impatient.

 Beneficial Points:
1. The disbelievers despair of the mercy of Allah when a trial comes upon them.
2. Placing guidance in the hearts is in Allah’s hands alone, not in the hands of the Messenger (peace be upon him).
3. The stages of life are lessons for those who take heed.
4. Sins are the cause of hearts becoming sealed.
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dhe shmangur ata me fjalë boshe e qejfi. Ato fjalë nuk përmbajnë asnjë dije e as diçka të dobishme, siç përmbajnë argumentet 
e Allahut, të cilat ata i kundërshtojnë e i përqeshin pa pasur kurrfarë dijeje. 
Të tillët do të kenë një dënim poshtërues, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. 

7  Nëse i lexohen argumentet Tona të zbritura në Kuran, ai shmanget prej atyre, sikur të mos i kishte dëgjuar dhe largohet pastaj 
me mendjemadhësi, sikur në veshët e tij të kishte shurdhim. Atë (o Dërguar) paralajmëroje me një dënim të dhembshëm. 

8  Vërtet ata që kanë besuar Allahun dhe kanë bërë vepra të mira do të kenë shpërblim kopshtet e Xhenetin të mirësive, në të 
cilat do të përjetojnë mirësitë që Allahu i ka përgatitur për ta.

9  Në ato kopshte të mirësive të Xhenetit, ata do të qëndrojnë përherë. Atyre u ka dhënë Allahu këtë premtim dhe premtimi i Alla-
hut është i vërtetë. Ai për këtë është i Plotfuqishëm dhe Ai është i Urtë në gjithçka që bën, kur krijon, cakton dhe vë ligje.

10  Ai i ka krijuar edhe qiejt e lartë e gjithçka që është në to, duke i mbajtur ato në orbita e rregullsi, pa pasur nevojë për asnjë 
shtyllë që ju mund ta shihni. Gjithashtu në tokë vuri male të fiksuara, në mënyrë që ajo të mos lëkundet e tronditet bashkë me ju, 
pastaj përmbi sipërfaqen e saj Ai i shpërndau të gjitha llojet e kafshëve dhe gjallesave që ekzistojnë në të. Po ashtu Ne lëshojmë 
nga qielli edhe ujin e shiut, nëpërmjet të cilit Ne pastaj bëmë që të mbijnë të gjitha llojet e bimëve, që janë të mahnitshme për 
syrin tuaj dhe të dobishme për njerëzit dhe për kafshët. 

11  Ky është krijimi i Allahut. Tani më tregoni ju (o njerëz) se çfarë kanë krijuar ata të tjerët, që ju i adhuroni dhe i ndiqni në 
vend të Tij, si të ishin zota?! Ata janë keqbërës zullumqarë dhe keqbërësit janë në humbje të qartë. Ata e mohojnë Krijuesin, që 
i krijoi të gjitha këto. dhe shkojnë e ndjekin ata që nuk mund të krijojnë asgjë tjetër përveç fjalëve të tyre boshe.

 Mësime nga ajetet:
 Bindja ndaj Allahut e shpie njeriun për tek shpëtimi, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.  Çdo gjë që i pengon 
njerëzit prej Rrugës së Drejtë, qoftë ajo fjalë apo vepër, konsiderohet haram, prej të cilit duhet hequr dorë e duhet ruajtur. 
 Mendjemadhësia është arsyeja kryesore që e pengon njeriun për pranimin dhe ndjekjen e së Vërtetës.  Të veçuarit e 
Allahut si Krijuesi i Vetëm dhe sfidimi që Allahu u bën mohuesve me këto krijime madhështore.

SURJA “LLUKMAN”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Urdhërimi për të zbatuar urtësitë e Kur’anit dhe pa-
ralajmërimi nga mosmarrja në konsideratë e tyre.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Elif, Lam, Mim!
2  Këto janë argumentet e Librit të Urtësisë, të cilat 

Ne po t’i shpallim ty (o i Dërguar), në mënyrë që 
njerëzit të thellohen rreth tyre për t’i kuptuar e për-
fituar prej tyre.

3  Vërtet që ky Libër është udhëzim dhe mëshirë për 
njerëzit e mirë, duke i udhëzuar e drejtuar për tek më e 
mira dhe mëshira, me kryerjen e përgjegjësive të veta, 
si ndaj Zotit, ashtu edhe ndaj njerëzve.

4  Udhëzim për ata të cilët e kryejnë namazin në 
formën më të kompletuar e të rregullt; që japin zekatin 
e pasurisë së tyre; dhe sa i përket besimit të tyre në 
jetën tjetër ata janë të bindur, duke shpresuar që me 
këtë ata të fitojnë mëshirën e Allahut si në këtë botë, 
ashtu edhe në botën tjetër.

5  Pikërisht këta, që i fituan këto cilësi, janë në Rrugën 
e Udhëzimit të Zotit të tyre. ’ S’ka dyshim se ata që 
vazhdojnë ta ndjekin në këtë Rrugë do të jenë edhe 
fitimtarët, të cilët do ta arrijnë shpëtimin e tyre.
*Pasi Allahu përmend cilësitë e njerëzve të mirë dhe 
veprat të cilat do t’i shpëtojnë e mbajnë të udhëzuar, 
Ai përmend edhe cilësitë e njerëzve të këqij, duke 
thënë:

6  E megjithatë, ka prej njerëzve (siç ishte Nadir bin 
Harith) që, për t’i devijuar edhe të tjerët prej Rrugës së 
Allahut, paguajnë njerëz të tjerë për t’i dëfryer, hutuar 

Sūrah Luqman
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the point of following the wisdom of 
Allah in the Qur’ān, and mention of the story of 
Luqman as an example.

 Explanation:
1  Alif Lam Meem. The discussion on similar let-

ters has already passed at the beginning of Sūrah 
Al-Baqarah.

2  O Messenger! These verses that have been re-
vealed to you are verses of the book full of wisdom.

3  It is guidance and mercy for those who do good, 
by fulfilling the rights of their Lord and His serv-
ants.

4  Those who perform prayer in the most complete 
manner and give Zakat of their wealth, and they are 
convinced of the resurrection, account and reward 
in the afterlife.

5  Those who possess those characteristics are 
upon guidance from their Lord, and it is they who 
are successful by gaining whatever they seek and 
being distanced from what they fear.
After Allah mentioned the qualities of those who do 
good, He mentions the traits of the evildoers:

6  There are people - like An-Naḍr bin Al-Ḥārith 
- who take up stories to distract people away from 
the religion of Allah inconspicuously, and take the 
verses of Allah as a joke, mocking them. Those 
who possess these characteristics have a humiliat-
ing punishment awaiting them in the afterlife.

7  When you read My verses to him, he turns away 
in arrogance, as if he has not heard them; as if his 
ears are deaf to sounds. So O Messenger! Warn him 

of a painful punishment which awaits him!
8  Indeed, those who have faith and do good deeds will have gardens of bounties, in which they shall live in luxury 

among everything Allah has prepared for them.
9  They will remain therein. Allah has promised that to them, a true promise in which there is no doubt. He is the Al-

mighty who no one can overcome; the Wise in His creation, decree and legislation.
10  Allah, may He be glorified, created the heavens which are raised without any pillars, pitched mountains on Earth 

firmly, so that they do not shake with you, dispersed animals over the earth, and sent down rainfall from the sky, causing 
the earth to grow all kinds of delightful plants, from which both the humans and animals benefit.

11  O idolaters! The aforementioned is all the creation of Allah, so show Me what those you worship other than Allah 
have created. Rather, the wrongdoers are in clear deviance from the truth, because they attribute such objects to Allah that 
cannot create anything, but are themselves created.

 Beneficial Points:
1. Obedience to Allah leads to success in the world and the afterlife.
2. All speech and action that prevents from the straight path is forbidden.
3. Arrogance prevents following the truth.
4. Creation is an attribute solely belonging to Allah. He challenges the idolaters to show what their deities/gods have 
created. 

٣١٣٤
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më bërë shirk (idhujtari) me dikë për të cilin ti nuk di (të ketë krijuar) asgjë, atëherë ti mos iu bind e mos i ndiq ata në lidhje me këtë, pasi nuk lejohet bindja 
ndaj krijesës duke kundërshtuar Krijuesin. Megjithatë, për sa u përket çështjeve dhe nevojave të jetës së kësaj bote, shoqëroji ata e shërbeu me mirësjellje e 
bamirësi. Ndërsa sa i përket besimit në Zot, ndiq vetëm rrugën e atij i cili është kthyer nga Unë me pendim, duke më adhuruar e njësuar vetëm Mua, pasi vetëm 
tek Unë do të jetë kthimi i të gjithëve në Ditën e Gjykimit. Atje Unë do t’ju shpërblej për gjithçka që keni vepruar.
*Pastaj Allahu u kthehet përsëri urtësive të Lukmanit, duke i përmendur ato si udhëzime të sistemuara për prindërit që duan t’i edukojnë fëmijët që ata të 
qëndrojnë vazhdimisht në rrugën e mirësisë. Kjo arrihet nëpërmjet: njohjes së Allahut, faljes së namazit, urdhërimit për mirë, ndalimit prej së keqes dhe durimit: 

16  “O biri im! Nëse ajo që ti ke bërë (qoftë e mirë apo e keqe) sado e vogël qoftë ajo, edhe në peshoftë sa kokrra e një sinapi (a liri) poshtë ndonjë shkëmbi 
që nuk mund ta shikojë askush, Allahu ka për ta nxjerrë prej atje duke e sjellë atë, aq sa është, në Ditën e Gjykimit, në mënyrë që çdokush të shpërblehet për 
atë që ka bërë. Vërtet që Allahu është i Butë ndaj jush për ato që i bëni gabimisht, por Ai është i Mirinformuar edhe për gënjeshtrat ndaj Tij, pasi Ai është i 
Gjithëdijshmi, që di gjithçka, sado e imët dhe e fshehur të jetë ajo. 17  O biri im! Kryeje faljen e namazit me përkushtim e meditim ndaj Tij, duke e plotësuar 
atë në formën më të mirë, ngadalë dhe qetë. Urdhëroji vazhdimisht njerëzit për tek e mira dhe pengoji ata nga e keqja. Pasi ta kesh bërë këtë, atëherë bëj durim 
në këtë rrugë (sepse njerëzit zakonisht do të të kundërvihen) dhe tregohu i qëndrueshëm në kryerjen e porosive të Allahut dhe në durimin ndaj asaj që Ai të ka 
caktuar. Me të vërtetë, këto që t’u thanë janë punët më të mëdha e më premtuese, që Allahu i ka vendosur për shpëtimin e njeriut, si në këtë botë ashtu edhe në 
botën tjetër. *Pasi përmenden detyrat që njeriu ka ndaj Allahut, vetes dhe shoqërisë, vjen porosia që njeriu të jetë gjithashtu edhe i sinqertë në dhembshurinë 
tij ndaj të tjerëve, duke e porositur njëkohësisht të rregullojë e ta pastrojë brendësinë e vet prej çdo përçmimi, mendjemadhësie, vetëpëlqimi dhe mburrjeje, 
duke mos e menduar veten të shpëtuar prej gjynaheve: 18  Si dhe mos e shtrembëro fytyrën tënde me përçmim e mendjemadhësi ndaj njerëzve, por bëhu i 
dashur, i afrueshëm e modest me ta, ashtu siç bëjnë njerëzit e mençur. Mos ec nëpër tokë me fodullëk e vetëpëlqim, sepse Allahu nuk do askënd që është fodull 
e mburret, edhe në qoftë prej atyre që falen, urdhërojnë për të mirë e ndalojnë nga e keqja dhe bëjnë durim, pasi nuk ka mirësi prej atij që mirësia nuk i ka bërë 
mirë vetë atij të parit. 19  Dhe vëri qëllim rrugëtimit tënd, duke ecur me maturi e i qetë mes njerëzve; as shpejt, që të të mos arrijnë dot ata që dëshiron të të 
shoqërojnë, por as ngadalë, që mos të të ikin mundësitë. Kur të këshillosh, folu njerëzve me zë të ulët e të qetë dhe mos e ngri zërin duke bërtitur e shqetësuar 
njerëzit, pasi nuk ka për ta pranuar kush këshillën e mençurinë me një zë të vrazhdë, se po të kishte qenë ashtu, atëherë zëri i gomarit është zëri më i vrazhdë!”

