
lexohen në shtëpitë tuaja, prej ajeteve (vargjeve të shenjta) të Allahut që po i zbriten të Dërguarit të Tij dhe urtësinë e tij 
– pra, Sunetin (traditën) e pastër të Pejgamberit! Me të vërtetë. Allahu është i Butë e Bamirës ndaj jush, që ju mundësoi 
të ishit prej familjes së të Dërguarit të Vet dhe Habir (i Gjithëinformuar) për gjithçka rreth jush që para se t’ju zgjidhte 
për të qenë gratë e të Dërguarit të Tij, duke ju bërë pas kësaj edhe nënat e gjithë besimtarëve të umetit të tij. 

35  Vërtet, për muslimanët dhe muslimanet që i përulen Allahut me nënshtrim; për burrat dhe gratë që e besojnë Allahun; 
për burrat dhe gratë që i binden Atij; për burrat dhe gratë që janë të sinqertë në besimin dhe fjalët e tyre; për burrat dhe 
gratë që janë të durueshëm në kryerjen e detyrimeve, në shmangien e gjynaheve dhe në përballimin e fatkeqësive; për 
burrat dhe gratë që japin për bamirësi nga pasuria tyre kur e kanë të detyrueshme dhe vullnetarisht; për burrat dhe gratë 
që agjërojnë kur e kanë të detyrueshme dhe vullnetarisht; për burrat dhe gratë që i ruajnë nderin dhe trupin e tyre nga 
zhveshja para njerëzve që nuk u lejohet t’i shohin dhe nga veprimet imorale; për burrat dhe gratë që përmendin shpesh 
Allahun me zemër dhe me gojë, në fshehtësi a në publik, pra, për të gjithë këta Allahu ka përgatitur falje gjynahesh dhe 
shpërblim të madh në Ditën e Gjykimit, që do jetë Xheneti i Begatë.

 Mësime nga ajetet:
 Prej këshillave që Kurani ia drejton femrës muslimane janë: marrja si shembull e devotshmërisë së nënave të besimta-
rëve, mosrënia pre e thirrjeve të kohës së injorancës, ruajtja e nderit, si dhe shenjtërimi i fjalëve të Allahut, duke i vënë 
ato mbi çdo fjalë e zgjedhje njerëzore.
 Mirësia dhe vlera që kanë anëtarët e familjes së të Dërguarit dhe gratë e tij, që të gjithë së bashku njihen si Ehli Bejti 
(Familja e Pejgamberit).
 Allahu e përmend parimin e barazisë gjinore mes burrave dhe grave, duke treguar se të gjithë janë të barabartë përpara 
Tij sa i përket zbatimit të urdhrave të Tij dhe marrjen e shpërblimit të tyre për ato që kanë bërë, përveç në rast se feja ka 
bërë ndonjë përjashtim të veçantë për secilin.

31  Ndërsa atyre prej jush që i binden Allahut dhe 
të Dërguarit të Tij me përpikëri, duke ndjekur po-
rositë e Allahut dhe shembullin e të Dërguarit e 
duke bërë vepra të mira, asaj në Botën Tjetër kemi 
për t’i dhënë dyfishin e shpërblimit, krahasuar me 
shpërblimin e grave të tjera. Gjithashtu për të Ne 
kemi përgatitur një vend fisnik furnizimi,Xhenetin 
e mrekullueshëm. 

32  O gratë e Pejgamberit! Ju jeni më lart se gratë 
e tjera në vlera, mirësi dhe në pozita, duke arritur 
atë që gratë e tjera kurrsesi nuk do mund ta arrijnë, 
nëse ju ia keni frikën Allahut, i kryeni porositë e 
Tij dhe largoheni prej gjërave që Ai jua ka ndaluar. 
Prandaj mos flisni me zë tërheqës e joshës kur ju 
u ktheni përgjigje apo u flisni njerëzve të huaj, në 
mënyrë që të mos ju dëshirojë ai që në zemrën e tij 
ka sëmundjen e pasionit dhe e rrëmben dëshira për 
në haram. Ndaj flisni fjalë të prera dhe serioze, larg 
çdo dyshimi dhe çdo shakaje të panevojshme! 

33  Qëndroni në shtëpitë tuaja dhe mos dilni prej 
tyre pa qenë e nevojshme!Nëse dilni, mos u zbuloni 
duke shfaqur bukuritë tuaja, ashtu siç bënin gratë 
në kohën e injorancës para Islamit, duke tërhequr 
me këtë vëmendjen e meshkujve! Falni namazin në 
kohën e vet me përkushtimin e duhur, jepni zekatin 
(lëmoshën e detyruar) prej pasurisë tuaj dhe bind-
juni porosive të Allahut dhe të Pejgamberit të Tij! 
Allahu i Lartësuar dëshiron që ta shmangë prej jush 
çdo gjë që do mund t’ju shqetësojë e t’ju bëjë keq, o 
gratë e Pejgamberit dhe ju anëtarë të familjes së tij! 
Ai dëshiron t’ju pastrojë shpirtërisht, t’ju zbukurojë 
me mirësinë e moralit e t’ju pastrojë prej çdo të 
keqeje, derisa t’ju ketë pastruar plotësisht e të mos 
ju ketë mbetur asgjë prej të padëshiruarave. 

34  Gjithashtu, kujtojini vazhdimisht ato që po ju 

31  Whoever from among you obeys Allah and His 
Messenger, and does good deeds which are pleas-
ing to Allah, Allah will grant her double the reward 
all other women get, and will prepare for her a no-
ble reward in the Hereafter, which is Paradise.

32  O the wives of the Prophet (peace be upon him), 
You are not like other women in terms of privilege 
and nobility; you are on a level of privilege and 
nobility other women can never reach even if they 
were to fulfil the commands of Allah and refrain 
from things He has not allowed. Therefore, do not 
soften your tone when you speak to unrelated men, 
in case those with the disease of hypocrisy or im-
permissible desires begin to lust. Rather, speak in 
a manner well clear of any doubt, by speaking in a 
serious and not trivial tone as necessary.

33  And remain within your homes; do not leave 
them unless for a need; do not expose your beauty 
like the women who would do so before Islam to at-
tract men; perform prayer to perfection; give Zakat 
of your wealth, and obey Allah and His Messenger. 
O wives of the Messenger of Allah and people of 
His household! Allah (may He be glorified) only 
intends to remove harm from you, and wants to 
purify your souls by adorning them with excellent 
characteristics such that no blemish remains.

34  And mention whatever verses of Allah are re-
vealed to His Messenger in your homes, and the 
pure ways of Allah’s Messenger that you observe. 
Indeed, Allah is kind to you by favouring you with 
putting you in the house of His Prophet; He knows 
you well because He chose you as wives for His 
Messenger and as mothers of all the believers from 
his people.

35  Indeed, the males who submit to Allah and the females who submit; the male believers in Allah and the female believ-
ers; the males who obey Allah and the females who obey; the males who are truthful in their belief and their statements 
and the females who are truthful; the males who are patient in obedience, in refraining from sins and during trials and the 
females who are patient; the males who give in obligatory and optional charity from their wealth and the females who 
give in charity; the males who keep obligatory and optional fasts and the females who fast; the males who guard their 
private parts from exposure to those who are forbidden from seeing them and from the immorality of fornication and 
anything leading to it, and the females who guard their private parts; and the males who remember Allah abundantly in 
private and in public and the females who remember Allah, Allah has prepared His special forgiveness for them from their 
sins, and an immense reward on the Day of Judgement which is Paradise.

 Beneficial Points:
1. The wives of the Prophet (peace be upon him) have virtue over all other women.
2. From among the guidelines of the Qur’ān towards the Muslim woman are: Prohibition of speaking softly and exposing 
beauty publicly, and instruction to remain in the home except when necessary.
3. The virtue of the members of the household of the Messenger of Allah (peace be upon him), and his wives.
4. Men and women are alike as regards to faith and good deeds, except for some deeds which the legislator has excluded 
for each gender (taking into consideration the unique natures of each). 
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Zejdin, por edhe që besimtarët të mos ndihen më në siklet dhe të ngurrojnë për t’u martuar me gratë e të ashtuquajturve “bij të adoptuar”, pasi ta kenë plotësuar 
afatin kohor të pritjes, duke mos lakmuar që t’i kthejnë ato pas ndarjes. Urdhri i Allahut është ekzekutiv. 38  Prandaj nuk i ka hije Pejgamberit që të ndihet i 
sikletosur e i ngushtuar shpirtërisht në lidhje me zbatimin e vendimit të Allahut (siç është në këtë rast martesa me ish gruan e të ashtuquajturit bir i adobtuar), 
nga frika se hipokritët e mohuesit nuk kanë për të reshtur së foluri e trilluari në lidhje me këtë. Shpifjet, akuzimet dhe trillimet e hipokritëve dhe të mohuesve 
ndaj të vërtetës kështu kanë qenë si ligj i Allahut edhe me ata që patën qenë përpara teje, o i Dërguar. Dije se urdhri i Allahut është një vendim përcaktues, 
me të cilin Ai ia përcakton secilit vendin, në lidhje me qëndrimin që do mbajë kundrejt së Vërtetës -, 39  së ardhur nëpërmjet atyre që i përcjellin porositë e 
Allahut dhe ia kanë frikën vetëm Atij, duke mos iu frikësuar për këtë askujt tjetër përveçse Allahut. Atyre u mjafton Allahu si Llogaritës për çdo sakrificë e të 
mirë që ata kanë bërë me qëndrimin e tyre përballë përqeshjeve, akuzave dhe trillimeve të hipokritëve dhe mohuesve! 40  Muhamedi nuk është babai biologjik 
i asnjërit prej burrave në mesin tuaj, o njerëz, prandaj Zejdi nuk është biri i tij, që ai të mos martohet me ish gruan e tij pasi e ka ndarë atë. Kjo është e Vërteta 
dhe Allahu e flet vetëm të Vërtetën. Ai nuk u martua me dëshirën e vet me të, por sepse ai është i Dërguari i Allahut për të gjithë kombet e për gjithë njerëzimin 
deri në Ditën e Gjykimit dhe sepse ai është vula (përmbyllja) e gjithë të dërguarve, pas të cilit nuk do të ketë më asnjë të dërguar që do të vijë me shpallje apo 
ligje për njerëzit. Kështu që ligji i tij (Kurani) dhe shembulli i tij (Suneti profetik) do të jenë për të gjitha nevojat që ju do t’i keni deri në Ditën e Gjykimit, 
pasi kjo është dije prej Allahut. Allahu është i Gjithëdijshëm për çdo gjë që ju urdhëron e ju porosit nëpërmjet tij, ashtu sikurse dijes së Tij nuk mund t’i fshihet 
asgjë prej jush (as prej nevojave e as prej qëndrimeve tuaja). 41  O ju që e keni besuar Allahun dhe vini në zbatim porositë, që Allahu i ka vënë si dispozita 
fetare dhe jetësore për ju! Përmendeni Allahun sa më shumë me zemrat tuaja, me gjuhën tuaj dhe me gjymtyrët tuaja, në çdo kohë, në çdo vend dhe për çdo 
situatë të jetës tuaj! 42  Gjithashtu, lartësojeni Atë prej çdo të mete dhe mangësie, duke thënë sa më shumë Subhanallah (i Pastër e i Lartësuar është Allahut), 
sa herë që zgjoheni në mëngjes dhe sa herë që shtriheni në mbrëmje!

43  Është Ai që ju bekon duke ju mundësuar të jeni të udhëzuar e të shpëtuar. Madje edhe engjëjt luten vazhdimisht për ju, që Ai t’ju nxjerrë prej errësirave të 
injorancës e të mohimit në dritën e udhëzimit e të besimit. Ai ka qenë gjithmonë Rrahim (Mëshirëplotë) për besimtarët që sakrifikojnë për të zbatuar porositë 
dhe dispozitat e Tij, duke u dhuruar atyre falje dhe mëshirë nga ana e Vet.

 Mësime nga ajetet:
 Besimtari e ka për detyrë që t’i dorëzohet tërësisht vendimit të Allahut dhe t’i nënshtrohet Atij, pa u shqetësuar e pa iu frikësuar aspak fjalëve dhe opinioneve 
të hipokritëve dhe të mohuesve.  Allahu do ta nxjerrë në shesh atë që është në brendësinë e njerëzve, sado që ata të përpiqen ta fshehin atë.  Prej virtyteve 
të nënës së besimtarëve, Zejneb bint Xhahshit, është se Allahu e martoi atë me të Dërguarin e Allahut me urdhër sipër shtatë qiejve.  Mirësia e përmendjes 
së Allahut duke bërë duatë e lutjet specifike çdo mëngjes e mbrëmje.

36  Gjithashtu, nuk i takon asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që, 
kur Allahu dhe i Dërguari i Tij i urdhërojnë ata me ndonjë gjë, ata të 
kenë të drejtë të bëjnë zgjedhje tjetër (pasi me këtë ata e kundërshtoj-
në Allahun dhe të Dërguarin e Tij). E kush e kundërshton Allahun dhe 
të Dërguarin e Tij, ai me të vërtetë ka humbur larg rrugës së drejtë, 
në një humbje vërtet të dukshme. Pra, le të kenë frikë Allahun e të 
mos u binden mohuesve dhe hipokritëve, duke kundërshtuar kështu 
Allahun dhe të Dërguarin e Tij. *Pas kësaj, Allahu i Lartësuar u 
kthehet përsëri traditave e zakoneve, të cilat i përmendi në fillimi të 
sures, për ta shembur kotësinë e tyre nëpërmjet drejtësisë së Islamit 
dhe shembullit konkret të vetë Pejgamberit, edhe pse njerëzit mund 
t’i konsideronin tabu. 37  Madje edhe ti, o i Dërguar, bisedove me 
atë (Zejd bin Harithen), që Allahu i pati dhuruar të mira, duke e bërë 
të rritej nën përkujdesjen tënde dhe duke i mundësuar udhëzimin. 
Edhe ti i pate bërë mirë, duke e liruar nga robëria e duke e kon-
sideruar si birin tënd. Ai erdhi tek ti për të kërkuar leje që ta ndante 
gruan, me të cilën ti e kishe martuar (Zejneb bint Xhahshin). Ajo e 
pranoi këtë martesë me Zejdin vetëm për shkak se, në kohën kur u 
martuan, ai thirrej “biri i Muhamedit”. mirëpo kur Allahu e ndaloi 
që ai të thirrej ashtu, atëherë u ndie e zhgënjyer nga zgjedhja e saj 
dhe u pendua, pasi i dukej sikur ishte martuar me një ish-skllav, 
ndërkohë që ajo vinte nga një familje e një rangu të lartë. E ndërsa 
ai po të tregonte, ti i thoshe: “Mbaje gruan tënde dhe mos e divorco 
për shkak të këtyre arsyeve e zënkave, por ki frikë Allahun dhe duro, 
pasi ju mund ta urreni diçka, kurse Allahu mund t’ju japë mirësi 
të madhe prej durimit tuaj!” Ti e fshihje në vetvete të drejtën e tij 
për ta ndarë gruan e vet edhe pa pasur asnjë shkak, mirëpo Allahu 
gjithsesi do ta bënte të njohur këtë të drejtë të tijën, edhe pse ti kishe 
frikë se njerëzit mund të abuzonin me ndarjet e tyre pa kriter. Më e 
drejtë është që t’i frikësohesh vetëm Allahut, pasi Ai e di më mirë 
atë që urdhëron e vendos, pasi Ai është i Gjithëdijshmi e i Urti. Pasi 
Zejdi e plotësoi afatin kohor që duhet pritur pas ndarjes dhe nuk pati 
më asnjë interes e dëshirë për ta kthyer pas ndarjes së parë, atëherë 
Ne urdhëruam që ta merrje ti atë për grua. Kjo në mënyrë që edhe 
asaj t’i shpërblehej sakrifica për të cilën e pati pranuar martesën me 

36  It is not correct for a believing man or woman 
when Allah and His Messenger decide a matter for 
them that they have a choice in accepting or reject-
ing it. Whoever disobeys Allah and His Messenger 
has clearly deviated from the straight path.

37  O Messenger! When you said to the one whom 
Allah had blessed with the bounty of Islam, and you 
had favoured with freeing him - the person intend-
ed here is Zayd bin Ḥārithah may Allah be pleased 
with him - when he came to you seeking counsel 
in divorcing his wife Zaynab bint Jaḥsh, you said 
to him, “Keep your wife; do not divorce her, and 
be mindful of Allah by fulfilling His commands 
and refraining from the things He has not allowed” 
whilst, O Messenger, you were hiding within your 
heart that which Allah was going to expose: that 
Zayd should divorce her and He would command 
you to marry her. You were fearing the people and 
did not express that which you knew, when Allah 
is more deserving of your fear than the people. So 
when Zayd disinclined from her, and was happy at 
heart with divorcing her, he divorced her and I mar-
ried you to her, so that there would be no sin on the 
believers if they were to marry the wives of their 
adopted sons after they had divorced them. Allah’s 
command will always come to pass, nothing can 
stop or obstruct it.

38  There is no sin or oppression on the Prophet 
(peace be upon him) in his marriage to the wife of 
his adopted son which Allah made permissible for 
him. In fact, in doing so, he is following in the way 
of the Prophets before him; he is not any different 
to the messengers in that regard. The Prophet had 

no choice in the completion of this marriage and nullifying of adoption that Allah decreed; it was a decree which was to 
pass, there was no one who could overturn it.

39  These Prophets who convey the messages of Allah that are revealed to them to their nations, and do not fear anyone 
except Allah (may He be glorified), they do not pay attention to what others say when they do whatever Allah has per-
mitted for them. Allah is sufficient as a guardian for the actions of His servants so that He may take them to account over 
them and requite them; if they are good then with good, if evil then with punishment.

40  Muhammad is not the father of any of your men, so he is not the father of Zayd, therefore his marrying his wife is not 
impermissible for him when Zayd divorces her. However, he is the Messenger of Allah sent to the people and the seal of 
the prophets: there is no prophet to come after him. Allah is the knower of everything, nothing is hidden from Him from 
the affairs of His servants.

41  O those who have faith in Allah and do whatever He has legislated for them! Remember Allah abundantly with your 
hearts, tongues and limbs.

42  And exalt Him by glorifying Him (saying Subḥānallah) and proclaiming His oneness (Lā ilāha illallāh) at the start and 
the end the day, because of their virtue and the ease in remembering Allah through them.

43  He is the one who showers mercy upon you and praises you, and His angels pray for you that He removes you from 
the darkness of disbelief into the light of faith. And Allah is merciful to the believers, so He does not punish them when 
they obey Him by fulfilling His command and refrain from what He has prohibited.

 Beneficial Points:
1. It is obligatory for a believer to submit to the decree of Allah and humble himself to it.
2. Allah is aware of whatever is in the hearts.
3. From among the virtues of the mother of the believers Zaynab bint Jaḥsh is: Allah fulfilled her marriage contract from 
above the seven heavens.
4. The virtue of remembering Allah a lot, especially in the morning an evening.
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kohor që u është caktuar, qofshin ato perioda apo muaj, për shkak se ato janë të paprekura e ju nuk prisni prej tyre ndonjë shtatzëni! 
Prandaj jepuni dhurata nga pasuri juaj, sipas mundësisë, në mënyrë që të kënaqen e të mos ndihen të thyera shpirtërisht nga divorci! 
Pastaj lërini të shkojnë siç është më e mira dhe pa i lënduar! 

50  O i Dërguar! Në të vërtetë, Ne të kemi lejuar që të bëhen gratë tuaja ato të cilave u keni dhënë mehrin (dhuratën e kurorës): robë-
reshat të cilat Allahu ju ka mundësuar të keni në zotërimin tuaj, vajzat e xhaxhait, vajzat e hallave, vajzat e dajave dhe vajzat e tezeve 
tuaja, të cilat, ashtu sikurse ti, u shpërngulën në rrugë të Allahut prej Mekës në Medine. Po ashtu cilado grua besimtare që e dhuron 
veten e vet për Pejgamberin, pa kërkuar prej tij asnjë mehër (dhuratë për kurorën), nëse edhe vetë Pejgamberi e dëshiron martesën 
me të, martesë e cila vlen vetëm për ty e jo për besimtarët e tjerë, pasi ata e kanë detyrë dhënien e mehrit asaj, marrjen e pëlqimit të 
kujdestarit të saj dhe akti i martesës së tyre duke e dëshmuar atë dy burra të besueshëm. Ne e dimë shumë mirë se çfarë u kemi bërë 
detyrë besimtarëve në lidhje me gratë e tyre, duke mos ua lejuar që të martohen me më shumë se katër gra. Nuk u lejohet të martohen 
pa mehër, pa pëlqimin e vajzës, pa miratimin e kujdestarit të saj, si dhe pa praninë e dy dëshmitarëve gjatë lidhjes së aktit mes tyre, apo 
në lidhje me robëreshat që ata i kanë nën pushtetin e tyre, e që për të cilat ata nuk kanë asnjë limit. Prandaj rasti yt është specifik vetëm 
për ty. Ne ta zbritëm në Shpallje këtë, në mënyrë që të mos ishe në siklet e i ngushtuar prej besimtarëve, në lidhje me përjashtimin tënd 
prej detyrimeve të tyre. Allahu është Gafur (Mbulues e Falës i gjynaheve) për të gjithë besimtarët, për martesat e bëra përpara se t’u 
caktoheshin këto dispozita dhe Rrahim (Mëshirëplotë) ndaj tyre.

 Mësime nga ajetet:
 Përballimi me durim i shqetësimeve të provokatorëve është cilësi e thirrësit të suksesshëm.
 Preferohet dhe është tregues i mirësjelljes që burri t’i japë një pjesë pasurie vajzës me të cilën është martuar dhe është 
ndarë më pas, por pa e konsumuar martesën, si dhuratë për ta ngushëlluar e që të mos e vuajë shpirtërisht.
 E veçanta e Pejgamberit në lidhje me lejimin e martesës me ato gra që e ofroheshin vetë për të, edhe pa kërkuar mehër, 
edhe pse kjo martesë nuk ka ndodhur ndonjëherë nga ai. 

44  Ditën kur besimtarët do të takohen me Të (Zotin e 
tyre), prej Tij do të kenë përshëndetjen “Selam (Paqja e 
Shpëtimi qoftë për ju)!”. Ai ka përgatitur për ta shpërblim 
fisnik, Xhenetin e Tij, si shpërblim për bindjen e treguar 
ndaj Tij dhe largimin prej ndalesave të Tij. 

