
vaditjen kopshteve të tyre.
35  Në mënyrë që (edhe) njerëzit (që jetojnë në shkretëtirë) të ushqehen me frutet e mundësuara prej Tij, për të cilat ata nuk janë 

munduar aspak, si dhe të ushqehen edhe prej të mbjellave. A nuk po tregohen mirënjohës ndaj Tij për këto mirësi dhe ta falënderojnë 
e adhurojnë Atë e t’i ndjekin të dërguarit e Tij?!

36  Shenjtëruar qoftë Allahu i Lartësuar, i Cili i ka krijuar çift të gjitha llojet që mbin toka. Madje edhe prej vetë njerëzve Ai krijoi 
mashkullin e femrën, si dhe prej shumë gjërave, që ata nuk i njohin, qofshin ato në tokë, në det apo në qiell.

37  Argument për ta, që tregon Fuqinë dhe Mirësinë Tonë ndaj tyre, është edhe nata, prej të cilës Ne e heqim dritën e ditës dhe ata 
mbulohen nga errësira.

38  Argument është edhe Dielli, që lundron në orbitën e vet të pandryshueshme për tek vendndalimi i tij përfundimtar, cak të cilin nuk 
mund ta kalojë kurrsesi. Ky përcaktim rruge e afati për të, është i të Plotfuqishmit, me të Cilin nuk mund të krahasohet askush. Ai është 
i Gjithëdijshëm për çdo gjë e Atij nuk mund të fshihet asgjë prej asaj që Ai ka krijuar.

39  Madje dhe Hëna, të cilës Ne ia kemi caktuar çdo natë fazat e saj: ajo (pasi është mbushur) vazhdimisht pakësohet, derisa kthehet për-
sëri ë formën e një harku të hollë, si të ishte një rrem i tharë, i verdhë, i vjetër e i përkulur, që rri varur në palmën një hurmeje arabe.

40  Ai i ka vënë ato në atë pozicion e disiplinë të atillë, që as Dielli nuk mund ta arrijë Hënën, për shkak të orbitave krejtësisht të 
ndryshme me njëra-tjetrën, si dhe as nata nuk mund t’i shpëtojë ditës, e cila e ndjek atë kudo që gjendet nëpër tokë, duke i dhënë fund 
asaj (natës) pikërisht në afatin që ia ka caktuar Allahu. Krejt këto (dhe çdo trup qiellor) lundrojnë në hapësirë, bashkë me të gjitha 
krijesat që gjenden në to. 

 Mësime nga ajetet:
 Njerëzit janë të papërfillshëm, nëse e kundërshtojnë Krijuesin e tyre, ndërkohë që janë shumë të nderuar tek Allahu, 
nëse e pasojnë me devotshmëri Atë. 
 Prej argumenteve që tregojnë Fuqinë e Allahut për ta bërë realitet ringjalljen është edhe kthimi i jetës në një tokë të 
vdekur e të pajetë me anë të bimësisë dhe gjelbërimit, si dhe nxjerrja e farërave e frutave të ndryshme prej saj.
 Prej argumenteve që tregojnë Fuqinë dhe Njëshmërinë e Allahut janë edhe: krijimi i krijesave që ekzistojnë në qiej 
dhe në tokë dhe vënia e tyre në lëvizje deri në një afat të caktuar.

28  Ne nuk zbritëm ndonjë ushtri me melekë nga qielli 
për ta shkatërruar popullin të tij, pasi ata e mohuan dhe 
e vranë atë. Asnjëher nuk i kemi zbritur melekët e dëni-
mit për të shkatërruar popujt, sepse çështja ka qenë me 
lehtë se kaq. Ka mjaftuar veç një ulërimë e fortë për t’i 
shkatërruar ata.

29  Përveç një britme (ushtimë) të tmerrshme(nga qielli), e 
cila u mjaftoi për t’i shtrirë të gjithë përtokë, duke i shuar 
njëherësh, siç mund të fiket një zjarr i ndezur me rënien 
e shiut. Askush nuk shpëtoi i gjallë.

30  Sa mjerim i madh do të jetë për njerëzit mosbesues, 
kur ta shohin dënimin me sytë e tyre në Ditën e Gjyki-
mit! Kjo për shkak se sa herë që atyre u vinte ndonjë i 
dërguar prej Allahut, ata qeshnin e talleshin me të, duke 
bërë që përfundimi i tyre në Ditën e Gjykimit të jetë 
pendimi i thellë.

31  Vallë a nuk e kanë vënë re të tillë mohues e përqeshës 
sa ishin në jetën e dynjasë, se sa e sa popuj Ne i patëm 
shkatërruar përpara tyre (në mënyrë që këta të merrnin më-
sim) dhe që pas atij shkatërrimi, asnjëri prej atyre popujve 
më nuk u kthye më Ata u shndërruan në rrëfenja e popuj 
të zhdukur për njerëzit që erdhën pas tyre.

32  Nuk do të shpëtojë asnjë prej tyre pa u paraqitur të 
gjithë së bashku përpara Nesh për të dhënë llogari në 
Ditën e Gjykimit për gjithçka kanë bërë. 

33  Argument për ta, që tregon Fuqinë (për t’i ringjallur) 
dhe Mirësinë Tonë ndaj tyre, është edhe (krijimi i jetës 
nga) toka e vdekur, të cilës i japim jetë pasi zbresim shiun 
prej qiellit. Pastaj nxjerrim prej saj bimësi e drithëra të 
llojeve të ndryshme, me të cilat ushqehen. 

34  Ne për ta kemi krijuar në tokë edhe kopshte me pemë 
të ndryshme, siç janë hurmat dhe vreshtat e rrushit (të 
cilat arabët i thajnë e i depozitojnë për tërë vitin), si 
dhe nxjerrim prej saj burime uji prej të cilëve ata pinë, 
u shuajnë etjen kafshëve e mund ta përdorin edhe për 

28  In order to destroy his people who had denied 
and killed him, I did not need an army of angels to 
be sent down from the sky. Their matter was much 
easier than that for Me. I had decreed that their de-
struction will be by a blast from the sky and not by 
sending down the angels of punishment.

29  Thus the incident of the destruction of his peo-
ple was simply one blast which we sent upon them 
and they fell down with nothing remaining. Their 
example is like that of a fire that was burning and 
then was extinguished, leaving behind no trace.

30  Alas for those servants who denied, and how 
regretful will their situation be on the day of res-
urrection when they will see the punishment. That 
is because in the world, whenever any Messenger 
from Allah came to them, they used to mock at and 
ridicule him. Their outcome will therefore be regret 
on the day of resurrection for the neglect of their 
duty to Allah.

31  Did these people who deny and ridicule the 
messengers not see a lesson in those nations who 
preceded them? They passed away and did not re-
turn to the world a second time. Rather they met the 
actions they had sent ahead and Allah will recom-
pense them for that.

32  All nations, without exception, will be brought 
before Me on the Day of Resurrection after they are 
resurrected for Me to give them the recompense for 
their actions.

33  A sign for those who deny the resurrection that 
the resurrection is true is this dry and barren land, 
on which I sent down rain from the sky and I grew 
therein various types of plants and produced vari-
ous kinds of grains for people to eat. The One Who gave life to this earth by sending down the rain and bringing out the 
plants, is able to give life to and resurrect the dead.

34  We have placed in this earth, on which I sent down rain, gardens of date palms and grapes; and I caused springs of 
water to gush forth to irrigate them.

35  So that people can eat of the fruits of those gardens that Allah has blessed them with and for which they did not make 
any effort. Do they not thank Allah, Who gave them all of that out of His bounty and mercy for them, by worshipping 
Him alone and having faith in His messengers?!

36  Glory be to Allah Who created the various types of plants and trees, and of the souls of people, as He created males 
and females, and other creations of Allah that people do not know of on land, sea and other places.

37  An indication for people of Allah’s Oneness is that I take away the daylight as the day draws to an end, bringing the 
night, as the day withdraws from it, until the people are in complete darkness.

38  A sign for them of Allah’s Oneness is this sun that runs to a point that Allah knows and does not go beyond that. That 
determination is the determination of the Mighty, who is not challenged by anyone, the Knower from Whom nothing of 
His creation is hidden.

39  A sign for them indicating His Oneness, (may He be glorified), is this moon for which I have determined phases each 
night. It begins small then becomes big and then small again until it becomes similar to a twisted, old date stalk, in it 
appearing as thin, curved, yellow and old.

40  These signs; the sun moon, night and day, each are predetermined by Allah’s divine arrangement/determination and do 
not surpass what has been determined for them. The sun cannot catch up with the moon to change its course or take away 
its light, and nor can the night outpace the day and enter upon it before its time ends. All these creations, subservient or 
not, such as stars and galaxies, have their own courses as per Allah’s determination and protection.

 Beneficial Points:
1. No one will return to the world after death.  2. One of the evidence of resurrection is the revival of the lifeless earth 
with green plants and the production of grain from it.  
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thoni vetes besimtarë, ndërkohë që ju thoni se Allahu është Furnizuesi i të gjithëve?! Në të vërtetë, ju jeni vetëm se të humbur, në një 
humbje të qartë, larg së Vërtetës!” 48  Dhe për ta ironizuar edhe kërcënimin që iu është bërë më parë, mohuesit u drejtohen besimtarëve 
përsëri duke u thënë: “Kur do u realizoka ky premtim i ndëshkimit, me të cilin na kërcënuat (se mund të na gjejë edhe neve siç i gjeti 
popujt e mëparshëm), nëse jeni të sinqertë për atë që pretendoni se keni të drejtë?!”

49  Në fakt, ata janë duke pritur një klithmë të vetme (ushtimë nga qielli), si shembulli i asaj që u përmend në tregimin më sipër, apo 
fryrjen e parë të Bririt nga engjëlli për kryerjen e Kijametit, klithmë (apo fryrje) e cila ka për t’i fshirë të gjithë nga faqja e dheut, teksa 
ata garojnë me njëri-tjetrin për çështjet e kësaj bote. 50  Aq e papritur do të jetë ajo për ta, sa ata nuk do të kenë kohë më, as për të lënë 
ndonjë testament për familjarët e tyre, e jo më që të kthehen pranë familjes së tyre. 51  Kur ata të jenë fshirë nga faqja e dheut dhe kur 
Allahu ta dëshirojë ringjalljen, aty do t’i fryhet Surit (herën e dytë), që të bëhet ringjallja. Kështu ata do të dalin menjëherë të gjithë 
nga varret dhe do nxitojnë për tek Zoti i tyre, për të dhënë llogari e për të marrë atë që meritojnë për çdo gjë që kanë bërë.

52  Aty mohuesit, që nuk i besuan fuqisë së Allahut se do t’i ringjallte, do të thonë të penduar: “ Të mjerët ne! Kush ishte që na ri-
ngjalli prej varreve tona, ku ishim shtrirë e tretur?!” Dhe duke i përçmuar atyre do t’u thuhet: “Kjo pra, është ajo që ua pati premtuar 
i Gjithëmëshirshmi dhe të dërguarit u thanë të vërtetën në lidhje me gjithçka që ata kanë transmetuar prej Zotit të tyre, por ju nuk ua 
vutë veshin! Ajo që e premton Allahu, patjetër që do të ndodhë!”

53  Ashtu siç qe zhdukja e tyre nga faqja me një klithmë apo ushtimë të vetme (me fryrjen e Surit herën e parë), ashtu do të jetë edhe 
ringjallja e tyre vetëm me një klithmë (me fryrjen e Surit herën e dytë)Pastaj të gjithë njëherazi do të ngrihen në këmbë për të dhënë 
llogari përpara Nesh. 54  Atëherë, do t’u thuhet: “Gjykimi do të jetë i drejtë dhe askujt prej jush (o njerëz) nuk do t’i bëhet padrejtësi, 
as duke ua shtuar të këqijat e as duke ua pakësuar të mirat që keni bërë. Ju do të ndëshkoheni veçse për atë që keni bërë!”

 Mësime nga ajetet:
 Prej metodave edukuese që Allahu përdor me njerëzit është se Ai u ka mundësuar gjatë jetës së tyre argumente të mjaftueshme e 
bindëse, në fenë dhe jetën e tyre, që ata të njohin Atë.  Allahu i Lartësuar u ka dhuruar mundësi dhe fuqi robërve të Vet, që ata t’i 
vënë në zbatim porositë e Tij e të largohen prej ndalimeve të Tij. Por, nëse ata i lënë ato me të cilat Ai i ka urdhëruar, atëherë ata kanë 
bërë zgjedhjen e tyre, për të cilën do të japin llogari.  Në Ditën e Gjykimit, jobesimtarët do të ndëshkohen vetëm për ato që kanë 
bërë, ndërkohë që besimtarëve Allahu ka për t’u dhuruar prej Mëshirës së Vet çfarë atyre nuk u ka shkuar kurrë ndërmend e as nuk e 
kanë imagjinuar.

41  Argument për ta (njerëzit), që u tregon Fuqinë dhe 
Mirësinë Tonë ndaj tyre, është edhe mirësia që Ne u mu-
ndësuam pasardhësve të bijve të Ademit, me shpëtimin 
e tyre prej përmbytjes së madhe në kohën e Nuhut. Ne 
bëmë të mundur që ata të hipnin në anijen e ngarkuar 
plot me krijesa çifte, të të gjitha llojeve.

42  Ne (pasi i shpëtuam me anijen e Nuhut) u krijuam 
mundësinë që edhe ata të lundronin e të hipnin në anije të 
ngjashme me anijen e Nuhut, në mënyrë që të përfitojnë 
prej mirësive të Tij si në tokë, ashtu edhe në det.

43  Po të duam, Ne i fundosim kur janë në lundrim dhe 
askush nuk mund t’i ndihmojë e as nuk do të mund t’i 
shpëtojë, nëse Ne do të dëshironim diçka të tillë, 

44  përveçse me Mëshirën Tonë, Ne i mëshirojmë ata, 
duke i shpëtuar prej mbytjes e duke i kthyer përsëri në 
tokë, në mënyrë që t’i përjetojnë edhe për pak kohë mirë-
sitë Tona, të marrin mësim, si dhe të tregohen mirënjohës 
duke besuar Allahun dhe të dërguarit e Tij.

45  Kur atyre u thuhet: “Frikësojuni Allahut për gjynahet 
që jeni duke bërë, gjynahet që keni bërë dhe kërkojini 
Allahut falje për to, në mënyrë që Ai t’ju mëshirojë e 
të mos ju shkatërrojë siç ka shkatërruar popujt mohues 
përpara jush!”, 46  ata jo vetëm që nuk ia vënë veshin 
kësaj këshille, por sa herë që atyre u vjen ndonjë argument 
prej Zotit, që tregon për Fuqinë, Madhështinë dhe Një-
shmërinë e Allahut, ata i shmangen e i kthejnë shpinën, 
duke e shpërfillur.

47  Aq sa edhe atëherë kur (këshilloheshin për një mirësi 
të pranuar botërisht si e tillë e) u thuhet: “Ndihmojini 
të varfërit dhe njerëzit në nevojë(që janë në mesin tuaj), 
duke u dhënë diçka prej pasurisë tuaj, me të cilën Allahu 
ju ka begatuar e ju ka furnizuar!”, mohuesit u thonë be-
simtarëve me ironi: “Vallë, a t’i ushqejmë ata, të cilët, po 
të donte Allahu, do t’i kishte ushqyer e furnizuar Vetë?! E 
si mund të dalim ne kundër Vullnetit të Allahut, o ju që i 

41  Another sign for them of Allah’s Oneness and 
of His favour to His servants is that I carried those 
who were saved from the flood from the progeny of 
Adam in the time of Noah in the ship that was filled 
with Allah’s creations. Allah carried therein a pair 
of every species.

42  A sign for them of Allah’s Oneness and His fa-
vour to His servants is that I created for them, like 
the ship of Noah, conveyances and some types of 
animals on which they can travel long distances.

43  If I wished to drown them I would have done 
so. There would be no one to help them if I wished 
to drown them and there would be no one to rescue 
them if they drowned by My command and decree.

44  Except if I have mercy on them by rescuing 
them from drowning and restoring them to enjoy 
until a specified time that they will not go beyond, 
so that they take a lesson and have faith.

45  When these idolaters who turn away from faith 
are told: Beware of what you are going towards in 
the Hereafter and its difficulties, and beware of the 
world behind you, in the hope that Allah will favour 
you with His mercy, they do not comply with that 
but they turn away from it without any care.

46  Whenever Allah’s signs indicating to His One-
ness and His being deserving of being worshipped 
alone came to these idolaters, they used to turn 
away from it without taking heed.

47  When these stubborn ones are told: Assist the 
poor and the needy with the wealth that Allah has 
provided you with, they disapprovingly reply say-
ing to those who have faith: Shall we feed those 
whom Allah could feed if He wanted to?! So we do 

not go against His will. You, O believers, are simply in clearly error and far off from the truth.
48  The disbelievers who deny the resurrection say in denial of it and regarding it as far-fetched: When is this resurrection 

if you, O believers, are true in your claim that it is to occur?
49   But all these deniers of resurrection who regard it as far-fetched are waiting for is the first blast when it is blown into 

the trumpet, which will
suddenly overtake them while they are in their worldly concerns of buying, selling, irrigating and herding and other 
worldly concerns.

50  When this blast surprises them they will not be able to make a bequest for one another, and they will not be able to 
return to their homes and families. Instead, they will die whilst they are in these worldly concerns of theirs.

51  The trumpet will be blown a second time for the resurrection, and suddenly they will all come out of their graves 
rushing towards their Lord for the reckoning and recompense.

52  These disbelievers who deny the resurrection will say in regret: What loss is ours! Who is it that has raised us from 
our grave? They will be given a response to their question: This is what Allah promised and will definitely occur. The 
messengers spoke the truth in the message of their Lord that they conveyed in this regard.

53  The matter of resurrection from the graves will only be an effect of a second blowing of the trumpet and all created 
things will be presented before us on the Day of Resurrection to give account.

54  Judgement will be passed with fairness on that day and you, O servants, will not be wronged in the least by an increase 
of your bad deeds or a reduction in your good deeds. You will simply be given the full recompense for what you used to 
do in the worldly life.

 Beneficial Points:
1. One of the techniques of Allah’s educating His servants is that He placed before them signs, which they can use to 
deduce what will be of benefit to them in their religious and worldly affairs. 2. Allah empowered His servant and gave 
them the ability to fulfil instructions and avoid prohibitions. If they leave out what they have been instructed to do, this 
is through their own choice.  3. On the day of resurrection the mercy of their Lord will appear to the people of faith in a 
way that they never imagined. 
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shejtanin, i cili ishte armiku i juaj i vendosur?!
63  Ky pra, është Xhehenemi, që ju qe premtuar kur ju ishit në dynja, nëse do të vdisnit mohues, e që në atë kohë ishte i fshehtë për 

ju, mirëpo sot po e shihni me sytë tuaj. 64  Hyni e përcëllohuni tani në të, vuajeni dënimin e djegies, se ju ishit mohues të Allahut e të 
dërguarve të Tij sa ishit në jetën e dynjasë!” 65  Sot, Ne atyre do t’ua mbyllim gojën, e kështu do të mbesin memecë, duke mos pasur 
mundësi që të flasin për të mohuar gjynahet dhe mohimin e Allahut që e kanë bërë. Gjithsesi, Neve do na dëshmojnë vetë duart e tyre për 
çdo gjë ata kanë bërë sa ishin në jetën e dynjasë, madje dhe këmbët e tyre për gjynahet që kanë bërë dhe lëvizjen për tek ato gjynahe. * 
Meqë mohuesit deshën të justifikoheshin me “dëshirën” e Allahut, që të mos u jepnin të varfërve, Allahu u tregoi atyre se prej dëshirës 
së Tij ishte edhe urtësia e Tij për t’i lënë të vazhdonin në gjynahet e tyre, derisa të gjenin dënimin në Ditën e Gjykimit, duke thënë. 66  
Po të kishim dashur, Ne do ua verbonim atyre sytë, e pastaj le ta ndiqnin rrugën e tyre për të bërë gjynahe, nëse do mundeshin. Vallë, 
si do të kishin mundur të shihnin, nëse Ne nuk do ua lejonim këtë?! 67  Po të kishim dashur, po ashtu Ne do t’i kishim shndërruar ata 
totalisht në krijimin e tyre, duke i gjymtuar ose paralizuar, që të mos kishin mundësi as të shkonin përpara e as të ktheheshin mbrapa. 

68  Mirëpo, Ne i krijuam ata në shtresa, mundësi e aftësitë ndryshme, për t’i vënë në sprovë në jetën e kësaj bote, duke bërë që edhe 
atij që i mundësuam një jetë të gjatë, Ne ta ndryshojmë atë në paraqitje, derisa të arrijë në moshën e pleqërisë së thellë. Pra, a nuk po 
thellohen, vallë, në mendime e ta kuptojnë se kjo botë nuk është e përjetshme dhe se atyre po u afrohet fundi?!

69  Ne (o mohues) nuk ia mësuam Muhamedit poezinë e ju e dini shumë mirë këtë dhe jeni vetë dëshmitarë se ai kurrë nuk ka thënë 
ndonjëherë poezi, e as që i duhet atij kjo gjë. Kjo që i është shpallur është një këshillë për atë që i pranon këshillat, si dhe një Kuran i 
qartë e sqarues për atë që mediton rreth asaj që gjendet në të, 70  në mënyrë që ta paralajmërojë këdo që është gjallë e (akoma) nuk ka 
vdekur, për gjithçka që do të gjejë në botën tjetër,para se të vdesë, nëse vërtetë ka një zemër të gjallë e mendon thellë në atë që Allahu 
e ka shpallur në këtë Kuran dhe dëshiron të përgatitet për Ditën e Gjykimit me anë të besimit e veprave të mira. Ndërsa mohuesve t’u 
bëhet i meritueshëm dënimi, pasi atyre t’u jenë shpalosur argumentet bindëse (të këtij Kurani) e t’u ketë arritur thirrja (e tij), si dhe të 
mos u ketë mbetur asnjë justifikim për atë që kanë bërë.

 Mësime nga ajetet:
 Banorët e Xhenetit do të jenë të kënaqur e të lumtur me gjithçka që do t’ua ketë ënda, gjithçka që do dëshirojë syri e do lakmojë 
shpirti.  Zemër ka ai që e pastron atë me Kuran, e e shton dijen rreth tij dhe punon me të.  Të gjitha gjymtyrët e njeriut do të dësh-
mojnë kundër apo pro njeriut në Ditën e Gjykimit. 

55  Ndërsa banorët e Xhenetit, kur të hyjnë në Xhenet 
atë ditë e t’i shohin mirësitë e tij të përjetshme dhe shpër-
blimin e madh që është përgatitur për ta, nuk do t’u bjerë 
ndërmend për askënd. Ata do të jepen vetëm pas shijimit 
të kënaqësive të Xhenetit. 56  Ata dhe gratë e tyre do të 
qëndrojnë të mbështetur në shtretërit e veçantë të tij, si 
dhe nën freskinë dhe hijet e dendura të pemëve të Xhenetit 
përgjithmonë. 57  Në të ata do të kenë fruta nga më të 
ndryshmet, që nuk i kanë shijuar kurrë më parë, si dhe 
çdo gjë që do e kërkojnë e dëshirojnë prej kënaqësive, 
mirësive e shijeve të mrekullueshme.

58  Atyre, përveç këtyre mirësive, do t’u jepet “Selam” 
(Urimi) prej Zotit Mëshirëplotë, duke ua thënë atë Ai Vetë, 
aq sa, kur Ai t’ua thotë atë, atëherë ata i përfshin Selami 
(Paqja, Shpëtimi e Mirësia) nga të gjitha anët. Nuk ka 
më të madhe se kjo përshëndetje.

