
dynjasë e nuk u përgatitën për të.
51  Njeriu është edhe i tillë, që, nëse i dhurojmë prej mirësive Tona në trup, pasuri e pasardhës, ai bëhet mendjemadh, 

e braktis lutjen dhe falënderimin ndaj Allahut për ato mirësi. Madje nëse kalon pranë ndonjë të varfëri, ai shmanget, 
duke u kthyer me mospërfillje në njërën anë, që të mos e ndihmojë. Mirëpo nëse atë e godet e keqja, në shëndet, pasuri 
a familje, atëherë ai shtrohet në lutje të shumta, me qëllim që Allahu ta ndihmojë.

52  Thuaju (o i Dërguar)(idhujtarëve e ndjekësve të Librave të mëparshëm) pas këtyre shembujve që u solle: “A e keni 
menduar ndonjëherë se, nëse ky Kuran është vërtet prej Vetë Allahut dhe ju e mohuat atë; kush do të ishte më i humbur 
e më i larguar prej së vërtetës se ai që pati qenë mohues për shkak të mllefit dhe urrejtjes ndaj së vërtetës, përkundër 
qartësisë, fuqisë e dominimit të saj?!”

53  Ne, së shpejti kemi për t’u mundësuar njerëzve t’i shohin argumentet Tona, që u tregojnë atyre Fuqinë dhe Madhësh-
tinë Tonë, në horizont edhe në vetet e tyre, derisa t’u bëhet e qartë plotësisht, se ky Kuran është i vërtetë në gjithçka 
që thërret e flet, duke mos lënë tek ata asnjë dilemë që është Fjalë e Zotit. Vallë, a nuk mjafton - pashë Zotin tënd- që 
Allahu është Dëshmitar në çdo gjë?!

54  Ata janë në dyshim rreth takimit me Zotin e tyre, por Allahu ka përfshirë në Dijen e Tij ata dhe gjithçka tjetër.

 Mësime nga ajetet:
 Dija e Allahut është Absolute dhe përfshin gjithçka, ndërsa Orën e Kijametit e di vetëm Ai.
 Marrëdhënia e jobesimtarit me mirësitë dhe fatkeqësitë prej Allahut është kontradiktë e paradoks.
 Allahu i ka përfshirë njerëzit dhe të gjithë krijimin e Tij me Dijen dhe Fuqinë e Vet Absolute. Askush nuk mund të 
dalë prej Mbikëqyrjes së Allahut, prandaj njeriut nuk i mbetet rrugë tjetër veçse për tek Ai.

47  Vetëm Allahu e di se kur do të vijë Ora e të bëhet 
Kijameti. Nuk ka asnjë frut që del prej lëvozhgës 
së vet dhe asnjë femër që mbetet shtatzënë apo 
mund të lindë, e që Ai të mos e ketë përfshirë me 
dijeninë e Tij Absolute. Ditën e Gjykimit, kur Ai t’i 
thërrasë idhujtarët: “Ku janë ata që ju i konsideruat 
të barabartë me Mua e i adhuruat në vendin Tim?!” 
Ata do të përgjigjen: “Ne të japim të drejtë! Askush 
prej nesh nuk mund të dëshmojë se ka ndonjë që 
mund të jetë i barabartë me Ty!”

48  E kështu u humbet nga mendja gjithçka që e 
patën lutur dhe adhuruar më parë dhe aty e kuptojnë 
e binden plotësisht se për ta nuk ka asnjë shpëtim 
dhe as strehim prej Allahut të Lartësuar.

49  Njeriu është i tillë që vazhdimisht lutet dhe e 
kërkon të mirën për shëndetin, pasurinë dhe fëmijët 
e tij. Për këtë nuk lodhet e as nuk mërzitet kurrë mi-
rëpo, sapo t’i bjerë ndonjë e keqe, varfëri, sëmundje 
apo fatkeqësi, ai menjëherë bie në dëshpërim dhe e 
humbet shpresën, duke hequr dorë nga lutjet.

50  Nëse Ne i mundësojmë atij mëshirë nga ana 
Jonë, duke ia kompensuar me të mira fatkeqësinë 
që e pati goditur më parë, ai kthehet e thotë: “Kjo 
është ajo që më takon dhe që e meritoj. Mua nuk 
më intereson shpërblimi i Ditës së Gjykimit, që do 
të kenë durimtarët, pasi unë nuk besoj se do të ketë 
ndonjë Ringjallje a Ditë Shpërblimi. Por edhe nëse 
do të kishte dhe unë do kthehesha tek Zoti im, unë 
edhe tek Ai do të kisha të mira e pasuri, ashtu siç i 
meritova prej Tij në jetën e kësaj bote!” Sigurisht 
që Ne kemi për t’ua treguar mosbesimtarëve, të cilët 
e mohuan e Fuqinë e Allahut dhe Ditën e Gjykimit, 
këtë mohim dhe gjynahet që ata i vepruan për shkak 
të këtij mohimi. Pastaj atyre do t’u japim të shijojnë 
atë dënim të ashpër, të cilin e mohuan në jetën e 

47  To Allah alone the knowledge of the hour re-
turns. He alone knows when it will occur. No one 
besides Him knows this. No fruit emerge from their 
protective sheath and no female conceives except 
by His knowledge. Nothing of that escapes Him. 
On the day when Allah will call the idolaters who 
used to worship idols together with Him, reproach-
ing them for their worship of those idols: “Where 
are My partners that you used to worship besides 
Me and claim they are My partners?” The idolaters 
will say: We confess before you. There is not one of 
us who testifies now that you have a partner.

48  The idols that they used to call on will disappear 
from them and they will be certain that they will 
have no escape from Allah’s punishment.

49  Man does not tire of asking for health, wealth, 
children and other favours. If he is afflicted by 
poverty, sickness and the like then he becomes ex-
tremely despondent of Allah’s mercy.

50  If I have to let him taste from Me health, rich-
es and well-being after difficulty and sickness that 
afflicted him he will certainly say: This is mine, 
because I am worthy and deserving of it. I do not 
think the hour will take place. If it is assumed that 
the hour will take place then I will have the very 
best by Allah. Just as He favoured me in the world 
because I was deserving of that, He will favour me 
in the afterlife. I will certainly tell those who reject-
ed Allah about the disbelief and the sins they did 
and I will make them taste a punishment of extreme 
severity.

51  When I bless man with the favour of health, 
well-being and the like, he becomes unmindful of 
Allah’s remembrance and obedience and turns away in pride. When sickness, poverty and the like afflict him then he 
becomes one of long supplication to Allah, complaining to Him of what has afflicted him for Him to remove it. He does 
not thank His Lord when He blesses him and is not patient when He tests him.

52  O Messenger! Say to these idolaters who reject: Tell me, if this Qur’ān was from Allah and then you rejected and 
disbelieved in it, what will be your condition? Who is more wrong than the person who is stubborn towards the truth 
despites its appearance and the clarity and strength of its evidence.

53  I will show them My signs in the heavens and on earth. I will show them My signs within souls so that it will become 
clear to them without any doubt that this Qur’ān is the truth without any doubt. Is it not enough for these idolaters that the 
Qur’ān is true by Allah’s testimony that it is from Him? Who can be a greater witness than Allah? If they were seeking 
the truth they would have sufficed with the testimony of their Lord.

54  Surely, these idolaters doubt the meeting of their Lord on the Day of Judgement as they deny resurrection and they 
dont believe in the afterlife. Therefore, they do not prepare for it with righteous action. Indeed, Allah’s knowledge and 
power encompasses everything.

 Beneficial Points:
1. The knowledge of the hour is only with Allah alone.
2. The way disbelievers deal with Allah’s favours and retribution is haphazard and disorderly.
3. Allah’s knowledge and power encompasses everything.
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dhe as për idhujtarinë e tyre. Ti je vetëm i dërguar për t’i sqaruar.
7  Ne ashtu siç u shpallëm Libra e porosi edhe të dërguarve që ishin përpara teje, edhe ty (o i Dërguar) Ne ta shpallëm 

Kuranin në gjuhën tënde arabe, në mënyrë që me të t’ia tërheqësh vërejtjen një vendbanimi, nënë e të gjitha vendbani-
meve të botës që janë rreth saj. Këtë e bëmë që t’i paralajmërosh të gjithë ata, që të përgatiten për Ditën e Tubimit, kur 
të ringjallen të parët e të fundit për të dhënë llogari përpara Allahut në Ditën e Gjykimit; për vërtetësinë e së cilës nuk 
ekziston asnjë mëdyshje. Atë ditë një grup do të jetë në Xhenet e një grup do të jetë në Skëterrë.

8  Po të kishte dashur Allahu që t’i bashkonte këto dy grupe në një grup të vetëm(të gjithë në Xhenet), do t’i kishte 
bërë me dhunë të gjithë njësues e besimtarë të Allahut. Mirëpo Ai me Urtësinë e Vet i la ata të zgjedhin, në mënyrë që 
të pranojë kë të dëshirojë prej tyre në Mëshirën e Vet; ndërsa për keqbërësit që e mohuan dhe i bënë shirk, atë ditë nuk 
do të kenë as shpëtues e as ndihmë prej Tij.

9  A mos vallë, ata paskan gjetur shpëtues tjetër, përveç Tij?! Ndërkohë që Allahu është i Vetmi Shpëtues dhe i Vetmi 
Ringjallës i të vdekurve dhe se vetëm Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë!

10  Madje, edhe për çdo gjë rreth së cilës ju jeni në kundërshti (o njerëz) me njëri-tjetrin (për diçka që do ta veproni), 
mendimin e merr vetëm Allahu. Prandaj, thuaju (o i Dërguar): “Ky është Allahu - Zoti im. Unë vetëm Atij i jam mbësh-
tetur e vetëm Atij i kthehem me pendim e kërkim falje!”

 Mësime nga ajetet:
 Madhështia e Allahut shfaqet e gjendet në krijimin e gjithçkaje.
 Lutja e vazhdueshme që bëjnë engjëjt për ata që besojnë tregon vlerën e besimtarëve tek Allahu.
 Në ajet, me ‘Vendim’, mund të kuptohet edhe Kurani e Suneti profetik, të cilët janë referencë për besimtarët në të 
gjitha çështjet e jetës së tyre, veçanërisht në rastet e mospajtimeve mes tyre.
 Në ajet, Allahu e kufizon qortimin vetëm ndaj banorëve të Mekës dhe rrethinave të saj, sepse ata ishin të parët që e 
mohuan misionin e Profetit (Paqja qoftë me të!). Ndërkohë që ai është dërguar për mbarë njerëzimin, siç thotë Allahu 
në suren “Sebe”: “Ne nuk të kemi dërguar vetëm se tek mbarë njerëzimi”.

SURJA “ESH-SHURA”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i përsosmërisë së ligjeve të Allahut, de-
tyrimi i zbatimit të tyre dhe qortimi i shkeljes së 
tyre.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Hâ, Mîm. 
2  Ajin, Sîn, Kâaf.
3  Në këtë mënyrë që po të shpallet ty (o i Dërguar) 

Kurani, iu shpall edhe të dërguarve që patën qenë 
para teje, prej Allahut të Plotfuqishëm e i Urtë, i Cili 
bën çfarë të dëshirojë me Urtësinë e Tij Absolute.

4  Vetëm Atij i përkasin gjithçka që ekziston e 
gjendet në qiej dhe në Tokë; asgjë prej tyre nuk del 
dot prej kontrollit, dijes dhe pushtetit të Tij se Ai 
është i Larti e i Madhërueshmi, përmbi gjithçka, 
me Qenien, Fuqinë dhe Aftësinë e Tij!

5  Gati sa nuk po shemben qiejt, prej frikës ndaj 
Fuqisë e Madhështisë së Tij, e të bien mbi njëri-
tjetrin, ndërkohë që engjëjt e lartësojnë dhe falë-
nderojnë Zotin e tyre pa pushim. Ata kundërshtojnë 
çdo të metë e mangësi që mohuesit e idhujtarët ia 
mveshin Allahut, duke e falënderuar Atë me për-
ulje e madhërime, për çdo mirësi prej Tij, si dhe i 
kërkojnë falje për ata që janë në Tokë. 
A nuk është Allahu, me të vërtetë, Falës i atyre që 
pendohen dhe Mëshirues ndaj tyre?!

6  Sa u përket atyre që në vend të Tij lusin e adhu-
rojnë dikë tjetër si ndihmues e shpëtimtar, ndërkohë 
që vetëm Allahu është Mbikëqyrës e Mbrojtës i 
tyre, nuk je ti (o i Dërguar) përgjegjës për humbjen 

The Consultation (Sūrah Al-Shurā)
 Themes of the Sūrah:

An explanation of the reality of revelation and the 
Muhammadan mission and that it is an extension of 
revelation to the prophets.

 Explanation:
1  This sūrah begins with the disconnected letters, 

the explanation for which has already preceeded in 
Sūrah Baqarah.

2  This sūrah begins with the disconnected letters, 
the explanation for which has already preceeded in 
Sūrah Baqarah.

3  The One Who has revealed this Qur’ān to you 
is Allah. He, (may He be glorified), is the One Who 
sent revelation to the prophets before you. You are 
thus not the first to whom Allah sent revelation. He 
is the Mighty in His decision and the Dominant in 
His affair.

4  Everything in the heavens and on earth belong 
to Him alone. He created, owns and controls all of 
it. He is High in His self and in terms of His status 
and domination, and Majestic in His self.

5  Part of His majesty, (may He be glorified), is 
that the heavens despite their greatness and height 
are almost split apart. The angels glorify the praises 
of their Lord out of submission and in reverence 
of Him, and they seek forgiveness from Allah for 
those on earth. Indeed, Allah is the One Who for-
gives the sins of those servants of His who repent 
and He is merciful to them.

6  Those who take idols besides Allah whom they 
align with and worship besides Allah, Allah lies in 
wait for them. He records their actions and He will 

recompense them for that. You, O Messenger, are not in charge of them and you will not be questioned about their actions. 
You are only one who conveys the message.

7  Just as I sent revelation to the prophets before you, O Messenger, I have revealed to you an Arabic Qur’ān so that 
you may warn Makkah and the Arab towns around it and thereafter the entire mankind, and warn people of the day of 
resurrection when Allah will gather the earlier ones and the later ones in one plain for reckoning and recompense. There 
is no doubt in the occurrence of that day, on which people will be divided into two groups: One group will be in Paradise, 
and these are the believers; and one group will be in the Fire, and these are the disbelievers.

8  If Allah willed to make them one nation on the religion of Islam He would have done so and entered them all into 
Paradise. But, His wisdom demanded that He enters whoever He wills into Islam and then enters him into Paradise. Those 
who wrong themselves by disbelief and sins, will have no one to protect them and no helper to rescue them from Allah’s 
punishment.

9  Instead, these idolaters have taken allies whom they align with besides Allah. Allah is the true Protector. Others be-
sides Him can bring no benefit nor harm. He gives life to the dead by resurrecting them for reckoning and recompense. 
He has power over all things and nothing is outside His ability, (may He be glorified).

10  Whatever you, O People, differ in about the principle and secondary matters of your religion, the judgement for that 
rests with Allah, and His book and the tradition of His Messenger (peace be upon him) must be used as a reference. The 
One who possesses these attributes is my Lord. It is on Him that I rely in all my affairs and it is to Him that I turn by 
repenting to Him.

 Beneficial Points:
1. Allah’s greatness is apparent in everything.
2. The supplication for good by the angels in favour of those who have faith.
3. The messenger’s task is to convey and show people the path towards goodness.
4. People in the afterlife will be in two groups: Wretched and fortunate.
5. The Qur’ān and the Sunnah are references for the believers in all their affairs, especially when there is disagreement.

٤٢٥٣
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atë dije që u mungonte. Megjithatë, ata i qëndruan asaj dijeje që kishin më parë dhe nuk e pranuan atë që u erdhi më 
vonë, vetëm për shkak të dominimeve e lakmisë për pushtet në mes tyre. Po të mos kishte qenë Premtimi i Zotit tënd, 
për t’u dhënë atyre afat deri në një kohë të caktuar, ku secili ta bëjë zgjedhjen e vet përfundimtare, sigurisht që mes tyre 
do të gjykohej përfundimisht. 
Sa u përket atyre (hebrenjve e të krishterëve) që paraardhësit e tyre u lanë trashëgim Librin (e Teuratit dhe të Inxhilit), 
ata vazhdimisht janë në dilemë të thellë rreth këtij Libri, që Ne ta kemi shpallur ty, o i Dërguar.

15  Prandaj, ti fto prej tyre kë të mundësh në këtë fe të drejtë dhe tregohu i qëndrueshëm në të, ashtu siç të ka urdhëruar 
Allahu, duke e njësuar e adhuruar vetëm Atë. Ti mos i ndiq dëshirat e tyre, që bien ndesh me Librin e tyre e me Librin 
tënd, por thuaju: “Unë i kam besuar çdo Libri që Allahu ua ka zbritur të dërguarve përpara meje. Allahu më ka urdhëruar 
që të mbaj drejtësi mes jush. Allahu që unë adhuroj, është në të vërtetë Zoti ynë dhe Zoti juaj. Ne do të japim llogari për 
veprat tona dhe ju keni për të dhënë llogari për veprat tuaja. Nuk ka pse të ketë mosmarrëveshje mes nesh e mes jush, 
nëse e Vërteta për të dyja palët është e qartë. Allahu është Ai që na bashkon të gjithëve dhe vetëm tek Ai do të kthehemi 
në Ditën e Gjykimit!”

 Mësime nga ajetet:
 Të gjithë të dërguarit në origjinë kanë një fe e një besim, që është njësimi i Allahut e adhurimi i Tij.
 Rëndësia e madhe që ka bashkimi mes besimtarëve rreth Fjalës së Allahut dhe fjalës së të Dërguarit, duke iu larguar 
përçarjes dhe dëshirave personale që sjellin ndasi .
 Prej bazave të suksesit në thirrjen për tek Allahu janë: parimi i duhur, qëndrueshmëria në të, largimi prej ndjekësve 
të dëshirave të kota, drejtësia, përqendrimi në gjërat e përbashkëta, largimi prej debateve shterpë, si dhe përmendja e 
rrugëtimit të përbashkët drejt Ahiretit.

11  Allahu është Shpikësi i qiejve dhe i Tokës, të 
cilët nuk patën ekzistuar kurrë më parë! Ai për ju 
krijoi prej vetë llojit tuaj palën (gjininë) tjetër, ashtu 
sikurse për ju Ai i krijoi edhe kafshët në çifte, duke 
ju shumuar në tokë bashkë me kafshët tuaja. Asgjë 
prej krijesave të Tij nuk është i ngjashëm me Të, 
pasi Ai është Unik e Suprem mbi gjithçka dhe se 
Ai është Dëgjues e Shikues i gjithçkaje. Ai ka për 
t’i marrë në llogari robërit e Tij për çfarëdo që ata 
thonë e veprojnë. 

12  Vetëm Atij i përkasin çelësat e qiejve e Tokës, të 
fshehtësive e të pasurive në to. Ai ia shton furnizim 
(pasurinë) kujt të dojë prej robërve të Vet dhe e 
vë në provë, a do jetë mirënjohës apo mosmirë-
njohës ndaj Tij. Po ashtu Ai ia pakëson furnizimin 
kujt të dojë prej tyre, për ta vënë në provë, në do 
tregohet i duruar e do i drejtohet Allahut për të 
kërkuar?!Vërtet, Ai është i Gjithëdijshëm për çdo 
gjë e Atij nuk i fshihet prej tyre asgjë. Ai e bën çdo 
gjë sipas Urtësisë së Vet Absolute.