45  O Pejgamber! Ne të kemi dërguar për të qenë dësh-
mues i së Vërtetës së Zotit tënd ndaj njerëzve, që t’u për-
cjellësh atyre gjithçka me të cilën Ne të kemi dërguar. Kjo 
që ata të ndjekin shembullin tënd për të qenë përgëzues 
ndaj atyre që besojnë për të cilët Allahu ka përgatitur 
Xhenetin e Tij dhe për të qenë kërcënues për ata që e 
mohojnë të vërtetën tënde dhe atë që Allahu ka përgatitur 
për ta në Zjarrin e Xhehenemit. 

46  Njëkohësisht të kemi çuar të jesh thirrës për tek Allahu 
me lejen e Tij, në mënyrë që ata ta njësojnë dhe adhurojnë 
vetëm Atë. Gjithashtu, për të qenë kandil ndriçues për tek 
rruga e Tij e drejtë, duke e ndriçuar për tek e Vërteta e Tij 
këdo që kërkon që të gjejë udhëzimin për tek shpëtimi. 

47  Prandaj përgëzoji besimtarët që i besuan Allahut dhe 
zbatuan dispozitat që Ai ua ka obliguar! Përgëzoji me 
një dhunti të madhe nga ana e Allahut, ndihmë dhe fitore 
për ta në jetën e kësaj bote dhe Xhenetin e Përjetshëm në 
botën tjetër, i përgatitur posaçërisht për ta. 

48  Mos i ndiq e as mos u ndiko nga fjalët e mohuesve e 
të hipokritëve, por shpërfilli provokimet e ngacmimet e 
tyre! Mbështetju vetëm Allahut për çdo çështje të jetës 
tënde, veçanërisht që Ai të të ndihmojë kundër armiqve 
të tu, pasi Allahu është mbrojtës i mjaftueshëm për ata 
besimtarë që mbështeten tek Ai dhe kërkojnë mbrojtjen 
e Tij për çdo çështje të jetës së tyre, si në këtë botë, ashtu 
edhe në jetën tjetër.

49  O ju që e keni besuar Allahun dhe vini në zbatim 
dispozitat që Ai jua ka obliguar! Kur keni lidhur martesë 
me besimtaret dhe i ndani ato para se të keni kryer marrë-
dhënie intime, ato nuk janë të detyruara që ta presin afatin 

44  The greeting of the believers on the day they 
meet their Lord will be one of peace and security 
from all evil, And Allah has already prepared for 
them a generous reward, Paradise as a recompense 
for them obeying His commandments and staying 
away from His prohibitions.

45  O Prophet! Indeed, I have sent you to the people 
as a witness against them that you convey to them 
the message; as a giver of glad tidings to the believ-
ers of the Paradise I have prepared for them, and as 
a warner for the disbelievers of the punishment I 
have prepared for them.

46  And I have sent you as a caller to the sole wor-
ship and obedience of Allah. and towards obedi-
ence to His command. I have also sent you as an 
illuminating lantern from which every person seek-
ing guidance can take light.

47  And inform the believers in Allah who do 
whatever Allah legislated for them, of something 
that will please them: that they will have a great 
privilege from Allah (may He be glorified), which 
includes Allah helping them in the world and them 
succeeding in the Hereafter by entering Paradise.

48  And do not obey the disbelievers and the hyp-
ocrites in their call to preventing people from the 
religion of Allah, and turn away from them; per-
haps that will be more effective in them believing 
in what you have brought to them. And rely on Al-
lah in all your matters, of which is His helping you 
against your enemies. Allah is sufficient as a guard-
ian the servants can rely upon in all their affairs in 
the world and the Hereafter.

49  O those who have faith in Allah and do whatev-
er Allah has legislated for them! When you tie the knot of marriage with believing women, and then you divorce them 
before consummating the marriage with them, they are not required to go through the waiting period for you, regardless 
of whether it is through menstrual cycles or by counting months. This is because their wombs being free is known due 
to you having not consummated marriage with them. Also, give them some compensation according to your financial 
situations to console their broken emotions as a result of divorce, and clear the way for them to return to their families 
without causing them any inconvenience.

50  O Prophet! I have made permissible for you those of your wives whom you have given their dowry to, and those 
female servants that you possess from the captives Allah has given to you as booty. I have also made permissible for you, 
marriage to the daughters of your paternal uncles and aunts and the daughters of your maternal uncles and aunts, who 
have emigrated with you. I have also made permissible for you to marry the believing woman who presents herself to you 
for marriage without any dowry. The permissibility of this type of marriage, without a dowry, is exclusive to the prophet 
(peace be upon him), and is not permissible to anyone else from his Nation. Verily, I know what I have made obligatory 
upon the believers with regards to their wives: it is not permissible for them to marry more than four women at once. I 
am also aware of legislating for them with regards to their female servants: that they can make use of however many they 
want without any restriction on number. And I have also permitted for you from the aforementioned that which I have not 
made permissible for others, so that there is no difficulty or difficulty upon you. Allah Forgiving to those of His servants 
who repent, and is merciful to them.

 Beneficial Points:
1. Being patient upon harm is one of the qualities of successful callers towards Allah.  2. It is permissible to divorce a 
woman before consummating the marriage.  3. There is no waiting period for a woman who has been divorced before her 
marriage was consummated.  4. It is preferable for the husband to give the wife he has just divorced before consummating 
the marriage, some wealth as a consolation.  5. The Prophet (peace be upon him) was privileged by it being permissible 
for him to marry a woman who had presented herself to him unreservedly without dowry, although he did not take up 
the privilege.
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i shkurorëzuar ato për të marrë dikë tjetër në vend të tyre, edhe nëse të mahnit hijeshia e tyre, me përjashtim 
robëreshat, të cilat mund t’i kesh pa ndonjë numër të kufizuar. E dije se Allahu është Mbikëqyrës për çdo gjë. 

53  O ju që e besoni Allahun dhe vini në zbatim dispozitat e Tij! Mos u futni në shtëpitë e Pejgamberit, pa marrë fillimisht 
leje prej tij e pa u lejuar që të hyni, kur ju ftojnë për të ngrënë, si dhe mos e zgjasni qëndrimin tuaj kur jeni pranë tij, 
me qëllim që të prisni t’ju shtrohet ushqimi. Nëse ju thërrasin për këtë, atëherë hyni tek ai (siç ju mësoi Allahu – duke 
marrë leje) dhe, pasi të hani, mos qëndroni më shumë se aq, por shpërndahuni pa u hapur në biseda me njëri-tjetrin. 
Arsyeja është se, të gjitha këto që u përmendën: moskërkimi i lejes, hyrja pa leje, pritja derisa të shtrohet ushqimi dhe 
qëndrimi i gjatë pas ngrënies, me të vërtetë e vënë në siklet dhe e shqetësojnë Pejgamberin. Ai gjithmonë turpërohej 
që t’jua thoshte këtë, por Allahu nuk turpërohet që t’ju thotë të Vërtetën. E nëse ju jeni të detyruar që t’i pyesni nënat e 
besimtarëve (gratë e Pejgamberit) për ndonjë gjë në lidhje me të Dërguarin e Allahut, atëherë pyetini ato prapa ndonjë 
perdeje, pasi kjo është mënyra më e pastër për zemrat tuaja dhe zemrat e tyre, në mënyrë që të mos jua zbukurojë shej-
tani të shëmtuarën e t’ju fusë mendime të këqija. Kurrsesi nuk ju lejohet që ta dëshpëroni të Dërguarin e Allahut dhe as 
t’ia merrni gratë pas vdekjes së tij si bashkëshorte, pasi me të vërtetë kjo tek Allahu është e tepër e rëndë. Ai i quajti ato 
nënat tuaja, prandaj kjo gjë është haram për ju dhe një gjynah vërtet i madh. 

54  Dijeni se, edhe nëse shfaqni ndonjë gjë apo e mbani atë fshehtë në vetvete, vërtet që për Allahun kjo është njësoj, 
se Ai është i Gjithëdijshëm për çdo gjë. Prandaj kini frikë Allahun pasi për gjithçka do të jepni llogari: nëse keni bërë 
mirë, do të gjeni mirë e nëse bëni keq, do të gjeni keq.

 Mësime nga ajetet:
 Pozita madhështore e të Dërguarit (Paqja e Allahut qoftë me të!) tek Allahu i Lartmadhërishëm. Prandaj Fuqiploti i 
qortoi sahabët, për qëndrimin e gjatë në shtëpinë e Profetit (a.s.), gjë që e shqetësontë atë.
 Pohimi i dy prej cilësive të Allahut të Lartësuar, dijes dhe butësisë së tij ndaj besimtarëve.
 Turpi, si veçori kryesore e moralit të Pejgamberit j.
 Mbrojta e pozitës së grave të Profetit j, duke i konsideruar si nëna të besimtarëve.

51  Prej këtyre kategorive që u përmendën, o i Dër-
guar, ti mund të refuzosh kë të duash për të qenë 
bashkëshortja jote e mund të afrosh kë të duash 
prej tyre për të qenë e tillë, ashtu sikurse nuk është 
gjynah për ty që, ndonjërës prej grave me të cilat 
ti je i martuar, të mos i afrohesh dhe të zgjedhësh 
t’i afrohesh asaj që ti dëshiron. Madje edhe nëse 
ti dëshiron që të kthehesh përsëri tek ajo që kishe 
hequr dorë prej saj, kthimi yt tek ajo nuk është 
gjynah për ty, aq më tepër kur kjo ndihmon që ato të 
jenë të gëzuara e të mos dëshpërohen, si dhe të jenë 
të kënaqura me atë që ti u ke dhuruar. Allahu e di 
shumë mirë atë që gjendet në zemrat tuaja, o njerëz 
dhe se me të vërtetë Allahu është i Gjithëdijshëm 
dhe i Butë me ju. Ai është i Gjithëdijshëm për çdo 
gjë që ndodh mes burrave dhe grave të tyre, pa iu 
fshehur Atij asgjë prej tyre, si dhe i Butë ndaj tyre, 
duke u dhënë afat e mos i ndëshkuar, në mënyrë që 
ata të pendohen për ato padrejtësi e ndjenja shpirt-
ërore që u shkaktojnë grave të veta, me dhënien 
përparësi njërës në vend të tjetrës
*Meqë Kurani ka zbritur në vende, situata e 
periudha të ndryshme kohore gjatë jetës së 
Pejgamberit, renditja, lidhja dhe sistemimi i 
mahnitshëm hyjnor i vargjeve të zbritura në një afat 
kohor prej 23 vjetësh, e bën Kuranin një mrekulli, 
që nuk mund ta rrokë mendja e njeriut. Edhe pse 
sot ne e lexojmë me një frymë, ajeti në vijim tregon 
periudhë kohore mes ajeteve të zbritura: 

52  Tani ty, o i Dërguar, nuk do të të lejohen 
më gra të tjera përveç atyre që tashmë i ke, 
pas mundësive që t’u dhanë fillimisht për 
të zgjedhur si bashkëshorte prej tyre kë të 
dëshiroje; si dhe nuk të lejohet as të marrësh 
ndonjë grua tjetër në vend të këtyre që ke, duke 

51  O Messenger! Defer the turn of whichever of 
your wives you wish to defer by not spending the 
night with her when it is her turn that you do, and 
spend the night with whichever of your wives you 
wish. And there is no sin on you should you wish 
to spend the night with the one whose turn you de-
ferred. This choice and broadening your options for 
you is more effective in making you the coolness of 
the eyes of your wives and in them being pleased 
with whatever you give all of them, because they 
know that you have not left out an obligation or 
have not fulfilled a right. O Men! Allah knows the 
inclination of your hearts towards some of your 
wives over others; Allah is the knower of the ac-
tions of His servants, nothing from them is hidden 
from Him. He is also forbearing; He does not pun-
ish them immediately in case they repent to Him.

52  O Messenger! It is not permissible for you to 
marry women other than your wives who are al-
ready in your protection, neither is it permissible 
for you to divorce them, or divorce any one of them 
so that you may marry another woman, even if her 
beauty appeals to you. However, it is permissible 
for you to take captive women into your posses-
sion. And Allah is a guardian over everything. This 
ruling proves the virtue of the mothers of the be-
lievers, because the Prophet peace be upon him was 
prohibited from divorcing them and marrying oth-
ers whilst he was married to them.

53  O those who have faith in Allah and do whatev-
er Allah has legislated for them! Do not enter the 
houses of the Prophet except after he has given you 
permission to enter by inviting you for food. And 

do not come too early so you end up sitting for longer than needed, waiting for the food to be cooked, rather when you are 
invited, then enter and after you have eaten, return. Do not remain behind socialising with each other, because remaining 
behind causes inconvenience to the Prophet (peace be upon him) and he feels embarrassed to ask you to leave, but Allah 
is not embarrassed to command you to do what is right, and so he has commanded you leave so that you do not cause 
inconvenience to him (peace be upon him) by staying for too long. And when you ask for something from the wives of 
the Prophet (peace be upon him) i.e. utensils etc. then ask from behind a veil, not face to face, in a manner that you cannot 
see them with your eyes. This is to protect them due to the stature of the Messenger of Allah. Asking from behind a veil 
is purer for your hearts and their hearts, so that Satan cannot influence your hearts through whispers and beautifying evil. 
And O believers! It is not befitting for you to cause inconvenience to the Messenger of Allah by remaining behind to 
socialise, nor that you marry his wives after he has passed away, because they are the wives of the believers and it is not 
permissible for anyone to marry his mother. Indeed, that causing inconvenience - of which is your marrying his wives 
after his death - is forbidden and regarded as a great sin by Allah.

54  If you reveal any of your actions or keep them to yourselves secretly, none of them are hidden to Allah anyway. In-
deed, Allah knows everything none of your actions or anything else is hidden from Him, and He will requite you for your 
deeds: if good then with good, and if evil then with bad.

 Beneficial Points:
1. Allah is most knowledgeable and the most forbearing.
2. It is obligatory to maintain good manners with the Messenger (peace be upon him) by not entering his houses without 
permission, and not remaining too long after eating upon his invitation.
3. Bashfulness is one of the qualities of the Prophet (peace be upon him).
4. It is necessary to maintain the stature of the mothers of the believers from the wives of the Prophet peace be upon him.
5. It is forbidden to marry the mothers of the believers after the demise of the Prophet (peace be upon him).
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besimtaret nëpërmjet intrigave, komploteve dhe mashtrimeve të tyre dashakeqe, për t’i shkatërruar apo për t’i turpëruar ata për ndonjë 
vepër që nuk e kanë bërë, ata i kanë ngarkuar vetes një shpifje dhe një gjynah të qartë për të gjithë. Ai gjynah nuk do t’u hiqet deri në 
Ditën e Gjykimit, përveç nëse ata pendohen, u kërkojnë hallallin të dëmtuarve e ua kompensojnë dëmin e shkaktuar. Përndryshe, atyre 
nuk u pranohet as dëshmia e as fjala dhe ata janë tërësisht të pabesueshëm.

59  O i Dërguar! Thuaju grave dhe bijave tuaja, si dhe grave të besimtarëve, që t’i lëshojnë mbulesat e veta sa më poshtë këmbëve të tyre 
(deri në tokë), pasi t’i kenë hedhur më parë shamitë deri mbi kraharorët e tyre, që të mos u zbulohet asnjë pjesë e trupit përpara burrave 
të huaj. Kjo është më afër mundësisë që ato të njihen se janë besimtare dhe të mos ngacmohen apo shqetësohen prej atyre që kanë synime 
të këqija. Vërtet që Allahu është Gafur (Mbulues e Falës i gjynaheve) ndaj atyre që i kërkojnë falje dhe Rrahim (Mëshirëplotë) ndaj 
atyre që kërkojnë mëshirën dhe kënaqësinë e Tij.

60  Nëse hipokritët në Medinë nuk reshtin prej intrigave, fjalëve e qëllimeve dashakeqe kundër Pejgamberit, sahabëve dhe besimtarëve 
të sinqertë që ndjekin shembullin dhe urdhrin e tij; dhe nëse njerëzit me zemra të sëmura nuk reshtin së ndjekuri të keqen e hipokritëve e 
duke u shërbyer qëllimeve të tyre dashakeqe; si dhe nëse manipulatorët mashtrues që përhapin lajme të rreme e shpifje kundër Pejgamberit, 
sahabëve dhe besimtarëve të sinqertë për të prishur imazhin e tyre dhe për të fituar kënaqësinë e hipokritëve, atëherë, o i Dërguar, Ne 
kemi për të të urdhëruar që të merresh seriozisht me ta. Pas kësaj ata nuk do pranonin të qëndronin afër teje në Medinë, vetëm se për pak 
kohë, pasi ata do të kishin ikur të gjithë prej frikës së drejtësisë tënde; e deri atëherë as mos ua vër veshin e as mos i merr në konsideratë 
veprimet e tyre, pasi më vonë do ta kuptojnë.

61  E nëse ata e shajnë të Dërguarin, atëherë ata janë të mallkuar dhe të përjashtuar prej mëshirës së Allahut, si në këtë botë ashtu edhe në 
botën tjetër. Ata duhet të ndalen, të kapen dhe të ekzekutohen me vrasje, për sharjen dhe ofendimin e të Dërguarit të Allahut.

62  Kjo është një dispozitë me të cilën Allahu i ka ndëshkuar edhe ata hipokritë e ofendues të të dërguarve që kanë ekzistuar përpara teje, 
o i Dërguar. Në dispozitat e Allahut ti nuk ke për të gjetur kurrë ndonjë ndryshim e përjashtim as për këta.

 Mësime nga ajetet:
 Pozita e lartë dhe e rëndësishme e të Dërguarit tek Allahu dhe engjëjt e Tij.  Shqetësimi i besimtarëve është haram (rreptësisht i 
ndaluar), veçanërisht kur nuk ndaj tyre kjo gjë bëhet padrejtësisht.  Hipokrizia është shkak i zbritjes së dënimit mbi hipokritin, ndërsa 
dispozita për ofendimin e Allahut dhe të të Dërguarit të Tij është shumë më e ashpër si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.

55  Megjithatë, nuk do t’u konsiderohet gjynah për gratë 
e Pejgamberit dhe gratë e besimtarëve nëse nuk mbulohen 
përpara baballarëve dhe djemve të vet, përpara vëllezërve 
dhe djemve të vëllezërve të vet, përpara djemve të motrave 
të veta dhe të gjitha grave, qofshin ato të afërme apo jo 
të afërme, qofshin ato besimtare apo jobesimtare, me të 
cilat ato kanë lidhje e shoqëri dhe i konsiderojnë ato të 
besueshme. Po ashtu dhe përpara të gjitha skllaveve që i 
kanë në pronësi. Për këta nuk është gjynah që t’i shohin të 
pambuluara e t’u flasin atyre pa pasur nevojë për ndonjë 
perde. Kini frikë Allahun, o ju gra e burra, në lidhje me 
gjithçka që Ai ju ka urdhëruar apo jua ka ndaluar, pasi me 
të vërtetë Allahu është Dëshmues i çdo gjëje që publikohet 
e kryhet prej jush.

56  Me të vërtetë, Allahu e bekon dhe e lavdëron të dër-
guarin Muhamed  përpara engjëjve të Vet, ndërkohë që 
engjëjt e Tij i luten për të, që Ai ta bekojë, ta mëshirojë, ta 
mbrojë, ta ndihmojë e ta lartësojë në grada, si në këtë botë 
ashtu edhe në botën tjetër. Prandaj, o ju që e keni besuar 
Allahun, lutjuni edhe ju Allahut për të, që Ai ta bekojë, ta 
mëshirojë e ta lartësojë si në këtë botë, ashtu edhe në botën 
tjetër, duke dërguar për të “salavate” me fjalët: (Allahume 
sali ala Muhamed...). Gjithashtu, çojini atij “selam” duke 
thënë: “Es-Selamu alejke ejuher-Rrasul!” –Qofsh në paqe, 
o i Dërguar i Allahut!).
- Pasi Allahu urdhëroi që të nderohej i Dërguari i Allahut 
j, duke i dërguar atij salavate, Ai në të njëjtën kohë ndaloi 
që ai të dëmtohej, prandaj tha:
 57  E sa u përket atyre që e tallin, e ofendojnë dhe e për-
qeshin Allahun dhe të Dërguarin e Tij, qoftë me fjalët apo 
me veprat e tyre, Allahu i ka mallkuar duke i përjashtuar 
ata prej mëshirës së Vet si në këtë botë, ashtu edhe në botën 
tjetër. Ai ka përgatitur për ta ndëshkim vërtet poshtërues në 
lidhje me çfarë kanë bërë me të Dërguarin e Tij.

58  Ndërsa ata që i akuzojnë e i shqetësojnë besimtarët dhe 

55  There is no sin on the wives of the Messenger if 
their fathers, sons, brothers, nephews, from lineage 
or breast feeding, see them and talk to them with-
out a veil. And there is no sin on them if believing 
women or the servants they possess talk to them 
without a veil. O believing women! Be mindful of 
Allah in whatever He (may He be glorified) has 
commanded you to do and prohibited you from, be-
cause He is Watchful over what you do.

56  Indeed, Allah showers praise upon the Messen-
ger Muhammad (peace be upon him) to His angels, 
and His angels supplicate for him. O those who 
have faith in Allah and do whatever He has legis-
lated for His servants! Send salutations upon the 
Messenger and pray for peace for him abundantly.
After Allah commanded revering the Messenger 
(peace be upon him) and sending salutations upon 
him, He forbids causing him inconvenience, by 
saying:

57  Indeed, those who attempt to bring harm to Al-
lah and His messenger through speech or action, 
Allah will distance them from the vastness of His 
mercy in the world and the Hereafter, and He has 
prepared a humiliating punishment for them in the 
Hereafter.

58  And as for those who cause the male and female 
believers inconvenience through speech or actions, 
without them having committed any wrong i.e. a 
crime that necessitates punishment, they have in-
deed, taken up the burden of clear slander and sin.

59  O Prophet! Say to your wives and your daugh-
ters, and the wives of the believers: “Let your outer 
garments you wear hang loosely over you so that 
your bodies are not revealed to unrelated men.” That is more likely to distinguish them as free women so that they are 
not subject to harassment like the servant girls are. And Allah Forgiving of the sins of whichever of His servants repents, 
and He is merciful to them.