 Mësime nga ajetet:
 Allahu i Lartësuar i përmend me detaje vuajtjet e vështirësitë e nënës me lindjen, shqetësimin dhe gjidhënien, gjë e cila tregon se bamirësia ndaj saj 
(mes dy prindërve) duhet edhe më e madhe.  Dobia e veprave të mira dhe e keqja e veprave të këqija kthehet e bie tek vetë njeriu.  Domosdoshmëria 
e edukimit dhe e mësimit të hershëm të fëmijëve.  Gjithëpërfshirja morale e Islamit për të përmirësuar sjelljen e individit dhe shoqërisë.

12  Vërtet që Ne i dhuruam Llukmanit kuptueshmëri të mprehtë e 
urtësi të thellë, derisa me këtë ai arriti të njohë edhe Njëshmërinë 
e Allahut e t’i thotë vetes: “Tregohu mirënjohës ndaj Allahut për 
të gjitha këto mirësi që të kanë rrethuar e për këtë aftësi që të ka 
dhuruar (për t’i dalluar gjërat e për t’u qëlluar çështjeve siç janë), 
sepse ai që tregon mirënjohje, ai e bën për të mirën e vetes së vet. 
Ndërsa kush ka mohuar e është treguar mosmirënjohës, duke i për-
buzur mirësitë e Tij, ta dijë se Allahu nuk ka nevojë për askënd, pasi 
Ai është i Vetëmjaftueshmi(ku falënderimi nuk i shton Atij asgjë) 
dhe i Vetëfalenderuar (ku mohimi nuk i pakëson Atij asgjë)!”. 13  
Përkujto (o i Dërguar)- kur Llukmani i tha të birit, duke i dhënë 
këshillën më të rëndësishme se çdo këshillë tjetër: “O biri im! Mos 
adhuro asnjë tjetër krahas Allahut, pasi ky është shirk (idhujtari) 
dhe shirku (me lutjen, adhurimin e ndjekjen e dikujt tjetri përveç 
Allahut) është padrejtësia më e madhe, pasi me të Madhështia e 
Allahut barazohet me paaftësinë e krijesave. Prandaj, kush e bën 
këtë, ka bërë gjynahun më të madh, të cilin Allahu nuk ia fal kurrë 
(nëse njeriu nuk pendohet para vdekjes), duke përfunduar kështu 
në Zjarrin e Xhehenemit përgjithmonë!”. *Pasi Allahu përmend 
përgjegjësinë e prindërve për ta mësuar dhe edukuar fëmijën rreth 
obligimit më të madh e më të rëndësishëm, prej të cilit varet e ar-
dhmja e fëmijës së tyre, si për këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër, 
më tej Allahu përmend rezultatin e këtij edukimi, duke e marrë 
Ai përgjegjësinë e edukimit të tij dhe duke e kthyer atë në dobi të 
prindërve dhe shoqërisë në tërësi:

14  Ne e kemi urdhëruar njeriun që t’i nderojë e t’u bindet prindërve 
të vet, pasi nëna e tij e ka bartur atë, mundim pas mundimi, duke 
e ndarë atë nga gjiri brenda dy viteve, prandaj tregohu mirënjohës 
ndaj Meje (që të krijova) dhe ndaj dy prindërve të tu (që u kujdesën 
për ty), pasi të gjithë ju tek Unë do të ktheheni në Ditën e Gjykimit. 
Atë ditë Unë kam për t’i dhënë secilit prej jush atë që e meriton, 
duke ju shpërblyer për durimin, sakrificat dhe të mirat që i keni bërë 
njëri-tjetrit apo duke ju ndëshkuar për padrejtësitë e sjelljen e keqe 
ndaj tyre. 15  Nëse ata këmbëngulin që ti (të më mohosh Mua apo) 
të adhurosh krahas Meje dikë tjetër si të barabartë me Mua, duke 

12  Verily, I granted Luqman the understanding of 
religion and correctness in matters, and I told him, 
“O Luqman! Be grateful to your Lord for the bless-
ing of being able to obey Him He has bestowed 
upon you. Whoever is grateful to his Lord, his 
gratefulness benefits only himself for Allah is not 
dependant upon it, and whoever rejects His bless-
ings, the harm of his rejection afflicts him alone, 
for his rejection does not hurt Allah in the slightest; 
indeed Allah is totally independent of His creation 
and praiseworthy in every condition.”

13  O Messenger! Remember when Luqman said to 
his son, encouraging him to do good and warning 
him from evil, “O my son! Do not worship any of 
the creation along with Allah; indeed the worship 
of a deity besides Allah is a grave injustice on the 
self, and is a cause for permanently staying in the 
hellfire.”

14  And I commanded the human to obey his par-
ents and do good towards them in matters that do 
not lead to the disobedience of Allah. His mother 
carried him in her womb having to face difficul-
ty upon difficulty, weaning him off breastfeeding 
within two years. I told him: “Be grateful to Allah 
for every blessing He has bestowed upon you, then 
be grateful to your parents for their care and up-
bringing of you. To Me alone is your return, upon 
which I shall requite each person as he deserves.”

15  And even if your parents strive to incite you 
upon ascribing partners to Allah according to their 
ignorant/arbitrary understanding - like what the 
mother of Sa‘d bin Abī Waqqāṣ did to him - then do 
not obey them in that, because there is no obedience 
to the creation in the disobedience to the Creator. Rather, live with them in the world with goodness, maintaining ties and 
friendship. And follow the path of those who proclaim My oneness repeatedly and obey Me; to Me alone is your return 
on the Day of Judgment so that I may tell you of the actions you used to do in the world and requite you for them.

16  O my son! Indeed, evil and good, no matter how small, even if they equal to the weight of a mustard seed and are in the 
middle of a rock so no one is aware, or in any place in the heavens or earth, Allah will Indeed, bring them on the Day of 
Judgment and requite the servant for them. Allah is the most subtle, whose knowledge encompasses all secret and hidden 
matters. He is kind to His servants and aware of everything.

17  O my son! Establish the prayer by performing it to perfection; enjoin good and forbid evil, and bear patience upon 
whatever adversity you face in the process. Indeed, my instructions to you are from those that Allah has decided you 
should do, so you have no choice in doing or not doing them.

18  Do not turn your face away from the people in arrogance, and do not walk over the earth haughty and proud; indeed 
Allah does not love any of those who are haughty in their manner of walking, or arrogant in whatever blessings they are 
granted and ungrateful for. Rather, He hates them.

19  Be moderate in your manner of walking: between hastiness and lethargy, displaying dignity. And lower your voice; do 
not raise it such that it causes inconvenience. Indeed, the most hideous of sounds is that of the donkey because of them 
being loud.

 Beneficial Points:
1. The benefit of obedience and harm of sin returns to affect the servant.
2. It is obligatory to take care of children by educating them and bringing them up well.
3. Be obedient to parents, especially the mother.
4. There is no obedience to the creation in the disobedience to the Creator.
5. The accounting on the Day of Judgment will be meticulous.
6. Islamic governance (on etiquettes) covers both the individual and social spheres.

412

412 JUZ 21LLUKMAN



pastaj në Ditën e Gjykimit do t’i ngjeshim, duke i shtyrë furishëm për në dënimin e ashpër të Zjarrit të Xhehenemit. 
25  Nëse i pyet ata (o i Dërguar): “Kush i krijoi qiejt dhe Tokën?!” Sigurisht që ata do të thonë: “Allahu!” Thuaju: “Falënderimi i qoftë 

Allahut! Ai e ka zbritur, pra, edhe Udhëzimin!” Mirëpo, shumica e tyre nuk e dinë këtë, pasi po ta dinin do ta ndiqnin Udhëzimin e 
Tij dhe do ta kishin pranuar se Ai është i Vetmi që e meriton të adhurohet. Ata nuk e pranojnë këtë, pasi ata e kanë barazuar Allahun 
me idhujt e tyre. 

26  Allahut i përkasin të gjitha ato që janë në qiej dhe në Tokë. Ai i ka krijuar, i zotëron dhe i drejton. E besoni apo e mohoni, në të vërtetë, 
Allahu nuk ka nevojë për të gjitha krijesat, pasi Ai është i Vetëmjaftueshmi dhe i Vetëfalenderuari, si në këtë botë ashtu edhe tjetrën.
* Allahu u bëri të qartë kundërshtuesve se Ai, ashtu siç krijoi qiejt, tokën e jetën në to, me të njëjtën Fuqi e Urtësi zbriti edhe udhë-
zime prej Tij me anë të shpalljeve për t’i orientuar se si ata duhet të jetonin në këtë jetë që u dhuroi. Ata hodhën dyshimin tjetër, duke 
i konsideruar të pamjaftueshme këto udhëzime për të qenë prej Tij. Mirëpo Allahu i sqaroi ata përsëri se udhëzimet që i zbret Ai janë 
në përputhje me nevojat që kanë njerëzit, pasi Fjalët, Dija dhe Urtësitë e Tij nuk kanë kufij.

27  E sikur të gjithë drurët që gjenden në Tokë, të priteshin e të bëheshin penda shkrimi, si dhe deti të shndërrohej në bojë shkrimi, 
madje t’i shtoheshin edhe shtatë dete të tjera, Fjalët e Allahut nuk do të shtereshin. Allahu është i Plotfuqishëm për gjithçka. Atë asgjë 
nuk mund ta pengojë. Ai është i Urti, e çdo gjë e bën me Urtësinë e Vet Absolute.

28  Krijimi dhe ringjallja e ju të gjithëve, kur Ai ta bëjë Ditën e Gjykimit, për Të nuk është ndryshe, veçse si rikrijimi dhe ringjallja 
e një njeriu të vetëm prej jush, pasi Atij i mjafton t’i thotë asaj “Bëhu!” dhe ajo bëhet. Në të vërtetë Allahu është Dëgjues i fjalëve të 
secilit prej jush, pa e shpërqendruar dëgjimi i fjalëve të ndonjërit në mesin tuaj. Ai është Shikues i veprave tuaja, pa e shpërqendruar 
të shikuarit e veprave të ndonjërit në mesin tuaj. Ai do t’jua marrë në llogari të gjithë juve për ato që keni thënë e keni vepruar ashtu 
si një njeriu të vetëm.

 Mësime nga ajetet:
 Mirësitë e Allahut janë mundësi për të treguar mirënjohje ndaj Tij dhe për t’i besuar Atij, e jo mundësi për qenë mohues e mosmirë-
njohës.  Rrezikshmëria e pasimit të verbër, veçanërisht në çështjet e besimit, që kanë të bëjnë me shpëtimin e njeriut në botën tjetër, 
pas të cilës nuk ka më kthim mbrapa.  Rëndësia e dorëzimit dhe e nënshtrimit ndaj Allahut, si dhe bërja e mirësive me vetëdije të 
plotë vetëm me qëllim të arritjes së Kënaqësisë së Tij.  Fjalët e Allahut nuk mund të kufizohen.

20  A nuk e shihni me vëmendje e të meditoni (o njerëz)- 
se si Allahu ju ka vënë nën shërbim gjithçka që është në 
qiej (diellin, hënën, yjet, retë, shiun, atmosferën etj.) dhe 
në tokë (kafshët, bimët, detet, lumenjtë, malet, metalet 
etj.)?!Ai jua bëri të lehtë përfitimin prej tyre, duke i plo-
tësuar me këto dhuntitë e Veta ndaj jush, qofshin ato të 
dukshme e të padukshme?! Pavarësisht këtyre mirësive, 
ka njerëz që e kundërshtojnë hapur Fuqinë e Allahut për 
të shpallur Udhëzim për njerëzit- dhe refuzojnë Shpalljen 
e Muhamedit (Kuranin), pa u mbështetur në asnjë dije(të 
studiuar), udhëzim të shpallur, si dhe në as në ndonjë 
Libër të ndriçuar.

21  E kur kundërshtuesve u thuhet: “Ejani dhe ndiqeni 
atë që jua ka shpallur Allahu nëpërmjet të Dërguarit të 
Vet (Muhamedit) !” - ata përgjigjen: “Ne pasojmë atë 
besim në të cilin gjetëm të parët tanë!”. A thua, vallë, 
do t’i kishin ndjekur edhe nëse ata i fton shejtani, duke i 
mashtruar (me zërin e tij) për t’i bërë të përfundojnë në 
dënimin e Xhehenemit?!

22  Kush i dorëzohet Allahut me sinqeritet, duke nën-
shtruar me tërë qenien e vet vetëm Atij dhe është bamirës, 
duke i bërë ato vetëm për hir të Tij, ai është kapur pas 
lidhjes më të sigurt, në të cilën ai mban shpresën e shpëti-
mit dhe nuk e ka frikë këputjen e saj. Vetëm tek Allahu do 
të kthehet gjithçka dhe Ai ka për t’ju shpërblyer e marrë 
në llogari për çdo gjë.