13  Ai e bëri obligim- o njerëz - për ju atë besim e 
atë legjislaturë fetare, me të cilën e pati urdhëruar 
edhe Nuhun, që është i njëjti me atë që ta shpallëm 
edhe ty (o i Dërguar). (Ai është i njëjtë me atë që 
i shpallëm edhe Ibrahimit, Musait dhe Isait, duke 
u thënë: “Ngrijeni këtë fe, duke i dhënë përparësi 
vetëm asaj dhe largojuni përçarjes në të e ndjekjes 
së dëshirave tuaja!” Njëshmëria e Allahut e refu-
zimi i idhujtarisë, ku po i thërret ti (o i Dërguar), 
është vërtet diçka e madhe për idhujtarët. Mirëpo, 
Allahu zgjedh për Vete kë të dëshirojë prej njerëzve 
si të dërguar, si dhe e udhëzon për tek Ai këdo që 
pendohet.

14  Njerëzit u përçanë e u ndanë në fe e besime të 
ndryshme, derisa u erdhën të dërguarit e tjerë me 

11  Allah is the creator of the heavens and the cre-
ator of the earth without any precedent. He made 
for you from amongst your own kind spouses. He 
also made for you pairs of camels, cattle and sheep, 
so that they can multiply for your sake. He creates 
you through the spouses that He made for you by 
your marrying one another. He provides livelihood 
for you through the cattle that He made for you, 
from their meat and milk. Nothing of His creation 
resembles Him. He is the One Who hears the state-
ments of His servants, and the One Who sees their 
actions. Nothing of that escapes Him and He will 
recompense them for their actions: if good then 
with good, and if evil then with bad.

12  To Him alone belong the keys to the treasures 
of the heavens and the earth. He expands provision 
for whoever of His servants He wills, as a test to 
see whether they are grateful or not? He narrows it 
for whoever of His servants He wills, as a trial to 
see whether they are patient or become angry with 
Allah’s decree? He has knowledge of all things. 
Nothing in which lies the interests of His servants 
is hidden from Him.

13  He has ordained for you religious matters simi-
lar to what I instructed Noah to convey and act on 
and what I have revealed to you, O Messenger. He 
has ordained for you similar to what I instructed 
Abraham, Moses and Jesus to convey and act on. 
The gist of this is: Uphold the religion and leave 
out division therein. What you call the idolaters to-
wards, such as the declaring the oneness of Allah 
and leaving out the worship of others besides Him, 
is difficult for them. Allah chooses whichever of His servants He wills and guides them to His worship and obedience and 
He guides to Him those of them who return to Him by repenting from their sins.

14  The disbelievers and the idolaters only became divided after the proof for the mission of Muhammad (peace be 
upon him) to them was established. Their division was only on account of rivalry and oppression. Were it not for what 
had already been in Allah’s knowledge that the punishment will be postponed from them until a time determined in His 
knowledge, which is the day of resurrection, Allah would have decided between them and punished them quickly on ac-
count of their rejection of Allah and denial of His messengers. Those Jews who were made to inherit the Torah, and those 
Christians who were made to inherit the Gospel, after their predecessors and these idolaters, are in doubt about and deny 
this Qur’ān which Muhammad (peace be upon him) has brought.

15  Call to this upright religion and remain firm on it as Allah has instructed you. Do not follow their false desires and say 
them when disputing with them: I have faith in Allah and in the scriptures which Allah sent down to His messengers. Al-
lah has instructed me to judge between you with justice. Allah, the One Whom I worship, is both our Lord and your Lord. 
We have our deeds, whether good or bad and you have your deeds, whether good or bad. There is no quarrel between us 
after the evidence is apparent and the path is clear. Allah will bring us all together and to Him is the return on the day of 
resurrection. He will then recompense each one as He deserves and then it will become clear who is true and who is false 
and who is right and who is wrong.

 Beneficial Points:
1. The religion of the prophets in their fundamentals is one religion.
2. The importance of unity in speech and the danger of disagreement therein.
3. Some of the components for the success of calling to Allah are: Validity of principle, steadfastness on it, avoiding the 
following of desires, justice, focussing on common ground, leaving out futile debate, and reminding of the common end.
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shpërblimin e Botës Tjetër përmes bamirësisë ndaj njerëzve e ndihmën e Rrugës së Allahut, Ne kemi për t’i dhuruar atij 
shpërblim edhe më të madh se atë që ka dëshiruar, duke i dhuruar mirësi që në jetën e kësaj bote. Ndërsa kush punon në 
këtë botë, duke dëshiruar me këtë vetëm fitimin e kësaj bote, Ne kemi për t’i dhënë atij prej saj, aq sa ai është përpjekur 
për të dhe aq sa është caktuar për të, pa ia humbur e pa ia pakësuar atij mundin e as furnizimin në asgjë. Mirëpo në jetën 
tjetër ai nuk do të ketë për hise asgjë.

21  A mos, vallë, ata (hebrenjtë e të krishterët) kanë të tjerë zota përveç Allahut, që ua paskan obliguar ato dispozita 
(lejime e ndalesa) fetare, për të cilat Allahu nuk u ka dhënë asnjë leje (në Librat e tyre)?! E po të mos kishte qenë Prem-
timi i Allahut, që atyre t’u jepet afat për t’u penduar e kthyer, atyre do t’u ishte dhënë fund menjëherë. Dënimi i Allahut 
në Ditën e Gjykimit për zullumqarët  që mohuan Allahun dhe ndryshuan dispozitat e tij (në Librat e mëparshëm), do të 
jetë vërtetë dënim i dhembshëm.  

22  Atë ditë do t’i shohësh (o i Dërguar) keqbërësit në një ankth të madh lidhur me çfarë kanë bërë e kanë fituar, ndër-
kohë që ndëshkimi tashmë ka rënë mbi ta. Ndërsa ata që (ndryshe prej tyre) e patën besuar Allahun dhe të Dërguarin 
e Tij të fundit - Muhamedin, si dhe patën bërë vepra të mira, duke kërkuar Kënaqësinë e Allahut, të tillët do të jenë në 
kopshtet e mrekullueshme të Xheneteve. Ata do të kenë ç’të të dëshirojnë tek Zoti i tyre dhe kjo do të jetë edhe mirësia 
më e madhe për ta.

 Mësime nga ajetet:
 Frika e besimtarit prej tmerreve të Ditës së Gjykimit e ndihmon atë që të përgatitet për të.
 Urtësia dhe Mirësia e Allahut ndaj robërve të Vet, me shtimin e furnizimit kur ai është në dobi të robit besimtar dhe 
me pakësimin e tij kur është në dëm të robit të Tij.
 Rreziku i dhënies përparësi kësaj bote, pasi ndodh që, për hir të saj, njeriu mund të humbasë edhe botën tjetër.

16  Sa u përket atyre (hebrenjve dhe të krishterëve) 
që ju kundërvihen juve (o i Dërguar) në lidhje me 
Allahun (Njëshmërinë e Tij dhe Vërtetësinë e Kura-
nit), ndërkohë që njerëzit i janë përgjigjur masivisht 
thirrjes së Tij (për ta besuar Atë e të Dërguarin e 
Tij -Muhamedin ), argumenti i tyre (se ata duan të 
ndjekin Librin e trashëguar dhe të dërguarin që 
baballarët e tyre e patën besuar), tek Zoti i tyre 
është i pavlefshëm e i papranuar. Kjo për faktin 
se mohimi i një të dërguari (Muhamedit) është si 
mohimi i çdo të dërguari. E kush e bën këtë, mbi 
të do të bjerë Zemërimi i Allahut, ndërsa në Ditën 
e Gjykimit do të ketë një dënim të ashpër.

17  Allahu - o njerëz -është Ai i Cili jua shpalli 
juve Librin, bashkë me të Vërtetën dhe Peshoren 
e Drejtësisë së Tij, në mënyrë që të udhëzoheni 
dhe të mbani drejtësi mes jush, derisa të vijë Ora 
(Kijameti).
Nga mund ta dish ti (o njeri)?! Ndoshta Ora e bërjes 
së Kijametit tashmë është shumë afër!

18  Nëse jobesimtarët që nuk e besojnë atë, kërkojnë 
që ajo t’u vijë atyre sa më parë në shenjë mohimi, 
besimtarët që e besojnë ardhjen e saj, kanë frikë 
prej saj dhe e dinë se ajo është e vërtetë. 
Ata që e vënë në dyshim Kijametin, janë në një 
humbje të largët, për shkak të mospërgatitjes së 
tyre për ditën kur do të dalin përpara Allahut, për 
të dhënë llogari?! 

19  Allahu është i Butë me robërit e Vet. Ai i jep 
risk dhe ia shton atë kujt të dojë e ia pakëson kujt 
të dojë, në përputhje me urtësinë dhe dhembshurinë 
e Tij.  Ai është i Forti, që nuk mund ta mposhtë 
askush e asgjë dhe i Plotfuqishmi për të bërë çfarë 
të dëshirojë.

20  Kush punon në këtë botë, duke dëshiruar të fitojë 

16  Those who quarrel with invalid arguments about 
this religion sent down to Muhammad (peace be 
upon him) after people have responded to his call 
due to the strength of its proof and have entered 
into it, the argument of these people who quarrel 
is void and holds no weight by their Lord and by 
the believers. It has no effect. On them is Allah’s 
anger due to their disbelief and rejection of the truth 
and they will have a severe punishment that awaits 
them on the day of resurrection.
After Allah explained the invalidity of the argu-
ments of the disbeliever He explained the origin of 
the valid arguments used by the Muslim, which is 
the Qur’ān, in the verse:

17  Allah is the One Who sent down the Qur’ān 
with the truth, in which there is no doubt. In it He 
commanded with justice so that people judge by it. 
The hour that these people deny may be close, and 
it is known that everything that is coming is close.

18  Those who do not believe in it seek to
hasten it, because they do not believe in reckoning, 
reward or punishment. But those who have faith in 
Allah are fearful of it because they do not know 
their fate after it and they certainly know it to be the
truth in which there is no doubt. Indeed, those who 
dispute about the
Hour and doubt its occurrence are in error that is far 
from the truth.

19  Allah is kind towards His servants. He provides 
for whoever He wills and expands their provision, 
and He narrows it for whoever He wills out of mer-
cy for them, even though it may appear otherwise. 
He is the Strong, Whom none can overpower and 

the Mighty, Who takes retribution from His enemies.
20  Whoever wants the rewards of the afterlife and works for it, I will multiply his reward for him, by multiplying the 

reward of a good deed by ten times up to seven hundred times or even more. Whoever wants the world alone, I will give 
him his alotted share in it and he will not have any share in the afterlife as he preferred the world over it.

21  Or do these idolaters have gods besides Allah, who have ordained for them religious matters that Allah did not au-
thorize them to ordain such as ascribing partners to Allah, declaring unlawful what He made lawful and declaring lawful 
what He made unlawful? Had it not been for the fixed time that Allah had set to decide between those who differ, and that 
He will postpone them until such time, He would have decided between them. Those who wrong themselves by ascribing 
partners to Allah and committing sins, will have a painful punishment that awaits them on the day of resurrection.

22  You, O Messenger, will see those who wrong themselves by ascribing partners to Allah and committing sins fearful 
of the punishment because of the wrongdoing they did. The punishment will inevitably fall on them. Their mere fear 
that is devoid of repentance will not be of any use to them. Those who have faith in Allah and in His messengers, and do 
righteous actions will be in contrast to them. They will be enjoying luxury in gardens of Paradise. They will have what-
ever type of endless bliss they wish for by their Lord. That is the great bounty which no other bounty can come close to.

 Beneficial Points:
1. The fear of a believer for the terrors of the Day of Resurrection assists in his preparation for it.
2. Allah’s grace to His servants is apparent.
3. The danger of giving preference to the world over the Hereafter.
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veproni.
26  Vetëm Ai u përgjigjet lutjeve të atyre që besojnë e bëjnë vepra të mira; si dhe u shton ato dhunti e mirësi që ata as 

nuk i kanë kërkuar e as nuk i kanë menduar ndonjëherë, si mirësi ndaj tyre prej Bujarisë së Vet. Ndërsa mohuesit, që e 
mohuan Njëshmërinë e Tij dhe Vërtetësinë e të dërguarve të Tij, do të kenë një dënim të ashpër në Ditën e Gjykimit.

27  Nëse Allahu do t’u jepte të gjithë njerëzve pasuri e furnizim pa masë, ata do tërboheshin prej saj e do shfrenoheshin, 
duke i bërë dëm e padrejtësi vetes e të tjerëve në Tokë. Mirëpo Ai e jep atë në një masë aq sa të dëshirojë. Ai është 
Njohësi më i mirë i robërve të Vet, Shikuesi i çdo gjendjeje në të cilën ata janë dhe çdo gjë e bën me Urtësi. 

28  Ai është i Vetmi, i Cili ua lëshon atyre shiun, duke ua shuar etjen me të e duke ua larguar thatësirën, pasi ata kanë 
humbur shpresën se do të binte ndonjëherë shi. Kështu Ai e shpërndan atë nëpër tokë, duke bërë që nëpërmjet tij të 
përhapen bimët e kafshët, si Mëshirë për ta nga ana e Vet. Ai është i Vetmi Kujdestar për çështjet e tyre dhe vetëm Ai 
e meriton të jetë i Falënderuar.

29  Prej argumenteve që tregojnë Fuqinë e Madhështinë e Tij gjithëpërfshirëse mbi ju - o njerëz - është edhe krijimi i 
qiejve e i Tokës, si dhe i gjithçkaje që e ka shpërndarë në to, prej qenieve të gjalla. Ai ka mundësi që t’i tubojë ato kur 
të dojë.

30  Dijeni - o njerëz - se çfarëdo fatkeqësie që ju ka goditur, si: skamje, varfëri, sëmundje e humbje jetësh, është për 
shkak të asaj që ju e keni bërë me zgjedhjen tuaj, me mohimin Allahut, bërjen e gjynaheve e padrejtësive. Megjithatë, 
shumë prej gjynaheve tuaja Ai i anashkalon, që të mos ju zhdukë tërësisht!

31  Kurrsesi nuk mund t’i shpëtoni Atij në tokë, ashtu sikurse nuk mund gjeni përveç Allahut asnjë shpëtues e ndihmues 
që të ndryshojë gjendjen tuaj.

 Mësime nga ajetet:
 Thirrësi për tek Allahu nuk kërkon shpërblim, famë, nderim e as kënaqësinë e njerëzve, por e bën këtë vetëm për të 
fituar Afërsinë e Allahut, Kënaqësinë Tij dhe shpërblimin e Tij të përjetshëm.
 Shtimi dhe pakësimi i furnizimit dhe pasurisë i janë nënshtruar Urtësisë së Allahut, por shumë prej njerëzve nuk e 
kuptojnë këtë.
 Gjynahet bëhen shkak për të sjellë fatkeqësi, varfëri, skamje, sëmundje e humbje jetësh.

23  Me këtë shpërblim, Allahu, nëpërmjet të Dër-
guarit të Vet – Muhamedit, i përgëzon robërit e Vet. 
Ata e besuan Allahun si Një të Vetëm e të Vërtetë, 
i besuan të gjithë të dërguarit e Tij (pa përjashtuar 
asnjërin prej tyre, veçanërisht të Dërguarin e fundit 
– Muhamedin) dhe bënë vepra të devotshme, me 
kryerjen e adhurimeve të kërkuara, për të fituar 
kënaqësinë e Tij. Thuaju (o i Dërguar) të tillëve: 
“Unë, për përcjelljen e këtij udhëzimi, nuk kërkoj 
prej jush asnjë shpërblim, përveç një shpërblimi 
të vetëm e që është në dobinë tuaj: dashuria për të 
afërmit!” E, kushdo që, përveç këtyre shton çfa-
rëdolloj vepre tjetër të mirë, duke dëshiruar me 
të Kënaqësinë e Allahut, Ne kemi për t’ia shtuar 
atij mirësinë dhe shpërblimin edhe më shumë se 
ajo që ka bërë. (Ne) do ta shpërblejmë të mirën e 
tij nga dhjetëfish, deri në shtatëqindfish, në varësi 
të sinqeritetit e përpjekjeve të tij. Ai me të vërtetë 
është Gjynahfalës, që ia fal gabimet e gjynahet e 
kaluara kujtdo që pendohet e përmirësohet, ashtu 
siç është Mirënjohës ndaj kujtdo që bën të mira 
në emër të Tij.

24  Apo mos, vallë, edhe për këto porosi, ata po 
thonë se: “Ai (Muhamedi) i ka sajuar vetë dhe ia ka 
mveshur ato Allahut duke gënjyer!”?! Po të kishe 
sajuar ti (o i Dërguar) ndaj Allahut qoftë edhe një 
gënjeshtër, Allahu do të ta kishte ndalur zemrën, 
do ta kishte zhdukur të kotën tënde dhe do ta kishte 
mbrojtur të Vërtetën e Vet, duke bërë që të mbesin 
vetëm Fjalët e Veta. Ai është i Gjithëdijshëm për 
gjithçka që gjendet në zemrat e njerëzve dhe Atij 
nuk i fshihet asgjë prej gjëje.

25  Ai - o njerëz - është i Vetmi i Cili meriton dhe 
e pranon pendimin e robërve të Vet, i Vetmi që i 
fal gjynahet tuaja dhe i Vetmi që di gjithçka që ju 

23  That is the good news that Allah gives at the 
hand of His Messenger to those have faith in Allah 
and His messengers and do righteous actions. Say, 
O Messenger: I do not ask of you, for conveying the 
truth, any reward besides one reward the benefit of 
which returns to you. That is, you love me because 
of my blood relationship with you. Whoever does 
a good deed, I will multiply its reward for him, by 
multiplying the reward of a good deed by ten times. 
Allah Forgiving towards the sins of those of His 
servants who repent to Him, and is grateful for the 
righteous actions they do seeking His pleasure.

24  One of the claims of the idolaters is that they say: 
Muhammad has invented a lie against his Lord by 
his claim of being His messenger. One of the things 
that confirm that the Qur’ān is revelation from Al-
lah is that if He willed He could have made you 
forget this Qur’ān. But Allah removes falsehood 
and establishes the truth. This is what occurred to 
the call of the idolaters, which was removed, and 
the call of Islam which was established. He knows 
what is in the hearts of His servants. Nothing is hid-
den from Him.

25  He, (may He be glorified), is the One Who ac-
cepts the repentance of His servants from disbelief 
and sins when they repent to Him. He overlooks 
the wrongdoings that they committed. He knows 
everything that you do. Nothing of your actions are 
hidden from Him and He will give you the recom-
pense for them.

26  He responds to the supplication of those who 
have faith in Allah and His messengers, and gives 
them more out of His bounty that they did not ask 
for. Those who reject Allah and His messengers will have a strong punishment awaiting them on the day of resurrection.