59  Ndërsa mohuesve do t’u thuhet: “Ndahuni sot prej 
besimtarëve, o ju kriminelë, pasi ju nuk e meritoni të 
përfitoni më prej mirësive, siç patët përfituar kur ishit në 
mesin e tyre në dynja!” 60  Vallë, a nuk ju kam porositur 
e urdhëruar mjaftueshëm, o bijtë e Ademit, nëpërmjet të 
dërguarve të Mi, që të mos e adhuronit djallin, duke iu 
bindur atij e duke e ndjekur rrugën e tij?! Shejtani është 
armiku juaj i përbetuar dhe një njeri i mençur e i logjik-
shëm nuk mund ta ndjekë e ta pasojë armikun e vet, që ia 
ka shfaqur hapur armiqësinë. 61  O bijtë e Ademit! Unë ju 
urdhërova që të më adhuronit vetëm Mua, duke mos më 
bërë asnjë ortak. Vetëm rruga e adhurimit dhe e bindjes 
ndaj Meje është Rruga e Drejtë që ju mundëson të fitoni 
kënaqësinë Time dhe hyrjen në Xhenet. Mirëpo shumica 
juaj nuk ua vë veshin porosive dhe urdhrave të Mi!

62  Kjo, sepse ai (djalli) i humbi shumë grupe njerëzish. 
Vallë, a nuk patët logjikë e mend, që të arsyetonit e të ur-
dhëronit njëri-tjetrin për t’iu bindur Allahut e ta adhuronit 
vetëm Atë, si dhe të ruanit njëri-tjetrin që të mos ndiqnit 

55  The people of Paradise on this day, which is 
the day of resurrection, will be preoccupied from 
thinking about others, because of the permanent 
bliss and supreme success they will see. They will 
be enjoying that happily.

56  They and their spouses will be comfortably sit-
ting on couches under lush shades in Paradise.

57  In this Paradise they will have various types of 
wholesome fruits such as grapes, figs and pome-
granates and they will have any type of delight or 
bliss that they ask for. Whatever they ask for they 
will get.

58  Over and above this bliss they will have peace 
that they will get, as a statement from a Lord Who 
is merciful to them. When He will greet them with 
peace they will attain peace and safety from all 
sides and they will obtain the greeting that no other 
greeting can surpass.

59  The idolaters will be told on the day of resur-
rection: Step aside from the believers. It is not ap-
propriate for them to be with you because of the 
disparity in your recompense and theirs and in your 
attributes and theirs.

60  Did I not advise and instruct you on the tongues 
of My messengers and say to you: O children of 
Adam! Do not follow Satan by committing various 
types of disbelief and sins. Satan is a clear enemy to 
you. How can any sensible person follow an enemy 
of his who has made his enmity clear!

61  I instructed you, O children of Adam, to worship 
Me alone and not to associate anything as partners 
to me. Worshipping Me alone and following Me is 
a straight path that leads to My pleasure and entry 
into Paradise. But you did not comply with my advice and instruction in that regard.

62  Satan has misled many of you. Did you not have intellects which you could use, and with sound reasoning it would 
have lead you to obey your Lord and worship only Him (may He be glorified)? And your intellects should have been 
enough as a safeguard from you following Satan who is your clear enemy.

63  This is Hell, which you were warned against in the world for your disbelief. It was a matter of the Ghaib to you, but 
today here you can witness it with your own eyes.  64  Enter it today and suffer from its heat remaining therein forever 
on account of your rejection of Allah in your worldly life. 65  Today, I will seal their mouths and they will become mute 
not able to deny the disbelief and sins they committed. Their hands will speak to us about what they did in the world. 
Their feet will testify about the sins they perpetrated and walked towards. 66  If I had willed to take away their sight I 
would have done so and they will not be able to see, just as I sealed their mouths and they were not able to speak. They 
would have then rushed towards the path to cross over it into Paradise, but it is unlikely that they will cross over when 
their sight is gone. 67  If I had willed to alter their form and make them sit on their feet I would have altered their form 
and made them sit on their feet, and they will not be able to move from their place nor will they be able to move forward 
nor backward. 68  Whoever’s life I extend by lengthening his lifespan, I return him to the stage of weakness. Do they not 
think with their intellect and understand that this abode is not one of permanence and immortality and that the everlasting 
abode is that of the Hereafter! 69  I did not teach Muhammad (peace be upon him) poetry and nor is that appropriate for 
him, because it is not his nature and his disposition does not demand it so that you can claim that he is a poet. What I 
have taught him is only a admonition and a clear Qur’ān for those who ponder over it. It is not poetry. 70  To warn whose 
hearts are alive and they still have insight, for they are the ones who will benefit from it, And to establish the punishment 
against the disbelievers by making our signs manifest to them leaving them with no excuse.

 Beneficial Points:
1. The people of Paradise will be happily occupied with everything their souls desire, eyes find delight in and what they 
wish for.  2. The person with a heart is one who is purified by the Qur’ān and who increases his knowledge of it and 
practice. The Qur’ān for his heart is like rain for land that is fertile and pure.  3. The limbs of a person - which were an 
aid for their owner on the world - will become a witness against him on the day of resurrection.  
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e harron krijimin e vet, krijim të cilin Ne ia filluam nga asgjëja dhe të thotë: “Kush do t’i ngjallë këto eshtra, kur ato të 
jenë të shkriftuara e të tretura në tokë?!”

79  Përgjigjju (o i Dërguar) duke i thënë: “Do t’i ringjallë Ai, i Cili i krijoi ato edhe herën e parë, pasi nëse i krijoi ato 
herën e parë, herën e dytë e ka më të lehtë ta bëjë këtë. Ai e njeh çdo krijim të Tijin e Atij nuk i humbet asgjë.

80  Është Ai që, prej një peme të gjelbër e të njomë(që logjikisht ju kurrë nuk do e besonit se mund të digjet), ju mundëson 
zjarrin, të cilin ju e ndizni dhe e përdorni për nevojat tuaja. Pra, Atë që i bashkon dy të kundërtat (ujin e drurit të njomë 
me flakën e zjarrit) nuk e pengon asgjë të bëjë çfarë të dëshirojë. Ai është i Plotfuqishëm për gjithçka!”

81  Vallë, a mendojnë idhujtarët se Ai që i krijoi qiejt dhe Tokën nuk është i Plotfuqishëm të krijojë të ngjashëm me ta?! 
Sigurisht, që Ai është i Plotfuqishëm për gjithçka, pasi Ai është Krijuesi i Gjithëdijshëm, ku çdo gjë që ekziston është 
në Dijen e Tij, duke mos iu fshehur asgjë prej tyre.

82  Në të vërtetë çështja e Tij, kur Ai dëshiron ta realizojë diçka, është që t’i thotë asaj vetëm “Bëhu!” dhe ajo menjëherë 
bëhet, qoftë zhdukja e tyre, sjellja e të tjerëve në vend të tyre apo ringjallja e tyre në Ditën e Gjykimit për të dhënë 
llogari.

83  Pra, i Lartësuar është Ai dhe larg çdo të mete e mangësie, ndërkohë që në Dorën e të Cilit janë çelësat e pushteteve 
dhe zotërimeve të gjithçkaje! Tek Ai do të ktheheni të gjithë (o njerëz) për të dhënë llogari, Ditën kur tek Ai do të gjeni 
atë që keni merituar për çdo gjë që keni bërë.

 Mësime nga ajetet:
 Prej begatisë dhe mirësive të Allahut ndaj njerëzve është edhe nënshtrimi i kafshëve për ta dhe vënia e tyre në shërbim 
të njerëzve, në mënyrë që të kenë dobi të ndryshme prej tyre.
 Sjellja e argumenteve logjike për të vërtetuar Ditën e Gjykimit dhe shpalosja e tyre idhujtarëve.
 Prej cilësive të Allahut të Lartësuar është që dija e Tij i ka përfshirë të gjitha krijesat në të gjitha gjendjet dhe në të gjitha 
fazat. Allahu e di edhe atë që ua tret apo jo toka prej trupave të tyre, duke e ditur kështu çdo të fshehtë e të dukshme. 

71  Vallë, a nuk u mjafton atyre si argument i fu-
qisë, mëshirës dhe bujarisë Tonë, fakti se prej asaj 
që kemi krijuar për ta me duart Tona, janë edhe 
kafshët, të cilat ata i zotërojnë e i përdorin për ne-
vojat e tyre,

72  si dhe fakti që Ne ua bëmë ato të nënshtruara, 
ku disa prej tyre i shalojnë e ngarkojnë ngarkesat e 
tyre dhe me disa prej tyre ata ushqehen?!

73  Përveç që u mundësuam që t’i përdorin ato për 
të hipur, ngarkuar e për t’u ushqyer me mishin e 
tyre, ata kanë edhe shumë përfitime të tjera, si: 
përdorimi i lëkurëve, leshit, produkteve e nën-
produkteve të tyre, ashtu sikurse edhe qumësht të 
freskët e të shijshëm. Vallë, a nuk dëshirojnë që ta 
falënderojnë Allahun për këto mirësi, që Ai ua ka 
mundësuar?!

74  Ata jo vetëm që nuk u treguan mirënjohës ndaj 
Tij, por shkuan e adhuruan zota të rremë në vend 
të Allahut, duke menduar se ata kanë për t’i ndih-
muar.

75  Edhe pse ata as që munden t’i ndihmojnë, për-
sëri këta u qëndrojnë atyre si të ishin një ushtri e 
gatshme.

76  Prandaj, mos u dëshpëro (o i Dërguar) për çfarë 
ata thonë për ty, pasi në të vërtetë Ne e dimë shumë 
mirë se çfarë fshehin dhe çfarë shprehin ata. Ata 
do të japin llogari për çdo gjë.

77  Vallë, a nuk e ka parë njeriu fuqinë Tonë, se 
si Ne e kemi krijuar atë, duke e filluar prej një 
pike uji (farës së mashkullit) e duke e kaluar në të 
gjitha fazat e krijimit, derisa lind si foshnje, që nuk 
din asgjë, por befas ai na kthehet një kundërshtar 
i drejtpërdrejtë!

78  Ai na sjell Neve shembull, duke të treguar ty 
(o i Dërguar) disa eshtra të kalbura, ndërkohë që 

71  Have they not seen that I have created livestock 
for them, and they control the affairs of that live-
stock by doing with it whatever they require?

72  I have made the livestock serviceable for them 
and made it submissive to them; they ride on the 
backs of some and transport their loads, and they 
also consume some of its meat.

73  They also have benefits in the livestock oth-
er than just riding and consuming its meat i.e. its 
wool, bristles, fur and value, which they use to 
make spreads and clothing. They can also drink of 
its milk. So, will they not show gratitude to Allah 
who has blessed them with these favours, and oth-
ers?

74  The idolaters have taken other deities instead 
of Allah whom they worship, hoping that they will 
help them and save them from the punishment of 
Allah.

75  Those deities that they have taken are not able to 
help themselves, let alone help whoever worships 
them instead of Allah. The worshippers, together 
with their idols, will all be brought to the punish-
ment but will all protest innocence from one an-
other.

76  O Messenger! Do not let their statements grieve 
you: that you have not been sent as a messenger, or 
that you are a poet, and other slander they fire to-
wards you. Indeed, I know what they say privately 
and publicly, nothing is hidden from Me and I will 
requite them for it.

77  Does the human who rejects the resurrection af-
ter death not ponder that I created him from semen, 
then he went through different phases until he was 

born and developed, turning into an argumentative and quarrelling creation? Does he not ponder over that to conclude 
that resurrection is possible?

78  This disbeliever is heedless and ignorant when he uses decayed bones to prove the impossibility of resurrection, say-
ing, “Who will resurrect us?” whilst having forgotten his own creation from non-existence.

79  O Muhammad! Say to him in reply: “Whoever created these bones in the first place will bring them back to life, be-
cause the one who created them initially is not incapable of returning life to them; He (may He be glorified) is the knower 
of everything, nothing is hidden from Him.”

80  The being who has made for you, O people, lush green trees from which you are able to extract fire by igniting them. 
So the being who combined two opposites: the moisture of the green trees and the fire ignited from them, is also capable 
of reviving the dead. 

81  Is not the one who created the heavens and the earth despite their grandeur, also capable of bringing the dead back to 
life, after causing their death? Of course! He is definitely capable of it; He is the creator who created all creations and He 
knows them all, so nothing is hidden from Him.  

82  The authority and prestige of Allah is such that when He intends to create something, all He says to it is “Be!” and so 
it happens as He intends it. His intending to give life, cause death, and resurrect is also like that. 

83  So Allah is glorified and free of the incapability the idolators ascribe to Him. He is the one to whom belongs total 
authority over everything and He does as He wishes with it; the keys to everything are in His Hands and you shall all 
return to Him in the Hereafter, where He will requite you over your deeds.

 Beneficial Points:
1. From among the favours and privileges of granted be Allah to the people, is that He has subdued the livestock for them 
and made them usable to the people for their necessities, i.e. mounting, consuming their meat and milk.  2. From among 
the attributes of Allah is that His knowledge encompasses all His creation in all its conditions, at all times. He knows well 
the state of those buried in the earth from those whose bodies have decayed and those who body parts remain. And He 
knows the hidden and the apparent.

٣٧١٨٢
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engjëjve e nuk pret derisa ta marrë të tërë informacionin, por largohet menjëherë, duke u ndjekur nga pas prej shkëndisë së zjarrtë.
11  Pyeti (o i Dërguar) mohuesit e popullit tënd: mos vallë krijimi i tyre është më i vështiri, apo krijimi i gjithçkaje përreth tyre, që Ne e krijuam 

në shërbim të tyre, që janë shumë edhe më të fuqishëm e më të mëdhenj se ata (qofshin ato: toka, dielli, hëna, yjet, qiejt apo engjëjt Ndërkohë 
që Ne ata (njerëzit) i krijuam thjesht prej(përbërësve të) një balte ngjitëse. 12  Ndërkohë që ti (o i Dërguar) çuditesh me mohimin e tyre dhe 
fuqinë e Allahut, ata vazhdojnë të të përqeshin për atë që u thua, kur u përmend atyre ringjalljen; 13  dhe kur ata këshillohen me ndonjë prej 
këshillave të zbritura në Kuran, ata as nuk e pranojnë e as nuk u lë ndikim në zemra, për shkak të këmbënguljes së tyre në mohim. 14  Madje, 
edhe nëse ata e shohin ndonjë shenjë apo argument që tregon për vërtetësinë e Pejgamberit, ata e teprojnë duke ftuar njëri-tjetrin në përqeshje, 

15  dhe thonë: “Ruajuni, se kjo që ju lexon Muhamedi nuk është poezi, por është magji! 16  Vallë, pasi të vdesim, të na treten eshtrat e të 
bëhemi dhé do të ringjallemi përsëri?! Kjo nuk mund të ndodhë. 17  E madje do të ringjallen edhe paraardhësit tanë të lashtë?!” 18  Përgjigjju 
(o i Dërguar) duke u thënë: “Po. Edhe në qofshi bërë eshtra e pluhur, keni për t’u ringjallur ju e etërit tuaj të parë dhe të gjithë keni për të dalë 
së bashku të poshtëruar e të përçmuar përpara Allahut për të dhënë llogari!” 19  Ajo në të vërtetë do të jetë vetëm një zë i Surit (Bririt), kur t’i 
fryjë engjëlli herën e dytë (për t’u ringjallur), ku të gjithë do të ringjallen dhe do të rrinë duke pritur se ç’do të bëjë Allahu me ta në Ditën e 
Gjykimit, kur të përfundojë dhënia e llogarisë. 20  Kur të shohin të vihet në vend Drejtësia e Allahut për atë që kanë bërë e kanë punuar, ata do 
të thonë: “Mjerë për ne! Kjo është Dita e Gjykimit, kur ka për të shpëtuar ai që pati besuar Allahun e pati bërë vepra të mira sa ishte në jetën e 
dynjasë!” 21  Aty u thuhet: “Kjo është Dita e Ndarjes, kur do të ndahet i miri prej të keqit e besimtari prej jobesimtarit, e kur do të gjykohet mes 
njerëzve me drejtësi, Ditë të cilën ju (o mohues)e konsideruat gënjeshtër në dynja!” 22  Atë ditë do t’u thuhet engjëjve: “Bashkojini njerëzit e 
këqij (idhujtarë e keqbërës) dhe bashkëshoqëruesit e tyre në idhujtaritë e gënjeshtrat e tyre mohuese, bashkë me çdo gjë që ata e kanë adhuruar 

23  në vend të Allahut; dhe tregojuani atyre Siratin e Zjarrit të Xhehenemit, rrugën që kalon përmbi të, duke ua bërë të qartë se pas llogarisë, 
atje do të jetë vendi i tyre. 24  Dhe mbajini aty, sepse ata do të japin llogari e do të merren në pyetje përpara se të hidhen në të. 

 Mësime nga ajetet:
 Zbukurimi i qiellit të dynjasë me planetë, yje e shkëndija meteorësh ka dobi të ndryshme, si orientimi i njerëzve nëpërmjet tyre, ndriçimi, 
pamja e bukur e qiellit dhe mbrojtje prej xhindëve të këqinj.  Ka xhindë që ngjiten deri tek engjëjt për t’i dëgjuar, e ngaqë e kanë të pamundur 
që t’i dëgjojnë tërësisht, ata kapin prej tyre vetëm një fjalë, e pastaj largohen me shpejtësi për t’i shpëtuar djegies. Kur ata të arrijnë tek veshi i 
fallxhorit, i shtojnë asaj fjale edhe 99 gënjeshtra.  Përmendja e Siratit, e cila është një urë e gjatë, që kalon përmbi Zjarrin e Xhehenemit, urë 
të cilën mund ta kalojnë vetëm banorët e Xhenetit dhe do të bien prej saj banorët e Xhehenemit.

SURJA “ES-SAFAT”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Shenjtërimi i Allahut dhe Lartësimi i Tij larg çdo të mete 
e mangësie që ia mveshin Atij idhujtarët, si dhe hedhja 
poshtë e çdo pretendimi të kotë që ata kanë ngritur në 
lidhje me engjëjt dhe xhindët.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem në engjëjt, të cilët janë radhitur në rreshta të 

ngjeshur për adhurimin e Allahut! 2  Betohem edhe në en-
gjëjt të cilët drejtojnë çështjet, duke i penguar apo nxitur ato 
siç do Allahu që të ndodhin! 3  Betohem gjithashtu edhe 
në engjëjt që lexojnë Fjalën e porositë e Allahut! 4  Vërtetë 
që Zoti juaj (o njerëz) që e meriton adhurimin është Një e i 
Vetëm. Nuk ka të barabartë e as të krahasuar me Të. Ai është 
Allahu i Lartësuar. 5  Zoti i qiejve dhe i Tokës dhe i gjith-
çkaje që gjendet mes tyre, si dhe Zoti i të gjitha pikave të 
lindjeve, qofshin ato lindjet e diellit, hënës apo yjeve, përgjatë 
gjithë ditëve të vitit! 6  Ne e kemi stolisur qiellin më të afërt 
të kësaj bote me yje dhe bukurinë shkëlqyese të planetëve, të 
cilët duken sikur janë margaritarë të shndritshëm; 7  dhe e 
mbrojtëm atë (qiellin e afërt të kësaj bote) nëpërmjet mete-
orëve të zjarrtë, prej çdo shejtani xhind kryeneç e i dalë prej 
bindjes së Allahut, duke u goditur me to,

8  që të mos munden t’i përgjojnë engjëjt që janë në qiell, kur 
ata i lexojnë njëri-tjetrit porositë që Zoti i tyre u ka shpallur 
për t’i kryer, prej asaj që Ai e ka caktuar për robërit e Vet. 
Ata (shejtanët) gjuhen sapo të pikasen, nëpërmjet meteorëve 
të zjarrtë nga të gjitha anët, 9  duke u dhënë fund mu aty, 
ndërsa në Botën Tjetër ata i pret një vuajtje e madhe, që nuk 
do të marrë fund kurrë.

10  Përveç nëse ndonjëri prej tyre kap diçka prej fjalëve të 

Sūrah Aṣ-Ṣāf-fāt (The Rows)
 Themes of the Sūrah: Emphasis is placed on 

the issue of clearing Allah of whatever the idolaters 
attribute wrongly to Him, and explaining why their 
claims regarding the angels and Jinn are false.

 Explanation: 1  I take an oath on the angels 
who form compact rows in their worship. 2  And I 
also take an oath on the angels who drive the rain-
clouds and send them to wherever I command they 
send rain. 3  And I take an oath in the angels who 
recite the Qur’ān. 4  O people! Indeed, your true 
deity is one and has no partner: He is Allah. 5  The 
lord of the heavens; the lord of the earth; the lord 
of what is between the two, and the lord of the sun 
in all its rising and setting places throughout the 
year. 6  Indeed, I have beautified the nearest of the 
heavens to the earth with a beautiful decoration: the 
stars that are like sparkling jewels to the eyesight. 

7  And I have protected the nearest sky from every 
rebellious satan, who abstains from my obedience, 
with the shooting stars. 8  These satans are not able 
to hear the angels in the heavens, when they dis-
cuss the law and decree of Allah they are inspired 
with. They are bombarded with shooting stars from 
all sides. 9  To exile them and drive them away 
from eavesdropping. And in the Hereafter they will 
suffer a painful, everlasting punishment which will 
not end. 10  Except for those satans who happen 
to quickly snatch something; a statement that the 
angels discuss among themselves which the peo-
ple of earth have not yet received information of. A 
shooting star then goes after it and burns it. Some-
times, the satan is able to pass that information on 
to its companion before it is burnt by the shooting 
star, and it reaches the fortune-tellers, who tell a 
hundred lies with it. 11  O Muhammad! So ask the 
disbelievers who reject the resurrection: “Are you harder to create, and greater in form than other things that Allah has 
created from the heavens, the earth and the angels?”  Indeed, Allah created them from sticky clay, so how could they deny 
the resurrection when they were created from such a weak substance? 12  O Muhammad! You are amazed at the power 
of Allah and His management of the affairs of His creation; you are astonished at the idolaters rejecting the resurrection. 
While these idolaters mock at what you say regarding the resurrection, due to their extreme denial of it. 13  If these 
idolaters were to be advised with any advice, they would not take heed from it and would not benefit, because of their 
hard-heartedness. 14  And when they witness a miracle from the miracles of the Prophet (peace be upon him) that prove 
his truthfulness, they exaggerate in showing astonishment and mocking it. 15  And they say, “This thing that Muhammad 
has brought is nothing but clear sorcery.” 16  “So when we die and become dust and decomposed, crumbling bones, will 
we be resurrected alive after that? That is indeed, far-fetched.” 17  “Will our ancient forefathers who dies before us also be 
resurrected?” 18  O Muhammad! Say to them in reply: “Yes, you shall be resurrected after you have turned into dust and 
decomposed bones, and your forefathers will also be resurrected; you will all be resurrected in the condition that you are 
in a despised and humiliating state.” 19  It will only be one blow of the trumpet (the second blowing), and suddenly they 
will all be looking at the horrors of the Day of Judgement, awaiting what Allah will do with them.  20  The idolaters who 
reject the resurrection say, “May we be doomed! This is the Day of Requital on which Allah will requite His servants for 
whatever deeds they sent forth in their worldly life!”  21  It will be said to them: “This is the Day of Judgement between 
the servants, which you used to deny and reject in the world!”  22  On that day, it will be said to the angels, “Gather the 
idolaters and their like, who wronged due to their ascribing partners with Allah; all those who followed them in rejection, 
and all the idols they used to worship instead of Allah. And show them all the path to the hellfire; lead them on to it and 
drive them towards it, because it is their abode.”  23  On that day, it will be said to the angels, “Gather the idolaters and 
their like, who wronged due to their ascribing partners with Allah; all those who followed them in rejection, and all the 
idols they used to worship instead of Allah. And show them all the path to the hellfire; lead them on to it and drive them 
towards it, because it is their abode.” 24  “And hold them back for a while before entering them into the hellfire for them 
to give account, because they are to be questioned. Then after that, drive them towards the hellfire.”

