
që mund ta çojë në humbje, sado që ta frikësojnë. 
A nuk e dinë ata se Allahu është i Plotfuqishëm dhe Ndëshkues i ashpër, që i mposht të gjithë?!

38  Nëse ti (o i Dërguar) i pyet ata:“Kush i krijoi qiejt dhe Tokën?!”, do të thonë: “Allahu”.
Thuaju: “A po e shihni se çfarë jeni duke lutur në vend të Allahut?! Ai, po të kishte dashur që të më lëshonte mua ndonjë 
të keqe, kush prej atyre që ju i lutni në vend të Tij do të ma largonte atë? Gjithashtu, nëse Allahu do dëshironte për mua 
ndonjë mirësi prej mëshirës së Vet, kush prej atyre do të mund ta pengonte mëshirën e Tij prej meje?!” Pastaj thuaju: 
“Mua më mjafton Allahu për mbrojtje e për ndihmë. Unë vetëm Atij i mbështetem për çdo çështje të jetës sime dhe 
vetëm Atij i mbështeten të gjithë ata që kërkojnë mbështetje!”. 

39  Thuaj, o i Dërguar: “O populli im! Ju punoni në rrugën tuaj që keni zgjedhur me adhurimin e ndjekjen e të tjerëve 
në vend Allahut. Ndërsa unë po punoj sipas asaj që më ka urdhëruar Zoti im, me adhurimin e Allahut Një e të Vetëm 
dhe thirrjen për tek Ai. Së shpejti keni për ta kuptuar, 

40  se kujt prej nesh ka për t’i rënë dënimi poshtërues e përçmues në këtë botë, si dhe cilin prej nesh ka për ta përfshirë 
dënimi i përjetshëm, i cili nuk do të ketë ndalesë e as ndërprerje!”.

 Mësime nga ajetet:
 Rreziku dhe gjynahu i madh i shpifjes rreth Allahut dhe mveshja Atij ato që nuk i takojnë Atij e fesë së Tij. 
 Pohimi i mbështetjes e mbrojtjes së Pejgamberit nga ana e Allahut, që armiqtë të mos i bënin ndonjë të keqe.
 Pohimi vetëm i Teuhidit Rububije (Njësimit të Allahut në Zotërim) pa e pranuar Teuhidin Uluhije (Njësimin e Allahut 
në adhurim), nuk e shpëton njeriun prej dënimit të Zjarrit.

32  E kush është më keqbërës se ai që ka gënjyer 
rreth Allahut, duke i mveshur atij ortakë, bashkë-
shorte e fëmijë në jetën e dynjasë dhe e përgënjesh-
truar të besueshmen (Njëshmërinë apo Shpalljen 
e Allahut) kur i ka ardhur nëpërmjet të Dërguarit. 
Vallë, a nuk është Xhehenemi vendqëndrim i me-
rituar i mohuesve?!

*Pasi Allahu përmend mohuesin e të mohuarin, 
përmend në vijim edhe vërtetuesin e të vërtetuarin, 
duke thënë:

33  E sa i përket atij që erdhi me të besueshmen 
(Dëshminë: La ilahe il’Allah- Nuk ka zot tjetër që e 
meriton adhurimin përveç Allahut), duke e përhapur 
atë me fjalë e me vepra prej të dërguarve, profetëve 
a besimtarëve dhe i besoi bindshëm, pikërisht ata 
janë të përkushtuarit e vërtetë, që zbatuan urdhrat 
e Zotit e hoqën dorë nga ndalesat.

34  Ata do të kenë prej kënaqësive të përjetshme 
çfarë të duan tek Zoti i tyre. Ky është shpërblimi për 
ata që kanë qenë bamirës e punëmirë ndaj Allahut 
e ndaj njerëzve.

35  Në këtë mënyrë, me pranimin e asaj të Vërtete 
(Dëshmisë), Allahu ua fshin atyre punën më të keqe 
që kanë bërë (idhujtarinë), duke ua pranuar pendi-
min dhe kthimin e tyre tek Zoti. Ai do t’i shpërblejë 
ata për veprat e tyre të mira me shpërblim edhe më 
të mirë se çfarë kanë bërë.

36  Vallë, a menduan njerëzit se Allahu nuk mund ta 
ndihmojë robin e Vet - Muhamedin ?! Në vend që 
të frikësohen prej dënimit të Allahut, ata përpiqen 
të të frikësojnë ty me të tjerë në vend të Tij.
Vërtet që kë e lë Allahu në humbje, nuk ka kush ta 
udhëzojë, sado argumente t’i jepen.

37  Ndërsa atë që e udhëzon Allahu, atë nuk ka kush 

32  There is no one more wrong than the person 
who attributes to Allah what is not appropriate for 
Him, such as a partner, spouse or child, and who de-
nies the Qur’ān. There is no one more wrong than 
the person who rejects the truth that the Messenger 
of Allah (peace be upon him) brought. Is there not 
in the Fire an abode and home for those who reject 
Allah and what His Messenger brought? Indeed, 
there is an abode and home for them there.
After Allah mentioned the lying denier He men-
tioned the truthful believer in the following verse:

33  The prophets and those who brought truth in 
speech and action, and those who had faith in it, 
acting according to it, they are the ones who are 
truly God fearing, who fulfil the instruction of their 
Lord and avoid His prohibition.

34  They will have all the everlasting pleasures they 
wish for by their Lord. That is the reward of those 
who do good deeds sincerely for their Creator and 
they spread good amongst His servants.

35  So that Allah erases from them the worst sins 
that they used to do in the world, as they had re-
pented from them and had turned towards their 
Lord, and rewards them according to the best deeds 
that they used to do.

36  Is Allah not sufficient for His servant, Mu-
hammad (peace be upon him), in his religious and 
worldly matters and to ward off his enemy? Indeed, 
He is sufficient. They frighten you, O Messenger, 
because of their ignorance and foolishness, with the 
idols that they worship besides Allah, that they will 
harm you. Those whom Allah abandons and does 
not bless with guidance, will have no one to guide 
them.

37  Whoever Allah blesses with guidance, there will be no one able to mislead them. Is Allah not Mighty, whom no one 
can challenge, and One who takes retribution from those who reject and go against Him? Indeed, He is Mighty and one 
who takes retribution.

38  O Messenger! If you ask these idolaters, “Who created the heavens and who created the earth?” they will say, “Allah 
created them.” Say to them, to show them the inability of their gods: Tell me about these idols that you worship besides 
Allah. If Allah willed to harm me, do they have the power to remove that harm from me? Or if my Lord wished to grant 
me mercy from Him, are they able to stop His mercy from me? Say to them: Allah alone is enough for me. It is on Him 
that I rely in all my affairs. it is on Him alone those who want to place their reliance entrust their affairs to.

39  Say, O Messenger: O my people, continue to act in that state of ascribing partners to Allah that you have chosen, and 
I will continue to act on what my Lord has instructed me, by calling towards His Oneness and by devoting my worship 
to Him. Soon you will come to know the outcome of each path.

40  Soon you will come to know who will be punished in this world in a way that disgraces and humiliates them, and upon 
whom an everlasting permanent punishment will come in the Hereafter.

 Beneficial Points:
1. Affirmation of Allah’s protection for His messenger (peace be upon him) from being harmed by his enemies.
2. Affirming Allah’s oneness in lordship only, without affirming His oneness in divinity, will not save a person from the 
punishment of the fire.
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të ndërhyjnë (shefaat) tek Ai për ju, nëse Allahu nuk është i kënaqur me ju. Ta dini (o njerëz)se vetëm Allahut i përket 
pushteti i qiejve dhe i Tokës dhe se vetëm tek Ai është kthimi juaj në Ditën e Gjykimit, për të dhënë llogari për atë që 
keni bërë e për të gjetur atë që keni merituar!”.

45  Mirëpo, sa herë që përmendet Allahu Një dhe i Vetëm, zemrat e atyre që nuk besojnë në jetën e përtejme ziejnë nga 
neveria. Ndërsa kur atyre u përmenden të tjerë përveç Tij, ata janë të gëzuar.

46  Thuaj, o i Dërguar: “O Zoti im! O Krijues i qiejve dhe i Tokës, të cilat nuk kanë ekzistuar më parë! O Njohës i së 
dukshmes e të padukshmes, që nuk mund të të fshihet asgjë! Ti je Ai që gjykon mes robërve të Tu për mospajtimet e 
tyre! Ndaje të Vërtetën prej të kotës që në jetën e kësaj bote, para se të marrë fund çështja në botën tjetër në Xhenet 
ose në Xhehenem!”

47  E sikur ata që i bëjnë keq vetes me idhujtari e gjynahe të zotërojnë të gjithë pasurinë e botës dhe dyfishin e saj, ata 
do të jenë të gatshëm ta japin atë vetëm që të shpëtojnë prej dënimit të ashpër që i pret pasi të ringjallen. Por sikur ta 
kenë këtë pasuri, sërish ajo nuk do t’u pranohet dhe Allahu do të shfaqë para tyre lloje të ndryshme dënimesh, që nuk 
i kishin  imagjinuar më parë.

 Mësime nga ajetet:
 Gjumi e zgjimi janë dy fakte në jetën e përditshme, që duhet të na kujtojnë vdekjen e ringjalljen.
 Kur jobesimtarëve u përmendet emri “Allah”, ata ngushtohen e shqetësohen, sepse u kujtohet ajo me të cilën Ai i ka 
urdhëruar e ua ka ndaluar, ndërkohë që ata kanë hequr dorë prej gjithçkaje nga këto.
 Femohuesi, pavarësisht koprracisë së tij, do të jetë i gatshëm që të ofrojë të gjithë pasurinë e kësaj bote, për të shpëtuar 
Ditën e Gjykimit. E megjithatë, edhe nëse ai do ta jepte atë, Allahu përsëri nuk do t’ia pranonte, pasi atij i kërkohet në 
dynja shumë më pak se aq, që ai thjesht t’i besojë Allahut, e përsëri ai nuk e bën.

41  Sigurisht që Ne ta kemi zbritur ty (o i Dërguar) 
Librin për mbarë njerëzimin, bashkë me të Vërte-
tën e Allahut (Njëshmërinë e Tij), në mënyrë që t’i 
paralajmërosh ata se: kush e zgjedh udhëzimin e 
Allahut, e ka zgjedhur në dobi të vet. Udhëzimi i 
tij nuk i sjell Allahut asnjë dobi, sepse Ai nuk ka 
nevojë për asgjë. Kush zgjedh devijimin, ai e ka 
zgjedhur atë në dëm të vet, pasi devijimi i tij nuk i 
sjell Allahut të Lartësuar asnjë dëm. E ti (o i Dër-
guar) nuk je dërguar që t’i detyrosh ata ta pranojnë 
udhëzimin. Përkundrazi, përgjegjësia jote është që 
vetëm t’ua komunikosh atë.

42  Allahu është Ai që i merr shpirtrat kur atyre u 
vjen fundi i jetës, ashtu siç i merr edhe shpirtrat 
që nuk u ka ardhur fundi i jetës, gjatë kohës kur 
ata janë në gjumë. Prej tyre mban atë shpirt që i 
ka ardhur vdekja dhe lëshon atë që nuk i ka ardhur 
vdekja, deri në një kohë të caktuar, të cilën e di 
vetëm Allahu i Lartësuar. Me të vërtetë që në këtë 
shembull ekzistojnë fakte e argumente bindëse për 
ata që mendojnë dhe e kuptojnë se janë nën zotë-
rimin e Allahut dhe madje as shpirtrat e tyre nuk i 
kanë nën zotërim.

43  Apo mos vallë ata kanë gjetur ndërmjetësues në 
vend të Allahut, me shpresën se mund t’i shpëtojnë 
e ndihmojnë prej Tij?! Thuaju, o i Dërguar: “A mos 
vallë do t’i merrnit për ndërmjetës edhe nëse ata 
nuk zotërojnë prej pushtetit të Allahut asgjë (as në 
dëm e as në dobi të tyre), ndërkohë që ata nuk kanë 
as logjikë e as arsye për të kuptuar?!”

44  Thuaj, o i Dërguar: “Vetëm Allahut i takon 
krejtësisht çështja e ndërmjetësimit dhe askush 
nuk mund t’ju shpëtojë e ndihmojë në vend të Tij. 
Madje as ata me të cilët Allahu është i kënaqur (prej 
engjëjve, të dërguarve e besimtarëve) nuk mund 

41  I sent down to you, O Messenger, the Qur’ān for 
people with the truth for you to warn them. Whoev-
er follows guidance then the benefit of his guidance 
is only for his own self. Allah does not benefit from 
his guidance as He is in no need of it. Whoever 
strays then the harm of his straying is to his own 
detriment. Allah is not harmed by his straying. You 
are not in charge of them so as to force guidance on 
them. Your duty is only to convey to them what you 
have been instructed to convey.

42  Allah is the one who takes away the souls when 
their term ends. He also takes the souls whose term 
has not ended when they sleep. He then withholds 
those for whom He has decreed death and releases 
those for whom He has not decreed death until a 
time that is fixed in His knowledge, (may He be 
glorified). In this taking away, release, giving of 
death and life there are indications for a people who 
reflect on the fact that the one who does this is able 
to resurrect people after their death for reckoning 
and recompense.

43  The idolaters took their idols as intercessors, 
having hope of benefit in them instead of Allah. 
Say to them, O Messenger: Do you take them as 
intercessors even though they have no power to do 
anything for you or for themselves and they do not 
have understanding? They are lifeless objects that 
cannot speak, hear, see, benefit or harm.

44  Say - O Messenger, to these idolaters: All inter-
cession belongs to Allah alone. No one can inter-
cede before Him except with His permission and 
the intercession can only be for those whom He 
approves. The control of the heavens and the con-

trol of the earth belongs to Him alone. Then to Him alone you will return on the Day of Resurrection for reckoning and 
recompense, and He will give you the requital of your actions.

45  Whenever Allah is mentioned on His own, the hearts of the idolaters 
who do not believe in the Hereafter and the resurrection, reckoning and recompense that will take place therein, become 
averse. But when the idols that they worship other than Allah are mentioned they become happy and joyful.

46  Say, O Messenger: O Allah, Creator of the heavens and the earth without any precedent, Knower of what is absent 
and what is present! Nothing of that is hidden from You. You alone will decide between Your servants on the Day of 
Resurrection about what they used to differ in the world, and it will become clear who is right and who is wrong and who 
is fortunate and who is not.

47  If those who wronged themselves, by worshipping other than Allah and committing sins, could have all of the wealth 
and treasures on this earth to ransom themselves from the severe punishment on the day of resurrection, they would do 
so. However even if they did, the ransom would not be accepted from them. Rather they will face from Allah various 
types of torment they never used to expect

 Beneficial Points:
1. Sleeping and waking up are two regular warnings reminding us of death and the resurrection.
2. When Allah alone is mentioned to the disbelievers they are afflicted by anguish and sorrow, because they are reminded 
of what He had instructed what He had prohibited and they turn away from all of this.
3. A disbeliever will try to ransom himself on the Day of Resurrection with everything he owns despite his miserliness 
with it in the world, but it will not be accepted from him.
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shpresën prej mëshirës e Faljes së Allahut, për aq sa ju jeni gjallë, pasi Allahu në të vërtetë i fal të gjitha gjynahet, nëse 
pendoheni.
Vërtetë që Ai është Gjynahfalës e i Mëshirshëm ndaj çdokujt që kërkon falje e mëshirë prej Tij.

54  Pra, kthehuni nga Zoti juaj me pendim e vepra të mira! Nënshtrojuni vetëm Atij, para se t’u vijë vdekja e t’ju për-
fshijë dënimi i Ditës së Gjykimit, e pastaj të mos ketë më kush t’ju ndihmojë.

55  Dhe ndiqeni atë që është më e mira për ju, prej asaj që e ka shpallur për ju Zoti juaj në Kuran e Sunetin profetik, 
përpara se t’ju vijë dënimi papritmas dhe të mbeteni pa u penduar.

56  E pastaj dikush të thotë: “Ah, mjerë për mua, që i neglizhova obligimet që kisha ndaj Allahut dhe tallesha me besimin 
e besimtarët!”

 Mësime nga ajetet:
 Mirësitë që i jepen njerëzve janë sprovë për ta, për t’u parë nëse do të jenë falënderues të Allahut apo mosmirënjohës. 
Ndërsa shtimi i pasurisë së jobesimtarëve është mashtrim e përshkallëzim drejt shkatërrimit të tyre.
 Këto janë ajetet më shpresëdhënëse në Kuran, me të cilat Vetë Allahu u drejtohet robërve të Vet që e kanë humbur 
veten në gjynahe, që ata të mos e humbin shpresën prej Mëshirës së Allahut.
 Pendim i pranuar është ai që bëhet para se të vijë vdekja, duke e shoqëruar atë me qëllimin e heqjes dorë prej gjyna-
heve e moskthimin tek to. 

48  Si dhe do t’u shfaqen të këqijat që ata i kanë bërë, 
kur e barazonin Allahun me idhujt e tyre. Pastaj do i 
përfshijë dënimi për atë që kanë bërë, dënim të cilin 
ata e kanë përqeshur në jetën e dynjasë.

49  Kur njeriut i bie ndonjë e keqe, ai na lutet Neve 
me sinqeritet. Kur Ne ia shndërrojmë atë të keqe në 
një të mirë nga ana Jonë, ai thotë: “Kjo që më është 
dhënë mua dihej që më takonte, për shkak të dijes 
e aftësisë që kam!” Por ajo është vetëm një sprovë 
për të, që ai të nxjerrë atë që mban në brendësinë 
e vet, mirëpo shumica e tyre nuk e dinë këtë dhe 
mashtrohen me mirësitë e Tij.

50  Kështu kanë thënë edhe ata që kanë qenë para 
tyre, por në fund nuk kanë pasur ndonjë dobi nga 
ajo që ata kanë arritur e përjetuar. prej mirësive të 
Allahut e prej kënaqësive të kësaj bote.

51  Ndërsa Ditën e Gjykimit do t’u bjerë dënimi të 
këqijave që kanë bërë. 
E, kjo do t’i gjejë të gjithë ata që kanë bërë padrej-
tësi e idhujtari, duke i përfshirë dënimi i veprave 
të këqija që kanë bërë. Kurrsesi që ata nuk kanë 
për të shpëtuar, as prej të keqes së tyre e as prej 
dënimit të Allahut.