23  Nëse dikush mohon, mos u shqetëso (o i Dërguar) 
nga mohimi i tyre, se ata të gjithë do të kthehen tek Ne 
Ditën e Gjykimit. Aty pastaj Ne do t’i vëmë në dijeni për 
të këqijat që kanë bërë sa ishin në dynja, duke i marrë 
në llogari për çdo gjë që kanë bërë. Dije se Allahu e di 
edhe atë që gjendet në zemrat e tyre, duke mos iu fshehur 
Atij asgjë.

24  Atyre do t’u mundësojmë që të kënaqen për pak kohë 
me kënaqësitë e jetës së kësaj bote të përkohshme dhe 

20  O People! Do you not see and witness that Allah 
has made it easy for you to take benefit from the 
whatever is in the heavens: the sun, moon and stars, 
and has also made it easy for you to take benefit 
from the livestock, trees and plants on earth? He 
has also perfected His blessings for you which are 
clear to the eyes: beautiful appearances and delight-
ful scenes, and those that are hidden from sight i.e. 
intelligence and knowledge. Despite all these bless-
ings, there are some people who dispute in the one-
ness of Allah without having any knowledge based 
on revelation from Allah or insightful intelligence, 
nor a clear book revealed from Allah.

21  If it is said to these disputers regarding the one-
ness of Allah, “Follow the revelation Allah has re-
vealed to His Messenger!” they say, “I will not fol-
low it, rather, I will follow in the worship of idols 
that I found our forefathers doing.” Will they fol-
low their forefathers even though Satan is the one 
calling them towards deviance by inviting them to 
worship idols, that will lead them to the punishment 
of a blazing fire on the Day of Judgement?

22  Whoever turns to Allah sincerely devoting wor-
ship to Him and doing good deeds, he has held on 
to the firmest of things those who hope for salva-
tion can hold on to. He will not fear whatever he 
has held on to being cut off. and to Allah alone re-
turn all affairs; He will requite each person as they 
deserve.

23  O Messenger! Whoever disbelieves in Allah, let 
not their disbelief grieve you. To Me alone they will 
return on the Day of Judgement; I will inform them 
of the evils they committed in the world and requite 

them for them. Indeed, Allah knows what is in the hearts; nothing is hidden from Him.
24  I will let them enjoy whatever delicacies I have given them in the world for a short while, then compel them to a severe 

punishment on the Day of Judgement: the punishment of the hellfire.
25  O Messenger! If you ask these idolaters: “Who created the heavens and who created the earth?” they will say: “Allah 

created them.” Say to them: “All praise is for Allah who has made the evidence against you clear.” However, the majority 
of them do not know who deserves all praise, because of their ignorance.

26  To Allah alone belongs everything that is in the heavens and the earth, in terms of being His creation, under His 
ownership and decree. Allah is self sufficient, not in need of his creation, praiseworthy in this world and the Hearafter.

27  If all the trees on Earth were to be cut and made into pens, and the seas multiplied by seven and turned into ink, the 
Words of Allah would not finish due to their being infinite. Indeed, Allah is the Almighty whom none can overcome; the 
Wise in His creation and decree.

28  O people! Your creation and your resurrection for accountability and requital on the Day of Judgement, is as easy as 
creating and resurrecting just one soul. Indeed, Allah hears everything, hearing one sound does not preoccupy Him from 
hearing another; He also sees everything, seeing one thing does not preoccupy Him from hearing another either. And 
likewise, creating something and resurrecting it does not preoccupy Him from creating and resurrecting another.

 Beneficial Points:
1. The blessings of Allah are a means to show gratitude and bringing faith in Him, not a means to disbelief.
2. Blind following is dangerous, especially in matters of belief.
3. Submitting to Allah in obedience and doing good deeds for His pleasure is very important.
4. The Words of Allah never finish. 5. Allah is capable of creating and resurrecting people. 
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Atij. E sapo Allahu t’u përgjigjet atyre, t’i shpëtojë nga mbytja e t’i nxjerrë në tokë, një pjesë e tyre tregohen të lëkundur 
(lidhur me Njësimin e Allahut e pranimin e lutjeve nga ana e Tij). Prej tyre ka që e refuzojnë (që ta pranojnë këtë), por 
argumenteve Tona u kundërvihen vetëm ata që janë dashakeqës, të pabesë e mosmirënjohës.

33  O ju njerëz! Kijani frikën Zotit tuaj, duke i vënë në zbatim porositë e Tij e duke hequr dorë prej gjërave që Ai jua ka 
ndaluar!  Frikësojuni dënimit të asaj Dite kur prindi nuk do të mund të ndihmojë fëmijën e vet për asgjë dhe as fëmija 
nuk do të mund ta ndihmojë prindin e vet për asgjë! Premtimi i Allahut për shpërblimin dhe ndëshkimin tuaj në Ditën 
e Gjykimit ka për të ndodhur në mënyrë të pashmangshme, prandaj mos t’ju mashtrojë jeta e kësaj bote me kënaqësitë 
dhe shfrenimet e saj! Mos t’ju mashtrojë shejtani në lidhje me Allahun- Butësinë dhe mëshirën e Tij ndaj jush duke mos 
ju ndëshkuar menjëherë.

34  Vetëm Allahu e di Orën se kur do të bëhet Kijameti dhe orën se kur e lëshon shiun; ashtu si vetëm Ai e di se çfarë 
(gjinie, fati dhe të ardhure) ka (ai embrion që është) në barkun e shtatzanës. Ndërkohë që askush prej jush nuk di se çfarë 
do të fitojë nesër(në tregtinë e tij), ashtu sikurse nuk di se në ç’vend të tokës do të vdesë. Allahu është i Gjithëdijshëm e 
Njohës i çdo gjëje, Atij nuk i fshihet asgjë prej tyre dhe prej veprave tuaja, të mira apo të këqija qofshin ato.

 Mësime nga ajetet:
 Shkurtimi apo zgjatja e natës dhe e ditës, si dhe lëvizja e diellit dhe e hënës në orbitat e tyre, janë argumente që tregojnë 
Fuqinë, Kontrollin e mirësinë e Allahut të Lartësuar ndaj njerëzimit, që ata t’i jenë mirënjohës.
 Durimi dhe mirënjohja janë dy mënyra për të vlerësuar argumentet e Allahut.
 Frika prej dënimit në Ditën e Gjykimit e pengon besimtarin të mashtrohet me kënaqësitë e kësaj bote dhe të zhytet në 
hamendësimet e mashtrimet e mbjella prej shejtanëve, xhindë apo njerëz qofshin ata.
 Gjithëpërfshirja e Dijes së Allahut për të dukshmet dhe të padukshmet, për ato që kanë kaluar dhe ato që do të ndodhin 
në të ardhmen.

29  A nuk e sheh (o njeri) e të meditosh se si Allahu 
(me Fuqinë, Kontrollin dhe Drejtimin e Vet) herë e 
ndërfut natën në kufijtë e ditës dhe herë e ndërfut 
ditën në kufijtë e natës, duke e zgjatur e shkurtuar 
herë njërën e herë tjetrën (në verë ditë të gjata e 
në dimër net të gjata, duke u përshtatur atyre) dhe 
të meditosh se si Ai e ka nënshtruar edhe Diellin, 
edhe Hënën (në shërbim të jetës)?!” Secili prej 
tyre është në lëvizje deri në kohën e caktuar (që 
të mos lëvizin më) që të kuptoni se Allahu është i 
Mirinformuar për çdo lëvizje tuajën dhe ka për t’ju 
marrë në llogari për çdo gjë që veproni.

30  Ky kontrollim e drejtim, duke u përcaktuar atyre 
rrugën e detyrën, janë dëshmi e mjaftueshme që ata 
ta kuptojnë se Allahu është i Vetmi Zot i Vërtetë 
dhe Absolut në çdo gjë që Ai e vepron. Ndërsa sa u 
përket atyre që adhurohen e ndiqen nga idhujtarët, 
ata janë të kotë dhe nuk ka asgjë që i mbështet. 
Allahu është i Larti përmbi të gjithë dhe mbi çdo 
gjë që ata thonë e mendojnë për Të, me tërë Qenien 
e Tij, me tërë Autoritetin e Tij dhe me tërë Fuqinë 
e Tij. Askush nuk mund të dalë mbi Të, Ai është 
më i Madhi se të gjithë.

31  A nuk e shikon (o njeri) e të meditosh, se edhe 
anijet që lundrojnë nëpër det lundrojnë vetëm me 
Butësinë e mirësinë e Allahut?! Kjo për t’ju treguar 
juve (o njerëz) disa argumente të Veta, që tregojnë 
kujdesin e Tij ndaj jush, si dhe Fuqinë e Tij mbi ju. 
Vërtet që këtu ekzistojnë argumente të mjaftueshme 
për çdo njeri që dëshiron të jetë i durueshëm në 
vështirësi dhe mirënjohës në begati. 

32  Argument tjetër (edhe më bindës) për ta është 
fakti se, kur ata mbulohen nga dallgët e detit nga të 
gjitha anët si të ishin male të larta, aty ata thërrasin 
Allahun me lutje të sinqerta, duke iu lutur vetëm 

29  Do you not see that Allah shortens the night to 
lengthen the day, and shortens the day to lengthen 
the night? He also set the orbits of the sun and the 
moon, so each moves in its orbit for a fixed length 
of time. Do you also not see that Allah is aware of 
everything you do; none of your actions are hidden 
from Him, and He will requite you for them.

30  That organisation and decree bears testimony 
to Allah alone being true; He is true in His being, 
attributes and actions. It also bears testimony to 
everything that the idolaters worship being un-
founded falsehood, and that Allah is the Exalted in 
His being and His attributes over all His creation; 
there is none higher than Him, and He is greater 
than everything.

31  Do you not see that the ships sail the sea due 
to His kindness in facilitating for it, so that He can 
show you - O people - from His signs that prove 
His power, may He be glorified, and His kindness. 
Indeed, in that are proofs of His power for every 
person patient upon harms that afflict him; grateful 
for whatever blessings he receives.

32  And when a mountain-like wave and dark 
clouds surround them from all sides, they call out 
to Allah sincerely supplicating and worshipping 
Him. Then, when Allah accepts their supplication 
and saves them from drowning, bringing them back 
to land, some of them are moderate in their praise, 
falling short of showing due gratitude to Him, 
while others reject the blessing of Allah; None re-
ject My signs except every deceitful person, like 
the one that promised to be grateful if Allah saved 
him, then broke his promise. And none reject My 
signs except every ungrateful person who never shows gratitude for the favours Allah grants him.

33  O people! Be mindful of your Lord by fulfilling His commands and refraining from His prohibitions, and fear His 
punishment on the day when no father will be able to benefit his child, nor a child benefit its father in the slightest. Indeed, 
the promise of Allah of requital on the Day of Judgment is true and will inevitably be fulfilled, so let not the worldly 
life and whatever desires and amusements it contains deceive you, nor let Satan deceive you by misunderstanding the 
forbearance of Allah and His delaying the punishment from you.

34  Indeed, Allah alone has knowledge of the Hour: He knows when it will occur; He sends the rain whenever He wishes 
and He knows what is in the wombs: whether it is male or female, successful or wretched. No soul knows what good or 
bad it will do the next day, nor does it know what land it will die in. Rather, Allah is the one who knows all of that, He is 
Knower and Aware of all that; nothing is hidden from Him.

 Beneficial Points:
1. The shortening and lengthening of the night and day, and the control over the sun and moon: are all signs of the power 
of Allah, may He be glorified, and bounties which are worthy of gratitude.
2. Patience and gratitude are means that lead to pondering over the signs of Allah.
3. The faith of an idolater at the time of severity and his consequent disbelief at the time of ease is grave wickedness.
4. The Day of Judgment is so severe that a relative will not be able to benefit another.
5. Fear of the Day of Judgment saves one from being deceived by the world, and by submitting to the whispers of Satan.
6. Allah’s full knowledge of the Ghaib is all encompassing.
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veprat e mira pa pasur nevojën e ndonjë ndërmjetësuesi. Vallë, a nuk po ju kujtohet (se si Ai ju krijoi nga hiçi pa pasur 
nevojë as për ndërmjetësuesit tuaj dhe as për ndonjë ndihmues për këtë)?!

5  Ai, me Fuqinë e Tij, i jep drejtim Çështjes (Kijametit) nga qielli në Tokë dhe (kur ta ketë kryer atë tek ju papritur e 
sa hap e mbyll sytë) tek Ai kthehet brenda një dite, gjatësia e së cilës është sa një mijë vjet, sipas llogarive që i bëni ju 
(në këtë botë).