 Beneficial Points: 1. Allah decorated the nearest heaven with stars for many beneficial reasons, from them are: to 
achieve beautification and protection from rebellious satans.  2. The Sirat is a bridge over the hellfire which the people of 
Paradise will cross, and upon it the feet of the people of the fire will slip.  
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nelët, 35  të cilëve, kur u thuhej në dynja: “La ilahe il’Allah - Nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Allahut!”, për t’i vënë në zbatim kushtet e 
saj e për t’i larguar prej asaj që e kundërshton atë, ata refuzonin ta pranonin me mendjemadhësi e përçmim. 36  Ata thoshin: “Si të braktisim adhurimin e 
zotave tanë për shkak të asaj që na thotë një poet i çmendur?!” duke pasur për qëllim të Dërguarin e Allahut. 37  Jo, ai nuk është as poet e as i çmendur, 
por ai u erdhi atyre me të Vërtetën dhe ua nxori në shesh gënjeshtrat me anë të Kuranit dhe thirrjes për tek Njësimi i Allahut. Pa ashtu, ai vërtetoi të gjithë 
të dërguarit që i pati sjellë Allahu përpara tij, duke i pranuar e duke qenë në përputhje plotësisht me mesazhin e tyre rreth Njësimit të Allahut dhe pohimin 
e ringjalljes. 38  Vërtet që ju të gjithë keni për ta shijuar (o mohues) dënimin e dhembshëm në Ditën e Gjykimit, për shkak të mohimit të kësaj të vërtete 
(Njësimit të Allahut) dhe të dërguarve. 39  Ju keni për t’u dënuar veçse për mohimin dhe gjynahet tuaja, që i keni bërë në jetën e dynjasë, 40  përveç robërve 
të Allahut besimtarë, të cilët Allahu i veçoi (përzgjodhi), duke u mundësuar që ta adhuronin vetëm Atë. Gjithashtu, ata e veçuan (përzgjodhën) Allahun 
(prej zotave të rremë), duke i kushtuar vetëm Atij adhurimin me sinqeritet. 41  Ata do të kenë shpërblim edhe më të mirë se ajo që ata kanë bërë. 42  Me 
fruta të llojllojshme e nga më të shijshmet, që ata kurrë nuk i kanë parë e as imagjinuar më parë. Mbi të gjitha, ata do të nderohen edhe me ngritjen në grada 
dhe me shikimin e Fytyrës Fisnike të Allahut. 43  Atyre do t’u mundësohet që të hyjnë në Xhenetet (kopshtet) e Mirësive, në mrekullitë dhe përjetësinë e 
të cilëve ata do të jenë përgjithmonë, duke mos u larguar kurrë prej andej. 44  Atje do të ulen përballë njëri-tjetrit, mbështetur në kolltukët e Xhenetit duke 
gëzuar së bashku, 45  dhe do t’u shërbehen me gotat e Xhenetittë mbushura nga burimet e rrjedhshme të Xhenetit, 46  me një pije të kthjellët e të bardhë si 
uji i kristaltë, me shije të mrekullueshme për ata që do ta pinë, 47  të cilës nuk mund t’i përafrohet vera e kësaj bote. Prej saj ata nuk do të dehen, nuk do të 
turbullohen e nuk do të kenë dhimbje koke. 48  Pranë tyre, në Xhenet, ata do të kenë edhe hyritë e ndershme me shikim të përulur, që nuk shikojnë me sytë 
e tyre të mahnitshëm asgjë tjetër përveç bashkëshortëve të tyre. 49  Me bardhësinë e tyre, janë aq të brishta e të paprekura, sikur të ishin vezë të bardha e 
të ruajtura në foletë e tyre të larta, ku nuk mund t’i arrijë asnjë dorë. 50  Kur atyre t’u jenë shërbyer gotat me verën e Xhenetit, ata i shtrohen bisedës, duke 
iu drejtuar njëri-tjetrit për t’i pyetur në lidhje me atë që kanë bërë e u ka ndodhur në jetën e dynjasë. 51  Njëri prej tyre do të thotë: “Unë kur isha në jetën 
e dynjasë, kam pasur një ortak e shok të afërt, që garonim në vepra: ai për dynjanë e unë për ahiretin.

 Mësime nga ajetet:
 Shkaku i ndëshkimit të mohuesve janë të këqijat ndaj Zotit dhe njerëzve, me mohimin e Allahut apo bërjen idhujtari dhe me keqbërjen ndaj 
njerëzve, duke i penguar ata prej rrugës së udhëzimit e duke i mbështetur në gjynahe.  Allahu i përmend frutat e Xhenetit në kuptimin e shijeve 
të tyre të mrekullueshme e jo të nevojës se besimtarëve për to, pasi banorët e Xhenetit do të kenë gjithçka që dëshirojnë.  Prej mirësive që ua 
mundëson Allahu banorëve të Xhenetit është edhe mundësimi që ata të takohen e të shihen me njëri-tjetrin, e kjo e bën kënaqësinë e lumturinë 
e tyre edhe më të plotë.

25  Aty, për t’i poshtëruar, do të pyeten: “Ç’keni që nuk po e 
ndihmoni njëri-tjetrin, ashtu siç patët bërë e i patët premtuar shoqi-
shoqit në jetën e dynjasë?! Apo siç patët pretenduar, se kanë për t’ju 
ndihmuar ata që ju i adhuronit?!” 26  Mirëpo ata atë ditë do të jenë 
tërësisht të dorëzuar e të nënshtruar ndaj vendimit të Allahut, për 
shkak të paaftësisë e pamundësisë për të ndihmuar e për të shpëtuar 
qoftë edhe vetet e tyre. 27  Atje njerëzit do t’i drejtohen njëri-tjetrit, 
duke pyetur se cili prej tyre i solli deri aty dhe kush mund t’i 
shpëtojë ata prej atij dënimi. Aty pasuesit u drejtohen udhëheqësve 
të tyre duke u kërkuar llogari, edhe pse atyre nuk u bën dobi as 
mallkimi dhe as armiqësimi me njëri-tjetrin. 28  Ata do të thonë: 
“Ju patët qenë krahu ynë i djathtë, fuqia dhe autoriteti ynë! Ju patët 
përgjegjësinë e çështjes tonë të besimit e të gjetjes së të Vërtetës, 
ndërkohë që ju na zbukuruat kufrin (mohimin e Allahut),shirkun 
(idhujtarinë ndaj Allahut) dhe bërjen e gjynaheve, duke na larguar 
me këto prej të Vërtetës, me të cilën na kishin ardhur të dërguarit 
e Allahut!”. 29  Ata ua kthejnë: “Përkundrazi! Ju nuk keni qenë 
ndonjëherë besimtarë, që të na fajësoni ne për devijimin tuaj. E 
si mund të na fajësoni neve për devijimin tuaj, nëse ju vetë keni 
qenë të humbur?! 30  Madje edhe po të kishit qenë besimtarë, ne 
nuk kemi pasur asnjë fuqi imponuese ndaj jush, që t’ju detyronim 
të mohonit Allahun e të bënit zgjedhjen që keni bërë, por ju vetë 
ishit njerëz që i kalonit kufijtë në mohim, harame dhe poshtërsi. 

31  Derisa u realizua ndaj nesh Fjala e Zotit tonë - premtimi i Tij: 
“Kam për ta mbushur (o Iblis) Xhehenemin me ty dhe ata që kanë 
për të të ndjekur ty (xhindë dhe njerëz), duke ju bashkuar në të së 
bashku!” [Sad:85]. Dhe, vërtet, ja ku jemi sot duke përjetuar atë 
që na pati premtuar Allahu. 32  Nëse është e vërtetë që ne ju kemi 
devijuar juve, atëherë kjo ka qenë për shkak se edhe ne vetë kemi 
qenë të devijuar e të humbur, larg rrugës së udhëzimit. Kështu që, 
nëse edhe vetë kemi qenë të devijuar, ne nuk kemi pasur se si t’ju 
udhëzojmë për tek e Vërteta!”. 33  Atë ditë, si paria ashtu edhe 
ndjekësit e tyre, do të jenë të gjithë në një dënim të përbashkët 
duke u ndëshkuar secili për atë që ka bërë. 34  Ja, pra, kështu siç 
Ne ndëshkojmë ata, kemi për të vepruar edhe me të gjithë krimi-

25
 And it will be said to them in rebuke, “What is the 

matter with you that you are not helping each other like 
you used to in the world, and you used to claim that 
your idols would help you?” 26

 Rather, today they are 
submissive to the command of Allah and humiliated, 
they will not help each other because of their incapa-
bility to do so, and because of their lack of strategies. 

27
 And they will turn to each other blaming each other 

and arguing, when shifting the blame and arguing will 
be of no use. 28

 The followers will say to the leaders, 
“O our seniors! You use to approach us in matters of 
religion and truth, and would beautify for us disbelief, 
ascribing partners with Allah and sins, while scaring us 
away from the truth that the messengers brought from 
Allah.” 29

 The leaders will say to the followers: “The 
matter is not as you claim it is. Rather, you yourselves 
were upon disbelief and were not believers; you were 
the rejectors.” 30  “O followers! We had no power or 
authority over you such that we cause you to disbelieve, 
ascribe partners with Allah or commit sins. Rather, you 
were people who transgressed the limit in disbelief and 
deviance yourselves; we were not the ones who led you 
astray.” 31

 “So the promise of Allah is now imposing 
on us and on you, when He said, “I will surely fill Hell 
with you and those of them that follow you all togeth-
er.” (Ṣād: 85), and because of that we are inevitably 
going to taste whatever our Lord has promised.” 32

 
“So we called you towards deviance and disbelief; we 
had deviated from the path of guidance, but all you did 
was that you followed us because of your disposition 
to incline towards disbelief and deviance.” 33

 So the 
followers and the leaders will share in the punishment 
on the Day of Judgement; none will benefit the other 
in any way because they were all partners in deviance 
and disbelief in the world. 34

 Indeed, just as I did with 
these people by making them taste the punishment, I will do the same with other criminals by joining the followers and leaders in 
the punishment, each in proportion to whatever they deserve of it. 35

 Indeed, these idolaters, when it would be said to them in the 
world, “There is no deity worthy of worship except Allah” so that they could act upon its requirements and leave everything that 
contradicted it, they would reject answering the call to it and submitting to it out of arrogance from the truth and showing haugh-
tiness to it. 36

 And they would say, justifying their disbelief: “Should we leave the worship of our idols because of the words of a 
mad poet?” intending through this statement of theirs: the Messenger of Allah (peace be upon him). 37

 Verily, they have spoken a 
grave lie, because the Messenger of Allah (peace be upon him) was not a madman nor a poet; he brought the Qur’ān which calls 
towards the oneness of Allah and towards following His Messenger. He corroborated the message of monotheism and affirmation 
of the afterlife the messengers brought from Allah; he did not contradict them in anything. 38

 O idolaters! You are surely going 
to suffer the painful punishment on the Day of Judgement due to your disbelief and rejection of the messengers. 39

 O idolaters! 
Your requital will only be for the disbelief and sins you used to commit in the world. 40

 However, the believing servants of Allah 
whom Allah chose for His worship, and they sincerely devoted worship to Him, will be in a place of safety from this punishment. 

41
 For those sincere servants will be a special provision granted to them by Allah, well-known for its purity, beauty and eternity. 

42
  From this special provision will be that they are provided with the purest of fruits they ever eat and desire; on top of that they 

will be honoured with their ranks being raised and being able to see the blessed face of Allah. 43
 All that they will get in the per-

manent gardens of everlasting bliss, which will never expire or cease to exist. 44
 They will lean on thrones opposite to and facing 

one another; each one happy to meet his brother. 45
 Glasses of wine, clear like flowing water, shall be passed around them.  46

 
White in colour, whoever drinks from it will enjoy a complete sensation. 47

 It will not be like the wine of the world; there will 
be no intoxication that clouds the minds, nor will it give its drinkers headaches. The bodies and minds of its drinkers will remain 
safe. 48

 In Paradise, they will also have chaste wives with beautiful eyes, who will not longingly look towards anyone other than 
their husbands. 49

 In their white complexation blended with a tinge of redness, it will be as if they were ostrich eggs covered by 
feathers from the wind and dust; protected and untouched by any hand. 50

 The people of Paradise will turn to one another asking 
about their past, and what happened to them in the world. 51

 One of the believers will say, “Indeed, I had a companion in the 
world who would deny the resurrection.”

 Beneficial Points: 1. The cause of the punishment of the disbelievers is evil deeds, which are ascribing partners with Allah 
and committing sins.  2. From among the bounties the people of Paradise will be granted is their gathering with one another and 
being able to see one another. This is from the perfection of happiness.  
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dalin prej saj janë aq të shëmtuara, si të ishin koka shejtanësh (më të shëmtuar edhe se kokat e gjarpërinjve), pamje e cila u jep të kuptojnë atyre 
se shija që kanë është edhe më e keqe se pamja e tyre. 

66  Pikërisht prej këtyre frutave të hidhura e të shëmtuara të kësaj peme, kanë për të ngrënë, nga uria që do të kenë dhe me to kanë për ta mbu-
shur barkun. 67  Pastaj (nga etja e tmerrshme që do të kenë) atyre do t’u ofrohet për të pirë një përzierje e ndyrë dhe përvëluese, që mblidhet në 
Xhehenem në formë lumi përcëllues, që rrjedh prej djegieve të trupave të tyre. 68  Pas kësaj, kthimi i tyre do të jetë për në dënimin e Skëterrës, 
duke vuajtur në të dënim pas dënimi. 69  Ata kur kanë qenë në jetën e dynjasë, në vend të udhëzimit që u erdhi prej Allahut nëpërmjet të dër-
guarve të Tij, deshën të ndiqnin etërit e tyre të humbur pa asnjë argument, 70  duke u shkuar gjurmëve dhe thirrjes së tyre për në humbje dhe 
devijim e duke nxituar pa u menduar. 71  Madje, edhe para tyre, shumica e popujve të mëparshëm, ashtu si këta, edhe ata zgjodhën devijimin e 
humbjen në vend të udhëzimit, duke u larguar prej së Vërtetës së Zotit (Njësimit të Allahut). 72  Dhe ashtu siç të dërguam ty (o i Dërguar) tek 
populli yt, edhe atyre u dërguam paralajmërues për t’i paralajmëruar për atë që do i gjente në këtë botë dhe në botën tjetër. Por ata i mohuan 
të dërguarit e vet. 73  Ti shiko (o i Dërguar) si qe përfundimi i popujve të tillë, të cilët Ne i paralajmëruam. Megjithatë, ata nuk ia vunë veshin 
paralajmërimeve, duke përfunduar kështu përjetësisht në Zjarrin e Xhehenemit, për shkak të mohimit të Allahut dhe mohimit të të dërguarve të 
Tij, 74  përveç besimtarëve të sinqertë të Allahut, të cilët i veçoi Allahu (prej njerëzve të tjerë), duke ua mundësuar që ta besojnë e ta adhurojnë 
vetëm Allahun. Ata kanë për të shpëtuar prej atij dënimi, në të cilin përfundojnë të tillë mohues në këtë botë dhe në botën tjetër. 75  Sapo na 
thirri i dërguari Ynë, Nuhu, që ta shpëtonim, bashkë me besimtarët që ishin me të, prej popullit mohues, Ne iu përgjigjëm atij në mënyrë më të 
mrekullueshme. Ne jemi më të mirët në kthimin e përgjigjes, duke e sjellë atë në momentin, vendin dhe mënyrën e duhur.

76  Dhe kështu Ne e shpëtuam atë, familjen e tij dhe besimtarët që ishin me të, prej një tmerri të madh, sulmit të popullit dhe përmbytjes së 
madhe të dërguar për ta shfarosur atë popull mohues.

 Mësime nga ajetet:
 Fitimi i mirësive të Xhenetit është arritja dhe fitorja më e madhe, prandaj për një shpërblim dhe mirësi të tillë duhet që të angazhohen ata që 
dëshirojnë të jenë të fituar, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër.  Ndërkohë që banorët e Xhenetit shijojnë frutat e pijet e mrekullueshme të 
Xhenetit, banorët e Xhehenemit do të hanë frutat e pemës Zekkum, hidhësinë, shijen e aromën e keqe të së cilës nuk e di askush përveç Allahut; 
ndërsa për të pirë do t’u jepet prej lëngjeve që u rrjedhin lëkurat.  Allahu i tregon pejgamberit Muhamed j se nëse një i dërguar i kërkonte 
Allahut ndihmë kundër popullit të vet, ashtu siç Nuhu u i kërkoi Allahut që t’ia shfaroste atë popull, Allahu i përgjigjej atij menjëherë, duke 
mos lënë të shpëtonte asnjë prej tyre.

52  Ai, duke mohuar ringjalljen, me ironi më thoshte mua: 
“A mos je edhe ti (o shoku im) prej atyre që e besojnë se pas 
vdekjes do të ketë ringjallje?! 53  Vallë, vërtet mendon se 
ne, pasi të vdesim e të bëhemi dhé e eshtra të shkatërruara, 
paskemi për t’u ringjallur sërish për të dhënë llogari e për 
t’u shpërblyer për veprat tona që kemi bërë në këtë botë?!” 

54  Pastaj u thotë të pranishmëve: “A po dilni edhe ju bash-
kë me mua ta shohim se ku ka përfunduar?!” 55  Aty do t’i 
mundësohet atij që ta gjejë e do e shikojë atë në mes të zjarrit 
të Xhehenemit. 56  Pastaj do thotë: “Për Allahun, gati sa nuk 
më shkatërrove edhe mua (o shoqëruesi im) me thirrjen tënde 
për të mohuar duke më futur në Zjarrin e Xhehenemit. 57  
Po të mos kishte qenë Mirësia e Zotit tim, duke më udhëzuar 
për tek besimi e duke ma mundësuar që ta pranoj atë, edhe 
unë do të isha tani në Zjarr bashkë me ty! 58  A nuk e dije 
se, ne në këtë jetë, nuk do të kemi më vdekje tjetër? 59  Për-
veç vdekjes sonë të parë, të cilën e kemi kaluar një herë në 
jetën e dynjasë.Për ne (banorët e Xhenetit) pas hyrjes tonë 
në Xhenet, nuk do të ndëshkohemi kurrë. 60  Me të vërtetë, 
kjo që na ka mundësuar neve Zoti ynë, me hyrjen në Xhe-
net, përjetësinë në të dhe shpëtimin prej Zjarrit, është edhe 
suksesi i madh, që i tejkalon të gjitha arritjet!” 61  Prandaj 
(o njerëz) le të punojnë ata që dëshirojnë të punojnë për një 
fitim të tillë, pasi vetëm për këtë ia vlen të mundoheni e të 
angazhoheni! 62  Vallë, a është më e mirë kjo mirësi, të cilën 
Allahu e ka përgatitur për robërit e Vet besimtarë, me veçi-
min e tyre(prej njerëzve të tjerë), duke u mundësuar bindjen 
e adhurimin e Tij, apo më e mirë është pema e mallkuar e 
Zekkumit, frutat e së cilës do të jenë ushqimi i mohuesve në 
Zjarrin e Xhehenemit?! Ai ushqim as nuk i ngop banorët e 
Xhehenemit e as nuk ua shuan atyre urinë. 63  Ne e bëmë 
sprovë përmendjen e kësaj peme në Kuran, për t’i sprovuar 
keqbërësit zullumqarë, në lidhje me atë se çfarë do të thonë 
për këtë pemë, 64  e cila është një pemë që mbin e rritet në 
kulmin e zjarrit të Xhehenemit dhe nuk digjet. 65  Frutat që 

52  He would say to me in denial and mockingly, “O 
my friend! Are you one of those who believe in the 
resurrection of the dead?”

53  “When we die and turn into dust and decayed 
bones, will we then be resurrected and requited for 
our deeds we did in the world?”

54  His believing companion will say to his com-
panions of the people of Paradise: “Take a look 
with me; let us see the outcome of that companion 
of mine who used to deny the resurrection.”

55  So he will take a look and see his companion in 
the middle of hell.

56  He will say: “O my companion! By Allah, you 
were close to dooming me to the hellfire by calling 
me towards disbelief and denying the resurrection!”

57  “Had it not been for Allah blessing me with 
guidance to faith and the ability to accept it, I would 
have been one of those brought to the punishment 
like you.”
And after he finishes talking to his companion from 
the people of the hellfire, he turns towards his com-
panions from the people of Paradise, addressing 
them saying: 58  “We, the people of Paradise, will 
never die.” 59  “Except the first death of ours in the 
world. Instead, we will live forever in Paradise and 
will not be punished like the disbelievers will be.” 

60  “Indeed, this requital of ours which our Lord 
has given us, i.e entry into Paradise, living in it for-
ever and salvation from the hellfire, is the greatest, 
unparallelled success.” 61  It is for requital like this 
the workers should strive for, because this is the 
profitable trade. 62  Is that aforementioned bounty 
which Allah has prepared for His servants whom 
He chose to obey Him, better and more virtuous in rank and honour, than the tree of Zaqqūm which has been cursed in 
the Qur’ān? It is the food of the disbelievers, which neither nourishes nor satisfies hunger. 63  I have made this tree a 
trial, with which those who do wrong through disbelief and sins are tested, when they say: “Indeed, fire consumes trees, 
so it is impossible that it grows in the hellfire.” 64  Indeed, the tree of Zaqqūm is a disgusting tree, and is one that comes 
out of the depth of hell. 65  The fruits that come out of it are ugly in appearance, like the heads of satans. The ugliness in 
appearance is a sign of ugliness in nature, which means they revolting in taste. 66  Indeed, the disbelievers will eat from 
its bitter, ugly fruits, and fill their empty bellies with them. 67  Then, after having eaten them, they will have a disgusting, 
boiling cocktail to drink. 68  Then, their return after that will be to the punishment of hell; they will move from one pun-
ishment to another. 69  Indeed, these disbelievers found their forefathers astray from the path of guidance and followed 
them blindly without proof of their truth. 70  So they hastily followed the footsteps of their forefathers in deviance, as if 
they were harassed and forced into doing so. 71  Verily, the majority of people before them also went astray. So O Messen-
ger, those to whom you have been sent are not the first to go astray. 72  Verily, I sent to the previous nations messengers 
who would warn them of the punishment of Allah, but they disbelieved. 73  O Messenger! See what the outcome was of 
the nations who were warned by their messengers but did not accept their warning! Indeed, their outcome was entering 
into the hellfire having to live in it forever due to their disbelief and rejection of their messengers. 74  Except for those 
whom Allah chose to believe in Him and His oneness; they were saved from the punishment which was the outcome of 
the disbelieving rejectors. 75  Verily, My Prophet Noah (peace be upon him) called out to Me when he supplicated against 
his people who had rejected him. I am the best of answerers; I quickly answered his supplication against his people. 76  
And I saved him, together with members of his household and the believers with him from the harm of his people and 
from drowning in the great flood, which was sent upon the disbelievers from his people.