52  Vallë, a nuk e dinë njerëzit se Allahu ia shton 
e ia pakëson furnizimin kujt të dëshirojë e askush 
nuk mund ta pengojë për këtë?! Po të dojë Ai (o 
njerëz) do t’ju pasuronte të gjithëve, mirëpo çështja 
është edhe më e rëndësishme se kaq. Me të vërtetë, 
që në këtë ka urtësi e argumente për një popull që 
beson.

53  Prandaj përcillua njerëzve Fjalët e Mia (o i 
Dërguar): 
“O ju robërit e Mi, të cilët e keni tepruar me gjynahe 
në dëm të vetes tuaj, duke e çuar veten e shpirtin 
tuaj në një shkatërrim të sigurtë! Mos e humbni 

48  The evils of the idolatry and sins that they com-
mitted will appear to them and the punishment 
that they were warned of in the world, which they 
mocked at, will surround them.

49  When a disbelieving man is afflicted by sick-
ness, poverty etc. he calls out to Me to remove his 
affliction. Then when I bless him with health or 
wealth, the disbeliever says: Allah has only given 
me this because He knows that I deserve it. Actu-
ally it is a test and a means of luring him to his 
destruction. But most disbelievers do not know this 
and they are deceived by the blessings Allah gives 
them. 

50  This statement was made by the disbelievers 
before them, but the wealth and status they earned 
was of no use to them at all.

51  The recompense for the evils of idolatry and sins 
that they committed caught up with them. Those 
who wronged themselves by idolatry and sins, from 
these who are present, will also be caught up by the 
recompense for the evils of what they committed 
just like those in the past. They will not escape from 
Allah nor defeat Him.

52  Do these idolaters say this and not know that 
Allah expands the provision for whoever He wills 
as a test for him: Is he grateful or ungrateful? And 
he narrows it for whoever he wills as a test for 
him: Is he patient or does he become angry with 
Allah’s decree. In what has been mentioned, about 
the expansion and narrowing of provision, there are 
indications of Allah’s planning for a people who be-
lieve, because they are the ones who benefit from 
such indications. The disbelievers on the other hand 
pass by them without paying any attention to them.

53  Say - O Messenger, to My servants who have gone beyond the limit against themselves by ascribing partners to Allah 
and committing sins: Do not lose hope of Allah’s mercy and of His forgiveness for your sins. Allah forgives all the sins 
of those who repent to Him. He is the Forgiving towards the sins of those who repent and the Merciful towards them.

54  Return to your Lord by repentance and righteous actions and submit to Him, before the punishment comes to you on 
the day of resurrection. Then you will not find anyone from your idols and families to help you by rescuing you from the 
punishment.

55  Follow the Qur’ān, which is the best of what your Lord has revealed to His Messenger. Act on its instructions and 
avoid its prohibitions, before the punishment comes to you suddenly while you are unaware of it so as to prepare for it 
by repentance.

56  Act now to avoid the soul’s extreme regret when it will declare on the day of resurrection: Alas my grief over my 
negligence in my duty to Allah by the disbelief and sins committed, and the mocking of the people of faith and obedience 
in the world.

 Beneficial Points:
1. The disbeliever calls on Allah in times of distress but forgets Him in times of prosperity.
2. For the disbelievers, blessings are means of gradually luring them into further destruction.
3. Allah’s mercy is vast for His creation.
4. Regret that is of benefit is that which is in the world and which is followed by sincere repentance.
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sive që gjenden në qiej e në Tokë, duke i dhuruar prej tyre kujt të dëshirojë, si dhe duke e privuar kë të dëshirojë! 
Ata që i mohojnë argumentet e urtësinë e Allahut, ata janë të humburit që e kanë humbur rrugën e shpëtimit në jetën e 
kësaj bote. Madje dhe në Botën Tjetër ata do të mbesin përjetësisht në Zjarrin e Xhehenemit!

64  Thuaju (o i Dërguar) atyre që kërkojnë të adhurosh idhujt e tyre: “Vallë, po më kërkoni të adhuroj dikë tjetër në vend 
të Allahut,o ju injorantë, që nuk dini se çfarë jeni duke thënë e duke bërë?!”

65  Ndërkohë që ty dhe atyre që kanë qenë përpara teje prej të dërguarve të tjerë ju është shpallur se: “Nëse i bën shirk 
(idhujtari) Allahut me veprën tënde, duke e bërë atë me syfaqësi apo diçka tjetër përveç Allahut, e gjithë puna jote ka 
për të t’u refuzuar dhe ti do të mbetesh prej të shkatërruarve!

66  Prandaj mos e përziej adhurimin tënd me asgjë, por adhuro vetëm Allahun e tregohu mirënjohës!”
67  Ata që i bëjnë adhurimet dhe veprat e tyre për dikë tjetër përveç Allahut prej krijesave të dobëta e të paafta, në të 

vërtetë ata nuk e kanë vlerësuar Allahun me madhështinë që i takon. Ndërkohë, Ditën e Kijametit e tërë toka me gjith-
çka që gjendet në të do të jetë sa një grusht i Tij. Ndërsa qiejt do të jenë si papiruse të mbështjella e të rrotulluara me 
të djathtën e Tij. 
I Pastër prej të metave dhe i Lartësuar është Ai nga çdo përshkrim që i bëjnë idhujtarët kur e krahasojnë me krijesat e 
me idhujt e tyre!

 Mësime nga ajetet:
 Mendjemadhësia është një ves i keq dhe i shëmtuar mbivlerësimi për krijesat, i cila i pengon ata prej pranimit të së 
Vërtetës.
 Nxirja e fytyrave të mohuesve në Ditën e Gjykimit është tregues i dëshpërimit e tmerrit që ata do përjetojnë.
 Shirku është shkatërrues i çdo vepre të mirë me të cilën ai përzihet, qoftë edhe me anë të syfaqësisë e synimeve të 
tjera përveç kënaqësisë së Allahut, pasi ai synon vlerësimin e madhërimin e dikujt tjetër në vend të Allahut. Allahu nuk 
e fal këtë.
 Pohimi i dy atributeve të Allahut, Grushti dhe e Djathta e Allahut të Lartësuar, të cilat ne i besojmë, pa pyetur se “si?”, 
pa i përngjasuar, pa i përshkruar dhe pa i shtrembëruar nga mënyra se si i ka sjellë Ai në Kuran dhe Sunet.

57  Apo të përpiqet të arsyetohet me anë të caktimit 
të Zotit, duke thënë: “Po të më kishte udhëzuar 
Allahu e të ma kishte mundësuar të isha i devot-
shëm, do të kisha qenë nga më të përkushtuarit e 
do zbatoja gjithçka që Ai e ka urdhëruar duke hequr 
dorë prej të gjitha ndalesave. !”

58  Apo, pasi ta shikojë dënimin, të thotë me shpresa 
të humbura: “Ah, sikur të ishte e mundshme për t’u 
kthyer edhe një herë në dynja, që të pendohesha e 
të isha bërë prej më të mirëve!”

59  Përkundrazi! Ty të erdhën argumentet e Mia (i 
Dërguari, Kurani e Triumfi i Islamit) dhe ti i kon-
siderove gënjeshtra dhe u tregove mendjemadh, 
duke mos i përfillur e duke i mohuar ato.”

60  Ditën e Gjykimit (i Dërguar) ke për t’i parë ata 
që kanë gënjyer për Allahun (për të legjitimuar 
idhujtarinë e gjynahet e tyre) se si u janë nxirë 
sterrë fytyrat e tyre. Vallë, a nuk është Xhehenemi 
vendqëndrimi i merituar i mendjemëdhenjve, të 
cilët e refuzojnë Allahun dhe të Dërguarin e Tij?! 
Sigurisht që po.

61  Atë ditë, Allahu ka për t’i shpëtuar ata që me 
përkushtimin e tyre ndaj porosive të Tij, u ruajtën 
prej idhujtarisë e gjynaheve, duke u mundësuar 
Xhenetin. Aty ata nuk ka për t’i prekur asnjë e keqe 
dhe nuk do të ndihen asnjëherë të mërzitur.

*Pastaj Allahu i kthehet përsëri çështjes së furni-
zimit e pasurisë, duke i siguruar besimtarët se ajo 
është vetëm në Dorë të Allahut dhe se vetëm Ai 
është Krijuesi dhe Mbikëqyrësi i krijimit të Vet.

62  Vetëm Allahu është Krijuesi i çdo gjëje, që krijon 
çfarë të dëshirojë dhe vetëm Ai është Mbikëqyrësi i 
çdo gjëje, që e njeh mirë krijimin e Vet.

63  Vetëm Atij i përkasin çelësat e depove të mirë-

57  Or it will attempt to justify itself through the 
argument of fate and say: If Allah had guided me I 
would have been one of those who are mindful of 
him, by fulfilling His instructions and avoiding His 
prohibitions.

58  Or it will say when it will see the punishment, 
wishing: If only I could return to the world and 
repent to Allah, and be one of those who do good 
deeds.

59  The reality is different to what you are now as-
serting by wishing for guidance. My signs came to 
you and you denied them, being arrogant. You were 
of those who rejected, disbelieving in Allah, His 
signs and His messengers.

60  On the day of resurrection, you will see those 
who told lies about Allah, by attributing a partner 
and son to Him, their faces blackened, as a sign of 
their wretchedness. Is there not a place in Hell for 
those who are too proud to have faith in Allah and 
His messengers? Indeed, there is a place for them 
in it.

61  Allah will save those who were mindful of their 
Lord, by fulfilling His instructions and avoiding 
His prohibitions, from the punishment by entering 
them into their place of success, which is Paradise. 
The punishment will not touch them nor will they 
grieve over the worldly pleasures they missed.

62  Allah is the creator of everything. There is no 
creator besides Him. He has charge over everything, 
He plans its affair and disposes of it as He wills.

63  To Him alone belong the keys of the treasures of 
goodness in the heavens and the earth. He grants it 
to whoever He wills and withholds it from whoever 

He wills. Those who reject Allah’s signs they are the losers; as they are deprived of faith in the worldly life and they will 
enter the fire to live there forever in the Hereafter.

64  O Messenger! Say to these idolaters who entice you to worship their idols: Do you instruct me, O you who are ig-
norant of your Lord, to worship other than Allah?! None deserves to be worshipped except Allah alone, so I will never 
worship other than Him.

65  Allah had revealed to you, O Messenger, and to the messengers before you: If you worship others together with Allah 
the reward of your good deeds will be void and you will be of the losers in the world due to the loss of your religion and 
in the Hereafter due to the punishment.

66  Rather, worship Allah alone and do not ascribe a partner to Him. Be of those who are grateful to Him for the favours 
that He has given you.

67  The idolaters did not show reverence to Allah as He deserves to be revered when they ascribed others of His weak and 
feeble creation as partners to Him. They were heedless of Allah’s power, one of the manifestations of which is that the 
earth together with the mountains, trees, rivers, and oceans in it will be in His grasp on the day of resurrection, and that the 
seven heavens will be folded up in His right hand. He is transcendent, pure and above what the idolaters say and believe.

 Beneficial Points:
1. Pride is a despicable and ominous quality that prevents a person from arriving at the truth.
2. The blackening of faces on the Day of Resurrection is a sign of the wretchedness of such people.
3. Ascribing partners to Allah destroys all righteous actions.
4. Allah, may He be glorified, on the Day of Judgement, will grasp the heavens and the earth with His right hand, in a 
manner which befits His Majesty.
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jobesimtarët tashmë është bërë realitet.
72  Atëherë, engjëjt u thonë: “Hyni tani në portat e Xhehenemit, ku do të jeni të përjetshëm!”, duke u humbur çdo shpresë 

për mëshirë nga ana e Allahut. E sa vend i keq e i shëmtuar do të jetë ai vend për mendjemëdhenjtë, që e refuzuan dhe 
e përçmuan të Vërtetën, që u erdhi prej Zotit të tyre!

73  Ndërsa besimtarëve që iu përkushtuan Zotit të tyre, me vënien në zbatim të porosive të Tij e me ruajtjen nga haramet 
e gjynahet, atë ditë do t’u prihet me nderim për të hyrë në Xhenet turma-turma, deri kur të kenë mbërritur pranë tij e t’u 
jenë hapur portat. Rojtarët e Xhenetit, për t’i nderuar edhe më shumë, do t’u thonë: “Selamun alejkum! - Paqja qoftë me 
ju, e qofshi të shpëtuar, prej çdo të keqeje që ju e urreni! Ju i pastruat zemrat e veprat tuaja prej idhujtarisë e poshtërsive, 
Prandaj, hyni në Xhenet të sigurt e të shpëtuar, ku do të jeni përgjithmonë!”

74  Kur besimtarët të hyjnë në Xhenet, do të thonë: “Falënderuar qoftë Allahu, që e realizoi ndaj nesh premtimin e Vet 
dhe na dha trashëgim Xhenetin, ku mund të zëmë vend ku të duam!” Ja, ky është përfundimi i tyre! Sa shpërblim i mre-
kullueshëm është ai për ata që kanë punuar për këtë ditë, duke bërë vepra të mira në kërkim të kënaqësisë së Allahut!

 Mësime nga ajetet:
 Pohimi i fryrjes së Surit dy herë: një herë për t’u bërë Kiameti dhe herë e dytë për t’u bërë Ringjallja.
 Në Fjalën: “...Ai e di më mirë se çfarë janë duke bërë...”, Allahu e ndryshon kohën e bisedës, duke kaluar nga koha e 
ardhme në atë të tashmen, që njeriu të ndryshojë sa ka kohë. 
 Poshtërimi i jobesimtarëve para se të hyjnë në Xhehenem së bashku me përjetësinë e tyre në të përmendet krahas 
nderimit të besimtarëve para se të hyjnë në Xhenet me përgëzimin se aty do të jenë të përjetshëm. Në këtë mënyrë njeriut 
i bëhet sa më i qartë paralajmërimi për zgjedhjen e tij.
 Veprat e mira mundësojnë trashëgimin e shpërblimit më të mirë dhe anasjelltas.

68  Kur të vijë ajo Ditë (Dita e Kijametit), do t’i 
fryhet Surit (Bririt) nga engjëlli i caktuar. Atëherë 
do të bien të vdekur të gjithë ata që gjenden në 
qiej dhe në Tokë, përveç atyre që Allahu dëshiron 
të mbesin gjallë.  Pastaj do t’i fryhet atij edhe një 
herë dhe ata menjëherë do të ngrihen në këmbë të 
ringjallur, duke pritur në ankth të gjatë se  ç’do të 
ndodhë me ta.

69  E pastaj toka do të ndriçohet me Dritën e Zotit 
të vet dhe me gjykimin e Tij gjithëpërfshirës, duke 
mos lënë asnjë brendësi pa e nxjerrë në dukje e pa e 
gjykuar. Përpara tyre do të vihet Libri (i secilit ose 
Leuhi Mahfudhi), në mënyrë që ta lexojnë vetë atë 
që kanë bërë e kanë punuar. Gjithashtu, do të sillen 
edhe të gjithë pejgamberët dhe dëshmitarët, që i 
kanë thirrur për t’u përgatitur për atë Ditë. Mandej 
do të gjykohet mes tyre me të Vërtetën e Allahut, 
duke mos iu bërë padrejtësi askujt.

70  Secilit ka për t’iu dhënë shpërblimi që meriton 
për atë që ka bërë, qoftë ajo e mirë apo e keqe, pa i 
shtuar të keqes së tij asgjë e pa ia pakësuar të mirës 
së tij asgjë prej gjëje. Megjithatë, Ai e di më mirë 
se kushdo se çfarë janë duke bërë. . 

71  Më tej mohuesit do të drejtohen turma-turma 
për në Xhehenem, derisa të mbërrijnë pranë tij. Aty 
rojtarët e Xhehenemit do t’u hapin portat. E që t’ua 
shtojnë edhe më shumë dhimbjen për atë që kanë 
humbur, u thonë: “Vallë, a nuk ju kanë ardhur juve 
pejgamberë nga mesi juaj, që t’ju lexonin ajetet 
(vargjet e argumentet) e zbritura prej Zotit tuaj e 
t’ju paralajmëronin për takimin e kësaj dite?!” Aty 
mohuesit, me gjysmë zëri e plot dhimbje, u për-
gjigjen: “Sigurisht!”
Mirëpo, ky pranim i tyre atë ditë, nuk ka për t’ju 
bërë asnjë dobi. Premtimi i Allahut për t’i dënuar 

68  On the day when the angel appointed to blow 
the trumpet will blow it, everyone in the heavens 
and the earth will die. Then the angel will blow it 
a second time for the resurrection, and they will all 
stand up alive, looking on to see what Allah will 
do to them.

69  The earth will light up when the Lord of Might 
will appear to decide between the servants. The 
records of deeds of people will be laid open, the 
prophets will be brought, and the guardian angels 
who were witness to the actions of people will be 
brought. Allah will decide between all of them with 
justice and they will not be wronged on that day. No 
person’s evil deeds will be increased, or his good 
deeds decreased.

70  Allah will give each soul its recompense in full, 
whether its actions were good or evil. Allah knows 
best what they do. Nothing of their actions, whether 
good or bad, is hidden from Him and He will give 
them the recompense of their actions on this day.

71  The angels will drive those who rejected Allah 
to the fire in large crowds. When they will come to 
Hell, the angels appointed as its keepers will open 
its doors and receive them with reproach by saying 
to them: Did not messengers from your kind come 
to you reciting to you the signs of your Lord that 
were revealed to them, and warning you of meet-
ing the Day of Resurrection because of the severe 
punishment therein? The disbelievers will say in 
confession: Indeed, that took place, but the word of 
punishment is binding on the disbelievers and we 
were disbelievers.

72  It will be said to them, to further humiliate them 
and so they may lose all hope in Allah’s mercy and ever coming out of the fire: Enter the doors of fire to remain therein 
forever. How terrible and bad is the place of those who were proud and arrogant against the truth.

73  The angels will gently lead those who were mindful of their Lord, by fulfilling His instructions and avoiding His pro-
hibitions, to Paradise in large crowds honoured. When they will come to Paradise its doors will be opened for them and 
the angels appointed to it will say to them: Peace be on you from every difficulty and from everything you dislike. Your 
hearts and your actions were pure, so enter Paradise to remain there forever.