27  If Allah had to expand the provision for all of His servants, they would have transgressed on earth by oppression. But 
He, (may He be glorified), sends down provision to the extent that He wills to expand or narrow it. He is well aware and 
observant of the states of His servants. He gives for a reason and withholds for a reason also.

28  He is the One Who sends down the rain to His servants after they had lost hope of its coming down. He spreads His 
mercy by causing the earth to sprout after sending down the rain. He is the One Who takes charge of the affairs of His 
servants, the One Who deserves praise in every state.

29  One of the signs of Allah that prove His power and oneness is the creation of the heavens and the creation of the earth, 
and the wondrous creations that He spread throughout them. He is able to bring them all together for the gathering and 
recompense whenever He wills. He is not incapable of doing this just as He was not incapable of creating them the first 
time.

30  Whatever difficulty afflicts you, O people, in yourselves and your wealth it is because of the sins that your hands 
earned. Allah overlooks many of them and does not take you to task for them.

31  You are not able to save yourselves from your Lord by running away when He wants to punish you. You do not have 
anyone besides Him to take charge of your affairs nor anyone to help you by removing the punishment if He intends it 
for you.

 Beneficial Points:
1. The person who calls to Allah does not seek a reward from people.
2. Expansion and narrowing of provision is subject to divine wisdom that may be hidden from many people.
3. Sins and wrongdoings are causes of difficulties.
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38  Janë ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit, duke iu përgjigjur Atij pozitivisht e duke hequr dorë prej zgjedhjeve të veta. Janë 
ata që e falin namazin në formën e tij më të plotë; që vazhdimisht konsultohen dhe kërkojnë këshillë të sinqertë nga njëri-tjetri 
(për vendimet që kanë të bëjnë me ta). Ata japin lëmoshë apo zekat prej pasurisë me të cilën i kemi furnizuar, duke kërkuar 
me këtë kënaqësinë Tonë.

39  Janë ata të cilët, nëse u bëhet ndonjë padrejtësi, i kundërvihen asaj, duke penguar të keqen dhe duke mbrojtur nderin e kre-
narinë e vet. Kjo nëse keqbërësi nuk e meriton të falet apo nëse falja e tij nuk do të sillte asnjë dobi në pengimin e së keqes.

40  Kush dëshiron të drejtën e vet për të marrë hak për të keqen që i kanë bërë, ajo duhet t’i jepet, duke e ndëshkuar keqbërësin, 
në të njëjtën mënyrë e të njëjtën masë me (dëmin) që i ka shkaktuar të dëmtuarit. Nëse i dëmtuari dëshiron që ta falë fajtorin 
dhe kërkon që të përmirësojë gjendjen e njerëzve, atëherë shpërblimi për këtë vepër madhështore do të jetë prej vetë Allahut. 
Ky lejim i hakmarrjes është, pasi Allahu nuk i do ata që u bëjnë padrejtësi njerëzve, në jetën, pasurinë dhe nderin e tyre.

41  Ai që vetëmbrohet, duke iu kundërvënë të keqes, pasi i është bërë padrejtësi, ndaj tij nuk duhet të ketë asnjë ndëshkim për 
atë që ka bërë.

42  Ndëshkimi duhet të jetë vetëm ndaj atyre që u bëjnë padrejtësi njerëzve dhe shkaktojnë trazira e prishje në tokë pa asnjë të 
drejtë. Ata do të kenë në Ditën e Gjykimit një dënim të dhembshëm.

43  Ndërsa ai që zgjedh të durojë e të të falë, ai ka arritur me këtë virtytet më madhështore. 
44  Atë që Allahu e ka lënë në humbje, larg gjetjes së udhëzimit e mirësisë, ai kurrë nuk ka për të gjetur ndonjë shpëtimtar apo 

ndihmues, pasi ka braktisur besimin në Allah dhe udhëzimin e Tij. 
Veç sikur t’i shihje(o i Dërguar) keqbërësit mohues e gjynaharë, teksa shohin dënimin e Ditës së Gjykimit e thonë: “A ekziston 
ndonjë mënyrë për t’u kthyer edhe njëherë mbrapa dhe t’i rregullojmë ato që kemi bërë?!”

 Mësime nga ajetet:
 Durimi dhe mirënjohja janë dy arsye nëpërmjet të cilave Allahu u jep robërve të Vet suksesin e udhëzimit dhe të 
kuptuarit e argumenteve dhe urtësive të Tij.  Pozita dhe rëndësia e madhe që ka konsultimi e marrja e mendimeve prej 
të tjerëve në Islam.  Lejueshmëria e ndëshkimit të kriminelit me të njëjtën mënyrë që ia ka bërë dikujt dhe theksimi se 
falja është edhe më e mirë për të dëmtuarin, si për këtë botë, ashtu edhe për botën tjetër.

32  Prej argumenteve që tregojnë Fuqinë dhe Madhësh-
tinë e Tij gjithëpërfshirëse mbi ju – o njerëz - janë 
gjithashtu edhe anijet e mëdha lundruese. Ato duken 
si malet e larta kur lundrojnë në sipërfaqen e detit të 
qetë, duke ju bartur juve dhe ngarkesat tuaja.

33  Po të dëshironte Allahu, do e ndalonte erën dhe 
ato do të kishin mbetur të palëvizshme në sipërfaqen 
e tij. Në këtë shembull ekzistojnë argumente e urtësi 
të shumta prej Allahut, për çdokënd që dëshiron të tre-
gohet i durueshëm, në lidhje me vështirësitë e sprovat 
e ardhura prej Tij dhe që dëshiron të jetë mirënjohës 
për mirësitë e Allahut.

34  Ose do t’i kishte fundosur ato në thellësi bashkë 
me njerëzit brenda tyre, për shkak të gjynaheve që 
ata i kanë bërë, ku shumë prej gjynaheve të tyre Ai 
i anashkalon.

35  Ne po ju sjellim këto shembuj - o njerëz - në më-
nyrë që ata të cilët u kundërvihen dhe i kundërshtojnë 
ajetet (argumentet dhe vargjet) Tona, ta dinë, se nuk 
kanë asnjë shpëtim prej dënimit Tonë.

36  Si dhe ta kuptojnë besimtarët se çdo gjë që u është 
dhënë e mundësuar në jetën e kësaj bote, është thjesht 
një përjetim i shkurtër e kënaqësi e përkohshme. Ndër-
sa ajo (jetë) që është tek Allahu - në Xhenetin e Mi-
rësive, është shumë më e mirë dhe më e përhershme 
për ata që besuan Allahun, të Dërguarit e Tij dhe u 
mbështetën vetëm tek Krijuesi i tyre për çdo çështje të 
jetës me lutje, kërkim ndihme e me përgjërime.

37  Janë pikërisht ata që u largohen gjynaheve të më-
dha dhe poshtërsive imorale. Nëse dikush i lëndon, 
me fjalë a me vepra dhe ata i pushton zemërimi, ata e 
përmbajnë veten dhe falin, duke mos ndëshkuar, edhe 
pse kanë mundësi për ta bërë këtë. (Këtë e bëjnë) me 
qëllim që të arrijnë një mirësi e një dobi më të madhe, 
si në këtë botë, ashtu edhe në Ditën e Gjykimit.

32  From among His signs that prove His power and 
oneness, are the ships sailing the ocean like moun-
tains in their height and elevation.

33  If Allah wished to make the wind that moves 
them still He would have done so, and they will 
remain fixed on the ocean motionless. In that which 
has been mentioned about the creation of ships and 
the subjugation of the winds there are clear signs 
of Allah’s power for every person who is patient in 
difficulty and trials, and who is grateful for Allah’s 
favours to him.

34  Or if Allah, (may He be glorified), willed to 
destroy those ships by sending gale-force winds, 
He would have done so on account of the sins that 
people earn. He overlooks many of the sins of His 
servants and does not punish them for those.

35  When those ships are destroyed by sending gale-
force winds, those who dispute in respect of Allah’s 
signs, in order to refute them, will know that they 
have no escape from destruction. Then they will 
only call on Allah and leave those besides Him.

36  The wealth, fame and children that you have 
been given, O people, is the enjoyment of this 
worldly life which will vanish and come to an end. 
The everlasting bliss is the bliss of Paradise that Al-
lah has prepared for those who have faith in Allah 
and His messengers and who rely on him alone in 
all their matters.

37  Those who distance themselves from major and 
offensive sins and when they are angry at those who 
offend them by words or deeds they forgive their 
mistake and do not punish them for it. This pardon 
is a grace they offer when there is goodness and 

benefit in it.
38  Those who respond to their Lord, by doing what He instructed and leaving out what He prohibited, and they complete 

their ritual prayer in the most perfect manner. Those who consult one another in matters of importance to them and who 
spend from what He have provided for them seeking Allah’s pleasure.

39  Those who when afflicted by oppression, they defend themselves, in honour and respect for themselves, if the oppres-
sor is not worthy of pardon. This defence is justified, especially if there is no benefit in pardon.

40  Whoever wants to take his right is allowed to do so, but in equal measure without any excess or transgression. Whoev-
er pardons the one who wrongs him and does not take him to task for that wrong, and sets right the relationship with his 
brother, then his reward is with Allah. He does not love those who do wrong by oppressing people in their selves, wealth, 
or honour. Rather, He detests them.

41  For those who defend themselves, there will be no blame as they had taken their right.
42  Blame and retribution will only be for those who oppress people and commit sins on earth. For such people there will 

be a painful punishment in the Hereafter.
43  As for those who are patient and who overlook the harm caused to them by others, then such patience will bring good 

for them and for the society. This is a praiseworthy thing and only a person of great fortune is blessed with this.
44  Those whom Allah does not bless with guidance and lets them stray from the truth, they will have no one to take 

charge of their affairs after Him. You will see those who wrong themselves by disbelief and sins, when they will see the 
punishment on the day of resurrection, longingly saying: If only we are able to return to the world and repent to Allah.

 Beneficial Points:
1. Patience and gratitude are means that lead to pondering over the signs of Allah.
2. The status of consultation in Islam is great.
3. The importance of pardoning the wrongdoer, because Allah loves those who pardon.
4. The permissibility of taking the oppressor to task with the equivalent of his oppression.
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49  Dijeni - o njerëz - se vetëm Allahut i përket pushteti i qiejve dhe i Tokës. Ai krijon ç’të dëshirojë! Ai i dhuron vajza 
kujt të dojë e kujt të dojë i dhuron djem,

50  ose u dhuron atyre të dyja gjinitë: djem edhe vajza; ashtu sikurse kë të dëshirojë e bën të jetë steril, duke mos pasur 
mundësi të lindë. Ai është i Gjithëdijshëm dhe Planifikues për gjithçka që ka ekzistuar e do të ekzistojë, duke e përcaktuar 
çdo gjë sipas Dijes dhe Urtësisë së Vet Absolute.

51  Allahu asnjë njeriu nuk i ka folur vetëm se përmes frymëzimit a diçkaje tjetër, ose pas ndonjë perdeje (ia dëgjon 
Fjalët, por nuk e sheh Atë), apo me dërgimin e ndonjë engjëlli (siç është Xhebraili), për t’i shpallur me lejen e Tij, atë 
që Ai dëshiron t’i shpallet. Ai është i Lartë në gjithçka që ka të bëjë me Të (në Qenien dhe Cilësitë e Tij) dhe i Urtë në 
gjithçka që Ai krijon, përcakton dhe ligjëson.

 Mësime nga ajetet:
 Përgjegjësia për të nxituar në zbatimin e porosive të Allahut dhe largimin prej ndalesave të Tij.
 Përgjegjësia e të Dërguarit ishte vetëm përcjellja e mesazhit hyjnor, pasi rezultati ishte vetëm në Dorë të Allahut.
 Dhurimi i djemve, i vajzave apo i të dyja gjinive është sipas përcaktimit të bërë nga vetë Dija e Allahut, i Cili e di më 
mirë se çfarë është më e dobishme për robin e Vet, pa i dhënë përparësi asnjërës gjini nga ana e Tij.
 Edhe kur i ka zgjedhur të dërguarit përpara Muhamedit, Allahu u ka kumtuar atyre shpalljen në të njëjtën mënyrë, 
urtësinë e së cilës e di vetëm Ai.

45  Sikur t’i shihje se si ata, të poshtëruar e të fri-
kësuar, i paraqiten Zjarrit dhe shohin besimtarët 
me bisht të syrit! Besimtarët do t’u përgjigjen: “Të 
humburit më të mëdhenj janë ata që humbin veten 
dhe familjen e tyre në Ditën e Gjykimit!” A nuk 
e meritojnë keqbërësit e tillë që atë ditë të jenë në 
dënimin e përhershëm, ndërkohë që kur thirreshin 
për të besuar ata mohonin?!

46  Atë ditë, ata do ta kuptojnë se për ta asnjëherë 
nuk ka patur ndonjë shpëtues a mbrojtës, që mund 
t’i ndihmonte, përveç Vetë Allahut dhe se atë që e 
lë Allahu në humbje,ai kurrë nuk do të gjejë ndonjë 
rrugë për të shpëtuar.

47  Përgjigjuni - o njerëz - thirrjes së Zotit tuaj, 
duke nxituar për t’i kryer porositë e Tij e për të 
hequr dorë prej ndalesave të Tij! Kjo para se të vijë 
ajo Ditë, që Allahu nuk do ta përsërisë më kurrë; 
ditë në të cilën, ju nuk do të gjeni strehim për t’i 
shpëtuar dënimit dhe as nuk do mund ta mohoni 
më atë dënim.

48  Nëse ata (o i Dërguar) të kthejnë shpinën e nuk 
ia vënë veshin asaj me të cilën po i paralajmëron, 
atëherë lëri në zgjedhjen e tyre! Ne nuk të kemi 
dërguar ty për të qenë ruajtës e mbrojtës i tyre, 
që ata të mos bien në Zjarrin e Xhehenemit. Ti ke 
për detyrë vetëm përcjelljen e asaj me të cilën je 
urdhëruar. Ne jemi në dijeni të plotë për të jash-
tmen e të brendshmen e tyre. Madje edhe atëherë 
kur i japim njeriut të shijojë ndonjë mirësi, si më-
shirë ndaj tij dhe ai vetëm gëzohet me të, e nuk e 
falënderon aspak Allahun. Nëse pas kësaj të mire, 
atë e godet ndonjë e keqe, për shkak të asaj që ai 
vetë e ka zgjedhur dhe e ka bërë me duart e veta, 
atëherë njeriu tregohet mosmirënjohës dhe mohues 
i vërtetë. 

45  You will see, O Messenger, these wrongdoers 
when they are exposed to the fire, whilst they are 
humiliated and disgraced, looking at people surrep-
titiously due to their extreme fear for it. Those who 
had faith in Allah and His messengers will say: The 
true losers are those who lost themselves and their 
families on the day of resurrection on account of 
the punishment of Allah that they received. Indeed, 
those who wrong themselves by disbelief and sins 
will be in a lasting punishment that will never end.

46  They will have no allies to help them by res-
cuing them from Allah’s punishment on the day of 
resurrection. Those whom Allah does not bless with 
the truth and lets them go astray, will never have 
any path that leads them to guidance to the truth.

47  Respond, O people, to your Lord by rushing to 
fulfil His instructions and avoid His prohibitions 
and leaving out procrastination, before the Day of 
Resurrection comes, which cannot be pushed back 
when it arrives. You will have no place to take ref-
uge in and you will not be able to deny the sins that 
you have perpetrated in the world.

48  If they turn away from what you instruct them, 
then I have not sent you, O Messenger, as a guard-
ian over them to watch their actions. Your duty is 
only to convey what I have instructed you to con-
vey and their reckoning is left to Allah. When I give 
man a taste of My mercy of riches, health etc. he 
rejoices in it. But when a trial of difficulty befalls 
them on account of their sins, their nature is to be 
ungrateful for Allah’s favours and become angry at 
what Allah had in His wisdom decreed.

49  To Allah belongs the control of the heavens and 
the control of the earth. He creates whatever He wills, be it male, female etc. He gives to whoever He wills females and 
deprives them of males; and He gives to whoever He wills males and deprives them of females.

50  Or He makes for whoever He wills both males and females and makes whoever He wills barren and childless. He 
knows what occurs and what will occur in the future. This is on account of the completeness of His knowledge and per-
fection of His wisdom. Nothing is hidden from Him. He is able to do all things, nothing is outside His ability.

51  It is not correct for a human being that Allah speaks to Him except through revelation that He sends to him, or by 
direct speech but from behind a veil without seeing Him, or by sending an angel as a messenger such as Gabriel, who 
then reveals to the human messenger with Allah’s permission what Allah wishes to reveal. He, (may He be glorified), is 
high in His Self and Attributes, and is wise in His creation, decree and laws.

 Beneficial Points:
1. The necessity of rushing to fulfil Allah’s instructions and avoid His prohibitions.
2. The task of the Messenger is to convey, and the results are in Allah’s Hands.
3. The disbeliever’s rejection of Allah’s favours is evidence against him.
4. Allah sends revelation to His prophets in various ways, based on reasons known to Him, (may He be glorified).
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4  Ky Kuran gjendet tek Ne në një Libër - Levhi Mahfudh (Librin e Dijes së Allahut) - i lartësuar e plotë urtësi, me 
çdo gjë që gjendet në të.

5  A mos doni që Ne ta mbyllim këtë Libër Përkujtues dhe të mos e zbresim atë për ju, vetëm sepse ju jeni një popull 
i prishur dhe shpërdorues, që i shpërdoroni mirësitë e Allahut ndaj jush?!

6  Sa e sa profetë Ne dërguam edhe në popujt e mëparshëm,
7  e nuk pati profet që ata të mos talleshin me të!
8  Sa shumë popuj, që patën qenë edhe më të fuqishëm se këta (banorët e Mekës), Ne i zhdukëm?! Tashmë shembujt 

e zhdukjes së atyre popujve të lashtë janë përmendur në këtë Kuran, si populli i Adit, Themudit, i Lutit dhe banorët e 
Medjenit! A mos vallë këta mendojnë se mund të shpëtojnë?!

9  Nëse i pyet ata (o i Dërguar) se: “Kush i ka krijuar qiejt dhe Tokën?!” Sigurisht që ata do ta pranojnë se ato i ka 
krijuar i Plotfuqishmi i Gjithëdijshmi;

10  i Cili e bëri Tokën si një djep për ju dhe Ai mundësoi për ju në luginat e malet e saj, rrugë e shtigje, në mënyrë që të 
orientoheni e t’i ndiqni ato, që të arrini atje ku synoni, për përfitimet e tregtinë tuaj;

 Mësime nga ajetet:
 Është quajtur Kurani - Shpirt, për shkak të rëndësisë që ka Shpallja e Allahut në udhëzimin e njerëzve, pasi ai kryen 
të njëjtin funksion për shpirtin, ashtu siç kryen shpirti për trupin e njeriut.
 I Dërguari nuk e kishte në dorë udhëzimin e njerëzve, por kishte në dorë vetëm t’i ftonte ata për tek udhëzimi që ia 
kishte shpallur Allahu, për ata që e kërkonin këtë udhëzim.
 Aludimi që u bën Allahu idhujtarëve që besojnë se Krijuesi i kësaj ekzistence është Ai, tregon se ky besim nuk është 
i mjaftueshëm për të shpëtuar në Ditën e Gjykimit, nëse ata nuk e ndjekin shembullin e të Dërguarit e Shpalljen që Ai 
ia zbriti atij dhe të heqin dorë prej idhujtarisë.