6  Ai është (që e vendos atë Çështje është) Njohësi i të fshehtave dhe të dukshmeve, Ai është i Plotfuqishmi, që nuk 
mund t’i shpëtojë askush dhe Mëshiruesi për këdo që i beson Atij e kërkon prej Tij mëshirë (para se të vdesë).

7  Është Ai i Cili e ka përkryer çdo gjë që ka e krijuar, ndërsa krijimin e njeriut (babait të njerëzimit - Ademit) e pati 
filluar prej balte, duke e krijuar në një formë që nuk ekzistonte më parë.

8  Pastaj bëri që pasardhësit e tij të shumoheshin prej një rrjedhe të një uji të dobët (farës së mashkullit).
9  Pas kësaj Ai e formoi atë në formën që shihni, duke e bërë atë një njeri të kompletuar dhe pastaj fryu në të prej shpirtit 

të Vet, duke e urdhëruar një engjëll që t’i fusë shpirtin e t’i japë gjallëri. 
Është Ai (o njerëz) që ju ka mundësuar juve dëgjimin, me të cilin dëgjoni; shikimin, me të cilin ju shikoni; dhe zemrat 
me të cilat ju ndieni e mendoni. Sa pak mirënjohës që jeni, për këto mirësi të Allahut që Ai u jua ka dhuruar!

10  E ata që e mohonin ringjalljen thanë: “Vallë, pasi të vdesim e të zhdukemi nën tokë dhe trupat tanë të jenë kthyer në 
dhé, paskemi për t’u ringjallur përsëri?!” Ata nuk thonë kështu për të pyetur në lidhje me fuqinë e Allahut për këtë, por 
në të vërtetë ata duan të mohojnë pikërisht takimin me Zotin e tyre. 

11  Thuaju (o i Dërguar): “Juve do t’ju bëjë të vdisni engjëlli i vdekjes, të cilin Allahu e ka caktuar që t’ju marrë shpirtrat 
tuaj. Pastaj keni për t’u kthyer tek Zoti juaj Ditën e Gjykimit për të dhënë llogari e për të marrë atë që keni bërë, qoftë 
mirë apo keq”.

 Mësime nga ajetet:
 Urtësia e dërgimit të të dërguarve është udhëzimi i popujve të tyre për tek Rruga e Drejtë e shpëtimi prej dënimit, si në 
këtë botë ashtu edhe në botën tjetër.  Pohimi që i bën Kurani cilësisë së ngritjes së Allahut mbi Fron, pa e përngjasuar 
e pa e përshkruar atë me asnjë lloj ngritjeje.  Mospranimi i ringjalljes nga ana e idhujtarëve, duke e konsideruar atë të 
pamundur, përkundër argumenteve të qarta që u ishin përmendur e kujtuar prej fuqisë së Allahut në krijimin e tyre.

SURJA “ES-SEXHDE”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i thelbit të krijimit të njeriut dhe i situatave 
nëpër të cilat kalon ai në këtë jetë dhe në jetën 
tjetër.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Elif, Lam, Mim!
2  Nuk ka dyshim se Zbritja e këtij Libri tek Mu-

hamedi -paqja qoftë mbi të!- është nga Vetë Zoti 
i gjithësisë.

3  Vallë, po thonë: “Ai e ka trilluar atë vetë dhe ia 
ka mveshur atë Zotit?!” Kurrsesi! Ajo është e Vërte-
ta e Zotit tënd (o i Dërguar) që Ai e ka zbritur për të 
paralajmëruar një popull, të cilit nuk i kishte ardhur 
ndonjë paralajmërues para teje, që t’u tregonte për 
dënimin e Allahut në botën tjetër, me shpresën se 
do ta pranonin e do ta ndiqnin Udhëzimin e Tij që 
të shpëtojnë. 

4  Allahu është Ai që ka krijuar qiejt dhe Tokën, 
si dhe çdo gjë që gjendet në to në një afat kohor 
prej gjashtë ditësh, në mënyrë që ju ta dini se tek Ai 
çdo gjë ka kohën e vet. ndonëse Ai mund t’i kishte 
krijuar ato në më pak kohë sesa hap e mbyll sytë. 
Pas kësaj Ai u ngrit në Arsh (Froni Madhështor i 
Tij), me një ngritje që i përshtatet Lartmadhështisë 
së Tij.
Ndërsa se ju (o njerëz) nuk keni tjetër përveç Tij 
as kujdestarë që të kujdeset për ju e t’ju ndihmojë 
dhe as ndërmjetësues që të ndërmjetësojë për ju tek 
Ai. Ai është i Plotfuqishëm e i Gjithëdijshëm, që të 
kujdeset për secilin prej jush e t’ia pranojë lutjet e 

Sūrah As-Sajdah (The Prostration)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis is placed on mentioning the manifes-
tations of the truth revealed by the Qur’ān, from 
which are the reality of creation and the conditions 
of the human.

 Explanation:
1  Alif Lam Meem. The discussion on similar let-

ters has already passed in Sūrah Al-Baqarah.
3  This Qur’ān that Muhammad (peace be upon 

him) has brought, was revealed to him by the Lord 
of all the worlds. There is no doubt in it.

4  These disbelievers say, “Indeed, Muhammad 
has fabricated it and attributed it to his Lord.” It is 
not as they say, rather, it is the truth in which there 
is no doubt; revealed from your Lord - O Messen-
ger - to you so that you may warn a nation to whom 
no Messenger has come before you, of the punish-
ment of Allah, perhaps they are guided to the truth 
and they follow and practice it.

4  Allah is the one who created the heavens and 
the earth, and created everything in between them 
in six days, while He is capable of creating them 
in less than the time it takes to bat an eyelid. He 
then rose over His throne in a manner that befits 
His Majesty. O people! You do not have a guardian 
who takes care of your affairs other than Him, or an 
intercessor who intercedes for you in front of your 
Lord. Do you not think and worship Allah who cre-
ated you, not worshipping others with Him?

5  Allah organises the affairs of all creations in the 
heavens and the earth, then that affair ascends to 
Him in a day, the duration of which is a thousand 

years of your counting - O people - in the world.
6  That being who organises all that is aware of everything that is present and absent, none of it is hidden from Him. 

He is the Almighty whom none can overcome; who takes retribution from his enemies and is the Merciful towards His 
believing servants.

7  He is the being who perfected everything He created, and created the human from clay, without there having been a 
previous example of him.

8  He then created the human’s children after it from a delicate fluid: semen.
9  Then He completed the creation of the human in his complete form His soul through the angel appointed with blowing 

the soul, and made for you - O people - ears so that you could hear with them, eyes so that you could see, and hearts so 
that you could understand. Little are you grateful for these bounties of Allah which He bestows upon you.

10  The idolaters who reject the resurrection say, “When we die, our bodies become dust and we become invisible in the 
earth, will we be resurrected alive again, anew? That cannot be understood.” Rather, in reality, they are rejecters of the 
resurrection and do not believe in it.

11  O Messenger! Say to these idolaters who reject the resurrection: “The angel of death who Allah has appointed to 
seize your souls shall do so, then to Me alone you will return on the Day of Judgment to give account and to be requited.

 Beneficial Points:
1.Revelation of the Book being from Allah necessitates hastening towards believing and practicing it.
2. The wisdom behind sending Messengers is that they guide their people to the straight path.
3. Creating the creation gradually was to educate the people of the value of doing something gradually, otherwise Allah 
is capable of having created it in less than the time it takes to bat an eyelid.
4. Allah transcends His creation.
5. The idolaters think of resurrection to be farfetched, despite clear evidences for it. 
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pati interesuar dënimi i Tij).  Shijoni dënimin e Zjarrit të përhershëm, për shkak të asaj që keni bërë në dynja. Duke qenë se 
Allahu përmend gjendjen e idhujtarëve, Ai përmend edhe gjendjen e besimtarëve, duke thënë: 

15  Allahu dëshiron vetëm besimin e atyre që, me t’u lexuar dhe rikujtuar argumentet (e vargjet) Tona, ata menjëherë bien në 
sexhde duke e madhëruar dhe e falënderuar Zotin e tyre e duke thënë: “Subhanallahi ue bihamdihi(I Lartësuar qoftë Allahu 
dhe vetëm Atij i përket falenderimi)!” dhe nuk tregohen aspak mendjemëdhenj për këtë.

16  Ata ngrihen nga shtrati në fundin e natës, duke lënë gjumin për t’u falur e për t’iu lutur Zotit, duke iu drejtuar Atij me 
drojë e frikë prej gjynaheve të tyre dhe me shpresë e synim në mëshirën e Tij. Janë pikërisht ata që japin lëmoshë prej asaj me 
të cilën Ne i kemi furnizuar, në ndihmë të Rrugës së Allahut dhe në ndihmë të njerëzve në nevojë. 17  Për ta nuk e di askush 
shpërblimin që Allahu u ka ruajtur në Xhenetin e Tij, prej kënaqësive dhe mrekullive të Tij, si shpërblim ndaj tyre për atë që 
kanë bërë në jetën e dynjasë. Këtë shpërblim të madh nuk mund ta perceptojë askush tjetër përveç Allahut. 

18  Vallë, njësoj është dikush që ka qenë besimtar e njeri i mirë, duke bërë vepra të mira e duke sakrifikuar kënaqësinë e rehatinë 
e vet për hir të Zotit, me dikë që ka qenë njeri i keq dhe i prishur, duke u dhënë pas shfrenimeve e gjynaheve në jetën e kësaj 
bote?! Kurrsesi, ata nuk janë njësoj! Edhe pas vdekjes ata nuk kanë për të qenë kurrë të barabartë! 19  Sa u përket atyre që 
kanë besuar Allahun, atë që u premtohej dhe kanë bërë vepra të mira, shpërblim do të kenë kopshtet e Xhenetit-Strehim, në të 
cilat do të qëndrojnë përgjithmonë. Ky shpërblim është përgatitur për ato vepra të mira që kanë bërë, duke qenë të bindur në 
shpërblimin e Tij, edhe pse nuk e kishin parë ndonjëherë. 20  Ndërsa ata që kanë dalë prej bindjes së Allahut, duke u prishur e 
shfrenuar me mohimin e Allahut dhe bërjen e gjynaheve, përfundimi i tyre në Ditën e Gjykimit do të jetë zjarri, ku do të qëndrojnë 
përgjithmonë. Sa herë do duan të dalin prej tij, do të kthehen aty forcërisht dhe do t’u thuhet me përçmim: “Shijoni dënimin e 
Zjarrit, të cilin ju e keni mohuar e konsideruar gënjeshtër në jetën e dynjasë, kur të dërguarit ju kërcënonin e ju frikësonin me të!” 

 Mësime nga ajetet:
 Besimi i mohuesve në Ditën e Gjykimit nuk do të ketë asnjë dobi, pasi atëherë do të jetë bota e shpërblimit dhe e llogarisë, 
jo e përmirësimit dhe e mundësisë.  Rreziku i indiferencës dhe i neglizhencës për t’u përgatitur për takimin me Allahun në 
Ditën e Gjykimit.  Prej shenjave që tregojnë një udhëzim të mirë e të qëndrueshëm të besimtarit është edhe falja e namazit të 
natës, veçanërisht në një të tretën e fundit të natës. 

12  Nëse do t’i shihje (o i Dërguar) kur gjynahqarët të 
ringjallen Ditën e Gjykimit, se si ata kokulur, për shkak 
të mohimit që i kanë bërë ringjalljes, duke u ndierë të 
poshtëruar para Zotit të tyre, do të thonë: “Zoti ynë! 
Tani e pamë dhe e dëgjuam atë që kemi mohuar në 
dynja - pra, ringjalljen dhe të Vërtetën me të cilën na 
erdhën të dërguarit e Tu. Na kthe edhe një herë në 
jetën e dynjasë, që të bëjmë vepra të mira që me to të 
fitojmë Kënaqësinë Tënde, pasi tani jemi plotësisht 
të bindur për këtë ringjallje e Vërtetësinë e asaj me të 
cilën na erdhën të dërguarit e Tu!”
Nëse do ta shihje gjendjen e tyre atë ditë (o i Dërguar) 
do të kishe parë një llahtari të madhe. 