74  The believers will say when they enter Paradise: Praise be to Allah who was true to the promise that He made to us on 
the tongues of His messengers. He had promised to enter us into Paradise. He has given us the land of Paradise, in which 
we can live wherever we want to. How excellent is the reward of those who worked by doing righteous actions seeking 
the pleasure of their Lord!

 Beneficial Points:
1. Evidence for the two blows of the trumpet.
2. Explanation of the humiliation that the disbelievers will encounter and the honour that the believers will receive.
3. Evidence of the disbelievers’ living forever in Hell and the believers’ living forever in bliss.
4. Good actions bring about good reward.
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të Tij. Ato i kundërshtojnë vetëm mohuesit e Allahut, për shkak të mendjeve të tyre të mbrapshta e mosfrikësimit prej 
ndëshkimit të Tij. Prandaj, mos u mashtro nga pasuria e mirësitë e tyre, që Allahu ua ka mundësuar t’i shpenzojnë nëpër 
botë, pasi ato janë sprovë për ta, për t’i çuar drejt shkatërrimit si mohues.

5  Edhe populli i Nuhut para këtyre (Kurejshëve) mohoi, si shumë popuj të tjerë që erdhën pas tij, siç ishte Adi, Themudi, 
populli i Lutit, i Medjenit dhe Faraoni me ushtrinë e tij. Të gjithë këta popuj mendonin se si ta kapnin të dërguarin e 
vet për ta vrarë. Ata u kundërviheshin atyre me polemika të kota, në mënyrë që ta mposhtnin të Vërtetën. Mirëpo, ata i 
mbërtheva Unë me ndëshkimin Tim. Paramendoje vetë se si ka qenë ndëshkimi Im për ta në jetën e dynjasë!

6  E kështu u realizua premtimi i Zotit tënd ndaj atyre që mohuan, duke bërë që ata të vdesin në mohimin e tyre, në 
mënyrë që të mos shpëtojnë kurrë dhe në Botën Tjetër të jenë prej banorëve të Zjarrit.

7  Ata që mbajnë Arshin (Fronin) e Allahut (engjëjt madhështorë), bashkë me ata që janë rreth tij, kur e shohin urrejtjen 
e mohuesve kundër të dërguarve të Allahut e pasuesve të tyre, e lartësojnë Zotin e tyre me falenderime e madhërime, duke 
e mohuar çdo mangësi që jobesimtarët i mveshin Allahut. Ata e falenderojnë Allahun për çdo mirësi të Tijën ndaj tyre 
dhe i besojnë Dijes dhe Urtësisë së Tij Absolute në gjithçka që Ai bën e lejon të ndodhë. Po ashtu, ata engjëj i kërkojnë 
falje Allahut për besimtarët, të cilët, edhe pse pa e parë, i besojnë Atij e i durojnë mundimet, vështirësitë e ashpërsinë 
e jobesimtarëve për hir të Tij, duke thënë: “Zoti ynë! Ti ke përfshirë çdo gjë me Mëshirën dhe Dijen Tënde! Fali ata që 
janë penduar e ndjekin Rrugën Tënde dhe mbroji prej dënimit të Skëterrës, që i pret në Ditën e Gjykimit!”

 Mësime nga ajetet:
 Bashkimi i shpresëdhënies për arritjen e mëshirës së Allahut me frikësimin prej ndëshkimit të ashpër prej Tij, është 
metoda më e mirë e thirrjes.
 Lavdërimi i Allahut fillimisht me njësimin e Tij, lartësimin e Tij dhe falenderimin e Tij është prej rregullave të lut-
jes.
 Vlera dhe rëndësia që kanë besimtarët tek Allahu, aq sa, edhe engjëjt madhështorë që janë pranë Tij, luten e kërkojë falje 
e ndihmë për ta në kohë trazirash e sprovash, që të tregohen të vendosur e të shpëtojnë prej Zjarrit të Xhehenemit.

75  E pas gjithë kësaj (o i Dërguar) do të shohësh 
engjëjt të tubuar rreth Arshit (Fronit Madhështor) 
të Allahut, teksa lavdërojnë Zotin e tyre, ashtu siç i 
takon Madhështisë së Tij, nga ajo që dëshmuan prej 
fjalëve e veprave të jobesimtarëve dhe mënyrës e si 
u gjykuan me drejtësi. Pastaj do të thuhet: “Falënde-
rimi i qoftë Allahut, Zotit të të gjitha krijesave, për 
gjykimin me drejtësinë e Tij absolute. Ai i mëshiroi 
robërit e Vet besimtarë dhe i ndëshkoi robërit e Vet 
mohues, pa i bërë padrejtësi askujt!”

SURJA “GAFIR”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i gjendjes së atyre që kundërshtojnë ajetet 
(vargjet dhe argumentet) e Allahut dhe përgjigjja 
ndaj tyre.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Hâ, Mîm.
2  Kurani ka zbritur vetëm nga Allahu i Plotëfuqi-

shëm, i Cili nuk mposhtet nga askush dhe e di mirë 
se çfarë është në dobi të robve të Vet. 

3  Ai është Falësi i gjynaheve të atyre që i kërkojnë 
falje Atij. Ai është Pranuesi pendimit të atyre që 
pendohen e kthehen tek Ai. Ai është Ndëshkues i 
ashpër për ata që janë arrogantë, si dhe Zotërues i 
mirësive të mëdha për ata që i nënshtrohen. Nuk ka 
zot tjetër që e meriton adhurimin, përveç Tij, dhe 
se vetëm tek Ai është kthimi.

4  Askush nuk mund t’u kundërvihet ajeteve (var-
gjeve e argumenteve) të Allahut, të cilat tregojnë 
Njëshmërinë e Tij dhe Vërtetësinë e të Dërguarit 

75  The angels on that witnessed day will surround 
the throne, declaring Allah’s transcendence over 
what is not appropriate for Him as the disbelievers 
say. Allah will pass judgement between all creation 
with justice and will honour those whom He hon-
ours and punish those whom He punishes. It will 
be said: Praise be to Allah, the Lord of all created 
things for the judgement that He passed of mercy 
for His believing servants and punishment for His 
disbelieving servants.

Sūrah Ghafir (The Forgiver)
 Themes of the Sūrah:

This surah focuses on addressing those who dispute 
with respect to Allah’s signs by addressing them di-
rectly and calling them to turn to the truth.

 Explanation:
1  Ḥā Mīm. The discussion on similar letters has 

already passed in Sūrah Al-Baqarah.
2  The revelation of the Qur’ān sent down to His 

Messenger, Muhammad (peace be upon him), is 
from Allah, the Mighty whom none can overpower, 
the Knower of the interests of His servants.

3  Forgiver of the sins of the sinful, Accepter of 
the repentance of those of His servants who turn 
to Him, Severe in retribution against those who do 
not repent from their sins, One of bounty and grace. 
There is no being deserving of worship besides 
Him. To Him alone is the return of the servants on 
the Day of Resurrection and He will give them the 
recompense they deserve.

4  No one disputes about Allah’s signs that indicate 
to His Oneness and the truthfulness of His messen-

gers except those who reject Allah due to their deficient intellects. Do not grieve over them and do not let the abundant 
provision and favours that they enjoy deceive you. Their being given respite is a means of gradually luring them into 
their own destruction.

5  Before them, the people of Noah denied, as did the confederates after Noah, including ‘Ad, Thamud, the people of 
Lot, the people of Madyan all denied. Pharaoh also denied. Every nation plotted against their Messenger, to capture and 
kill him. They argued with the falsehood that they had, to remove the truth with it. But I seized all those nations. So reflect 
over how my retribution against them was! It was a severe retribution.

6  Like how Allah decided to destroy those denying nations, the Word of your Lord, O Messenger, is binding against the 
disbelievers, that they will be the inmates of the Fire.

7  The angels who carry the throne of your Lord, O Messenger, and those who are around it, declare the transcendence 
of their Lord from that which is not proper for Him, they believe in him, and seek forgiveness for those who have faith 
in Allah, saying in their supplication: Our Lord, Your knowledge and mercy encompass everything, so forgive those who 
repent from their sins and follow Your religion and protect them from being touched by the fire.

 Beneficial Points:
1. Combining encouragement towards Allah’s mercy and caution against the severity of His retribution, is a praiseworthy 
method of calling others to do good.
2. Seizing those communities who denied is a divine practice.
3. The angels declare the transcendence of their Lord.
4. Praising Allah is one of the etiquettes of supplication.
5. Praying for a Muslim in his absence benefits the person praying as well as the person being prayed for.

٤٠٨٥
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për ju, mirëpo këtë nuk e kujton kush, përveç atij që kthehet tek Ai i penduar e i sinqertë!
14  Prandaj, lutjuni Allahut (o besimtarë) - me tërë qenien tuaj, duke iu përkushtuar tërësisht me sinqeritet Fesë së Tij, 

edhe pse këtë e urrejnë jobesimtarët.
15  Ai është Zotëruesi i pozitave të larta dhe Pronar i Arshit Madhështor, që përfshin shtatë qiejt dhe tokën. Është Ai që 

ia dërgon Shpirtin (ia zbret Shpalljen) kujt të dojë prej robërve të Vet të zgjedhur, duke i dhënë shpirt (jetë) atij e atyre 
që e ndjekin udhëzimin e tij. Kjo bëhet me Lejen e Tij për t’i paralajmëruar ata për Ditën e Takimit me Zotin të tyre,

16  Ditën kur të gjithë (engjëjt, xhindët e njerëzit) do të shfaqen të tubuar në një vend të rrafshët, ku asgjë nuk mund t’i 
fshihet Allahut, as prej veprave e as prej brendësive të tyre. 
Aty do të fillojë Dita e Gjykimit për ta, me pyetjen: “I kujt është Pushteti sot?!” Përgjigjja është vetëm një: “I Allahut, 
që është Një e i Vetmi Ngadhënjyes!”

 Mësime nga ajetet:
 Vendi ku pranohet pendimi është jeta e kësaj bote, para se të lindë dielli nga perëndimi dhe para se të arrijë shpirti 
në fyt për të dalë.
 Prej këshillimit përfitojnë vetëm ata që ndërgjegjësohen e pendohen, duke iu kthyer Zotit të tyre.
 Qëndrimi i ashpër i mohuesve nuk ndikon aspak në qëndresën e besimtarit në besimin e vet.
 Përulja e tiranëve dhe udhëheqësve mizorë ndaj Allahut në Ditën e Kijametit. 

8  Dhe futi (o Zoti ynë) në Xhenetet e Adnit (Për-
jetësisë), të cilat ua ke premtuar, bashkë me ata 
që kanë qenë vepërmirë prej prindërve, bashkë-
shorteve dhe pasardhësve të tyre. Vërtet që Ti je i 
Plotfuqishëm dhe i Urtë dhe bën çfarë të duash me 
Urtësinë Tënde Absolute.

9  Ruaji ata nga pasojat e këqija të veprave të tyre 
dhe mos i ndëshko ata me këto vepra. Vërtet, atë 
që Ti e ruan në Ditën e Gjykimit prej veprave të 
tij të këqija, në fakt e ke mëshiruar.  Pikërisht kjo 
është fitorja madhështore!”

10  E sa u përket atyre që e mohuan Allahun e të dër-
guarit e Tij, kur të hyjnë në Zjarrin e Xhehenemit, 
ata do të urrejnë e mallkojnë vetet e tyre aq shumë 
për atë që kanë bërë, sa do të thirren: 
“O banorë të Zjarrit të Xhehenemit! Urrejtja e Alla-
hut ndaj jush, kur ju thirreshit për në besim dhe mo-
honit, është më e madhe se urrejtja juaj ndaj veteve 
tuaja, tani që jeni në Zjarrin e Xhehenemit!”.

11  Ata do të thonë: “Zoti ynë! Ti bëre që ne të vdis-
nim dy herë e,na dhe jetë dy herë. Ne tani i pranuam 
gjynahet tona. A ka ndonjë rrugëdalje për ne?”

12  “Këtë ndëshkim e merituat për shkak se, kur 
thirrej për t’u adhuruar e lutur vetëm Allahu, ju 
refuzonit (dhe mohonit). Kur Atë e krahasonin me 
zota të rremë, ortakë e të barabartë, ju e prano-
nit këtë (dhe besonit). Atëherë, sot, vendimi (për 
pyetjen tuaj) i përket vetëm Allahut të Lartësuar 
e të Madh.”

13  Allahu (o njerëz) është Ai që ju shpalos argu-
mentet e Veta në horizont e në veten tuaja, në më-
nyrë që t’ju tregojë Njëshmërinë e Fuqinë e Vet. 
Prej argumenteve bindëse është se, Ai zbret ujin e 
shiut nga qielli për ju, me të cilin mbijnë e rriten 
bimë e pemë të të gjitha llojeve. Këtë e bën si begati 

8  The angels will say: “Our Lord, enter the be-
lievers into gardens of eternity which You promised 
You will enter them into, and enter those whose 
actions are good amongst their fathers, wives and 
children. It is you who are the Mighty with nobody 
to overpower You, Wise in your decreeing and 
planning.

9  And save them from their bad actions, so do 
not punish them as a result. Whomever You pro-
tect from punishment for his bad actions, then You 
have had mercy on him. This mercy by entry into 
Paradise is the great success which no success can 
compare with”.

10  Those who disbelieved in Allah and His mes-
sengers will be addressed on the day of judgment 
when they enter the fire, whilst they will hate and 
curse themselves: “Allah’s contempt for you when 
used to be called to believing in Allah, but you 
would disbelieve in Him, taking dieties besides 
Him, is greater than your own contempt for your-
selves when being thrown into the fire.”

11  The disbelievers will say, confessing their sins 
when their confession will not benefit: “Our Lord, 
You made us lifeless twice when we were non-ex-
istent then You created us, then you gave us death 
after that creation, and You gave us life twice by 
creating us from non-existence and by restoring us 
for the resurrection. We have admitted our sins we 
earned, so is there any route we can take to exit 
from the fire, so we can return to life to correct our 
actions so You become pleased with us?”

12  That punishment which you are punished with is 
because when Allah was called upon and no partner 
was associated with Him, you disbelieved in Him and made partners for Him. And when partners were worshipped along-
side Allah, you believed. So the judgment is with Allah alone, High with His essence, decree and domination, the Great.

13  Allah is the one who shows you signs in the horizons and your own selves, to prove to you His power and His oneness, 
and He sends down for you rainwater from the skies so it becomes a cause for the provision you are given, such as plants, 
crops and so forth. And nobody takes lessons from the signs of Allah except one who turns to Him, sincerely repenting.

14  So call upon Allah, O believers, being sincere to Him in worship and supplication, without associating partners with 
Him, even though the disbelievers dislike that and it angers them.

15  So He is worthy of supplication and obedience being made sincere for Him, as He is elevated in ranks, separate from 
all of His creation. And He is the Lord of the Great Throne. He sends revelation upon whomever He wants from His 
servants, so that they become alive and make others alive, and so that they warn people of the day of judgment in which 
the first and last will meet one another.

16  The day in which they will be apparent having gathered on one plain. Nothing of theirs will be hidden from Allah, 
nothing of theirs will be hidden from Allah, everything from their own self, their actions, and their reward will be made 
apparent. He will ask: “For whom is the kingdom today?” There will be only be one answer at this time: the kingdom is 
for Allah, the One in His essence, qualities and actions, the Prevailing one who has dominated everything and for whom 
everything has submitted.

 Beneficial Points:
1. The place for repentance to be accepted is the worldly life.
2. Those who repent often, turning to their Lord, benefit the most from the admonition.
3. The steadfastness of the believer is not affected by the stance of the disbelievers who reject his religion.
4. The tyrants and oppressors amongst the kings will humble themselves before Allah on the day of judgment.
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e përmendore. Megjithatë, Allahu i shkatërroi ata të gjithë, për shkak të gjynaheve të tyre dhe për ta nuk doli askush t’i 
mbronte prej dënimit të Allahut.

22  Ata e merituan atë dënim që i goditi, për shkak se, kur atyre u vinin të dërguarit e Allahut me fakte të qarta e argumente 
bindëse, ata e mohonin Allahun dhe të dërguarit e Tij. Prandaj Allahu u dha fund e i shkatërroi tërësisht, pavarësisht 
fuqisë së tyre. Vërtet që Ai është i Fuqishëm edhe ta përmbajë zemërimin, por Ai është edhe Ndëshkues i ashpër ndaj 
arrogantëve.
*Pasi Allahu i përmendi të Dërguarit mohimin e popujve të mëparshëm e tentativën e tyre për t’i vrarë të dërguarit, i 
përmend atij edhe tregimin e Musait, si një ngjashmëri mes të dyve dhe si një mesazh për t’i treguar se në fund fitorja 
do të jetë me të:

23  Madje Ne patëm dërguar edhe Musain me mrekullitë e argumentet Tona dhe me një fuqi bindëse, të qartë e të pa-
kundërshtueshme

24  tek Faraoni e Hamani, si dhe Karuni, që ndoqi rrugën e tyre më pas. Atyre, edhe pse u erdhën ato argumente, ata i 
mohuan e thanë: “Ai është një magjistar mashtrues, që pretendon se është i dërguar!”

25  Kur Musai u erdhi atyre me të Vërtetën e zbritur prej Nesh, (që të njësonin Allahun e të adhuronin vetëm Atë), duke 
u sjellë edhe mrekulli bindëse, ata u mblodhën e thanë: “Vrisni djemtë e atyre që besojnë Allahun dhe lini të jetojnë 
vajzat e gratë e tyre, me qëllim që të frikësohen e të mos besojnë!” Mirëpo intriga e mohuesve për ta pakësuar numrin 
e besimtarëve është gjithmonë e humbur.

 Mësime nga ajetet:
 Kujtimi i Ditës së Gjykimit është një prej pengesave më të mëdha për të bërë gjynahe.
 Gjithëpërfshirja e Dijes së Allahut për çdo gjë që bëjnë robërit e Tij, qoftë e fshehtë apo e dukshme.
 Urdhërimi që të udhëtohet nëpër tokë për të mësuar rreth popujve idhujtarë që janë shkatërruar.

17  Sot, secili ka për t’u shpërblyer me atë që me-
riton për çfarë ka bërë. Nëse ka bërë mirë, do të 
shpërblehet me të mira dhe, nëse ka bërë keq, atë 
do të meritojë. Sot nuk ka padrejtësi, pasi Gjykatësi 
sot është Allahu! Vërtet që Allahu është i shpejtë në 
llogari, duke ua bërë llogarinë njëherazi të gjithëve 
dhe secili prej tyre do të mendojë se po i bëhet 
llogaria vetëm atij.