60  The hypocrites who conceal their disbelief and outwardly show Islam, whose hearts are transgressive in nature by 
being attached to their desires, and who spread false information in Al-Madīnah to create disunity among the believers, if 
they do not stop their hypocrisy, O Messenger, I will definitely command you to punish them and impose a punishment 
upon them. Then, they will not be able to live in Al-Madīnah with you except for a short while, because of their destruc-
tion or exile as a result of their causing corruption on Earth.

61  They are exiled from the mercy of Allah; in whatever place they are found they will be seized and eliminated because 
of their hypocrisy and spreading corruption on Earth.

62  This is the divine custom of Allah that is in force regarding the hypocrites when they reveal their hypocrisy. And the 
custom of Allah is permanent; you will never find any change in it.

 Beneficial Points:
1. The lofty high status of the prophet (peace be upon him) in the sight of Allah and His angels.
2. It is forbidden to cause inconvenience to the Messenger of Allah (peace be upon him) in any way or form, to him 
personally or to his family members.
3. It is forbidden to cause inconvenience to the believers without reason.
4. Hypocrisy is a cause of punishment afflicting the hypocrite.
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Tënde!” 69  O ju që e keni besuar Allahun dhe i kryeni dispozitat me të cilat Ai ju ka obliguar! Mos u sillni keq ndaj të Dërguarit, 
ashtu siç u sollën keq me Musain populli i tij, duke e shqetësuar e duke mos iu bindur e duke nxjerrë gjithmonë telashe në prani të tij, 
si dhe duke e akuzuar edhe atë me lloj-lloj akuzash e sajimesh! Kjo ndodhi derisa Allahu e distancoi atë prej tyre dhe fjalëve të tyre, 
edhe pse u ishte bërë e qartë se ai kishte një gradë dhe një pozitë të lartë tek Allahu.

70  O ju që e keni besuar Allahun dhe i kryeni dispozitat me të cilat Ai ju ka obliguar, ruajuni Allahut dhe thoni vetëm fjalë të drejta, 
të vërteta e të matura, duke kërkuar me to veç kënaqësinë e Allahut, 71  në mënyrë që Allahu, nëpërmjet kësaj, t’ju përmirësojë veprat 
tuaja, duke jua pranuar ato dhe t’ju falë gjynahet tuaja! Dijeni se kush e ndjek Allahun dhe të Dërguarin e Tij ka arritur një fitore të 
madhe, mbi të cilin nuk ka asnjë fitore tjetër më të madh, e që është kënaqësia e Allahut dhe hyrja në Xhenetin e Tij të përjetshëm.

72  Ne ua kemi ofruar amanetin për të vënë drejtësinë e Allahut me vullnet të lirë qiejve, Tokës dhe maleve, mirëpo ato ngurruan ta 
bartin mbi vete këtë përgjegjësi, duke u frikësuar prej përgjegjësisë së saj. Atë përgjegjësi e mori mbi vete njeriu. Vërtet që me këtë 
zgjedhje ai do të bëhet i padrejtë vetëm ndaj vetes së vet, nëse nuk i përmbahet drejtësisë sipas udhëzimit të Allahut, si dhe do të ishte 
i paditur për shpërblimin e madh që do të ketë tek Allahu, nëse ai i përmbahet asaj drejtësie me vullnetin e vet të lirë.

73  Si pasojë, Allahu t’i veçojë e ndëshkojë hipokritët e hipokritet, idhujtarët e idhujtaret dhe t’ua pranojë pendimin besimtarëve dhe 
besimtareve, të cilët vazhdimisht pendohen tek Ai për gabimet e tyre. Dijeni se Allahu gjithmonë ka qenë Gafur (Mbulues e Falës i 
gjynaheve) ndaj atyre që i kërkojnë falje Atij dhe gjithmonë ka qenë Rrahim (Mëshirëplotë) për t’i përfshirë në mëshirën e Vet (Xhenet) 
ata që kërkojnë mëshirën e Tij me lutjet dhe veprat e tyre.

 Mësime nga ajetet:
 Dija se kur mund të ndodhë Kijameti i përket vetëm Allahut.
 Hedhja e përgjegjësisë së fajit udhëheqësve, për shkak se janë ata që i kanë humbur të tjerët, nuk ua pakëson ndjekësve përgjegjësinë 
e vet për zgjedhjen e tyre të gabuar, duke ndjekur ata e duke lënë ndjekjen e Allahut.
 Shqetësimi, ngacmimi, zemërimi dhe sjellja e keqe, qoftë me fjalë e me vepra ndaj të dërguarve, është rreptësisht haram.
 Rëndësia e madhe e amanetit të Allahut, të cilin njeriu, ndryshe nga krijesat e tjera që i nënshtrohen Allahut pa zgjedhjen e tyre të 
lirë, e mori përsipër me vullnetin e vet të lirë. Ai mori përsipër amanetin që t’i nënshtrohej, t’i bindej e ta adhuronte vetëm Atë, duke 
e vënë drejtësinë e Tij në Tokë sipas udhëzimit të Allahut dhe për këtë përgjegjësi do të shpërblehet. 

* Kur Allahu ua shpjegoi njerëzve dënimin e vogël që 
u pati premtuar hebrenjve në ajetin 21 të sures Sexhde, 
duke nxjerrë në pah vërtetësinë e Pejgam-berit, Allahu 
i kthehet edhe përshkrimit të dënimit të madh që i pret 
mohuesit pas Ditës së Kijametit. 

63  Të pyesin njerëzit, o i Dërguar, për kohën se kur ka 
për të ndodhur Ora e Kijametit. Thuaju: “Dijen për të e 
ka vetëm Allahu, e unë nuk di asgjë se kur do të ndodhë!” 
E nga ke për ta ditur ti, o i Dërguar, se kur do të bëhet 
Kijameti, kur kjo është vetëm në dijeninë e Allahut?! Ai 
ndoshta mund të jetë shumë afër.

64  Mirëpo Allahu në të vërtetë i ka mallkuar mohuesit, 
duke i përjashtuar prej mëshirës së Vet, prandaj edhe nuk 
besojnë, nuk kanë frikë dhe as nuk përgatiten për atë ditë. 
Prandaj atyre u ka përgatitur Skëterrën, për shkak të asaj 
(mohimit të qëllimshëm) që ata kanë bërë. 

65  Atje do të jenë përjetësisht e përgjithmonë e nuk kanë 
për të gjetur as mbrojtës që t’u bëjë dobi dhe as ndihmës 
që t’ua shmangë atyre dënimin. 

66  Ajo do të jetë Dita e Kijametit për ta, kur fytyrat do 
t’u rrotullohen në Zjarrin e Xhehenemit. Ata nga pikë-
llimi dhe dëshpërimi i madh, do të thonë: “Ah, mjerë për 
ne, sikur t’i ishim bindur Allahut, duke i kryer porositë e 
Tij e duke iu larguar ndalesave të Tij!Ah sikur të kishim 
ndjekur shembullin e të Dërguarit dhe porositë e tij që 
solli prej Zotit!” 

67  Dhe pastaj i drejtohen Allahut, me shpresën se do 
t’u pakësohet dënimi, duke thënë: “Zoti ynë, ne ishim 
vetëm ndjekës të udhëheqësve e të eprorëve tanë. Ata na 
shmangën prej rrugës së drejtë të udhëzimit. 

68  Zoti ynë, meqë nuk na e lehtëson neve dënimin për 
këtë, atëherë shtojua atyre dënimin dyfish, krahasuar 
me dënimin tonë, pasi ata na devijuan ne! Po ashtu 
mallkoji ata me mallkimin më të madh, shumë më tepër 
se mallkimi me të cilin na ke përjashtuar prej mëshirës 

63  O Messenger! The idolaters ask you in denial 
and rejection, and the Jews also ask you, regarding 
the final hour: “When will it occur?” Say to them: 
“The knowledge of the hour is with Allah; I have 
no knowledge of it.” O Messenger! What do you 
know, the hour could be near!

64  Indeed, Allah (may He be glorified) has exiled 
the disbelievers from His mercy, and prepared a 
flaring fire that awaits them on the Day of Judge-
ment.

65  They will remain in the punishment of that fire 
forever. They will not find a guardian that benefits 
them in it, nor a helper who protects them from its 
punishment.

66  On the Day of Judgement their faces will be 
turned in the hellfire, and they will say out of se-
vere regret and remorse: “If only we obeyed Allah 
by doing what He commanded us to and refrained 
from the things He prohibited us from, and obeyed 
the Messenger in what he brought from his Lord!”

67  These people will come up with a false, weak 
excuse when they will say: “O our Lord! Indeed, 
we obeyed our leaders and the elders of our tribes 
and they led us astray from the straight path.”

68  “Our Lord! Give these leaders and elders who 
led us astray from the straight path double the pun-
ishment you have given us because of their leading 
us astray, and exile them from your mercy com-
pletely.”

69  O those who have faith in Allah and do whatev-
er Allah has legislated for them! Do not cause your 
Messenger inconvenience like those who caused 

Moses inconvenience by saying that his testicles were inflamed, and so Allah cleared him of their allegations, and his in-
nocence from their accusations of him became clear to them. Moses is highly ranked according to Allah; his supplications 
were not rejected, nor were his efforts in vain.

70  O those who have faith in Allah and do whatever Allah has legislated for them! Be mindful of Allah by fulfilling His 
commands and refrain from that which He has prohibited, and speak correctly and truthfully.

71  Indeed, if you are mindful of Allah and speak correctly, Allah will rectify your deeds for you, accept them from you, 
wipe away your sins from you and not take you to account over them. Whoever obeys Allah and His Messenger has suc-
ceeded so greatly no other success can match it: it is the success of acquiring the pleasure of Allah and entering Paradise.

72  Indeed, I presented to the heavens, the earth and to the mountains the obligation to adhere to religion and guarding 
of wealth and secrets. They all refuse to bear the obligation, fearing the outcome of doing so, but the human accepted to 
carry it. Indeed, the human is oppressive to himself and ignorant of the outcome of carrying such a burden.

73  The human carried it as per the decree of Allah, so that Allah could then punish the male and female hypocrites and 
idolaters for their hypocrisy and ascribing partners with Allah, and so that He could forgive the believing men and women 
who carried the burden of obligation well. And Allah Forgiving of the sins of His servants who repent and is merciful to 
them.

 Beneficial Points:
1. The knowledge of the hour is exclusive to Allah.
2. The disbeliever will severely regret his disbelief and negligence on the Day of Judgement.
3. The followers shifting the responsibility of their deviance to their superiors will not absolve them of accountability.
4.The prohibition of causing inconvenience to the Prophets through speech or action is severe.
5. Being mindful of Allah and speaking the truth is a means of entering Paradise and being safe from the hellfire.
6. The heavy responsibility/burden on the shoulders of mankind.
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ju Kijameti, pasi atë ka për ta përjetuar gjithçka që është në qiej dhe në tokë, sepse atë ka për t’jua sjellë Njohësi i të 
gjitha të fshehtave, të Cilit nuk mund t’i fshihet as pesha e një thërrmije apo kokrrize rëre, qoftë ajo në qiej apo qoftë 
ajo në Tokë. Nuk ka më të vogël e as më të madhe se aq, që të mos jetë e shënuar në Librin e Qartë - Leuhi Mahfudh 
përpara se ajo të ndodhë.

4  Kjo, që Ai t’i shpërblejë ata që besojnë (Allahun, engjëjt e Tij, Librat e Tij, të dërguarit e Tij dhe Ditën e Gjykimit) dhe 
bëjnë vepra të duke kërkuar kënaqësinë e Tij, edhe pse nuk i kanë parë ato që besojnë; pasi pikërisht të tillët e meritojnë 
të kenë edhe faljen e Zotit të tyre, duke ua pranuar pendimin e duke ua fshirë të keqen, si dhe vetëm ata e meritojnë të 
ketë furnizim të mrekullueshëm në Xhenetin e Tij 

5  E sa u përket atyre që u kundërvihen argumenteve Tona, të cilat Ne ua kemi zbritur nëpërmjet të dërguarve Tanë dhe 
përpiqen t’i konsiderojnë ato të kota, duke menduar se po ia hedhin paq ndëshkimit Tonë për këtë; për ta do të ketë dënim 
të dhembshëm dhe të ashpër, për shkak të mohimit dhe pengimit edhe të të tjerëve prej udhëzimit të Allahut. 

6  Që ta shohin me sytë e tyre, ata të cilëve u ishte dhënë dija (e shpallur në Librat e tyre qiellorë) apo aftësia e tyre 
për të njohur e mbështetur të Vërtetën, pa dyshimin më të vogël, se gjithçka që të është zbritur ty(o i Dërguar) nga Zoti 
yt është pikërisht e Vërteta që ata kërkojnë dhe i udhëzon ata për tek rruga e të Plotfuqishmit dhe e të Falenderuarit, të 
Cilin asgjë nuk mund ta bëjë të paaftë dhe të Cilit i shpreh falënderime gjithçka që ekziston në qiej e në tokë.

7  Mohuesit përsëri vazhduan në përqeshjen e ironinë e tyre, duke i thënë njëri-tjetrit: “A dëshironi që t’ju tregojmë 
për atë që ju lajmëron juve, se, kur të keni vdekur e të jeni copëtuar e shqyer tërësisht nga kafshët a shpendët, ju përsëri 
keni për t’u ringjallur pas vdekjes tuaj, në një krijim të ri?!” 

 Mësime nga ajetet:
 Dija e gjerë e Allahut të Lartësuar, e cila përfshin gjithçka, të fshehtat dhe të dukshmet e gjithçkaje që ekziston në qiej 
dhe në tokë, si dhe e gjithçka që e fshehin dhe e publikojnë njerëzit.
 Vlera dhe rëndësia e njerëzve që zotërojnë dije, e cila i shtyn ata për ta pranuar dhe përkrahur të Vërtetën.
 Mospranimi i ringjalljes të të vdekurve nga ana e idhujtarëve është njëkohësisht edhe mospranim i fuqisë së Allahut, 
i Cili i ka krijuar.

SURJA “SEBE”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i raportit të njerëzve me mirësitë hyjnore 
dhe rregulli universal i Allahut në ndryshimin e 
gjendjes së tyre.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Falënderimi i përket vetëm Allahut, të Cilit i 

përket gjithçka që është në qiej dhe gjithçka që 
është në Tokë (sa i përket jetës së kësaj bote); ashtu 
sikurse vetëm Atij i përket falënderimi, për gjith-
çka që ekziston edhe në jetën tjetër. Dijeni se Ai 
është i Urti, që gjithçka e vendos, e vepron dhe e 
drejton me urtësi absolute në të dyja botët. Ta dini 
se Ai është Khabir (i Gjithëdituri), që e di çdo gjë 
që ndodh e ndryshon, qoftë ajo e dukshme apo e 
fshehtë dhe se Atij nuk i fshihet asgjë prej gjendjes 
së tyre.

2  Ai (o njerëz) e di më mirë se të gjithë ju, atë 
që futet në tokë (i vdekur) dhe atë që del (krijohet) 
prej (përbërësve të) saj (i gjallë), ashtu sikurse Ai 
di më mirë se të gjithë ju, atë që zbret prej qiellit 
(prej engjëjve dhe furnizimit tuaj) dhe atë që ngjitet 
në të (prej tyre me veprat e shpirtrat tuaj).Ai është 
i Mëshirshmi, që i dhuron mëshirë atij që i vë në 
zbatim porositë e Tij dhe Ai është Gjynahfalësi, që 
e fal dhe ia pranon pendimin atij që kërkon falje 
prej Tij.

3  Mohuesit, të cilët e mohuan dijen, fuqinë dhe 
drejtësinë e Allahut, thanë: “Neve nuk do të na 
kapë Kijameti!” Thuaju, o i Dërguar: “Betohem 
në Zotin tim, sigurisht që ka për t’ju kapur edhe 

Sūrah Saba’ (Sheba)
 Themes of the Sūrah:

The manifestation of Allah’s power and ability to 
change the conditions and states of people and the 
condition of humankind between gratitude and in-
gratitude.

 Explanation:
1  All praise belongs to Allah to whom belongs 

everything that is in the heavens and everything 
that is on Earth, by way of being His creation, in 
His ownership and under His control. And for Him 
is all praise in the Hereafter; He is the Wise in His 
creation and management, and the Knower of the 
conditions of His servants. Nothing is hidden from 
Him.

2  He knows everything that enters the earth, i.e. 
water, seeds and minerals; He knows whatever 
comes out of it i.e. plants etc.; He knows whatev-
er descends from the heavens i.e. rain, angels and 
sustenance, and He knows whatever ascends to the 
heavens i.e. angels, the deeds of His servants and 
their souls. He is merciful to His believing serv-
ants and forgiving of the sins of whoever repents 
to Him.

3  Those who disbelieved in Allah said, “The hour 
will never come to us!” O Messenger! Say to them: 
“No, by Allah, the very hour that you reject will 
definitely come to you, but its time is only known 
to Allah. He (may He be glorified) is the knower 
of whatever is hidden such as the hour, even the 
equivalent of the smallest ant is not hidden from 
His knowledge, nor anything smaller than that in 
the heavens or on Earth or larger, except that it is 
recorded in a clear book, which is the Preserved Tablet in which everything that is to happen until the Day of Judgement 
is recorded.”

4  Allah has recorded everything He has in the Preserved Tablet so that He may requite those who have faith in Him and 
do good deeds. They will receive forgiveness from Allah for their sins; He will not take them to account for them, and 
they will receive generous sustenance on the Day of Judgement, which is His Paradise.

5  As for those who strove to falsify all the verses Allah revealed, and said regarding them, “It is sorcery!” and said 
regarding My Messenger, “He is a fortune-teller, a sorcerer, and a poet”, they will receive the worst and severest punish-
ment on the Day of Judgement.

6  Some scholars of the people of the book i.e. Abdullah bin Salām testify that the revelation Allah revealed to you is 
the truth without doubt, and it guides towards the path of the Almighty whom no one can beat and who is praiseworthy 
in the world and the Hereafter.

7  Those who disbelieved in Allah say to one another in astonishment and mocking whatever the Messenger (peace be 
upon him) brought, “Shall we lead you to a man who will tell you that when you die and decompose into pieces, you will 
be resurrected alive again?!”

 Beneficial Points:
1. The knowledge of Allah is vast and encompasses everything.
2. It is permissible to emphasise information by taking an oath in front of one who denies it.
3. The people of knowledge have a virtue.
4. The idolaters’ rejection of resurrection is a rejection of the power of Allah who created them. 

٥٤ ٣٤
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vend në tjetrin. Distanca që ai kalonte nëpërmjet saj në një paradite, ishte aq sa mund të kalohej për një muaj. Edhe distanca që 
kalonte nëpërmjet saj (erës) në një pasdite, po ashtu ishte sa distanca që mund të kalohej për një muaj. Përveç kësaj, Ne i patëm 
mundësuar atij burime bakri, të cilat rridhnin atje ku ai kishte nevojë o, si të ishin rrjedhë uji. Ne ia patëm nënshtruar atij edhe 
një pjesë të xhindëve, të cilët i kryenin atij punë të vështira e të rënda, menjëherë sapo ai i urdhëronte. Me lejen e Zotit të tij, 
ata i bindeshin e i nënshtroheshin atij, ashtu siç i urdhëronte, duke ua bërë të qartë atyre se kushdo që i largohet urdhrit Tonë, 
prej tyre, Ne kemi për ta bërë të vuajë dënimin e djegies me zjarr si në këtë botë, ashtu dhe në botën tjetër. 

13  Kështu ata bënin për të çfarëdo që ai dëshironte: j faltore, tempuj, kështjella, statuja, dekorime, igura simbolike, si dhe prej 
depozitave të gjera si rezervuar dhe prej enëve të thella e të mëdha për t’u gatuar njerëzve dhe ushtrisë së tij, të cilat ishin të 
palëvizshme, për shkak të madhësisë së tyre. Ne u thamë: “Punoni, o familje e Daudit, duke u shërbyer njerëzve, në shenjë 
mirënjohje ndaj Allahut, për mirësinë që Ai ju ka dhuruar, edhe pse pak prej robërve të Mi janë mirënjohës ndaj Meje, që me 
mirësitë që Unë ua kam dhuruar, ata të punojnë për t’i vënë në shërbim të njerëzve!”.

14  Kur Ne ia caktuam Sulejmanit vdekjen, xhindëve nuk iu dha asgjë që të kuptonin vdekjen e tij, përveç tenjës së tokës, që 
brejti shkopin mbi të cilin ai kishte vdekur i mbështetur. Vetëm atëherë kur ai u rrëzua, iu bë e qartë atyre se kishte vdekur. 
Sikur ata ta dinin gajbin (të fshehtat e Zotit), ata nuk do të kishin vazhduar në atë dënim poshtërues, duke bërë atë punë të 
vështira që Sulejmani i kishte urdhëruar, pa pasur mundësi të ngrinin as kokën prej frikës prej tij, ndërkohë që mendonin se ai 
ishte gjallë e po i vëzhgonte.

 Mësime nga ajetet:
 Nderimi që i bëri Allahu robit të Vet të përkushtuar Daudit, duke e bërë mbret e pejgamber dhe duke ia nënshtruar 
jehonën e maleve e cicërimat e zogjve teksa këndonin bashkë me të këngët e Zeburit, me lutjet, madhërimet e lartësimin 
e Allahut.  Nderimi edhe më i veçantë që Allahu ia bëri birit të tij, Sulejmanit, duke e bërë edhe atë mbret dhe profet dhe 
e duke i mundësuar atij forma të tjera dhuntish, për shkak se edhe ai e ndoqi rrugën e të atit, duke qenë një rob i kthyer 
e i përkushtuar ndaj Allahut.  Njohjen e Gajbit (fshehtësive të Allahut) e di vetëm Allahu dhe askush tjetër. Kushdo që 
pretendon se mund ta dijë atë ndonjë njeri apo xhind, ai është duke gënjyer e mashtruar. 

8  “Vallë, me këtë ai është duke shpifur ndaj Allahut 
apo mos vallë ka probleme mendore dhe nuk e di se 
çfarë është duke thënë?!” Jo, nuk është ashtu siç po 
e parashtrojnë ata, por ata nuk e besojnë fuqinë dhe 
drejtësinë e Allahut, prandaj edhe nuk besojnë në jetën 
tjetër. Ata që nuk besojnë në jetën tjetër do të jenë 
vazhdimisht në dënimin e jetës së kësaj bote dhe në 
humbjen e tyre larg së Vërtetës. 