 Beneficial Points:
1. Success through achieving the bounties of Paradise is the greatest success. It is this kind of reward the workers should 
try and strive towards.  2. Indeed, the food of the people of the hellfire will be Az-Zaqqūm: bitter, foul-smelling, difficult 
to swallow, painful to eat and disgusting fruits.  3. Allah answered the supplication of Noah (peace be upon him) to de-
stroy his nation; Allah is the best answerer and the best to call out to.  
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Allahut. Iu drejtua atyre me ironi, sikur të dëgjonin vërtet: “A nuk po hani prej ushqimeve që ju kanë sjellë adhuruesit tuaj idhujtarë si blatë për ju?! 
92  Ç’keni që nuk flisni e t’i ktheni përgjigje atij që po ju pyet?! Vërtet e meritoni të adhuroheni në vend të Allahut?!” 93  Dhe pastaj iu afrua dhe i 

goditi ato me sa fuqi që kishte me të djathtën e tij, duke i copëtuar, ashtu siç pati planifikuar e pati qenë betuar. 94  Menjëherë aty mbërritën adhu-
ruesit e tyre të alarmuar duke nxituar. 95  Ibrahimi, i palëkundur nga kërcënimi i tyre, u përball me ta duke i kritikuar: “Vallë, po adhuroni në vend 
të Allahut ato që ju i keni gdhendur vetë me duart tuaja?! 96  Ndërkohë që Allahu është Ai që ju ka krijuar juve e gjithçka që veproni?! Si mund ta 
lini Atë që ju ka krijuar e të adhuroni atë që vetë ju keni punuar?!”. 97  Pasi ata nuk mund t’i kundërviheshin me ndonjë argument, atëherë iu kthyen 
forcës (arrogancës e kokëfortësisë) së tyre dhe pas konsultimit mes tyre, ata vendosën e thanë: “Ndërtoni për të një pirg me dru, si një ndërtesë pa 
dalje! Pastaj ndizeni atë, derisa të arrijë kulmin e nxehtësisë së sij dhe mandej hidheni atë në zjarr!” 98  Me këtë ata deshën t’i bëjnë atij një kurth 
(që pastaj të thonin se ‘zoti i tyre’ - zjarri, u hakmor për ta), duke dëshiruar me këtë të qetësonin njerëzit e ta poshtëronin Ibrahimin. Por Ne bëmë që 
të ishin ata më të poshtëruarit, duke bërë që zjarri i tyre të ishte i freskët për Ibrahimin. 99  Pas kësaj Ibrahimi u tha: “Unë po shpërngulem, duke e 
lënë vendin e popullit tim, për tek një vend ku mund të adhurohet vetëm Krijuesi im. Ai është Zoti im i Vetëm dhe Ai ka për të më udhëzuar për tek 
më e mira për mua si për këtë botë, ashtu edhe për botën tjetër.” 100  Kur deshi të kishte fëmijë, ai iu lut Zotit të vet e tha: “O Zoti im! Dhuromë një 
pasardhës vepërmirë, që bën punë me të cilat Ti je i kënaqur, si ndihmesë e mbështetës për mua pas largimit prej popullit tim!” 101  Dhe kështu, Ne iu 
përgjigjëm lutjes së tij, duke e përgëzuar atë me një djalë të dashur e të mbarë - Ismailin (nga robëresha e tij Haxherja). 102  Kur Ismaili  u rrit aq sa 
të punonte me babain e tij, Ibrahimi  pa një ëndërr, e cila ishte zbulesë e shpallur prej Allahut Pastaj ai iu drejtua të birit, që të shihte vendosmërinë e 
tij për këtë dhe i tha: “O biri im! Unë kam parë në ëndërr duke të të flijuar për Allahun... Mendoje njëherë e pastaj më thuaj se çfarë mendon për këtë 
që më është shpallur prej Tij?!” Ismaili iu përgjigj duke i thënë: “O ati im! Vepro siç të ka urdhëruar Allahu, pasi në dashtë Allahu, mua ke për të më 
gjetur të qëndrueshëm e të kënaqur në lidhje me vendimin e Allahut!”. 

 Mësime nga ajetet:
 Prej mirësive të dukshme që i janë dhuruar Nuhut ishte edhe shpëtimi i tij, i familjes së tij dhe i gjithë besimtarëve që ishin me të. Po ashtu 
edhe edhe fakti që pasardhësit e tij do të ishin origjina dhe racat e mbarë njerëzimit, duke e bërë atë shkak për shpëtimin e njerëzimit në tokë.  

Njerëzit vetëm sa i zgjedhin veprat që i bëjnë, pasi është Allahu që ua krijon e ua jep mundësinë atyre që t’i realizojnë ato.  “I flijuari” sipas 
kuptimit të këtij ajeti është Ismaili, i cili është parëlinduri i djemve që i është përgëzuar Ibrahimit. Ndërsa sa i përket përgëzimit për lindjen e 
Is’hakut, kjo ka ndodhur pas Ismailit  Thënia e Ismailit: “Do të më gjesh - në dashtë Allahu - prej të duruarve!” është shkaku që Allahu ia 
mundësoi atij që të tregohej i qëndrueshëm në këtë sprovë, pasi ai ia dorëzoi çështjen e vet Zotit të tij.

77  Pas asaj përmbytjeje, me të cilën i dhamë fund të gjithë 
popullit të tij mohues dhe e shpëtuam atë, familjen e tij dhe 
besimtarët që ishin me të, Ne bëmë që vetëm pasardhësit e tij 
të shtoheshin e të mbeteshin prej njerëzimit. 78  E lamë atë 
ngjarje si fakt të shpëtimit dhe si kujtesë të fuqisë Tonë për 
mbarë pasardhësit e brezat e mëvonshëm. 79  Selami (paqja, 
siguria dhe shpëtimi i Allahut) qoftë mbi Nuhun -ndërmjet gjithë 
krijesave, larg çdo mendimi të keq rreth tij për atë që i kërkoi 
Allahut për popullin e tij! 80  Në të vërtetë, ashtu siç Ne iu 
përgjigjëm Nuhut dhe e shpërblyem për durimin e treguar në 
thirrje, duke ia pranuar lutjen e duke ia mundësuar që vetëm 
pasardhësit e tij të shtoheshin e të bëheshin popuj pas tij, kë-
shtu Ne i shpërblejmë edhe besimtarët vepërmirë, që i binden 
vetëm Allahut. 81  Vërtet ai ishte prej robërve Tanë besimtarë, 
të cilët e kanë arritur nivelin më të plotë të besimit (në Njësimin 
e Allahut të Lartësuar) dhe nivelin më të lartë të mirësisë ndaj 
njerëzve. 82  Pastaj i përmbytëm të gjithë mohuesit që mbetën 
jashtë anijes. 83  Një prej pasuesve të tij, që e ndoqën atë në fe 
e besim dhe në rrugën e thirrjes për tek Njësimi i Allahut, ishte 
në të vërtetë edhe Ibrahimi. 84  Kujto kur ai iu kthye Krijue-
sit të vet me zemër të pastër, larg çdo besëtytnie e idhujtarie, 
duke iu drejtuar me lutje e besim vetëm Atij. 85  Apo kur ai i 
tha babait dhe popullit të vet: “Çfarë jeni duke adhuruar?! 86  
Vallë, dëshironi të adhuroni zotat e trilluar në vend të një Zoti 
të vërtetë - Allahut?! 87  Ç’mendim keni që, në vend të tyre, 
të adhuroni Zotin -Krijuesin e mbarë njerëzimit e Krijuesin e 
të gjithë qenieve të gjalla?!” 88  Meqë ata nuk ia vunë veshin, 
ai vështroi yjet në qiell duke u menduar si të gjente një mënyrë 
që ta bindte popullin e vet, 89  dhe tha: “Unë jam i sëmurë, me 
sëmundjen e mortajës!”, duke nënkuptuar me këtë vdekjen,si një 
sëmundje për çdo njeri të gjallë, në mënyrë që askush të mos e 
prekte për atë që do të ndodhte me vonë me idhujt e tyre. 90  
Kështu ata, nga frika e sëmundjes së tij ngjitëse, u larguan prej 
tij, duke e lënë atë mbrapa. 91  Pas kësaj ai gjeti rastin dhe, 
fshehurazi, iu afrua zotave të tyre që ata adhuronin në vend të 

77  I saved his family members and his believing 
followers only, because I drowned the others from 
his disbelieving nation. 78   And I left a good leg-
acy for him in the nations that would come after, 
who would praise Noah and always mention him 
with good. 79  It is a security and safety for Noah 
from the following nations saying evil regard-
ing him. Instead, praise and positive mention of 
him will remain. 80  Indeed, I grant those who do 
good through their worship and obedience to Me 
alone, the same type of reward I granted to Noah. 

81  Noah was definitely one of My servants who 
believed and acted according to My obedience. 82  
Then, I drowned the rest by the flood I sent upon 
them. None of them remained. 83  Indeed, Abraham 
was someone on the same religion as Noah, and he 
also called to the Oneness of Allah. 84  Remember 
when he came to his Lord with a heart pure from 
ascribing partners to Allah and from doubts, full of 
sincerity to Allah only wanted good for the crea-
tion. 85  When he said to his father and his idol-
atrous nation, rebuking them, “What do you wor-
ship instead of Allah?” 86  “O my people, do you 
prefer to worship idols besides Allah basing your 
worship on a completely fabricated lie?” 87  “O 
my people! What do you think will happen when 
you meet the Lord of the worlds, while you used to 
worship things other than Him? What do you think 
He will do to you?” 88  So Abraham took a glance 
at the stars, hatching a plan to come out of having 
to go out with his people. 89  He said, presenting an 
excuse from having to go with his people to their 
festival, “I am sick.” 90  So they left him behind and 
went. 91  He turned towards the idols they would 
worship instead of Allah, and said mocking them, 
“Will you not eat from the food the idolaters make 

for you?” 92  “What is the matter with you that you do not speak, nor answer whoever asks you? Can this type of thing 
be worshipped instead of Allah?” 93  Then, Abraham started hitting them with his right hand, intending to break them. 94  
So the worshippers of these idols came rushing to him. 95  But Abraham countered them with steadfastness, and said to 
them rebuking them, “Do you worship idols instead of Allah, which you carve with your own hands?” 96  “While Allah 
(may He be glorified) is the one who created your bodies and your actions; the making of these idols are also from your 
actions, so He is most deserving that you worship Him alone and not ascribe partners with Him. 97  When they became 
speechless to his clear reasoning they resorted to violence, and consulted with each other about what they should do with 
Abraham. They said, “Build a structure from him, fill it with firewood and set it on fire, then throw him into it.” 98  So the 
people of Abraham intended to do evil to Abraham by destroying him so they could be saved from him, but I made them 
the losers when I made the fire cool and safe for him. 99  Abraham said, “I am going to emigrate to my Lord and leave the 
city of my people so that I am able worship Him. My Lord will guide me to whatever is good for me in the world and the 
Hereafter.” 100   “O my Lord! Grant me a pious child who will be a means of help for me and a substitute for me from my 
people in the wilderness.”  101  So I answered his supplication for him and gave him news which pleased him, when I gave 
him the good news of a child who would grow old and become forbearing. This child was Ishmael (peace be upon him). 
102  When Ishmael grew into a youth and reached working age, his father Abraham saw a dream. The dreams of prophets 
are a form of divine revelation, so Abraham said to his son, informing him of the meaning of this dream, “O my son! 
Indeed, I saw in my sleep that I am slaughtering you; what is your opinion in the matter?” Ishmael replied to him saying, 
“O my father! Do whatever Allah has commanded you to do in slaughtering me. You will find me one of those who are 
patient and content with the order of Allah.”

 Beneficial Points: 1. From among the manifestations of the bounties of Allah upon Noah are: Noah being saved 
together with those who believed with him; his progeny being the ancestors for the rest of humanity after them, and the 
positive mention and praise remaining for him.  2. The objective of the Prophets and messengers is one: calling towards 
the oneness of Allah and the roots of good character and virtue.  3. Allah creates everything including the actions mankind 
chooses to do.  4. Emigration and seclusion is legislated when a Muslim is unable to uphold the tenets of his religion. The 
first person to have done so was Abraham (peace be upon him).  5. The son who was about to be slaughtered according 
to the implication of these verses was Ishmael (peace be upon him), because He was the one given glad tidings of in the 
first place. As for Isaac (peace be upon him), He was given glad tidings of after Ishmael (peace be upon him).
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të tyre pati besimtarë vepërmirë që i kryenin me përpikëri porositë e Allahut, siç pati keqbërës që ngarkuan veten me gjynahe, duke 
mohuar Allahun. 
114  Ne i patëm dhuruar edhe Musait dhe Harunit mirësinë për të qenë të dërguar. 
115  Dhe të dy ata i shpëtuam bashkë me popullin e tyre - bijtë e Israilit, prej një frike të madhe në momentin kur mbetën mes ushtrisë 
së Faraonit dhe detit.
116  Ne i ndihmuam ata kundër Faraonit dhe ushtrisë së tij, duke bërë që të jenë ata fitimtarët.
117  Pas kësaj, Ne u dhuruam Musait e Harunit Teuratin - një Libër prej Allahut, i qartë dhe sqarues,
118  dhe të dy ata i udhëzuam për në Rrugën e drejtë e cila nuk ka dredha, e ajo është rruga e Islamit (Njësimit të Allahut dhe nënshtrimit 
vetëm ndaj Tij). Ajo rrugë të çon për tek fitimi i kënaqësisë së Krijuesit të Lartë.
119  Kështu, Ne ua lamë meritë atyre Librin e Ligjeve të mbajtjes së Drejtësisë, në mënyrë që të jetë si një kujtim i mirë për të dy, në 
mesin e mbarë njerëzve e brezave të mëvonshme. 
120  Selami (paqja, siguria dhe shpëtimi i Allahut) qofshin mbi Musain dhe Harunin! 
121  Ashtu siç iu përgjigjëm Musait e Harunit dhe i shpërblyem për qëndrueshmërinë e durimin e tyre me mposhtjen e armikut, Ne 
kështu i shpërblejmë edhe besimtarët vepërmirë, që e adhurojnë dhe i binden vetëm Allahut.
122  Vërtet që Musai dhe Haruni ishin prej robërve Tanë besimtarë, të cilët e kanë arritur nivelin më të plotë të besimit (në Njësimin e 
Allahut të Lartësuar) dhe shkallën më të lartë të mirësisë ndaj njerëzve.
123  Madje edhe Iljesa ishte prej të dërguarve që erdhën me shpallje prej Allahut të Lartësuar.
124  Ai i tha popullit të vet - bijve të Israilit: “A nuk ia keni frikën Allahut me këtë që po bëni?!
125  A po i luteni idhullit tuaj - Ba’lit dhe po e lini adhurimin e Krijuesit më të mirë -
126  Allahut, i Cili është Zoti juaj dhe Zoti e Krijuesi edhe i të parëve tuaj të hershëm?! A nuk e kuptoni se vetëm Ai e meriton adhurimin 
dhe se asgjë tjetër përveç Tij nuk mund të sjellë as dëm e as dobi?!”

 Mësime nga ajetet:
 Fjala e Allahut: “..pasi të dy ata iu dorëzuan Allahut...” tregon se Ibrahimi dhe Ismaili iu dorëzuan e iu nënshtruan 
plotësisht vullnetit të Allahut të Lartësuar.  Prej objektivave të fesë është edhe çlirimi i njerëzve prej robërisë e adhurimit 
ndaj njerëzve.  Lavdërimi dhe përkujtimi i mirë është mirësi e përshpejtuar për besimtarin që në jetën e kësaj bote.

103  Pasi të dy ata iu nënshtruan Allahut, duke iu dorëzuar 
Vendimit të Tij, Ibrahimi e ktheu të birin me shpinë nga 
vetja, nga dhembshuria për të që të mos e shihte përballë 
kur ta therte, në zbatim të urdhrit të Allahut,
104  aty Ne e ndaluam atë duke i thënë: “O Ibrahim!
105  Tashmë e realizove ëndrrën, të cilën ti e ke parë dhe Ne 
po të shpërblejmë ty për gatishmërinë tënde sikur ta kishe 
kryer atë, duke të shpëtuar prej kësaj sprove të madhe. 
Kështu kemi për ta shpërblyer çdo besimtar vepërmirë, që 
sakrifikon e i dorëzohet Allahut tërësisht, duke i mundë-
suar shpëtim prej çdo sprove dhe vështirësie.”
106  Vërtet që kjo për të ishte një sprovë e qartë dhe Ibra-
himi e kaloi atë me sukses!
107  Pas kësaj, Ne e zëvendësuam flijimin e Ismailit me 
therjen e një kurbani (dashi) të madh, në vend të tij.
108  Dhe kështu, Ne i lamë atij (Ibrahimit ) meritë Një-
shmërinë e Allahut e therjen e kurbanit, si një kujtim të 
mirë për të gjithë brezat e popujt e mëvonshëm.
109  Selami (paqja, siguria dhe shpëtimi i Allahut) qofshin 
me Ibrahimin! 
110  Ne, ashtu siç iu përgjigjëm Ibrahimit dhe e shpërblyem 
për bindjen e treguar, duke ia pranuar lutjen e duke e 
bërë të dashurin e Allahut, kështu Ne i shpërblejmë edhe 
besimtarët vepërmirë, që i binden vetëm Allahut.
111  Ai ishte prej robërve Tanë besimtarë, të cilët e kanë 
arritur nivelin më të plotë të besimit (në Njësimin e Alla-
hut të Lartësuar) dhe shkallën më të lartë të mirësisë 
ndaj njerëzve.
112  Pas kësaj, Ne e përgëzuam atë edhe me lindjen e 
Is’hakut (nga Sara), të cilin më vonë e bëmë pejgamber, 
duke qenë prej robërve të përkushtuar e përmirësues.
113  Kështu Ne zbritëm mbi të (Ibrahimin ) dhe Is’hakun 
bekimin Tonë, duke u dhuruar atyre mirësi të shumta, 
si: shtimin e pasardhësve të tyre dhe sjelljen e profetëve 
prej pasardhësve të tyre. Megjithatë, prej pasardhësve 

 103  So when they submitted to Allah and obeyed 
him, Abraham laid his son down on his forehead, 
to carry out the order given to him to slaughter his 
son.
104  I called out to Abraham while he was about to 
carry out the order of Allah to slaughter his son, 
saying: “O Abraham!”
105   “You have fulfilled the dream you saw in your 
sleep by resolving to slaughter your son. Just as 
I rewarded you by freeing you of this great trial, 
I also reward those who do good by saving them 
from trials and difficulties.”
106  Indeed, this was a clear test which Abraham 
passed.
107  And I set Ishmael free in exchange for a huge 
ram which was to be slaughtered instead of him.
108  I preserved good praise for Abraham to remain 
among the following nations.
109  As a commemoration for Abraham from Allah, 
and a prayer to keep him safe from every harm and 
difficulty.
110  Just as I requited Abraham with this reward for 
his obedience, I also reward those who do good.
111  Indeed, Abraham was one of My believing serv-
ants who fulfilled the demands of his servitude to 
Me.
112  And I gave him glad tidings of another son who 
would become a Prophet and a pious servant: he 
was Isaac. It was another reward for his obedience 
to Allah by resolving to slaughter his only son, Ish-
mael.
113  And I showered upon him and his son Isaac My 
special blessings and gave them both many boun-
ties, from which one was an increase in offspring. There were those in their progeny who did good by obeying their Lord, 
and those who clearly wronged themselves by disbelief and committing sins.
114  And verily I favoured Moses and his brother Aaron with messengership.
115  I saved them and their nation, the Israelites, from Pharaoh enslaving them and from drowning.
116  I also helped them against Pharaoh and his armies, so they had the upper hand over their enemies.
117  I gave Moses and his brother Aaron the Torah; a clear book from Allah in which there was no doubt.
118  I also guided them towards the straight path in which there was no deviance. It was the path of the religion of Islam 
which led to the pleasure of the Creator (may He be glorified).
119  And I also preserved for them positive mention and good praise among the following nations.
120  As a commemoration from Allah for them, in praise of them and as a prayer for safety from every harm.
121  Just as I requited Moses and Aaron with this good reward, I also reward those who do good by obeying their Lord.
122  Indeed, Moses and Aaron were two of My servants who believed in me and strove to do that which I legislated for 
them.
123  Indeed, Elias was one of the messengers sent by his Lord. He blessed him with messengership and prophethood.
124  Remember when he said to his people whom he was sent towards from the Israelites, “O my people! Will you not 
fear Allah by fulfilling His commands, of which is monotheism, and refraining from the things He has not allowed, from 
which is ascribing partners with Him?”
125  “Do you worship your idol Ba‘l instead of Allah and leave the worship of Allah who is the best of creators?”
126  “Allah is your lord who created you and created your forefathers before you; He is the most deserving of worship, not 
anything else like the idols which cannot benefit nor harm.”

 Beneficial Points:
1. The statement of Ishmael: “You will find me, if Allah wills, of the steadfast.” was the cause of Allah granting him the 
ability to be patient, because he entrusted the matter to Allah.  2. The saying of Allah: “And when they had both submit-
ted” is proof that Abraham and Ishmael (peace be upon them) both were at the peak of their submission to the command 
of Allah.
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leje për këtë Allahu. 140  E kur ai u largua prej tyre dhe hipi në anije të mbushur plot me udhëtarë, 141  sapo e kaluan bregun, anija gati 
sa nuk u mbyt në udhëtim e sipër, për shkak të ngarkesës së saj. Aty, pasagjerët e saj hodhën short se kush duhej të hidhej në det, në 
mënyrë që të mos mbyteshin edhe të tjerët. Kur shorti i ra atij, ai u hodh në det, duke e ditur se kjo ishte prej Allahut. 142  Sapo ra në 
det, atë e gëlltiti një balenë, duke e merituar qortimin, për shkak të heqjes dorë e ikjes prej popullit të tij pa i dhënë Allahu leje për këtë. 
143  E nëse ai nuk do të kishte qenë prej atyre që e përmendnin Allahun shumë, para dhe pasi se t’i ndodhte kjo, 144  do të kishte mbetur 
në barkun e saj deri në Ditën e Ringjalljes, duke u bërë ai vend varri i tij. 145  Mirëpo, Ne e nxorëm atë përsëri prej barkut të balenës 
në një breg me rërë pa bimë e pa njerëz, ndërkohë që ai ishte në gjendje të rëndë, i dobët e i sëmurë. 146  Kështu që Ne bëmë që pranë 
tij të rritej një bimë kungulli, në mënyrë që t’i bënte atij hije e të ushqehej me të. 147  Pasi ai e mori veten dhe u fuqizua, Ne e dërguam 
atë përsëri tek populli i vet, të cilët ishin njëqind mijë apo më shumë, 148  ku të gjithë ishin penduar dhe i kishin besuar atij para se ai 
të kthehej, pasi ata e kishin parë dënimin mbi kokë sapo ai u largua prej tyre. Kështu Ne ua zgjatëm atyre jetën deri në afatin e tyre. 
*Pasi Allahu tregoi se çfarë bëri me popujt që i mohuan të dërguarit e Tij, i drejtohet Pejgamberit j që edhe ai, si gjithë të dërguarit, 
t’ia hedhë poshtë popullit të vet çdo lloj besëtytnie që ata kishin, duke u thënë: 149  E ti pyeti (o Muhamed) idhujtarët e popullit tënd, 
në mënyrë që ata ta kuptojnë injorancën e humbjen e tyre: “Vallë, Zotit tënd (o njeri) i përkasin vajzat, kurse atyre u përkasin djemtë?! 
E me ç’logjikë ia dedikoni Atij ato që për vete nuk i pëlqeni, ndërsa vetes i dëshironi atë që pëlqeni?!
150  Apo mos vallë qenë ata të pranishëm në atë kohë, kur Ne i paskemi krijuar engjëjt femra, që qenkan plotësisht të bindur për këtë?!” 
151 - 152  Vërtet, një nga shpifjet dhe sajesat që idhujtarët thonë për Allahun është se i atribuojnë Atij fëmijë. Ky pretendim është vetëm 
një gënjeshtër.
153  Apo mos vallë Ai paska preferuar të ketë vajza, në vend të preferojë të ketë djem, ndërkohë që ju preferoni të keni djem?!

 Mësime nga ajetet:
 Ligji (universal) i Allahut në shpëtimin e besimtarëve dhe në shkatërrimin e mohuesve është i pandryshueshëm.
 Domosdoshmëria e nxjerrjes mësime prej përfundimit të atyre që i mohuan të dërguarit, në mënyrë që të mos ndodhë ajo që u ndodhi 
atyre. Lejueshmëria fetare e hedhjes së shortit në raste të nevojshme, duke u bazuar në ajetin e mësipërm.
 Allahu ua mbylli rrugët idhujtarëve, derisa ta kuptonin se të folurit e tyre për Allahun ishte tërësisht hamendësim i tyre. Ai hame-
ndësim nuk bazohej në asnjë fakt dhe atyre nuk u mbetej rrugë tjetër, veçse të pranonin se po flisnin rreth asaj se çfarë preferon apo 
çfarë nuk preferon Allahu.