13  Po të kishim dashur Ne (o i Dërguar) që t’i bënim 
njerëzit ta pranonin udhëzimin në këtë mënyrë (me 
frikë e tmerr), atëherë secili prej tyre do të udhëzo-
hej. Mirëpo Ne nuk e dëshirojmë këtë lloj besimi prej 
njerëzve, pasi ky do ishte imponim. Ne dëshirojmë 
që të vërtetohet Fjala Ime e Vërtetë mbi ata që janë 
kriminelë, mohues e mosmirënjohës, për të cilët kam 
thënë: “Unë kam për ta mbushur Xhehenemin plot e 
përplot me ata xhindë e njerëz që më kanë mohuar 
Mua. Se ata nuk kanë menduar rreth argumenteve 
të Mia që gjenden në horizonte dhe në vetet e tyre 
dhe argumenteve që Unë u pata dërguar nëpërmjet të 
dërguarve e Shpalljes. Në këtë mënyrë ata zgjodhën 
rrugën e humbjes, në vend të rrugës së besimit dhe 
të së drejtës!

14  Ditën e Gjykimit, atyre u thuhet në formë qortimi 
dhë vërejtjeje: Vuajeni, pra, tani dënimin që ju qe 
premtuar, por që e patët shpërfillur në jetën e dynjasë!  
Ju e harruat qëllimisht takimin tuaj në këtë Ditë, duke 
mohuar se do të jepnit llogari. Kështu që edhe Ne po 
ju harrojmë qëllimisht ju, duke ju lënë në atë dënim, 
pa na interesuar vuajtja juaj (ashtu siç as juve nuk ju 

12  The criminals will soon emerge on the Day of 
Judgment bowing their heads in humiliation due to 
their rejection of resurrection, feeling ashamed and 
saying, “Our Lord! I have seen the resurrection I 
used to reject, and heard the confirmation of that 
which the Messengers brought from You, so return 
us to the worldly life so that I can do good deeds 
that will make You pleased with us. Indeed, I now 
convinced of the resurrection and the truth of what-
ever the Messengers brought.” If you were to see 
the criminals in that state, you would see a grave 
scene!

13  And if I wished to give every soul guidance 
and ability, I would have forced them onto this, 
but through wisdom and justice it was necessary 
to pass the decree. that I would definitely fill hell 
on the Day of Judgment with the disbelievers from 
the Thaqalan: the jinns and the humans, because of 
their choosing the path of disbelief and error over 
the path of belief and steadfastness.

14  And on the Day of Judgment it will be said to 
them in rebuke and censure, “Now taste the punish-
ment due to your heedlesness of the meeting with 
Allah on the Day of Judgment for accountability 
in the worldly life, I shall leave you in the punish-
ment without caring for how much you suffer from 
it. Taste the punishment of the everlasting hellfire 
that will not end, because of the sins you used to 
commit in the world.
After Allah mentioned the state of the criminals, He 
mentions the state of the believers, saying,

15  “Only those people believe in my verses re-
vealed to My Messenger who, when they are re-
minded of them prostate to Allah glorifying Him together with praising Him. They are not arrogant from worshipping 
Him nor prostrating to Him in any condition.”

16  They leave their beds to worship Allah, supplicating to Him in their prayers, fearing His punishment and hoping in 
His mercy. They also spend the wealth Allah has given them in His path.

17  So no one knows what things Allah has prepared for it in terms of bringing coolness and joy to the eyes, as a reward 
for the good deeds it would do in the world. It is a reward that no one except Allah can comprehend, due to its greatness.

18  The one who believes in Allah, acts upon His commands and refrains from that which he is prohibited from, is not like 
the one who disobeys Him. The two groups are not equal in terms of requital according to Allah.

19  As for those who have faith in Allah and do good deeds, the reward prepared for them is gardens in which they shall 
remain as a mark of honour for them from Allah, a reward for the god deeds they used to do in the world.

20  As for those who left the obedience of Allah by disbelief and committing sins, the abode prepared for them on the 
Day of Judgment is the hellfire in which they shall remain forever. Every time they attempt to come out of it, they will 
be returned to it, and it will be said to them, rebuking them, “Taste the punishment of the hellfire you used to deny in the 
world, when My Messengers would warn you of it.”

 Beneficial Points:
1. Bringing faith on the Day of Judgement will not be of benefit to the disbelievers, because of them now being in the 
abode of requital not the abode of actions.
2. The danger of being unmindful, in this life, of the standing before Allah on the Day of Judgement.
3. Standing in prayer at night is way of the believers.
4. Allah has prepared for His Allah-conscious servants things which no eye has ever seen, no ear has ever heard of, and 
no human heart has ever imagined.
5. Just as the believer and transgressor do not match in qualities, they are not equal in requital either. 
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tjetrin në lidhje me cilësitë e përmendura në Teurat për Muhamedin, duke i interpretuar ato në mënyra të ndryshme e duke 
e mohuar se bëhej fjalë për Muhamedin në ato citate. Në lidhje me këtë, Allahu thotë:

25  Vërtetë që Zoti yt (o i Dërguar) ka për ta ndarë çështjen e tyre me Drejtësinë e Vet në Ditën e Gjykimit, në lidhje me 
çfarë i bëri ata të përçaheshin sa i përket pranimit të vërtetësisë tënde.

26  A nuk u pati sqaruar, vallë, atyre mjaftueshëm Teurati, se sa e sa popuj ndër shekuj përpara tyre (hebrenjve) Ne i patëm 
shkatërruar për shkak se ata kishin mohuar të dërguarit e Tanë, ndërkohë që ata sot po ecin në të njëjtat vende ku ata kishin 
ndërtuar shtëpitë e tyre?! Me të vërtetë që në këtë që po u thuhet ekzistojnë argumente. Vallë, përsëri nuk dëshirojnë, që 
t’ia vënë veshin?!

27  A nuk e vërejnë, vallë, se jemi Ne që e lëshojmë ujin e shiut në një tokë të shkretuar dhe me të bëjmë të mbijnë kullota e 
prodhime bujqësore, me të cilat ata ushqejnë kafshët e tyre e ushqehen dhe vetë?! Vallë, as këtë nuk e shohin, e ta kuptojnë 
Fuqinë e Allahut mbi ta, i Cili mund privojë prej kësaj mirësie kur të dëshirojë e t’i zhdukë ata menjëherë?! 

28  Përveç kësaj, ata thanë: “Kur do të jetë fitorja juaj, ashtu siç fitoi Musai, nëse jeni të sinqertë në atë që pretendoni?” 
29  Thuaju (o i Dërguar): “Ditën e triumfit tonë, (ashtu si me Faraonin dhe ushtrinë e tij) atyre që kanë qenë mohues nuk 

ka për t’iu bërë asnjë dobi besimi i tyre (pasi atë ditë ata do të jenë kundër nesh) dhe atyre nuk do t’u jepet asnjë afat pas 
asaj dite!”. 

30  Pastaj, largohu prej tyre (o i Dërguar) dhe vetëm prit se çfarë do të bëjnë (a do besojnë apo jo), pasi edhe ata janë duke 
pritur se çfarë do të ngjajë (a do të realizohet ky premtim apo jo)!

 Mësime nga ajetet:
 Ndëshkimi i mohuesve në jetën e kësaj bote është një mundësi që ata të pendohen.  Pohimi i përputhjes mes Muhamedit 
dhe Musait në të gjitha cilësitë dhe shpalljet e tyre, si dhe takimi i tyre natën e Israsë dhe Miraxhit.  Durimi dhe besimi i 
palëkundur janë dy cilësi të rëndësishme, pa të cilat besimtari nuk e arrin dot gradën e imamit (udhëheqës) në udhëzim dhe 
fe.  Mohimi i të Dërguarit nga ana e hebrenjve dhe kërcënimi që u bëri atyre i Dërguari i Allahut në fund të sures u realizua 
pas tradhtisë që ata i bënë atij e besimtarëve në luftën e Hendekut, pas së cilës edhe u përzunë nga Medina. 

21  Megjithatë, Ne, të tillë mohues të ringjalljes, që 
kanë dalë prej bindjes ndaj Zotit, kemi për t’i ndësh-
kuar herë pas here me një pjesë të dënimit të vogël 
në jetën e kësaj bote, si: sprova dhe fatkeqësi, para 
se t’i përfshijë dënimi i madh, që është përgatitur 
për ta në botën tjetër, nëse ata nuk pendohen e nuk 
kthehen tek Zoti i tyre. 

22  Kush mund të jetë keqbërës më i madh se dikush 
që, edhe pse i janë përkujtuar argumentet e Zotit të 
vet, me anë të dërguarve dhe Shpalljes, ai jo vetëm 
që nuk u vë veshin atyre, por edhe u kthen shpinën, 
duke mos iu bërë vonë për çfarë paralajmërohej?! 
Me të vërtetë që Ne kemi hequr dorë prej krimine-
lëve, duke i lënë të vazhdojnë në mohimin, gjynahet 
dhe mospërfilljen e argumenteve të Allahut, derisa 
të përfundojnë tek ndëshkimi i Tij, të cilin nuk e 
besonin.

23  Ne, madje edhe Musait i dhamë Librin (Teuratin), 
prandaj mos dysho aspak (o i Dërguar) se edhe ti do 
ta kesh një të tillë (Libër me Ligje Hyjnore) Libër, 
të cilin e e patëm bërë për bijtë e Israilit udhërrëfyes 
e udhëzues, 

24  Ne bëmë prej Bijve të Izraelit prijës, tek të cilët 
njerëzit mbështeteshin për të vërtetën dhe të cilët i 
orientonin të tjerët në rrugën e drejtë me lejen dhe 
përkrahjen Tonë. Kjo, sepse ata i zbatonin me durim 
urdhërimet dhe ndalimet e Allahut, i duronin lëndi-
met që pësonin në rrugën e Tij, si dhe i besonin me 
bindje shpalljet që Allahu kishte zbritur të dërguarve 
në popullin e tyre.
*Pasi Allahu u solli hebrenjve si shembull shpalljen 
e Musait dhe shembullin e Librit të Tij, në mënyrë 
që ata ta vërtetonin edhe Shpalljen e Muhamedit dhe 
të Librit të tij, që është si ai i Musait (sipas asaj që 
gjenin në Librat e tyre), hebrenjtë u përçanë me njëri-

21  I will definitely make these disbelievers who 
left the obedience of their Lord and do not repent, 
suffer trials and afflictions in the worldly life, for 
perhaps due to those worldly afflictions, they will 
repent to Allah.

22   There is no one more oppressive than the one 
who is admonished with the verses of Allah but 
does not take heed, but turns away without caring 
about them. Indeed, I will inevitably take retribu-
tion from the criminals, because of their commit-
ting disbelief and sins, and their turning away from 
the My verses.

23  Verily, I gave Moses the Torah, so - O Messen-
ger - do not be in doubt over you having met Moses 
in the Night Journey and the Ascension. I made the 
book revealed to Moses a guide for the Israelites 
from deviance.

24  And I made leaders from the Children of Is-
rael whom the people would emulate and follow. 
They became guides to the truth when they were 
patient in calling others to Allah and fulfilling the 
commands of Allah and refraining from His prohi-
bitions, and when they firmly believed in His Ayahs 
that were revealed to their Messengers.

25  O Messenger! Indeed, your Lord is the one who 
will judge between them on the Day of Judgment 
in matters they would dispute in the world; so He 
will make the one on truth clear from the one on 
falsehood, and requite each with what they deserve.

26  Are these people blind that they cannot see how 
many of the previous nations I destroyed before 
them? Here they are, walking past dwellings which 
were previously resided in by those who were de-

stroyed, yet they do not take heed from their state? Indeed, in the destruction of the previous nations due to their disbelief, 
are lessons from which the truth of their Messengers can be proven, who came to them from Allah. Will these rejecters 
of the verses of Allah then not listen attentively using their intellects?

27  Do these rejecters of resurrection not see that I send rainwater to a barren land in which there are no plants, and then 
take out the crops by rain water, from which their cattle eat as well as themselves? Do they not see that and understand 
that whoever causes the barren earth to grow, is capable of reviving the dead?

28  Those that reject the resurrection say, while seeking the punishment in haste, “When is this judgement that you claim 
is going to be made between us and yourselves on the Day of Judgement, and consequently our abode will be hellfire 
and yours paradise?”

29  O Messenger! Say to them: “O Messenger say to them: the day of the judgement, when it comes, will be too late to 
believe for those who denied the truth in the world. Nor will they be given respite to make repentance.”

30  O Messenger! So turn away from these people after they have persisted in their deviance, and wait for the punishment 
of Allah to befall them. Indeed, they wait for an unpredictable turn of fortune against you, but in reality they only await 
their destruction.