18  Prandaj, paralajmëroji (o i Dërguar)për këtë 
Ditë të Afërt (pasi çdo gjë që vjen është afër), kur 
zemrat e tyre t’u kenë arritur deri në fyt prej ankthit 
e frikës që kanë. Për atë ditë kur të jenë të përhu-
mbur në heshtjen e tyre do të presin, se a do të jenë 
prej atyre që do të shpëtojnë apo prej atyre që do të 
ndëshkohen. Atë ditë nuk do të ketë asnjë mik që 
t’i ngushëllojë njerëzit e këqij e zullumqarë dhe as 
ndonjë ndërmjetësues që do flasë apo dëshmojë në 
favor të tyre (siç do kenë besimtarët).

19  Ndërkohë që Allahu është në dijeni madje edhe 
për shikimin e përvjedhur të syve të tyre dhe gjith-
çka që e mbajnë të fshehtë zemrat.

20  Atëherë, Allahu do t’i gjykojë me të Vërtetën. 
Kushdo që e ka njësuar Allahun, ka për të shpëtuar 
e kushdo që ka qenë idhujtar, ka për t’u ndëshkuar. 
Kurse zotat e tyre të rremë, që ata i adhuronin e 
u luteshin në vend të Tij, nuk kanë në dorë për të 
gjykuar asgjë. Vërtet që Allahu është Dëgjues dhe 
Shikues i çdo gjëje. Ai e dëgjon gjithçka që ata 
thonë dhe e sheh gjithçka që bëjnë, duke mos i 
shpëtuar asgjë.

21  Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata (idhujtarët e po-
pullit tënd) nëpër tokë, që të shohin se si ka qenë 
fundi i popujve që kanë mohuar para tyre?! Madje, 
ata kanë qenë edhe më të fuqishëm se këta dhe 
lanë gjurmë në tokë edhe më shumë me ndërtime 

17  Today, every soul will be rewarded for the ac-
tion it earned: if it was good, then the reward will 
be good, and if it was bad, then it will be bad. There 
will be no injustice on this day, because the judge is 
Allah who is Just. Allah is swift in taking account 
of His servants, due to His knowledge encompass-
ing them.

18  O Messenger, warn them of the day of judg-
ment. This day of judgment which has drawn near 
and is coming, and everything which is coming will 
soon arrive. When the hearts will rise, due to its in-
tense horror, until they reach the throats, They will 
all be silent, with none of them speaking except 
whom the Merciful gives permission to. Those who 
wronged themselves through idolatry and sins will 
not have any friend, relative or an intercessor who 
will listen, even if he had the ability to intercede.

19  He knows what the eyes of the lookers secretly 
glance at and He knows what the hearts conceal. 
None of that is hidden from Him.

20  Allah judges with justice, so He does not wrong 
anyone by decreasing His good actions or increas-
ing His bad actions. And those whom the idolaters 
worship besides Allah cannot judge with anything, 
because they do not possess anything. Allah is 
Hearing of the sayings of His servants, Seeing their 
intentions and actions, and He shall reward them 
for that.

21  Have these idolaters not travelled on earth, so 
that they can ponder how the outcome was of the 
nations before them who denied, as it was a bad 
end? Those nations were stronger than they are, and 
they left an impression on earth by buildings which 

these people have not left, but Allah destroyed them because of their sins, and they had nobody to protect them from the 
punishment of Allah.

22  That punishment which befell them only befell them because their messengers used to come to them with clear proof 
and evident miracles, but they disbelieved in Allah and denied His messengers. Allah seized them, despite their strength, 
and destroyed them. He is Powerful, severe in punishing those who disbelieve in Him and deny His messengers.
When the Prophet (peace be upon him) encountered the denial of his people, Allah mentioned the story of Moses with 
Pharaoh, to give him good news that the outcome of his matter will be divine help. He said:

23  I sent Moses with My clear signs and decisive proof.
24  To Pharaoh, his minister Haman, and Qarun, and so they said: “Moses is a magician and a liar in his claim to be a 

messenger”.
25  Then when Moses came to them with the proof to show his truthfulness, Pharaoh said: “Kill the sons of those who 

have believed in Moses and keep their women alive, to disgrace them”. And the plot of the disbelievers to attempt to 
reduce the number of believers will only perish not being successful.

 Beneficial Points:
1. The horrors of the day of judgment will be intense.
2. Allah’s knowledge will encompass His servants’ actions, be they hidden or apparent.
3. The plot of the disbelievers will perish, regardless of how intense it may be.
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situate), që do të vinte pas kësaj padrejtësie e vrasjes së bijve të tyre?!” Faraoni tha: “Unë po ju them atë që e shoh më 
të arsyeshme dhe po ju drejtoj e tek rruga e veprimi i duhur!”.

30  Atëherë, ai që kishte besuar, e shfaqi besimin e vet në Allahun dhe të dërguarit e Tij dhe tha: “O populli im! Unë 
frikësohem për ju se, me vrasjen e padrejtë të Musait, ka për t’ju përfshirë ajo që ka përfshirë edhe ushtritë e fuqishme 
të popujve të mëparshëm. Edhe ata kështu u mblodhën kundër të dërguarve të tyre.

31  Si për shembull, populli i Nuhut, Adit, Themudit dhe brezat që erdhën pas tyre, të cilët Allahu i shkatërroi për pa-
drejtësitë e mosbesimin e tyre. Nuk është Allahu Ai që e dëshiron padrejtësinë për njerëzit, por janë njerëzit ata që i 
bëjnë padrejtësi njëri-tjetrit me mospranimin e drejtësisë së Allahut.

32  Përveç këtij ndëshkimi (në jetën e kësaj bote), unë, o populli im, frikësohem se do t’ju kaplojë dënimi i përjetshëm 
në Ditën e Piskamës. Atë ditë mohuesit do të thërrasin për ndihmë, por askush nuk do t’i ndihmojë ata.

33  Ditën kur do ta shihni Zjarrin e Xhehenemit përballë dhe do t’ia ktheni shpinën prej frikës që të ikni prej tij, por do 
të bini në të. Atëherë do e kuptoni se ju nuk mund të mbroheni me asgjë prej dënimit të Allahut. 
Megjithatë, atë që Allahu e lë në humbje, ai kurrë nuk ka për të gjetur dikë ta udhëzojë, pasi udhëzimi është përzgjedhje 
e Allahut për t’i shpëtuar vetëm ata që kanë mirësi në zemrat e tyre. 

 Mësime nga ajetet:
 Kthimi i besimtarit me lutje e kërkim ndihme tek Zoti e mbron atë prej të keqes së armiqve të tij.
 Lejimi i fshehjes së besimit për të arritur një interes të drejtë apo për të penguar një të keqe.
 Ofrimi i këshillave njerëzve është cilësi e besimtarëve të vërtetë.

26  Mirëpo Faraoni tha: “Më lejoni që ta vras fare 
Musain, e ai pastaj le ta thërrasë Zotin e vet, që ta 
ndihmojë e ta shpëtojë prej meje. Unë nuk e kam 
frikë as atë e as Zotin e tij. E vetmja frikë që kam 
është se ai ka për t’jua ndryshuar juve fenë tuaj ose 
do të sjellë në tokë trazira, me përçarje e vrasje dhe 
do t’jua marrë pushtetin!”.

27  Atëherë, Musai u lut e tha: “Unë i kërkoj mbroj-
tje Zotit tim dhe Zotit tuaj, të më mbrojë prej çdo 
mendjemadhi, që e refuzon të Vërtetën(besimin 
në një Zot të Vetëm - Allahun) dhe që nuk beson 
se do të vijë një ditë që do të japë llogari përpara 
Allahut - në Ditën e Gjykimit!”

28  Por një burrë besimtar, nga rangu i Faraonit, i 
cili e fshihte besimin e vet, kundërshtoi e tha: “A 
dëshironi ta vrisni një njeri, vetëm për shkak se ai 
thotë: “Zoti im është Allahu!” Ndërkohë, ai po ju 
thotë se ka ardhur me argumente e mrekulli të qarta 
prej Zotit tuaj, me të cilat ai dëshiron të tregojë të 
vërtetën në atë që pretendon?! Si mund ta vrisni 
një njeri të tillë, pa e verifikuar fillimisht çështjen 
e tij?! Nëse ai ju del mashtrues, atëherë kjo do të 
jetë në dëm të tij, e juve nuk ju dëmton verifikimi 
i një gënjeshtari. Por, nëse ai ju del i drejtë dhe ju e 
mohoni të vërtetën e tij, atëherë me siguri që ka për 
t’ju goditur diçka prej asaj që ai është duke thënë. 
Allahu nuk e udhëzon askënd që është shpërdorues 
(i besimit, pasurisë dhe pushtetit - në gjynahe) dhe 
që është gënjeshtar (duke nënkuptuar me këtë Fa-
raonin, që pretendonte se ishte Zot).

29  O populli im! Sot ju përket juve pushteti i to-
kës së Egjiptit mbi pjesën tjetër të popullit - bijtë 
e Izraelit (të cilët mendohet të kenë qenë mbi dy 
milionë njerëz). Mirëpo kush ka për të na shpëtuar 
ne prej të ndëshkimit të Allahut (me një ndryshim 

26  Pharaoh said: “Leave me to kill Moses, as a 
punishment for him, and let him call upon his Lord 
to save him from me. I do not care if he calls upon 
His Lord. I fear he will change your religion which 
you follow or corruption will appear on earth by 
killing and destruction”.

27  Moses (peace be upon him) said: “I have sought 
the protection of my Lord and your Lord against 
every person who is arrogant to accepting and hav-
ing faith in the truth, not believing in the resurrec-
tion, accounting and punishment.

28  A believing man from the family of Pharoah, 
who was hiding his faith from his people said, crit-
icising them for deciding to kill Moses: “Are you 
going to kill a man without any crime, besides 
him saying: ‘My Lord is Allah’, despite the fact he 
brought you miracles and proof to show the truth-
fulness of his claim to be a messenger from his 
Lord? If he really is a liar, his lying will turn against 
him, but if he is truthful, some of the punishment he 
is promising will quickly befall you. Allah does not 
guide to the truth one who trespasses His limits and 
who lies against Allah and His messengers.

29  O people, for you is the kingdom today, dom-
inating in the land of Egypt. So who will save us 
from Allah’s punishment if it comes to us due to 
killing Moses?” Pharaoh said: “The opinion is my 
opinion and the judgment is my judgment. And 
I have decided to kill Moses, to remove evil and 
corruption. I only guide you to what is right and 
correct.”

30  And the one who brought faith said, advising his 
people: “I fear for you, if you kill Moses unjustly 
and oppressively, a punishment like the punishment of the groups that united against their prophets previously, then Allah 
destroyed them.

31  Like those who disbelieved and denied the messengers, such as the people of Noah, Aad, Thamud, and those who 
came after them. Allah destroyed them due to their disbelief and denial of their messengers. And Allah does not intend to 
oppress the servants. He only punishes them due to their sins.

32  O people, I fear for you the day of judgment. That day when people will call one another, calling their relatives or 
those of status, thinking that they can benefit them in this frightening place.

33  The day you will turn away, running out of fear from the fire. You will not have any protector to protect you from 
Allah’s punishment. Whomever Allah abandons and does not place faith in his heart then there no one who can guide him.

 Beneficial Points:
1. Pharaoh’s heresy.
2. The believer seeks refuge in his Lord to protect him from the plot of his enemies.
3. The permissibility of hiding one’s faith due to a predominant interest or to ward off harm.
4. Presenting advice to people is a quality of the believers.
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im, më pasoni mua në atë që po ju them, pasi unë po ju drejtoj në një rrugë të arsyeshme!
39  O populli im! Vërtet që jeta në këtë botë është kënaqësi, por ajo është e përkohshme, kurse Ahireti është banesa e 

përjetshme. Nuk është e arsyeshme që, për hir të kënaqësive të së përkohshmes, të humbë shpërblimin i madh i Allahut 
në jetën e përjetshme, pasi kjo jetë është sprovë:

40  Kush bën keq, nuk do të gjejë tjetër, veçse të keqen që ka bërë; e kush bën mirë, duke kërkuar me këtë kënaqësinë e 
Allahut, qoftë mashkull apo femër dhe beson në mësimet Allahun e të dërguarve, duke i zbatuar ato e duke hequr dorë 
prej asaj që ka ndaluar Ai; ata do të futen në Xhenet dhe do të furnizohen me begati të përjetshme pa kufizim.

 Mësime nga ajetet:
 Priftërinjtë e Faraonit, përpiqeshin t’i mohonin parashikimet e sakta të Jusufit për popullin e bijve të Izraelit: lindjen 
e ardhjen e një profeti mes tyre dhe, si duket, këtë e dinin të gjithë.
 Vënia në diskutim e së Vërtetës për ta hedhur atë poshtë, duke vlerësuar të kotën, është një veçori e njerëzve të prishur, 
të cilët duan që njerëzit të jenë të humbur e të devijuar.
 Vetëpëlqimi e mendjemadhësia janë pengesa kryesore për pranimin e udhëzimit të drejtë.
 Dështimi i dredhive e i kurtheve të jobesimtarëve në përpjekjen vazhdueshme për të hedhur poshtë të Vërtetën Hyj-
nore.
 Kur është në pikëpyetje besimi, njeriu duhet të mendojë për të fituar përjetësinë dhe jo të ndikohet nga kënaqësitë e 
jetës së përkohshme të kësaj bote, duke e lënë përgatitjen për të.

34  Madje më parë juve ju pati ardhur edhe Jusufi 
me sqarime e paralajmërime të qarta (edhe për ar-
dhjen e Musait). Ju që atëherë ishit në dilemë rreth 
vërtetësisë së asaj që ai ju thoshte Prapëseprapë 
vazhdoni të keni dyshime në atë që ju kishte sjellë 
(në lidhje me ardhjen e Musait). Aq sa, edhe kur 
ai vdiq, ju e mbyllët derën e pranimit, duke thënë: 
“Allahu nuk do të dërgojë më profet pas tij !”, duke 
e mohuar pa ju ardhur akoma. Ja, kështu Allahu e 
lë në humbje këdo që është shpërdorues (i besimit, 
amanetit dhe pushtetit) e që zgjedh dyshimet, duke 
vënë në diskutim fuqinë e Allahut.

35  Ata u kundërvihen argumenteve (mësimeve e 
porosive) të Allahut, pa pasur asnjë bazë (udhëzim 
hyjnor) ku të mbështeten. Të tillë njerëz janë më 
të urryerit tek Allahu dhe tek besimtarët e sinqertë. 
Ata nuk janë besimtarë, por janë shtrembërues të së 
Vërtetës. Në këtë mënyrë, Allahu ia mbyll edhe më 
shumë zemrën çdo arroganti e mizori, pa iu bërë 
asnjë dëm Atij apo besimtarëve të sinqertë. . 

36  Faraoni me dredhinë e tij, iu drejtua ministrit 
të vet Hamanit dhe i tha: “O Haman, ndërtomë 
një kullë të lartë, se ndoshta edhe unë kam për t’i 
plotësuar kushtet që të bëhemi dërguar, ashtu siç u 
bë Musai në majë të një mali.

37  Madje të arrij ato shkallë të qiejve, që nuk i ka 
arritur dot as Musai, në mënyrë që ta shoh edhe 
Zotin e Musait, edhe pse në të vërtet unë e kon-
sideroj atë gënjeshtar!”. E kështu, Faraonit i pëlqeu 
vetja, duke iu zbukuruar vepra e tij e shëmtuar dhe 
u shmang nga rruga e drejtë. Mirëpo dredhia e Fa-
raonit, nuk ishte asgjë tjetër, veçse një përpjekje 
e dështuar.

38  Ai që kishte besuar, duke e shpërfillur këtë argu-
ment kaq të paarsyeshëm, vazhdoi e tha: “O populli 

34  Joseph came to you before Moses with clear 
proof for the oneness of Allah, but you remained 
in doubt and denial of what he brought, until when 
he died you increased in doubt and uncertainty, and 
you said: “Allah will never send a messenger af-
ter him”. Just as you are misguided from the truth, 
Allah leads astray every person who trespasses the 
limits of Allah and doubts His oneness.

35  Those who argue about the verses of Allah to 
refute them without any proof or evidence that has 
come to them, their argument is greatly hated in the 
eyes of Allah and in the eyes of those who brought 
faith in Allah and His messengers. Just as Allah 
sealed the hearts of these who argue about our vers-
es to refute them, Allah seals the heart of every per-
son who is arrogant to the truth and tyrannical, thus 
he does not find the path to what is right nor is he 
guided to good.

36  Pharaoh said to his minister Haman: “O Haman, 
build for me a high building, in the hope I can reach 
the paths.

37  In the hope I can reach the paths which lead 
to the skies, so I can see the god of Moses that he 
claims is the true god. And I believe Moses is ly-
ing in what he claims”. And in this way, Pharoah’s 
bad deeds were adorned for him when he made his 
request to Haman, and he was turned from the true 
path to the path of misguidance.And the plot of 
Pharaoh to make the falsehood he believed dom-
inant and to refute the truth Moses brought, is in 
complete loss. It will be a vain attempt, ending in 
failure and eternal wretchedness.

38  The man who believed from the family of Phar-
aoh said, advising his people and guiding them to the true path: “O people, follow me; I shall show you and guide you to 
the correct path and guidance to the truth.

39  O people, this worldly life is only an enjoyment of temporary pleasures, so let it not deceive you with the short-lived 
enjoyment it contains. The abode of the Hereafter with the everlasting pleasure it contains is the abode of permanence and 
residence, so work for it by obeying Allah, and be wary of becoming preoccupied from acting for it due to your worldly 
life.

40  Whoever does a bad action, he will never be rewarded except with the like of what he did, without punishment being 
added to it. And whoever does a good action seeking Allah’s pleasure through it, whether the doer is male or female, 
provided he is a believer in Allah and His messengers - will enter Paradise on the day of judgment. Allah will grant them 
provision, through what He has placed in it of fruits and the everlasting pleasure which will never end, without account.