9  Po a nuk e kanë parë ata vallë fuqinë e Allahut, që 
i rrethon ata rreth e rrotull, para e mbrapa, nga qielli e 
toka?! Po të kishim dashur Ne, do t’ua kishim treguar 
edhe më qartë fuqinë Tonë, duke i përpirë bashkë me 
tokën në brendësinë e saj ose do t’u kishim lëshuar 
atyre një copë (shkëmb) prej qiellit, mirëpo nuk e 
deshëm këtë. Në të vërtetë ky është një argument i 
mjaftueshëm për këdo që dëshiron të jetë një rob i 
kthyer tek Allahu.

10  Me të vërtetë, Ne i dhuruam Daudit profetësinë 
dhe mbretërinë, e u thamë maleve: “O male, këndoni 
lavde me Daudin!” E po kështu u thamë edhe zogjve.  
Përveç kësaj, Ne e bëmë hekurin të butë në duart e 
tij, në mënyrë që të përpunonte me të çfarë veglash 
të dëshironte.

11  Ne i thamë: “Përgatit, o Daud, veshje të hekurta 
e parzmore të rehatshme dhe thuri ato në përmasa të 
përshtatshme për t’u mbrojtur prej goditjeve të armi-
kut, as të ngushta e të vështira për t’u veshur e as të 
mëdha e të rënda për t’i mbajtur e për të luftuar me 
to. Gjithashtu bëni vepra të devotshme, pasi me të 
vërtetë Unë shoh gjithçka që ju veproni e Mua nuk 
më fshihet asgjë prej jush. Tek Unë do të jetë kthimi 
juaj dhe se vetëm Unë do jua jap atë që e meritoni 
për atë që bëni.”

12  Madje edhe Sulejmanit, birit të tij (Daudit)Ne ia 
nënshtruam atij erën, me të cilën ai udhëtonte nga një 

8  And they said, “Has this man fabricated and 
attributed a lie to Allah, claiming that we shall be 
resurrected after we die, or is he insane, talking of 
nonsense?” It is not as these people say, rather, the 
reality is that those who do not believe in the Here-
after will suffer a severe punishment on the Day 
of Judgement, and are very far astray in the world.

9  Do these rejectors of resurrection not see the 
earth that is in front of them and the sky that is 
above them? If I wished the earth beneath their 
feet to swallow them up, I would have caused it 
to happen; and if I wished to send down portions/
pieces of the punishment from the heavens, I would 
have done so. Indeed, there is a clear sign in that for 
every repentant servant through which he witnesses 
the power of Allah. The One capable of doing that, 
is also capable of resurrecting you after your death 
and the decomposition of your bodies.

10  And verily I granted David (peace be upon him) 
messengership and a kingdom, and I said to the 
mountains, ”O Mountains! Echo My glorification 
together with David.” and I said the same to the 
birds. I also made iron soft for him so that he could 
make whatever tools he wanted with it.

11  O David! Make an expansive armour which 
will protect your soldiers from the attacks of their 
enemies, and make the rivets in proportion to the 
rings so that they are not too fine such that do not 
lodge in them, nor too thick such that they do not fit 
in them either. And do good deeds; I am watching 
over your actions, none of your actions are hidden 
from Me and I shall requite you for them.

12   And I made the wind serviceable to Solomon, 
son of David. It would blow the distance of a month in a morning, and the same distance in an evening. I also made 
springs of copper flow for him so that he could make whatever he wanted from it, together with employing the Jinn who 
would work in front of him by the command of his Lord. Whichever of the Jinn would deviate from whatever I command-
ed it to do, I would make it taste the punishment of a flaring fire.

13  These Jinn constructed for him whatever he wanted from places of worship, palaces, lofty structures. And I said to 
them: O the family of David! Be grateful for the blessings I have bestowed upon you, because very few of My servants 
are grateful to Me for the blessings I grant them.

14  When we decreed for Solomon to die, the Jinn did not realise he had passed away until the woodworms had eroded 
away the staff he was leaning on. When he fell it became clear to the Jinn that they do not know the unseen/ghayb, as if 
they did, they would have not remained subdued, continuing to carry out the difficult tasks imposed upon them.

 Beneficial Points:
1. Allah honoured His Prophet David with messengership and kingship; by making the mountains and birds echo His 
glorification, and by softening iron for him.
2. Allah honoured His Prophet Solomon (peace be upon him) with messengership and rule.
4. The blessings of Allah require gratitude to be shown for them.
5. Knowledge of the Ghaib is exclusive to Allah, so there is no basis in the claim that the Jinn or anyone else know any-
thing from the Ghaib.
After Allah mentioned the blessings He bestowed upon David and his son Solomon (peace be upon them), He mentions 
the blessings He bestowed upon the people of Sheba, with the difference being that David and Solomon (peace be upon 
them) were grateful, and the people of Sheba were ungrateful to Him. He says:
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ta gjatë udhëtimit nëpër vendet e shkretëtirës: “Udhëtoni të sigurt (o njerëz) nëpër këto vendbanime, qoftë natën apo ditën, duke mos iu 
frikësuar ndonjë armiku, urisë, etjes apo humbjes në shkretëtirë!” 19  Mirëpo ata, në vend që të tregoheshin mirënjohës ndaj Allahut dhe 
njerëzve për këtë mirësi ndaj tyre, thanë: “Zoti ynë i largoftë këto vendbanime prej njëri-tjetrit, në mënyrë që të rritet edhe më shumë 
distanca në udhëtimet tona, që të mos marrë çdokush udhëtime të tilla dhe që malli ynë të ketë edhe më shumë vlerë e fitime!” Kështu, 
ata planifikuan të ndaleshin vetëm në disa vendbanime gjatë rrugës, duke i bërë ato si të vetmet pika ndalimi, në mënyrë që njerëzit të 
shpërnguleshin ne ato vende, duke i bërë kështu dëm vetes së tyre. Pas kësaj, Ne i bëmë ata objekt bisedash e fjalësh kundër tyre dhe 
në fund i përçamë e i ndamë ata plotësisht, në atë mënyrë që ata kurrë më nuk u bashkuan e nuk i besuan më njëri-tjetrit. Vërtet që në 
këtë që u përmend ekzistojnë argumente të shumta, që tregojnë mirësinë, dijen, fuqinë dhe drejtësinë e Allahut për çdokënd që është i 
duruar dhe mirënjohës për atë që Allahu ia ka caktuar e dhuruar, pasi vetëm të tillët përfitojnë e marrin mësime nga kjo që u përmend. 

20  Pas kësaj, Iblisi vërtet e realizoi atë hamendësim që pati thënë për ta [“...shumicën e tyre nuk do e gjesh mirënjohëse! (A’raf:17), 
sepse ata i shkuan atij pas, përveç një pjesë të besimtarëve. 21  Iblisi nuk kishte pushtet mbi ta, për t’i çuar në humbje, por ai veç ua 
zbukuronte veprat dhe i mashtronte. Ne e lejuam që ai ta bënte këtë, në mënyrë që të shfaqej hapur kush prej tyre besonte në Jetën 
Tjetër dhe në llogaridhënien, e kush dyshonte në të. Dije se Zoti yt, o i Dërguar, ruan çdo gjë dhe ua regjistron veprat robve të Vet, 
për t’i shpërblyer ata sipas tyre. 22  Thuaju (o i Dërguar) idhujtarëve që besojnë se zotat e tyre të rremë u përgjigjen: “Thirrini ata që 
ju i konsideroni zota në vend të Allahut! Le t’ju sjellin ndonjë dobi apo t’ju largojnë ndonjë të keqe, nëse munden.” Përkundrazi, ata 
nuk kanë në dorë as sa pesha e një grimce rëre, si në qiej ashtu edhe në Tokë. Nuk ekziston përveç Allahut ndonjë zot tjetër, që të jetë 
i barabartë me Të, as në qiej e as në Tokë. Gjithashtu, Ai nuk ka ndonjë ndihmës, pasi Ai është Ganij (i Pasur) dhe Kefij (i Vetëmja-
ftueshmi), që nuk ka nevojë për ndihmën e askujt prej tyre.

 Mësime nga ajetet:
 Mirënjohja dhe falënderimi i Allahut i ruajnë mirësitë e Allahut, ndërsa përbuzja është shkak i humbjes së tyre.  Siguria është një 
prej mirësive më të mëdha, me të cilat Allahu i begaton robërit e Vet.  Besimi i duhur dhe i saktë në Allahun e Lartësuar e mbron 
njeriun të mos ndjekë mashtrimet e shejtanit.  Nxjerrja në pah e kotësisë së zotave të rremë, duke i hedhur poshtë shkaqet që çojnë 
në idhujtari, siç është pretendimi se ata kanë në dorë pushtet krahas Allahut, apo që e ndihmojnë e ndërmjetësojnë tek Ai.

15  Një argument të tillë (që ua tregon atyre fuqinë Tonë) 
e patën edhe banorët e (fisit të) Sebe’it në vendbanimin e 
tyre (të Jemenit të sotëm), të cilëve Allahu u pati dhuruar 
dy kopshte, prej mirësisë së Vet, nga e djathta dhe majta 
e një lumi të rrjedhshëm: “Ushqehuni, o njerëz, prej asaj 
me atë të cilën ju ka furnizuar Zoti juaj, që është hallall 
e që e keni fituar ndershmërisht, si dhe tregohuni mirë-
njohës ndaj Tij për to, duke dhënë prej tyre për njerëzit në 
nevojë, pasi vërtet ju keni një tokë të mirë pjellore (nëse e 
punoni atë) dhe keni Rabun’Gafur (një Zot Gjynahfalës), 
që fal shumë nëse ju i kërkoni Atij falje!” 16  Mirëpo, 
ata ia kthyen shpinën porosive e u treguan përbuzës të 
mirësive, duke mos kërkuar falje për shpërdorimin e të 
mirave të Allahut që Ai ua kishte dhuruar. Atëherë, Ne 
u dërguam vetëm një shi të rrëmbyeshëm, duke lëshuar 
mbi tokat e tyre digën e Aremit (prurjeve), të cilën ata 
e kishin ndërtuar për të pasur vazhdimisht ujë të rrjedh-
shëm për kopshtet e tyre. Nga dy kopshte të begata me 
lloj-lloj bimësie, pemësh e frutash, Ne ua shndërruam 
atyre në dy kopshte që nuk mbinin tjetër vetëm se bimë 
me fruta të pangrënshme, shkurre me gjemba pa asnjë 
frutë, si dhe vetëm diçka prej pemës së Sidrit. 17  Ai 
ishte ndëshkimi, që edhe ata (sikurse mohuesit) nuk e 
besonin e as nuk i frikësoheshin, e që Ne ua lëshuam për 
shkak të mosmirënjohjes që treguan ndaj Allahut, duke i 
shpërdoruar mirësitë e Tij e duke mos kërkuar Atij falje 
për këtë. Vallë, a ndëshkojmë Ne tjetërkënd, përveç atij 
që është mosmirënjohës?! 18  Kur ata filluan të merreshin 
me tregti e të jetonin nëpërmjet saj, ndërkohë që më parë 
ata i patën të gjitha të mirat në vendin e tyre, Ne përsëri u 
dhamë atyre mundësinë që t’i përjetonin mirësitë Tona, e 
të udhëtonin mes vendbanimeve të tyre dhe vendbanimeve 
të bekuara të Sirisë, në të cilat Ne kemi zbritur bekimin e 
begatinë Tonë. Aty gjetën vendbanime të tjera të lidhura 
me njëra-tjetrën, si një mundësi pushimi dhe ndalimi për 

15  There was for the tribe of Sheba, in the dwelling 
they lived in, a clear sign of Allah’s power and His 
favour on them, and the clear sign was two gardens: 
one on the right and the second on the left. And I 
said to them: “Eat of the provision of your Lord 
and thank Him for His favours. This is a pleasant 
city and you Lord, Allah is a forgiving Lord, who 
absolves the sins of those who repent to Him.”

16  But they turned away from thanking Allah and 
believing in His messengers, so I punished them by 
turning their favours into difficulties, then I sent 
upon them a strong flood which destroyed their 
damn and flooded their fields. And I replaced their 
two pleasant gardens with two gardens which gave 
bitter fruit, and which contained fruitless tamarisk 
trees and a small amount of the lote tree (sidr).

17  That change which occurred to the favours they 
were on was because of their disbelief and turning 
away from being thankful for the favours. And I do 
not punish so severely except one who rejects Al-
lah’s favours.

18  And I made between the people of Sheba in 
Yemen and between the cities of the blessed land 
of Levant, many neighbouring cities, making easi-
er for them the distance of travelling, so they may 
pass through these cities and towns, stopping when 
needed, without any difficulty until they reach 
the land of Levant. And we announced: “Travel 
through them day and night in complete security 
from any enemy, hunger or thirst”.

19  But they arrogantly rejected Allah’s favour of 
facilitating their journey and they said: “Our Lord, 
make our journeys longer by removing those cities 
in between so that we can have a taste of the exhaustion of travelling, and we can make clear the excellence of our riding 
mounts”. And they wronged themselves by arrogantly rejecting Allah’s favour, turning away from thanking Him, so I 
made them into tales which those after them talk of and I totally separated between them in the lands so they cannot reach 
each other. In that which has been mentioned, namely favouring the people of Sheba and taking retribution from them, 
is a lesson for every person who is patient in is obediance to Allah, and bearing what he has been afflicted with, who is 
thankful for Allah’s favours on him.

20  And Iblis confirmed through them what he assumed i.e., that he is able to lead them astray and misguide them from 
the truth, so they followed him in disbelief and misguidance except a group of the believers, as they ruined his hope by 
not following him.

21  And Iblis has no power over them through which he can force them to be misguided, but he only beautifies for them 
to entice them to lead them astray. We have given him permission to entice so we can make it clear the one who has 
faith in the Hereafter from the one who is in doubt about the Hereafter. And your Lord, O Messenger, is a Guardian over 
everything. He guards the actions of His servants and will reward them for them.

22  Say - O Messenger, to these idolaters: “Call upon those whom you claimed were your gods besides Allah, so that 
they can bring you benefit or remove harm from you. They do not have ownership of anything, even as small as a dust 
particle, nor are they partners with Allah in ownership, nor does Allah have any helpers from amongst them. He is Self 
Sufficient, in no need of anyone else.

 Beneficial Points:
1. Gratitude protects favours and rejecting them causes them to be seized.
2. Safety is one of the greatest favours Allah has given the servants.
3. Correct faith protects against following the misguidance of the satan, through the permission of Allah.
4. The invalidity of the causes of idolatry and its openings are clear, such as claiming the idols have power or partnership 
will Allah, or help or intercession with Allah.
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poshtëruar atë që është prej nesh gënjeshtar. Ai është Triumfatori e i Gjithëdijshmi!”. 
27  Thuaju (o i Dërguar) idhujtarëve që mendojnë t’ju frikësojnë me idhujt e tyre: “Më tregoni se ç’mund të bëjnë ata që ju ia keni 

shoqëruar Atij si të barabartë në adhurime, e u frikësoheni atyre me bindje e nënshtrim, në vend të Allahut! A mendoni se ato kanë 
diçka në dorë?! Kurrsesi! 
Përkundrazi,e gjithë e mira dhe e keqja i përket vetëm Atij. Ai është Allahu (i Vetmi Zot që meriton të adhurohet) i Plotfuqishmi dhe i 
Urti, që nuk ju shfarosë menjëherë, mirëpo gjithçka Ai e bën sipas Urtësisë së Vet Absolute, në mënyrën, afatin dhe kohën e duhur.

28  Ne(o i Dërguar) nuk të kemi dërguar për të thirrur vetëm atë popull, por Ne të kemi dërguar ty si përgëzues për tërë njerëzimin, 
që t’i përgëzosh ndjekësit e besimit dhe të devotshmërisë me triumf në jetën e kësaj bote dhe me hyrjen në Xhenet në botën tjetër. Po 
ashtu të kemi dërguar si paralajmërues, që t’i paralajmërosh ndjekësit e mohimit e të gjynaheve, me mposhtjen e tyre në jetën e kësaj 
bote dhe me hyrjen në Zjarrin e Xhehenemit në botën tjetër. Mirëpo shumica e njerëzve nuk e dinë se ky është një premtim i bërë nga 
Vetë Allahu dhe se Allahu e mban premtimin.

29  Kurse ata, duke e kërkuar me ngulm përshpejtimin e këtij premtimi, thonë: “Kur do të realizohet ky premtim, pra, nëse ju (o be-
simtarë) pretendoni se bashkë me Muhamedin thoni të vërtetën?”

30  Thuaju të tillëve: “Juve tashmë ju është caktuar dita kur do të mposhteni e triumfi do të jetë i besimtarëve, ditë të cilën ju as nuk 
do të mund ta shtyni qoftë edhe për një çast, madje as nuk do të mund ta përshpejtoni!”

31  Ata që nuk të besojnë, kthehen e të thonë: “Ne, edhe sikur ta shohim të realizohet një premtim i tillë, kurrë nuk do t’i besojmë këtij 
Kurani dhe as Librave të tjerë qiellorë përpara tij, pasi ne kemi paganizmin dhe rrugën tonë.” E veç t’i shihje (o i Dërguar) zullumqarët 
keqbërës, kur të dalin para Zotit të tyre në Ditën e Gjykimit, duke ia hedhur fajin njëri-tjetrit, ku ata të cilët kanë qenë të pafuqishëm 
dhe ndjekës të parisë së tyre në jetën e dynjasë, do t’u thonë atyre që kanë qenë me autoritet e mendjemëdhenj mbi ta: “Sikur të mos 
kishit qenë ju, ne do të ishim bërë besimtarë!”.

 Mësime nga ajetet:
 Thirrja me mirësjellje e gjakftohtësi e njerëzve të acaruar, në mënyrë që ata të mos kundërshtojnë për shkak të inatit dhe arrogancës. 
 Njeriu i udhëzuar ndihet i ngritur e i privilegjuar për shkak të udhëzimit dhe besimit të pastër që ndjek, ndërsa njeriu i humbur është 
i zhytur e i poshtëruar në humbje.  Gjithëpërfshirja e Mesazhit të të Dërguarit për mbarë njerëzimin, gjithashtu dhe për xhindët.

23  Dhe kur të urdhërojë Ai për diçka, askush nuk do të 
mund të ndërhyjë për të ndërmjetësuar tek Ai në dobi të 
dikujt, përveç nëse këtë e lejon dhe e dëshiron Vetë Ai, si 
dhe vetëm nëse Ai është i kënaqur me ndërmjetësuesin dhe 
ndërmjetësimin e tij. Madje, edhe engjëjt janë vazhdimisht 
në frikë e drojë prej madhështisë së Tij; vetëm pasi Ai të 
ketë folur e t’u ketë dhënë urdhër, atyre do t’u largohet 
frika që kanë në zemra dhe do të pyesin: “Çfarë tha Zoti 
juaj?!” Pastaj do të përgjigjen: “Të Vërtetën!”. Vërtet që 
Allahu flet gjithmonë të Vërtetën dhe se Ai është më i 
Larti dhe më i Madhi.

24  Thuaju, o i Dërguar, idhujtarëve: “Kush është Ai që ju 
furnizon prej qiejve, duke lëshuar shiun dhe prej Tokës, 
duke ju mundësuar bimësinë e prodhimet e saj?” Thuaju: 
“Ai është Allahu!”. Vërtet, që të dyja palët nuk mund të 
jemi në rrugën e drejtë; ose ne ose ju jemi në humbje të 
qartë. Rrugët tona kurrsesi nuk mund të përputhen. Dhe 
padyshim se të udhëzuarit janë besimtarët, pasi ata i janë 
mirënjohës vetëm Allahut, ndërsa të humburit janë idhuj-
tarët, se ata janë mosmirënjohës, duke adhuruar idhujt 
në vend të Tij!”

25  Thuaju (o i Dërguar) idhujtarëve që e konsideroj-
në Njësimin e Allahut, gjë për të cilën ti u ke ardhur 
atyre,shkakun e përçarjes e ndarjes me ta: “Nëse mendoni 
se me thirrjen tonë për tek Njësimi i Allahut ne kemi bërë 
ndonjë krim, atëherë ju jeni të pafajshëm në lidhje me 
këtë krim (nëse e quani të tillë), ashtu siç edhe ne jemi 
të pafajshëm në lidhje me atë që ju bëni për t’i penguar 
njerëzit prej udhëzimit të Allahut!”.

26  Thuaju (o i Dërguar) idhujtarëve që ju kërcënojnë 
me bashkimin e fiseve idhujtare kundër jush: “Nëse ju 
bashkoni fiset tuaja, ne na bashkon Zoti ynë. Pastaj Ai ka 
për ta bërë ndarjen përfundimtare mes nesh e jush me anë 
të së Vërtetës së Tij, si në këtë botë, ashtu edhe në botën 
tjetër, duke i dhënë të drejtë atij që ka të drejtë e duke e 

23  And intercession in His presence does not ben-
efit except for one whom Allah gives permission, 
and Allah does not give permission to intercede ex-
cept for whom He is pleased, due to His greatness. 
And part of His greatness is that when He speaks in 
the heavens, the angels flap their wings in submis-
sion to what He says, until when the state of fear 
dissappears from their hearts some of them say to 
others: “What did your Lord just say?” The angels 
reply He said the truth, and He is High in His es-
sence, and subduing, the Great.

24  Say - O Messenger, to these idolaters: “Who 
provides you from the skies by bringing out the 
crops, plants and fruits?” Say: “It is Allah who pro-
vides you. O idolaters! only one of us can be rightly 
guided with the other on clear misguidance. There 
can be no doubt that the believers are on clear guid-
ance and the idolaters are misguided.”

25  O Messenger! Say to them: “You will not be 
asked on the day of judgment about the sins we 
committed nor will we be asked about what you 
used to do”.

26  Say to them: “Allah will gather us and you on 
the day of judgment, then He will judge between 
us and you with justice, then He will manifest the 
truthful from the liar, and He is the Judge who ad-
judicates with justice, the all Knowing of how to 
pass judgment.