 Beneficial Points:
1. The punishment of a disbeliever in this world is a means to his repenting.
2. Turning away from the verses of Allah is dangerous.
3. Proof of our Prophet (peace be upon him) meeting Moses (peace be upon him) on the Night Journey and the Ascension.
4. Patience and firm belief are qualities of the leaders in religion.
5. Sending rain and causing the earth to grow is proof of resurrection on the Day of Judgement.
6. Repentance from sins can only be done in the world, before seeing death.

٣٣٧٣
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mekas), ashtu siç nuk mund t’i konsideroni gratë tuaja të ndaluara si nëna, duke u thënë: “Më je bërë si shpina e nënës 
sime!” E po ashtu nuk mund të konsiderohen si bij të vërtetë as ata që i birësoni. Të gjitha këto janë zakone të para 
Islamit dhe fjalë që i thoni me gojë, por që s’përputhen me të vërtetën. Gruaja nuk është nëna juaj (nuk është e ndaluar 
si nëna) dhe as fëmija i birësuar nuk është fëmija juaj (nuk gëzon të drejtat ligjore të fëmijës biologjik). Allahu i thotë 
këto të vërteta, që njerëzit të veprojnë sipas tyre dhe Ai orienton në rrugë të drejtë.

5  Thërritini ata sipas etërve të tyre, pasi kjo është drejtësi tek Allahu. E nëse ndodh që ju të mos e dini emrin e etërve 
të tyre, atëherë ata janë vëllezërit tuaj në të njëjtin besim dhe në kujdestarinë tuaj. 
Ju, për këto gjynahe që u përmenden, nuk do të merreni në përgjegjësi, nëse gaboni pa dashje dhe flisni diçka kaq të 
padrejtë, por Ai do t’ju marrë në përgjegjësi nëse e thoni qëllimisht atë me zemër. Dijeni se Allahu është Falës dhe Më-
shirues i shkuarës së atyre që pendohen e kërkojnë falje. 

6  Po të kishte qenë dikush që do të mund të quhej si baba i besimtarëve, atëherë Pejgamberi është më parësori të quhet 
i tillë, pasi ai është më i mëshirshëm e u do të mirën atyre, më shumë sesa ata mund të jenë ndaj vetes së tyre, ndërsa 
gratë e tij do të ishin nënat e tyre. Të gjithë të afërmit e tyre sipas afërsisë që kanë me të Dërguarin do të kishin qenë 
më parësorë për ta pasur këtë vlerësim e mbështetje tek besimtarët. Më pas vijnë ata për të cilët është treguar në Librin 
e Allahut, besimtarët e hershëm, që kanë besuar të parët dhe pastaj muhaxhirinët, që lanë gjithçka për këtë besim e fe 
për të ndjekur e mbrojtur të Dërguarin e Allahut. Kjo përveç ndonjë rasti kur ju (o ensarët) dëshironi që t’u bëni ndonjë 
të mirë njerëzve tuaj, që i keni nën kujdestari apo jeni nën kujdestarinë e tyre, duke i mbështetur ekonomikisht ata në 
fillim, në vend të tyre (muhaxhirinëve). Në këtë rast, kjo për ju është e lejuar dhe ka qenë shënuar edhe para këtij ajeti 
(në një ajet tjetër) në Libër- Kuran (shih: el-Enfal:75).

 Mësime nga ajetet:
 Nuk ka njeri më punëmirë sesa ai që urdhëron për mirë dhe ndalon nga e keqja.
 Mosmarrja në përgjegjësi e gabimeve të këtij Umeti, nëse ato bëhen pa dashje e pa qëllim.
 Obligimi i dhënies përparësi dëshirës dhe pozitës së Pejgamberit përpara dhënies përparësi vetes.
 Sqarimi i pozitës së lartë që kanë tek besimtarët gratë e Pejgamberit, martesën me të cilat Allahu e ndaloi, pasi ato 
konsiderohen nënat e besimtarëve.

SURJA “EL-AHZAB”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Nxjerrja në pah e përkujdesjes së Allahut ndaj të 
Dërguarit të Vet, duke e mbrojtur atë dhe familjen 
e tij.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  O i Dërguar! Tregohu i qëndrueshëm, ti dhe ata 

që janë me ty, në devotshmërinë tënde ndaj Allahut, 
duke i vënë në zbatim urdhrat e Tij dhe duke u lar-
guar prej ndalesave të Tij! Frikësoju vetëm Allahut 
dhe mos i ndiq mohuesit dhe hipokritët në çfarë 
thonë e u pëlqen, pasi Allahu është i Gjithëdijshëm 
për çdo gjë që ata kurdisin dhe i Urtë në gjithçka 
që Ai bën e urdhëron.

2  Ti ndiq vetëm atë që të është shpallur ty nga 
Zoti yt, pasi Allahu di mirë për çdo gjë që ju e 
veproni! Atij nuk i fshihet asgjë prej jush dhe ka 
për t’ju shpërblyer e marrë në llogari për çdo gjë 
që ju bëni.

3  Mbështetju vetëm Allahut, për të gjitha çësh-
tjet e tua, pasi Allahu i Lartësuar është Kujdestar e 
Mbrojtës i mjaftueshëm për këdo që kërkon mbësh-
tetjen e Tij e mbështetet vetëm tek Ai!
*Pas kësaj, Allahu përmend disa prej dyshimeve e 
mashtrimeve që hipokritët e mohuesit i përhapnin 
në shoqëri, në mënyrë që me to të tregonin epërsi 
apo të tregonin se ata kishin traditat e zakonet e 
tyre të pandryshueshme, që nëse prekeshin, njerëzit 
mund të mos e pranonin Islamin:

4  Asnjë njeriu Allahu nuk i ka dhënë dy zemra 
në kraharorin e tij (siç pretendonin disa idhujtarë 

The Confederates (Sūrah Al-Ahzab)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on Allah’s taking care of His Prophet 
(peace be upon him), and protecting his personage 
and his household.

 Explanation:
1  O Prophet, remain firm, you and those with you, 

on being Mindful, through carrying out His com-
mands and refraining from His prohibitions, and 
fear Him alone. And do not obey the disbelievers 
and hypocrites in what they desire. Allah is Know-
ing of the plans the disbelievers and hypocrites 
make, and Wise in His creating and managing.

2  And follow the revelation your Lord reveals to 
you. Allah is Aware of what you do. None of that 
escapes Him, and He shall reward you for your ac-
tions.

3  And rely on Allah alone in all your affairs. And 
He is sufficient as a protector for those of His serv-
ants who trust in Him.

4  Just as Allah has not placed two hearts in the 
chest of any man, as some of them believe, likewise 
He did not make wives like mothers with respect to 
being forbidden to marry, and likewise He did not 
make claimed sons like biological sons, because 
thihar which is for a man to make his wife unlaw-
ful for himself, and likewise, claiming the children 
of others as one’s own are practices of ignorance 
which Islam has nullified. That making unlaw-
ful through thihar and taking as sons those whose 
fathers you are not is a statement you repeat with 
your mouths, which has no reality. The wife is not 
a mother nor is the claimed son rightfully for the 
claimant. And Allah says the truth so that His servants practice it, and He guides towards the path of truth.

5  Attribute those you claim to be your sons towards their real fathers, because attributing them towards them is justice 
in the eyes of Allah. But if you do not know their fathers to whom you can attribute them, then they are your brothers in 
religion and the sons of your uncles, so call them by: “O brother” or “O cousin”. And there is no sin on you if one of you 
makes a mistake and attributes a claimed son towards his claimant, but you will be sinful if you intentionally say that. 
And Allah is Forgiving to those of His servants who repent, Merciful to them as He did not punish them due to mistakes.

6  The Prophet Muhammad (peace be upon him) has more right over the believers than their own selves in whatever he 
calls them to, even if they incline towards something else. And his wives are like mothers for all believers, hence it is 
unlawful for any believer to marry any of them after he passes away. 
Relatives are more deserving of one another in inheritance by Allah’s decree than the believers and those who migrated 
for Allah’s cause, who would previously inherit by means of contractual agreement between themselves in the beginning 
of Islam. Then Allah abrogated their inheriting from one another after that. Except if you, O believers, do good towards 
your close associates besides the inheritors, by making a bequest for them and being kind to them, then that is your right. 
That is a decree inscribed in the Preserved Tablet.

 Beneficial Points:
1. There is nobody above being commanded to good and forbidden from evil.
2. Likening wives to mothers is a grave evil and lie.
3. It is unlawful to claim a child as one’s own. 4. Accountability for unintentional mistakes has been removed from this 
nation.
5. It is necessary to give preference to what the Prophet commands (peace be upon him) before one’s own desires.
6. The high status of the wives of the Prophet (peace be upon him) and the unlawfulness of marrying them after him, as 
they are the mothers of the believers.
7. All blood relatives are legitimate inheritors. 
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fyti dhe aty ju mendonit për Allahun lloj-lloj gjërash, të cilat asnjëri prej jush nuk i mendonte si tjetri.
11  Aty, pra, në atë luftë të Hendekut, u vunë në provë vërtet të vështirë besimtarët dhe u tronditën fuqishëm, për shkak të asaj 

me të cilën u përballën. Pikërisht aty u dallua ai që kishte besim të fortë në Fuqinë e Allahut dhe ndihmën e Tij prej atij që kishte 
besim të dobët në premtimin e Allahut për t’i dhënë Pejgamberit të Vet fitoren e premtuar, ashtu siç ia dha edhe Musait kundër 
Faraonit dhe ushtrisë së tij.

12  Aty hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishin sëmundjen e dyshimit, thoshin: “Allahu dhe i Dërguari i tij na paska premtuar 
veç një mashtrim, kur na thoshin se Allahu do na bënte vend në tokë e do të na mundësonte të triumfonim kundër armiqve tanë!” 

13  Si dhe atëherë kur një pjesë prej tyre iu drejtuan, duke iu thënë: “O banorët e Jethribit (me emrin para Islamit, e jo siç e qua-
nin besimtarët - Medine!) Nuk ka qëndresë nga ju që do mund t’i bëjë ballë kësaj ushtrie, nëse rrini pranë këtij hendeku. Prandaj 
kthehuni e mbrojini gratë e fëmijët në shtëpitë tuaja!” 
Ndërkohë që një grup prej tyre kërkonin leje prej Pejgamberit, duke thënë: “Është e vërtetë. Shtëpitë tona janë të pambrojtura!”, 
edhe pse ato në të vërtetë nuk ishin të pambrojtura siç pretendonin. mirëpo ata e thonin këtë gënjeshtër si justifikim, pasi donin 
t’ia mbathnin prej armikut.

14  E jo vetëm kaq, por, nëse atyre do u kishin depërtuar ushtritë e idhujtarëve nga të gjitha anët e Medinës e të ishin pushtuar, 
të tillëve, nëse do t’iu kërkohej të ktheheshin edhe një herë në idhujtari e ta mohonin Allahun e ta shanin të Dërguarin e Tij e t’i 
vrisnin besimtarët, edhe këtë ata do ta kishin bërë. Madje këtë do ta kishin bërë që aty, por vetëm një moment shumë i shkurtër i 
pengoi ta bënin këtë, të cilin ata e prisnin për t’u bërë me idhujtarët kundër jush.

15  Ndërkohë që ata hipokritë i kishin dhënë besën Allahut se kurrë nuk do t’ia kthenin shpinën Atij dhe as të Dërguarit të Tij, betim 
ky për të cilin tek Allahu do të jepet llogari!

 Mësime nga ajetet:
 Pozita e lartë e pesë të dërguarve të mëdhenj, që njihen ndryshe edhe si “Ulul-Azmi”.  Mbështetja dhe përkrahja 
që Allahu u bën robërve të Vet besimtarë sa herë që ata përballen me vështirësi e sprova të fuqishme.  Poshtërimi që 
hipokritët u bëjnë besimtarëve, për shkak të të cilëve ata përballen me sprova. Poshtërsia e hipokritëve për të pritur 
rastin më të volitshëm për të shfaqur mohimin e tyre.

7  Përkujto, o i Dërguar, kur Ne morëm besën e pa-
thyeshme prej të dërguarve, që ta transmetonin gjithçka 
që u zbriti Allahu e të mos e fshihnin asgjë prej saj, ashtu 
siç e morëm dhe prej teje. Ne e morëm besën edhe prej 
Nuhut, Ibrahimit, Musait, Isait - birit të Merjemes. Të 
gjithë na dhanë një besë të fortë, se do ta përmbushnin 
atë që u ishte besuar, domethënë përçimin e Mesazhit 
të Allahut.