127  Prandaj ata e mohuan atë,duke e konsideruar gënjesh-
tar. Të gjithë ata do të paraqiten përpara Nesh për të dhënë 
llogari e për të përjetuar ë dënimin, që u ishte premtuar 
mohuesve. 128  Me përjashtim të besimtarëve në mesin e 
tyre, të cilët e patën besuar Iljasin dhe patën adhuruar ve-
tëm Allahun. Ata kanë për të shpëtuar prej atij dënimi. 129  
E kështu, Ne ia lamë atij meritë qëndrimin ndaj mohuesve 
e idhujtarëve, duke e bërë atë qëndrim një përkujtim të 
mirë për njerëzit dhe brezat e mëvonshëm. 130  Selami 
(paqja, siguria dhe shpëtimi i Allahut) qoftë mbi Iljasin 
e gjithë të dërguarit në mbarë njerëzimin! 131  Ashtu siç 
ia mundësuam Iljasit vazhdimësinë e Rrugës së të dër-
guarve dhe të Njësimit të Allahut, Ne ashtu i ndihmojmë 
e i shpërblejmë edhe besimtarët vepërmirë, që adhurojnë 
dhe i binden vetëm Allahut. 132  Vërtet që Iljasi ishte prej 
robërve Tanë besimtarë, të cilët patën arritur nivelin më të 
plotë të besimit (në Njësimin e Allahut të Lartësuar) dhe 
shkallën më të lartë të mirësisë ndaj njerëzve. 133  Madje 
edhe Luti ishte prej të dërguarve të Allahut tek një popull 
mohues e i prishur, që kryenin fëlligështi që nuk e pati 
kryer askush përpara tyre.
134  Kujto kur Ne e shpëtuam atë dhe të gjithë familjen e 
tij nga dënëmi i lëshuar mbi popullin e tij,
135  përveç një plake mohuese (gruas së tij), e cila mbeti 
mbrapa me të dënuarit, duke u ndëshkuar e para,
136  e pastaj i shkatërruam të gjithë të tjerët, që e patën 
mohuar. 137  E ju (o arabë) vërtet që kaloni në atë vend 
(që Ne e shkatërruam) gjatë mëngjeseve
138  dhe gjatë mbrëmjeve, sa herë që shkoni në udhë-
timet tuaja tregtare për në Siri. Pra, a nuk po logjikoni e 
ta kuptoni se si është fuqia Jonë shkatërruese ndaj atyre 
që i mohojnë?!
139  Edhe robi Ynë - Junusi, ishte një nga të dërguarit 
Tanë, të cilin e dërguam tek populli i vet si përgëzues dhe 
paralajmërues, por që hoqi dorë prej tyre para se t’i jepte 

127  The only response of his nation was that they re-
jected him, and because of their rejection they will 
be brought to the punishment.
128  Except for those who were believers and devot-
ed their worship to Allah alone; they will be saved 
from being brought to the punishment.
129  And I also preserved for him positive mention 
and good praise among the following nations.
130  As a commemoration from Allah and praise for 
Elias.
131  Just as I requited Elias with this good reward, 
I also reward those of My believing servants who 
do good.
132  Indeed, Elias was one of My true believing serv-
ants who are sincere in their belief in Me.
133   And indeed, Lot was one of the messengers of 
Allah who were sent to their people as bearers of 
good news and warners.
134  So remember when I saved him and members 
of his household from the punishment that was sent 
upon his people.
135  Except for his wife, because she was a woman 
whom the punishment of her people included with-
in it, due to her being a disbeliever like them.
136  Then, I destroyed the remainder of his people 
who rejected him and did not believe in what he 
had brought.
137  O people of Makkah! Indeed, you pass by their 
dwellings in you journeys towards the Levant in the 
morning.
138  And likewise, you also pass by them at night. 
So do you not understand and take heed from the 
outcome of these people after they rejected, disbe-

lieved and committed indecency, indecent behaviour, immorality, immoral behaviour, sexual indecency, sexual immor-
tality which was unprecedented? 139  And indeed, Jonah was one of the messengers of Allah who were sent to their people 
as bearers of good news and warners. 140  Remember when he became angry over his people and left them, boarding a 
ship full of passengers and goods. 141  The ship was close to sinking because of its load, so the passengers drew lots to 
throw some of them overboard, fearing its sinking because of too many passengers. Jonah was one of the names that were 
drawn, and so they threw him in to the sea.  142  So when they threw him into the sea, a whale took him and swallowed 
him. He was to face the blame that was to come to him, because of him going to the sea without permission from his 
Lord.  143  Had it not been that Jonah was one of those who would remember Allah abundantly before whatever afflicted 
him, and had it not been for his glorifying Allah in the stomach of the whale . 144  he would have remained in the stomach 
of the whale until the Day of Judgement, with it having become his grave. 145  So I took him from the stomach of the 
whale and placed him on a land barren of trees and buildings, in the state that he was physically weak because of having 
stayed in the stomach of the whale for a while. 146  I then made a gourd tree grow for him on that barren earth, which 
would give him shade. 147  And I sent him back to his people, their number being a hundred thousand and more. 148  They 
brought faith and believed in whatever He brought, so Allah granted them enjoyment in their worldly lives until their 
fixed lifetimes expired.  O Muhammad! So ask these idolaters, idolaters a rebuking question: “Do you attribute for Allah 
daughters which you yourselves dislike, while attributing sons for yourselves whom you love? What kind of distribution 
is this?” 150  How could they claim the angels are female when they were not present at the time of their creation and 
did not witness it? 151  Listen carefully! Indeed, the idolaters, idolaters from their attributing lies unto Allah. 152  attribute 
offspring to Him, and indeed, they are liars in this claim of theirs. 153  Would Allah prefer daughters for Himself which 
you dislike, over sons which you like? Never!

 Beneficial Points:
1. The divine custom of Allah which will never change is: saving the believers and destroying the disbelievers.  2. It is 
necessary to take heed and lessons from the outcomes of those who rejected the messengers, so that whatever came to 
them, does not come to us.  3. It is permissible in the Sharia to draw lots because of the statement of Allah: “And he drew 
lots and was among the losers.”  
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ajo detyrë t’i jetë bërë e njohur, 165  dhe (kur) ne jemi të vendosur në rreshta, duke e adhuruar vetëm Allahun e duke pritur vetëm urdhrat e Tij 
për gjithçka që Ai dëshiron të na urdhërojë, 166  si dhe (kur) ne e Lartësojmë vetëm Allahun, duke i mohuar Atij çdo të metë e çdo mangësi që 
mund t’ia mveshin ata (idhujtarët e mohuesit) që nuk e njohin qenien e Tij Supreme?!” 167  E nëse atyre (o i Dërguar) nuk do ua kishim zbritur 
këtë Libër Udhëzues, para se t’i hedhim në Zjarrin e Xhehenemit për trillimet e tyre ndaj Allahut, në Ditën e Gjykimit ata do të kishin thënë: 
168  “Nëse ne do të kishim pasur ndonjë Libër prej të parëve tanë, që do të na tregonte rreth Allahut, Fuqisë dhe Madhështisë së Tij Absolute, 
169  ne me siguri do të ishim robër të sinqertë të Allahut, duke besuar e adhuruar vetëm Atë!”
170  E tani që atyre u erdhi Muhamedi me Kuranin, ata e mohuan atë. Por më vonë do ta kuptojnë se çfarë do t’i gjejë ata në Ditën e Gjykimit, 
kur të hidhen në dënimin e dhembshëm. 171 - 173  E atyre, madje (sa ishin në dynja), u pati paraprirë edhe Fjala Jonë (Premtimi) që Ne ua patëm 
dhënë robërve Tanë të dërguar, se, në të vërtetë, pikërisht ata (të dërguarit e Mi), do të jenë triumfuesit. Ata do të fitojnë kundër armiqve me fuqinë 
dhe argumentet që do t’ua mundësojë Allahu. Vallë, a nuk u mjaftoi ky si argument?! Ushtria Jonë (me engjëjt, të dërguarit dhe besimtarët) do 
të jetë gjithmonë ngadhënjyese. 174  Pastaj, largohu prej tyre (o i Dërguar) dhe duroje mohimin  e tyre edhe për pak kohë!
175  Vëreji ata kur t’u zbresë dënimi se si do të vetëdijësohen, por atëherë ky vetëdijësim nuk do t’u vlejë. *E kur ata thanë në shenjë kokëfortësie 
e arrogance: “Sille pra, dënimin! Ç’pret?” Allahu vazhdoi: 176  Vallë, dënimin Tonë shfarosës kërkojnë që t’u vijë përpara afatit që u është 
caktuar?! 177  Kur ai të zbresë në territorin e tyre, sa mëngjes i shëmtuar do të jetë ai mëngjes për ata që qenë paralajmëruar e nuk e besuan.
178  Prandaj (edhe një herë) largohu prej tyre (o i Dërguar), duroje mohimin e tyre edhe për pak kohë.
179  Shih se dhe ata kanë për ta parë se kush ka për të triumfuar e kush ka për të marrë fund, ti apo ata.
180  I Lartësuar e pa të meta është Zoti yt! Ai është Zot i Fuqisë e i Pozitës Madhështore, larg çdo mangësie që ia mveshin Atij idhujtarët e ata që 
nuk e njohin! 181  Selami (paqja, siguria dhe shpëtimi i Allahut) qoftë mbi të gjithë të dërguarit! 182  Të gjitha lavdet i përkasin vetëm Allahut 
të Lartësuar! Vetëm Ai meriton të falënderohet dhe vetëm Ai është Zoti i të gjitha krijesave. 

 Mësime nga ajetet:
 Ligji i pandryshueshëm i Allahut është gjithmonë në mbështetje e në ndihmë të të dërguarve e ndjekësve të tyre, me anë të argumentit e trium-
fit. Në këto ajete gjendet një përgëzim madhështor, duke i përshkruar ata edhe si ushtria e Allahut, që do të jetë e ndihmuar.  Ajetet tregojnë 
pamundësinë e idhujtarëve e të idhujve të tyre për të devijuar dikë, si dhe i përgëzojnë robërit e sinqertë se Allahu, me Fuqinë e Vet, ka për t’i 
shpëtuar prej rrugës së të devijuarve e devijuesve.  Allahu i sjell fjalët e engjëjve si argument për të treguar vendin, gatishmërinë e adhurimin 
e tyre ndaj Allahut, duke marrë kështu kuptim edhe betimi që Ai bëri në ekzistencën e përgjegjësitë e tyre në tre ajetet e para të sures.

154  Ç’është me ju, o njerëz?! Si mund të gjykoni në këtë 
mënyrë?! 155  A nuk e paramendoni ndëshkimin që mund 
t’jua lëshojë Allahu për këto shpifje, e t’i japë fund asaj që 
thoni?! 156  Apo mos vallë, ju keni ndonjë autoritet dhe fuqi 
të qartë, që merrni kaq guxim të thoni për Allahun të tilla 
shpifje e gënjeshtra, që ju siguron juve se Allahu nuk do t’ju 
shkatërrojë, ashtu siç bëri me popujt të mëparshëm?!
157  E nëse pretendoni se po e thoni të vërtetën, atëherë silleni 
Librin që ju është zbritur prej Allahut, ku paska deklaruar 
diçka të tillë për Veten e Tij, ashtu siç po pretendoni! 
158  Madje, idhujtarët shkuan deri atje sa trilluan edhe se mes 
Tij e mes të padukshmëve (Iblisit, xhindëve apo engjëjve), 
ka afërsi në lidhje e origjinë. Po si mund të ketë afërsi në 
lidhje e origjinë, ndërkohë që të padukshmit (Iblisi, xhindët 
apo engjëjt) e dinë shumë mirë se të gjithë ata janë krijesat e 
Allahut dhe se kushdo që adhurohet prej tyre në vend të Tij, 
Ai ka për t’i hedhur ata në Zjarr të Xhehenemit bashkë me 
ata që i adhuruan. 159  I Shenjtë e i Pastër është Allahu, larg 
çdo mangësie që idhujtarët ia mveshin Atij prej shpifjeve. Ai 
nuk ka as fëmijë, as të afërm e as të barabartë, por Ai është 
Unik dhe Suprem. 160  Përkundrazi, engjëjt që gjenden pranë 
Tij nuk janë tjetër vetëm se robër të sinqertë ndaj Tij. Ata i 
binden vazhdimisht vetëm Atij e i qëndrojnë në adhurim e për-
ulje, duke mos e kundërshtuar Atë në asgjë. 161  E sa u përket 
juve dhe atyre që adhuroni në vend të Allahut (prej xhindëve, 
idhujve a çfarëdo) 162  ju kurrsesi nuk do të mund të joshni 
askënd (nga engjëjt) e as nuk mund të devijoni askënd (nga 
njerëzit), me adhurimin dhe gënjeshtrat tuaja, për ta larguar 
prej së Vërtetës(Njësimit dhe adhurimit të Allahut), 163  për-
veçse atë (xhind a njeri) që Allahu e ka lënë të vazhdojë në 
humbje, derisa të bëhet lëndë djegëse e Zjarrit të Xhehenemit. 
164  Ndërkohë që engjëjt edhe vetë janë të vetëdijshëm për 
rolin e tyre dhe thonë: “E (si mund të na adhurojnë neve, 
kur) nuk ka asnjë prej nesh që të mos i jetë caktuar vendi 
dhe detyra e tij, prej të cilës ai nuk mund të shmanget, kur 

154  O idolaters, what is wrong with you that you 
make this unjust judgment where you make daugh-
ters for Allah and sons for yourself?
155  Would you not take admonition of this wrong 
belief you are on? If you were to take heed, you 
would stop saying such as statement.
156  Or do you have a clear proof from a divine 
scripture or a messenger from Allah?
157  Then bring your book which bears for you evi-
dence of this if you are true in what you claim.
158  And the idolaters made blood ties between Allah 
and the angels when they claimed the angels are Al-
lah’s daughters and their mothers are the elite jinns. 
But the jinns already know Allah will bring them to 
be reckoned, so if there was lineage between Him 
and them he would not bring them for that.
159  Pure is Allah and exalted from what the idola-
ters describe Him with of that which does not befit 
Him, such as children, partners.
160  Except Allah’s chosen servants, as they do not 
describe Allah except with the qualities of majesty 
and perfection which are befitting for Him.
161  So you, O idolaters, and what you worship be-
sides Allah.
162  You cannot misguide anyone from the true re-
ligion.
163  Except one whom Allah has decreed is from the 
people of hell, as Allah will carry out His decree 
regarding him and so he will disbelieve and enter 
the fire. As for you and your gods, you do not have 
power over that.
164  And the angels said, stating their servitude to 
Allah and their being free of what the idolaters 
claimed: “There is nobody amongst us except that he has a known position in Allah’s worship and obedience.
165  And we, the angels, are standing in rows in Allah’s worship and His obedience.
166  And we declare Him pure of qualities and descriptions which do not befit Him”.
167  - 170  And the idolaters from the people of Makkah used to say before Muhammad (peace be upon him) was sent: “If 
we had a book of the previous people, such as the Torah for example, we would have worshipped Allah sincerely”. But 
they are lying in that, as Muhammad (peace be upon him) brought them the Qur’ān but they disbelieved in it. So soon 
they will know the severe punishment that is waiting for them on the day of judgment. 
171  And My word to My messengers, which nobody can adjust or refute, has already passed that they will be helped 
against their enemies through the proof and strength I have favoured them with. 172  And My word to My messengers, 
which nobody can adjust or refute, has already passed that they will be helped against their enemies through the proof and 
strength I have favoured them with. 173  And victory is for My army which fights in My way, so that My word is the high-
est. 174  So turn away, O Messenger, from these stubborn idolaters until a time which Allah knows, until the time of their 
punishment comes. 175  And look at them when the punishment comes upon them, for they themselves will see when see-
ing will not benefit. 176  Then do these idolaters hastily seek the punishment of Allah? 177  Then when Allah’s punishment 
comes upon them, what a bad morning will theirs be! 178  And turn away, O Messenger, from them when Allah decides 
their punishment. 179  And look, for these people will see the punishment and punishment of Allah that comes upon them. 
180  O Muhammad, exhalt your Lord declaring his glorification, the Lord of Honour, and exalt Him above the qualities 
of deficiency the idolaters describe Him with. 181  And Allah’s greetings and His praise be for His noble messengers. 182  
And all praise is for Allah, as He is deserving of it, and He is Lord of all the creation. They have no lord besides Him.

 Beneficial Points:
1. The divine custom of Allah is to help the messengers and those who inherit and pass on the knowledge of the message 
through proof and dominance, and there is a great glad tiding in the verses that the one described as being from Allah’s 
army will be dominant and helped.  2. The verses contain proof of the helplessness of the idolaters and their idols from 
misguiding anyone, and a glad tiding for Allah’s chosen servants that Allah through His power will save them from the 
misguidance of those individuals who are misguided and aim to lead others astray.  

٣٨٨٨
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i thënë njëri-tjetrit: “Vazhdoni në atë rrugë që keni qenë (para se të vijë Muhamedi) dhe bëhuni të qëndrueshëm në adhurimin 
e zotave tuaj. Në të vërtetë plani që synohet është që ju të hiqni dorë prej idhujve tuaj e të adhuroni një Zot të Vetëm, si dhe të 
bëheni ndjekësit e Muhamedit. Kështu ai ka për të qenë mbi ne.

7  Kurrë nuk e kemi dëgjuar për diçka të tillë, që dikush të pretendojë t’i bëjë të gjithë njerëzit të adhurojnë një Zot të Vetëm. 
Madje as në fenë e mëparshme, ndaj ky është vetëm një trillim. 8  Vallë, në mesin e gjithë neve, atij i paska zbritur Përkujtimi 
- Kurani, ndërkohë që ne jemi paria dhe udhëheqësit e këtij populli?!” Jo, por ata dyshojnë në Përkujtimin Tim, sepse akoma 
nuk e kanë shijuar dënimin Tim. Madje, ata që i thanë këto fjalë, do të vazhdojnë me dyshimet, idhujtarinë e mohimin e asaj 
që Ne ta shpallëm ty (o i Dërguar) derisa ta shijojnë dënimin që u premtohet. 9  A mos vallë ata idhujtarët përgënjeshtrues 
posedojnë depot e Mirësisë së Zotit tënd të Plotfuqishëm, të Cilin nuk ka kush ta mposhtë, e i Cili i jep çfarë të dojë kujt të 
dojë. Dhe nga depot e mirësisë së Tij është edhe profetësia, që Ai ia jep kujt të dojë dhe nuk janë ata që e përcaktojnë se kujt 
duhet t’ia dhurojë Ai profetësinë e shpalljen e Librit dhe kujt jo?! 10  Apo mos vallë e kanë ata pushtetin e qiejve dhe të Tokës 
dhe të gjithçkaje që gjendet në mes tyre, që ta përcaktojnë ata se kush duhet të ketë autoritetin, pushtetin e suksesin?! Atëherë, 
le të ngjiten deri në qiell me mjetet që kanë dhe ta bëjnë këtë, nëse munden. Por ja që nuk kanë mundësi. 11  Ata nuk janë 
tjetër vetëm se një ushtri e dështuar ndër ato ushtri që Allahu i ka shkatërruar e zhdukur edhe më parë. 12  Para tyre madje pati 
mohuar edhe populli i Nuhut, Adi dhe Faraoni me ndërtimet e tij të larta,

13  edhe Themudi, populli i Lutit dhe banorët e Ejkes- popull i Shuajbit, që qenë ushtri të fuqishme e të mirëorganizuara.
14  Të gjithë ata i konsideruan të dërguarit e Mi gënjeshtarë, ndaj i ndëshkuam për mohimin e tyre. 
15  Ndërsa këta të popullit tënd po presin vetëm një britmë, e asgjë më shumë se aq që të gjithë të bien të vdekur në vend, 

nëse të mohojnë ty. 16  Kjo, sepse ata thanë me përqeshje e mohim: “O Zoti ynë! Na e përshpejto pjesën tonë të dënimit, që ta 
shohim atë që në jetën e kësaj bote, para se ta vuajmë në Ditën e Llogarisë!”

 Mësime nga ajetet:
 Në suren pararendëse Allahu u betua në engjëjt e përgjegjësitë e tyre, ndërsa në këtë sure Ai u betohet në shpalljen e Kuranit për të 
treguar madhështinë e tij dhe domosdoshmërinë për ta pranuar atë me besim e bindje, duke u thelluar në kuptimet e tij.
 Zotërimi i mendësisë materialiste te idhujtarët shfaqet te dëshira e tyre që Shpallja hyjnore të zbresë te njerëzit e fuqishëm e me 
pozitë.  Shkaqet që i shtyjnë mohuesit ta refuzojnë besimit janë: mendjemadhësia, arroganca dhe shpërfillja e së Vërtetës.

SURJA “SAD”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Rikujtimi i përballjes me të kotën dhe përfundimi 
i saj.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Sâd! Betohem për Kuranin e mbushur me këshilla 

e urtësi për njerëzit, që t’u sjellë atyre dobi si në këtë 
botë ashtu edhe në botën tjetër. Me të vërtetë që çështja 
nuk është ashtu siç mendojnë mohuesit(se ky Kuran 
është një sajim i Muhamedit).

2  Mirëpo mohuesit janë në refuzimin e mendjema-
dhësinë e tyre, si dhe në kundërshti e armiqësi me të 
Vërtetën(se nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin 
përveç Allahut)!

3  E sa e sa breza para mohuesve të tillë, Ne i patëm 
zhdukur ndër shekuj?! Sa herë që atyre u vinte ndësh-
kimi i Allahut, ata luteshin për shpëtim. Por ajo nuk 
ishte koha për t’i shpëtuar prej shkatërrimit!

4  Madje, edhe ata çuditeshin që u erdhi një para-
lajmërues nga mesi i tyre t’i ndalonte prej idhujtarisë 
e gjynaheve, para se mbi ta Allahu të lëshonte ndësh-
kimin. Mirëpo mohuesit, edhe pse i panë argumentet 
e qarta, thonë ashtu siç thonë edhe idhujtarët e Mekës 
për ty, o i Dërguar: “Ky është vetëm se një magjistar 
që i magjeps njerëzit dhe gënjeshtar që pretendon se 
është i dërguar.

5  A dashka ai t’i bëjë të gjithë zotat që besojnë nje-
rëzit një Zot të Vetëm, duke i mohuar të gjithë, për të 
adhuruar vetëm Atë?! Me të vërtetë, kjo është gjëja 
më e çuditshme e dëgjuar ndonjëherë!”

6  Pastaj paria dhe udhëheqësit e tyre u larguan, duke 

Sūrah Saad
 Topic of the Sūrah:

It focuses on the issue of disputing falsehood and 
its outcome.

 Explanation:
1  Saad. By the Qur’ān containing reminder. The 

discussion on similar letters has already passed 
in the beginning of Sūrah Al-Baqarah. I swear by 
the Qur’ān which is full of admonition, reminding 
mankind that which benefits them in their world-
ly life and the Afterlife. The matter is not as the 
idolaters think, namely that Allah has partners be-
side Him. 2  But the disbelievers are in fanaticism 
and arrogance towards the oneness of Allah, and 
in opposition to Muhammad (peace be upon him) 
and hatred for him. 3  How many generations 
who denied their messengers before them have I 
destroyed, they called out seeking help when the 
punishment fell upon them. But the time was not 
the time to be saved from the punishment where 
seeking help from Him would benefit them. 4  
And they expressed surprise when a messenger 
came to them from themselves to warn them of Al-
lah’s punishment if they remain in their disbelief. 
And the disbelievers said when they saw the proof 
for the truthfulness of what Muhammad (peace be 
upon him) brought: “This is a magician who per-
forms magic on people, and a liar in claiming that 
he is a messenger from Allah who receives reve-
lation. 5  Has he made the numerous gods into 
one God, besides whom there is no god? This act 
of his is extremely strange”. 6  And their leaders 
and elders went, saying to their followers: “Carry 
on with what you are upon and do not enter the re-
ligion of Muhammad. Remain firm on worshipping 

your gods. That which Muhammad is calling you towards, namely worshipping one god, is something planned which he 
wants so that he can dominate over us and have followers for himself. 7  We have not heard the oneness of Allah which 
Muhammad is calling us towards in what we found our fathers on nor in the religion of Jesus (peace be upon him). What 
we have heard from him is nothing but a lie and fabrication. 8  Is it right that the Qur’ān is revealed to him from amongst 
us and he is chosen for it, and it is not revealed to us whereas we are great leaders?” But these idolaters are in doubt 
about the revelation which is revealed to you. And they have not yet tasted the punishment of Allah, so they have been 
deceived due to their being given respite. If they were to taste it, they would not have the audacity to disbelieve in Allah 
and doubt what is revealed to you. 9  Or do these denying idolaters have treasures of the grace of your Lord, the Mighty 
whom nobody can overpower, who gives what He wants to whom He wants? And from His treasures is prophethood, 
so He gives it to whom He wishes. It is not for them that they should give it to whom they want and stop it from whom 
they want. 10  Or do they have the kingdom of the heavens and the earth, and possession of everything therein so they 
may chose who to give it to? If this is what claim they are making then let them adopt the means to go up to the heavens 
so they can then rule how they wish from above the heavens in who should be given and who should be held back from. 