27  O Messenger! Say to them: “Show me those 
whom you have made for Allah as partners which 
you associate with Him in worship. No indeed, the 
matter is not as you have thought, i.e, that He has 
partners, but rather He is Allah, the Mighty whom 

nobody can overpower, Wise in his creation, decree, and control.”.
28  And I did not send you, O Messenger, except for the sake of all of mankind, to give good news to the pious that for 

them is Paradise, and to warn the disbelievers and transgressors of the fire, but most people do not know that. Had they 
known, they would not have denied you.

29  And the idolaters say, whilst hastily seeking the punishment you are warning them of: “If you are truthful tell us When 
is this promise of punishment going to occur?”

30  O Messenger! Say to these people who are hastily seeking the punishment: “For you is a fixed appointed time, when 
the time comes upon you it will not be delayed or preceded for the smallest moment of time. And this day is the day of 
judgment”.

31  Those who disbelieved in Allah said: “We will never believe in the Qur’ān which Muhammad claim is revealed to 
him nor will we ever believe in the previous divine books”. And if you were to see, O Messenger, when the wrongdoers 
are detained before their Lord on the day of judgment for the reckoning. They will dispute with one another, each one 
placing the responsibility and blame on the other. The subjects/citizens who were subdued will say to their leaders who 
oppressed them in this life: “If you had not led us astray, we would have been believers in Allah and His messengers”.

 Beneficial Points:
1. Softness with the one being called is necessary so that he does not resort to stubbornness and being unreasonable.
2. The messengership of the Prophet (peace be upon him) incorporates the whole of mankind and jinns likewise.
3. One of the conditions of the people on the day of judgment will be arguments between the followers and leaders, and 
each side disassociating themselves from the other. 
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tjetër, ndërkohë që në këtë botë Ai na ka dhënë më shumë sesa juve?! Po të mos kishim qenë ne më të mirë se ju, nuk do të na kishte 
dhënë më shumë se ju ka dhënë juve, pra, ne nuk do të dënohemi!”. 36  Thuaju, o i Dërguar: “Mos u mashtroni me atë që ju është 
dhënë në jetën e kësaj bote, pasi Zoti im i jep në këtë botë furnizim të bollshëm kujt të dojë (për ta parë nëse do të jetë mirënjohës 
apo mosmirënjohës ndaj Tij) dhe ia pakëson atë kujt të dojë(për ta sprovuar nëse do të durojë apo do të mohojë). Kjo botë është vetëm 
vend i sprovave me të mira e me të këqija, mirëpo shumica e njerëzve këtë nuk e dinë. 37  As pasuria dhe as fëmijët tuaj nuk ju afrojnë 
juve me Ne e as nuk tregojnë se ju e keni fituar kënaqësinë Tonë, përveç atyre që e besojnë Allahun dhe bëjnë vepra të mira. Ata kanë 
për ta marrë shpërblimin e tyre të shtuar shumëfish për atë që ata kanë bërë, sepse u japin të varfërve prej pasurisë së tyre për të fituar 
kënaqësinë e Allahut dhe lënë pas vetes fëmijë që i luten Allahut për ta. Vetëm këta do të jenë në vendet e larta të Xhenetit dhe do të 
jenë të sigurtë prej çdo gjëje që mund t’i frikësojë si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. 38  E sa u përket atyre që u përpoqën t’i 
hedhin poshtë argumentet Tona, për t’i shmangur njerëzit prej pranimit të tyre, duke menduar se do ia hedhin paq dënimit Tonë, ata 
do të jenë të humbur në jetën e kësaj bote dhe të dënuar në botën tjetër. *Pas kësaj, Allahu e porosit të Dërguarin e Vet që t’ua bëjë 
të qartë besimtarëve se do të ketë dallime e sprova sa i përket çështjes së rrizkut edhe në mesin e tyre dhe se kjo nuk tregon aspak 
afërsinë apo largësinë e tyre me Allahun, përveç nëse ata japin më të shtrenjtën e saj: 39  Thuaju (o i Dërguar) besimtarëve, në mënyrë 
që ata të mos mendojnë si jobesimtarët: “Vërtet që Zoti im, i Cili më ka dërguar mua me udhëzim për ju, i jep në jetën e kësaj bote 
furnizim të bollshëm kujt të dojë prej robërve të Vet besimtarë. Po ashtu Ai ia pakëson atë kujt të dojë prej tyre. Çfarëdo që të jepni 
prej pasurisë tuaj, për të fituar kënaqësinë e Allahut e për të ndihmuar Rrugën e Tij, Ai ka për t’jua kompensuar atë tërësisht, duke jua 
kthyer edhe më të mirë se atë që keni dhënë, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Ai është Furnizuesi më i Mirë, prandaj vetëm 
prej Tij kërkojeni furnizimin!”.

 Mësime nga ajetet:
 Të distancuarit e ndjekësve dhe e udhëheqësve prej njëri-tjetrit nuk ia heq përgjegjësinë asnjërit prej tyre për zgjedhjen që kanë 
bërë, ndërkohë që ka besimtarë që kanë vuajtur prej tyre.  Jeta luksoze dhe e shfrenuar në shpërdorimin e mirësive të Allahut e largon 
njeriun prej të Vërtetës dhe nënshtrimit ndaj saj.  Vetëm besimtari mund të përfitojë prej pasurisë dhe fëmijëve të tij, duke i vënë ato 
në shërbim të kënaqësisë së Allahut, ndërkohë që jobesimtari nuk do të ketë asnjë dobi prej tyre.  Bujaria në Rrugë të Allahut çon tek 
arritja e pasurisë së begatë në këtë botë dhe tek shpërblimi i mrekullueshëm i Botës Tjetër. 

32  Ata që kanë qenë mendjemëdhenj ndaj pranimit të 
së Vërtetës dhe ndiqeshin nga masa, do t’ua kthejnë 
ndjekësve të tyre, që kanë qenë të dobët e të pafuqishëm 
përpara tyre në fjalë e marrje vendimesh: “Pse, ne ju pa-
skemi penguar juve që ta pranonit udhëzimin, siç bënë 
besimtarët, pasi ai ju erdhi nëpërmjet Muhamedit?! Jo, 
por ju vetë keni qenë kriminelë, që ju pëlqente të bënit 
të këqija, gjynahe e padrejtësi!”.

33  Ndërsa ndjekësit e nënshtruar ndaj udhëheqësve arro-
gantë ndaj të Vërtetës, do t’u thonë: “Përkundrazi! Ajo 
që na pengoi të përqafonim udhëzimin ishin mashtrimet 
dhe intrigat tuaja, që ju i bënit natën dhe ditën, duke na 
urdhëruar për të mohuar Allahun e të adhuronim të tjerë 
në vend të Tij!”  Kur ata ta shohin dënimin e ta kuptojnë 
se do të dënohen, aq e vështirë do të jetë ajo gjendje për ta, 
saqë për shkak të tronditjes e llahtarisë së madhe, nuk do 
të munden as ta shfaqin pikëllimin, që mbajnë përbrenda. 
Ne do t’u vëmë vargonj në qafë atyre që kanë mohuar, 
duke i tërhequr për në Zjarrin e Xhehenemit. Vallë, a do 
të shpërblehen ndryshe, përveçse sipas mëkateve dhe 
idhujtarisë që kanë bërë?!
Vallë, a mos pritet që atyre t’u jepet tjetër, përveç asaj 
që ata kanë merituar për atë që kanë bërë?! -Për t’ia 
bërë të lehtë të Dërguarit –paqja e Allahut qoftë mbi të!- 
përgënjeshtrimin e popullit të tij, Allahu përmend se ajo 
është sjellja edhe e popujve të mëparshëm, duke thënë: 

34  Ne edhe përpara teje (o i Dërguar) sa herë që i dër-
gonim ndonjë profet qortues ndonjë vendi, që t’i para-
lajmëronte ata për ndëshkimin e Allahut, të pasurit kanë 
qenë gjithmonë ata që bënin jetë të shfrenuar në pushtet 
e pozitë. Kanë qenë ata që u thonin të dërguarve: “Ne e 
mohojmë atë me të cilën ju jeni dërguar!” Kështu që nuk 
është çudi që këtë të ta thonë edhe ty, o i Dërguar.

35  Dhe ata thonë: “Neve na është dhënë pasuri e fëmijë 
më shumë sesa juve. E si do të dënohemi ne në botën 

32  The leaders who were arrogant to the truth will 
say to the followers they oppressed: “Did we stop 
you from the guidance which Muhammad brought? 
No, but rather you were the wrongdoers and the 
people who were corrupt spreading immorality.”

33  The followers who were oppressed by their 
leaders will say to their leaders who were arrogant 
to the truth: “But your scheming about us night and 
day stopped us from guidance, when you would 
order us to disbelieve in Allah and to worship cre-
ations besides Him”. And they will hide the regret 
over the disbelief they were on in this world when 
they see the punishment, and they will know they 
are going to be punished. And I will put chains on 
the necks of the disbelievers. They will not be given 
this reward except for what they used to do in the 
world, namely worshipping others besides Allah 
and committing sins.
To console the Messenger (peace be upon him) 
when his people denied him, Allah reminded that 
denial was the practice of nations before him. He 
said:

34  I have not sent a messenger in any city to warn 
of Allah’s punishment except that the affluent peo-
ple in it amongst those of power, fame and wealth 
said: “We are of what you have been sent with, O 
messengers, disbelievers”.

35  And these people of fame said braggingly and 
boastfully: “We are more in wealth and more in 
children. And your claim that we will be punished 
is a lie, as we will not be punished in this world nor 
in the Hereafter”.

36  O Messenger, say to these who have been de-
ceived by the favours they have been given: “My Lord expands provision for whom He wants, to test whether he is 
grateful or ungrateful, and He makes it tight for whom He wants, to test whether he is patient or becomes upset. But most 
people do not know that Allah is Wise. He does not decree a matter except due to complete wisdom which is known to 
those who know and which the ignorant are unaware of”.

37  And your wealth and your children which you boast over are not what leads you to Allah’s pleasure, but the one who 
believes in Allah and does good actions has acquired has acquired a multiplied reward. His wealth draws him closer to 
Allah by him spending it in Allah’s way, and his children also are a means for raising his rank, by their prayers for him. 
So those believers who do good deeds - for them is a multiple reward for the good they did and they will be in the higher 
ranks of Paradise, safe from whatever they fear; punishment, death and ending of joy.

38  And the disbelievers who make it their utmost effort to turn people away from our verses and strive hard to achieve 
these goals of theirs are losers in this world and will be punished in the Hereafter.

39  O Messenger, say: “My Lord expands provision for whom He wants from His creation and makes it tight for whom 
He wants. And whatever you spend in Allah’s way, Allah will replace it for you in this world by giving you what is better 
than it and by giving you great reward in the Hereafter. And Allah is the best of providers, so whoever seeks provision 
should resort to Him”.

 Beneficial Points:
1. The leaders disassociating themselves from the followers and the followers from the leaders will not excuse either of 
them from their responsibility.
2. Affluence distances from complying with the truth and submitting to it.
3. A believer is benefited through his wealth and children whilst a disbeliever is not benefited through them.
4. Spending in the path of Allah leads to recompensing wealth in this world and good reward in the Hereafter. 

432

432 JUZ 22SEBE



mohuesit thanë: “Kjo është veçse një magji e qartë!”
44  E (thonë këtë, për shkak se) Ne atyre nuk u patëm zbritur më parë ndonjë Libër, që ata të lexonin se çfarë është Shpallja 

e as Udhëzimi,As u kemi dërguar përpara teje (o i Dërguar) ndonjë kërcënues, që t’i paralajmëronte për ndëshkimin e 
Allahut që i pret, prandaj po mohojnë.

45  Edhe popujt e mëparshëm, si Adi, Themudi dhe populli i Lutit, të cilëve populli yt nuk ka arritur t’u afrohet as sa 
një e dhjeta për nga fuqia, pasuria dhe numri, i konsideruan gënjeshtarë të dërguarit e Mi. Atëherë Unë i shfarosa me 
gjithçka kishin. Prandaj shiko, o i Dërguar, se si ishte ndëshkimi Im ndaj atyre mohuesve!

46  Thuaju o i Dërguar: “Unë po ju jap vetëm një këshillë, qëndroni për hir të Zotit, dy e nga dy ose të vetmuar, larg çdo 
ndikimi dhe pastaj mendoni thellësisht: Çfarë e bën shokun tuaj që të ketë çmenduri?! Në të vërtetë ai është vetëm një 
paralajmërues para një dënimi të rëndë.

47  Thuaju: “Unë nuk kam kërkuar prej jush pasuri, që ju të ikni prej meje; ajo është juaja tërësisht. Madje, edhe nëse 
kërkoj që një pjesë të saj ta jepnit për ta ndihmuar Rrugën e Allahut apo për ata që kanë nevojë, ajo është në të mirën 
tuaj e do t’ju kthehet juve përsëri. Shpërblimi im për udhëzimin tuaj është vetëm tek Allahu. Ai është Dëshmitar për 
çdo gjë që po ju them e po ju premtoj”. Kur Allahu i Madhëruar përmend argumentet kundër ithtarëve të së kotës dhe 
idhujtarëve, Ai sqaron se hedhja poshtë e agumenteve të tyre është ligj i përgjithshëm i Tij, duke thënë: 

48  Thuaju: “Me të vërtetë, Zoti im shpall vetëm të Vërtetën. Me të Ai e shpartallon të kotën,që e keni në brendësitë 
tuaja. Prandaj edhe ju nuk dëshironi ta pranoni të Vërtetën e ardhur prej Tij, ndërkohë që Ai është i Gjithëdijshëm për 
të gjitha të fshehtat, duke mos iu fshehur Atij asgjë prej jush”.

 Mësime nga ajetet:
 Pasimi i verbër i etërve dhe të parëve të hershëm nuk është argument i të qenit në rrugën e drejtë.
 Të thelluarit në mendime, duke u zhveshur prej çdo ndikimi të brendshëm e të jashtëm, është mundësi për të arritur 
tek një vendim i duhur dhe një mendim i qëlluar.
 Thirrësi për tek Allahu nuk duhet ta përvetësojë pasurinë e njerëzve e as të presë shpërblim prej tyre, por le ta presë 
atë prej Zotit të njerëzve.

40  Atë ditë (o i Dërguar), pasi Allahu t’i ketë tubuar 
edhe të gjithë engjëjt për të dhënë llogari, do t’u 
drejtohet edhe atyre që të shpjegohen, nëse kishin 
apo jo dorë (a kënaqësi) në adhurimin që idhujtarët 
u bënin atyre, duke i madhëruar e lutur ata në vend 
të Tij. Ai do t’u thotë: “Vallë, këta vetë ju kanë 
adhuruar juve në jetën e dynjasë?!”

41  Engjëjt (me pafajësinë e pastërtinë e tyre )i për-
gjigjen, duke thënë: “I Pastër prej të metave dhe 
i Shenjtëruar qofsh, o Zoti ynë! Ti je i Dashuri 
ynë dhe jo ata! Përkundrazi, ata i kanë mashtruar 
xhindët, ndaj shumica e tyre u besonin atyre duke 
menduar se janë duke na adhuruar neve!”.
*Pastaj Allahu i Lartësuar e tregon edhe arsyen 
se përse ua bëri këtë pyetje engjëjve, edhe pse Ai 
e dinte më mirë se ata pafajësinë e tyre, në lidhje 
me idhujtarët që i kanë konsideruar ata ndërmjetës 
apo ndihmues në punët e Zotit. Prandaj u drejtohet 
dhe u thotë:

42  Kushdo qoftë (engjëll, profet, xhind, njeri etj.) 
nuk mund t’i sjellë as dobi e as dëm njëri-tjetrit.” E 
pastaj Ne u themi atyre që kanë bërë idhujtari, me 
adhurimin e krijesave në vend të Krijuesit: “Shijo-
jeni tani dënimin e Zjarrit, të cilin ju e konsideronit 
gënjeshtër sa ishit në dynja!”

43  Kur atyre u lexohen ajetet (vargjet) Tona të 
qarta, sqaruese të Njëshmërisë Tonë dhe vërtetësisë 
së Pejgamberit, ata thonë: “Ky është vetëm se 
një njeri, që dëshiron t’ju largojë ju prej fesë së 
të parëve tuaj dhe atyre që ata kanë adhuruar!” 
Kur atyre u thuhej se Allahu mund t’i shpallë 
kujt të dëshirojë, ata thoshin: “Ky pretendim se 
atij po i vjen shpallja nuk është gjë tjetër, veçse 
një gënjeshtër!” Pasi atyre u erdhi e Vërteta, që e 
tregoi qartë vërtetësinë e të Dërguarit apo Kuranit, 

40  O Messenger, remember the day Allah will 
gather them all, then Allah will say to the angels, to 
scold the idolaters and rebuke them: “Are these the 
ones who used to worship you in the worldly life 
besides Allah?”

41  The angels will say: “You are pure and exalt-
ed. You are our guardian, not them, so there is no 
friendship between us and them, but rather these 
idolaters used to worship the satans. They used to 
appear to them as angels, so they would worship 
them besides Allah, most of them were believers 
in them”.

42  On the day of gathering and reckoning, the wor-
shipped will not be able to benefit those who wor-
shipped them besides Allah in the world nor will 
they be able to harm them. And I will say to those 
who wronged themselves through disbelief and 
sins: “Taste the punishment of the fire which you 
used to deny in the world”.

43  And when you read to these denying idolaters 
our clear verses revealed to our Messenger and in 
which there is no uncertainty they say: ““This is a 
mere human being who has brought this message 
to divert us away from the path of our forefathers”. 
And they said: “The Qur’ān is nothing but a fabri-
cated lie against Allah”. And those who disbelieved 
in Allah said regarding the Qur’ān when it came to 
them from Allah: “This is nothing but clear magic 
to separate between husband and wife, and son and 
father”.

44  And I have not give them books which they are 
reading, which may be a reason for them to pass 
judgement on the Qur’ān being a lie which Mu-

hammad fabricated, nor did I send towards them, before sending you O Messenger, a messenger who would warn them 
of Allah’s punishment.

45  And the previous nations such as Aad, Thamud and the people of Lot denied. And the idolaters from your people have 
not reached even a tenth of the strength, might and numbers the previous nations reached. Every one of them denied their 
Messenger, so the wealth, strength and numbers they were given did not benefit, and so My punishment befell them. So 
see the outcome of My reproachment and that of My punishment.

46  Say - O Messenger, to these idolaters: “I only direct you to and advise you of one characteristic, which is that you 
stand free from desires, for Allah’s sake, in twos and individually, then think about the life of your companion and what 
you know of his intelligence, truthfulness and trustworthiness”, so that it becomes clear to you that he (peace be upon 
him) is not insane. He is not but a warner to you before a severe punishment, if you do not repent to Allah from associ-
ating partners with Him.

47  O Messenger! Say to these idolaters who reject: “Whatever reward or payment I ask you for the guidance and good 
I have brought you, then it is - assuming it exists - for you. My reward is only with Allah alone, and He is Witness to 
everything. He witnesses that I have conveyed to you, and witnesses your actions and will then give you their full re-
ward”.
After He stated the proof against the people of falsehood and idolatry, He stated that this is His practice, and so He said:

48  O Messenger, say: “My Lord will empower the truth over falsehood, thus invalidating it, and He is Knower of the 
Ghaib. Nothing in the heavens or the earth is hidden from Him, and the actions of His servants are not hidden from Him”.

 Beneficial Points:
1. The angels will disassociate themselves on the day of judgment from the claim of some of the idolaters that they used 
to worship them.  2. The satans deceived the idolaters when they would claim to them that they are angels and so the idol-
aters would worship them.  3. Blind following of forefathers diverts from guidance.  4. Detaching oneself from desires 
and thinking objectively is a means of reaching the correct conclusion and right mindset.  5. A caller towards Allah does 
not await reward from any person, but rather he only expects it from the Lord of people.  
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SURJA “FATIR”
Mekase

Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Nxjerrja në pah e nevojës absolute të njerëzve për Krijuesin e qiejve dhe të Tokës dhe e pavarësisë së plotë të Krijuesit prej tyre.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Falënderimi i përket vetëm Allahut; Shpikësit të qiejve dhe Tokës, që i krijoi ato në një formë të paqenë kurrë më parë; Krijuesit 

të engjëjve, që i bëri ata të dërguarit e Vet, për t’i përcjellë e kryer porositë e urdhrat e Tij; duke u dhuruar atyre nga dy, tre dhe katër 
krahë, me të cilët ata fluturojnë në shpejtësi të ndryshme, për të zbatuar urdhrat e Tij. Ai shton çfarë të dëshirojë në krijimet e Veta. 
Vërtet që Allahu është i Gjithëpushtetshëm për çdo gjë.

2  Çelësat e çdo gjëje janë vetëm në Dorën e Allahut. Prandaj çdo begati që Allahu vendos t’ua dhurojë njerëzve, qoftë ajo mirëqenie, 
udhëzim a lumturi, nuk mund të pengohet nga askush. Sikundër çdo begati që Ai vendos ta mbajë, askush përveç Tij nuk mund ta 
lëshojë. Ai është i Plotfuqishëm dhe askush nuk mund ta sfidojë. Ai është i Urtë dhe çdo gjë e bën sipas Urtësisë së Vet Absolute.

3  O ju njerëz! Kujtoni me zemër, me fjalë e me vepra mirësitë që ju ka dhënë Allahu! A keni ndonjë Krijues tjetër përveç Allahut, 
që po ju furnizon nga qielli dhe Toka?! Jo! Nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Tij; pra, përse po shmangeni prej Tij e 
adhuroni të tjerë në vend të Tij?!

 Mësime nga ajetet:
 Frikësimi i jobesimtarëve kur të shikojnë jetën tjetër papritmas pas vdekjes, do të jetë një gjendje e tmerrshme për ta.
 Vendi për të besuar është vetëm në jetën e kësaj bote, sa njeriu është me trup dhe me shpirt, pasi vetëm në këtë botë është vendi i 
veprave, me zemër, gjuhë e gjymtyrë.
 Krijimi madhështor i engjëjve tregon për Madhështinë e Krijuesit të tyre, të Cilit ata i binden.

49  Thuaju o i Dërguar: “Juve ju erdhi e Vërteta prej Zotit 
tuaj (Islami), përballë së cilës gënjeshtra (dhe e kota) as 
nuk mund shfaqet dhe as nuk mund të përballet me të; 
kjo është një profetësi që do të realizohet.”