52  Ashtu siç Ne u shpallëm të dërguarve që pa-
tën qenë përpara teje (o i Dërguar), edhe ty, Ne të 
shpallëm një Shpirt (Kuranin) nga Çështja Jonë(për 
t’u dhënë jetë e shpërblim të përjetshëm atyre që 
e besojnë). 
Ti nuk e dije më parë ç’ishte Libri dhe as besimi. 
Mirëpo Ne të zgjodhëm e ta shpallëm ty Kuranin 
duke e bërë atë dritë, me të cilën Ne udhëzojmë kë 
dëshirojmë prej robërve Tanë duke e nxjerrë prej 
errësirave të injorancës e të idhujtarisë. Nuk ka 
dyshim se ti (o Muhamed) je duke i ftuar e udhë-
zuar njerëzit në Rrugën e Drejtë,

53  për tek Rruga e Allahut, të Cilit i përkasin e 
i nënshtrohet gjithçka që ekziston në qiej dhe në 
Tokë, me krijimin, zotërimin dhe kontrollin e tyre. 
Vallë, a nuk e ke vënë re se tek Allahu sillen të 
gjitha çështjet?!

SURJA “EZ-ZUKHRUF”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Paralajmërimi nga joshja prej bukurive të kësaj 
bote, në mënyrë që të mos kthehen në shteg për 
idhujtari.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Hâ, Mîm.
2  Pasha këtë Libër të qartë, Sqarues të Vërtetës e 

të kotës dhe i rrugës për të arritur tek e Vërteta!
3  Ne (o popull i Mekës) jua bëmë Kuranin në 

gjuhën arabe, në mënyrë që ta kuptoni atë më lehtë 
dhe mandej të përfitojnë prej jush të gjithë popujt 
e botës rreth e rrotull jush.

52  Just as I sent revelation to the prophets before 
you, O Messenger, I revealed to you a Qur’ān from 
Me. Prior to it you did not know about the heavenly 
scriptures revealed to the messengers, and you did 
not know what is faith? But I revealed this Qur’ān 
as a light by which I guide whomever of My serv-
ants I wish. You show people a straight path, which 
is the religion of Islam.

53  The path of Allah to Whom belongs whatever 
is in the heaven and whatever is in the earth. He 
created, owns and controls all of it. Definitely all 
matters return to Allah alone in their estimation and 
planning.

The Gold Adornment (Sūrah Al-Zukhruf)
 Themes of the Sūrah:

An explanation of the proper Qur’ānic morals and 
values and a refutation of the false concepts of ig-
norance.

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

already passed in Sūrah Al-Baqarah.
2  Allah swears an oath by the scripture revealed to 

Muhammad, that is clear to whoever ponders over 
it and that makes Allah’s sacred law clear.

3  I have revealed it as a Qur’ān in the language of 
the Arabs, in the hope that you, O people in whose 
language it was revealed - will comprehend and un-
derstand its meanings to transmit it to other nations.

4  This Qur’ān is in the Preserved Tablet with us 
in the highest gathering and is high in status, hon-
our and position. It is wise in that the instructions 
contained in it are not devoid of wisdom, and it is 

perfect without any contradiction or disagreement.
5  I will not leave out the revelation of the Qur’ān to you and calling you to monotheism because you are engrossed in 

ascribing partners to Allah and violating His prohibitions. I will not do so, as mercy for you demands otherwise.
6  How many a messenger did I send in previous nations.
7  Whenever a prophet came to those previous nations from Allah they used to mock at him.
8  I destroyed those who were mightier than those nations, so we not incapable of destroying those who are weaker than 

them. The description of the destruction of the previous nations has passed in the Qur’ān, such as the Ad, Thamud, nation 
of Lot and the people of Madyan.

9  O Messenger! If you ask these idolaters who deny, “Who created the heavens and who created the earth?” they will 
say in response to your question, The Mighty whom none can overpower, the Knower of everything, created them.

10  Allah is the One who made the earth for you stable and firm. He made for you in it paths in its mountains and valleys, 
in the hope that you will be guided by them in your travel.

 Beneficial Points:
1. The importance of revelation for the guidance of people. It is like the spirit in the body.
2. The guidance attributed to the Messenger (peace be upon him) is the guidance of giving direction not the guidance of 
granting success.
3. The affirmation by the idolaters of Allah’s oneness in lordship will not benefit them on the day of resurrection.

٤٣٨٩
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17  Nëse dikush prej tyre do të ishte lajmëruar për lindjen e asaj që ai ia mvesh të Gjithëmëshirshmit- pra, lindjen e 
ndonjë vajze, - atij menjëherë i nxihet fytyra prej mërzisë e dëshpërimit. Pastaj qëndron i mbushur me mllef e zemërim 
për një kohë të gjatë, duke mos iu përgjigjur e duke mos i folur askujt.

18  Vallë, atë që rritet në stoli (për shkak të delikatesës së saj) dhe që edhe në armiqësi nuk është e qartë(as për kundër-
përgjigje e as për të luftuar, për shkak të brishtësisë së saj), dëshironi që t’ia mvishni Atij?!

19  Ata i konsideruan femra engjëjt, të cilët janë robër të të Gjithëmëshirshmit. A mos vallë ata patën qenë prezent kur 
u krijuan dhe e panë se ata ishin femra?! Dëshmia e tyre do të shkruhet dhe në Ditën e Gjykimit ata do të pyeten për të 
vërtetën e asaj që kanë thënë. Mjerë për gënjeshtarët, atë ditë!

20  Duke u justifikuar me vullnetin e Allahut, ata thanë: “Po të kishte dashur i Gjithëmëshirshmi, ne nuk do t’i kishim 
adhuruar as engjëjt, as njerëzit e as idhujt!”Po, vallë, çfarë dinë ata në lidhje me atë që dëshiron Allahu?! Ata veçse po 
mohojnë veten, pasi ata janë tërësisht të lirë në zgjedhjet e tyre.

21  A mos vallë Ne u paskemi zbritur atyre ndonjë Libër para këtij Kurani dhe ata po i përmbahen atij?!
22  Jo - thonë ata - por ne, i kemi gjetur baballarët tanë në këtë besim e fe dhe ne ndjekim vetëm gjurmët e trashëgiminë 

e tyre!”.

 Mësime nga ajetet:
 Çdo mirësi dhe arritje njerëzore është prej Allahut të Lartësuar, që ua ka mundësuar njerëzve për t’i vënë në shërbim 
të lehtësimit për ta, ndaj ata duhet t’i jenë mirënjohës vetëm Atij.
 Vlerësimi i padrejtë që kanë bërë idhujtarët, -pasi, përveç shpifjes ndaj Allahut se Ai ka fëmijë, i mveshën Atij atë që 
as vetes nuk ia dëshironin, pra, vajzat.
 Njeriu nuk mund të arsyetohet me anë të Vullnetit dhe Caktimit të Allahut, për aq kohë sa atij i është dhënë liri zgjedh-
jeje dhe i kërkohet përgjegjësi për çdo vepër apo gjynah që ai zgjedh të bëjë.
 Nëse njeriu flet në lidhje me atë për të cilën nuk ka qenë prezent, ajo dëshmi nuk është e pranueshme.

11  Është Ai që lëshon prej qiellit ujë me një sasi të 
caktuar, aq sa të jetë i dobishëm për ju dhe kafshët 
tuaja, si dhe të jetë i mjaftueshëm që me të Ne ta ri-
ngjallim një tokë të vdekur. Kështu në mënyrë që ta 
kujtoni se kështu do të nxirreni edhe ju prej varreve 
tuaja në Ditën e Gjykimit për të dhënë llogari;

12  Është Ai që ka krijuar të gjitha llojet e krijesave, 
që ju i njihni e nuk i njihni, e jua mundësoi që të 
hipni mbi anije dhe mbi kafshë transporti,

13  në mënyrë që ju të udhëtoni mbi to nga të dëshi-
roni, nëpërmjet rrugëve detare e tokësore. Pas kësaj 
ju të tregoheni mirënjohës e ta kujtoni këtë të mirë 
të Zotit ndaj jush, sa herë që të hipni mbi to dhe të 
thoni, duke falënderuar: “Lëvduar e Shenjtëruar 
qoftë Ai, i Cili na e nënshtroi këtë mjet apo kafshë 
transporti, që ta kemi nën kontrollin tonë, pasi ne 
do të kishim qenë të pafuqishëm për të arritur këto 
distanca kaq të largëta pa ndihmën e tyre,

14  dhe se çfarëdo që të na ndodhë në udhëtimin 
tonë, ne të gjithë tek Zoti ynë do të kthehemi!” 

15  Megjithatë, idhujtarët, në vend që t’i tregohe-
shin mirënjohës, shkuan e i mveshën Atij krijesa, 
si të ishin pjesë e Tij (zota e zëvendësues të Tij) 
në tokë. Me të vërtetë që njeriu është një mosmi-
rënjohës i hapur.

*Kjo mosmirënjohje i bëri ata të jenë mohues të 
qartë të natyrshmërisë së vërtetë të Allahut - Një-
shmërisë së Tij, derisa menduan se ka prej krijesave 
që janë pasardhës të Allahut apo me natyrë hyjnore, 
siç thanë arabët për engjëjt, se ishin bijat e Allahut, 
e Allahu iu drejtohet:

16  A mos vallë Ai për Vete zgjodhi të ketë vajza 
në mesin e krijesave, ndërkohë që juve ju veçoi 
me djem?!

11  The one who sends down water from the heav-
ens in proportion to what suffices you, your ani-
mals and crops, then revives with it a barren land in 
which there is no growth. Just as Allah revives that 
barren land with growth, He will revive you for the 
resurrection.

12  And He has made ships and livestock for you 
which you ride on your travels; boarding the ships 
over the sea and mounting the livestock over land.

13  He had created for you all that, in the hope that 
you settle yourselves on the backs of your mounts 
during your travels and then remember the blessing 
of your Lord over you in your hearts, in that He 
has made them subservient to you when you mount 
them, saying with your tongues: “The being who 
made these mounts subservient for us is pure and 
glorified. We control them, whilst we would not 
have been able to do so if it had not been for His 
making them subservient to us.”

14  “And indeed, we are definitely going to return 
to our Lord alone for accountability and requital.”

15  The idolaters claim that some of the creations 
are the offspring of the Creator (may He be glori-
fied), when they said, “The angels are the daughters 
of Allah”. Indeed, the human who makes these kind 
of statements is very ungrateful and deviant.

16  O idolaters! Do you say: “Allah has chosen 
daughters for Himself from among the things He 
creates”, whilst He has privileged you with male 
offspring? What an absurd distribution this is which 
you claim!

17  When one of them is given news of the birth of 
a female whom he attributes to his Lord, his face 
becomes gloomy out of severe grief and sadness, and he himself becomes full of anger. How then can he attribute to his 
Lord the very thing that he himself is saddened by when informed of it?

18  Do they attribute to their Lord the one who is brought up in adornment and is unclear in speech when arguing due to 
its femininity?

19  They also regard as feminine the angels that are in reality the servants of The Merciful. Were they present at the time of 
Allah created them, so that they would know that they are actually females? The angels will record this statement of theirs 
and they will be questioned regarding it on the Day of Judgement. And they will be punished for it because of their lies.

20  And they say, using divine decree as evidence, “If Allah willed that we did not worship the angels, we would not have 
worshipped them. So because He willed for it to happen, it proves He was happy with it.” They make this statement out 
of ignorance; they are only lying.

21  Or, have I given these idolaters a book before the Qur’ān that allows them to worship other than Allah, which they are 
holding fast to and using as evidence?

22  No! That has not happened. Rather, they are using their blind following as evidence, saying, “Indeed, we found our 
forefathers before us upon a belief and they used to worship idols. We are continuing in their footsteps in worshipping 
them.”

 Beneficial Points:
2. Every blessing requires gratitude.
3. The idolaters are deviated in their ideas of their Lord, such that they attribute daughters to Him whilst they dislike them 
for themselves.
4. Using divine decree as an excuse for committing sins is invalid.
5. Seeing is a fundamental in proving reality.
6. Following blindly is dangerous.
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Allahut) - Kurani dhe një i Dërguar i pamohueshëm - Muhamedi.
30  E pasi atyre u erdhi e Vërteta (e Allahut) - pra, Kurani, ata thanë: “Kjo që po na lexohet është magji, me të cilën 

Muhamedi dëshiron të na mashtrojë dhe ne do të vazhdojmë të mos e besojmë atë!” 
31  Gjithashtu, idhujtarët mohues thanë: “Përse nuk i zbriti ky Kuran ndonjërit prej burrave të fuqishëm të Mekës a Taifit, 

por duhej t’i zbriste Muhamedit, i cili është i varfër e jetim?!”
32  A mos vallë janë ata që e caktojnë mëshirën e Zotit tënd (o i Dërguar), se kujt duhet t’ia japim e kujt jo?! Ne ua kemi 

ndarë atyre pasurinë e jetës së kësaj bote dhe i kemi ngritur në shtresa disa prej tyre mbi disa të tjerë, në pasuri apo pozitë. 
Këtë e kemi bërë që disa t’u shërbejnë të tjerëve, në mënyrë që t’i plotësojnë nevojat njëri-tjetrit. Mëshira e Zotit tënd - o 
i Dërguar -(udhëzimi dhe besimi) është shumë më e mirë se ajo që grumbullojnë prej kësaj pasurie të përkohshme.

33  E po të mos ishin bërë njerëzit të gjithë bashkë, në një bindje e një mosbesim, për shkak të tundimit e dhënies përparësi 
lakmisë së kësaj bote, Ne do t’ua kishim bërë prej argjendi çatitë e shtëpive të atyre që e mohojnë të Gjithëmëshirshmin, 
së bashku me shkallët, mbi të cilat dëshirojnë të bien në sy.

 Mësime nga ajetet:
 Pasimi i verbër është bërë shkak i devijimit tek të gjithë popujt e mëparshëm.
 Besimtari e ka për detyrë t’i largojë jobesimtarët nga rruga e mohimit, sidomos kur pengohet prej tyre.
 Ndarja e furnizimit dhe e pasurisë është vetëm në dorë të Allahut dhe sipas urtësisë së Tij.
 Pavlefshmëria e jetës së kësaj bote tek Allahu, aq sa, nëse ajo do të kishte peshuar tek Allahu sa flatra e një mushkonje, 
nuk do i kishte dhënë mohuesit as ujë për të pirë në të.

23  Ja pikërisht kështu patën thënë edhe popujt që 
qenë përpara teje (o i Dërguar); madje nuk pati 
vendbanim që të mos u dërgonim ndonjë paralajmë-
rues përpara teje, e që të autoritetshmit e pasanikët 
e tyre të mos thonin: “Ne kështu, i kemi gjetur 
baballarët tanë në këtë besim e fe, dhe ne shkojmë 
vetëm gjurmëve të tyre !”.

24  I Dërguari u tha:“A do t’i ndiqni, edhe pse unë 
ju kam ardhur me një udhëzim edhe më të mirë se 
ai që keni gjetur baballarët tuaj?!” Ata thanë: “Ne 
mohojmë çdo gjë që sillni!”

25  E Kështu, Ne hoqëm dorë prej tyre, duke i shka-
tërruar. Ti paramendoje vetë se si ishte përfundimi 
i mohuesve, që i konsideruan gënjeshtra paralaj-
mërimet e të dërguarve Tanë.

26  E ti përmendju atyre (o i Dërguar) Ibrahimin, 
kur ai i tha babait dhe popullit të vet: “Unë jam 
distancuar prej gjithçkaje që ju adhuroni në vend 
të Allahut,

27  pasi unë nuk adhuroj askënd tjetër, përveç Atij i 
Cili më solli në ekzistencë nga asgjëja. Ashtu siç më 
krijoi, Ai më udhëzon, duke më treguar se ç’është 
e drejtë dhe e gabuar e duke më drejtuar në rrugën 
dhe besimin e duhur!”

28  Dhe kështu ai e la këtë fjalë (Fjalën: La ilahe 
il’Allah - Nuk e meriton adhurimin askush tjetër 
përveç Allahut) të përhershme për pasardhësit që 
erdhën pas tij, aq sa akoma ka prej tyre që e njësojnë 
Allahun dhe nuk i mveshin Atij të barabartë asgjë, 
me shpresën se ndoshta kthehen me pendim tek Ai 
dhe do të lënë idhujtarinë e gjynahet.

29  E Unë, jo vetëm që nuk i shkatërrova, por u dha-
shë atyre e baballarëve të tyre afat të mjaftueshëm, 
që të jetojnë dhe t’i përjetojnë kënaqësitë e jetës 
së kësaj bote. Kjo derisa atyre u erdhi e Vërteta (e 

23  And just as these people have lied and used the 
blind following of their forefathers as evidence, O 
Messenger, I did not send any messenger to any 
community before you, except that those living in 
luxury in that village said, “Indeed, we found our 
forefathers upon a belief, and we are following in 
their footsteps”, so your nation is not any different 
in that regard.

24  Their messengers said to them, “Will you follow 
your forefathers even if I brought to you something 
that was better than the belief they were on?” They 
said, “Indeed, we reject whatever you and the mes-
sengers before you have been sent with.”

25  So I took retribution from the nations that reject-
ed the messengers before you and I destroyed them. 
So ponder over what the outcome of the rejectors 
was, because their outcome was painful.

26  O Messenger! Remember when Abraham said 
to his father and his people: “Indeed, I am innocent 
of the idols you worship instead of Allah.”

27  “Except for Allah who created me, because He 
will soon guide me to follow the true religion of His 
and that will benefit me.”

28  And Abraham made this monotheistic statement 
of his remain in his progeny after him. There re-
mained among them those who would worship Al-
lah alone and not attribute any partners with Him, 
in the hope that they turn to Allah having repented 
from ascribing partners with Him and sins.

29  I did not hasten the destruction upon these re-
jecting idolaters. Rather, I let them enjoy remaining 
in the world and I let their forefathers do the same, 
until the Qur’ān and a clear Messenger: Muham-

mad (peace be upon him) came to them.
30  And when this Qur’ān came to them, which was the undoubted truth, they said, “This is sorcery which Muhammad 

intends to bewitch us with. We definitely reject it and will never believe in it.”
31  The rejecting idolaters say, “Why did Allah not reveal this Qur’ān upon one of the two great men of Makkah or Taif: 

Al-Walīd ibn ‘Uqbah or ‘Urwah ibn Mas‘ūd Al-Thaqafī, instead of revealing it upon the poor, orphaned Muhammad?”
32  O Messenger! Do they distribute the mercy of your Lord, that they can give it to and prevent from it whomsoever they 

wish? It is I who distributed their provisions between them in the world making some of them rich and some poor, so that 
they are subservient to each other. The mercy of your Lord to His servants in the afterlife is better than the temporary, 
mortal things of the world that these people hoard.

33  Had it not been that humanity was on one creed of disbelief, I would have made in the houses of those who disbelieved 
in Allah roofs of silver and stairs upon which they could climb.