11  These deniers of Muhammad (peace be upon him) are a defeated army like the armies which came before them who 
denied their messengers and so I destroyed them. So that will occur with this army as occurred with others. 12  These 
deniers are not the first to deny, because the people of Noah, Aad, and the powerful Pharaoh denied before them. 13  And 
Thamud, the people of Lot and the people of Shu’ayb denied. Those are the groups who were all united in their denial of 
the messengers and disbelief of what they brought. 14  There is not a single one of these groups except that it denied the 
messengers. So Allah’s punishment was justified for them and His punishment befell them, even though it was delayed 
for a while.   15  These deniers of Muhammad (peace be upon him) are not waiting except for the second blowing of the 
Trumpet in which there shall be no return. Then the punishment will fall upon them if they had died in a state of denial.  

16  And they said mockingly: “Our Lord, give us our share of punishment in the worldly life before the day of judgment”.
 Beneficial Points: 1. Allah swore an oath by the great Qur’ān, so it is necessary to receive it with faith and accept-

ance, and to dedicate oneself to extracting its meanings.  2. The causes for the disbelievers to turn away from faith are: 
arrogance, tyranny, considering oneself above following the truth, and opposing Allah and the guidance of His Messenger 
(peace be upon him).
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23  Njëri prej tyre iu drejtua Daudit dhe i tha: “Në të vërtetë, ky që është me mua, është një vëllai imi, i cili ka nëntëdhjetë 
e nëntë dele, ndërsa unë kam vetëm një dele. Ai më tha: “Ma jep mua delen tënde dhe ta mbaj unë!” E kur unë ia lashë atij 
(për një kohë) dhe desha që të ma kthente atë përsëri, ai më mundi me fjalë e nuk ma dha atë që kisha (të njëjtën)!”.

24  Daudi i tha: “Vërtet që ai të ka bërë padrejtësi që ta ka mbajtur delen tënde dhe e ka bashkuar atë me delet e veta, 
duke mos ta kthyer atë që ti kishe(të njëjtën)! Shumë njerëz, në marrëdhëniet mes tyre, i bëjnë padrejtësi njëri-tjetrit, 
me përjashtim të atyre që besojnë e bëjnë vepra të mira, por që të tillët janë vërtet pak!” Aty Daudi e kuptoi se u nxitua 
kur gjykoi para se të dëgjonte edhe palën tjetër dhe mendoi se Ne e kemi vënë në sprovë, prandaj ai menjëherë i kërkoi 
falje Zotit të vet dhe u përul, duke rënë në sexhde i penduar.

25  Ne ia falëm atij atë që ishte mes tij e Allahut, prandaj në Botën Tjetër ai është prej të afërmve me një pozitë të nde-
ruar tek Allahu.

26  “O Daud! Ne të kemi bërë sundimtar në tokë, në mënyrë që të gjykosh me drejtësinë çështjet fetare e tokësore. 
Prandaj, kur të gjykosh mes njerëzve, gjyko me drejtësi e mos i ndiq ndjenjat e kota, duke i dhënë përparësi njërit ndaj 
tjetrit apo duke e dëgjuar njërin dhe lënë tjetrin! Ndjekja e ndjenjave të kota, të largon nga Rruga e Drejtë e Allahut! 
Ata që devijojnë duke u larguar prej Rrugës së Drejtë të Allahut do të kenë një dënim të ashpër, për shkak se harrojnë 
Ditën e Gjykimit.”

 Mësime nga ajetet:
 Gjithmonë kanë ekzistuar shpifjet ndaj të dërguarve, përfshirë edhe Daudin, pavarësisht vlerave e argumenteve që 
Allahu u kishte dhuruar lajmëtarëve të Tij. Megjithatë, Allahu u ka kërkuar atyre që të bënin durim.
 Para se të gjykojë, gjykatësi duhet të zhvishet nga çdo ndjenjë personale që mund të ketë për dikë dhe nuk duhet të 
nxjerrë një gjykim përfundimtar, pa i dëgjuar të dyja palët dhe argumentet përkatëse.
 Mendimet e gabuara mbjellin frikësim dhe pasiguri, kurse pendimi është fuqi dhe siguri në vetvete.
 Të dërguarit ishin të mbrojtur prej gjynaheve, mirëpo gjatë gjykimeve të tyre mes njerëzve ata mund të ishin të pa-
vëmendshëm ose mund të harronin; megjithatë Allahu sillej me ta me butësi.
 Lejueshmëria e marrëveshjeve dhe sipërmarrjeve mes njerëzve, me qëllim përfitimi mes tyre.

17  Prandaj, duro (o i Dërguar) e mos u ligështo në 
thirrjen tënde, për shkak të asaj që ata thonë për 
ty! Kujto shembullin e robit Tonë - Daudit, të cilit i 
dhamë dorë në përballje me armiqtë e vet dhe qën-
drueshmëri në kryerjen e adhurimeve ndaj Allahut. 
Në të vërtetë ai ishte i përgjëruar ndaj Allahut, duke 
iu drejtuar Atij me lutje e me vepra të mira për të 
fituar kënaqësinë e Tij. 

18  Ne i mundësuam që edhe malet ta madhëronin 
Allahun bashkë me të, sa herë që ai e madhëronte 
Allahun (pranë tyre) në mbrëmje dhe në mëngjes, 

19  bashkë me zogjtë e tubuar, të cilët e ndalnin 
fluturimin dhe të gjithë së bashku (secili në më-
nyrën e vet) i drejtoheshin Allahut me madhërim, 
përgjërim e përulje. 

20  Pas kësaj, Ne ia përforcuam pushtetin, me auto-
ritetin, fuqinë e ndihmën që i mundësuam kundër 
armiqve të tij. Ne i dhamë urtësinë e të qenit pejga-
mber me dijen për të gjykuar drejt, si dhe aftësinë 
e elokuencës, për t’u shprehur në mënyrën më të 
kuptueshme e më të prerë, si në fjalë ashtu edhe 
në gjykim.

21  A të ka ardhur ty (o i Dërguar) tregimi mbi 
çështjen e kundërshtuesve?! Kur palët që ishin në 
kundërshti u ngjitën në çatinë e tempullit të Daudit 
në errësirën e natës, ndërkohë që Daudi po falej në 
vendin e tij të adhurimit?!

22  E kur ata hynë frikshëm tek Daudi, atë e zuri 
paniku nga mënyra se si hynë. Pasi ata e panë se ai 
u frikësua prej tyre, i thanë: “Mos u frikëso, pasi ne 
jemi thjesht dy palë në kundërshtim e i kemi hyrë 
në hak njërit-tjetrit. Prandaj gjyko mes nesh me 
drejtësi e mos iu shmang së vërtetës në çështjen 
tonë, por na udhëzo në rrugën e duhur! Ç’duhet 
të bëjmë?!”

17  O Messenger, be patient on the things these de-
niers say which do not please you, and remember 
My servant David, who had the power to fight his 
enemies and persevere in Allah’s obedience. He 
used to turn to Allah frequently through repentance 
and actions which please Him.

18  I subjugated the mountains with David. They 
would exalt with his exalting at the end of the day 
and its beginning at sunrise.

19  And I subjugated the birds held in the air. Each 
of them was obedient, exalting out of following 
him.

20  And I strengthened his kingdom through the 
awe, strength and help against his enemies I had 
given him. And I gave him prophethood and cor-
rectness in his affairs. And I gave him clear elo-
quence in every objective, and decisiveness in 
speech and wisdom.

21  O Messenger, has the news of the two disputants 
come to you, when they climbed upon the place of 
worship of David (peace be upon him)?

22  When they entered upon David suddenly, so he 
became frightened due to their strange act of enter-
ing upon him in this most unusual of ways. When 
they saw his fear, they said: “Do not fear. We are 
two disputants, one of us having wronged the oth-
er, so judge between us justly and do not be unjust 
when you judge between us, and guide us to the 
right path which is the path of correctness”.

23  One of the disputants said to David (peace be 
upon him): “This man is my brother. He has nine-
ty-nine ewes and I have one ewe. He asked me to 
give him that too and he has overpowered me in 
proof”.

24  Then David judged between them and addressed the claimant, saying: “Your brother has wronged you when he asked 
you to add your ewe to his ewes. And many partners oppress one another by taking their rights and not being fair, except 
the believers who do good actions, for they are fair with their partners and do not wrong them. But those attributed with 
that are few”. And David (peace be upon him) was convinced that I only put him to test through this dispute, so he sought 
forgiveness from his Lord and prostrated to get close to Him, and repented to Him.

25  So I responded to him and forgave him that. And he is amongst the close ones with Me, and for him is a good return 
in the Afterlife.

26  O David, I made you a deputy on earth to execute worldly and religious rulings and judgments, so judge between peo-
ple with justice. And do not follow desires in your judgement between people, by inclining towards one of the disputants 
due to relationship or friendship, or by turning away from him due to enmity, whereby desires will misguide you from 
Allah’s straight path. Those who go astray from Allah’s straight path will have a severe punishment due to their forgetting 
the day of reckoning, because if they were to remember it and fear it they would not incline to their desires.

 Beneficial Points:
1. The virtues of Allah’s Prophet David and the miracles Allah chose him with have been stated.
2. The Prophets (peace be upon them) are protected from mistakes in conveying on Allah’s behalf, as the objective of 
messengership cannot be achieved except through that. However, sometimes certain things according to human nature, 
such as forgetfulness or absentmindedness from a ruling, occur from them, but Allah corrects them and quickly shows 
His grace to them.
3. The scholars have proven the permissibility of partnership between two or more people from the saying of Allah: “And 
many associates oppress one another”.
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vend të përmendjes (e adhurimit) të Zotit tim, derisa perëndoi dielli dhe harrova të fal namazin e ikindisë!”.
33  I zemëruar, u tha shërbëtorëve të vet: “M’i sillni mua edhe një herë ata (kuajt)!” Kur ia sollën përsëri, ai ua preu këmbët dhe qafat 

e tyre me shpatë. 34  Atëherë Ne e sprovuam Sulejmanin duke vënë mbi fronin e mbretërisë të tij një shejtan që kishte marrë me formë 
njerëzore. Për pak kohë ishte ai që i merrte vendimet në vend të Sulejmanit. Pastaj Allahu ia ktheu Sulejmanit mbretërinë dhe kontrollin 
e plotë mbi xhindet dhe shejtanët e tjerë.

35  Ai tha: “O Zoti im! Më fal mua për atë që kam bërë e më dhuro pushtet e fuqi, që ta kem vetëm unë, e që nuk do ta ketë askush 
tjetër pas meje! Me të vërtetë Ti (o Allah) je Dhurues e Bujar i Madh!”

36  Ne iu përgjigjëm lutjes së tij dhe ia nënshtruam atij erën, e cila me urdhrin e tij lëvizte me fuqi e shpejtësi, duke fryrë lehtësisht 
atje ku ai dëshironte. 37  Gjithashtu, i nënshtruam të gjithë xhindët e djajtë, që ishin të aftë në ndërtimin e objekteve dhe zhyteshin në 
thellësitë e deteve, duke ia kryer atij çdo urdhër që jepte në punë të vështira e të rënda dhe me nxjerrjen e margaritarëve e të thesareve 
të çmuara. 38  Ndërsa xhindët dhe shejtanët e tjerë, që nuk pranuan t’i bindeshin atij, Ne i lidhëm me zinxhirë e pranga, duke mos 
pasur mundësi që të iknin e as të lëviznin.

39  “O Sulejman! Kjo është dhurata Jonë për ty, që Ne po ta japim si përgjigje ndaj asaj që kërkove prej Nesh. Prandaj jepi kujt të duash 
prej mirësisë tënde, pasi ti nuk do të japësh llogari as pse i dhe e as pse nuk i dhe kujt prej saj!”

40  Ai është i afërt tek Ne, me një pozitë të nderuar tek Allahu.
41  Kujto (o i Dërguar) gjithashtu edhe robin Tonë Ejubin, kur ai e luti Zotin e vet duke thënë: “Me të vërtetë, mua më ka prekur djalli, 

duke më goditur me mundim dhe vuajtje!”
42  Ne i thamë: “Godite tokën me këmbë!” Pasi ai e goditi atë, prej atij vendi doli një burim uji i pastër e i ftohtë. Ne i thamë:“Ky është 

një ujë i ftohtë. Lahu me të dhe pi prej tij!”

 Mësime nga ajetet:
 Nxitja që të meditohet rreth Kuranit, pasi asnjë prej germave e fjalëve të tij nuk është vendosur kot.  Këto ajete 
argumentojnë se përfitimi dhe dobia prej Kurani realizohet në varësi të pastërtisë së zemrës dhe aftësisë së njeriut për 
të kuptuar.  Ajetet argumentojnë edhe një rregull të njohur, i cili thotë: “Kush e lë diçka për hir të Allahut, Allahu ia 
kompenson me diçka më të mirë se ajo!”

27  Ne nuk e kemi krijuar qiellin, Tokën dhe as gjithçka 
që ndodhet mes tyre kot dhe rastësisht. Ky është mendimi 
i atyre që janë jobesimtarë. Mjerë për ata jobesimtarë, që 
e kanë këtë mendim të gabuar, kur ata të hyjnë në Zjarr 
të Xhehenemit, Ditën e Gjykimit për atë që kanë bërë. 
Atëherë do ta kuptojnë Urtësinë dhe Drejtësinë e Allahut 
mbi ta. Vërtet që për ta do të jetë një zhgënjim i madh! 

28  Apo mos vallë donit që t’i bënim ata që besuan Alla-
hun, ndoqën të Dërguarin e Tij dhe bënë vepra të mira 
me të njëjtin përfundim si ata që sjellin shkatërrim në 
Tokë, me anë të mohimit dhe gjynaheve?! T’i trajtojmë 
njëlloj të devotshmit që i përkushtohen Zotit të tyre me 
ata që kanë qenë mohues, hipokritë e të poshtër?! Barazia 
mes tyre është një padrejtësi, që kurrsesi nuk mund t’i 
mvishet Allahut të Lartësuar. (Përkundrazi, Allahu ka për 
t’i shpërblyer besimtarët e devotshëm, me futjen e tyre 
në Xhenet dhe ka për t’i ndëshkuar jobesimtarët fatkeqë 
me futjen e tyre në Zjarr, pasi kurrsesi ata nuk mund të 
jenë tek Allahu të barabartë, ashtu sikurse ata nuk mund 
të kenë as të njëjtin shpërblim.)

29  Vërtet që ky Kuran është një Libër i bekuar me dobi 
e urtësi të shumta. Ne ta kemi zbritur ty (o i Dërguar) me 
qëllim që njerëzit ta studiojnë e të thellohen në kuptimin e 
ajeteve (vargjeve) të tij, si dhe të këshillohen me të njerëzit 
mendimtarë me arsye e logjikë të shëndoshë.

30  Ne i dhuruam Daudit të birin - Sulejmanin, si një 
mirësi e bekim prej Nesh. Sa rob i mirë që ishte ai (Su-
lejmani)! Vërtet që ai kthehej shumë te Zoti i vet me 
pendim e përgjërim! 

31  Një pasdite atij i paraqitën kuaj race të shpejtë dhe 
të stërvitur, që qëndronin në tre apo në dy këmbë, e ai u 
mahnit prej tyre derisa perëndoi dielli.

32  Kur Sulejmani u kujtua se nuk e kishte falur namazin 
e pasdites, tha: “Unë i dhashë përparësi dashurisë ndaj të 
mirave (kuajve, bukurisë e kënaqësisë së kësaj bote), në 

27  And I did not create the heavens or the earth 
in vain, but rather I created them out of complete 
wisdom to prove the power of Allah and so that He 
is obeyed in them. That is the belief of those who 
deny the truth who believe they were created in 
vain. So woe to these disbelievers who believe this 
from the fire of hell on the Day of Judgment, when 
they die on the disbelief and bad opinion of Allah 
they are upon.

28  I will never make those who believe in Allah, 
follow His messenger and do good deeds like those 
who make the corruption on earth through disbelief 
and sins, nor will I make those who are mindful of 
their Lord by carrying out His orders and refrain-
ing from His prohibitions like the disbelievers and 
hypocrites who are engrossed in sins. Making them 
both equal is an injustice which does not befit Al-
lah. But rather Allah will reward the pious believers 
by entry into Paradise and punish the wretched dis-
believers by entry into the fire, because they are not 
equal in Allah’s sight so their reward is not equal in 
His sight too.

29  This Qur’ān is a book I revealed to you, O 
Prophet, abundant in good and benefit. I revealed 
it so that people ponder over its verses and contem-
plate its meanings, and so that the people of enlight-
ened superior intellect take lessons from it.

30  And I granted David his son Solomon, as a 
favour from Me to him and a grace so that he is 
pleased. What an excellent servant Solomon was. 
He would abundantly repent and turn to Allah.

31  Remember when at the time of Asr purebred fast 
horses were presented to him, standing on three feet 

with one foot raised. These purebred horses continued to be presented to him until sunset.
 So Solomon said: “I preferred love of wealth, these horses being part of it, over the remembrance of my Lord until the 
sun set.

33  Return these horses to me”. So they returned them to him, then he began striking their legs and necks with his sword.
34  And I tested Solomon and put on his chair part of a child, and that was when he swore by Allah that he will sleep with 

all of his wives and each one of them will bring forth a horseman to strive in Allah’s way. But he did not say in this oath 
of his: “if Allah wills”. So he slept with all of them, but none of them gave birth except one who gave birth to part of a 
child. Then Solomon repented to his Lord.

35  Solomon said: “My Lord, forgive me my sins and grant me a kingdom especially for me which no person will have 
after me. My Lord, You give abundantly and are very generous”. 36  So I responded to him and made the wind subservient 
to him. It would obey his order, gently. There was no shaking in it, despite its strength and its fast movement. It would 
carry him wherever he wanted. 37  And I made the satans subservient to him, complying with his orders. Some of them 
were builders and others were divers who would dive into the seas and take out pearls from them. 38  And from the satans 
there were rebellious ones who were made subservient for him. They were tied up in shackles, unable to move. 39  “O 
Solomon, this is My gift which I granted you in response to what you asked of Me. So give whom you want and stop 
from whom you want, as I will not take you to account in your giving or holding back”. 40  And Solomon is amongst the 
close ones with us, and he has a good return which he will return to, and it is Paradise. 41  O Messenger, remember My 
servant Job when he called upon Allah, his Lord: “The satan has afflicted Me with a tiring and tormentful matter”. 42  So 
I said to him: “Strike your foot on the ground”. So he struck his foot on the ground, then water sprung forth for him from 
it, which he would drink and bathe from and through it, his difficulty and pain would go.

 Beneficial Points:
1. The Qur’ān has been revealed for us to contemplate over it. 2. According to the soundness of a person’s heart and intel-
ligence will be the admonition and benefit he takes away from the noble Qur’ān.  3. It is necessary to maintain etiquette 
when going to people of virtue and position.  4. The verses contain proof for the famous principle: “Whoever leaves 
something for Allah, Allah gives him something better in its place”.  
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është në Xhenetet e Adnit të Përjetshëm, në të cilët ata do të hyjnë në Ditën e Gjykimit, ku portat e tyre do të jenë të hapura për ta. 51  Në ato 
vende, ata do të rrinë të mbështetur mbi divanet e zbukuruara të Xhenetit dhe do të kërkojnë prej shërbyesve t’u sjellin çdo gjë që u pëlqen e u 
shijon prej frutave e pijeve të shumta e të llojllojshme. 52  Sikurse pranë tyre do të jenë edhe hyritë (gratë) e Xhenetit, të cilat i përqendrojnë 
shikimet e tyre vetëm tek bashkëshortët e vet të një moshe, duke mos i tërhequr asnjë bukuri tjetër në Xhenet përveç tyre.

53  Kjo që ju është premtuar juve (o besimtarë) prej shpërblimit të mrekullueshëm, do të jetë për ju në Ditën e Gjykimit, kur të shpërbleheni 
për veprat tuaja të mira që keni bërë në jetën e dynjasë. 54  Ky është furnizimi Ynë dhe furnizimi Ynë as nuk ndërpritet e as nuk përfundon 
kurrë! 55  Ky shpërblim që u përmend, është për ata që dëshirojnë të besojnë e të bëjnë vepra të mira. E sa u përket atyre që kalojnë çdo kufi 
me mohimin e Allahut dhe bërjen e krimeve, të tillët, kur të kthehen tek Allahu në Ditën e Gjykimit, do të gjejnë ndëshkimin më të keq.

56  Ai ndëshkim do të jetë Xhehenemi, i cili ka për t’i mbështjellë në brendësinë e vet dhe aty ata do të vuajnë djegien e përcëllimin e tij. Atje 
ata do të kenë shtretër. Eh, sa shtretër të tmerrshëm do të jenë për ta!

57  Ky do të jetë ndëshkimi për ta. Madje, atyre do t’u jepet për të pirë një tretje në kulmin e nxehtësisë së saj, bashkë me qelbin që do rrjedhë 
prej djegieve të trupave të banorëve të Zjarrit. Le ta pinë atë, pasi ajo do të jetë pija e tyre e vetme, e cila nuk do t’ua shuajë kurrë etjen.

58  Për ta do ketë edhe dënime të tjera të ngjashme, sipas llojit të veprave e krimeve që kanë bërë në dynja.
59  Pasi të kenë hyrë në Xhehenem, mes tyre do të fillojë armiqësia e sharja, duke u distancuar secili prej njëri-tjetrit. Sa herë që atyre u bashkë-

ngjitet ndonjë grup tjetër për t’u ndëshkuar me ta, u thuhet: “Kjo turmë, do të jetë në të njëjtin vend me ju në Zjarr të Xhehenemit!” dhe ata do 
përgjigjen, duke thënë: “Kurrë mos paçin mirëseardhje në këtë vend!” Dhe të gjithë së bashku do të vuajnë ashpërsinë e Zjarrit!

60  Grupi i ardhur ua kthen prijësve të tyre jobesimtarë: “Përkundrazi,- o paraprijësit tanë - ju mos paçit kurrë mirëseardhje në këtë vend, pasi 
ju u bëtë shkak që të na sillnit në këtë dënim të dhembshëm, me devijimet dhe mashtrimet tuaja!” Eh, sa vendqëndrim i keq është ai për të 
gjithë ata! 61  Pastaj, ata do të thonë: “O Zoti ynë! Kush na priu neve, duke na devijuar e larguar prej udhëzimit, derisa përfunduam këtu? O 
Zot shtojua atyre dënimin shumëfish!”

 Mësime nga ajetet:
 Kush duron në vështirësi, Allahu i Lartësuar ka për t’i dhënë shpërblim të shpejtë në jetën e kësaj bote dhe të mëvonshëm në botën tjetër, si dhe 
ka për t’iu përgjigjur lutjeve të tij. Në këto ajete ekziston argumenti i mbajtjes së betimeve, edhe kur ato mund të jenë bërë në kohë nervozizmi, 
nëse me mbajtjen e tyre synohet edukimi e përmirësimi i vetes e i të tjerëve.  Këto ajete tregojnë se Allahu u mundëson besimtarëve të mirë 
e sakrifikues shtegdalje dhe lehtësime në kryerjen e dispozitave të Tij, duke mos i bërë padrejtësi askujt.