50  Pastaj thuaju: “Nëse unë jam gabim e po ju thërras 
në humbje e devijim, atëherë unë po gaboj duke ju de-
vijuar e humbur në dëm të vetes e të thirrjes sime. Mirëpo 
nëse unë kam të drejtë në atë që po ju premtoj e po ju 
them (në lidhje me triumfin e Islamit), atëherë dijeni se 
ky Udhëzim është për shkak se mua po më vjen Shpallja 
nga Zoti im. Me të vërtetë, Ai është Dëgjuesi i të gjitha 
fjalëve që thuhen dhe afër çdokujt që i luten e i drejtohen 
vetëm Atij”.

51  Vetëm sikur t’i shihje (o i Dërguar) kur të frikësohen 
papritmas prej vdekjes e asaj që do të shohin në Botën 
Tjetër (në momentin e vdekjes), botë të cilën ata nuk e 
kanë besuar, e të mos kenë nga të ikin prej engjëjve kur 
t’u merren shpirtrat e tyre prej një vendi të afërt me ta 
(trupit të tyre), 

52  e t’u largohen me to në një distancë shumë të largët 
prej trupave të tyre e aty do të thonë: “Ne i besojmë 
Allahut, Ditës së Gjykimit, Kuranit dhe Muhamedit!”. Po 
vallë si do të mund të arrijnë ata deri tek trupat e tyre, që ta 
dëshmojnë këtë besim për së gjalli, tani që ata janë në një 
vend të largët (prej trupave të tyre) - në botën tjetër?!

53  E si mund të besojnë ata tani dhe t’u pranohet besimi, 
ndërkohë që në jetën tokësore e mohonin ringjalljen dhe 
flisnin me hamendje larg së vërtetës?! E tillë ishte, p.sh., 
thënia e tyre se i Dërguari (Paqja qoftë mbi të!) ishte 
magjistar, fallxhor a poet.

54  Aty vendoset pastaj vdekja, e cila ndan mes tyre dhe 
dëshirës së tyre për t’u kthyer edhe një herë në jetë (për të 
besuar), ashtu siç u veprua edhe me të ngjashmit e tyre më 
parë. Vërtet që ata dhe të ngjashmit e tyre kanë qenë në një 
dilemë të madhe rreth kësaj sa kanë qenë të gjallë.

49  O Messenger! Say to these idolaters who reject: 
“The truth which is Islam has come, and falsehood 
which has no effect or supremacy has gone, and it 
will not return to its dominance”. 50  O Messenger! 
Say to these idolaters who reject: “If I go astray 
from the truth in what I convey to you, the harm 
of my misguidance is confined to me. None of it 
will affect you. And if I am guided to Him, it is 
due to what my Lord reveals to me. He is Hearing 
of the sayings of His servants and Near, it not be-
ing difficult for Him to hear what I say”. 51  And if 
you were to see, O Messenger, when these deniers 
will be terrified when they see the punishment on 
the day of judgment. So there will be no place for 
them to run to from it, nor any refuge for them to re-
sort to, and they will be seized from a nearby place 
which is easy to reach from the very beginning. If 
you were to see that, you would see a strange mat-
ter. 52  And they will say when they see their fate: 
“We have brought faith in the day of judgment”, 
but how will they pursue and acquire faith when the 
place for accepting faith has gone far from them, by 
their leaving the worldly abode, the abode of ac-
tion and no reward, to the abode of the Hereafter, 
the abode of reward and no action? 53  And how 
will faith be attained for them and accepted from 
them, when they had disbelieved in it in the worldly 
life and would suspiciously accuse from a direction 
far from the truth, thus saying about the Messen-
ger (peace be upon him): magician, soothsayer and 
poet? 54  And these deniers were prevented from 
that which they desire, from the pleasure of this 
life, as well as repentance from disbelief, salvation 
from the fire and returning to the worldly life, just as was done with their likes from the nations before them who denied. 
They were in doubt about what the messengers brought, i.e., believing the Oneness of Allah and faith in the resurrection. 

Sūrah Fatir (The Originator)
 Topic of the Sūrah:

It focuses on presenting the manifestations of Allah’s power and perfection in the creation, and the incentives to glorify 
Him, fear Him, bring faith in Him and remember His favours.

 Explanation:
1  All praise is for Allah, Creator of the heavens and the earth without a precedent, and who made from the angels mes-

sengers who execute His regulatory commands. Some of them convey the revelation to the Prophets and strengthen them 
to perform what they were entrusted with. Some of them have two, three or four wings through which they fly to carry out 
what they have been ordered. Allah increases His creation in what He wishes of limbs, beauty or voice. Allah is Powerful 
over everything. Nothing is outside His ability. 2  The keys to everything are in Allah’s hands. So whatever provision, 
guidance or good fortune He opens up for people, nobody has the ability to stop it. And whatever He stops of this, there 
is nobody who is able to send it after He has stopped it. And He is the Mighty whom nobody can overpower, Wise in His 
creating, decreeing and planning. 3  O people, remember Allah’s favour on you through your hearts and tongues, and 
through your limbs by action. Do you have any creator besides Allah who provides you from the sky with the water He 
sends to you and who provides you from the earth with the fruits and crops He grows? There is no true god besides Him. 
So how after this do you turn away from this truth and fabricate lies against Allah, and claim that Allah has partners when 
He is the one who created all of you and provides for all of you?

 Beneficial Points:
1. The scene of the terror of the disbelievers on the day of judgment will be a great scene.  2. The place where faith will 
benefit is this world, because it is the abode of action.  3. The greatness of the creation of the angels shows the greatness 
of their Creator.  

٣٥٤٥
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së keqes që sheh tek ai dhe udhëzon në rrugë të drejtë kë të dojë, për shkak të mirësisë që shikon në të. Prandaj, mos 
e mundo veten (o i Dërguar) me mërzi, për shkak të humbjes së tyre, pasi Allahu i Lartësuar është i Gjithëdijshëm për 
gjithçka që ata bëjnë e fshehin në brendësi. Atij nuk i fshihet asgjë prej tyre.

9  Allahu është Ai që dërgon erërat, të cilat i lëvizin retë. Pas kësaj Ne i drejtojmë retë të mbushura me shi për në vende 
në të cilat nuk ka asgjë të gjallë dhe, me shiun e dalë prej tyre, Ne e gjallërojmë tokën pas tharjes, duke nxjerrë prej saj 
bimësi e duke sjellë gjallëri. E kështu, siç i japim jetë kësaj toke pas vdekjes, kështu ka për të qenë edhe ringjallja e të 
vdekurve në Ditën e Gjykimit. 

10  Kush dëshiron lavdi e pushtet si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër, le ta dijë se lavdia dhe pushteti i përket 
vetëm Allahut në të dyja botët. Tek Ai ngjiten (pranohet) vetëm fjalët e bukura (përmendja e Allahut), si dhe veprën e 
devotshme Ai e ngre Vetë. E sa u përket atyre që planifikojnë komplote (siç ishte tentativa për të vrarë të Dërguarin ) 
ata do të kenë një dënim të ashpër dhe intriga e mohuesve të tillë do të shkatërrohet e do të dështojë dhe kurrë nuk do 
t’ia arrijnë qëllimit.

11  Allahu është Ai që ju ka krijuar ju (si pasardhës të babait tuaj – Ademit të cilin e krijoi) prej dheut, pastaj Ai ju krijoi 
nga një pikë e farës së mashkullit. Pastaj ju bëri disa meshkuj dhe disa femra, në mënyrë që të martoheni mes jush e të 
shtoheni. Nuk ka femër që mund të mbesë shtatzënë, e as që mund të lindë fëmijën e saj, e që të mos jetë sipas dijenisë 
së Tij. Atij nuk i shpëton asgjë prej kësaj. Gjithashtu, askujt nuk mund t’i zgjatet jeta e as nuk mund t’i shkurtohet ajo, 
pa qenë shkruar më parë në Libër – Leuhi Mahfudh. Vërtet që këto që u përmendën, si krijimi juaj në faza, gjini e jetë-
gjatësi të përcaktuara më parë dhe ringjallja pas vdekjes janë tepër të lehta për Allahun.

 Mësime nga ajetet:
 Qetësimi i të Dërguarit me përmendjen e të dërguarve të mëparshëm dhe ndodhive me popujt e tyre.
 Mashtrimi pas kësaj bote është shkak i refuzimit dhe largimit prej së Vërtetës.
 Konsiderimi i shejtanit armik bëhet nëpërmjet kryerjes së disa punëve që ndihmojnë për t’iu shmangur atij, siç është 
përkujtimi i Allahut, leximi i Kuranit, kryerja e veprave të devotshme dhe lënia e gjynaheve.
 Pohimi i cilësisë ‘i Lartë’ për Allahun e Lartësuar (ajeti i 10-të).

4  Nëse ata të mohojnë ty (o i Dërguar) duke të mos 
besuar, mos u dëshpëro por tregohu i duruar, pasi ti 
nuk je i pari prej të dërguarve që populli i tij e ka 
mohuar. Edhe para teje pati popuj që i mohonin të 
dërguarit e vet, duke i konsideruar ata gënjeshtarë; 
mirëpo tek Allahu sillen të gjitha punët, duke filluar 
e duke përfunduar vetëm tek Ai.

5  Premtimi i Allahut (Ringjallja për shpërblim 
e ndëshkim në Ditën e Gjykimit) është i vërtetë, 
prandaj mos t’ju mashtrojnë juve kënaqësitë dhe 
dëshirat e jetës së kësaj bote duke ju larguar nga 
veprat e mira! Gjithashtu, të mos ju mashtrojë ju 
djalli në lidhje me Allahun, e të thoni për Allahun 
atë që Ai nuk e ka thënë, apo të adhuroni në vend të 
Tij dikë tjetër përveç Tij, apo të ndiqni e t’i bindeni 
krijesës në vend të Krijuesit.

6  Ta dini (o njerëz) se shejtani është armiku juaj 
dhe armiqësia e tij ndaj jush është e përjetshme, 
prandaj konsiderojeni edhe ju armik atë dhe çdo gjë 
në të cilën ai ju thërret! Vërtet që ai i thërret ndje-
kësit e vet për tek mohimi i Allahut, në mënyrë që 
t’i bëjë përfundimisht edhe ata bashkëshoqëruesit 
e vet në Zjarrin e Skëterrës. 

7  Ata që e kanë mohuar Allahun, duke e ndjekur 
shejtanin, do të kenë një dënim të ashpër. Ndërsa 
ata që e kanë besuar Allahun dhe kanë bërë vepra 
të mira, duke i kryer porositë me të cilën ata janë 
urdhëruar e duke hequr dorë prej asaj që Ai ua pati 
ndaluar, ata do të gjejnë falje për gjynahet e tyre 
dhe shpërblim të madh nga ana e Tij. (Xhenetin e 
Përjetësisë).

8  A mos vallë, atij që i është zbukuruar e keqja e 
veprës së vet dhe i duket ajo e mirë, e meriton që të 
jetë i shpëtuar e të gëzojë Xhenetin e Tij?! Vërtet, 
Allahu e shpie në humbje kë të dojë, për shkak të 

4  And if your people deny you, O Messenger, be 
patient, because you are not the first Messenger 
whose people denied him, as nations before you 
had denied their prophets, such as Aad, Thamud 
and the people of Lot. And to Allah alone all mat-
ters are returned, so He will destroy the deniers and 
help His messengers and the believers.

5  O people, the resurrection and recompense on 
the day of judgment which Allah has promised you 
are true without a doubt, so the pleasures of the 
worldly life and its desires should not deceive you 
from preparing for this day through good actions, 
nor should the Satan deceive you by his adornment 
of falsehood and by inciting you to incline towards 
the worldly life.

6  O people, the satan is for you an enemy whose 
enmity is everlasting, so take him as an enemy by 
committing to fighting him. The satan only calls his 
followers towards disbelief in Allah so that their 
outcome is to enter the burning fire on the day of 
judgment.

7  Those who disbelieved in Allah by following 
the satan will have a severe punishment. And those 
who believe in Allah and do good actions will have 
forgiveness from Allah for their sins and will have a 
great reward from Him which is Paradise.

8  The one for whom the satan has beautified his 
bad actions and so he thinks them to be good is not 
like the one for whom Allah has beautified the truth 
and so he believes it to be the truth, because Allah 
leads astray whom He wants and guides whom He 
wants, without anyone to compel Him. So do not 
destroy yourself, O Messenger, out of grief over the 

misguidance of the misguided. Allah is Knowing of what they do. Nothing of their actions is hidden from Him.
9  Allah is the one who sent the winds, then these winds move clouds, then I lead these clouds to a land in which there 

are no plants, then I give life through its water, causing plants to grow, after being dead and dry. So just as I gave life to 
this land after its death, through the plants I placed in it, the resurrection of the dead will happen on the day of judgment.

10  Whoever wants honour in this world or in the Hereafter should only seek it from Allah, because for Allah alone is 
honour in both of them. His pleasant rememberance is elevated to Him, and the good deeds of His servants are raised to 
Him. And those who make evil schemes, such as trying to kill the Messenger (peace be upon him), will have a severe 
punishment. And the scheming of these disbelievers will perish and no objective of theirs will be realised.

11  Allah is the one who created your father Adam from soil, then He created you from a sperm-drop, then He made 
you men and women who marry one another. And no female conceives a foetus nor does she give birth except with His 
knowledge. Nothing of that is hidden from Him. And the lifespan of any of His creation is not increased nor is it de-
creased except that it is written in the Preserved Tablet. That which has been mentioned, namely creating you from soil, 
creating you in stages and writing your lifespans in the Preserved Tablet, is easy for Allah.

 Beneficial Points:
1. The Messenger (peace be upon him) has been consoled by mentioning the conditions of the messengers with their 
people.
2. Being deceived by the world is a means of turning away from the truth.
3. Taking the satan as an enemy is by adopting the means which help protect against Him, such as the remembrance of 
Allah, recitation of the Qur’ān, acts of obedience and leaving sins.
4. Allah is the Exalted.
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Vetëfalënderuari për çdo gjë që cakton për robërit e Vet si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. 
16  Po të dojë, Ai juve ju zhduk (o njerëz) duke ju hequr nga faqja e dheut dhe në vendin tuaj Ai sjell njerëz të tjerë, të 

cilët do ta adhurojnë vetëm Atë dhe nuk do t’i shoqërojnë Atij asgjë në adhurim.
17  E kjo për Allahun nuk është aspak e vështirë, pasi Ai mund të veprojë çfarë të dojë, por Ai dëshiroi që t’jua japë juve 

këtë mundësi, në mënyrë që t’i besoni e të adhuroni vetëm Atë.
18  Atë ditë, asnjeri nuk ka për të bartur gjynahet e tjetrit. Përkundrazi, secili njeri do të gjykohet vetëm për gjynahet e 

veta. Edhe nëse bartësi i gjynaheve do thërrasë që t’i merren disa prej gjynaheve të tij, atij nuk do t’i hiqet asgjë, madje 
edhe nëse i thirruri do të ishte i afërti i tij. 
Ti, o i Dërguar, nuk mund t’ua tërheqësh vërejtjen e as t’i frikësosh prej dënimit të Allahut ata që nuk e besojnë as 
Zotin e as Ditën e Gjykimit. Ti mund t’ua tërheqësh vërejtjen prej dënimit të Allahut vetëm atyre që i druhen Zotit të 
tyre,veçanërisht në fshehtësi, si dhe që e kryejnë namazin në formën më të përkryer, pasi vetëm atyre u bën dobi tërheqja 
e vërejtjes. E kush e pastron shpirtin e vet prej gjynaheve (veçanërisht idhujtarisë), ai në të vërtetë e ka pastruar atë në 
dobi të vetes së vet, pasi dobia e kësaj do të jetë vetëm për të. Në Ditën e Gjykimit kthimi është vetëm tek Allahu për 
t’u shpërblyer e për të dhënë llogari.

 Mësime nga ajetet:
 Nënshtrimi i detit, ndryshimi i natës dhe i ditës, vënia në shërbim e hënës dhe e diellit, janë prej mirësive të Allahut 
ndaj njerëzve, mirëpo shumica e njerëzve i përbuzin dhe shpërfillin këto mirësi.
 Mendjelehtësia e idhujtarëve, të cilët i luten dikujt apo diçkaje që nuk mund t’i dëgjojë e as nuk dinë asgjë për adhu-
rimin e tyre.
 Nevoja për Allahun është një cilësi e patjetërsueshme e njeriut, ndërsa Allahu i Madhëruar nuk ka nevojë për as-
kënd.
 Pastrimi i shpirtit është në dobi të vetë njeriut, pasi në këtë mënyrë (në dashtë Allahu) ai ka për ta mbrojtur atë që të 
mos i humbasë, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër.

12  Madje as dy ujëra që janë në tokë, Ai nuk i 
bëri njësoj: njëri është i ëmbël e i këndshëm, e i 
lehtë të pihet, për shkak të përshtatshmërisë së tij, 
ndërsa tjetri është i kripur, që askush nuk mund ta 
pijë. Ndërkohë që ju ushqeheni nga secili prej tyre 
me mish të freskët peshqish dhe prej tyre nxirrni 
stoli (margaritarë e perla), me të cilat zbukuroheni. 
Përveç kësaj, ti i shikon anijet në to, se si Allahu 
ua ka mundësuar ta çajnë ujin që ju të kërkoni prej 
të mirave të Tij nëpërmjet rrugëve detare dhe me 
shpresë që ju të jeni mirënjohës ndaj Allahut për 
to dhe për mirësitë e Tij të shumta. 

13  Ai është që e ndërfut edhe natën në ditë, duke e 
zgjatur ditën e shkurtuar natën siç e ndërfut ditën 
në natë, duke e zgjatur natën e shkurtuar ditën. Ai 
ka vënë në shërbim të jetës Diellin edhe Hënën, 
ku secili prej tyre lundron për një kohë të caktuar, 
fundin e së cilës e di vetëm Allahu. Ky, pra, është 
Allahu - Zoti juaj. Vetëm Atij i përket pushteti. 
Ndërsa ata të cilëve u drejtoheni me lutje e kërkesa, 
duke i adhuruar në vend të Tij, ata nuk zotërojnë as 
sa cipa e bërthamës së hurmës arabe.

14  Nëse ju i thërrisni ata që i adhuroni në vend të 
Allahut, ata nuk kanë për ta dëgjuar thirrjen tuaj, 
pasi ata nuk e dinë se ju po i lusni. Por, edhe nëse 
do ta dëgjonin, ata kurrë nuk do të mund t’ju për-
gjigjeshin. Ndërsa Ditën e Kijametit ata kanë për 
t’u distancuar e kanë për ta mohuar besimin tuaj 
që kishit në ta dhe adhurimin që u keni kushtuar. 
Ty (o i Dërguar) nuk të informon askush saktësisht, 
ashtu siç të informon i Mirinformuari - Allahu i 
Lartësuar.

15  O ju njerëz! Jeni ju që keni nevojë për Allahun 
në çdo çështje e çdo gjendje të jetës tuaj, kurse 
Allahu s’ka nevojë për asnjë prej jush. Ai është i 

12  And the two seas are not alike: One of them is 
extremely sweet and easy to drink due to its sweet-
ness, and the other is salty and bitter which is not 
drinkable due to its extreme saltiness. And from 
each of the abovementioned seas you eat fresh 
meat, which is fish, and you extract from them ru-
bies and coral which you wear as adornment. And 
you see the ships, O onlooker, splitting the sea with 
its sailing, coming and going, so you can seek the 
grace of Allah through trade, and so that you thank 
Allah for His many favours He has done for you.

13  Allah enters the night into the day so it be-
comes longer and He enters the day into night so 
it becomes longer. And He made the sun and the 
moon subservient, each one of them travels in its 
appointed orbit until a fixed time which only Allah 
knows, which is the day of judgment. He who fixes 
all of that and carries it out is Allah your Lord. To 
Him alone belongs the kingdom. And the idols you 
worship besides Him do not even possess the thin 
membrane over the datestone, so how do you wor-
ship them besides Me?

14  If you call your gods, they cannot hear your call, 
because they are inanimate objects which have no 
life in them nor can they hear. And if they could 
hear your calling them, for argument’s sake, they 
could not respond to you. And on the day of judg-
ment they will disassociate themselves from your 
idolatry and your worshipping them, so there is 
nobody who can inform you, O Messenger, more 
truthfully than Allah.

15  O people, you are the ones in need of Allah in all 
your affairs and in all your conditions. And Allah 
is the Self-sufficient who does not need you for anything, the Praiseworthy in this world and the Hereafter for what He 
decrees for His servants.

16  If He wants to remove you by destroying you, He can remove you and bring a new creation in your place who will 
worship Him and not associate any partner with Him.

17  And removing you by destroying you and bringing a new creation in your place is not impossible for Allah.
18  And no soul will carry the sin of another, but rather every sinning soul will carry its own sin. And if a soul who has 

been burdened with carrying its sin, calls someone to carry some of its sins, nothing of its sins will be carried, even if 
the one who is being asked is a close relative. O Messenger, you can only warn of Allah’s punishment those who fear 
their Lord in private and complete the prayer in the most perfect way, for they are the ones who will take heed from your 
warning. whoever is purified from his sins, the greatest of them being polythiesm, then his purification will only benefit 
himself when he returns to his Lord, And Allah is not in any need for His slaves obedience. To Allah is the return on the 
day of judgment for the reckoning and recompense.

 Beneficial Points:
1. The subjugation of the sea, the alteration of the night and day and the subjugation of the sun and moon are all amongst 
Allah’s favours to the people, but the people are used to these favours and thus absentminded of them.
2. The minds of the idolaters are foolish as they call upon idols which cannot hear or understand.
3. Being needy towards Allah is a quality which is inseparable from humans and independence is a quality of perfection 
for Allah.
4. Purification of the soul is dependent on the servant himself, for it is up to him to either protect it or ruin it.
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Adi, Themudi dhe populli i Lutit. Ata i mohuan të dërguarit, pavarësisht se u erdhën me argumente të qarta dhe bindëse prej Allahut, 
si dhe me shkresa udhëzuese dhe me Libër ndriçues (ligjesh), për ata që do ta studionin e thelloheshin në mendime rreth tij.

26  E megjithëkëtë, ata përsëri e mohuan Allahun dhe të dërguarit e Tij, duke mos u besuar në atë me të cilën ata u kishin ardhur prej 
Tij. Kështu Unë i shkatërrova mohuesit prej tyre, e ti paramendoje (o i Dërguar) se si pati qenë dënimi Im, kur i shkatërrova!