 Beneficial Points:
1. Following blindly was one of the causes of the previous nations deviating.
2. It is necessary to proclaim innocence from disbelief and disbelievers.
3. Monotheism remained in the progeny of Abraham (peace be upon him).
4. Apostleship is a divine honour. It has no connection with human standards.
5. The distribution of sustenance is down to the wisdom of Allah.
6. The worldly life is insignificant to Allah, and because of it’s insignificance He gives to disbelievers as He wishes.
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të dëgjojnë këta të shurdhër apo t’i udhëzosh këta të verbër, e aq më tepër kur ata janë në një humbje e devijim të qartë 
dhe janë armiq të udhëzimit?!

41  E kështu, Ne ose kemi për të të larguar ty prej tyre që të mos e shohësh atë ndëshkim që ua lëshuam edhe popujve 
të mëparshëm, të cilët nuk i besuan paralajmërimet e të dërguarve të vet,

42  Ose kemi për të ta mundësuar ta shohësh atë ndëshkim që Ne ua kemi premtuar atyre dhe ta shohësh edhe ti vetë se 
si Ne jemi të Plotfuqishëm mbi ta dhe se askush nuk mund të shpëtojë prej Nesh. 

43  E vazhdo (o i Dërguar) t’i përmbahesh asaj që të është shpallur në Kuran prej Zotit tënd, duke punuar sipas saj, se 
ti je në Rrugën e Drejtë.

44  Ky Kuran, që të është shpallur ty, është një përkujtim i mirë për ty dhe për popullin tënd dhe Ditën e Gjykimit keni 
për t’u pyetur për këtë mirësi ndaj jush, se a e keni pranuar, a e keni zbatuar dhe a i keni thirrur edhe të tjerët për tek 
udhëzimi i tij!

45  E Atje do të të thuhet: “Pyeti- o Muhamed -të dërguarit Tanë, që Ne i kemi dërguar përpara teje: A mos Ne patëm 
autorizuar që të adhuroheshin zota të tjerë në vend të të Gjithëmëshirshmit?!” Vërtetë, përgjigjja e të dërguarve ka për 
të qenë dëshpërim i madh për idhujtarët.

46  Ne e dërguam edhe Musain tek Faraoni dhe paria e tij me argumente e mrekulli prej Nesh.. Ai u tha: “Unë jam i 
dërguar i Zotit të botëve dhe i gjithë krijesave që gjenden në to!” 

47  E pasi ai u shpalosi atyre argumentet dhe faktet Tona, ata filluan të qeshnin me to.

 Mësime nga ajetet:
 Rrezikshmëria e heqjes dorë prej Kuranit, mos leximi, moszbatimi e mospërfillja e tij.
 Kurani është përkujtimi e nderimi më i madh që i është bërë të Dërguarit e njerëzve pas tij.
 Të gjithë të dërguarit dhe të gjitha shpalljet bashkohen rreth mohimit të çdo lloj idhujtarie.
 Qeshja me të Vërtetën Hyjnore e përqeshja e ndjekësve të saj është veçori e mohuesve.

34  E në shtëpitë e tyre do t’u kishim mundësuar 
që edhe dyert e kolltukët mbi të cilat mbështeten 
t’i kishin prej argjendi

35  dhe të dekoruara me ngjyra e zbukurime të arta, 
si sprovë për ta, në mënyrë që ata të vazhdonin në 
rrugën e tyre e të mos besonin kurrë. E gjithë kjo 
nuk është tjetër vetëm se një përjetim i shkurtër i 
jetës së kësaj bote. Mirëpo ajo që është tek Zoti yt 
(o i Dërguar) në botën tjetër do të jetë vetëm për 
ata të devotshëm që e ruajtën veten prej rënies në 
gjynahe dhe prej mohimit të Allahut.

36  Kush nuk e përfill këtë Këshillë të zbritur prej të 
Gjithëmëshirshmit apo përpiqet që t’i kundërvihet 
për ta hedhur poshtë, Ne kemi për t’ia bashkangjitur 
atij një shejtan, i cili ka për t’i qëndruar vazhdimisht 
afër, që të mos e lërë kurrë të gjejë udhëzimin.

37  E ata(i devijuari bashkë me djallin e tij) kanë për 
të vazhduar kështu së bashku, duke i penguar edhe 
njerëzit e tjerë nga Rruga e Drejtë. Me mbështetjen 
e ndjekësve të tyre, ata mendojnë se janë të udhë-
zuar, e kështu kanë për të vazhduar në devijimin e 
tyre derisa të vdesin, duke mos u penduar kurrë.

38  Kur të vijë i devijuari tek Ne në Ditën e Gjyki-
mit dhe ta shohë dënimin e Allahut, do t’i kthehet 
shejtanit, që e ka shoqëruar dhe e ka mbështetur në 
devijimin e vet: “Ah, sikur largësia mes meje dhe 
teje të kishe qenë sa ç’është largësia mes lindjes dhe 
perëndimit! Sa shoqërues i keq paske qenë!”

39  Dhe Aty do t’u thuhet: “Sot nuk do t’ju sjellë 
asnjë dobi hedhja e përgjegjësisë njëri-tjetrit për 
padrejtësitë(idhujtarinë, gjynahet e mohimin tuaj). 
Kjo për faktin se ju tashmë, siç patët qenë shoqërues 
të njëri-tjetrit në dynja, ashtu do të jeni shoqërues të 
njëri-tjetrit edhe në dënimin e përbashkët!”

40  A mos vallë, (o i Dërguar)ti dëshiron t’i bësh 

34  And I would make doors for their houses and 
give them elevated seats to recline on, as a trial and 
to gradually lead them into destruction.

35  I would also give them gold. All that is only the 
temporary enjoyment of the world; its benefit is lit-
tle because of its ultimate extinction. However O 
Messenger, the bounties of the afterlife are better 
according to your Lord, for those who are mind-
ful of Him by fulfilling His commands and refrain 
from that which He has prohibited.

36  And whoever turns away from this Qur’ān that 
was revealed to Muhammad (peace be upon him), 
I shall set a satan upon him who will lure him with 
falsehood and lead him astray; it will remain with 
him wherever he goes.

37  Indeed, these satan companions who have been 
set upon those who turn away from the Qur’ān, pre-
vent them from the religion of Allah. They are una-
ble to fulfil His commands and refrain from things 
He has not allowed; they think that they are guided 
to the truth and so they do not repent from their 
deviance.

38  Until when the one who turns away from the 
remembrance of Allah will come to Him on the Day 
of Judgement, he will longingly say, “O compan-
ion! If only there had been the distance of the east 
and west between you and I! You were such a dis-
graceful companion!”

39  Allah will say to the disbelievers on the Day of 
Judgement, “After you have oppressed yourselves 
by ascribing partners to Me and committing sins, 
your sharing the punishment will not benefit you in 
the slightest today, despite you accompanying each 
other in disbelief and committing sins in the world.”

40  Indeed, these people are deaf from hearing the truth and blind from seeing. O Messenger! Are you then capable of 
making the deaf hear, guiding the blind, or guiding the one clearly astray from the straight path?

41  If I was to take you away by causing you to die before I punish them, I would be taking retribution from them by 
punishing them in the world and the Hereafter.

42  Or if I was to show you some of the punishment I have prepared for them; indeed, I possess the capability over them 
and they cannot overpower me in the slightest.

43  So O Messenger! Hold fast to whatever your Lord has revealed to you and practice it; you are upon the path of truth 
in which there is no uncertainty.

44  And indeed, this Qur’ān is an honour for you and your nation. You shall soon be questioned on the Day of Judgement 
regarding bringing faith in it, following its guidance and calling towards it.

45  O Messenger! Ask those messengers I sent before you: “Did Allah make deities that were to be worshipped instead 
of the Merciful?”

46  Verily, I sent Moses with My signs to Pharaoh and the leaders from his people. He said to them, “Indeed, I am the 
Messenger of the Lord of all creation.”

47  Then when he brought My signs to them, they began to laugh at them, mockingly.
 Beneficial Points:

1. Turning away from the Qur’ān is dangerous.
2. It is obligatory to hold fast to the revelation that was revealed upon the Messenger of Allah (peace be upon him).
3. The Qur’ān is an honour for the Messenger of Allah (peace be upon him) and his nation.
4. All the divine messages from Allah coincided in rejecting ascribing partners with Allah.
5. Mocking the truth is a trait from the traits of disbelief.
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dhe të jenë shembull për ata që dëshirojnë të ruhen e të mos i gjejë i njëjti përfundim si i tyre. Ky shembull shërben për 
popullin tënd dhe për mbarë njerëzimin deri në brezat e mëvonshëm.

57  Idhujtarët menduan se Isain, të cilin e adhuruan të krishterët e përfshinte kërcënimi i ajetit kuranor: “Ju dhe ata që 
keni adhuruar në vend të Allahut, do të jeni lëndë e Xhehenemit, ku do të hyni me siguri”. (El-Enbija: 98) DIhet se 
Allahu e ka ndaluar adhurimin e tij, ashtu siç e ka ndaluar edhe adhurimin e idhujve. E kur dëgjoi këtë kërcënim, populli 
yt, o i Dërguar, brohoriti nga gëzimi duke thënë se ishin të kënaqur që zotat e tyre të kishin pozitë të njëjtë me Isain. 
Atëherë Allahu i Madhëruar iu përgjigj se: “Atyre që iu priu e mbara nga ana Jonë do të jenë larg atij (xhehenemit)”.
(El-Enbija: 101).

58  Dhe thanë: “Cilët janë më të mirë, idhujt tanë apo ai, që të krishterët e adhurojnë si zot?! Ata ta sollën ty (o i Dërguar) 
këtë krahasim sepse ata e duan polemikën, se ata janë popull ngatërrestar e kundërshtues. Kjo pasi Allahu e ka ndaluar 
adhurimin e çdokujt që adhurohet në vend të Tij dhe se këtë nuk e pranon asnjë i dërguar i Tij .

59  Ai ishte veçse një rob i Allahut, të cilin e begatuam me bërjen pejgamber e zbritjen e Ungjillit. Ne e bëmë atë shembull 
të mirë, në mënyrë që të pasohej nga bijtë e Izraelit.

60  Po të kishim dashur që të adhurohej dikush tjetër përveç Allahut, në vendin tuaj, Ne do të kishim bërë engjëjt,të cilët 
do të ishin edhe zëvendësit e Tij në Tokë. Pra, ju nuk jeni aspak më të denjë se ata, ndërkohë që ata janë robër e adhurues 
të përkushtuar të Allahut dhe nuk i nënshtrohen askujt tjetër përveç Tij.

 Mësime nga ajetet:
 Shkelja e marrëveshjeve dhe thyerja e besës është veçori e jobesimtarëve.
 Njerëz të poshtër e të ulët janë ata njerëz të pavlerë, të cilët mund t’i përçmojë e t’i shpërfillë kush të dëshirojë e 
megjithatë ata i ndjekin pas.
 Zemërimi i Allahut sjell ndëshkimin e Tij.
 Ndjekësit e së kotës dhe të devijimit nxitojnë t’i deformojnë argumentet e tekstet kuranore sipas dëshirës së tyre.

48  Dhe nuk pati argument, që Ne ua shpalosnim 
atyre, që të mos ishte edhe më i madh e më i fortë 
se argumenti i mëparshëm. Kështu (nëpërmjet tyre) 
Ne i dënuam ata me vuajtje e mundim, që të kthe-
heshin me pendim tek Allahu dhe të hiqnin dorë 
prej mohimit, por kjo pa dobi.

49  Ata i thanë: “O magjistar! Lute Zotit tënd për 
ne, për atë premtim që Ai ta ka dhënë, që, nëse ti i 
lutesh për diçka, Ai do të të përgjigjet; sepse me të 
Vërtetën jemi gati të udhëzuar, nëse Ai na i largon 
këto vuajtje prej nesh!”

50  E Pasi Ne e larguam prej tyre vuajtjen dhe mu-
ndimin, ata e shkelën marrëveshjen e nuk iu për-
mbajtën asaj që patën premtuar.

51  E Faraoni i bëri thirrje popullit të vet duke u 
mburrur me pushtetin që kishte e u tha: “O populli 
im! A nuk më përket mua sundimi i tokës së Egjip-
tit, si dhe këto lumenj, të cilët po rrjedhin prej Nilit 
nën pallatet e mia mbretërore. A nuk po e shihni 
këtë pushtet dhe madhështinë time?!

52  A nuk jam unë më i mirë se ky i mjerë, që mezi 
mund të shprehet e të flasë qartë?!

53  Të paktën t’i ishin dhënë atij disa bylyzykë të 
florinjtë apo të kishin ardhur me të engjëjt si sho-
qërues!”

54  E kështu ai e përçmoi popullin e vet, duke i 
mashtruar ata me vetëbesim në atë që thoshte dhe 
ata e ndoqën pas në humbjen e tij. Me të vërtetë, 
ata ishin një popull i prishur e i poshtër.

55  E pasi ata Na zemëruan e dolën në ndjekje të 
Musait dhe popullit të tij, Ne hoqëm dorë prej tyre 
dhe i përmbytëm të gjithë në det,

56  dhe Ne bëmë që ata (Faraoni dhe paria e tij) 
të jenë pararendës të të gjithë atyre mohuesve e 
mizorëve që ndjekin shembullin e rrugën e tyre, si 

48  I showed Pharaoh and his leaders proof after 
proof to establish the authenticity of Moses’ mes-
sage, each proof was greater in magnitude than the 
previous one. I seized them with the punishment in 
the world, in the hope that they turn away from the 
disbelief they were in, but to no avail.

49  So when some of the punishment came upon 
them, they said to Moses (peace be upon him), “O 
sorcerer! Pray to your Lord for us asking Him to 
remove this punishment just as He said He would 
if we believed. If it is removed from us, we will be 
guided to the truth.”

50  Then, when I removed the punishment from 
them, they began breaking their covenant and not 
fulfilling it.

51  Pharaoh called out among his people, bragging 
about his kingdom, “O my people! Do I not own the 
country of Egypt, and these rivers that flow beneath 
my palaces? Do you not see my kingdom and rec-
ognise my greatness?”

52  “Therefore, I am better than the weak, runaway 
Moses who cannot even speak well.”

53  “Why did Allah who sent him not throw down 
golden bracelets on him so that it becomes clear 
that he is His Messenger, or why did the angels not 
come with him, following one another?”

54  So Pharaoh duped his people and they followed 
him in deviance. Indeed, they were a nation that 
came away from the obedience of Allah.

55  Then, when they angered Me by continuing 
upon disbelief, I took retribution from them and 
drowned them all.

56  So I made Pharaoh and his people an example 
for those who did actions like theirs, that they would perish just like they did. I also made them a lesson for those who 
take heed; so that they do not do the same actions as theirs and are then afflicted with whatever came upon them.

57  When the idolaters thought that the Jesus the Christians worshipped was included in the statement of Allah the Ex-
alted: {Indeed, you [disbelievers] and what you worship other than Allah are the firewood of Hell. You will be coming 
to [enter] it}, and Allah had prohibited worshipping him just like He had prohibited the worship of idols, your people, O 
Messenger, began persisting in argument, saying, “We are pleased that our idols are of the same status as Jesus.” So Allah 
revealed, refuting them, {Indeed, those for whom the best [reward] has preceded from Me - they are from it far removed}.

58  And they say, “Are our deities better or is Jesus better?” Ibn Al-Ziba‘rā and others did not draw up this comparison in 
love of hope in reaching the truth, rather in love of argumentation. They are a nation quarrelsome in nature.

59  Jesus, the son of Mary is nothing but a servant from the servants of Allah whom He favoured with messengership and 
made him an example for the Israelites. They can use him as proof of the power of Allah because He created him without 
a father, just like He created Adam without parents.

60  O children of Adam! If I wish to destroy you and make the angels succeed you on earth in your place, they would 
worship Me and not ascribe partners with me at all.

 Beneficial Points:
1. Breaking covenants is from the traits of the disbelievers.
2. The wrongdoer is dim-witted; whoever wants to lead him astray can do so.
3. Earning the anger of Allah will inevitably result in loss.
4. The people of deviance strive to distort the meanings of Qur’ānic text to suit their desires.
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tarëve që iu përkushtuan Allahut me zbatimin e porosive të Tij e me heqjen dorë prej ndalesave të Tij. Miqësia e tyre 
(besimtarëve) ka për të vazhduar mes tyre përgjithmonë.

68  Të tillëve, atë ditë, Allahu do t’u thotë:“O robërit e Mi besimtarë, që e deshët njëri-tjetrin për hatrin Tim! Sot për 
ju nuk do ketë më frikë dhe as nuk do të mërziteni kurrë, pasi ju e fituat garancinë prej Vetë Atij për hir të të Cilit ju u 
deshët!”

69  Atyre që e besuan Kuranin dhe argumentet (e vargjeve) Tona në to, si dhe qenë muslimanë (njësues të Allahut dhe 
zbatues të porosive që gjejnë në të), atë ditë do t’u thuhet:

70  “Hyni në Xhenet ju dhe të ngjashmit tuaj, që besuan e punuan njësoj si ju!Aty ju do të jeni përgjithmonë të lumtur 
në mirësitë e tij të përjetshme, të cilat nuk do të kenë të sosur kurrë!”

71  Atje atyre do t’u shërbehet me enë dhe gota të arta. Ata do të kenë gjithçka që do ta dëshirojnë e që ua mahnit sytë. 
Pastaj do t’u thuhet: “Ju do të qëndroni aty përgjithmonë,

72  ky është Xheneti që ju është premtuar e që po ju lihet trashëgim, për shkak se ju punuat e u përpoqët që ta fitonit 
atë.

73  Për shijet tuaja, aty ju do të keni fruta aq të shumta e të ndryshme, sa edhe pse jeni të përjetshëm, vetëm disa prej 
tyre do mund të arrini t’i hani, duke mos arritur kurrë fundin e tyre!”

 Mësime nga ajetet:
 Zbritja e Isait edhe një herë në tokë për të vrarë Dexhalin është një prej shenjave të mëdha të Kijametit, që tregon se 
Kijameti është afruar.
 Në Ditën e Gjykimit miqësia mes njerëzve të prishur do të shndërrohet në armiqësi dhe miqësia e besimtarëve të për-
kushtuar do të vazhdojë edhe në përjetësi.
 Përgëzimi që Allahu u bën besimtarëve dhe sigurimi i tyre nga Ai Vetë, duke i shpëtuar prej frikës dhe dëshpërimit 
të përjetshëm.

61  Thuaju, o i Dërguar: “Në të vërtetë, ai (Isai) 
është veçse një prej shenjave të Kijametit, zbritja 
e të cilit tregon afrimin e Orës (fundin e botës). 
Mos kini aspak dyshim për ardhjen e Kijametit, 
ndaj më ndiqni mua në gjithçka që sjell, sepse kjo 
është Rruga e Drejtë.

62  Mos e lejoni veten që t’ju mashtrojë shejtani e 
t’ju largojë prej kësaj Rruge të Drejtë, pasi me të 
vërtetë ai është armiku juaj i përbetuar.”