 Beneficial Points:
1. Arguing to refute the truth and establish falsehood is a bad characteristic amongst the characteristics of the misguided.
2. Pride prevents one from being guided to the truth.
3. The truth will always remain and any plot of the disbeliever to change it will fail.
4. The necessity of preparing for the Hereafter and not being preoccupied from it due to the world.
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të ndërhyni tek Allahu, që të na merrni ne ndonjë pjesë të Zjarrit të Xhehenemit?!”
48  Ata që madhështoheshin e qenë kryeneçë do tu përgjigjen: “Ne jemi të gjithë në të njëjtin vend. Po të kishim diçka 

në dorë, do të kishim shpëtuar veten tonë. Tashmë Allahu tashmë ka gjykuar mes robërve, kështu që s’keni çfarë kërkoni 
më, pasi gjykimi i Tij ndaj nesh ishte i drejtë!”.

49  Mandej ata që janë në Zjarr do t’u drejtohen rojtarëve të Xhehenemit: “Kërkojini Zotit tuaj që të na e lehtësojë disi 
dënimin, qoftë edhe një ditë të vetme !”

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia që ka mbështetja tek Allahu, duke ia dorëzuar Atij çështjen e jetës, mbrojtjes, shpëtimit dhe suksesit. 
 Allahu e shpëton atë që thërret për tek e Vërteta prej çdo kurthi dhe të keqeje që i ngrenë armiqtë e tij.
 Pohimi i ndëshkimit të Allahut në jetën e varrit, Berzah, para se të bëhet Dita e Gjykimit.
 Çfarëdolloj shkaku të mendojnë jobesimtarët për të shpëtuar prej Zjarrit, qoftë edhe lehtësimi i dënimit për pak kohë, 
atyre nuk ka për t’iu mundësuar kurrë. 

*Si duket, njerëzit e kërcënuan atë se, nëse ai s’do 
t’i besonte Faraonit, do të ekzekutohej. Prandaj ai 
shtoi e tha:

41  Ç’është me ju, o populli im, që unë ju ftoj juve 
në shpëtim, e ju më ftoni në Zjarr?!

42  Më ftoni të mohoj Allahun, që është Një e i 
Vetëm, dhe të adhuroj në vend të Tij dikë tjetër, për 
të cilin unë nuk kam asnjë dijeni, ndërkohë që unë 
ju ftoj për tek i Plotfuqishmi e Gjynahfalësi!

43  Nuk ka dyshim se, ai tek i cili po më ftoni mua, 
nuk ka mundësi t’i përgjigjet madje as një lutjeje të 
vetme, qoftë në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. 
Ndërkohë që kthimi ynë është vetëm tek Allahu dhe 
idhujtarët e zhytur në gjynahe do të jenë përjetësisht 
banorë të Zjarrit. 

44  Keni për ta kujtuar këtë që po ju them! Sa i për-
ket çështjes (së vrasjes) sime, unë atë ia lë Allahut, 
sepse Ai i sheh vërtet robërit e Vet.

45  Allahu e ruajti atë prej të këqijave dhe kurtheve 
të tyre, ndërsa ndjekësit e Faraonit, pasi u përmby-
tën në det, i përfshiu një dënim më torturues se ai 
që u bënin kundërshtarëve.

46  Ai është zjarri (në jetën e varrit), të cilit i para-
qiten çdo ditë në mëngjes dhe në mbrëmje(para 
atij të Ditës së Gjykimit). Kur të vijë Ora (e Kija-
metit), do t’u thuhet engjëjve: “Futini ndjekësit e 
Faraonit në dënimin më të ashpër e të tmerrshëm, 
për shkak të asaj që kanë bërë ndaj besimtarëve në 
jetën e dynjasë!”

47  Kur të kenë hyrë në Zjarrin e Xhehenemit, do 
fillojnë të zihen me njëri-tjetrin. Ata që kanë qenë 
ndjekës e të dobët, do t’u drejtohen parisë mendje-
mëdhenj, e do t’u thonë: “Ne patëm qenë për ju në 
jetën e dynjasë ndjekësit tuaj besnikë në gjithçka 
që na keni thënë e na keni kërkuar. Atëherë, a mund 

41  O people, why is it that I call you towards salva-
tion from loss in the worldly life and the Hereafter 
by bringing faith in Allah and good actions, but you 
call me to enter the fire by asking me to disbelieve 
in Allah and disobey Him?

42  You are calling me to your falsehood in the hope 
that I disbelieve in Allah and worship alongside 
Him others, the truth of which I have no knowledge 
of, and I am calling you to have faith in Allah, the 
Mighty whom nobody can overpower, the Prevail-
ing who has subdued everything.

43  Truly, what you call me to have faith in and 
obey is not fit to be called to in this world or the 
Hereafter nor does it respond to whoever calls upon 
it. The return of us all is to Allah alone and those 
who transgress in disbelief and sins are the people 
of the fire who will enter it forever on the day of 
judgment.

44  But they rejected his advice, and so he said: 
“You will remember the advice I gave you and you 
will regret not accepting it. And I entrust all my 
affairs over to Allah alone. Allah is Seeing of His 
servants; nothing of their actions is hidden from 
Him”.

45  So Allah protected him from their evil plot when 
they intended to kill him, and the punishment of 
drowning enveloped the followers of Pharaoh, as 
Allah destroyed him and all his armies in this world.

46  And after their death they will be exposed to the 
fire at the beginning and end of the day, and on the 
day of judgment it will be said: “Enter the followers 
of Pharaoh into the most severe and greatest pun-
ishment, due to the disbelief, denial and preventing others from Allah’s way.”

47  O Messenger, remember when the followers and the leaders from the people of hell will argue, so the oppressed fol-
lowers will say to the arrogant leaders: “We were your followers in misguidance in the world, so are you going to relieve 
us of some of Allah’s punishment by bearing it on our behalf?”

48  The arrogant leaders will say: “We are in the fire, regardless of whether we were followers or leaders. None of us will 
bear a part of the punishment of the Hereafter. Allah has decided between the servants, so He has given everyone the 
punishment they deserve”.

49  Those being punished in the fire from the followers and leaders will say to the keepers of hell, once they have lost 
hope in leaving the fire and returning to the worldly life to repent: “Call upon your Lord to lessen from us one day of this 
everlasting punishment”.

 Beneficial Points:
1. Faith is a means of salvation and disbelief is a means of destruction.
2. The importance of reliance upon Allah.
3. The salvation of the caller to Allah from the plots of his enemies.
4. Punishment in the Transitory Stage is real.
5. The disbelievers will latch on to any means which can relieve them from the fire, even for a limited time, but this will 
never happen.
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(për mosnjohjen e atij udhëzimi para Shpalljes tënde) dhe lartësoje me falënderime Zotin tënd, duke pastruar prej man-
gësive çdo mendim rreth Tij, që mohuesit e idhujtarët ia mveshin Atij. Falënderoje Atë, që (ashtu siç zgjodhi Musain) 
të zgjodhi edhe ty e të dha udhëzimin e Librin, duke e adhuruar Allahun sa herë që ngrysesh në mbrëmje e sa herë që 
zgjohesh në agim!

56  Vërtet, ata të që polemizojnë rreth shpalljeve të Allahut, me qëllimin për t’i zhvlerësuar ato pa asnjë bazë a argument 
të ardhur prej Tij, në fakt nxiten nga dëshira për të shfaqur epërsi dhe kryelartësi ndaj së Vërtetës, por nuk do t’ia arrijnë 
qëllimit. Prandaj, kërko mbrojtjen e Allahut, o i Dërguar, sepse Ai dëgjon dhe shikon çdo gjë që kurdisin dhe veprojnë 
robërit e Vet. Atij nuk mund t’i fshihet asgjë nga veprat e njetrëzve dhe mbi bazën e këtyre veprave do t’i gjykojë ata.

57  Krijimi i qiejve e i Tokës, me madhësinë e gjerësinë e tyre, është shumë më madhështor se krijimi i njerëzve, mirëpo 
shumica e njerëzve nuk e njohin Madhështinë, Fuqinë dhe Urtësinë e Allahut.

58  Tek Ai kurrsesi nuk është i barabartë ai që është i verbër nga mendjemadhësia e vet me atë që është largpamës dhe 
mendon thellë.. Po ashtu, nuk janë të barabartë ata që besojnë Allahun (mësimet e Tij) dhe bëjnë vepra të mira me ata 
që bëjnë keq. Sa pak që mendoni!

 Mësime nga ajetet:
 Ndihma e Allahut ndaj të dërguarve të Vet dhe besimtarëve është premtim prej Tij.
 Rëndësia që ka durimi në përballjen me të kotën dhe mposhtjen e saj.
 Edhe pse mospasja e dijes në lidhje me Librin e besimin (shih:esh-Shura:52) konsiderohet një gjynah për të cilin duhej 
kërkuar falje, kjo hedh poshtë dyshimin se Muhamedi j ka ditur diçka për Musain e Librin e tij përpara Shpalljes. – Kjo 
gjë ka urtësinë e vet në mënyrë që të mos dyshonin zemërprishurit për të.
 Hebrenjtë i thanë të Dërguarit j se në fund të kohës, prej tyre do të dilte Dexhali, që do të ketë pushtet - duke e ma-
dhëruar e ngritur rëndësinë atij - dhe se ne me të do të udhëhiqnin të gjithë njerëzit. Për këtë shkak, Allahu zbriti ajetin 
56 dhe ata në vijim. (Shih: Tefsirin “Fet’hul-Kadijr” të Sheukanit).

50  Rojtarët e Xhehenemit, si kundërpërgjigje ndaj 
tyre, do t’i pyesin: “A s’ju kanë ardhur juve, vallë, të 
dërguarit tuaj me sqarime e paralajmërime të qarta 
për këtë dënim?!” Ata përgjigjen: “Sigurisht!” 
-“Atëherë, lutuni vetë - do t’u thonë - pasi ne nuk 
ndërmjetësojmë për ata që kanë qenë mohues!” 
Mirëpo, lutja e mohuesve është e humbur dhe e 
papranuar, ashtu siç ata nuk e pranonin thirrjen e 
Allahut nëpërmjet të dërguarve kur ata i i ftonin 
në besim.

51  Ne do t’u vijmë në ndihmë gjithmonë të dërguar-
ve Tanë dhe atyre që besuan, si në jetën e dynjasë, 
duke u mundësuar të triumfojnë ndaj armiqve të 
tyre; ashtu siç do t’i ndihmojmë edhe në Ditën e 
Gjykimit, me futjen e tyre në Xhenet e me ndësh-
kimin e armiqve të tyre në Zjarr. Kjo do të ndodhë 
pasi të jepen dëshmitë e engjëjve, të dërguarve e 
të besimtarëve ndaj mohuesve.

52  Ditën kur keqbërësve nuk ka për t’u bërë dobi 
asnjë justifikim në lidhje me atë që kanë bërë ku-
ndër të dërguarve dhe besimtarëve me mohimin e 
kundërvënien ndaj tyre. Atë ditë ata do të jenë të 
përjashtuar prej mëshirës së Allahut dhe do të përfu-
ndojnë në vendbanimin më të keq përgjithmonë.

53  Ne i dhamë Musait udhëzimin dhe ua lamë tra-
shëgim bijve të Izraelit Librin,

54  si një udhërrëfyes dhe përkujtim për të zotët e 
mendjeve të thella, nëpërmjet të cilit bijtë e Izraelit 
udhëzoheshin për tek e Vërteta, duke e trashëguar 
atë brez pas brezi.

55  Prandaj, duro (o i Dërguar) përballë shqetësime-
ve të popullit tënd, pasi vërtet që premtimi i Allahut, 
për ndihmën e të dërguarve e të besimtarëve të 
Vet (shih: ajetin 51), është një premtim i vërtetë e 
do të realizohet. Ti kërko falje për gjynahun tënd 

50  The keepers of hell will say in response to the 
disbelievers: “Did your messengers not come to 
you with clear proof and evidence?” The disbe-
lievers will say: “Indeed, they used to come to us 
with clear proof and evidence”. The keepers will 
say to mock them: “You call, for we are not going 
to intercede for the disbelievers. But the call of the 
disbelievers is not but in error and waste, as it will 
not be accepted from them due to their disbelief”.
After Allah mentioned the story of Pharaoh and 
the outcome of his and his followers’ affairs in this 
world and the Hereafter, He mentioned the matter 
of the Messenger and the believers, and the help 
they will gain in this life and the Hereafter, and so 
He said:

51  I will make My messengers and those who be-
lieve in what they brought victorious in this world 
by making their proof manifest and by supporting 
them against their enemies. And I shall make them 
victorious on the day of judgement by entering 
them into Paradise and punishing their disputants 
in this world by entering them into the fire. This is 
after the people of truth from the prophets, angels 
bear witness regarding the message being conveyed 
and the denial of the disbelieving nations.

52  On the day when no excuse will benefit those 
who wronged themselves by disbelief and sin, and 
they will be distanced on that day from Allah’s 
mercy, and for them is the evil abode and painful 
punishment.

53  And I granted Moses miracles and knowledge 
through which the Israelites would be guided to 
the truth, and I made the Torah an inherited book 

amongst the Children of Israel, each generation would pass on it on to the other.
54  As a guidance to the true path and a reminder to the people of sound intellect.
55  O Messenger, be patient on the denial and harm by your people which you face. Allah’s promise of help and support 

to you is true without doubt. And seek forgiveness for your sin and glorify the praise of your Lord at the beginning and 
end of the day.

56  Those who dispute the signs of Allah, striving to refute them without any evidence, do so only because of arrogance to 
it and a desire for dominance (in this world). They will never achieve their goal of dominance so hold firm, O Messenger, 
to Allah. It is He who is Hearing of the servants’ statements, Seeing their actions. None of it will escape Him and He will 
reward them for it.

57  The creation of the heavens and the earth and their greatness and vastness are greater than the creation of mankind, 
so the one who made them despite their greatness has the power to bring the dead back to life from their graves, to take 
them to account and reward them. But most people do not know, so they do not consider it nor do they deem it a proof 
for the resurrection, despite it being so clear.

58  The one who cannot see and the one who can see are not equal, nor are those who have faith in Allah, accept His 
messengers and do good actions, equal to those who do wrong and have corrupt belief! You do not remember except a 
little, because if you had remembered you would have known the difference between the two groups so you could strive 
to be amongst those who have faith and did good deeds, seeking the pleasure of Allah.

 Beneficial Points:
1. Allah’s help for His messengers and the believers is an established divine practice.
2. The excuse of the oppressor on the day of judgment will not benefit him.
3. The importance of patience in facing falsehood.
4. The creation of the heavens and the earth proving the resurrection, because He who created that which is great has the 
power to restore to life that which is smaller.
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ngjyrat, gjininë e fizionominë) dhe bukurinë, duke ju krijuar në barkun e nënave tuaja në mënyrën më të përkryer. Ai 
ju ka furnizuar me të mira e begati të shumta. O njerëz! Ky është Allahu, Zoti juaj i Vetëm e i Vërtetë. I Lartmadhëruar 
qoftë Allahu - Zoti i botëve (i gjallesave) dhe i gjithçkaje që ekziston, me të Cilin askush nuk mund të krahasohet!

65  Ai është i Gjalli, që i mban të gjitha qeniet të gjalla në jetë. Nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Tij! Prandaj 
lutjuni vetëm Atij e kërkojini vetëm Atij sa herë kërkoni e luteni për diçka!Bëjeni këtë me tërë sinqeritetin tuaj dhe vetëm 
sipas Fesë së Tij, në mënyrë që të arrini atë që dëshironi dhe thoni: “Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve!”

66  Thuaj, o i Dërguar: “Unë jam ndaluar që t’i adhuroj ata që ju i madhëroni e i adhuroni në vend të Allahut, si të ishin 
zota, pas sqarimeve të qarta që më erdhën prej Zotit tim. Unë jam urdhëruar që t’i dorëzohem e nënshtrohem vetëm 
Zotit të botëve, Krijuesit të të gjitha krijesave.”

 Mësime nga ajetet:
 Duaja (lutja) konsiderohet baza e adhurimit, e cila nuk i duhet kushtuar askujt tjetër, përveç Allahut.
 Mirësitë e Allahut e obligojnë njeriun për të qenë mirënjohës e adhurues vetëm ndaj Tij.
 Pohimi i cilësisë së Jetës Absolute për Allahun, pa fillim e pa fund, e që u jep jetë të gjitha krijesave.
 Rëndësia që ka sinqeriteti gjatë bërjes së veprave të mira dhe adhurimeve.

59  Ora e Ringjalljes dhe e dhënies llogari (o njerëz) 
është duke ardhur e nuk ka asnjë mëdyshje për 
Vërtetësinë e saj. Mirëpo shumica e njerëzve nuk 
besojnë se Allahu është i Plotfuqishëm për t’i ri-
ngjallur të vdekurit e për t’i gjykuar ata në Ditën e 
Gjykimit, prandaj edhe nuk përgatiten për të.

60  Zoti juaj urdhëron: “M’u lutni e më adhuroni 
vetëm Mua, që Unë t’ju përgjigjem, t’jua plotësoj 
lutjet tuaja e t’ju fal gjynahet!.” Kurse ata që re-
fuzojnë dhe shpërfillin adhurimin ndaj Meje do të 
hyjnë të poshtëruar e të përçmuar në Xhehenem 
(pasi të tillë patën qenë).

61  Allahu është Ai që, për ju, e bëri natën e errët, të 
përshtatshme për të fjetur e për të pushuar. Ndërsa 
ditën e bëri të ndritshme, për të parë e për të kryer 
aktivitetet tuaja. Allahu është Dhurues i madh ndaj 
njerëzve, mirëpo shumica e njerëzve nuk falënde-
rojnë, madje as për këto dyja, pa të cilat s’do të 
kishte jetë.

62  Ai është Allahu, Zoti juaj, që ju mundësoi t’i 
përjetoni mirësitë e Tij. Ai është Krijuesi i çdo gjëje 
që shihni e që nuk e shihni. Nuk ka Zot e as Krijues 
tjetër përveç Tij. Vetëm Ai e meriton adhurimin. 
Atëherë, si mund t’i shmangeni adhurimit të Tij e 
të adhuroni dikë tjetër, që nuk bën dot as dëm e as 
dobi, madje as për veten?!

63  Kështu shmangen prej pranimit të së Vërtetës të 
gjithë ata që u kundërvihen argumenteve (porosive 
dhe mësimeve) të Allahut, ashtu siç u shmangën prej 
besimit në Allahun dhe adhurimit të Tij edhe ata që 
ishin përpara tyre, duke i lënë Allahu në humbje.