27  Vallë a nuk e sheh (o i Dërguar) se si Allahu e zbriti prej qiellit ujin e kthjellët të shiut,që, nëpërmjet tij dhe prej të njëjtës tokë, Ne 
nxjerrim fruta me ngjyra të ndryshme, ashtu sikurse edhe prej maleve ka breza e shtigje shumëngjyrëshe, si të ishin rrugë të bardha, të 
kuqe, me ngjyra të ndryshme, si dhe tërësisht të zeza.

28  Madje Ai i bëri edhe njerëzit, kafshët, si dhe bagëtitë (devetë, lopët e dhentë) në ngjyra të ndryshme e të larmishme. Allahut ia kanë 
frikën vetëm të dijshmit, të cilët e njohin madhështinë e Allahut nëpërmjet fakteve dhe krijimeve të Tij. Allahu është i Plotfuqishëm, 
por është edhe Gjynahfalës për këdo që dëshiron të pendohet e të kthehet tek Ai.

29  S’ka dyshim se ata që e lexojnë Librin e Allahut, që falin namazin, japin zekat dhe sadaka fshehurazi apo haptazi nga çfarë i kemi 
furnizuar ata shpresojnë që me këto vepra të fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe angazhohen të bëjnë një tregti që nuk do të dështojë.

30  Allahu do t’ua japë atyre shpërblimin plotësisht për atë që ata kanë bërë, si dhe do t’u shtojë atyre edhe më shumë prej dhuntisë 
së Vet. Ai është Gjynahfalës i besimtarëve që i kanë këto virtyte, madje Ai është edhe Mirënjohës ndaj tyre, për sakrificat, përpjekjet 
dhe veprat e tyre të mira.

 Mësime nga ajetet:
 E Vërteta dhe ndjekësit e saj nga njëra anë dhe e kota me ndjekësit e saj nga ana tjetër nuk do të jenë kurrë njësoj as 
në vlera e as në shpërblim.
 Dërgimi i shumë të dërguarve përpara të Dërguarit tonë tregon Mëshirën e Allahut ndaj njerëzve dhe arrogancën e 
tyre ndaj Tij.
 Shkatërrimi i mohuesve është një ligj i përsëritshëm hyjnor.
 Cilësitë dhe virtytet e besimit janë e vetmja tregti fitimprurëse për njeriun si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. 
Nga ana tjetër, cilësitë dhe veset e mosbesimit janë veçori të një tregtie të dështuar, si në këtë botë ashtu edhe në botën 
tjetër.

19  Atë ditë, kurrsesi nuk do të jenë në të njëjtën pozitë 
ai që nuk e besoi Allahun e Ditën e Gjykimit me atë që e 
besoi Allahun dhe Ditën e Gjykimit, ashtu sikurse në këtë 
botë nuk janë njësoj i verbëri me atë që sheh e ka arsye. 

20  Gjithashtu, kurrsesi nuk mund të jetë njësoj mohimi e 
besimi, ashtu siç nuk janë njësoj errësira dhe drita.

21  Kurrsesi nuk janë njësoj Xheneti dhe Xhehenemi në 
Ditën e Gjykimit, ashtu siç nuk janë njësoj në këtë botë 
freskia dhe vapa.

22  Gjithashtu, kurrsesi nuk mund të jenë të barabartë 
besimtarët, që u angazhuan me vepra të mira për të fituar 
kënaqësinë e Allahut me mohuesit, që nuk bënë asgjë për 
të shpëtuar atë ditë; ashtu siç nuk mund të jenë të njëjtë të 
gjallët me të vdekurit. Vërtet Allahu ia ngjall zemrën dhe 
ia mundëson të dëgjojë kujt të dëshirojë prej robërve të 
Vet, nëse shikon tek ai mirësi. Po ashtu, Ai lë në humbje 
kë të dëshirojë prej mohuesve, nëse nuk sheh mirësi në 
të. Ti (o i Dërguar)kurrë nuk do të mund t’i bësh mohuesit 
të dëgjojnë, pasi shembulli i të cilëve është si i atyre që 
janë në varre (e puna e tyre ka marrë fund).

23  Ti ndaj tyre nuk je tjetër vetëm se një paralajmërues 
për ndëshkimin e Allahut që i pret.

24  Ne të kemi dërguar ty (o i Dërguar) bashkë me të 
Vërtetën, e cila nuk ka asgjë të dyshimtë, duke të bërë 
përgëzues për shpërblimin e mrekullueshëm që e ka për-
gatitur Allahu për besimtarët. Po ashtu të kemi bërë dhe 
paralajmërues për dënimin e dhembshëm që Allahu ka 
përgatitur për jobesimtarët. Madje nuk ka pasur asnjë 
popull përpara teje që të mos u ketë ardhur atyre një 
paralajmërues prej Allahut që t’i paralajmërojë ata prej 
dënimit të Tij.

25  E nëse populli yt të konsideron gënjeshtar ty (o i 
Dërguar), atëherë tregohu i duruar, pasi ti nuk je i pari i 
dërguar që populli i vet e ka mohuar. Edhe popujt që kanë 
qenë përpara tyre i kanë mohuar të dërguarit e vet, siç ishte 

19  The disbeliever and believer are not the same in 
status, just as the blind and seeing are not the same.

20  And disbelief and faith are not the same, just as 
darkness and light are not the same.

21  And Paradise and the fire of hell are not the 
same in their effects, just as shade and hot winds 
are not the same.

22  And the believers and disbelievers are not the 
same, just as the living and the dead are not the 
same. Allah makes those whom He wants to guide 
hear. And you, O Messenger, cannot make the dis-
believers who are like the dead in the graves hear.

23  You are not except a warner to them of Allah’s 
punishment.

24  O Messenger, I have sent you with the truth in 
which there is no doubt, to give good news to the 
believers of the generous reward He has prepared 
for them and to warn the disbelievers of the painful 
punishment He has prepared for them. And there 
is no nation from the previous nations except that 
there passed in them a messenger from Allah to 
warn them of His punishment.

25  And if your people deny you, O Messenger, 
be patient, because you are not the first Messen-
ger whose people denied him, as the nations before 
them denied their messengers, such as Aad, Tha-
mud and the people of Lot. Their messengers came 
to them with clear evidences and overwhelming 
miracles which prove their truthfulness, and their 
messengers came to them with scrolls and with the 
Scripture which is enlightening for one who pon-
ders over it and contemplates it.

26  But despite that, they disbelieved in Allah and 
His messengers and they did not accept what they brought from Him, so I destroyed those who disbelieved. So think, O 
Messenger, how terrible my punishment was when I destroyed them.

27  O Messenger, have you not seen that I sent rainwater from the sky, then I extracted fruits of different colours from that 
water, amongst them red, green, yellow and others, after I had watered their trees from it? And from the mountains are 
white tracts, red tracts and extremely black tracts.

28  And amongst men, animals and cattle (camels, cows and sheep) are different colours like that which was mentioned. 
Only those who exalt Allah and have true fear of Him, are the knowledgable ones, because they recognise His attributes, 
His sacred law and the proof of His power. Allah is Mighty, no one can overpower Him. He forgives of the sins of His 
servants who repent.

29  Those who read the Book of Allah which I revealed to My Messenger and practice what it contains, and complete 
the prayer in the best way, and who spend from what I have provided them, through Zakat and other ways, secretly and 
openly, seek through those actions a trade with Allah which is never profitless.

30  So that Allah can give them the full reward of their actions and increase them from His grace, as this is His domain. 
He is Forgiving of the sins of those who are described with these qualities and Appreciating of their good actions.

 Beneficial Points:
1. The vast difference between the people of truth and people of falsehood.
2. The sending of a great number of messengers before the advent of Muhammad (peace be upon him) shows the great-
ness of Allah’s mercy, and the ungrateful nature of many people.
3. The eventual destruction of disbelievers is a divine custom.
4. Faith and its characteristics lead to all types of benefits and success, whilst the qualities of disbelief are a losing trade!
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(për shkak të asaj që kishim bërë e lënë mangët në jetën e dynjasë)! Me të vërtetë që Zoti ynë është Gjynahfalës i atyre që pendohen, 
si dhe Mirënjohës ndaj atyre që u treguan të devotshëm. 

35  Është Ai i Cili na bëri vend në Banesën e Përjetësisë me Mirësinë e Vet (e jo me veprat e as përpjekjen tonë), prej të cilës nuk ka 
më zhvendosje, ku as nuk do të lodhemi dhe as do të mundohemi!”.
*Pasi Allahu përmend shpërblimin e atyre që i zgjodhi (për të pranuar besimin) në mesin e robërve të Vet, përmend edhe përfundimin 
që do të kenë mohuesit që e kanë mohuar Allahun e nuk janë përgatitur për Ditën e Gjykimit, duke thënë:

36  Ndërsa ata që nuk e besuan Allahun e as Ditën e Gjykimit, i vetmi “shpërblim” për ta do të jetë Zjarri i Xhehenemit, në të cilin 
atyre as nuk do t’u jepet fund, që të vdesin dhe të rehatohen prej dënimit të Tij dhe as nuk do t’u lehtësohet dënimi, për atë që ata kanë 
bërë. Kështu kemi për t’i ”“shpërblyer” në Ditën e Gjykimit të gjithë ata që i përbuzin mirësitë e Zotit të tyre.

37  Në të, ata do të ulërasin me sa fuqi që kanë dhe do të përgjërohen duke thënë: “O Zoti ynë! Na nxirr prej Zjarrit të Xhehenemit që 
të bëjmë vepra të mira, ndryshe nga ato që kemi bërë në jetën e dynjasë, në mënyrë që ta fitojmë kënaqësinë Tënde dhe të shpëtojmë 
prej dënimit Tënd”. 
Allahu u përgjigjet: “Vallë, a nuk ju patëm dhënë jetë të mjaftueshme, aq sa, në mesin tuaj të kishte të tillë që të mendonin e thelloheshin 
rreth argumenteve e fakteve, të Madhështisë, Fuqisë, Dijes e Kujdesit Tim ndaj jush? A nuk u kujtua ai që deshi të kujtohej, ndërkohë 
që juve ju erdhi edhe i Dërguari si një paralajmërues i dënimit të Allahut, në mënyrë që ju të pendoheshit e të bënit vepra të mira?! 
Prandaj, nuk ka argument që mund t’ju justifikojë juve sot, kështu që shijojeni dënimin e Zjarrit të Xhehenemit, pasi sot nuk ka për të 
pasur asnjë ndihmës që do të mund t’i shpëtojë mohuesit prej ndëshkimit të Allahut! 

38  Me të vërtetë, Allahu është Njohësi i çdo të fshehte që ekziston në qiej e në Tokë, duke mos iu fshehur Atij asgjë prej tyre. Nuk ka 
pikë dyshimi se Ai është Njohësi i çdo gjëje që robërit e Vet fshehin brenda tyre, qoftë ajo mirësi apo e keqe.

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia që ka Umeti i Muhamedit j në krahasim me tërë umetet (shoqëritë) e tjera të të dërguarve të mëparshëm.
 Epërsia mes besimtarëve në lidhje me besimin nënkupton epërsinë e tyre në pozita e grada, si në këtë botë ashtu edhe 
në botën tjetër.  Koha është amanet që duhet shfrytëzuar sa të jetë e mundur, duke mos e humbur atë në gjëra të kota. 
Kush e humbet kohën, ka për t’u penduar atëherë kur pendimi nuk ka për t’i bërë dobi. 
 Dija gjithëpërfshirëse e Allahut të Lartësuar, me të cilën Ai njeh gjithçka që fshehin dhe shfaqin njerëzit.

31  Kjo (Shpallje - Kurani) që Ne ta kemi zbritur ty - o i 
Dërguar - prej Librit (Leuhi Mahfudh) është e Vërteta e 
Zotit tënd, që nuk përmban asgjë të dyshimtë. Ajo është 
zbritur si vërtetim i asaj që është paralajmëruar (për ar-
dhjen tënde - o i Dërguar -) në atë që është shpallur para 
Kuranit (qoftë në Teurat e qoftë në Inxhil).Vërtet që Allahu 
është i Mirinformuar për çdo gjë që u nevojitet robërve 
të Vet në çdo kohë e në çdo vend, si dhe është Vështrues 
i gjithçkaje që ata bëjnë e veprojnë.

32  Pastaj Librin që ta zbritëm ty (o i Dërguar) pas teje 
Ne ua lamë trashëgim atyre që i patëm zgjedhur në mesin 
e robërve Tanë prej Umetit tënd. Kjo në mënyrë që edhe 
Umeti yt (o i Dërguar) të ketë një Libër udhëzues, siç kanë 
pasur edhe popujt e mëparshëm, që t’i kryejë porositë 
që gjejnë në të. Prej tyre (Umetit), pati të tillë që i bëjnë 
dëm vetes së tyre(me gjunahe e lënien e dispozitave të 
Tij), por prej tyre pati të tillë që u treguan të mesëm (me 
kryerjen e dispozitave dhe largimin prej harameve, por, 
me lënien e disa veprave të pëlqyeshme dhe bërjen e disa 
prej gjërave të papëlqyeshme). Po ashtu, prej tyre pati 
që përparuan në vepra të mira, me lejen e Allahut(duke 
hequr dorë totalisht prej harameve dhe veprave të papël-
qyeshme dhe duke i kryer të gjitha dispozitat dhe veprat 
e pëlqyeshme). Zgjedhja e këtij Umeti përmbi umetet e 
tjera dhe zbritja e këtij Kurani për udhëzimin e tyre është 
vërtet një mirësi e madhe, që nuk mund të ketë mirësi më 
të madhe se ajo.

33  Vendet e këtyre të zgjedhurve prej Allahut (që të pra-
nojnë Islamin) do të jenë Xhenetet e Adnit (të Përjetshëm), 
Xhenete në të cilat ata do të hyjnë për të qëndruar përgjith-
monë, duke i zbukuruar me bylyzykë krahu të artë dhe me 
margaritarë, kurse veshja e tyre është prej mëndafshi. 

34  Pasi të hyjnë në Xhenet, ata do të thonë: “Falënderuar 
qoftë Allahu, i Cili e largoi prej nesh dëshpërimin dhe 
frikën që patëm se mos do na dënojë edhe neve në Zjarr 

31  The scripture I have revealed to you, O Mes-
senger, is the truth in which there is not doubt, it 
has been revealed by Allah affirming the precious 
scriptures. Allah is well informed
about His servants and He sees everything. He 
therefore reveals to the Messenger of every nation 
what they need in their time.

32  Then I gave the Qur’ān to the nation of Mu-
hammad peace be with him whom I had chosen 
over other communities. Some of them wronged 
their own souls by doing prohibited acts and leav-
ing out their obligations. Some were moderate by 
doing their obligations and leaving out prohibited 
acts, together with leaving out some recommended 
acts and doing some disliked acts. Some, by Allah’s 
leave, were foremost in good deeds, by doing their 
obligations and recommended acts and leaving out 
prohibited and disliked acts. The abovementioned 
- selection of this nation and its being given the 
Qur’ān - is the greatest favour to which no favour 
can come close.

33  Gardens of residence, which will be entered by 
these chosen ones. In it they will wear bracelets of 
gold and pearls and their garments therein will be 
silk.

34  They will say after they enter Paradise: Praise 
be to Allah, Who has removed from us all grief on 
account of the fear that we had of entering the fire. 
Our Lord is truly forgiving of the sins of those serv-
ants of His who repent, and He is appreciative for 
their following Him.

35  The One who has settled us in the Everlasting 
Home - out of His bounty, not by our might or 
strength, where no toil or fatigue will touch us.
After Allah mentioned the recompense of those of His servants who were chosen, He mentioned the recompense of the 
dejected ones from amongst them, who are the disbelievers, in the following verse:

36  For those who deny Allah will be the fire of Hell, in which they will remain forever. Neither will the decision of death 
be passed for them, so they can die and be relieved from the punishment, nor will the punishment of Hell be alleviated 
for them in any way. Similar to this recompense, I will reward every person who denies the favours of His Lord on the 
Day of Judgement.

37  They will cry out therein as loud as they can, seeking help by saying: Our Lord! Let us out from the fire, and we will 
do righteous deeds, different to what we did before so that we can attain Your pleasure and be saved from Your punish-
ment. Allah will respond to them thus: Did I not let you live a life long enough so that anyone who wanted to take heed 
could do so and do righteous deeds; and the Messenger came to you to warn you of Allah’s punishment? Thus you have 
no argument nor any excuse after all of this, so taste the punishment of the fire. Those who wrong themselves by disbelief 
and sins will have no helper to rescue them from Allah’s punishment or lighten it for them.

38  Allah knows all that is hidden in the heavens and earth. Nothing of that misses Him. He knows whatever His servants 
conceal in their chests, whether good or bad.

 Beneficial Points:
1. The virtue of the nation of Muhammad (peace be upon him) over all other nation.
2. The difference in the faith of the believers implies a difference in their rank in the world and the Hereafter.
3. Paradise is a place of comfort and happiness, while the fire is a place of fatigue and misery.
4. Time is a trust that must be guarded. Whoever wastes it will regret when regret will be of no use.
5. Allah’s knowledge encompasses everything.
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se, nëse do t’u vinte prej Allahut ndonjë i dërguar t’i paralajmëronte prej dënimit të Tij, do të kishin qenë edhe më të 
udhëzuar se secili prej dy popujve të mëdhenj, qofshin ata hebrenjtë apo krishterët apo cilido popull tjetër. Por pasi u 
erdhi atyre i Dërguari paralajmërues (Muhamedi)prej Zotit të tyre; ata, në vend të besonin e ta pranonin, ata u larguan 
më shumë prej së Vërtetës duke mos iu përmbajtur asaj për të cilën qenë betuar më parë. 

43  Përkundrazi, këtë betim në Allahun ata nuk e bënë sepse kanë qëllim të mirë e synim të lartë, por e bënë (për t’iu 
kundërvënë hebrenjve e të krishterëve - të cilët e njësonin Allahun e u kundërviheshin idhujtarëve, si dhe) për të treguar 
arrogancë në Tokë dhe për të bërë një dredhi të shëmtuar (duke dëshiruar që me atë betim t’i mashtrojnë njerëzit e të 
tregojnë se ata janë më të mirët). Mirëpo dredhia e shëmtuar do t’u bjerë vetëm atyre që thurën atë.
A mos vallë këta arrogantë e intrigantë presin diçka tjetër përveç ligjit të pandryshueshëm të Allahut me shkatërrimin e 
tyre, ashtu siç i pati shkatërruar të ngjashmit me ta prej të mëparshmëve të tyre?! E ti, o i Dërguar nuk ke për të gjetur 
në ligjin e pandryshueshëm të Allahut (me shkatërrimin e arrogantëve e intrigantëve) ndonjë ndryshim dhe as ndonjë 
devijim që t’ia lëshojë atë dikujt tjetri që nuk e ka bërë atë intrigë.

44  Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër botë e të shohin duke medituar, se si ka qenë përfundimi i atyre që kanë mohuar 
prej popujve të mëparshëm?! A nuk ishte i shëmtuar përfundimi i tyre, duke bërë që Allahu t’i shkatërronte të gjithë, 
me gjithçka çfarë kishin ndërtuar?! Madje, ata ishin edhe më të fortë se këta (populli yt). Allahut nuk mund t’i shpëtojë 
asgjë, as në qiej e as në Tokë. Vërtetë që Ai është i Gjithëdijshëm për çdo gjë që veprojnë mohues të tillë, duke mos iu 
fshehur e duke mos i humbur Atij asgjë prej veprave të tyre, si dhe Ai është i Plotfuqishëm që t’i shkatërrojë ata kur të 
dëshirojë.

 Mësime nga ajetet:
 Mohimi është shkak i Zemërimit të Allahut dhe rrugë drejt falimentimit dhe jetës fatkeqe.
 Idhujtarët nuk kanë asnjë argument mbi të cilin mund të bazohen për idhujtarinë që ata bëjnë, as logjik e as të shpa-
llur.
 Çdo keqbërës që thur kurthe për të tjerët, ka për të rënë në kurthin e vet, qoftë herët apo vonë.

39  Është Ai që ju ka bërë juve (o njerëz) trashëgim-
tarë të njëri-tjetrit në Tokë, në mënyrë që t’ju vërë 
në provë se çfarë do të punoni. E kush e mohon 
Allahun dhe atë me të cilën u erdhën të dërguarit, 
e keqja dhe përfundimi i mohimit të tij do të jetë 
në dëm të tij. Mosbesimi i tij nuk ka për t’i sje-
llë asnjë dëm Zotit të tij. Përkundrazi, mosbesimi 
u shton mohuesve urrejtjen e fortë ndaj tyre dhe 
vetëm dëshpërimin, veçanërisht kur ta shohin atë 
që kanë humbur, Xhenetin, të cilin Allahu ua pati 
premtuar, nëse do të kishin besuar.

40  Thuaju (o i Dërguar) idhujtarëve të tillë: “Më 
tregoni për idhujt tuaj, të cilët ju i adhuroni në vend 
të Allahut! Çfarë kanë krijuar ata në Tokë?! A i kanë 
krijuar ata malet?! A i kanë krijuar ata lumenjtë?! 
A i kanë krijuar ata gjallesat në tokë?!” Apo mos 
vallë ata janë bashkëpjesëmarrës me Allahun në 
krijimin e qiejve?! Apo mos vallë Ne u kemi dhënë 
atyre ndonjë Libër, të cilin ata e kanë argument që 
i siguron a për të vërtetën e idhujtarisë së tyre?!” 
Asnjëra prej këtyre nuk qëndron, por keqbërësit i 
premtojnë njëri-tjetrit thjesht mashtrime, në më-
nyrë që ata të vazhdojnë edhe më tej në mohim 
e gjynahe.

41  Allahu është Ai që i mban qiejt dhe Tokën në 
ekuilibër me Madhështinë e Vet, duke e ruajtur se-
cilën prej tyre që të mos bien e të shkatërrohen. E, 
nëse ato do të binin e do të shkatërroheshin, atëherë 
askush përveç Tij nuk do të mund t’i shpëtonte ato. 
Në të vërtetë Ai është i Butë ndaj robërve të Vet 
dhe nuk ua përshpejton atyre ndëshkimin për atë që 
bëjnë. Por Ai është edhe Gjynahfalës i gjynaheve 
të kujtdo prej robërve të Vet që pendohet dhe i 
kërkon falje Atij.