63  E kur Isai shkoi te bijtë e të Izraelit me argu-
mente të qarta se ishte i dërguar i Allahut, u tha: 
“Unë ju kam ardhur prej Allahut me shëmbëlltyra 
e urtësi hyjnore dhe do t’ju shpjegoj një pjesë prej 
asaj rreth së cilës ju nuk po bashkoheni. Prandaj 
kini frikën Allahun duke zbatuar porositë e Tij dhe 
duke hequr dorë prej ndalesave të Tij dhe më ndiqni 
mua në atë që po ju them:

64  Vërtetë që Zoti im dhe Zoti juaj është vetëm 
Allahu, pasi ne nuk kemi Zot tjetër përveç Tij. Pra-
ndaj kushtojani adhurimin dhe lutjet vetëm Atij dhe 
dijeni mirë se kjo është e vetmja Rrugë e Drejtë!”

65  Mirëpo të krishterët nuk i qëndruan kësaj por u 
përçanë në grupe të ndryshme ndërmjet tyre(lidhur 
me të vërtetë njerëzore të Isait). Mjerë për ata që 
ranë në idhujtari(me konsiderimin e tij si hyjnor, 
Zot apo bir të Zotit) e që për shkak të kësaj do vuaj-
në dënimin e dhembshëm në Ditën e Gjykimit!

66  E ç’kanë ata që nuk bashkohen në këtë të vërtetë 
rreth tij e nënës së tij, që t’u zbrit ty e që ata e gjejnë 
edhe në librat e tyre?! A mos vallë, tani ata po presin 
Orën e Kijametit, që t’u vijë atyre papritmas dhe të 
mbesin pa u penduar?!

67  Dijeni se miqtë që u deshën për shkak të mohi-
mit e devijimit të tyre, do të jenë armiq e urrejtës 
të njëri-tjetrit në Ditën e Gjykimit, përveç besim-

61  Indeed, Jesus is a sign from the major signs of 
the Hour, when he shall descend towards the end 
of time. So do not doubt the Hour’s occurrence and 
follow me in whatever I have brought to you from 
Allah. This thing I have brought is the straight path 
in which there is no deviance.

62  And let Satan not turn you away from the 
straight path through his lure and deception. In-
deed, he is an enemy whose enmity is clear.

63  After Jesus (peace be upon him) brought clear 
signs of his messengership to his people, he said 
to them, “I have brought wisdom to you from Al-
lah so that I can make clear to you some matters of 
your religion you differ in. So be mindful of Allah 
by fulfilling His commands and refrain from that 
which He has prohibited, and obey me in whatever 
I command you with and prohibit you from.”

64  “Indeed, Allah is my Lord and your Lord; we 
have no Lord other than Him, so devote your wor-
ship to Him alone. This monotheism that I call you 
towards and devotion of worship to Allah is the 
straight path in which there is no deviance.”

65  Then, groups of the Christians disagreed in re-
gards to Jesus. Some of them say, “He is a god”, 
and some say, “He is the son of God”, and others 
say, “He and his mother are both gods”, so woe 
be to those who oppress themselves by attributing 
godhood to Jesus, or sonship, or saying that he is 
one of the Trinity! Woe be to them from a painful 
punishment that awaits them on the Day of Judge-
ment.

66  These disputing parties in regards to Jesus await 
nothing except the Hour which will come to them 
suddenly, whilst they do not even perceive its arrival. If it comes to them whilst they are upon disbelief, then their abode 
is a painful torment.

67  Those who befriend each other upon disbelief and deviance will be enemies to one another on the Day of Judgement, 
except for those who are mindful of Allah by fulfilling His commands and refrain from that which He has prohibited. 
Their friendship is everlasting and will not break.

68  Allah will say to them: “O My servants! There is no fear upon you today in what you will face, nor will you grieve 
over what you lost out on from the good of the world.”

69  “Those who believed in the Qur’ān that was revealed upon their Messenger and were submissive to it, fulfilling its 
commands and refraining from things He did not allow.”

70  “Enter Paradise; you and your equals in faith. You will be pleased with the everlasting blessings you will encounter, 
which shall not finish nor expire.”

71  Their servants will roam among them with golden plates and handleless cups. In Paradise there is whatever the hearts 
desire and the eyes are delighted with seeing. You will reside in it eternally.

72  That Paradise I have described for you is the one I have made you inherit because of your deeds, through My grace.
73  There are many fruits in it for you which shall never finish, from which you can eat.

 Beneficial Points:
1. The descension of Jesus is one of the major signs of the Hour.
2. Satan is an enemy of the children of Adam.
3. The friendship of the wrongdoers will break on the Day of Judgement, whilst the friendship of the Allah-conscious 
will remain forever.
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asaj që trillojnë e ia mveshin idhujtarët, duke i përshkruar Atij bashkëshorte, djem apo vajza!”
83  E pas kësaj lëri (o i Dërguar)ata të vazhdojnë në kotësinë e besimit të tyre dhe në lojrat e tyre, derisa të takohen me 

Ditën që u është premtuar.
84  Të jesh i bindur se Ai është i Vetmi që e meriton adhurimin në qiell dhe i Vetmi që e meriton adhurimin edhe në Tokë. 

Ai është i Urti e i Gjithëdijshmi dhe bën gjithçka me urtësinë e Dijen e Vet, duke qenë në dijeni të plotë të gjithçkaje që 
krijesat e Veta e fshehin apo e publikojnë.

85  I Lartmadhëruar qoftë Ai Dhurues i Madh, të Cilit i përket pushteti i qiejve dhe i Tokës, si dhe i gjithçkaje që ekziston 
mes tyre. Vetëm Atij i përket dija se kur do të ndodhë Kijameti dhe vetëm tek Ai do të ktheheni në Ditën e Gjykimit për 
të dhënë llogari e për ta marrë atë që keni merituar!

86  Atë ditë, ata (engjëj, profetë, evlija, shenjtorë, përfshirë edhe Isain e nënën e tij) që njerëzit i lusin në vend të Alla-
hut, nuk do të mund të ndërhyjë asnjëri prej tyre për ta (idhujtarët) në Ditën e Gjykimit. Për këtë ndërmjetësuesit janë 
në dijeni, përveç faktit nëse idhujtarët heqin dorë prej idhujtarisë së tyre, e pranojnë dhe e dëshmojnë të Vërtetën- pra, 
dëshminë: La ilahe il’Allah, duke e ditur - se nuk ka Zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Allahut.

87  E nëse i pyet (o i Dërguar) se: “Kush i krijoi ata?!” Kanë për të thënë: “Allahu!”Atëherë, pra, nga janë duke shkuar 
pas këtij pohimi, si dhe përse i shmangen adhurimit të Atij që i ka krijuar?!

88  Edhe Isai ofshau e tha: “O Zoti im! Me të vërtetë që ata janë një popull që nuk beson!”
89  Prandaj, largohu prej tyre (o i Dërguar) dhe thuaju: “Selam!”, sepse më vonë ata do ta kuptojnë!

 Mësime nga ajetet:
 Urrejtja e së Vërtetës është një tregues i një përfundimi vërtet të keq për jobesimtarët.
 Komplotet dhe e intrigat e jobesimtarëve kanë për t’u rënë po atyre, edhe nëse kjo vonohet.
 Sa më shumë t’i shtohet dija robit rreth Zotit të tij, atij i shtohet siguria e besimi, si dhe nënshtrimi ndaj Tij.
 Dija, se kur do të ndodhë Dita e Kijametit, i përket vetëm e Allahut dhe askujt tjetër përveç Tij.

74  Ndërkohë kriminelët, që e mohuan Allahun, iu 
kundërvunë argumenteve dhe të dërguarve të Tij, si 
dhe i munduan besimtarët, në Ditën e Gjykimit do 
të jenë përjetësisht në dënimin e Xhehenemit,

75  dënim i cili as nuk do t’u lehtësohet dhe as nuk 
do të kenë në të kurrfarë shprese për shpëtim, duke 
u humbur çdo mundësi për ta arritur Mëshirën e 
Allahut.

76  Ne nuk u bëmë atyre padrejtësi, duke i futur në 
Zjarr, pasi Ne i patëm paralajmëruar e ua patëm 
zbritur atyre udhëzimin. Ata kanë qenë vetë keq-
bërës e i kanë bërë padrejtësi vetes, duke mohuar e 
duke iu kundërvënë besimit, ndaj janë duke vajtur 
në vendin e shkatërrimit, 

77  Atje, ata do të thërrasin rojtarin e Xhehenemit 
e do i thonë: “O Malik! Le të na japë fund tashmë 
Zoti yt, duke na bërë të vdesim, sepse ky dënim 
është i padurueshëm!” Ai u përgjigjet: “Aty të 
qëndroni!

78  Ne ju patëm ardhur juve me të Vërtetën e Alla-
hut (Shpalljen), mirëpo shumica juaj e urrente të 
Vërtetën.”

79  A mos po kurdisin (o i Dërguar) kurth ndaj teje?! 
Dije se edhe Ne po kurdisim kurth ndaj tyre.

80  A mos vallë, ata mendojnë se Ne nuk i dëgjojmë 
mendimet dhe pëshpëritjet e tyre?! Sigurisht që po, 
madje të dërguarit Tanë (engjëjt) që janë pranë tyre 
shënojnë çdo gjë që ata thonë dhe veprojnë.

81  O i Dërguar! Thuaju atyre që mendojnë se Alla-
hu ka bij a bija (I Lartësuar dhe i Shenjtëruar qoftë 
Ai nga ky poshtërim!): “Nëse i Gjithëmëshirshmi 
do të kishte pasur fëmijë, unë do të kisha qenë i 
pari që do ta adhuroja atë fëmijë!”

82  Mirëpo, i Pastër është Allahu - Zoti i qiejve e 
i Tokës dhe Zot i Arshit (Fronit Madhështor), prej 

After Allah mentions the reward of the Mindful, He 
then mentions the requital of their opposites: the 
criminals. He says:

74  Indeed, the criminals who commit disbelief and 
sins will be in the punishment of hell on the Day of 
Judgement, wherein they shall remain forever.

75  The punishment will not be lessened for them. 
They will lose all hope in the mercy of Allah in it.

76  I will not oppress them by entering them into 
the hellfire, rather they oppressed themselves by 
disbelieving.

77  They will call out to Mālik, the gatekeeper of 
the hellfire, saying: “O Mālik! Our Lord should 
make us die so that we are relieved of this punish-
ment!” Mālik will answer them saying, “You are to 
remain forever in the punishment. You will not die, 
nor will the punishment stop from you.”

78   Indeed, I brought the undisputed truth to you in 
the world, but the majority of you disliked the truth.

79  So, if they plot against the Prophet (peace be 
upon him) and hatch an evil plan against him, I will 
indeed, hatch a plan against them which will be 
greater than theirs.

80  Or, do they think that I do not hear their secrets 
that they hide within their hearts, or those that they 
whisper to one another? Nay! I hear them all, and 
the angels with them write everything they do.

81  O Messenger! Say to those who attribute daugh-
ters to Allah, who is exalted greatly from their state-
ment: “If, hypothetically, Allah had a child, then I 
would be the first to worship that child.”

82  The Lord of the heavens, the earth and the 
Throne is pure of the statements of attributing part-

ners, wives and children of these idolaters.
83  So O Messenger! Leave them to continue in whatever falsehood they are engrossed in, and let them enjoy until they 

meet the day which they have been promised. They will soon know the outcome of their actions and regret it.
84  He (may He be glorified) is the true deity in the heavens and the true deity on earth. And He is the Wise in His creation, 

decree and management, and Knower of the conditions of His servants. None of them are hidden from Him.
85  Allah’s goodness and blessings continue to increase - (may He be glorified). To Him alone belongs the kingdom of the 

heavens and the earth and whatever lies between them. And with Him alone is the knowledge of the Hour in which the 
Day of Judgement will occur; no one else knows it. And to Him alone will you all return in the afterlife for accountability 
and requital.

86  Those deities that the idolaters worship instead of Allah are not able to intercede in front of Allah, except those that 
testify that there is none worthy of worship except Allah whilst understanding their testimony, i.e. Jesus, Ezra and the 
angels.

87  And if you ask them, “Who created you?” they would definitely say, “Allah created us”, so how can they then turn 
away from His worship after this acknowledgement?

88  With Allah (may He be glorified) is the knowledge of the complaint of His Messenger when they rejected him, and 
his statement regarding them: “O my Lord! Indeed, these people are a nation that does not believe in what you sent me 
to take to them.”

89  So ignore them, and say to them whatever repels their evil - this was in Makkah - they will soon realise what punish-
ment they will face.

 Beneficial Points:
1. The disbelievers will lose hope of ever coming out of the hellfire.
2. Disliking the truth is very dangerous.
3. The plots of the disbelievers turn on them, even if it be after a while.
4. The knowledge of the hour is exclusive to Allah.
5. The oneness in Lordship necessitates oneness in Godhood.
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tjetër që e meriton të adhurohet. Vetëm Ai jep jetë dhe sjell vdekje, pasi askush nuk mund të vijë në jetë e nuk mund të 
vdesë pa e lejuar Ai. Ai është Zoti juaj dhe Zoti i baballarëve tuaj të lashtë, prandaj kthehuni e adhuroni vetëm Atë!

9  Mirëpo, ata as që dëshirojnë t’ia vënë veshin kësaj, prandaj vazhdojnë të hallakaten në dyshimet e tyre.
10  O i Dërguar! Prit dënimin që do t’i vijë së shpejti popullit tënd, kur qielli të mbushet me një tym të qartë, të cilin do 

ta shohin me sytë e tyre, nga uria e madhe.
11  E t’i mbulojë e rrethojë të gjithë njerëzit, e t’u thuhet: “Ky është dënimi i dhembshëm!”
12  Atëherë, ata do të thonë: “Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin që na ka kapluar, sepse ne tani Të besojmë!”
13  Vallë, nga u erdhi atyre ky përkujtim dhe kjo dëshirë për të besuar, ndërkohë që e mohuan të Dërguarin, që u pati 

ardhur më parëme porosi e sqarime të qarta për t’i thirrur të besojnë dhe të pendohen?!
14  Pastaj, me përqeshje ia kthyen shpinën e thanë: “ E kanë mësuar të çmendurin(të flasë pa lidhje e pa logjikë)!”
15  Ja, Ne po jua heqim këtë dënim në jetën e kësaj bote për pak kohë, por ju keni për t’u kthyer sërish në mohimin, 

idhujtarinë dhe gjynahet tuaja, pasi besimi nga frika nuk është asnjëherë besim i sinqertë!
16  Por kur Ne godasim me Goditjen e Madhe, atë ditë kemi hequr dorë prej jush përfundimisht!”
17  Ne edhe popullin e Faraonit përpara tyre e vumë në provë. Atyre u erdhi prej Allahut një i dërguar vërtet fisnik 

(Musai), - për t’i ftuar ata për tek njësimi i Allahut dhe adhurimi i Tij.
18  dhe Ai u tha: “Jepeni borxhin që keni ndaj meje - bijtë e Izraelit, duke m’i dorëzuar e duke më besuar! Bëhuni robër 

të Allahut, pasi unë jam një i dërguar besnik, që përcjell çdo gjë, pa shtuar e pa pakësuar, ashtu si Ai ma ka urdhëruar; 
pa i mbajtur anën askujt mes jush e bijve të Izraelit.

 Mësime nga ajetet:
 Zbritja Kuranit nga Leuhi Mahfudhi në Natën e Kadrit, e cila është një natë me shumë mirësi tregon për vlerën e 
madhë të Kur’anit.
 Dërgimi i profetëve në përgjithësi dhe zbritja e Kuranit në veçanti është prej mëshirës së Vetë Allahut për njerëzit që 
dëshirojnë ta gjejnë udhëzimin dhe shpëtimin.
 Mesazhi i të gjithë të dërguarve ka qenë për shpëtimin e të shtypurve prej mizorëve.

SURJA “ED-DUKHAN”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Kërcënimi i idhujtarëve duke u treguar se çfarë 
dënimi i pret ata në këtë jetë dhe në tjetrën.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Hâ, Mîm.
2  Pasha Librin e Qartë - Leuhi Mahfudh, i cili 

nuk ka lënë asgjë pa e përfshirë dhe Kuranin e 
marrë prej tij, për të qenë sqarues i rrugës për tek 
e Vërteta!

3  Ne e zbritëm atë në natën e Kadrit, një natë e 
bekuar me mirësi e begati të shumta. Sigurisht që 
Ne edhe përpara zbritjes së këtij Kurani, gjithmonë 
kemi qenë tërheqës të vërejtjes, qortues dhe para-
lajmërues i popujve që kanë ekzistuar përpara jush, 
në mënyrë që ata të besonin.

4  E zbritëm në këtë natë, pasi në të jepet vendimi 
me një urtësi absolute, për çdo çështje që ka të bëjë 
me furnizimin, jetëgjatësinë, pushtetet, arritjet e 
dështimet, që do të ndodhin për atë vit.

5  Caktim ky nga vetë Ne! Sigurisht që prej këtij 
caktimi ka qenë që Ne të dërgonim Profetin,

6  si mëshirë nga ana e Zotit tënd (o i Dërguar), 
për njerëzit që dëshirojnë të gjejnë udhëzimin e 
shpëtimin. Allahu me të vërtetë është Dëgjuesi e 
i Dituri, që i dëgjon fjalët e njerëzve dhe i di ne-
vojat e tyre.

7  Ai është Zoti i qiejve dhe i Tokës dhe i gjith-
çkaje që gjendet midis tyre, nëse ju (o njerëz) jeni 
të bindur për këtë.

8  Vetëm Ai e meriton adhurimin, pasi nuk ka zot 

The Smoke (Sūrah Al-Dukhān)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on warning of the awaiting punishment, 
through threatening the rejectors of the punishment 
of the world and the Hereafter.

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

already passed in Sūrah Al-Baqarah.
2  Allah takes an oath on the Qur’ān which clearly 

explains the path of guidance towards the truth.
3  Indeed, I revealed the Qur’ān on the Night of 

Decree; it is a night of much goodness. Indeed, I 
warn through this Qur’ān.

4  On this night every precise matter related to pro-
visions, lifespans etc. are decided which Allah is to 
make happen that year.

5  I decide every precise matter of Mine; indeed, I 
am the one who sends the messengers.

6  O Messenger! I send the messengers through 
My mercy for those whom they are sent towards. 
Indeed, may I be glorified I am the Hearer of the 
statements of My servants, the Knower of their in-
tentions; none of them are hidden from Me.

7  He is the Lord of the heavens, the earth and 
whatever lies between them. If you are convinced 
of that, then bring faith upon my Messenger.

8  There is no true deity except him. He gives life 
and causes death; there is no one that does that ex-
cept Him. He is your Lord and the Lord of your 
forefathers before you.

9  These idolaters are not convinced of that, rather, 
they are in doubt about it and distract themselves 
from it with the falsehood they are in.

10  So O Messenger! Wait for their punishment that will come soon: a day when the sky is clearly filled with smoke.
11  It will cover the people, and will be said to them, “This punishment that has afflicted you is a painful punishment.”
12  They will then beg their Lord, asking him, “O our Lord! Turn the punishment that you sent upon us, away from us. If 

you turn it away from us, we will believe in You and in Your Messenger.”
13  How can they take heed and repent to their Lord now, when a clear Messenger came to them before, and they knew 

of his truthfulness and honesty?
14  They turned away from believing in him, and said about him, “He was taught. Other people taught him; he is not a 

messenger.” They also said, “He is a madman.”
15  Indeed, when I turn the punishment away from them for a short while, they will return to their disbelief and rejection.
16  O Messenger! Wait for the day when I will seize the disbelievers with the greatest seizing, by entering them into the 

hellfire on the Day of Judgement wherein they will live forever. I will take retribution from them for their disbelief in 
Allah and rejecting His messengers.