8  Allahu e mori këtë besë të fortë prej këtyre të dër-
guarve, në mënyrë që t’i pyeste të sinqertët për vërte-
tësinë e tyre (të dërguarve), që me përgjigjen e tyre (të 
sinqertëve) Ai t’u mbyllë gojë mohuesve të Allahut dhe 
të Dërguarit e Tij. Allahu u ka përgatitur mohuesve një 
dënim vërtet të dhembshëm.

9  O ju që i besoni e i kryeni veprat me të cilat Allahut 
ju ka urdhëruar! Kujtojeni mirësinë e madhe të Allahut 
ndaj jush (në betejën e Hendekut), kur ju erdhi në Me-
dinë një ushtri mohuesish gjigante nga e gjithë Arabia, 
mbështetur madje edhe nga hipokritët dhe hebrenjtë e 
Medinës. Ata kishin qëllim që t’ju zhduknin nga faqja e 
dheut një herë e përgjithmonë. Mirëpo, Ne dërguam mbi 
ta një stuhi të fuqishme ere me rërë, si dhe një ushtri me 
engjëj, të cilën ju nuk e patë. Pas kësaj mohuesit do t’ia 
mbathnin duke mos arritur asgjë prej asaj që synonin. 
Ndërkohë, Allahu i shikonte të gjitha ato që ju bënit: 
hapjen e mundimshme të Hendekut, sakrificat dhe re-
zistencën tuaj, si dhe çdo gjë që ju thonit e vepronit. Atij 
nuk i fshihej asgjë prej jush, vepra për të cilat ju shpër-
bleu e do t’ju shpërblejë edhe në Ditën e Gjykimit.

10  Ata ju sulmuan nga sipër luginës (me shigjetat e 
tyre) dhe nga poshtë saj, duke ju goditur me kalorësinë e 
tyre, si nga lindja, ashtu edhe nga perëndimi. Ndërkohë 
shikimet tuaja shpërqendroheshin nga sulmet herë nga 
njëra anë e herë nga ana tjetër. Nga rrahjet e fuqishme 
prej frikës që kishit, gati sa zemrat nuk ju arritën tek 

7  O Messenger, remember when I took a firm 
covenant from the prophets that they will worship 
Allah alone and not associate any partner with Him, 
and that they will convey the revelation sent to 
them. And I have taken it especially from you, and 
from Noah, Abraham, Moses, Jesus son of Mary. 
I have taken a firm covenant from them to fulfil 
the conveying of Allah’s messages they have been 
entrusted with.

8  Allah took this firm covenant from the prophets 
so He can ask the truthful Messengers regarding 
their truthfulness, to silence the disbelievers, and 
Allah has prepared for those who disbelieve in Him 
and His Messengers a painful punishment on the 
Day of Judgment, and it is the fire of hell.

9  O those who have faith in Allah and practice 
what He has legislated, remember Allah’s favour on 
you when the armies of the disbelievers came to 
Madina, prepared to fight you, and the hypocrites 
and Jews supported them. Then I sent upon them 
the eastern winds through which the Prophet (peace 
be upon him) was helped, and I sent armies of an-
gels you did not see. Then the disbelievers turned 
away fleeing, not being able to do anything. And 
Allah is Seeing what you do. None of that is hidden 
from Him and He shall reward you for that.

10  And that was when the disbelievers came to 
you from the top of the valley and from the bottom, 
from the East and West, when the eyes turned away 
from everything besides seeing the enemy and the 
hearts reached the throats due to intense fear. And 
you were thinking different thoughts regarding Al-
lah. At times you were thinking of help and at time 

you were thinking of losing hope from Him.
11  In that position in the Battle of the Trench, the believers were tested through the enemies.
12  On that day, the hypocrites and those of weak faith, whose hearts contain doubts said: “The promise of Allah and his 

messenger for victory and being established on this land is false and baseless.”
13  O Messenger, remember when a group of hypocrites said to the people of Madina: “O people of Yathrib (the name for 

Madina before Islam), there is no stability for you by the peak of Silah near the trench, so return to your homes”. And a 
group of them was seeking permission from the Prophet (peace be upon him) to return to their homes, claiming that their 
homes were exposed to the enemy, but they were not exposed as they claimed. They were only seeking to flee from their 
enemy through this false excuse.

14  And if the enemy were to enter upon them in Madina from all its sides and ask them to return to disbelieving and as-
sociating partners with Allah, they would grant their enemy this, and they would not lag behind from becoming renegade 
and turning back towards disbelief except a little.

15  And these hypocrites had promised Allah after they fled from fighting on the occasion of Uhud that if Allah were to 
make them witness another battle, they will definitely fight their enemy and not flee out of fear. However, they broke 
their promise. And the servant is responsible for the promise he made to Allah and he will soon be questioned about it.

 Beneficial Points:
1. The Messengers of Resolve have a special status.
2. Allah helps His believing servants when difficulties befall.
3. The test which the believers went through in the Battle of the Trench was great.
4. The hypocrites desert the believers during tribulations.
5. False claims and breaking pacts is a quality of the hypocrites. 
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dhe një ere të fuqishme, hipokritët përhapnin panik në mesin e besimtarëve duke mos e pranuar se Allahu i mposhti ushtritë e i bëri 
kundërshtarët të tërhiqeshin e ta linin luftën pa arritur asnjë fitore. prandaj Allahu i qetësoi besimtarët, duke u thënë:

20  Ata, nga frika që kanë, akoma vazhdojnë të mendojnë se ushtritë aleate nuk janë larguar. Por edhe nëse ushtritë aleate do të kthe-
heshin përsëri, ata ose do kishin dëshiruar të kishin qenë jashtë Medines në mesin e nomadëve të shkretëtirës e të pyesnin njerëzit se 
ç’ndodhi me ju, sikur të mos kishin qenë fare me ju. Ose, nëse do të kishin qenë në mesin tuaj, ata kurrë nuk do të kishin luftuar përkrah 
jush, përveçse pak, sa për të mos u zbuluar tërësisht hipokrizia e tyre.
*Pasi Allahu ua kujtoi besimtarëve atë kohë aq të rrezikshme, kur sulme të tilla bëheshin aq dendur, saqë disa herë muslimanët mezi e 
mbanin frymën; përmendi gjithashtu edhe karakterin e Pejgamberit teksa Medina gjendej e rrethuar nga çdo anë. Brenda saj, jo vetëm 
burrat, por edhe gratë e fëmijët ishin në rrezik vdekjeje. Megjithatë, Pejgamberi këmbëngulte e u kërkonte besimtarëve të adhuronin 
Allahun me përpikëri e përkushtim pesë herë në ditë, si gjëja më e shtrenjtë për ta. Ndaj dhe Allahu thotë për të: 

21  Ju, o besimtarë, keni tek fjala dhe vepra e të Dërguarit të Allahut shembullin më të përkryer. Ai u përfshi edhe vetë në luftë për të 
mbrojtur fenë e Allahut, duke u bërë kështu shembull i përjetshëm për këdo që shpreson shpërblimin dhe mëshirën e Allahut, që beson 
Ditën e Gjykimit dhe punon për të dhe e përmend Allahun shumë. Ndërsa Ai, që nuk beson në Ditën e Gjykimit dhe nuk e kujton shumë 
Allahun nuk e pason të Dërguarin e Allahut j. 

22  Ndërsa besimtarët, ndryshe nga hipokritët (që nuk u besonin tregimeve të Allahut në Kuran), kur i panë ushtritë e mohuesve të 
bashkuara kundër Pejgamberit e dobësisë së tyre, (iu kujtua ballafaqimi i Musait me Faraonin dhe ushtritë e tij) thanë: “Kjo është ajo 
përballje vendimtare mes të kotës dhe të Vërtetës që na e pati premtuar Allahu dhe i Dërguari i Tij prej kohësh. Kjo na e shton edhe 
më shumë bindjen se Allahu dhe i Dërguari i Tij thonë të Vërtetën!” (Shih: es-Sexhde:21) E ajo ushtri gjigante, jo vetëm që ata nuk i 
lëkundi, por atyre u shtoi edhe më shumë besimin dhe përkushtimin ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij.

 Mësime nga ajetet:
 Vdekja për njeriun është caktuar, prandaj ai nuk ka pse ta ketë frikë atë vdekje që nuk i është caktuar, siç nuk mund t’i ikë vdekjes që 
Allahu ka caktuar për të.  Sabotimi në mbrojtjen e rrugës së Allahut është cilësi e hipokritëve.  I Dërguari i Allahut është shembulli 
më i mirë i besimtarëve në çdo fjalë dhe vepër të tijën.  Besimi i palëkundur në Allahun dhe të nënshtruarit ndaj Tij janë cilësi të 
besimtarëve të vërtetë.

16  Thuaju, o i Dërguar: “Nuk ka për t’ju bërë dobi ikja, 
nëse ju dëshironi t’i ikni vdekjes apo ekzekutimit tuaj, 
madje edhe nëse do të arrinit të shpëtonit, ju do kishit 
jetuar vetëm për pak kohë!”. 

17  (Pastaj) thuaju: “Kush do të ishte ai që do t’ju shpë-
tonte prej caktimit të Allahut, nëse Ai me këtë (caktim 
për të vdekur) ka dëshiruar për ju ndonjë të keqe (si 
ndëshkim për hipokrizinë tuaj) ose ndonjë mëshirë (me 
rënien shehidë)?!” Askush nuk do i kishte shpëtuar ata, 
nëse Allahu do u kishte caktuar atyre vdekjen aty. Përveç 
Allahut ata nuk kanë për të gjetur asnjë mbrojtës dhe as 
ndonjë ndihmues. 

18  Vërtet, Allahu i njeh shumë mirë edhe sabotuesit në 
mesin tuaj, të cilët i pengonin të tjerët për të luftuar për-
krah të Dërguarit të Allahut.  Ata u thonin vëllezërve të 
tyre: “Ejani me ne dhe mos shkoni në luftë me ata, që të 
mos vriteni! Kemi frikë se do të vrtieni.” Këta pengues 
nuk vinin për t’u përballur me armikun dhe as nuk merrnin 
pjesë në luftë, përveçse ndonjëherë rrallë, sa për të mos u 
turpëruar e të mos kuptohej se ata nuk duan ta ndihmojnë 
fenë e Allahut apo të Dërguarin e Tij. 

19  Ata ngurronin t’ju ndihmonin juve, o besimtarë, madje 
nuk i linin as të tjerët ta bënin këtë. E sa herë që i kaplonte 
frika gjatë sulmeve, ti (o i Dërguar) i sheh se si të shikojnë 
ty duke i rrotulluar e përpëlitur sytë, sikur të ishin në prag 
të vdekjes. E sa herë që kalonte rreziku dhe frika, ata ju 
shponin me gjuhët e tyre të mprehta, duke ju privuar prej 
çdo të mire, madje edhe prej një fjale të mirë mbështetëse 
apo ndonjë tolerimi për diçka më shumë prej plaçkës së 
luftës. Ata nuk kanë besuar as Allahun dhe as Ditën e 
Gjykimit, ndaj Allahu ua ka fshirë atyre të gjitha veprat 
që kanë bërë e nuk e pranon asgjë prej tyre. Sigurisht që 
kjo gjë është e lehtë për Allahun. 
*Edhe pse Allahu i shpartalloi radhët e ushtrive të armikut, 
duke ua prishur atyre çadrat nëpërmjet një stuhie me rërë 

16  O Messenger, say to these people: “Fleeing will 
never benefit you if you flee from fighting, out of 
fear of death or being killed, because the appoint-
ed times are fixed, and fighting do not bring them 
closer nor does fleeing distance them. And if you 
do flee and your time has not come, you will not be 
able to enjoy life except for a short while”.

17  O Messenger, say to them: “Who can save you 
from Allah if He intends for you the death or being 
killed you dislike, or He intends for you the safety 
and good you hope for? There is nobody to save 
you from that”. And these hypocrites will not find 
for themselves any associate besides Allah to take 
care of their affairs, nor any helper to save them 
from Allah punishing them.

18  Allah knows those of you who hold others back 
from fighting alongside Allah’s Messenger (peace 
be upon him) and those who say to their brothers: 
“Come to us and do not fight alongside him, lest 
you get killed, because we fear you will get killed”. 
And these forsaken people do not come to battle or 
participate in it except rarely, to remove blame from 
themselves, not to help Allah and His Messenger.