42  Ndërkohë që më parë Ata betoheshin në Allahun 

39  It is He who made some of you, O people, suc-
ceed others on earth. Those who deny Allah and 
what the messengers brought, then the sin and ret-
ribution of their disbelief will be borne by them. 
Their disbelief does not harm their Lord. The dis-
belief of the disbelievers adds only to their Lord’s 
displeasure and hatred for them. The disbelief of 
the disbelievers adds only to their loss, as they will 
lose what Allah would have prepared for them in 
Paradise had they believed.

40  Say - O Messenger, to these idolaters: Tell me 
about those partners of yours that you worship in-
stead of Allah, what have they created on earth. Did 
they create its mountains? Did they create its riv-
ers? Did they create its animals? Or do they have 
any share with Allah in the creation of the heav-
ens? Or have I given them a book in which there 
is proof of the validity of their worshipping their 
idols? Nothing of that is true. In fact, those who 
wrong themselves by disbelief and sins promise 
one another
nothing but delusion.

41  Allah, (may He be glorified), holds the heavens 
and the earth preventing them from vanishing and 
were they to vanish, hypothetically, there is none to 
hold them back from vanishing after Him, (may He 
be glorified). He is Forbearing, and does not rush to 
punish, Forgiving of the sins of those of His serv-
ants who repent.

42  These denying disbelievers swore a solemn 
and affirmed oath that if a messenger from Allah 
came to them to warn them of His punishment, they 
would be more guided and follow the truth more 

than the Jews, Christians and others. Yet when Muhammad (peace be upon him) came to them after being sent by His 
Lord, and he warned them of Allah’s punishment, his coming only increased them in aversion to the truth and adherence 
to falsehood. They did not fulfil the solemn oaths that they took that they will be more guided than those who preceded 
them.

43  The oaths that they took in Allah’s name was not done in good faith and with a sound objective. It was only to be 
arrogant on earth and to deceive people. An evil plot only rebounds on those who plotted it. So are these arrogant plotters 
waiting for anything but Allah’s established practice, which is their destruction as He had destroyed those predecessors 
of theirs who were similar to them. You will not find any change to Allah’s practice in destroying those who are arrogant, 
such that the destruction does not come on them, nor any diversion such that it falls on others besides them, because it is 
an established divine practice.

44  Have these deniers not travelled on earth and reflected over how those nations before them who had denied met their 
end? Was their end not an evil one as Allah destroyed them, although they were superior to these people in strength? Allah 
is not to be outdone by anything
in the heavens or on earth. He is the One who knows about the actions of these deniers - nothing of their actions is hidden 
from nor escapes Him. He has power to destroy them whenever He wills.

 Beneficial Points:
1. Disbelief is a cause of Allah’s displeasure and a path to loss and wretchedness.
2. The idolaters do not have any evidence for their idolatry, neither rational or textual.
3.The wrongdoer’s plotting will only came back to destroy him sooner or later.
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6  Ai ta zbriti këtë Shpallje, në mënyrë që ta paralajmërosh një popull (popullin arab). Paraardhësve të tyre nuk u erdhi ndonjë i dërguar 
paralajmërues për ndëshkimin e Allahut, prandaj ata janë të shkujdesur e nuk i kushtojnë vëmendje besimit e as njësimit të Allahut. 
Ky paralajmërim është për çdo popull që nuk i ka ardhur ndonjë paralajmërues tjetër!

7  Me të vërtetë shumica e tyre meritojnë dënimin e Allahut, pas ardhjes së të Vërtetës nëpërmjet të Dërguarit të Vet, pasi ata ngulin 
këmbë në mohimin e tyre duke mos besuar as Allahun e as të Dërguarin e Tij. 8  Ne kemi bërë që ata, për shkak të mendjemadhësisë 
që tregojnë, t’i përngjajnë shembullit të atyre që u janë vënë pranga në qafat e tyre dhe u janë lidhur duart poshtë mjekrave të tyre, duke 
u detyruar t’i ngrenë fytyrat e tyre nga qielli e duke mos pasur mundësi t’i ulin ato. Kështu i bëjmë edhe mendjemëdhenjtë që mohojnë 
të Vërtetën, si të ishin të lidhur e nuk mund t’i besojnë, nuk mund t’i binden dhe as t’i përulin kokat e tyre për hir të Tij. Prandaj ata 
qëndrojnë me kokën përpjetë. 9  Dhe kjo, për shkak se Ne përpara tyre kemi vënë një perde dhe prapa tyre një perde tjetër, që i pen-
gojnë ata prej pranimit të së Vërtetës.  Gjithashtu, në vështrimet e tyre kemi vendosur një perde (indiference) ndaj së Vërtetës, prandaj 
nuk përfitojnë. Ajo perde i ka mbuluar ata pasi shfaqën mospërfilljen e tyre dhe këmbënguljen në mohim. 10  Kështu që për ta (o i 
Dërguar) është njësoj, si i paralajmërove e si nuk i paralajmërove, ata përsëri nuk e besojnë atë me të cilën ti u ke sjellë prej Allahut. 11  
Në të vërtetë, ai që mund të përfitojë prej paralajmërimit tënd (o i Dërguar) është vetëm ai që i beson këtij Përkujtimi (Kurani), duke i 
ndjekur udhëzimet që gjenden në të. Është ai që i frikësohet Zotit të vet të Gjithëmëshirshëm, edhe atëherë kur është në fshehtësi dhe 
kur nuk e sheh askush përveç Tij.. Përgëzoje atë që ka këto cilësi duke e lajmëruar me fshirje gjynahesh prej Allahut, me falje prej Tij, 
si dhe me një shpërblim të madh e fisnik, që është duke e pritur atë në botën tjetër, e që është hyrja në Xhenet!

12  S’ka dyshim se Ne që i japim jetë të vdekurve, si në këtë botë, duke i krijuar ata nga asgjëja, ashtu edhe në botën tjetër, duke i 
ringjallur ata përsëri për të dhënë llogari në Ditën e Gjykimit, po ashtu Ne shënojmë gjithçka që ata kanë bërë në jetën e kësaj bote, 
qofshin ato vepra të mira apo të këqija. Ne shënojmë madje edhe gjurmët e lëna prej tyre pas vdekjes, qofshin ato vepra të mira (siç 
është sadakaja e vazhdueshme etj.) apo të këqija (siç është mohimi i Zotit etj.), ndërkohë që Ne e kemi llogaritur çdo gjë më parë në 
Librin e qartë – Leuhi Mahfudh.

 Mësime nga ajetet:
 Arroganca është penguese e pranimit të udhëzimit dhe të së Vërtetës.  Punimi sipas asaj që mëson Kurani dhe droja prej Allahut 
janë shkaqe të hyrjes në Xhenet.  Mirësia e një fëmije të devotshëm që lutet për prindin e vet pas vdekjes, lënies së një sadakaje 
(lëmoshe) të vazhdueshme e të ngjashme me këto i llogariten besimtarit si sevape edhe pas vdekjes së tij.

45  E nëse do t’ua kishte përshpejtuar Allahu dënimin nje-
rëzve për veprat e këqija që bëjnë (krime, intriga, mohim, 
idhujtari e gjynahe), do t’i kishte shkatërruar të gjithë ata 
që janë në Tokë dhe nuk do të linte në sipërfaqen e Tokës 
asgjë të gjallë. Mirëpo Ai ua shtyn ndëshkimin deri në 
një afat të caktuar, që e di vetëm Ai (qoftë vdekja apo 
Kijameti). Kur t’u vijë atyre ky afat (qoftë vdekja apo 
Kijameti), atëherë ata do ta kuptojnë se vërtet Allahu ka 
qenë Mbikëqyrës i robërve të Vet dhe se Atij nuk i është 
fshehur asgjë prej tyre. Ndaj do t’u japë atë që e meritojnë 
për çfarë kanë bërë.

SURJA “JASIN”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Vërtetimi i Mesazhit hyjnor, i ringjalljes dhe argu-
mentet në lidhje me këto.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Jâ, Sîn. 2  Betohem për Kuranin plot urtësi! Allahu 

e bën këtë betim për të treguar rëndësinë e madhe të këtij 
Kurani, ajetet (vargjet) e të cilit janë renditur e mbushur 
me urtësi. Atij nuk mund t’i mvishet e kota as në fillim e 
as në fund, pasi është zbritje e të Gjithëdijshmit, të Urtit. 

3  Me të vërtetë ti (o i Dërguar) je prej të dërguarve, të 
cilët Allahu i dërgoi tek robërit e Vet, që t’i urdhërojë ta 
njësojnë Allahun dhe të adhurojnë vetëm Atë. 4  Ti je 
në një Rrugë të palakuar, e cila është edhe rruga më e 
shkurtër për njohjen e së Vërtetës dhe në një fe të drejtë, 
që nuk i bën padrejtësi askujt. 5  E kjo Rrugë e palakuar 
dhe Fe e drejtë është e zbritur nga Zoti yt i Plotfuqishëm, 
të Cilin nuk mund ta mposhtë askush e asgjë. Ai është i 
Mëshirshëm me robtë e Tij besimtarë.

45  If Allah were to rush to punish people for the 
wrong they have done and the sins they perpetrated, 
He would have destroyed all the people on earth 
at once, together with the animals and wealth they 
own. But, He, (may He be glorified), gives them 
respite until a fixed time, which is the day of resur-
rection. When the day of resurrection comes, Allah 
is fully aware of what His servants used to do, and 
nothing remains hidden from Him. He will then 
recompense them for their actions, whether good 
or bad.

Yā Sīn (Sūrah Yā Sīn)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on the establishment of and the evidence 
for messengership and resurrection.

 Explanation:
1  Ya Sin. The discussion on similar letters has al-

ready passed at the beginning of Sūrah Al-Baqarah.
2  Allah takes an oath by the Qur’ān, whose verses 

have been perfectly constructed, and to which no 
falsehood comes neither from in front of nor be-
hind it.

3  You, O Messenger, are on the messengers whom 
Allah sent to His servants, to instruct them to de-
clare His Oneness and to worship Him alone.

4  On a straight approach and upright law.
5  This straight approach and upright law is re-

vealed from your Lord, the Mighty, whom no one 
can challenge, and the Merciful to His servants who 
have faith.

6  I revealed it to you to warn and exhort a nation, 
the Arabs to whom no Messenger has come to warn 
them and as a result they are heedless of faith and monotheism. Likewise is the case of every nation which has been away 
from the exhortation, they need messengers, scholars and preachers to remind them.

7  The punishment from Allah has become binding on most of these people, after the truth from Allah on the tongue of 
His Messenger reached them but they did not believe in it and remained on their disbelief. They do not have faith in Allah 
and nor His Messenger and they do not act on the truth that came to them.

8  These people do not have faith nor are they guided. Their example in this is like those in whose necks iron collars that 
extend all the way up and whose hands are tied to their necks under their chins. As a result, they are forced to lift their 
heads to the sky and they are unable to lower them. These people are shackled from having faith in Allah and therefore 
they do not submit to it and they do not lower their heads on account of it.

9  I placed before them a barrier to the truth and behind them another barrier. I covered their eyes from the truth so 
they cannot see in a manner that is of benefit to them. This happened to them after their stubborness and persistence in 
disbelief became apparent.

10  It is all the same to these disbelievers who oppose the truth, whether you, O Muhammad, warn them or you do not 
warn them. They will not accept what you have brought from Allah.

11  The person who really benefits from your warning is the one who accepts this Qur’ān and follows what is contained 
in it, and who fears His Lord in solitude where nobody else sees him. So tell those who have these attributes the pleasing 
news of Allah’s wiping out their sins and HForgiving them and of a great reward awaiting them in the Hereafter, which 
is entry into Paradise. 

12  I shall bring the dead back to life by resurrecting them to give account on the day of resurrection. we record the good 
and the bad deeds that they send forth in this life to be rewarded for in the next, and we also record the good and bad 
aftereffects from their actions, such as the good that comes out of charity after they pass away and the evils that result of 
their misdeeds. We have counted everything, and recorded it in a clear book, which is the preserved tablet.

 Beneficial Points:  1. Obstinacy is a barrier from guidance to the truth.  2. Acting on the Qur’ān and the fear of Allah 
are means to enter Paradise.  3. The virtue of a righteous child, continually benefitting charity, and similar deeds where 
the good remains long after the believing servant has passed away.  

٣٦٨٣
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herë që takohemi me ju. Prandaj nëse nuk i jepni fund këtij pretendimi, ne kemi për t’ju ndëshkuar, duke ju gjuajtur me gurë dhe keni 
për të vuajtur një dënim të dhembshëm deri në vdekje!”. 19  Të dërguarit, të çuditur me këtë qëndrim, u thanë: “Ai fat i keq që ju na e 
mveshët neve, në fakt është me ju, për shkak të mohimit që i keni bërë Allahut dhe të dërguarve të Tij. A dëshironi tani edhe të vrisni, 
vetëm për shkak se u këshilluat?! Po ju qenkeni vërtet një popull që tejkalon çdo kufi!”. 20  Nuk zgjati shumë e nga periferia e qytetit 
erdhi me nxitim një burrë i frikësuar për përfundimin e popullit të vet nga ndonjë ndëshkim i mundshëm, ashtu siç i pati gjetur edhe 
popujt e mëparshëm mohues, që patën kërcënuar të dërguarit me vrasje e mundime, dhe u tha: “O populli im, ndiqeni atë me të cilën ju 
kanë ardhur këta të dërguar. 21  Ndiqini (o populli im) ata që nuk po kërkojnë prej jush asnjë shpërblim dhe që janë udhëzues për tek 
e mbara dhe e mira, sipas asaj që u është shpallur prej Allahut, pasi vetëm ata janë në rrugë të drejtë dhe e meritojnë që të ndiqen!” *E 
pasi populli i tij e kërcënoi edhe atë me vdekje, nëse do të adhuronte Allahun dhe do t’i linte idhujt e tyre, ai tha:

22  “E përse unë të mos e adhuroj Atë që më ka krijuar?! Një ditë edhe ju do të ktheheni tek Ai për të dhënë llogari përpara Tij, pra, 
në Ditën e Gjykimit. 23  A ta konsideroj në vend të Tij si zot diçka tjetër, ndërkohë që nëse i Gjithëmëshirshmi do të dëshironte që të 
më godiste mua me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi i këtyre nuk do të më kishte sjellë mua kurrfarë dobie dhe nuk do të mund të më 
shpëtonin kurrë prej Allahut. 24  Nëse do e kisha bërë këtë, atëherë unë do të kisha qenë tërësisht i humbur prej së Vërtetës, pasi nuk 
ka humbje më të madhe se të adhurosh atë që nuk e meriton, duke e lënë adhurimin e Atij që është i Vetmi që e meriton.
*Kur populli i tij e kapi dhe e nxori përpara njerëzve për ta vrarë, ai e përfundoi fjalën e tij duke thënë:

25  Unë (o populli im) i qëndroj asaj që kam deklaruar se i kam besuar Atij, Zotit tim dhe Zoti tuaj që ju ka krijuar (e që ju e keni 
mohuar), prandaj, më dëgjoni mirë!” *Mirëpo populli i tij nuk u ndikua aspak prej fjalëve të tij. Pasi e vranë, Allahu e futi atë në Xhenet:

26  Atij iu tha: “Futu në Xhenet!” Pasi ai hyri në Xhenet dhe pa jetën, mirësitë e mrekullitë që gjendeshin në të, iu dhimbs populli i 
vet e, me keqardhje për ta, tha: “Ah, sikur ta dinte populli im këtë që po shoh unë në Xhenet, 

27  dhe ta kuptonin se për sa pak (që bëra unë për Të) Zoti im më fali mua dhe më dhuroi kaq shumë, duke më bërë prej të nderuar-
ve!”

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia që kanë tregimet në fushën e davetit dhe thirrjes për tek Allahu.  Oguret dhe dedikimi i fatit të keq diçkaje apo dikujt 
janë vepra të atyre që nuk besojnë se çdo gjë është në Dorë të Allahut.  Qëndrueshmëria e pasuesve të së Vërtetës është obligim i 
domosdoshëm.  Këshillimi dhe dëshirimi i të mirës njerëzve të drejtë është detyrë.

13  Përmendu (o i Dërguar) atyre shembullin e banorëve 
të një qyteti, kur atyre u erdhën të dërguarit(që nuk ishin 
prej të njëjtit qytet me ta), për t’i thirrur në besim, udhë-
zim dhe vepra të mira.

14  Fillimisht, Ne dërguam vetëm dy të dërguar që t’i thë-
rrisnin për tek Njësimi i Allahut dhe adhurimi i Tij. Mirë-
po, kur ata i mohuan të dy e i konsideruan ata gënjeshtarë, 
Ne i përforcuam ata (të dërguarit) edhe me një të tretë. Të 
tre së bashku i thanë popullit të atij vendbanimi: “Të tre 
ne jemi dërguar tek ju, për t’ju ftuar që ta njësoni Allahun 
e të adhuroni vetëm Atë, si dhe ta ndiqni fenë e Tij, duke 
i vënë në praktikë dispozitat e Tij!”

15  Banorët u thanë: “Ju jeni veçse njerëz, ashtu siç jemi 
edhe ne. Ne nuk shohim diçka të veçantë tek ju, që do ju 
dallonte prej nesh, kështu që i Gjithëmëshirshmi nuk ka 
se si t’ju ketë zbritur juve Shpallje e të mos na e zbresë 
edhe neve! E përderisa neve nuk na ka zbritur asgjë, atë-
herë as juve nuk ju ka zbritur asgjë. Kjo tregon se ju po 
gënjeni duke folur në emër të Allahut, me pretendimin se 
jeni të dërguarit e Tij”. 16  Tre të dërguarit iu përgjigjën 
logjikës së tyre të gabuar lidhur me madhështinë e Alla-
hut dhe dijen Tij absolute mbi njerëzit, duke u thënë: “A 
mos vallë ju po mendoni se Zoti ynë nuk e di që ne jemi 
duke folur në emrin e Tij?! Përkundrazi! Ai e di shumë 
mirë se ne jemi të dërguarit e Tij, pasi Ai vetë na dërgoi. 
Nëse ju do të mendonit se Ai nuk e di këtë, atëherë i bie 
që ju të jeni më të ditur se Ai që ju krijoi, duke i diktuar 
Atij se çfarë duhet të bëjë e çfarë jo, kë të dërgojë e kë 
jo, si dhe kujt t’i dërgojë shpallje e kujt jo?! Kjo është 
një gënjeshtër e rëndë. 17  Po. Ne jemi të dërguarit e Tij 
dhe ne nuk kemi përgjegjësi tjetër, përveç përgjegjësisë 
së komunikimit të porosive të Tij për ju në mënyrën më të 
qartë. Ne nuk jemi përgjegjës nëse ju nuk besoni e nuk e 
pranoni udhëzimin!”. 18  Banorët thanë: “Që kur ju keni 
ardhur me këtë pretendim, neve po na sillni fat të keq, sa 

13  Give, O Messenger, these stubborn deniers an 
example that will be a lesson for them, which is the 
story of the people of the town when their messen-
gers came to them.

14  When I sent to them at first two messengers to 
call them to Allah’s Oneness and His worship. But 
they rejected these two messengers. Then we sent 
as reinforcement for these two a third Messenger 
with them. The three messengers said to the people 
of the town: We - all three of us - have been sent to 
you, to call you to Allah’s Oneness and to follow 
His law.

15  The people of the town said to those who were 
sent: You are only men like us. You do not have 
any special status over us. The Merciful has not 
sent down any revelation to you. You are only lying 
about Allah in this claim of yours.

16  The three messengers said in response to the de-
nial by the people of the town: Our Lord knows that 
we have been sent by Him to you, O people of the 
town! That is enough evidence for us.

17  Our duty is only to clearly convey what we have 
been instructed to convey to you. We have no con-
trol over your guidance.

18  The people of the town said to the messengers: 
We see an evil omen in you. If you do not stop 
calling us to monotheism, we will punish you by 
stoning to death and you will receive a painful pun-
ishment from us.

19  The messengers said in response to them: Your 
evil omen is within yourselves on account of your 
denial of Allah and your leaving out following His 
messengers. Do you see an evil omen if we remind-

ed you of Allah! In fact, you are a people who have gone too far in the perpetration of disbelief and sins.
20  From a far part of the town a man came running fearing his people’s denial of the messengers and their threatening to 

kill or harm them. He said: O my people! Follow what these messengers have brought.
21  O people! Follow those who do not ask you for any reward for conveying what they brought and they are rightly 

guided in the revelation of Allah that they convey to you. A person like this deserves to be followed.
22  This well-wishing man said: What prevents me from worshipping Allah Who created me? What prevents you from 

worshipping your Lord Who created you, and to Him alone you will return when you are resurrected for the recompense?
23  Shall I take other deities to be wrongly worshipped instead of Allah Who created me? If the Merciful intends harm for 

me, the intercession of these other deities will not avail me at all, nor
will they be able to save me from the harm that Allah intended for me if I die as a disbeliever.

24  If I have to take them as deities besides Allah I would be in clear error as I would have worshipped a being that is not 
deserving of worship and I would have omitted worshipping the Being Who is deserving thereof.

25  O my people, I have accepted both my and your Lord, so listen to me. I do not care about the threats of murder that 
you make. But his people insisted on killing him and Allah entered him into Paradise.

26  It was said in honour of this man after his people killed him: Enter Paradise after you are killed as a martyr. When 
he entered it and saw the delight therein, he said longingly: If only my people who denied and killed me knew about the 
forgiveness of sins that I obtained and what my Lord has honoured me with, they would have believed like how I believed 
and they would have attained a reward similar to mine.

27  It was said in honour of this man after his people killed him: Enter Paradise after you are killed as a martyr. When 
he entered it and saw the delight therein, he said longingly: If only my people who denied and killed me knew about the 
forgiveness of sins that I obtained and what my Lord has honoured me with, they would have believed like how I believed 
and they would have attained a reward similar to mine.

 Beneficial Points:
1. The importance of stories in calling towards Allah.  2. Taking an evil omen is an act of disbelief.  3. It is obligatory to 
wish well for the people of truth.  4. To love good and wellbeing for people is an attribute of the people of faith.  
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