64  Allahu (o njerëz) është Ai që jua bëri juve Tokën 
një vendbanim të përshtatshëm e të sigurt për të 
jetuar, ndërsa qiellin Ai jua bëri kupolë mbrojtëse, 
si një ndërtesë mbi ju. Ai ju dha formën (fytyrat, 

59  The Hour in which Allah will raise the dead for 
reckoning and reward is definitely coming, without 
doubt, but most people do not believe it is coming. 
That is why they do not prepare for it through faith 
and good actions.

60  O people, your Lord said: “Call upon Me alone 
and worship Me alone, and do not associate any 
partner with Me. Those who are too arrogant in 
worshipping Me alone will enter the fire on the Day 
of Judgment, low and disgraced”.

61  Allah is the One who has made the night dark 
for you, so you can find peace in it and rest, and He 
made the day bright and clear so that you can work 
in it. Allah is full of great grace to the people when 
He granted them His apparent and hidden bless-
ings, but most people do not thank Him for what 
He has blessed them with.

62  That Allah who graciously gave you His favours 
is the Creator of everything, so there is no creator 
besides Him. There is no true god besides Him. So 
how do you turn away from His worship towards 
worshipping others who do not possess any benefit 
or harm?

63  Just as these people were turned away from 
faith in Allah and worshipping Him alone, those 
who reject Allah’s signs which prove His oneness 
are turned away in every age and place. So they do 
not find their way to the truth nor are they divinely 
guided to it.

64  O people, Allah is the one who made the earth a 
suitable place for dwelling/living, and the sky firm-
ly formed above you, prevented from collapsing. 
And He formed you in the wombs of your mothers, 
then made perfected your formsyour forms. And He granted you provision from lawful, pleasant foods. He who granted 
you these blessings is Allah your Lord. So blessed is Allah, Lord of all the creation. There is no Lord besides Him.

65  He is the Living who will not die. There is no true god besides Him. So call upon him in worship and supplication, 
seeking His pleasure alone, and do not associate any of His creation as partners with Him. All praise is for Allah, Lord 
of the creation.

66  O Messenger, say: “Allah has forbidden me from worshipping those whom you worship besides Allah, these idols 
which do not benefit or harm, when the clear proof and evidence have come to me regarding the falsehood of worshipping 
them. And Allah has ordered me to submit to Him alone through worship, as He is the Lord of all the creation. There is 
no Lord besides Him.

 Beneficial Points:
1. Supplication is included in the meaning of worship which can only be directed towards Allah, as supplication is the 
essence of worship.
2. The favours of Allah require gratitude from the servants.
3. Allah is ever Living.
4. The importance of sincerity in actions.
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humbur (nuk mbajmë mend të kemi adhuruar diçka), madje përkundrazi, ne nuk kemi lutur e adhuruar asgjë më parë 
(pasi zot për ta, qenë qejfet e tyre)!” Ja, kështu Allahu i lë në humbje mohuesit, për shkak të mohimit të Allahut. Atyre 
do t’u thuhet:

75  “Ky dënim për ju, është për shkak se në jetën e dynjasë dëfreheshit me gjynahe e shfrenime, pa pasur për këtë asnjë 
meritë e as të drejtë prej Allahut, si dhe për shkak se ishit të gëzuar me mohimin! 

76  Hyni tani në dyert e Xhehenemit, ku do të jeni të përjetshëm!” Sa vendbanim i keq është ai për ata që u treguan 
mendjemëdhenj e nuk i përfillën mësimet e Allahut e të të dërguarve të Tij!

77  Pra, duro (o i Dërguar) e mos u dëshpëro përballë shqetësimeve e mohimeve që ata të bëjnë! Vazhdo me thirrjen 
tënde i bindur se premtimi i Allahut (për të të ndihmuar ty e besimtarët) është i vërtetë. Atë pjesë të ndëshkimit që ua 
premtuam atyre në këtë botë, ose kemi për të ta treguar ty para vdekjes tënde (siç do të ndodhte në Bedër, Hendek e 
Hajber), ose kemi për t’ua lëshuar pas vdekjes tënde (siç do të ndodhte me Bizantin, Persinë etj.). Vetëm tek Ne është 
kthimi i tyre në Ditën e Gjykimit, kur ata kanë për të gjetur atë që meritojnë, për kundërvënien e tyre ndaj Allahut dhe 
të Dërguarit të Tij.

 Mësime nga ajetet:
 Etapat gjatë krijimit janë ligj hyjnor, nëpërmjet të cilit njeriu duhet të kuptojë se çdo gjë ka kohën e vet.
 Gëzimi e të dëfryerit me gjynahe është rezultat i harrimit të Allahut e mohimit të Ditës së Gjykimit, duke i shpërfillur 
mësimet dhe porositë e të dërguarve të Tij.
 Rëndësia që ka durimi në jetën e njeriut, veçanërisht në jetën e thirrësve në Islam.

67  Allahu (o njerëz) është i Vetmi, që ju krijoi 
juve (e babain tuaj – Ademin) prej (përbërësve të) 
dheut, pastaj ju krijoi (pas tij) prej një pikë fare(të 
mashkullit). Pastaj ju krijoi prej një pike gjaku të 
ngjizur. Pas kësaj Ai ju nxjerr në jetën e kësaj bote si 
foshnja të dobëta. Pastaj ju jep jetë e fuqi dhe më tej 
jua zgjat jetën, derisa bëheni pleq e të pafuqishëm. 
Disave prej jush iu merret shpirti para se të arrijnë 
moshën e pleqërisë, ashtu siç ka dhe të atillë që u 
jepet jetë deri në një afat të caktuar (prej Allahut), 
të cilin as nuk mund ta pakësojnë e as nuk mund ta 
shtyjnë. Ai afat është i mjaftueshëm për të kuptuar 
e menduar rreth këtyre etapave dhe për të njohur 
Fuqinë e Allahut.

68  Allahu (o njerëz) është i Vetmi, që ka në dorë 
të japë jetë dhe i Vetmi që sjell vdekjen. Kur Ai 
vendos të bëjë diçka, Atij i mjafton t’i thotë asaj: 
“Bëhu!” dhe ajo menjëherë bëhet.

69  A po i shikon këta (o i Dërguar) të cilët të ku-
ndërvihen ty, në lidhje me vërtetësinë e argumen-
teve të Allahut, të cilat Ai është duke t’i shpallur?! 
Vallë, a e dinë ata nga po shkojnë e rrugën e kujt 
po marrin?!

70  Dije se, ata që e mohuan Librin e Allahut dhe të 
Vërtetën me të cilën i dërguam profetët Tanë, kanë 
për ta kuptuar shpejt rezultatin e mohimit të tyre 
dhe do ta shohin përfundimin e keq:

71  Kur në qafat e tyre t’u jenë vënë prangat, në 
këmbë zinxhirët dhe Zebanitë - rojtarët e Xhehe-
nemit - t’i tërheqin zvarrë,

72  për në ujin përvëlues të Skëterrës. Kur ata të 
tërhiqen prej tyre për t’u hedhur në Zjarr,

73  do t’u thuhet: “Ku (i keni sot idhujt tuaj) dhe 
çfarë keni lutur e adhuruar ju në jetën e dynjasë, 

74  në vend të Allahut?” Do të thonë: “Na kanë 

67  He is the one who created Adam from soil, then 
He created you after him from a sperm-drop, then 
after a sperm-drop from clotted blood, then after 
that He takes you out of your mothers’ wombs as 
small children, then so that you reach the peak of 
your strength, then so that you grow older until you 
become elders. And some of you die before that, 
and so that you reach a fixed time in the knowledge 
of Allah which you cannot decrease or increase, 
and so that you benefit from these proof and evi-
dence for His power and oneness.

68  He alone is the one in whose hand is giving life 
and He alone is the one in whose hand is giving 
death. So when He decides a matter, He only says 
to that matter: “Be” and it becomes.

69  O Messenger, do you not see those who argue 
about the signs of Allah, denying them despite them 
being clear, so you can wonder at their condition 
whilst they are turning away from the truth despite 
it being so clear?

70  Those who denied the Qur’ān and the truth I 
sent My messengers with - these deniers will soon 
learn the outcome of their denial and they shall see 
the bad ending.

71  They will learn its outcome when the shackles 
will be on their necks and the chains on their feet, 
with the angels of hell dragging them.

72  They will drag them in hot boiling water, then 
they will be burnt in the fire.

73  Then it will be said to them, to scold and rebuke 
them: “Where are your claimed gods you commit-
ted idolatry by worshipping?

74  Besides Allah, from your idols who could not 
benefit or harm?” The disbelievers will say: “They have disappeared from us, so we cannot see them. In fact, we did not 
worship anything in the world which deserved to be worshipped”. In the way these people were led astray, Allah leads 
the disbelievers astray from the truth in every era and place.

75  It will be said to them: “That punishment which you are suffering is due to your rejoicing over the idolatry you were 
upon and due to your excess in rejoicing.

76  Enter the doors of hell, staying therein forever. Wretched is the abode in which those arrogant to the truth will reside”.
After Allah’s Messenger (peace be upon him) suffered what he did from his people, Allah ordered him to be patient and 
consoled him through the help He promised him.

77  O Messenger, be patient on the harming and denial of your people. The promise of Allah to help you is true without 
doubt. So I will either show you in your lifetime some of the punishment I promise them, as occurred in the Battle of 
Badr, or I will make you die before that. To Me alone they will return on the Day of Judgment, reward them for their 
actions accordingly, entering them into the fire they will remain in forever.

 Beneficial Points:
1. We can learn from Allah’s divine custom of creating progressively that we must also fulfill our projects gradually.
2. How hideous it is to rejoice over evil
3. The importance of patience in our daily life especially those who enjoin the good
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të shohin gjurmët e popujve të mëparshëm e të shohin si janë zhdukur ata?! Madje ata kanë qenë edhe më të shumtë 
se këta në numër, si edhe më të fortë në fuqi e pasuri. Ata kanë punuar e ndërtuar, duke lënë gjurmë më shumë se këta. 
Megjithatë, atyre nuk u bëri dobi asgjë nga ato që kishin fituar ndërtuar.

83  Kur popujve të tyre u erdhën të dërguarit e Allahut me sqarime të qarta e argumente bindëse, ata iu gëzuan dijes, 
aftësive e njohurive të veta, duke i mohuar të dërguarit e Allahut. Kështu ata i përfshiu ai ndëshkim që ata e përqeshnin, 
ai ndëshkim që ua patën paralajmëruar të dërguarit e Allahut.

84  Kur e panë ndëshkimin Tonë, atëherë ata thanë: “Ne i besojmë vetëm Allahut, i Cili është i Vetmi Zot.Ne i mohojmë 
të gjithë ata zota të rremë që adhuronim në vend të Tij!”.

85  Mirëpo besimi i tyre, pasi ata e panë dënimin Tonë, nuk u solli atyre asnjë dobi. Allahu nuk e pranon besimin e im-
ponuar, por atë që bëhet me zgjedhjen e njeriut. Ky është ligji pandryshueshëm i Allahut, i cili është zbatuar gjithmonë 
në lidhje me robërit e Vet. Atëherë e kuptuan mohuesit se ata kishin marrë fund, sepse kishin mohuar Allahun e nuk 
qenë penduar para se t’i përfshinte dënimi.

 Mësime nga ajetet:
 Allahu ka dërguar shumë më tepër të dërguar sesa ata që i ka përmendur në Kuran, të cilët ne i besojmë se kanë ek-
zistuar dhe kanë ftuar të gjithë popujt e botës.
 Prej mirësive të Allahut është se gjithçka që na rrethon demonstron qartësisht Njëshmërinë e Tij.
 Rreziku i kënaqjes me të kotën e mashtrimin dhe përfundimi i keq për ata që enden në këtë rrugë të gabuar.
 Allahu nuk ia pranon besimin robit të Tij në këto raste: kur njeriu ta shikojë dënimin shkatërrimtar, kur t’i vijë shpirti 
në fyt për të dalë dhe kur të lindë dielli nga perëndimi.

78  O i Dërguar, Ne kemi dërguar përpara teje edhe 
shumë profetë të tjerë tek popujt e tyre. Edhe me 
ta qenë sjellë kështu siç po veprojnë me ty, duke 
i mohuar, përqeshur e sulmuar. Për disa prej tyre 
Ne të kemi treguar e për disa të tjerë nuk të kemi 
treguar. Mirëpo asnjë i dërguar nuk mund t’u sillte 
atyre mrekulli, përveçse me lejen e Allahut.  Prandaj 
kërkesa e jobesimtarëve për të dërguarit që të sjellin 
mrekulli është e padrejtë. Kur të përmbushet Urdhri 
i Allahut për fitoren e të dërguarve (në këtë jetë) 
apo për të ndarë gjykimin midis tyre dhe popujve 
të tyre (në jetën tjetër), atëherë do të gjykohet me 
Drejtësi dhe jobesimtarët do të shkatërrohen (në 
Xhehenem), ndërsa të dërguarit do të shpëtojnë (në 
Xhenet). Pikërisht në këtë gjykim midis njerëzve 
do të humbasin pasuesit së pavërtetës, që e çuan 
veten në shkatërrim për shkak të mosbesimit dhe 
idhujtarisë së tyre.

79  Allahu (o njerëz) është Ai që ju dha kafshët, që 
ju i përdorni për të hipur e për t’u ushqyer (siç janë 
devetë, kuajt, lopët, delet, dhitë etj.).

80  Madje, prej tyre ju keni edhe përfitime të tjera, 
në varësi të asaj që ju nevojitet, si dhe që të plotë-
soni edhe ndonjë dëshirë që gjendet në zemrat tuaja 
me kënaqësinë kur i rrisni, i shtoni e i përjetoni 
mirësitë e Allahut.  Po ashtu, edhe përdorimi i tyre 
për transport, si në tokë ashtu dhe në det. me hipjen 
së bashku me to në anije.

81  Kështu Allahu ju shpalosë juve argumentet e 
Veta që ta njihni Madhështinë, Fuqinë dhe Urtësi-
në e Tij tek vetet tuaja dhe tek ato që ju rrethojnë. 
Atëherë, cilët prej këtyre fakteve të Allahut po 
mohoni?!

82  Vallë, a nuk kanë udhëtuar (o i Dërguar) këta 
mohues të Njëshmërisë së Allahut nëpër botë, që 

78  O Messenger! I have sent many messengers 
before you to their people, but they rejected them 
and caused them harm. The messengers were pa-
tient upon the rejection and harm they faced. From 
among these messengers are those whom I have 
related their stories to you, and those whose sto-
ries I have not related. It is not correct for a mes-
senger to bring a sign to his people from his Lord, 
except if He (may He be glorified) wishes for him 
to bring it. So, for the disbelievers to demand signs 
is wrong. When the decree of Allah for victory or 
judgement in favour of the messengers against their 
nations happens, the judgement will be made fair-
ly. The disbelievers will then be destroyed and the 
messengers will be saved. At that point when the 
judgement is made between the servants, the people 
of falsehood will lose out by having put themselves 
in a position of doom by committing disbelief.

79  Allah is the one who created camels, cows and 
livestock for you so that you can ride on some of 
them and consume the meat of some.

80  You have many benefits in these creations as 
well as ships and other modes of transport which 
change over time. You can use them to acquire 
whatever necessities you desire to be fulfilled. And 
from the most apparent of these needs is transporta-
tion across the land and sea.

81  And Allah shows you many of His signs that 
point to His power and oneness; so which of His 
signs do you not acknowledge, after it has been es-
tablished they are His signs?

82  Do these rejectors not travel the earth and pon-
der over what the outcome was of the nations who 
rejected before them, and take heed from it? Those nations were wealthier, stronger and more influential than them in the 
world, but their actions and strength did not help them at all when the destructive punishment of Allah came.

83  When their messengers brought clear proofs and great miracles to them, they denied them and were happy with the 
knowledge they had that contradicted whatever their messengers came with. So the very punishment they would mock 
when warned of by their messengers, came upon them.

84  Then, when they saw My punishment they began confessing, at a time when no confession would benefit them, say-
ing, “We bring faith upon Allah alone, and reject whatever partners and idols we would worship instead of Him.”

85  So their bringing faith upon seeing the punishment descending upon them, did not benefit them. This is the way of 
Allah that has been consistent among His servants: that their bringing faith upon seeing the punishment is of no use. The 
disbelievers doomed themselves at the time when the punishment descended, by having put themselves in a place of 
destruction because of their disbelief in Allah and not repenting from it before seeing the punishment.

 Beneficial Points:
1. Allah has messengers other than those specifically mentioned by name in the noble Qur’ān.
2. From among the favours of Allah is that He clearly marks out those signs of His that point to His oneness.
3. Being happy with falsehood and its harmful consequences is dangerous.
4. Bringing faith upon seeing the destructive punishment is of no use.
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vetëm një Zot, prandaj kthejuni e kërkojini falje Atij për çfarë po bëni! Mjerë idhujtarët, që vazhdojnë të adhurojnë e 
të ndjekin të tjerë në vend të Tij,

7  ata që nuk e pastrojnë shpirtin e as pasurinë e tyre dhe, janë tërësisht mohues në lidhje me jetën tjetër!
8  E sa u përket atyre që e besojnë Allahun, besojnë të Dërguarin e Tij dhe bëjnë vepra të mira, ata do të kenë shpërblim 

Xhenetin nga Zoti, si shpërblim të përjetshëm e të pandërprerë.
9  Thuaju, o i Dërguar: “O populli im! A dëshironi ta mohoni Atë, i Cili e krijoi Tokën brenda dy ditëve (të dielën e të 

hënën) dhe t’i mvishni Atij idhujt tuaj si të barabartë, ndërkohë që Ai është Zoti i botëve?!
10  Ai vendosi në sipërfaqen e tokës male të patundshme që ajo të mos lëkundet. Më pas e bekoi dheun e saj duke e bërë 

pjellor e përplot me begati për gjallesat, duke përcaktuar ushqimin për njerëzit dhe kafshët. Të gjitha këto i përfundoi 
në katër ditët e mbetura, duke plotësuar atë që kish krijuar të martën dhe të mërkurën. Ky është shpjegim për ata që 
pyesin.