43  E pas kësaj atij iu largua e keqja, shqetësimi e ngacmimi 
i shejtanit. Ne i mundësuam përsëri familjen e tij, duke i 
dhuruar fëmijë e pasardhës edhe aq sa kishte më parë, si 
mëshirë nga ana Jonë për durimin e tij. Sprova e tij duhet të 
jetë këshillë e përkujtim për njerëzit e mençur, për të kuptuar 
se për ata që durojnë do të ketë shpërblim edhe më të mirë 
se ajo që kanë humbur, si në këtë botë ashtu edhe në botën 
tjetër. 44  “Dhe meqë ti, kur ishe i sëmurë, nga zemërimi u 
betove se do ta godisje gruan tënde me njëqind goditje, merr 
me dorën tënde njëqind fije të holla bime dhe me lehtësi godite 
atë njëherësh me to. Mos e shkel betimin, por as mos e lëndo 
atë, pasi edhe ajo (pavarësisht faktit që të ka zemëruar) ka 
qenë e duruar në shërbimin tënd!” E ai ashtu bëri. Vërtet që 
pas një sprove të gjatë, Ne e gjetëm atë përsëri të durueshëm 
e të qëndrueshëm në besim. Sa rob i mirë që ishte ai! Vër-
tetë që ai i kthehej shumë Allahut me pendim e përgjërim! 

45  Madje kujto (o i Dërguar) edhe robërit Tanë: Ibrahimin, 
Is’hakun dhe Jakubin, të cilët ishin të fortë në besim e në 
zbatimin e dispozitave të Allahut, si dhe shumë largpamës 
për të arritur të Vërtetën.

46  Ne i patëm përzgjedhur ata në mesin e mbarë njerëzimit 
me një përzgjedhje të veçantë, për t’i bërë përkujtim e she-
mbull të mirë për të gjithë njerëzit, me besimin, sinqeritetin 
e veprat e tyre të mira, që edhe ata (njerëzit) të përpiqen për 
të fituar jetën e përjetshme. 47  Tek Ne ata janë prej atyre që 
i kemi ngritur e lartësuar, për shkak të bindjes e adhurimit 
të tyre, si dhe i kemi përzgjedhur për të bartur e përcjellë 
mesazhin Tonë te njerëzit. 48  Kujto mirë (o i Dërguar) edhe 
Ismailin, El’jesa’n dhe Dhul’kiflin, pasi të gjithë kanë qenë 
prej të përzgjedhurve e me pozitë tek Allahu. 49  Ky Libër 
që të është shpallur ty (o i Dërguar) është një përkujtim vle-
rësues e i mirë për këta të dërguar. Ndërsa për të devotshmit 
e përkushtuar, që kryejnë porositë e Allahut dhe largohen prej 
gjynaheve, do të ketë shpërblim të mirë kur të kthehen tek 
Allahu në botën tjetër. 50  Ky shpërblim i mrekullueshëm 

43  So I responded to him and removed the difficul-
ty he was affected by, and I gave him his family and 
added to them a like number of sons and grandsons, 
as a mercy from Me to him and a reward for his 
patience, and so that the people of superior intellect 
are reminded that the outcome of patience is ease 
and reward. 44  When Job became angry with his 
wife, he swore an oath he will lash her a hundred 
times, so I said to him: “O Job, take a bunch of 
stalks in your hand and hit her with them, to fulfil 
your oath. And do not break the oath you made”. So 
he took a bunch of stalks and hit her with them. I 
found him to be patient in what I afflicted him with. 
What an excellent servant he was. He would turn to 
Allah abundantly. 45  O Messenger, remember My 
servants I chose and the messengers I sent: Abra-
ham, Isaac and Jacob. They were people of strength 
in Allah’s obedience and seeking His pleasure, and 
they were people of true insight into the truth. 46  I 
favoured them with a special favour I chose them 
with, which was filling their hearts with the remem-
brance of the abode of the Afterlife, preparing for 
it through good actions and calling people towards 
acting for it. 47  And they were with Me amongst 
those I chose for My obedience and worship, and 
whom I selected to bear My message and convey it 
to the people. 48  O Prophet, remember Ishmael, the 
son of Abraham, and remember Elisha, and remem-
ber Dhul-Kifl, and praise them well as they deserve 
it. And all of these were amongst the chosen and 
selected in Allah’s sight. 49  This is a reminder of 
these people through good praise in the Qur’ān. 
And for the Mindful through carrying out the or-
ders of Allah and refraining from His prohibitions is a good return in the abode of the Afterlife. 50  This good return is 
gardens of residence they will enter on the Day of Judgment, whose doors will be opened to welcome them. 51  Reclining 
on couches which will be adorned for them. They will ask their attendants to present to them the many different types of 
fruit they will desire and the drinks they will desire, such as wine and so forth. 52  And with them will be women, all of 
similar age, whose gaze will be limited only to their husbands. 53  O Alah-conscious people, this is the pleasant reward 
you are being promised on the day of judgment for your good deeds you used to do in the world. 54  This reward I have 
mentioned is My provision I will give to the Alah-conscious on the Day of Judgment, and it is continuous provision 
which will not pause or end. 55  This that I mentioned is the reward of the Mindful. And those who trespass the limits 
of Allah through disbelief and sins will have a reward different to that of the Mindful, so for them is a bad return they 
shall return to on the day of judgment. 56  This reward is hell which will surround them, and they will suffer its heat and 
flames. From it they will have a spread, so what an evil spread is theirs. 57  This punishment is extremely hot water, and 
pus which will flow from the bodies of the people of hell being punished in it, so they should taste it as it is their drink. 
However it is a drink which does not quench thirst. 58  And they will have another punishment like this punishment. 
They will have a number of various punishments they will be punished with in the Afterlife. 59  And when the people of 
hellfire will enter, they will dispute with one another, cursing and disassociating from one another. When it will be said 
to those already in the fire: “This is a new group of those that will inhabit the fire with you, they will respond:” “May 
they not be welcome, they will suffer the punishment like we are suffering” 60  The group of followers will say to their 
leaders who were followed: “But rather you, O leaders who were followed, no welcome to you, as you are what caused 
us this painful punishment by misguiding us and leading us astray”. What a terrible settlement this is, the settlement of 
hell fire for them all. 61  The followers will say: “Our Lord, whoever lead us astray from the guidance after it came to us, 
double his punishment in the fire”.

 Beneficial Points:   1. Whoever is patient upon difficulty, Allah will reward him with an immediate and future reward, 
and respond to his call when he calls upon Him.  2. The illness of Job (peace be upon him) was not repulsive, as he was 
a prophet who mixed with the people.  3. The verses contain proof that the husband may withhold himself from his wife 
to correct her, as did Job (peace be upon him) with his wife.
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prej tij, duke ia kthyer shpinën. 69  A e kuptoni se unë nuk kisha dijeni për engjëjt lart, kur ata e diskutonin mes tyre çështjen e Ademit, 
nëse këtë nuk do të ma kishte shpallur Allahu?!

70  Mua më është shpallur se jam vetëm një paralajmërues me një sqarim sa më të mirë për ju.”
71  Tregoju atyre (o i Dërguar) kur Zoti yt u tha engjëjve: “Në të vërtetë, Unë po krijoj një qenie prej balte - Ademin.
72  Kur Unë ta kem përfunduar krijimin e tij, duke i dhënë atij formë dhe t’i kem fryrë prej shpirtit Tim duke i dhënë jetë, atëherë të 

gjithë ju bini për të në sexhde!”
73  E kur Allahu e përfundoi krijimin e tij, të gjithë engjëjt së bashkuranë në sexhde për Ademin, duke iu bindur urdhrit të Allahut,
74  përveç Iblisit, i cili tregoi mendjemadhësi e nuk pranoi që të bënte sexhde. Ai, me mendjemadhësinë e treguar ndaj urdhrit të Allahut, 

u kthye mohues i Urtësisë e i Drejtësisë së Allahut.
75  Allahu i tha: “O Iblis, ç’të pengoi ty, që t’i bësh sexhde atij që Unë e krijova Vetë me dy Duart e Mia?! A mos je përçmues (i të 

tjerëve) a po mos je prej atyre që e shohin veten më lart (se të tjerët)?!” 
76  Iblisi tha: “Unë  jam më i mirë se ai, pasi mua më krijove prej zjarri, ndërsa atë e krijove prej balte!” Dhe kështu e kundërshtoi 

Zotin me mëtimin se zjarri është më i mirë se balta.
77  Allahu i tha: “Dil prej aty ku je (prej Xhenetit), pasi ti je i mallkuar e i përçmuar.
78  Mallkimi Im do të jetë mbi ty, duke të përjashtuar prej Mëshirës Sime, deri në Ditën e Gjykimit, kur të gjithë kanë për të dhënë 

llogari për atë që kanë bërë!”.
79  Iblisi i tha: “O Zoti im! Më jep afat që të jetoj deri në Ditën kur të ringjallen të gjithë!”
80  Allahu i tha: “Ty do të të jepet afat, 81  por vetëm deri në ditën e Momentit të Caktuar, Momentin e Kijametit, kur do të jetë edhe 

fundi yt!” 82  Iblisi i tha: “Atëherë unë betohem në Plotfuqinë dhe Madhështinë Tënde, se kam për të t’i devijuar e mashtruar të gjithë 
bijtë e Ademit, 83  përveç besimtarëve të Tu të sinqertë, që do t’i mbrosh prej devijimit e mashtrimeve të mia e i ke përzgjedhur që të 
të adhurojnë vetëm Ty!” 

 Mësime nga ajetet:
 Analogjia dhe përpjekja individuale në mendim, ndërkohë që argumentet janë të qarta, është një shteg i gabuar.  Mohimi i Iblisit 
është një mohim që buron prej inatit, mllefit dhe mendjemadhësisë.  Shejtani nuk ka asnjë ndikim tek robërit që ka përzgjedhur Allahu 
dhe u ka mundësuar që ta adhurojnë vetëm Atë. 

62  Për shkak se disa prej njerëzve patën besuar e qenë 
penduar para se të vdisnin, duke përfituar kështu Faljen 
e Mëshirën e Allahut; banorët e Zjarrit do t’i drejtohen 
njëri-tjetrit, duke pyetur për ta: “Si nuk po i shohim disa 
njerëz në Zjarr, të cilët në jetën e dynjasë ne i patëm 
konsideruar keqbërës të këqij?!

63  A mos vallë, ne gabimisht i patëm përçmuar dhe ata 
nuk e meritonin ndëshkimin? Apo mos vallë shikimet tona 
nuk janë të afta që t’i shohin këtu në Zjarr?!” E kështu 
atyre do t’u shtohet dëshpërimi akoma edhe më shumë, 
kur ta kuptojnë se ata patën besuar e qenë udhëzuar para 
vdekjes së tyre, duke u bërë muslimanë.

64  Ai ndëshkim e ajo armiqësi (e grindje) e banorëve të 
Zjarrit të Xhehenemit është një e vërtetë e madhe, rreth 
të cilës nuk ekziston asnjë dyshim. 

65  Thuaji (o Muhamed) jobesimtarëve të popullit tënd: 
“Unë jam vetëm një paralajmërues, që t’ju paralajmëroj 
para se t’ju përfshijë ndëshkimi i Allahut për shkak të 
mohimit tuaj, si dhe t’ju bëj me dije se nuk ka zot tjetër 
që e meriton adhurimin përveç Allahut të Lartësuar. Ai 
është Një e i Vetmi në Madhështinë, Cilësitë dhe Emrat 
e Tij. Ai është Mposhtësi i gjithçkaje dhe të gjithë i për-
ulen vetëm Atij.

66  Ai është Zoti i qiejve e i Tokës dhe i gjithçkaje që 
ekziston në mes tyre. Ai është i Plotfuqishmi që, po të 
dojë, mund t’i kishte ndëshkuar keqbërësit për mohimin, 
gjynahet dhe krimin e tyre. Megjithatë, Ai është edhe Fa-
lës, që dëshiron t’i falë ata që i kthehen Atij me sinqeritet 
e me pendim”. 

67  Thuaji (o i Dërguar) popullit tënd, para se të jetë 
vonë për ta: “Ky Kuran që më është shpallur mua prej 
Allahut, në të vërtetë është një Lajmërim i madh për ju, 
për çdo gjë që ka ndodhur e ka për të ndodhur me fatin 
e njerëzimit,

68  edhe pse ju nuk po i jepni atij rëndësi e po largoheni 

62  And the arrogant transgressors will say: “Why 
do we not see with us in the fire men we used to 
consider in the world amongst the wretched who 
deserved punishment?

63  Was our mocking them a mistake and so they 
did not deserve to be punished, or was our mocking 
them right, and they have entered the fire but we 
have not seen them yet?”

64  This which has been mentioned to you, name-
ly the arguments of the disbelievers on the Day of 
Judgment, is the truth in which there is no dispute 
or doubt.

65  O Muhammad, say to the disbelievers from your 
people: “I am only a warner to you of Allah’s pun-
ishment, lest it fall upon you due to disbelief and 
denying His messengers. And there is no god who 
deserves to be worshipped besides Allah, as He is 
unique in His greatness, qualities and names, and 
He is the Subduer who has subdued everything. So 
everything submits to Him.

66  And He is the Lord of the heavens, the Lord of 
the earth and Lord of whatever is in between them. 
And He is Mighty in His kingdom, with nobody to 
overpower Him, and He is Forgiving of the sins of 
His servants who repent to Him”.

67  O Messenger, say to these deniers: “The Qur’ān 
is a news of great status.

68  You are turning away from this news of great 
status; you do not turn towards it.

69  I do not have knowledge of the discussion be-
tween the angels regarding the creation of Adam, if 
Allah had not revealed to me and taught me.

70  Allah only reveals to me what He reveals, and I 
am a clear warner to you of His punishment”.

71  Remember when your Lord said to the angels: “I am going to create a man from clay, and he is Adam (peace be upon 
him).

72  So once I have proportioned his form, made his appearance right and blown My spirit into him, prostrate to him”.
73  So the angels obeyed the command of their Lord, so all of them prostrated by way of greeting and honour, and none 

of them remained except that they prostrated to Adam.
74  Besides Iblis who was too arrogant to prostrate. And through his being arrogant to the command of his Lord, he was 

from the disbelievers.
75  Allah said: “O Iblis, what stopped you from prostrating to Adam whom I created with My hands? Did pride stop you 

from prostrating or were you arrogant and haughty over your Lord from before?”
76  Iblis said: “I am better than Adam. You created me from fire and you created him from clay. And fire is a more noble 

substance than clay”.
77  Allah said to Iblis: “Get out of Paradise, because you are accursed and reviled.
78  And you are to be rejected from Paradise until the day of recompense, which is the day of judgment”.
79  Iblis said: “Give me respite and do not make me die until the day You raise Your servants”.
80  Allah said: “You are amongst those given respite.
81  Until the day of the known time which is fixed for your destruction”.
82  Iblis said: “I swear by Your power and domination that I shall misguide all of the children of Adam.
83  Except whom You protect from my misguiding and You have chosen to worship You alone”.

 Beneficial Points:
1. Pride prevents a person from following the truth.
2. To make analogies and deduce in the presence of a clear text is a baseless method.
3. The disbelief of Iblis is out of stubbornness.
4. The satan has no power over those from the creation whom Allah has chosen for His worship.
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Kuran me të Vërtetën: “Adhuroje vetëm Allahun, duke qenë besimtar e njësues i sinqertë i Tij dhe duke iu përkushtuar 
tërësisht Fesë së Tij! 

3  A nuk e dini se Allahu nuk pranon tjetër, përveç Fesë së Pastër?!. Ajo është larg çdo idhujtarie e syfaqësie, ku besimi 
i sinqertë, me fjalë e vepra, i kushtohet vetëm Allahut Një e të Vetëm.
Sa u përket atyre që e konsiderojnë shpëtimtar dikë (a diçka) tjetër përveç Allahut (qoftë ai engjëll, profet, evlija apo 
idhull), me arsyetimin se: “Ne nuk po u lutemi atyre për diçka tjetër, por vetëm që të na afrojnë edhe më shumë tek 
Allahu në pozitë, apo që të përcjellin nevojat tona tek Ai dhe të ndërmjetësojnë për ne tek Ai!” Ata janë gënjeshtarë dhe 
Allahu ka për të gjykuar mes tyre në Ditën e Gjykimit (mes besimtarëve njësues e idhujtarëve mohues) në lidhje me 
çdo gjë që kundërshtonin rreth Njëshmërisë së Allahut. Allahu kurrsesi nuk ka për t’ia mundësuar udhëzimin për tek e 
Vërteta askujt që është gënjeshtar në lidhje me Allahun, duke i mveshur Atij shoqërues e duke u treguar mosmirënjohës 
për mirësitë që i ka vetëm prej Tij.

4  Po të kishte dashur Allahu të kishte fëmijë, Ai do të zgjidhte çfarë të dëshironte prej krijesave të Veta për t’i dhënë 
autoritetin e “Birit”. Mirëpo, i Pastër e Larg nga të metat është Ai prej kësaj, që ia mveshin idhujtarët, pasi Ai është Unik 
e i Vetëm në Qenien e Tij. Asgjë nuk është e barabartë me Të dhe Ai është Mposhtësi i mbarë krijesave të Veta!

5  Ai i ka krijuar qiejt dhe Tokën me një Urtësi Absolute, në mënyrë që të njihet e Vërteta e Tij, e jo kot së koti, siç 
pretendojnë mohuesit. Është Ai që e rrotullon natën, duke e kaluar atë përmbi ditën, si dhe e rrotullon ditën, duke e 
kaluar atë përmbi natën. Ai ka nënshtruar Diellin edhe Hënën, ku të gjithë lundrojnë për tek një kohë dhe vend i caktuar, 
që është edhe fundi i kësaj jete. Pra, a nuk e dini se Ai është i Plotfuqishëm që t’ju japë fund kur të dëshirojë, por edhe 
se Ai është Falës, që dëshiron t’i falë ata që pendohen e kthehen tek Ai?!

 Mësime nga ajetet:
 Thirrësi për tek Allahu e pret shpërblimin vetëm prej Tij dhe nuk e kërkon prej njerëzve asnjë shpërblim teksa i fton 
për tek e Vërteta.  Sforcimi nuk është prej fesë.
 Teuesuli (lidhja e afrimi me Allahun) arrihet vetëm me anë të Emrave dhe Cilësive të Allahut, si dhe me anë të besimit 
dhe bërjes së veprave të mira për hir të Allahut, e me asgjë tjetër.

84  Allahu i tha: “Atëherë edhe Unë betohem në të 
Vërtetën, se Unë flas vetëm të Vërtetën.

85  Vërtet që, në Ditën e Gjykimit, kam për ta 
mbushur Xhehenemin me të gjithë ata të sojit 
tënd (xhindëve) dhe me të gjithë ata që kanë për të 
ndjekur ty(prej bijve Ademit), duke ju ndëshkuar 
të gjithëve!” 

86  Thuaju, o i Dërguar: “Unë nuk po kërkoj me 
këtë Kuran ndonjë shpërblim prej jush, madje as 
që po sforcohem (ta përpiloj vetë e) t’jua përcjell 
atë juve. Unë po jua lexoj atë ashtu siç më është 
shpallur, e kjo për mua është e lehtë.

87  Ai është vetëm një përkujtim për tërë botët e 
xhindëve dhe të njerëzve, të cilët janë vënë përpara 
përgjegjësisë së zgjedhjes mes të Vërtetës dhe të 
kotës.

88  Ju (o njerëz)keni për ta marrë vesh shumë shpejt 
të vërtetën e tij (Muhamedit), kur të shihni suksesin 
dhe triumfin e tij!”

SURJA “EZ-ZUMER”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Thirrja për në Teuhid (Njësim të Allahut) e në be-
sim të sinqertë dhe ftesa për ta braktisur shirkun 
(idhujtarinë).

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Shpallja e këtij Libri është vetëm prej Allahut, 

të Plotfuqishmit, të Urtit, i Cili bën çfarë të dëshi-
rojë sipas Urtësisë së Vet Absolute, si në krijim e 
drejtim, ashtu edhe në gjykim e vendim!

2  Vërtet që Ne ta kemi zbritur ty (o i Dërguar) këtë 

84  Allah said: “The truth is from Me and the truth 
is what I say. I do not say anything besides it.

85  On the Day of Judgment, I shall fill hell with 
you and your children, O Iblis, and those from the 
children of Adam who follow you in your disbelief, 
all of you”.

86  Say - O Messenger, to these idolaters: “I do not 
ask you for any reward for the advice I convey to 
you, and I am not of the pretentious by bringing 
more than what I have been ordered with.

87  The Qur’ān is only a reminder to those who are 
accountable amongst men and jinns.

88  And you will come to know the news of this 
Qur’ān and that it is true, after a short time when 
you die”.

The Crowds (Sūrah Al-Zumar)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on calling towards oneness of Allah and 
sincerity, rejecting idolatry and the outcome of 
everyone in the Afterlife.

 Explanation:
1  The revelation of the Qur’ān is from Allah, the 

Mighty whom nobody can overpower, the Wise in 
His creating, planning and legislating. It is not re-
vealed from anyone besides Him.

2  O Messenger, I revealed the Qur’ān to you 
which comprises the truth, so all of its news are 
true and all of its rulings are just. So worship Allah, 
declaring Him to be One, directing all of your acts 
of worship to only Him.

3  Definitely, for Allah is the religion pure of im-
purities. And those who have taken friends besides 
Allah, such as idols which they worship besides Allah, presenting an excuse for worshipping them by saying: “We do not 
worship these except so that they bring us closer to Allah in status, present our needs to Him and intercede on our behalf 
with Him”. Allah will decide between the monotheist believers and the disbelievers who associate partners with Allah on 
the day of judgment regarding the oneness of Allah they used to differ in. Allah does not place guidance in the hearts of 
those who lie against Allah by attributing an associate with Him and who denies Allah’s favours upon him.

4  If Allah wanted to take a son, as the idolaters claim, and Allah is far above from what they say - He would have chosen 
whom He wants from His creation and taken him as a child. Pure and exalted is He from what these idolaters say. He is 
One in His essence, attributes and actions, having no partner in them, Subduer of all His creation.

5  He created the heavens and He created the earth with complete wisdom, not in vain as the unjust say. He enters the 
night into the day and the day into the night, so when one of them comes the other disappears. And He has made the sun 
and the moon subservient, each one orbits to a fixed time, which is the end of this life. Definitely, He is the Mighty who 
takes retribution from His enemies and nobody can overpower Him, Forgiving of the sins of His servants who repent.

 Beneficial Points:
1. The caller to Allah expects reward from Him. He does not seek reward from people for the truth he is calling them 
towards.
2. Pretentiousness is not part of the religion.
3. Faith, good deeds, Allah’s names and attributes are the only means a person may use to draw closer to Allah.

٣٩٧٥
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Atij e askujt tjetër. Mirëpo, kur atij i jepet ndonjë e mirë nga ana e Tij, duke e shpëtuar apo duke ia kompensuar atë që 
pati humbur, ai menjëherë harron që i lutej vetëm Atij dhe shkon e i bën Allahut shirk (idhujtari), duke adhuruar dikë 
(a diçka) tjetër përveç Tij, me qëllim që t’i largojë njerëzit nga Rruga e Allahut (adhurimi vetëm i Tij). 
Thuaju (o i Dërguar) mohuesve të tillë: “Kënaqu me mohimin në jetën tënde të shkurtër, pasi ti do të jesh prej banorëve 
të përjetshëm në Zjarrin e Xhehenemit!”.

9  E sa i përket atij që i bindet Allahut dhe një pjesë të natës së vonë e kalon me lutje ndaj Tij në sexhde dhe duke qën-
druar gjatë në këmbë me faljen e namazit; atij që i frikësohet dënimit të jetës tjetër dhe shpreson në Mëshirën e Zotit të 
vet; ai kurrsesi nuk do të ketë të njëjtin përfundim me atë që tregohet mosmirënjohës ndaj Allahut dhe i bën atij shirk.
Thuaju: “A mund të jenë të barabartë ata që e dinë këtë me ata që nuk e dinë?!” Vërtet që prej kësaj kujtohen vetëm ata 
që janë të zotët e mendjes!

10  Përcillu (o i Dërguar) besimtarëve Fjalët e Mia: “O robërit e Mi, që më keni besuar Mua e të dërguarve të Mi! Mbrohuni 
(e shpëtoni) prej dënimit të Zotit tuaj me kryerjen e urdhëresave të Tij e me largimin prej ndalesave të Tij! Ta dini se ata 
që bëjnë mirë në jetën e kësaj bote, do të kenë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. E nëse pengoheni për t’i vënë në 
zbatim porositë e Allahut, dijeni se toka e Allahut është e gjerë, prandaj emigroni nëpër të, derisa të gjeni një vend ku 
mund ta adhuroni Allahun e nuk ju pengon askush. Atyre që tregohen të qëndrueshëm e i përballojnë vështirësitë me 
durim, Allahu ka për t’u dhuruar shpërblim të pallogaritshëm, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër!”