19  O group of believers, they are miserly with 
you with their wealth, so they do not help you by 
spending it; miserly with their souls, so they do not 
fight alongside you; and miserly with their love, so 
they do not love you. Then when fear at the time of 
meeting the enemy comes, you will see them look-
ing at you, O Messenger, with their eyes rolling 
out of cowardice, just as the eyes of a person who 
is suffering the pangs of death roll. But when fear 
leaves them and they become content, they harm 
you verbally with abusive sharp tongues. They are greedy for booty which they look for. Those who have been described 
with these qualities have not truly believed, so Allah cancelled the reward of their actions. And this cancelling was easy 
for Allah.

20  These cowards think the coalition conspiring to fight Allah’s Messenger (peace be upon him) and fight the believers 
will never leave until they totally destroy the believers. And if it is decreed that the coalition come another time, these 
cowardly hypocrites will wish they were not in Madina, but rather they were with the bedouins far from it, asking regard-
ing your news: what happened to you after your enemies fought you? And even if they were amongst you, O believers, 
they would not have fought alongside you except a little, so do not pay attention to them or be sad over them.

21  There has been for you an excellent example in what Allah’s Messenger said, carried out and practiced, for he present-
ed his own noble self and personally engaged in battle, so how after that can you be miserly with your souls over his soul? 
And only he who is hopeful of the Last Day, works for it and remembers Allah abundantly will follow Allah’s Messenger 
(peace be upon him). As for the one who is not hopeful of the Last Day and does not remember Allah abundantly, he does 
not follow His Messenger (peace be upon him).

22  When the believers saw the companies which had gathered to fight them, they said: “This is the test, tribulation and 
help Allah and His Messenger promised us, and Allah and His Messenger were true in this, for it has occurred”. And 
seeing the companies did not increase them except in faith and submission to Him.

 Beneficial Points:
1. The appointed times are fixed; fighting cannot bring them closer nor can fleeing from them distance them.
2. Hindering from striving in Allah’s way in always the condition of the hypocrites.
3. The hypocrites are few in number at the time of anxiety but many at the time of desiring something.
4. The hypocrites do not bear worry for the nation.
5. The Messenger (peace be upon him) is a role model for the believers in his sayings and actions.
6. Reliance in Allah and submitting to Him is from the qualities of the believers. 
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e tyre frikën dhe tmerrin prej jush, ku një pjesë prej tyre, për shkak të asaj çfarë bënë, i vratë e një pjesë prej tyre i robëruat. 
27  Ashtu siç ju dha juve trashëgim tokën e tyre me gjithçka që ata e kishin punuar e mbjellë, me kopshtet dhe palmat e tyre, me shtëpitë dhe pasuritë e tyre të 

patundshme, Ai ka për t’ju dhënë edhe tokën që ju kurrë nuk e keni shkelur më parë, - qoftë ajo e Hajberit, e lindjes apo e perëndimit. Allahu ka mundësi për 
çdo gjë. Pra, mos ua vër veshin mohuesve dhe hipokritëve, pasi Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.
* Meqë i Dërguari i Allahut ua shpërndante njerëzve në nevojë gjithçka që kishte, duke ruajtur për vete vetëm pak gjë, gratë e tij u përpoqën që ta bindnin 
të mbante diçka më shumë prej pasurisë që u binte në dorë muslimanëve, në mënyrë që edhe ato të gëzoheshin e t’u përmirësohej sadopak mirëqenia. Allahu 
sqaroi se rruga e Tij nuk mund të bashkohet me lakminë e kësaj bote: 

28  O Pejgamber! Thuaju grave të tua, që kërkojnë prej teje shtimin e të mirave të tyre: “Kjo është jeta modeste, që unë dëshiroj të bëj. Nëse ju nuk dëshironi 
të bëni të njëjtën jetë (të thjeshtë) me mua, por dëshironi jetën e kësaj bote, bukuritë e kënaqësitë e saj, atëherë, pasi ta keni menduar mirë e vendosur, ejani që 
unë t’jua jap atë pasuri e të mirat e shkurorëzimit tuaj dhe t’ju ndaj me mirësjellje, duke qenë të kënaqura dhe aspak të dëmtuara prej kësaj.

29  Por nëse ju zgjidhni të bëni durim në këtë rrugë, siç unë dëshiroj të jetoj, me qëllim që të fitoni kënaqësinë e Allahut dhe kënaqësinë e të Dërguarit të Tij, 
si dhe dëshironi ta keni të sigurt Xhenetin në botën tjetër, atëherë bëni durim me atë që ju mjafton. Allahu ka përgatitur një shpërblim vërtet të madh për secilën 
prej jush që bën vepra të mira, duke duruar e duke ruajtur një marrëdhënie të mirë bashkëshortore”. *Pasi gratë e Pejgamberit zgjodhën të gjitha Allahun dhe 
të Dërguarin e Tij, Allahu i Lartësuar u drejtohet atyre, si nënat e besimtarëve që ishin, me disa këshilla e porosi serioze, që prej tyre të përfitonin edhe gratë 
e besimtarëve, duke e zgjedhur Allahu këtë mënyrë të tërthortë për to, në mënyrë që të mos pezmatoheshin ndjenjat e tyre e të mos arrinin tek keqkuptimi i kë-
shillës: 30  O gratë e Pejgamberit! Nëse Ditën e Gjykimit ndonjëra prej jush do të vijë me ndonjë gjynah të bërë hapur, fjalë apo ndonjë zgjedhje, ndryshe nga 
ajo që ka thënë apo zgjedhur Allahu e i Dërguari i Tij, të cilën njerëzit kanë për ta marrë si shembull, në vend të shembullit që ka lënë e ka porositur i Dërguari 
i Allahut, asaj Allahu ka për t’ia dyfishuar dënimin në Ditën e Gjykimit. Kjo për shkak të pozitës dhe vlerës që Allahu u ka dhënë atyre në sytë e besimtarëve, 
duke i quajtur nënat e besimtarëve dhe për shkak të figurës së Pejgamberit. Ky dyfishim i dënimit për Allahun është shumë i lehtë.

 Mësime nga ajetet:
 Vlerësimi që u bën Allahu sahabëve (shoqëruesve) të të Dërguarit të Allahut është një prej nderimeve më të mëdha për ta.  Ndihma 
dhe mbështetja e Allahut ndaj robërve të Vet ka për t’u gjendur pranë tyre nga ajo anë që ata nuk e presin, nëse ata ia kanë frikën Atij 
dhe i përkushtohen.  Përfundimi i keq i tradhtisë së hebrenjve, duke ndihmuar dhe duke u bërë një me ushtritë aleate idhujtare.  

Zgjedhja që gratë e Pejgamberit i bënë kënaqësisë së Allahut dhe udhëzimit të Pejgamberit të Tij është argument i besimit të fortë e të 
qëndrueshëm që ato kishin në Allahun dhe të Dërguarin e Tij.

23  Në mesin e besimtarëve pati burra të atillë që e përmbushën 
premtimin që ia kishin dhënë Allahut, duke u treguar të qëndrueshëm 
e të duruar në përpjekjen e tyre për të mbrojtur rrugën e Allahut. 
Tashmë disa prej tyre e kanë arritur qëllimin e tyre, duke vdekur 
apo duke u vrarë në mbrojtje të rrugës së Allahut, ndërsa disa të 
tjerë janë akoma në pritje që t’u jepet kjo mundësi, në mënyrë që 
edhe ata të bien shehidë (dëshmorë) në mbrojtjen e rrugës së Tij. 
Ata janë tepër të vendosur për këtë, ndryshe nga ajo çfarë bënë 
hipokritët me premtimin që kishin dhënë. 24  Kjo ishte vetëm një 
sprovë për ju, në mënyrë që Allahu t’i shpërblejë të sinqertët për 
mbajtjen besës së dhënë duke përmbushur atë që ia patën premtuar 
Allahut. Po ashtu (kjo ishte një sprovë) që t’i dënojë hipokritët, 
për shkak të mospërfshirjes për të sakrifikuar për Allahun dhe të 
Dërguarit të Tij, duke mos ua pranuar pendimin për atë që kanë 
bërë, nëse Ai e dëshiron këtë, ose t’i falë duke ua pranuar pendimin, 
nëse ata pendohen dhe i kërkojnë falje. Vërtet, Allahu është Gafur 
(Mbulues e Falës i gjynaheve) ndaj kujtdo që i kërkon falje dhe 
Rrahim (Mëshirëplotë) ndaj atyre që sakrifikojnë për t’i vënë në 
zbatim porositë dhe dispozitat e Allahut. 25  Allahu i zmbrapsi 
mohuesit e mbledhur nga tërë Arabia (Kurejshët, Gatafanët dhe 
fiset që u ishin bashkuar), bashkë me mllefin dhe hidhërimin e tyre, 
duke mos arritur prej asaj që ata shpresonin e dëshironin asnjë lloj 
të mire (as fitore e as famë) pa asnjë humbje për besimtarët. Allahu 
gjithmonë do t’u mjaftojë besimtarëve të Vet në luftë, ashtu siç u 
dërgoi armiqve të tyre erën e stuhishme me rërë e zbriti engjëj për 
ta. Dijeni se Allahu gjithmonë ka qenë Kauij (i Fortë), që e përmban 
zemërimin dhe ndëshkimin e Tij dhe asnjë ushtri mund të matet 
me fuqinë e Tij. . Ai ka qenë gjithmonë edhe Aziz (i Plotfuqishëm) 
dhe po të donte mund t’i shkatërronte ata tërësisht, siç i shkatërroi 
edhe popujt mohues përpara tyre. 26  Për sa u përket hebrenjve, 
ndjekësve të Librit të mëparshëm - Teuratit, të cilët i ndihmuan dhe 
i mbështetën ushtritë aleate kundër Pejgamberit dhe besimtarëve, 
duke u treguar të pabesë ndaj marrëveshjes me ju, o besimtarë, ju e 
patë vetë se si Allahu i nxori ata prej kështjellave të veta, në të cilat 
ata ishin të sigurt prej çdo armiku. Ju e patë se si Ai futi në zemrat 

23  Amongst the believers are men who were true 
to Allah, so they fulfilled what they promised Him, 
namely firmness and patience on striving in Allah’s 
way. Amongst them are those who died or were 
killed in Allah’s way and amongst them are those 
who await martyrdom in His way. And these be-
lievers did not change what they promised Allah 
like the hypocrites did with their promises.

24  So that Allah rewards the truthful who fulfilled 
what they promised Allah, by virtue of their truth 
and fulfilling their promises, and punish the hyp-
ocrites who broke their promises if He wishes, by 
making them die before they repent from their dis-
belief, or by accepting their repentance by enabling 
them to repent. And Allah is Forgiving to one who 
repents for his sins and Merciful to him.

25  And Allah repelled the disbelieving groups who 
were conspiring to fight the believers and they were 
not successful in totally destroying the believers as 
they intended, losers who were angry due to their 
returning in failure. And Allah sufficed the believ-
ers in fighting them, by the winds He sent and the 
angels He sent down. And Allah is Powerful and 
Mighty; nobody attempts to overpower Allah ex-
cept that He will be left defeated and deserted.

25  And Allah brought the Jews who helped them 
down from their fortresses in which they would 
protect themselves from their enemy, and Allah put 
fear into their hearts. A group of them you kill, O 
believers, and a group of them you take as captives.

27  And Allah made you owners of their land, along 
with the crops and date trees they contained, after 
destroying them, and He made you owners of their 

homes and other wealth, and He made you owners of the land of Khaybar which you have not yet trodden, but you will 
soon tread on it. This is a promise and good news for the believers. And Allah is Powerful over everything; Nothing is 
outside His ability.

28  O Prophet, say to your wives if they seek an increase in spending but you did not have anything more to spend on 
them: “If you seek the worldly life and the adornment it contains, then let me give you the provisions given to a divorced 
women, and I will let you go in the best of manners without causing harm.”

29  But if you desire the pleasure of Allah and the pleasure of His Messenger, and you seek paradise in the abode of the 
afterlife, remain patient on your condition, for Allah has prepared a great reward for those of you who do good through 
patience and good companionship”.

30  O wives of the Prophet, whoever amongst you comes with an open sin, her punishment will be doubled on the Day of 
Judgment, due to her status and rank, and to protect the personage of the Prophet (peace be upon him). And this doubling 
is easy for Allah. 

 Beneficial Points:
1. The Companions of Allah’s Messenger (peace be upon him) have been commended, which is a great honour for them.
2. When they are mindful of Allah, His assistance and support come from where they do not expect.
3. The result of treachery of those who supported the coalition was grievous.
4. The wives of the Prophet (peace be upon him) choosing Allah and His Messenger is a proof to their strong faith.
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