11  Pastaj, u ngrit dhe iu drejtua qiellit për ta krijuar, kur ai ishte tymnajë e më pas i tha qiellit e Tokës: “Bindjuni urdhrit 
Tim, duke m’u nënshtruar me hir apo me pahir, pasi nuk keni zgjidhje tjetër përballë ligjeve të Mia!” Ata iu përgjigjën: 
“Të bindemi me dëshirë, o Zoti ynë, pasi ne nuk mund të dëshirojmë ndryshe nga çfarë dëshiron Ti!” 

 Mësime nga ajetet:
 Prishja e koncepteve të udhëzimit tek jobesimtarët nënkupton qëndrimin e tyre në rrugën e humbur të mosbesimit.
 Me “zekat” nënkuptohet “pastrimi” dhe në këtë ajet nuk dihet saktësisht për cilin pastrim bëhet fjalë, për atë shpirtëror, 
me dëshminë “La ilahe il’Allah” apo për lëmoshën e obliguar (zekatin).
 Nënshtrimi i qiejve dhe i tokës ndaj Allahut, duke iu bindur ligjeve e urdhrave të Tij, tregon se njeriu, si qenie e ar-
syeshme, duhet t’i nënshtrohet ai i pari Allahut Fuqiplotë.

SURJA “FUSSILET”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i gjendjes së atyre që i kthejnë shpinën 
Allahut dhe tregimi i përfundimit të tyre.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Hâ, Mîm. 
2  Kjo është Shpallje e zbritur prej Allahut të Gji-

thëmëshirshmit, Mëshirëplotit.
3  Një Libër, vargjet e të cilit janë sqaruar në më-

nyrën më të qartë duke e zbritur në gjuhën arabe, 
për një popull që dinë ta kuptojnë Urtësinë e Allahut 
në atë Libër.

4  Ai e zbriti Kuranin të jetë përgëzues për besim-
tarët e punëmirët dhe paralajmërues për ata që janë 
zhytur në mosbesim dhe në gjynahet e tyre, me 
atë që ua ka premtuar Allahu në botën tjetër. Mi-
rëpo shumica e tyre nuk janë të interesuar, prandaj 
dhe nuk ia vënë veshin asaj me të cilën u tërhiqet 
vërejtja.

5  Ata thonë: “Zemrat tona janë mbyllura, aq sa 
ne nuk kuptojnë asgjë prej ftesës sate. Gjithashtu, 
veshët na janë shurdhuar, aq sa nuk dëgjojnë asgjë 
nga ato që na thua. Mes nesh e teje ka një perde, që 
nuk na lë të merremi vesh, prandaj vazhdo rrugën 
tënde duke bërë atë që do, se edhe ne nuk kemi për 
t’u ndalur nga mënyra si punojmë!”.

6  Thuaju, o i Dërguar: “Unë - o populli im - në 
fakt, jam thjesht një njeri si ju, e po të mos kishte 
qenë Shpallja, unë nuk do ju pengoja. Por mua më 
zgjodhi Allahu në mesin tuaj e më shpalli t’ju them 
se Zoti juaj që meriton të adhurohet e të ndiqet është 

Sūrah Fuṣṣilat (Explained in Detail)
 Topic of the Sūrah:

Mention of how to deal kindly with people who 
turn away from the Qur’ān, by mentioning that the 
Qur’ān is the truth and the consequences of reject-
ing it.

 Explanation:
1  Ḥā Mīm. The discussion on similar letters has 

already passed in Sūrah Al-Baqarah.
2  This Qur’ān is a revelation from Allah, the Be-

neficent, the Merciful.
3  It is a book whose verses are perfectly clear; as 

clear as can be. He has made it an Arabic Qur’ān 
for a nation that knows, because they are the ones 
who will benefit from its meanings and contents by 
achieving guidance towards the truth.

4  It is a giver of glad tidings to the believers of 
the generous reward Allah has prepared for them, 
and a warner for the disbelievers of the painful 
punishment of Allah. But the majority of them turn 
away from it; they do not listen open-heartedly to 
its contents.

5  And they say, “our hearts are covered with mul-
tiple veils so they do not comprehend what you are 
calling us to. Our ears are deaf to hearing what you 
say. There is a veil between you and us; none of 
your speech reaches us, so you carry on doing as 
you are on your path, and we will do the same on 
our path. We will never follow you.

6  O Messenger! Say to these deniers: “I am only 
a human just like you are. I receive revelation from 
Allah that your true deity is only one deity who is 
Allah, so devote your worship to Him alone and 

seek forgiveness from Him for your sins. Clear loss is for the idolaters who worship others instead of Allah or ascribe 
partners with Him.

7  Those who do not pay Zakat on their wealth are on the day of Judgement - with its everlasting blessings and painful 
torment in it- among the disbelievers.

8  Indeed, those who have faith in Allah and His messengers and do good deeds, for them is an everlasting reward which 
will never finish: Paradise.

9  O Messenger! Say to these idolaters, rebuking them: “Why do you disbelieve in Allah who created the earth in two 
days: on Sunday and Monday, and you attribute equals to Him whom you worship instead of Him? He is the Lord of all 
creation.”

10  He created firm mountains on it, which stabilise it and prevent it from shaking. And He proportioned the provisions 
of the people and animals by the fourth day, following on from the two previous days: Tuesday and Wednesday, equal for 
whoever wants to ask regarding it.

11  Then Allah (may He be glorified) resolved to create the sky at a time when it was smoke, saying to it and the earth, 
“Submit to My command willingly or be forced, it has to be one of the two, They said, “We come willingly; O our Lord! 
We have no wish except your wish.”

 Beneficial Points:
1. The disbelievers shut off all means of guidance that they had, deciding to remain on disbelief instead.
2. The importance of Zakat is mentioned, that it is a pillar from the pillars of Islam.
3. The whole universe has submitted and humbled itself to the command of Allah (may He be glorified).

٤١٥٤
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durueshme; në mënyrë që t’i bënim ta vuanin dënimin poshtërues që në jetën e kësaj bote, për shkak të padrejtësive 
që bënin. Por dënimi që i pret në botën tjetër, për shkak të mohimit të Allahut, është edhe më poshtërues. dhe atje nuk 
kanë si të mbrohen.

17  Ndërsa Themudi, popullit i Salihut, edhe pse Ne u dhamë aftësi për ta dalluar udhëzimin dhe humbjen, ata prefe-
ruan verbërinë (mohimin) në vend të udhëzimit. Prandaj ata i përfshiu ushtima e një dënimi poshtërues, për shkak të 
zgjedhjes që bënë.

18  Në të dy popujt, Ne i shpëtuam ata që i besuan Allahut dhe të dërguarve të Tij e që iu frikësuan ndëshkimit, duke 
i zbatuar porositë e Zotit dhe duke hequr dorë prej ndalesave të Tij. I shpëtuam prej dënimit që i përfshiu mohuesit e 
popujve të tyre.

19  Ditën kur armiqtë e Allahut të jenë tubuar për të dhënë llogari në Ditën e Gjykimit, ata do të dynden e do mbahen të 
rrethuar forcërisht, nga i pari deri tek i fundit për t’u dërguar në Zjarrin e Xhehenemit.

20  Kur të arrijnë pranë Zjarrit të Xhehenemit, aty do të gjykohen dhe kundër tyre kanë për të dëshmuar vetë dëgjimi e 
shikimi i tyre, lëkurat e gjymtyrëve të tyre, duke treguar për gjithçka kanë bërë në jetën e kësaj bote.

 Mësime nga ajetet:
 Mohimi dhe refuzimi i së Vërtetës Hyjnore është shkak për shkatërrimin në dynja dhe në ahiret.
 Mendjemadhësia dhe të mashtruarit me vetveten, si me fuqinë fizike, ashtu edhe me aftësinë mendore, e pengojnë 
njeriun të pranojë të vërtetën e t’i japë asaj rëndësinë që i takon
 Mohuesit vuajnë dy dënime, atë në këtë botë dhe dënimin në botën tjetër.
 Në Ditën e Gjykimit do të ketë mohues që nuk do të pranojnë askënd për dëshmitar. Atëherë, Allahu do ua mundësojë 
gjymtyrëve të tyre për të dëshmuar që të flasin atë ditë. 

12  Allahu e përmbushi krijimin, duke krijuar shta-
të qiej brenda dy ditëve të tjera (të enjtes dhe të 
premtes), dhe kështu përfundoi krijimi i tokës e i 
qiejve në një afat kohor prej gjashtë ditësh. Pastaj 
Allahu i shpalli secilit qiell detyrat e lëvizjet që 
kishte për të bërë, si nënshtrim e adhurim ndaj Tij.
Ne e zbukuruam qiellin më të afërt me ju me ndri-
çues, si dhe e bëmë atë mbrojtje për jetën në tokë. 
Ky është përcaktim i të Plotfuqishmit e të Gjithë-
dijshmit, që bën gjithçka me urtësi absolute.

13  E nëse ata ta kthejnë shpinën (o i Dërguar), duke 
hequr dorë nga besimi, atëherë thuaju: “Unë tashmë 
ju kam paralajmëruar për një dënim, siç u shkatë-
rrua Adi - populli i Hudit dhe Themudi - populli i 
Salihut, pranë të cilëve ju tashmë keni kaluar.

14  Kur atyre u erdhën të dërguarit nga të gjitha 
anët, herë përballë e herë duke i ndjekur, ata u 
thoshin: “O populli ynë, mos adhuroni asgjë për-
veç Allahut!” Ata ia kthenin: “Po të kishte dashur 
Zoti ynë që të na e ndalonte këtë, Ai do na kishte 
dërguar në mesin tonë engjëj e jo njerëz, ndaj ne 
e mohojmë vërtetësinë tuaj dhe vërtetësinë me të 
cilën jeni dërguar!”.

15  Për sa i përket Adit, popullit të Hudit, ata krahas 
mohimit të Allahut u treguan padrejtësisht mendje-
mëdhenj, duke u bërë njerëzve zullume në tokë, të 
cilët, të mashtruar me fuqinë e tyre thoshin: “Kush 
është më i fortë se ne?!” Vallë, a nuk e dinin ata se 
Allahu që i kishte krijuar, është shumë më i Fortë 
se ata për t’i ndëshkuar e shkatërruar?! E kështu 
ata i mohuan argumentet Tona, që Ne ia patëm 
mundësuar Hudit.

16  Dhe pas kësaj, Ne ua dërguam atyre një erë 
tmerrësisht të ftohtë, në ditët e tyre më të këqija 
(më të nxehta), të shoqëruar me një ulërimë të pa-

12  Then Allah completed the creation of the heav-
ens in two days: Thursday and Friday. With that, 
the creation of the heavens and the earth was com-
pleted in six days. Allah inspired in every heaven 
whatever He would decree concerning it and what-
ever obedience and worship He would command. 
Allah also decorated the nearest heaven with stars, 
and protected it from the satans’ eavesdropping. All 
that is the decree of the Almighty who no one can 
overcome, and who is all aware of His creation.

13  So if these people turn away from bringing faith 
in what you have brought, then say to them: “I have 
warned you of a punishment that will fall upon you, 
like the punishment that fell upon the people of 
Hud, the ‘Ād, and the people of Saleh, the Thamūd, 
when they rejected their messengers.

14  When their messengers came to them, each fol-
lowing the other in bringing one message, instruct-
ing them to worship none other than Allah alone. 
The disbelievers said, “If our Lord wished to send 
down angels as messengers to us, He would have 
sent them. Therefore, we reject whatever you have 
been sent with, because you are humans like we 
are.”

15  As for the people of Hud, the ‘Ād, together with 
their disbelief in Allah they showed undue arro-
gance on earth and oppressed those around them. 
Having been deceived by their own strength, they 
said, “Who is there that is stronger than us?” There 
was no one stronger than them, according to their 
assumption, so Allah replied to them: “Do these 
people not know and see that the one who created 
them and gave them the strength that made them 
rebellious, is stronger than them?” They would reject the signs of Allah that Hud brought to them.

16  So I sent upon them a wind that had with it a disturbing noise, on days of misfortune for them, due to the punishment 
which came to them. So that I may make them suffer a punishment of humiliation and disgrace in the world. And indeed, 
the punishment of the Hereafter that awaits them is more humiliating for them; they will not find anyone to help save 
them from the punishment.

17  As for the people of Saleh, the Thamūd, I guided them by making the path of truth clear to them, but they preferred 
deviance to guidance to the truth, so the humiliating punishment seized them because of the disbelief and sins they would 
commit.

18  And I saved those who had faith in Allah and His messengers and would be mindful of Allah by fulfilling His com-
mands and refraining from the things He did not allowed. I saved them from the punishment that came upon their people.

19  And on the day when the enemies of Allah will be gathered towards the hellfire, the Zabāniyah, appointed angels, will 
thrust each and every one of them into it. They will not be able to escape from it.

20  When they come to the hellfire they are driven towards and deny the actions they would do in the world, their ears, 
eyes and skins will testify to their sins and disbelief in the world.

 Beneficial Points:
1. Turning away from the truth is the cause of destruction in the world and the Hereafter.
2. Arrogance and being conceited with one’s strength both prevent a person from submitting to the truth.
3. The punishment of the world and the Hereafter will be piled upon the disbelievers.
4. The disbelievers being destroyed and believers being saved is a divine custom of Allah.
5. One’s own limbs will testify against him on the Day of Judgement.
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edhe popuj mohues përpara tyre, prej xhindëve dhe njerëzve, pasi kishin qenë të prishur.
26  Kështu iu zbukurua edhe mohuesve të popullit tënd që t’i thonë njëri-tjetrit: “Mos e dëgjoni këtë Kuran që po jua 

lexon Muhamedi e as mos u ndikoni nga ajo që gjendet në të, por bërtisni e flisni me zë të lartë gjatë leximit, me qëllim 
që ta mposhtni atë që ta lërë leximin e tij, e ne të biem rehat!”

27  Ne sigurisht që kemi për t’i bërë jobesimtarët ta vuajnë një dënim të ashpër në jetën e kësaj bote për këtë që po kur-
disin (me pengimin e njerëzve prej Fjalës së Allahut). Ndërsa në botën tjetër Ne kemi për t’i bërë të vuajnë një ndëshkim 
edhe më të keq se e keqja që ata kanë bërë, për shkak të gjynaheve shtesë që do t’u vijnë prej çdokujt që i ka ndjekur, 
pa iu pakësuar ndjekësve të tyre asgjë prej gjynah gjynaheve të tyre.

28  Kjo, pasi ndëshkimi për armiqtë e Allahut është vetëm Zjarri e atë do të kenë vendbanim të përjetshëm, si ndëshkim 
për përpjekjet e tyre për t’iu kundërvënë argumenteve e porosive Tona.

29  Atje mohuesit do mendohen thellë e do të thonë: “O Zoti ynë, na i trego se kush qenë ata të dy, që njëri ishte prej 
xhindëve (Iblisit) dhe tjetri ishte prej njerëzve(Dexhali), që na devijuan prej Rrugës Tënde. (Na i trego) që sot t’i shkelim 
me këmbët tona dhe të jenë ndër më të ulëtit në Zjarrin e Xhehenemit, duke i bërë të vuajnë dënimin më të ashpër!”

 Mësime nga ajetet:
 Mendimi i keq për Allahun është karakteristikë jobesimtarëve.
 Mohimi dhe gjynahet janë dy mënyrat kryesore me të cilat shejtani e merr nën kontroll njeriun.
 Në Ditën e Gjykimit ndjekësit dëshirojnë që udhëheqësit e tyre të vuajnë dënimin më të ashpër.

21  Atëherë, jobesimtarët do t’u drejtohen gjymty-
rëve të veta e do u thonë: “Përse dëshmuat kundër 
nesh, për atë që ne patëm bërë në dynja, ndërkohë 
që ne po përpiqeshim që t’ju shpëtonim?!” Ato i 
përgjigjen: “Ishte Allahu, Ai që na bëri të flisnim, 
se ne nuk mund të thoshim asgjë tjetër përveç të 
vërtetës. Në këtë Ditë, Ai bëri çdo gjë të fliste e të 
dëshmonte të vërtetën. Si mund të bënim ndryshe, 
ndërkohë që me Fuqinë e Tij, Ai ju ka krijuar nga 
asgjëja herën e parë e u pati premtuar se tek Ai do 
të ktheheni, për t’ju marrë në llogari e për t’ju dhënë 
atë që meritoni?!

22  Nëse ju dëshironi të na shpëtoni sot, ju nuk u 
përpoqët aspak në dynja që ta ruanit dëgjimin, shi-
kimin dhe as lëkurët e gjymtyrëve tuaja, në mënyrë 
që ato të mos dëshmonin sot kundër jush për ato 
gjynahe e krime djallëzore që bënit në fshehtësi. 
Përkundrazi, ju u dhatë pas të këqijave, sepse me-
ndonit në jetën e dynjasë, se Allahu nuk e di pjesën 
më të madhe të asaj që ju vepronit!

23  Ishte pikërisht ky mendim i keq që kishit në 
lidhje me Zotin tuaj, që ju solli në këtë shkatërrim 
dhe ju mbetët të dështuar, duke e humbur si jetën 
e dynjasë, ashtu edhe Përjetësinë.”

24  E nëse ata (o i Dërguar) përpiqen që të durojnë 
në atë dënim, atëherë Zjarri do të jetë vendqëndrimi 
i tyre përgjithmonë. Edhe nëse ata do ta qortojnë 
veten për atë që kanë bërë, atyre nuk do t’u ketë 
vlerë aspak ai vetëqortim, për shkak të mendimit 
të keq që kishin për Allahun.

25  Ashtu siç ata kishin për Ne atë mendim të keq, 
Ne u vumë atyre shoqëruesit e këqij prej xhindëve 
dhe njerëzve, të cilët ua zbukuronin veprat e këqija 
dhe ata vazhdonin t’i bënin, duke mos u penduar. 
Kësisoj iu bë i merituar ai dënim, që kishte prekur 

21  And the disbelievers will say to their skins, “Why 
did you testify against us, by stating the things we 
used to do in the world?” Their skins will say in 
reply to them, “The one who grants everything the 
ability to speak, granted us the ability to speak. 
He is the one who created you initially when you 
were in the world, and to Him you will return in the 
Hereafter to give account and be requited.”

22  You did not used to hide when committing sins 
to a degree that your ears, eyes and skins cannot 
testify against you, because you did not believe in 
accountability, punishment or reward after death. 
Rather, you thought that Allah (may He be glori-
fied) was not aware of many things you did and 
that it remained hidden from Him, so you were de-
ceived.