 Mësime nga ajetet:
 Mbikëqyrja e Allahut ndaj njeriut edhe kur ai është duke u krijuar në barkun e nënës së vet.
 Pohimi i dy cilësive të Allahut, se Ai nuk ka nevojë për askënd dhe se kënaqet me robërit e Tij besimtarë.
 Njohja që mohuesi i bën Allahut në vështirësi dhe mohimi që i bën Atij në rehati është argument i luhatshmërisë dhe 
kontradiktës së tij.
 Frika dhe shpresa janë cilësi të besimtarëve të sinqertë.

6  Është Ai që ju ka krijuar juve në fillim (o njerëz) 
prej një njeriu të vetëm, Ademit. Pastaj, prej tij Ai 
krijoi gruan e tij, Havanë, sikurse krijoi e nënshtroi 
për ju tetë kafshë në çifte, si devetë, lopët, delet 
e dhitë. Është Ai që ju krijon juve (o njerëz) në 
barkun e nënave tuaja, fazë pas faze, në tri errë-
sira, atë të mitrës, placentës e të barkut. Ky, pra, 
është Allahu, Zoti juaj. Vetëm i Tij është Pushteti 
i gjithçkaje. Nuk ka zot tjetër që e meriton adhuri-
min, përveç Tij. Pra, nga dëshironin të shkoni?! Si 
mund të shmangeni prej adhurimit të Tij e shkoni e 
adhuroni dikë që jo vetëm që nuk ka krijuar asgjë, 
por edhe vetë është i krijuar?!

7  Nëse ju (o njerëz) e mohoni Zotin tuaj, atëherë 
dijeni se Allahu nuk ka nevojë për besimin tuaj dhe 
mohimi juaj nuk e dëmton Atë aspak. Përkundrazi, 
mohimi është vetëm në dëmin tuaj, pasi Ai nuk ësh-
të i kënaqur kur robërit e Tij e mohojnë Atë. E nëse 
ju e falënderoni Atë për mirësitë që ju ka mundësuar 
dhe i besoni Atij, atëherë Ai është i kënaqur me 
mirënjohjen tuaj dhe ka për t’ju shpërblyer. 
Dijeni se asnjë gjynahqar nuk ka për t’i bartur gjy-
nahet e ndonjë gjynahqari tjetër. Përkundrazi, çdo 
njeriu do t’i regjistrohet ajo që ka bërë dhe pastaj të 
gjithë do të ktheheni tek Zoti juaj në Ditën e Gjyki-
mit për të dhënë llogari për gjithçka që keni bërë. 
Atë Ditë Ai ka për t’ju treguar se çfarë keni bërë në 
jetën e dynjasë, duke ju ndëshkuar apo shpërblyer 
sipas Drejtësisë apo Mëshirës së Tij. Madje, Ai 
është i Gjithëdijshëm edhe për atë që fshehin zemrat 
e robërve të Vet, se Atij nuk i fshihet asgjë. 

8  Mirëpo njeriu është i tillë që, kur atë e godet 
ndonjë e keqe, si: sëmundje, humbje pasurie apo 
frikë nga vdekja, ai i lutet Zotit tërë sinqeritet, që 
t’ia largojë atë fatkeqësi, duke iu drejtuar vetëm 

6  O people, your Lord created you from one soul 
which is Adam, then He created from Adam his 
wife Eve. And He created for you eight kinds of an-
imal for your benefit; from camels, cows, sheep and 
goats, from each type the male and the female. He 
creates you in the wombs of your mothers, stage af-
ter stage, in the darkness of the stomach, womb and 
placenta. He who creates all of that is Allah your 
Lord. To Him alone belongs the kingdom. There is 
no true god besides Him, so how do you turn from 
His worship to worshipping those who create noth-
ing but are created?

7  O people, if you disbelieve in your Lord, then 
Allah is Self-Sufficient and in no need of your 
faith. Your disbelief does not harm Him. The harm 
of your disbelief only returns back to you. And He 
is not pleased for His servants to disbelieve in Him 
nor does He order them to disbelieve, because Al-
lah does not order indecency and wrong. And if you 
thank Allah for His favours and believe in Him, He 
will be pleased with your gratitude and reward you 
for it. And no soul will carry the sin of another soul, 
but every soul will be held back by its own deeds. 
Then to your Lord alone is your return on the Day 
of Judgment, then He will inform you of what you 
used to do in the world and reward you for your 
actions. He is Knowing of what is in the hearts of 
His servants; nothing of what is in them is hidden 
from Him.

8  And when the disbeliever is afflicted by difficul-
ty, such as illness, loss of wealth or fear of drown-
ing, he calls upon his Lord to remove the difficulty 

which is upon him, turning to Him alone. Then when he grants him a favour by removing the difficulty which afflicted 
him, he leaves whom he used to beseech before, which is Allah, and he makes for Allah associates which he worships 
besides Him. O Messenger, say to one whose condition this is: “Enjoy your disbelief for as long as you live, which is 
a short time, as you are amongst the people of the fire who will be inseparable from it on the Day of Judgment, like a 
companion is inseparable from his companion”.

9  Is one who is obedient to Allah, spending the time at night in prostration to his Lord and standing for Him, fearing the 
punishment of the Afterlife and hoping in the mercy of his Lord better or that disbeliever who worships Allah in hardship 
but disbelieves in Him in ease and ascribes parters with Him? O Messenger, say: “Are those who know what Allah has 
made obligatory upon them due to their understanding of Allah and those who do not know any of this equal?” Only 
people of sound intelligence recognise the difference between the two.

10  O Messenger, say to my servants who have faith in Me and My messengers: “Be mindful of your Lord by carrying out 
His commands and refraining from His prohibitions. For those amongst you who did good actions in the world is good in 
this world through divine assistance, health and provision, and in the Afterlife through Paradise. And the land of Allah is 
vast, so migrate therein until you find a place in which you can worship Allah without anything stopping you. The patient 
will be given their reward on the day of judgment without any counting or limit, due to its abundance and different types”.

 Beneficial Points:
1. Allah looks after the human in the mother’s womb.
2. Allah is Self Sufficient, no one can benefit Him, and He is pleased with those who are grateful to Him.
3. The disbeliever recognising Allah in hardship and abandoning Him in ease is proof of his state of disorder and confu-
sion.
4. Fear and hope are qualities of the people of faith.
5. A sinful disbeliever and an obedient believer are not the same.
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18  Ata që, pasi e dëgjojnë fjalën(e kujtdo qoftë ajo -e Allahut, e Pejgamberit apo e njerëzve), e vlerësojnë atë sipas rëndë-
sisë e të atij që e thotë dhe ndjekin prej saj atë që është më e rëndësishmja, në të mirë të jetës së kësaj bote dhe të Botës 
Tjetër. Këta, pra, janë ata që i ka udhëzuar Allahu dhe pikërisht këta janë të zotët e mendjes e të arsyes së shëndoshë.

19  A mos vallë e bën këtë ai i cili e ka merituar Vendimin e Allahut për të qenë i dënuar?! Vallë, ti do ta shpëtosh (o 
i Dërguar) atë që është në Zjarr, nëse ai nuk e shpëton veten në jetën e kësaj bote, duke hequr dorë nga mohimi dhe 
devijimi i tij?!

20  Këtë e bëjnë vetëm ata që ia kanë frikën Zotit të tyre, me kryerjen e dispozitave të Allahut dhe largimin prej ndale-
save të Tij. Si shpërblim atyre do t’u mundësohen dhomat e larta të Xhenetit, të cilat do të jenë njëra mbi tjetrën, si në 
hijeshi ashtu edhe në strukturë. Poshtë tyre rrjedhin lumenjtë e Xhenetit. Këtë premtim e ka dhënë Allahu dhe Allahu 
nuk e shkel premtimin e Vet.

21  A nuk e shikoni se si Allahu e lëshon ujin e shiut për ju prej qiellit, që ju të jetoni e të gjallëroni në tokë?! Pastaj e 
fut atë në tokë, duke e shpërndarë nëpërmjet burimeve e rrjedhave e, nëpërmjet tij, Ai nxjerr për ju bimë e të mbjella 
me ngjyra e shije të lloj-llojshme, që me to ju të ushqeheni. A nuk e shikoni se si i than pastaj ato dhe zverdhen e në 
fund i thërrmon, duke i rrëzuar e kalbur. Me të vërtetë që në të gjitha këto ka këshilla për ata që kanë mend e logjikë të 
shëndoshë, që ta kuptojnë se gjithçka është nën Pushtetin e Tij dhe se gjithçka ka një afat të caktuar.

 Mësime nga ajetet:
 Sinqeriteti në adhurim ndaj Allahut e adhurimi sipas fesë së Tij, janë dy kushte themelore që adhurimi të pranohet.
 Dijetarët kanë dhënë mendime të ndryshme lidhur me interpretimin e ajetit 18. Mendimi më i saktë është se bëhet fjalë 
për “Fjalën e Allahut - Kuranin”, siç ka ardhur edhe për Teuratin në ajetin 145 të sures “El -A’raf”.
 Gjynahet janë nga shkaqet e ndëshkimit dhe të zemërimit të Allahut.
 Udhëzimi i brendshëm për tek imani (besimi) është dhe mbetet në dorë të Allahut e jo të Pejgamberit j .

11  Thuaj (o i Dërguar): “Unë jam urdhëruar që të 
adhuroj vetëm Allahun, duke qenë i sinqertë në 
besimin e Tij dhe duke qenë i përkushtuar tërësisht 
ndaj Fesë së Tij.

12  Gjithashtu, më është urdhëruar që të jem i pari 
që nënshtrohet ndaj Tij në këtë Umet.

13  Thuaj: “Unë kam frikë dënimin e një Dite të 
madhe - Ditës së Gjykimit, - nëse do të kundërshtoja 
Zotin tim dhe nuk do t’i bindesha Atij!”.

14  Thuaj: “Unë adhuroj vetëm Allahun ! Vetëm 
Atij ia kushtoj sinqerisht besimin dhe ritet e fesë 
sime!

15  Ndërsa ju adhuroni e madhëroni kë të doni 
përveç Allahut, por përgjegjësia do të jetë e juaja 
për këtë!”
Pastaj thuaju: “Vërtet, humbësit më të mëdhenj do 
të jenë pikërisht ata që do të humbasin veten dhe 
familjen e tyre, për shkak të adhurimit të dikujt (a 
diçkaje) tjetër përveç Allahut, duke i drejtuar për në 
Zjarr të Xhehenemit, në Ditën e Kijametit. Pikërisht 
ajo do të jetë edhe humbja më e madhe!

16  Sipër tyre ata do të kenë hije të zeza tymi, nga 
Zjarri i Xhehenemit, ashtu sikurse edhe poshtë tyre 
do të kenë hije të zeza, duke bërë që të mos qën-
drojnë dot as në këmbë e as ulur, nëse dëshirojnë të 
marrin frymë. Ai do të jetë ndëshkimi i atyre që nuk 
iu bindën Allahut,me të cilin Ai i kërcënon robërit e 
Vet, duke urdhëruar: “O robërit e Mi, ma kini frikën 
vetëm Mua dhe ruajuni dënimit Tim!”

17  E sa u përket atyre që hoqën dorë nga adhuri-
mi i çdokujt që pëlqen të adhurohet e të ndiqet në 
vend të Allahut(tagutit)- dhe kthehen nga Allahu 
me pendim e besim të sinqertë, atyre u takon për-
gëzimi me Xhenet. Prandaj përgëzoji (o i Dërguar) 
robërit e tillë!

11  Say, O Messenger: Allah has instructed me to 
worship Him alone, dedicating my worship to Him. 
He has instructed me with this and He also instruct-
ed those who follow me.

12   He has instructed me to be the first of those who 
surrender and submit to Him from this nation.

13  Say, O Messenger: I fear, if I go against Allah 
and do not follow him, the punishment of a great 
day, which is the day of resurrection.

14  Say, O Messenger: I worship Allah alone dedi-
cating my worship to Him. I do not worship others 
with Him.

15  So you, O idolaters, worship whatever idols you 
wish besides Him (this instruction is a threat). Say, 
O Messenger:.the true losers are those who will 
lose themselves and their family members, whom 
they will not meet in the Hereafter due to them be-
ing separated in Paradise and the fire together with 
them. Thus they will never meet. That is indeed, 
and undoubtedly the obvious loss.

16  They will have the fire, extreme heat and smoke 
from above and beneath them there will be smoke, 
flames and heat. That punishment is what Allah 
warns His servants of. O My servants, so fear Me 
by fulfilling My instructions and avoiding My pro-
hibitions.
After Allah mentioned the criminals He mentioned 
the states of His righteous servants in the following 
verse:

17  Those who avoid the worship of idols, and any-
thing else that is worshipped besides Allah, and re-
turn to Allah in repentance, they will have the good 
news of Paradise when they pass away, in the grave 
and on the day of resurrection. So give good news, O Messenger, to My servants.

18  Those who listen to what is said, distinguish between good and evil, and follow the best speech because of the benefit 
it contains. Those who possess these attributes are the ones whom Allah has given guidance and they are the ones who 
have sound intellect.

19  Those for whom the word of punishment is binding due to their persistence in their disbelief and deviation, you, O 
Messenger, have no means to guide them. Are you, O Messenger, able to rescue such people from the Fire?

20  But those who are mindful of their Lord, by fulfilling His instructions and avoiding His prohibitions, they will have 
lofty dwellings, one above the other, underneath which rivers flow. Allah has made a firm promise of this to them and 
Allah does not break His promise. He is far above that.

21  You are well aware, by having seen, that Allah sent down rain water from the sky, entered it into the earth and then 
brought it out as springs and rivers. Then with this water He produces crops of various colours. Then these crops become 
dry and you - who are witnessing this - see them turning yellow after having been green. Then, after they become dry, 
He makes them into fragmented pieces. In what has been mentioned there is a reminder for those who have hearts that 
are alive.

 Beneficial Points:
1. Dedicating worship to Allah is a condition for its acceptance.
2. Sins necessitate Allah’s punishment and anger.
3. Guidance to faith is in Allah’s hands, not in the hands of the Messenger (peace be upon him).
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(para atij të Mekës) i kanë mohuar të dërguarit dhe paralajmërimet e Allahut. Pastaj i ka kapluar dënimi në atë mënyrë që nuk e kanë 
pritur t’i kapte në mohim e të mos pendoheshin e të shpëtonin. 

26  Allahu bëri që ata ta shijonin poshtërimin, turpin dhe përçmimin që në jetën e kësaj bote. Ndërsa në jetën tjetër dënimi i pret një dënim 
shumë herë më i madh e më i dhembshëm se ai i dynjasë. Eh, sikur ta kishin kuptuar!

27  Me të vërtetë, që në këtë Kuran, Ne u kemi sjellë njerëzve çdo lloj shembulli të mjaftueshëm për të kuptuar të mirën e të keqen, të 
Vërtetën e të kotën, drejtësinë e padrejtësinë. Ata duhet të marrin mësim nga këta shembuj e të këshillohen, duke iu përmbajtur të Vërtetës 
dhe duke e lënë të kotën.

28  Ne e bëmë këtë Kuran në gjuhën arabe pa asnjë shtrembërim gjuhësor, duke mos lejuar asnjë devijim të kuptimeve dhe qëllimeve të 
tij të qarta, në mënyrë që ata t’i përkushtohen Allahut me ndjekjen urdhrave e t’u largohen ndalesave të Tij.

29  Allahu ju sjell juve (o njerëz) shembullin e një burri, që ka detyrime ndaj shumë ortakëve, të cilët janë kundërshtues të njëri-tjetrit. Nëse 
ai u bindet disave, mërziten të tjerët, duke qenë vazhdimisht në dilemë e pasiguri prej tyre. Po ashtu edhe shembullin e një burri tjetër, i 
cili i është dorëzuar plotësisht vetëm një njeriu, duke e ditur detyrën që ka ndaj tij dhe duke qenë vazhdimisht i kënaqur e i qetë. A mund 
të jenë njëlloj këta të dy?! Kurrsesi! Falënderuar qoftë Allahu, pasi ky është shembulli i idhujtarit, që adhuron e u bindet të tjerëve në vend 
të Allahut, me shembullin e besimtarit që nuk adhuron e nuk i bindet askujt tjetër përveç Tij. Mirëpo shumica e tyre nuk e dinë.

30  Vërtet që ti (o i Dërguar) do të vdesësh një ditë dhe vërtet që edhe ata kanë për të vdekur. Nuk ka pikë dyshimi për këtë.
31  E pastaj të gjithë ju (o njerëz) keni për t’iu kundërvënë njëri-tjetrit kur të dilni përpara Zotit tuaj në Ditën e Gjykimit, pasi atë ditë të 

gjithë do keni të drejta të barabarta. Atë ditë askujt nuk do i vlejë pushteti, autoriteti e as pasuria që ka pasur, përpara të shtypurit që është 
nëpërkëmbur e i është bërë padrejtësi.

 Mësime nga ajetet:
 Besimtarët e vërtetë e të devotshëm janë ata të cilët ia kanë drojën Allahun kur dëgjojnë Kuranin, ndërsa gjynahqarët e vërtetë e të 
poshtëruar, janë ata që nuk duan të përfitojnë prej tij.  Përgënjeshtrimi i mesazhit të të Dërguarit j është shkak i zbritjes së ndësh-
kimit ose në jetën e kësaj bote ose në jetën e përjetshme, apo në të dyja jetët.  Kurani nuk ka lënë asgjë pa sqaruar prej çështjeve që 
u nevojiten njerëzve në jetën e kësaj bote dhe në jetën e Botës Tjetër. Ai i ka cekur ato në mënyrë të përgjithshme ose në mënyrë të 
detajuar, duke i sjellë në formë shembujsh.

22  Vallë, të njëjtin përfundim të ketë ai, të cilit Allahu ia 
ka zgjeruar kraharorin për ta pranuar Islamin dhe jeton 
me dritën e (Udhëzimi të) Zotit të vet, me atë, të cilin 
Allahu e ka lënë në ngushtësinë dhe errësirat e injorancës 
së vet, për shkak të ashpërsisë së zemrës që ai ka ndaj 
përmendjes së Allahut?! Mjerë për ata që i kanë zemrat 
e ashpra ndaj përmendjes së Allahut, pasi të tillët janë në 
humbje të qartë!

23  Allahu shpalli për ju (o njerëz) po ashtu edhe Fjalën 
më të dobishme - një Libër, pjesët e të cilit në dukje janë të 
ngjashme me njëra-tjetrën. Tregimet, gjykimet, përgëzimet 
dhe paralajmërimet e të cilit përsëriten, por që kanë urtësi 
e mesazhe të caktuara, që tregojnë vërtetësinë, bukurinë, 
harmoninë dhe pajtueshmërinë mes tyre. Prej këtij Libri u 
rrëqethen lëkurat atyre (të diturve) që ia kanë frikën Zotit të 
tyre, sa herë që i lexojnë kërcënimet e Zotit të tyre. Pastaj, 
atyre përsëri u zbuten lëkurat e zemrat e tyre, sa herë që 
në të përmendet Allahu, mëshira e përgëzimi i Tij shpresë-
dhënës. Ja, pra, ky është udhëzim prej Allahut, me të cilin 
Allahu udhëzon kë të dëshirojë prej robërve të Vet(nëse 
në brendësinë e tyre Ai gjen mirësi) Ndërsa atë që Allahu 
e lë në humbje (për shkak të shpërfilljes së Udhëzimit të 
Allahut), atë nuk mund ta udhëzojë askush.

24  A ta bëjmë vallë, atë që e ruan fytyrën e vet prej ash-
përsisë së dënimit të Ditës së Gjykimit, duke e pranuar 
udhëzimin e Allahut, të barabartë me atë që nuk i bëhet 
vonë për këtë e vdes duke mohuar?! Kurrsesi! Përkun-
drazi, atyre që Allahu u mundësoi udhëzimin në jetën e 
dynjasë, u mundëson shpëtimin edhe në Ditën e Gjykimit, 
duke i futur në Xhenet. Ndërsa keqbërësve që e mohojnë 
Atë, udhëzimin e Tij dhe dënimin në botën tjetër, do t’u 
lidhen duart e këmbët, në atë mënyrë që s’do mund t’i 
mbrojnë dot as fytyrat e veta prej Zjarrit të Xhehenemit. E 
atëherë do t’u thuhet: “Shijojeni tani atë që e keni fituar!” 

25  Edhe ata (popujt mohues) që kanë qenë përpara tyre 

22  Then is the person whose heart Allah has opened 
to Islam and he is guided to it with insight from his 
Lord, like the one whose heart is hardened against 
Allah’s remembrance? They can never be equal. 
Salvation is for those who are guided and loss is for 
those whose hearts are hardened against Allah’s re-
membrance. Such people are in clear misguidance 
from the truth.

23  Allah sent down to His Messenger, Muhammad 
(peace be upon him), the Qur’ān which is the best 
speech. He sent it down in a manner that part of it 
resembles other parts in their truthfulness, beauty 
and consistency without disagreement. It contains 
numerous stories and rulings, promises and threats, 
attributes of the people of truth, attributes of the 
people of falsehood etc. The skins of those who are 
in awe of their Lord tremble when they hear the 
threats and warnings it contains. Then their skins 
and their hearts soften to Allah’s remembrance 
when they hear the hope and good news it contains. 
What has been mentioned, about the Qur’ān and 
its effect, is Allah’s guidance by which He guides 
whoever He wills. Those whom Allah leaves astray 
and does not guide, have no one to guide them.

24  Is the person whom Allah guided, blessed in the 
world and entered him into Paradise in the Hereaf-
ter equal to the person who disbelieved and died as 
a disbeliever, and as a result was entered into the 
Fire with his hands and feet tied, unable to protect 
himself against the Fire except by his face that he 
falls on?! Those who wronged themselves by disbe-
lief and sins will be told by way of reproach: Taste 
the disbelief and sins that you used to earn, for this 

is your recompense.
25  The nations that were before these idolaters also denied, and thus the punishment came to them suddenly from where 

they did not perceive so as to prepare for it by repentance.
26  By this punishment Allah made them taste humiliation, disgrace and shame in the worldly life. The punishment of the 

Hereafter that awaits them is worse and more severe if they only knew.
27  In this Qur’ān revealed to Muhammad (peace be upon him) I have given people various examples of good and evil, 

truth and falsehood, faith and disbelief etc. in the hope that they will take a lesson from these examples and act on the 
truth leaving out falsehood.

28  I made it a Qur’ān in the Arabic language, without any defect, deviation or confusion, in the hope that they will be-
come mindful of Allah, by following His instructions and avoiding His prohibitions.

29  Allah gave the example of an idolater and a monotheist as that of a man owned by disputing partners - if he pleases 
some he angers others and he is thus confused and disturbed; and of a man who is devoted to one man alone who owns 
him and whose intentions he knows - he is thus comfortable and calm. These two men are not the same. Praise be to Allah, 
but most of them do not know and therefore they ascribe others as partners to Allah.

30  You, O Messenger, will certainly pass away and they will too.
31  Then you, O people, on the Day of Resurrection will dispute amongst yourselves before your Lord, over that which 

you disagree with one another, and it will become clear who is right and who is wrong.
 Beneficial Points:

1. The person who is on guidance from His Lord is not equal to the person whose heart is hard and who is in clear error.
2. The noble Qur’ān is the best speech because it is Allah’s speech and it is true in everything that it contains.  3. The 
people of faith and Allah-consciousness are the ones who submit to listening to the Qur’ān. The people of sin and betrayal 
are the ones who do not benefit from it.    4. Denial of what the messengers brought is cause for the punishment’s coming 
down either in the world, the Hereafter or in both.  5. The Qur’ān did not leave out any matter pertaining to this world or 
the Hereafter, but it explained it either in brief or in detail and gave examples for it.  
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