17  And verily I tested the people of Pharaoh before them, and their noble messenger came to them from Allah calling 
them towards His oneness and worship. He was Moses (peace be upon him).

18  Moses said to Pharaoh and his people, “Leave the Israelites to me, because they are the servants of Allah; you have 
no right to take them as slaves. Indeed, I am a messenger to you from Allah, I am trustworthy in conveying what He has 
commanded me to convey. I will not take anything away from it nor add anything to it.”

 Beneficial Points:
1. The initial revelation of the noble Qur’ān upon the Prophet was on the Night of Decree.
2. The Night of Decree is in the month of Ramadan.
3. The teachings of the Prophets free the weak from the grasp of tyrants.
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30  Ndërkohë, Ne i shpëtuam bijtë e Izraelit prej atij dënimi poshtërues, që ata vuanin në tokën e Egjiptit
31  prej Faraonit, kur ai i shtypte, ua vriste meshkujt e ua linte të gjalla femrat, për t’i poshtëruar. Me të vërtetë, ai ishte 

një arrogant e mendjemadh, ai ishte prej atyre që e kalonin çdo kufi në padrejtësi e mizori.
32  Pas kësaj Ne i zgjodhëm ata, në bazë të dijes që Ne ua kishim zbritur, mes tërë njerëzve të asaj kohe, duke bërë që 

shumica e të dërguarve të ishin nga mesi i tyre.
33  Gjithashtu, u dhamë atyre mrekulli e aftësi të tilla që, për ta, ishin sprova të qarta, për t’u parë se kush prej tyre ishte 

vepërmirë e kush ishte i prishur.
34  Sa u përket mohuesve të popullit tënd (o i Dërguar), që e mohojnë ringjalljen, duke thënë:
35  “Ne një herë do të vdesim dhe pas asaj vdekjeje nuk do të ringjallemi më kurrë!” e pastaj thonë: 
36  “Atëherë, na i sillni (ringjallni) baballarët tanë të vdekur, nëse jeni të sinqertë në atë që pretendoni!”
37  A mos vallë, (o i Dërguar) këta janë më të mirë apo populli i Tubbas, që ishte populli më i mirë mes njerëzve. Apo 

mos vallë, mendojnë se janë më të mirë se popujt që qenë përpara tyre, të cilët Ne i zhdukëm të gjithë, për shkak se 
ishin popuj kriminelë e keqbërës.

38  Ne nuk i kemi krijuar qiejt, Tokën dhe as ato që gjenden në mes tyre kot dhe për të lozur.
39  Ne i kemi krijuar ato veçse për të dëshmuar nëpërmjet tyre një të vërtetë absolute - njëshmërinë dhe fuqinë e Allahut, 

mirëpo shumica e njerëzve dhe e idhujtarëve nuk e kuptojnë këtë.

 Mësime nga ajetet:
 Detyra e besimtarit që t’i drejtohet Zotit me lutje, për ta mbrojtur prej kurtheve të armiqve të tij.
 Lejimi i lutjes kundër mohuesve, kur ata sulmojnë pasuesit e besimit dhe vetë besimin.
 Gënjeshtra më e madhe, kur dikush i rëndësishëm vdiste, ishte: “Edhe qielli, edhe toka qajnë për vdekjen e tij”. Këtë 
shprehje Allahu i Lartësuar e shkëput, që ta përdorë në vendin e duhur, për të treguar kështu gënjeshtrën e tyre në lidhje 
me dikë, vdekja e të cilit nuk ndryshon asgjë në gjithësi.
 Krijimi i qiejve dhe i Tokës, dëshmon në çdo detaj njëshmërinë, fuqinë dhe urtësinë absolute të Allahut, gjë të cilën 
ateistët, idhujtarët dhe mohuesit nuk e dinë e as nuk e kuptojnë.

19  Mos u tregoni mendjemëdhenj ndaj Allahut e 
të refuzoni thirrjen e Tij, pasi unë po ju parashtroj 
një fuqi argumentuese të qartë, që nuk mund të 
dyshohet aspak që është prej vetë Atij.

20  Unë i kërkoj mbrojtje Zotit tim, i Cili është edhe 
Zoti juaj, të më mbrojë prej çdo kërcënimi nga ana 
juaj për të më vrarë, sidomos kërcënimit tuaj për të 
më vrarë me gurë.

21  E nëse nuk dëshironi të më besoni, atëherë më 
lejoni të thërras ata që dëshirojnë të më besojnë!”

22  Pas kësaj, ai e thirri Zotin e vet e tha: “Vërtetë 
ata - pra, Faraonit e ndjekësit e tij - janë një popull 
kriminel, që me mizorinë e tyre, pengojnë edhe të 
tjerët për të besuar!”

23  Allahu iu përgjigj thirrjes së tij dhe i tha: “Nisu 
me robërit e Mi natën dhe dijeni se ata (Faraoni dhe 
ushtria e tij) do t’ju ndjekin.”Kur Musai kaloi bijtë 
e Izraelit, Allahu nuk lejoi që të mbyllej deti,

24  por urdhëroi: “Lëre detin ashtu të hapur, pasi 
ata janë një ushtri që duhen përmbytur!”.

25  Sa e sa kopshte me pemë frutore dhe burime me 
ujë të vazhdueshëm ata lanë mbrapa, për të dalë në 
ndjekje të Musait dhe bijve të Izraelit?!

26  E sa e sa ara pjellore e të mbjella dhe pallate 
të mahnitshme lanë ata, për të përfunduar në fund 
të detit!

27  Siç lanë mirësi të shumta, me të cilat ata kë-
naqeshin në këtë jetë, për të nxituar për në Zjarrin 
e Xhehenemit.

28  Kështu mori fund çështja e tyre! Të gjitha ato të 
mira e pasuri ua lamë trashëgim njerëzve të tjerë.

29  E për vdekjen e Faraonit dhe ushtrisë së tij, nuk 
vajtoi as qielli dhe as Toka, siç pretendonin ata kur 
atyre u vdiste dikush madje atyre nuk iu dha afat 
për t’u penduar e për të besuar.

19  “And do not show arrogance to Allah by leav-
ing His worship and assuming superiority over His 
servants. Indeed, I will bring to you a clear proof.”

20  “And I have sought protection in my Lord and 
your Lord from you killing me by stoning.”

21  “If you do not believe in whatever I have 
brought, then leave me alone; do not approach me 
intending harm.”

22  Then Moses supplicated to his Lord: “This na-
tion i.e. Pharaoh and his people, are a criminal na-
tion who deserve a swift punishment.”

23  So Allah commanded Moses to take his people 
away at night, and informed him that Pharaoh and 
his people will pursue them.

24  He also commanded him that when they all 
cross the sea, to leave it standing as it was, because 
Pharaoh and his people were to be destroyed by 
drowning in it.

25  How many gardens and flowing springs did 
Pharaoh and his people leave behind!

26  And how many farms and beautiful places did 
they leave behind!

27  And how many lives of luxuries they used to 
live, did they leave behind!

28  Whatever has been described to you happened 
to them, and we made another nation i.e. the Israel-
ites inherit their gardens, springs, farms and struc-
tures.

29  Neither the heavens nor the earth cried over 
Pharaoh and his people when they drowned, nor 
were they given respite to repent.

30  And verily I saved the Israelites from the humil-
iating punishment, because Pharaoh and his people 

would kill their children and keep their women alive.
31  I saved them from the punishment of Pharaoh. Indeed, he was an arrogant one from those who transgressed the com-

mand and religion of Allah.
32  And verily I selected the Israelites knowingly over the people of their time, because of their many Prophets.
33  And I granted them miracles through which I gave strength to Moses, and in which there was an obvious blessing for 

them, like the Mann and Salwā and other than them.
34  Indeed, these rejecting idolaters will say, denying the resurrection:
35  “It is only our first death that we will die; there is no life after that, and we are not going to be resurrected after this 

death.”
36  “O Muhammad! If you are truthful in your claim that Allah will resurrect the dead alive for requital and accountability, 

then bring back to life our forefathers who have died.”
37  O Messenger! Are these denying idolaters stronger and more resistant, or the people of Tubba‘ and those after them 

like the ‘Ād and Thamūd? I destroyed them all. Indeed, they were criminals.
38  And I did not create the heavens, the earth and everything between it in jest and amusement.
39  I only created it due to a profound wisdom, but the majority of idolaters do not know that.

 Beneficial Points:
1. It is obligatory for a believer to seek refuge in his Lord to protect him from the plots of his enemies.
2. Supplicating against the disbelievers is legislated when they do not accept the call and fight the callers.
3. The universe does not grieve over the death of a disbeliever because of his insignificance to Allah.
4. The creation of the heavens and the earth is due to a profound wisdom which the heretics are ignorant of.

ED-DUKHAN JUZ 25

497

497



i miri!”.
50  Ja, pra, ky është (o banorë të Xhehenemit) ai ndëshkim (sipas llojit të veprës) që ju e vinit në dyshim!
51  E sa u përket besimtarëve të përkushtuar, që e ruajtën veten prej gjynaheve e i zbatuan porositë e Allahut, ata në të 

vërtetë do të jenë në një pozitë të nderuar e do të jenë të sigurtë, larg çdo brenge.
52  Ata do të jenë mes kopshteve të mrekullueshme dhe mes burimeve të larmishme të Xhenetit,
53  të veshur me rroba prej mëndafshi të hollë e të trashë, që qëndrojnë përballë njëri-tjetrit të ngazëllyer. Askush nuk 

ia kthen shpinën njëri-tjetrit, në mënyrë që askush të mos ndihet i ofenduar.
54  E ashtu siç ata kanë qenë të ndershëm dhe të duruar në dynja, ashtu Ne i nderuam e i shpërblyem me Xhenet dhe ua 

mundësuam të martohen me hyritë sybukura të Xhenetit.
55  Aty ata kanë çfarëdolloj shijeje që të dëshirojnë. Atje do të kënaqen dhe do të jenë të sigurtë.
56  Atje do të jenë të përjetshëm dhe, përveç vdekjes së parë, që shijojnë një herë në jetën e dynjasë, nuk do ta shijojnë 

më kurrë vdekjen. Ashtu siç kanë ruajtur vetet e tyre prej gjynaheve e shkeljes së kufijve të Allahut, edhe Allahu i ruan 
ata prej dënimit të Xhehenemit,

57  si një mirësi për ta, e dhuruar prej Zotit tënd (o i Dërguar). Kjo është arritja e madhe!
58  E Ne ta kemi lehtësuar Kuranin, duke e zbritur atë në gjuhën tënde, në mënyrë që ata të përfitojnë.
59  Prandaj ti prit e shiko se ç’do të ndodhë me ta, sepse edhe ata po presin të shohin se çfarë do të ndodhë!

 Mësime nga ajetet:
 Allahu ka për t’i ndëshkuar jobesimtarët në Ditën e Gjykimit me dëshpërim të thellë dhe dhembje.
 Fitorja më e madhe e njeriut është shpëtimi prej zjarrit të Xhehenemit e hyrja në Xhenet.
 Zbritja e Kuranit në gjuhën e pasur arabe në një mënyrë të lehtë për t’u memorizuar e për t’u kuptuar është mirësi e 
Allahut për robërit e Vet.

40  Vërtet që Dita kur Allahu do ta ndajë të mirën 
nga e keqja është caktuar tashmë për të gjithë. Ve-
tëm Ditën e Gjykimit do t’i ndajnë njerëzit hesapet 
me njëri-tjetrin përpara Allahut.

41  Atë ditë, i afërmi e miku i ngushtë nuk mund t’i 
sjellë të afërmit e mikut të vet asnjë dobi. Ata nuk 
do t’i ndihmojë askush, që të shpëtojnë prej drejtë-
sisë dhe dënimit të Allahut për atë që kanë bërë.

42  Përveç atij që e ka mëshiruar Allahu dhe do 
që ta falë, për shkak të mirësive që ka bërë dhe 
për arsye se ato ia kalojnë të këqijave. Ai është i 
Plotfuqishëm, që edhe t’i ndëshkojë, por është edhe 
Mëshirues, që t’i mëshirojë.

*Pasi Allahu ka përmendur Ditën e Gjykimit e 
ndarjen e njerëzve prej njëri-tjetrit, tani përmend 
detaje të ndëshkimit të mohuesve dhe shpërblimit 
të besimtarëve, sipas veprave që secili ka bërë në 
jetën e kësaj bote:

43  Vërtet që frutat e pemës së Zekkumit, e cila do 
të mbijë në fund të Xhehenemit,

44  do të jenë i vetmi ushqim për gjynahqarin, i cili i 
ka dhënë përparësi gjynaheve në vend të besimit. 

45  Ai është ushqim që do të vlojë në barkun e tij, 
si një zift i zi në kulmin e nxehtësisë,

46  ashtu siç vlon uji në kulmin e vlimit të tij. Jo 
vetëm kaq, por rojtarëve të Xhehenemit do t’u 
thuhet:

47  “Rrëmbejeni atë ashpërsisht e dhunshëm dhe 
vërviteni në mes të Zjarrit të Xhehenemit!

48  Pastaj, si ndëshkim, derdhni mbi kokën e tij 
ujë të valuar, që ta vuajë dënimin nga brenda e 
jashtë!

49  E thuajini, siç ai dëshironte t’i thonin në jetën 
e dynjasë: “Shijoje, pra, se ti qenke i nderuari dhe 

40  The day of judgment in which Allah will decide 
between the servants is the appointed time for all of 
the creation in which Allah will gather them.

41  The day when no relative will benefit his rel-
ative or friend benefit his friend nor will they be 
saved from Allah’s punishment, because authority 
on that day will be for Allah. Nobody will be able 
to claim it.

42  Except the person Allah has mercy on, for he 
will benefit from the good action he has sent for-
ward. Allah is the Mighty whom nobody can over-
power, Wise in His creation, decree and plan.
After Allah mentioned the Day of Judgment, He 
mentioned how people will be separated according 
to the reward, and so He said:

43  The tree of zaqqum which Allah has grown at 
the bottom of the fire

44   Is the food of the extremely sinful who will eat 
of its horrible fruit!

45  Like black oil, boiling in their stomachs due to 
its intense heat.

46  Like the boiling of extremely hot water.
47  It will be said to the keepers of hell: “Grab him, 

drag him violently and harshly towards the middle 
of the fire”.

48  Then pour hot water over the head of this person 
being punished, so that the punishment does not 
separate from him.

49  It will be said to him, mockingly: “Taste this 
painful punishment. You are the mighty who is not 
treated unjustly, noble amongst your people.

50  This is the punishment you used to doubt will 
occur on the Day of Judgment, but now your doubt 
has been removed from you by seeing it”.

51  Those who are mindful of their Lord through carrying out His commands and refraining from His prohibitions will be 
in a place of residence, safe from every misfortune that could afflict them.

52  In gardens and flowing springs.
53  They will wear in Paradise fine and thick silk. They will be facing one another and not see each other’s nape.
54  Just as I will honour with that which is mentioned, I will marry them in Paradise to beautiful women with beautiful 

wide eyes.
55  They will call their attendants therein to bring them every fruit they wish, safe from their being cut off and from their 

harms.
56  Living therein forever. They will not taste death therein except the first death in the worldly life, and their Lord will 

save them from the punishment of the fire.
57  As a grace and kindness from your Lord to them, O Messenger. That which is mentioned, namely entering them into 

Paradise and saving them from the fire is the great success which no success can compare with.
58  I have made this Qur’ān easy and facilitated it for you by revealing it in your language of Arabic, O Messenger, so 

that they take heed.
59  So await your help and their destruction; they are awaiting your destruction.

 Beneficial Points:
1. The punishment in the afterlife, for the disbeliever, will be both physical and mental.
2. The pleasure in the afterlife, for the believer, will be both physical and mental.
3. The great success is salvation from the fire and entering Paradise.
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besojnë Fjalës së Allahut (Kurani t dhe argumenteve(fakteve)të Tij), atëherë fjalën dhe argumentin e kujt besojnë?!
7  Mjerë për çdo shpifës gjynahqar, që gënjen në emër të Allahut, për të vazhduar në gjynahet e veta! Ai do të ketë prej Allahut ndëshkimin 

e vuajtjen më të dhembshme në Zjarr të Xhehenemit, si ndëshkim për atë që ka bërë.
8  Ai, edhe pse i dëgjon vargjet e Allahut, duke iu lexuar atij nga Kurani, shtiret sikur nuk i dëgjon ato. Pastaj u shmanget atyre me mendje-

madhësi, duke i refuzuar e shpërfillur, me mohim e gjynahe, si të mos i kishte dëgjuar e lexuar ato kurrë më parë. Lajmëroje atë (o i Dërguar) 
se e pret një dënim i dhembshëm në Ditën e Gjykimit!

9  Teksa ai arrin të lexojë, kuptojë e mësojë diçka prej kuptimeve të vargjeve Tona, i merr ato me qesëndisje, tallje e ironi. Të tillët do të 
kenë një dënim e përfundim poshtërues, që jetën e kësaj bote dhe

10  pas jetës së tyre, ata i pret Zjarri i Xhehenemit. Ajo që ata kanë fituar e shijuar në jetën e dynjasë nuk do të ketë asnjë vlerë për ta e nuk 
do t’u sjellë kurrfarë dobie. Madje nuk kanë për t’i ndihmuar as ata që i kanë marrë si mbështetës e përkrahës në vend të Allahut, ndërkohë 
që për ta është një dënim vërtetë i madh.

11  Ky Kuran është udhëzim prej Vetë Allahut, për t’i udhëzuar ata që e kërkojnë të Vërtetën dhe rrugën e shpëtimit. Sa u përket atyre që 
nuk i besojnë argumentet e Zotit të tyre, të cilat ia zbriti të Dërguarit të Vet (Muhamedit), ata do të kenë një dënim të keq (të padurueshëm) 
e të dhembshëm.

12  Allahu (o njerëz) është Ai i Cili vuri në shërbimin tuaj edhe detin, duke mundësuar me urdhrin e Tij që anijet të lundrojnë në të, në mënyrë 
që t’ju lehtësohet arritja e disa prej të mirave të Tij, që ju të tregoheni mirënjohës ndaj Allahut për këtë mirësi. 

13  E, Ai vuri në shërbimin tuaj e të jetës në tokë gjithçka që gjendet në qiej (diellin, hënën, yjet, etj.) dhe gjithçka që gjendet në Tokë (malet, 
pemët, lumenjtë, gjallesat, etj.). Të gjitha këto begati janë nga Bujaria dhe Mirësia e Tij.  Vënia e tyre në shërbimin tuaj tregon Fuqinë dhe 
Njëqenësinë e Allahut, për ata njerëz që meditojnë në mrekullitë e krijimtarisë së Tij dhe nxjerrin mësime prej tyre.