23  And that very evil thought you thought up con-
cerning your Lord, destroyed you, and so because 
of it, you became the very ones who lost in the 
world and the Hereafter.

24  If these people against whom their ears, eyes 
and skins testified, are to be patient, the hellfire will 
be their abode and dwelling place they will go to. 
And if they seek the pleasure of Allah for them-
selves and entry into Paradise, they will not achieve 
either of them, ever.

25  I sent upon these disbelievers, companions from 
the satans. who would constantly be around them 
and beautifying disbelief, sins and rejection of the 
resurrection and requital. the punishment became 
incumbent upon them as the nations before from 
the humans and Jinn. Indeed they were the losers, 
who will lose themselves and their families on the 

Day of Judgement when they enter the fire.
26  When they became helpless in countering evidence with evidence, the disbelievers said, urging one another, “Do not 

listen to this Qur’ān that Muhammad recites to you and do not submit to it, rather, shout and raise your voices when he 
recites it to you so that perhaps you can gain the upper hand over him and he stops reciting and calling towards it, then 
we will be relieved of him.”

27  So we will definitely make those who disbelieved in Allah and rejected His messengers suffer from a severe pun-
ishment on the Day of Judgement. I will definitely requite them with a punishment for the worst of their actions, i.e. 
ascribing partners with Allah and sins.

28  That aforementioned requital is the requital of those who disbelieved in Him and rejected His messengers; it is the 
hellfire which they will live forever never to come out of it. It is a requital for their rejection of the verses of Allah and 
not believing in them despite their clarity and strength in proof.

29  And those who disbelieved in Allah and rejected His messengers will say, “O our Lord! Show us those humans and 
Jinn who led us astray: Iblīs who introduced disbelief and inviting towards it and the son of Adam who introduced blood-
shed, so that we can put them in the hellfire under our feet; so that they are the lowest of the people and the ones most 
severely punished.”

 Beneficial Points:
1. Thinking evil about Allah is a trait from the traits of disbelief.
2. Disbelief and sins are causes of the satans ruling over the humans.
3. The followers will desire that those they followed are the most severely punished on the Day of Judgement.
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ka për të tu bërë sikur ta kishe pasur gjithmonë një mik të ngushtë e të dashur.
35  Dije(o i Dërguar) gjithashtu, se shpërblimin e kësaj vepre nuk mund ta arrijë askush, përveç atyre që tregohen të 

duruar, atyre që e kanë këtë fat të madh.
36  Po të futi spicat shejtani, duke të nevrikosur e zemëruar me provokimet e tij, atëherë kërkoji mbrojtje Allahut prej 

cytjeve të tij, pasi me të vërtetë Ai është Dëgjues e i Gjithëdijshëm, që i dëgjon e i di të gjitha.
37  Prej fakteve që tregojnë fuqinë e Tij gjithëpërfshirëse janë nata dhe dita, Dielli dhe Hëna, prandaj mos i bini në 

sexhde (me fytyrë përtokë) as Diellit e as Hënës, por përuluni në sexhde vetëm Allahut që i krijoi ato, nëse me të vërtetë 
adhuroni veç Zotin e Vetëm

38  Nëse ata tregohen mendjemëdhenj e refuzojnë që t’i bien në sexhde Allahut, atëherë tregoju se Allahu nuk ka ne-
vojë për adhurimin e askujt, e aq më pak për adhurimin e tyre. Dije se engjëjt që janë tek Zoti yt, e që janë edhe më 
madhështorë se ata, nuk reshtin së lavdëruari e lartësuari Allahun natën edhe ditën dhe kurrë nuk u bëhet ky adhurim i 
mërzitshëm dhe i lodhshëm. 

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia e madhe që ka tek Allahu qëndrueshmëria në besim.
 Nderimi që Allahu u bën robërve të Vet besimtarë dhe marrja nën kujdestari e çështjeve të tyre dhe të të pasardhësve 
të tyre.
 Pozita e lartë që ka thirrja për tek besimi dhe njohja e Allahut, e cila është edhe vepra më e dobishme.
 Durimi përballë provokimeve e shqetësimeve dhe përgjigjja ndaj tyre me moralin më të mirë janë dy veçori, të cilat 
thirrësi për tek Allahu nuk duhet t’i mënjanojë kurrë. 

*Pasi u përmendën armiqtë e Allahut, përmendet 
edhe shpërblimi i miqve të Tij:

30  Ata që thanë: “Zoti ynë është vetëm Allahu e 
nuk njohën për zot dikë tjetër përveç Tij, pastaj u 
treguan të palëkundur në këtë besim, duke i zbatuar 
dispozitat e Tij e duke hequr dorë prej ndalesave të 
Tij. Vërtet që në momentin e vdekjes, atyre ju zbre-
sin engjëjt e u thonë: “Mos u frikësoni prej vdekjes 
e mos u dëshpëroni për atë që keni lënë mbrapa në 
jetën e dynjasë, por gëzojuni fitimit të Xhenetit, që 
Allahu jua ka premtuar, për shkak të besimit tuaj e 
përkushtimit ndaj Tij me vepra të mira.

31  Ne patëm qenë miqtë e kujdestarët tuaj në jetën 
e dynjasë, duke ju mbrojtur e udhëzuar me lejen e 
Allahut, dhe po ne do të jemi miqtë e kujdestarët 
tuaj edhe në Ahiret, për t’ju larguar mërzinë e për 
t’ju përgëzuar me mirësitë e Xhenetit. Në Xhenet, 
ju do të keni gjithçka që dëshironi; gjithçka që ju 
e kërkoni, do ta gjeni në të. 

32  Ai është vendbanim i përgatitur nga Vetë Gjy-
nahfalësi e Mëshirëploti, që me faljen e Tij fshiu 
gjynahet tuaja dhe me mëshirën e Tij ju futi në 
Xhenet, për shkak të besimit të sinqertë që kishit 
ndaj Tij!”

33  E kush mund të thotë fjalë më të mahnitshme 
e më të dobishme, se ai që thërret për tek njohja e 
Allahut e zbatimi i dispozitave të Tij, që bën vepra 
të mira, duke kërkuar kënaqësinë e Zotit dhe që nuk 
ka frikë të thotë: “Unë jam prej atyre që i janë nën-
shtruar vetëm Allahut - pra, prej muslimanëve?!”

34  Dije (o i Dërguar) se nuk mund të jetë e mira 
dhe e keqja njësoj! Prandaj, të keqen që njerëzit ta 
bëjnë ty, kthejua atyre me sjelljen më të mirë (me 
dhembshuri, sinqeritet e falje). Kështu do të sho-
hësh se si ai që ndaj teje kishte më parë armiqësi, 

After Allah mentioned the requital of His enemies, 
He mentions the requital of His friends, by saying:

30  Indeed, those who say, “Our Lord is Allah; we 
do not have any Lord other than Him.” and they are 
steadfast on fulfilling His commands and refrain 
from that which He has prohibited, the angels will 
descend upon them when death nears them, saying 
to them, “Do not fear death or whatever is to come 
after it and do not grieve over what you are going to 
leave behind in the world. Take the glad tidings of 
Paradise which you were promised in the world for 
your faith in Allah and your good deeds.”

31  “We were your friends in the worldly life; we 
used to correct you and protect you, and we will 
also be your friends in the Hereafter, so our friend-
ship with you is continuous. In Paradise, you will 
be able to fulfil whatever your hearts desire and 
crave, and you will get whatever you seek.”

32  It is a provision prepared for you by a merciful 
Lord forgiving of the sins of those of His servants 
who repent to Him.

33  There is no one whose speech is better than the 
one who calls towards the oneness of Allah and act-
ing upon His law, whilst doing good actions that 
please Him, saying, “Indeed, I am one of those who 
submit and humble myself to Allah”. Indeed, who-
ever does all that is the one who is best in speech.

34  Doing good deeds in obedience to Allah that 
please Him, and doing evil and committing sins 
which anger Him, are not equal. Counter with good 
conduct the evil of the one who does bad to you. If 
you counter his evil by doing good to him, you will 
soon find the previous enmity you had between you 
change, and it will be as if he is now an affectionate close friend.

35  Only those who are patient upon harm caused to them and difficulties they face from the people, are given the ability 
to display this praiseworthy character. Only those who are extremely fortunate are granted the ability to do it, because of 
the abundant goodness and immense benefit there is in it.

36  And if the satan whispers evil to you at any time, hold fast to Allah and seek refuge in Him. He is the Hearing of 
whatever you say and the Knower of your situation.

37  From the signs of Allah that point towards His greatness and oneness is the night and the day in their coming after one 
another, and the sun and moon. O people! Do not prostrate to the sun nor the moon; rather, prostrate to Allah alone who 
created them all, if you truly do worship Him.

38  So if they show arrogance, turning away, not prostating to Allah the Creator, the angels that are with Allah glorify and 
praise Him (may He be glorified) throughout the day and night anyway, and they do not become bored of worshipping 
Him.

 Beneficial Points:
1. The status of steadfastness is great according to Allah.
2. Steadfastness is a means of security.
3. Calling towards Allah has a great status and is the most virtuous of actions.
4. Bearing patience upon harm and countering with the best of character are two traits which a caller towards Allah has 
to have.
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43  Dije (o i Dërguar) se të tillët nuk thonë ndaj teje asgjë më shumë se ç’u është thënë edhe të dërguarve para teje, 
mirëpo Zoti yt është Zotërues i Faljes, e pret që ata të pendohen, siç është edhe Zotërues i ndëshkimit të dhembshëm 
për ata që i kalojnë kufijtë e i gjen vdekja mohues.

44  Nëse Ne do ua kishim zbritur këtë Kuran në ndonjë gjuhë të huaj, ata do të kishin thënë: “Po të ishin shpjeguar ajetet 
e tij, do e kishim kuptuar!” Tani, a duhej ta zbrisnim atë në gjuhë të huaj e i dërguari të ishte arab apo i dërguari të ishte i 
huaj dhe Kurani të ishte arabisht, që ata ta kuptojnë?! Thuaju (o i Dërguar): “Ky Kuran është zbritur vetëm për besimtarët 
si një udhëzim dhe shërim për ta, pasi vetëm ata e pranojnë e nuk i pengon asgjë për ta kuptuar.” E sa u përket atyre që 
nuk e besojnë (o i Dërguar), në veshët e tyre ka shurdhim dhe se për ta ai (Kurani) është verbim. Shembulli i tyre është 
si t’i thërrasësh ata prej një vendi të largët. E si mund ta kuptojnë atë (Kuranin), nëse ata janë të shurdhër e të verbër 
dhe kur ai është larg zemrave të tyre?!

45  E, Ne edhe Musait ia dhamë Librin, e populli i tij përsëri u përça në lidhje me vërtetësinë e tij. Prej tyre pati që e 
besuan dhe të tjerë që e mohuan. Sikur të mos kishte qenë Premtimi i Zotit tënd, për t’iu dhënë mundësia e zgjedhjes 
edhe pasardhësve të tyre, tashmë mes tyre do të kishte marrë fund Vendimi, edhe pse ata do të jenë vazhdimisht në 
dilemë në lidhje me këtë Libër.

46  Prandaj, kush vepron mirë, duke zgjedhur besimin në vend të mohimit, e ka për të mirën e vet, e kush vepron keq, 
duke zgjedhur mohimin në vend të besimit, e ka për veten e vet. Allahu ka për t’i dhënë secilit në Ditën e Gjykimit 
atë që meriton. Zoti yt (o i Dërguar) nuk i bën padrejtësi askujt prej robërve të Vet, as në këtë botë e as në botën tjetër.

 Mësime nga ajetet:
 Allahu i Lartësuar e ruajti Kuranin prej çdo ndryshimi e shtrembërimi dhe këtë mbrojtje e mori përsipër vetë Ai, 
ndryshe nga Librat e mëparshëm, përgjegjësinë për ruajtjen e të cilëve ua la njerëzve.
 Edhe pse Kurani zbriti në gjuhën e tyre, arabët pretenduan se nuk e kuptonin, prandaj Allahu solli një supozim, që, 
edhe nëse do ta kishte zbritur në gjuhë të huaj, sërish do t’i bënte ata të thoshin se nuk e kuptonin.
 Padrejtësia nuk është cilësi e Allahut. Ajo është cilësi vetëm e krijesave. Zoti është i Drejtë dhe kërkon prej krijesave 
të Tij t’i përmbahen drejtësisë, paanshmërisë dhe të vërtetës së zbritur.

39  Prej argumenteve që tregojnë Fuqinë e Tij abso-
lute, është edhe toka, të cilën ti (o i Dërguar) e sheh 
të lodhur e të drobitur, por sapo ia lëshojmë ujin e 
shiut, ajo menjëherë dridhet e ngrihet(zgjerohet e 
fryhet), pas kontaktit me shiun, duke shpërthyer kë-
shtu jeta në të. Dije se Ai që pati Fuqi që ta ngjallte 
atë tokë të vdekur me bimë e gjallesa, duke i dhënë 
asaj jetë e gjallëri, ka për t’i ringjallur edhe të vde-
kurit në Ditën e Ringjalljes, për t’i marrë në llogari 
e për t’i shpërblyer sipas veprave të tyre. Vërtetë 
që Ai ka Fuqi e Pushtet mbi çdo gjë, mbi njerëzit, 
jetën, vdekjen dhe ringjalljen e tyre.

40  Vërtet, ata të cilët keqinterpretojnë argumentet 
Tona, që tregojnë për Njëshmërinë dhe Fuqinë Tonë 
mbi ta, duke iu shmangur e duke i mohuar ato, 
kurrsesi të mos mendojnë se mund të na fshihen. 
Ne dimë gjithçka që ata thonë e veprojnë. A mos, 
vallë, është më i mirë ai që e mohoi këtë udhëzim 
dhe që do të hidhet në Zjarr apo ai që e ndoqi këtë 
udhëzim dhe vjen i sigurt në Ditën e Gjykimit?! 
Veproni- o njerëz - çfarë të dëshironi, se çfarëdo 
që të bëni, ajo do të jetë zgjedhja juaj. Ai është 
Shikues i çdo gjëje që ju punoni.

41  Ata që e mohuan këtë Kuran, të cilin Allahu e 
zbriti si përkujtim për njerëzit, pasi u mbërriti, do 
të dënohen Ditën e Kiametit. Në të vërtetë ai është 
një Libër Madhështor,

42  të cilit nuk mund t’i vishet e kota, as gjatë 
zbritjes dhe as pas zbritjes së tij; ai është Shpallje 
prej Vetë të Urtit, të Falënderuarit. Kur Allahu 
përmendi gjendjen e përgënjeshtruesve të Librit 
i dha durim të Dërguarit të Tij dhe ia lehtësoi 
vështirësitë, duke ia kujtuar përgënjeshtrimet, talljet 
dhe shpifjet me të cilat ishin parballur të dërguarit 
e tjerë para tij, duke i thënë:

39  And also from among the signs of Allah that 
point towards His oneness and power to resurrect, 
is that you see the earth without any plants on it. 
Then, when He sends rainwater on it, it begins to 
move due to the hidden growth of seeds within it 
and it raises. Indeed, the being who revived this 
barren earth through growth is the one who will 
revive the dead and resurrect them to take them to 
account and requite them. Indeed, He is capable of 
everything; reviving the earth after it has become 
barren is not impossible for Him, nor is reviving 
the dead and resurrecting them from their graves.

40  Indeed, those who deviate from Allah’s signs, 
rejecting or distorting them and turning others away 
from them are not hidden from us. Allah know who 
they are. So, is the one who will be thrown into the 
hellfire more privileged or the one who will come 
safe from the punishment on the Day of Judge-
ment? O people! Do whatever good or bad you 
wish; Allah has made good and evil clear to you 
and He sees whatever you do from it. None of your 
actions are hidden from Him.

41  Indeed, those who disbelieved in the Qur’ān 
when it came to them from Allah will definitely be 
punished on the Day of Judgement.

42  And indeed, it is a noble and protected book. 
Falsehood in the form of subtraction, addition, 
change or distortion cannot come to it directly or 
indirectly. It is a revelation from One who is Wise 
in His creation, decree and legislation, and praise-
worthy in all conditions.
After Allah mentioned the state of those who reject 
the revelation, He encourages His Messenger to be 

patient and consoles him with the rejection, slander and mockery his fellow Messenger brothers before him faced. He 
says,

43  O Messenger! The rejection directed towards you is nothing but the same that has been directed towards the messen-
gers before you, so be patient, because your Lord Forgiving of those of His servants who repent to Him, but one who is 
painfully punishing of those who insist on their sins and do not repent.

44  Had I revealed this Qur’ān in a language other than that of the Arabs, the disbelievers among them would have said, 
“Why are its verses not made clear to us so that we can understand them?” Can the Qur’ān be in any language other than 
Arabic, while the one who brings it is an Arab? O Messenger! Say to these people: For those people who bring faith in 
Allah and believe in His messengers, the Qur’ān is a guidance from deviance and a cure for the ignorance and its con-
sequences in the hearts. As for those who do not have faith in Allah, their ears are deaf and they are blinded from it so 
they do not understand it. These people are called from a distant place, so how could they hear the voice of the caller?

45  Verily I gave Moses the Torah and it was disagreed upon. Some believed in it, while others disbelieved in it. Had there 
not been a promise from Me that there will be judgement passed between the servants on the Day of Judgement in matters 
they disputed over, judgement would already have been passed upon those who disputed in the Torah. I would have made 
the ones on the truth clear from those on falsehood and honoured those on the truth whilst disgracing those on falsehood. 
Indeed, the disbelievers are definitely in suspicious doubts with regards the Qur’ān.

46  Whoever does good deeds, the benefit of his actions returns to him, because no one’s good deeds benefit Allah. And 
whoever does bad deeds, the effect of that return to him because no one’s sins harm Allah. Allah will soon requite each 
person according to what they deserve. O Messenger! Your Lord is not oppressive to His servants; He will never decrease 
even one good deed of theirs, nor increase an evil one.

 Beneficial Points:
1. Allah has protected the Qur’ān from change and distortion, and He (may He be glorified) has taken up the responsibil-
ity for this protection, as opposed to the previous divine books.
2. The idolater Arabs have no argument due to the fact that the Qur’ān was revealed in their language.
3. Oppression is negated from Allah and fairness is affirmed to Him.
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