 Mësime nga ajetet:
 Mashtrimi dhe këmbëngulja në gjynahe, mendjemadhësia e tallja me porositë e Allahut janë veçori të njerëzve të humbur e të de-
vijuar, të cilëve Allahu u ka premtuar ndëshkimin.  Mirësitë e Allahut ndaj robërve të Vet janë të panumërta, pasi gjithçka që ndodhet 
në univers është vënë në ekuilibër të tillë që të bëhet e mundur jeta në tokë, e në mënyrë të veçantë jeta e njeriut. Mirësitë e Allahut 
i janë mundësuar njeriut me qëllimin e vetëm, që ai të tregohet mirënjohës dhe falënderues ndaj Dhuruesit dhe ta njohë mëshirën e 
mirësinë e Tij.

SURJA “EL-XHATHIJE”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i qëndrimeve të njerëzve ndaj argumeneteve 
nga feja dhe nga gjithësia, rrëzimi i pretendimeve që 
paraqesin mohuesit e ringjalljes me kokëfortësi, si dhe 
frikësimi i tyre.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Hâ, Mîm. 
2  Shpallja e këtij Libri (Kurani) është vetëm prej Allahut 

të Plotfuqishëm e të Urtë, i Cili bën çfarë të dëshirojë. Ai 
e bën gjithçka sipas urtësisë së Vet Absolute e askush nuk 
mund ta pengojë.

3  Vërtet që në krijimin e qiejve dhe të Tokës ekzistojnë 
argumente të mjaftueshme, që dëshmojnë fuqinë e Allahut 
dhe urtësinë e Tij për ata besimtarë që e njësojnë Atë, pasi 
vetëm ata e njohin se sa Suprem është Ai mbi ta.

4  Krijimi juaj (o njerëz) dhe krijimi i kafshëve e i gjallesave 
të shpërndara nëpër tokë, janë argumente që tregojnë fuqinë, 
urtësinë e njëshmërinë e Allahut, për një popull që është i 
bindur se ka një Krijues.

5  Madje, edhe ndryshimi i natës e i ditës, pa të cilën nuk do 
kishte jetë; lëshimi i shiut si furnizim për ju, të cilin Allahu 
e lëshon prej qiellit duke e ngjallur e gjelbëruar tokën, pas 
vdekjes e tharjes së saj; si dhe lëvizja e erërave, herë nga 
veriu e jugu, herë nga toka e deti, si mundësi për ju në udhë-
timet tuaja në det, janë argumente rreth fuqisë, urtësisë dhe 
mëshirës së Tij, për një popull që mendon për to.

6  Këto janë, pra, argumentet e Allahut, me të cilat Ai e 
dëshmon Qenien e Vet Supreme e Absolute; argumente të 
cilat, Ne po t’i shpalosim ty (o i Dërguar) në këtë Kuran 
bashkë me të Vërtetën(njëshmërinë) e Tij. Nëse ata nuk i 

The Kneeling (Sūrah Al-Jathiyah)
 Topic of the Sūrah:

It focuses on curing those arrogant to the truth of 
desires, through presenting signs and reminding 
them of the Hereafter.

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

already passed in Sūrah Al-Baqarah.
2  The revelation of the Qur’ān is from Allah, the 

Mighty whom nobody can overpower, Wise in His 
creating, decreeing and planning.

3  In the heavens and earth are proof of the power 
of Allah and His oneness for the believers, because 
they are the ones who take heed from signs.

4  And in your creation, O people, from a sperm-
drop, then from a lump, and then from a clot, and 
in the creation of the creatures Allah has spread out 
on the face of this earth are proof of His oneness, 
for people who have conviction that it is Allah who 
is the Creator.

5  And in the alteration of the night and day, and 
the rainwater Allah sent down from the sky, then He 
gave life to the earth through it by making plants 
grow in it after it was dead without any plants, and 
in the alteration of the winds by bringing them from 
one direction at times and other directions at oth-
er times for your benefit, are proof for people who 
understand. So they use them as proof of Allah’s 
oneness, His power to resurrect and His power over 
everything.

6  These verses and proof I read to you in truth, O 
Messenger. So if they do not believe in the speech 
of Allah which He revealed to His servant and in 

His proof, which speech will they believe in after it and which proof after it will they accept?
7  Allah’s punishment and destruction is for every liar who is extremely sinful.
8  This disbeliever listens to the verses of Allah in the Qur’ān being recited to him, then he continues in the disbelief 

and sins he is in, arrogant in himself to following the truth, as though he has not heard these verses being read to him. So 
inform him, O Messenger, of what he will dislike in the Hereafter, which is a painful punishment that awaits him there.

9  And when something of the Qur’ān reaches him, he takes it as a joke to mock. Those attributed with this quality of 
mocking the Qur’ān will have a disgraceful punishment on the day of judgment.

10  In front of them will be the fire of hell which awaits them in the Hereafter, and the actions they earned will not help 
them with Allah at all nor will the idols they took to worship besides Him remove anything from them. And they will have 
a great punishment on the day of judgment.

11  This book which I revealed to My Messenger Muhammad is a guide to the true path. And those who disbelieve in the 
verses of their Lord which were revealed to His Messenger will have a bad, painful punishment.

12  Allah alone is the one who subjugated for you, O people, the sea in which ships sail with His order, and so that you 
seek His grace through different lawful trades and so that you are thankful for Allah’s favours upon you.

13  And He subjugated whatever is in the heavens such as the sun, moon and stars, and whatever is on earth such as rivers, 
trees, mountains and so forth. In subjugating that for you are proof of Allah’s power and His oneness for people who 
ponder over His signs and take heed from them.

 Beneficial Points:
1. Lying and persistently sinning, being proud and mocking Allah’s words. are qualities of misguided people, and Allah 
has threatened the person attributed with these. 2. Allah’s favours upon His servants are many, and amongst them are 
Allah’s subjugating what is in the universe for them.
3. Favours require the servants to be grateful to the God who has granted them.
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jen. Prandaj ti ndiq vetëm atë që të kemi zbritur ty dhe mos i ndiq qejfet dhe dëshirat e kota të atyre që nuk e njohin të 
Vërtetën dhe as urtësinë e Allahut të Lartësuar, i Cili e bën çdo gjë me urtësinë e Vet Absolute!

19  Nuk kanë për të të ndihmuar e as nuk kanë për ta lehtësuar përgjegjësinë që do kesh prej Allahut për kryerjen e mi-
sionit tënd në tokë, duke mos të të sjellë kurrfarë dobie. Madje zullumqarët janë përkrahës vetëm të njëri-tjetrit, ndërsa 
Allahu është Ndihmues i besimtarëve të përkushtuar, të cilët u ruhen gjynaheve dhe i zbatojnë porositë e Tij.

20  Kjo që të është shpallur ty (o i Dërguar) është largpamësi e dritë për të gjithë njerëzit, në mënyrë që ata ta dallojnë 
të Vërtetën e të kotën përtej interesave të tyre. Ky është udhëzim për tek shpëtimi, siç është mëshirë për një popull që 
beson bindshëm në drejtësinë dhe urtësinë e Allahut.

21  A mos po mendojnë ata që u zhytën në vepra të këqija se Ne kemi për t’i bërë të barabartë me ata që besojnë e bëjnë 
vepra të mira, në jetën dhe në vdekjen e tyre?! Sa gjykim mizor e të padrejtë që kanë!

22  Allahu i krijoi qiejt edhe Tokën me një precizitet absolut dhe po me këtë drejtësi ka për ta shpërblyer e ndëshkuar 
çdo qenie të gjallë, për atë që ka punuar. Askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi.

 Mësime nga ajetet:
 Falja e të demoralizuarëve, që kanë humbur shpresën se do vijnë ndonjëherë ditët kur Allahu do t’i ndihmojë besimtarët 
e do t’i mposhtë jobesimtarët, është një virtyt i urdhëruar prej Allahut. Edhe nëse besimtarët dëmtohen prej tyre apo 
dobësohen moralisht, gjithsesi duhet që ata vetëm të këshillohen.
 Urdhërimi për ndjekjen e Kushtetutës Hyjnore dhe heqjen dorë prej ndjekjes së qejfeve të njerëzve.
 Ashtu siç nuk mund të jenë të njëjtë besimtarët dhe jobesimtarët në sjellje e moral, nuk do të jenë të njëjtë as në 
shpërblim.
 Përsosmëria që ekziston në krijimin e qiejve dhe të Tokës, sipas Urtësisë së plotë të Allahut nuk vërehet nga mate-
rialistët ateistë.

14  Thuaju (o i Dërguar) atyre që kanë besuar, t’i 
falin ata që nuk kanë shpresë se do t’u vijnë ndo-
njëherë ditët e Allahut, kur drejtësia e Allahut do 
të vihet në tokë dhe kur çdo kush ka për ta marrë 
ndëshkimin dhe shpërblimin që e meriton për çfarë 
ka bërë. Për shkak të besimit të dobët që kanë, le 
t’u thonë:

15  “Kushdo që bën ndonjë të mirë, ajo ka për të 
qenë në të mirën e tij dhe kushdo që bën ndonjë të 
keqe, ajo ka për të qenë në dëm të tij. Pastaj, ju keni 
për t’u kthyer tek Zoti juaj në Ditën e Gjykimit dhe 
atje keni për të gjetur atë që meritoni për gjithçka 
keni bërë në jetën e kësaj bote!”

16  E Ne (o i Dërguar) edhe bijve të Izraelit u dhamë 
Librin e Teuratit, u dhamë pushtetin për të marrë 
vendime nëpërmjet tij e u mundësuam që shumica 
e profetëve të ishin prej pasardhësve të Ibrahimit 
në mesin e tyre. Ne i furnizuam ata me të mira të 
shumta nga të gjitha anët e i ngritëm me dije mbi 
të gjithë popujt e tjerë të asaj kohe.

17  Ne u dhuruam argumente të qarta në lidhje me 
udhëheqjen, duke u sqaruar çdo gjë me detaje, në 
lidhje me ty dhe me ardhjen e tënde. Ata (para se 
të vije ti) nuk ishin të aspak të përçarë, në lidhje 
me pranimin e ardhjes tënde. Por, kur atyre u erdhi 
dija (Kurani e Muhamedi, që e ndau të Vërtetën nga 
e kota, ata e mohuan atë, për shkak të armiqësisë 
që kishin me arabët, duke dëshiruar që ta kishin 
vetëm ata drejtimin dhe pushtetin. Vërtet që Zoti 
yt ka për t’i gjykuar në Ditën e Gjykimit përse ata 
e kundërshtuan pranimin e të Dërguarit të madh, siç 
ishin paralajmëruar nga të profetët dhe nga Librat 
e tyre, si dhe përse mohuan?!

18  Pas tyre, Ne (o i Dërguar) të mundësuam ty që 
të kesh Kushtetutën tënde, në lidhje me udhëheq-

14  O Messenger, say to those who brought faith in 
Allah and accepted His messengers: “Forgive those 
who did bad to you from the disbelievers who do 
not hope for Allah’s reward nor do they fear His 
punishment, because Allah will reward both the 
patient believers and the transgressing disbelievers 
for the actions they used to earn in this world”.

15  Whoever does good actions, the result of his 
good action is for him, And Allah is in no need of 
his actions. And whoever does bad, the result of his 
bad action is that he will be punished for it; Allah 
is not harmed by his bad. Then to Me alone you 
will be returned so I can reward everyone with what 
they deserve.

16  I granted the Israelites the Torah and deciding 
between people according to its rule, and I made 
most of the prophets amongst them from the chil-
dren of Abraham (peace be upon him), and I pro-
vided them with different types of good things and 
I granted them virtue over the worlds in their era.

17  And I gave them proof which clarify truth from 
falsehood. But they did not differ except after the 
proof were established against them by sending 
My Prophet Muhammad (peace be upon him). And 
nothing lead them to this difference except some of 
them oppressing others, out of greed for leadership 
and fame. O Messenger, your Lord will decide be-
tween them on the day of judgment what they used 
to differ about in the world, so He will clearly show 
who was right and who was wrong.

18  O Messenger, then I put you on an ordained way 
regarding the matter of Islam and which calls them 
to faith and good actions. So follow this way and do 
not follow the desires of those who do not know the truth, and so their desires lead them away from the truth.

19  Those who do not know the truth will not be able to hold back Allah’s punishment from you if you follow their desires. 
And the oppressors from all sects and creeds help and support one another against the believers. And Allah is the helper 
of those mindful of Him by carrying out His commands and refraining from His prohibitions.

20  This Qur’ān which is revealed to My Messenger is enlightenment through which people can see truth from falsehood, 
guidance to the truth, and mercy for people who have conviction, because they are the ones who are guided through it to 
the straight path, so that their Lord is pleased with them and He then enters them into Paradise and distances them from 
the fire.

21  Those who commit disbelief and sins through their limbs think I will make them in reward like those who brought 
faith in Allah and did good deeds, making them equal in this life and the Hereafter. Wretched is this judgment of theirs.

22  And Allah created the heavens and earth with complete wisdom and He did not create it in vain, and so that each soul 
can be rewarded with the good or bad it earned. Allah will not oppress them by decreasing their good deeds or increasing 
their bad deeds.

 Beneficial Points:
1. Pardoning and forgiving the oppressor when he does not cause corruption on earth and transgress the limits of Allah is 
an excellent characteristic which Allah ordered the believers with if they are optimistic of a good outcome.
2. The necessity of following the sacred law and staying far from following the desires of people.
3. Just as believers and disbelievers are not equal in qualities, likewise they are not equal in reward.
4. Allah’s creating the heavens is in accordance with complete wisdom which materialistic atheists are unaware of.
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kaluan jetën e tyre kot.
28  Atë ditë (o i Dërguar) do t’i shohësh të gjithë popujt të gjunjëzuar, duke pritur të frikësuar se çfarë do të ndodhë me 

ta. Atë ditë, çdo njeri do të thirret për tek Libri i jetës së vet, të cilin e kanë shkruar engjëjt e urdhëruar e do t’u thuhet: 
“Sot - o njerëz - keni për t’u shpërblyer për gjithçka që ju keni bërë në jetën e dynjasë.

29  Ky është Libri Ynë, që nuk ka lënë asgjë pa e përfshirë prej veprave tuaja dhe sot ai do të dëshmojë të vërtetën tuaj. 
Ne u patëm kërkuar engjëjve që të shënojnë gjithçmos që ju e vepronit!”.

30  Sa u përket atyre që besuan e bënë vepra të mira, Zoti i tyre ka për t’i futur në Xhenetin dhe mëshirën e Vet. Ky 
shpërblim, që do t’ua dhurojë Allahu, është fitorja dhe arritja e tyre e vërtetë!

31  Ndërkohë, atyre që mohuan, do t’u thuhet: “A nuk ju lexuan juve argumentet e Mia dhe ju u treguat mendjemëdhenj 
dhe njerëz kriminelë, duke i mohuar e penguar edhe të tjerët nga besimi?!

32  Kur ju thuhej: “Vërtet që premtimi i Allahut (se do t’i ringjallë njerëzit) është i sigurt dhe se Dita e Gjykimit do të 
bëhet, pa dyshim!”, ju thoshit: “Ç‘dimë ne se ç’është Dita e Gjykimit, pasi ne thjesht kemi hamendësime e nuk kemi 
asgjë të sigurt?!”

 Mësime nga ajetet:
 Ndjekja e qejfeve, dëshirave të kota dhe epshit sjellin shkatërrimin e njeriut, duke bërë që t’i humbasë aftësia për të 
gjetur udhëzimin e për ta pranuar atë. 
 Fatkeqësia që do të përjetojnë ata që e kaluan jetën e tyre kot, që adhuruan të kotën dhe u përpoqën që të kotën e tyre 
ta tregonin si të vërtetë, do të jetë një llahtari e madhe në Ditën e Gjykimit.
 Pasimi i hamendjes nuk të mundëson gjetjen e së Vërtetës, pasi e Vërteta është vetëm nga Allahu, veçanërisht e në 
lidhje me besimin e çështjeve të fshehta e të padukshme të Allahut.
 Mohuesit ironizonin dhe përqeshnin besimtarët, kur ata i ftonin të besonin e të përgatiteshin për Ditën e Gjykimit, 
përqeshje e cila do t’u kujtohet atyre kur të kenë humbur çdo mundësi shpëtimi.

23  A e ke parë (o i Dërguar) atë që, për Zot të ve-
tin konsideron vetëm qejfin e vet, të cilit i bindet, 
e pason dhe e adhuron, duke mos e kundërshtuar 
për asgjë, sikur ta kishte idhull?! A e ke parë se si 
Allahu e ka lënë atë në humbje, pavarësisht di-
jes, aftësisë së tij e mësimeve të Allahut që i janë 
shpalosur.(A e ke parë) se si Allahu ia vulosi atij 
të dëgjuarit, zemrën dhe i vuri perde para syve, 
që të mos e gjejë dot udhëzimin?! E kush, vallë, 
mund ta udhëzojë atë, pasi Allahu i mundësoi t’i 
shohë ato argumente?! A nuk po e kuptoni se ç’po 
humbni me dhënien përparësi të vetes suaj përpara 
mësimeve të Allahut?! 

24  Kur e mohuan Allahun tërësisht, thanë: “Nuk 
ekziston për ne jetë tjetër, përveç jetës së kësaj bote. 
Ne do të vdesim siç vdiqën edhe brezat e mëpar-
shëm dhe po jetojmë ashtu siç jetuan edhe ata më 
parë! Vetëm koha na shkatërron ne!” Çfarë diturie 
kanë ata për këtë, nëse nuk po hamendësojnë?!

25  Kur atyre u shpalosen argumentet Tona të qarta 
e bindëse, që tregojnë ekzistencën, fuqinë e urtësinë 
e Allahut për t’i ringjallur e për t’i nxjerrë përpara 
llogarisë, ata nuk kanë argument tjetër, përveçse të 
thonë: “Sillini në jetë, pra, baballarët tanë, nëse jeni 
të sinqertë në këtë që po pretendoni?!”

26  Thuaju (o i Dërguar): “Allahu është Ai që, pa 
ju pyetur fare, ju jep juve jetën, pastaj ju bën të 
vdisni e pastaj ju ringjall, për t’ju bashkuar sërish 
në Ditën e Gjykimit, për të cilën nuk ka asnjë më-
dyshje. Mirëpo shumica e njerëzve nuk e njohin 
fuqinë e Allahut, prandaj e mohojnë e nuk e presin 
atë ditë.

27  Vetëm Allahut i përket pushteti i qiejve dhe i 
Tokës! Ditën kur të vijë Ora e Kijametit e të bëhet 
ringjallja, ajo ditë do të jetë fatkeqësi për ata që e 

23  O Messenger, look at the one who followed his 
desires and made it like his god he cannot oppose, 
then Allah led him astray despite his knowledge, 
because he deserved to be misguided, and Allah 
sealed his heart so he cannot listen in a manner that 
benefits, and Allah put a veil on his eyes which 
stops him from seeing the truth. So who can enable 
him to the truth after Allah has led him astray? Do 
you not remember the harm of following desires 
and the benefit of following Allah’s sacred law?

24  And the disbelievers who denied the resurrec-
tion said: “There is no life besides this worldly life 
of ours, so there is no life after it. Generations die 
never to return and other generations come to life. 
And only the alteration of the night and day is what 
makes us die”. They have no knowledge for their 
denial of the resurrection. They are only assuming, 
and assumptions are of no benefit to the truth.

25  When you recite My clear verses to the idola-
ters who deny the resurrection, they have no proof 
which they can use except their saying to the Mes-
senger (peace be upon him) and his Companions: 
“Bring our dead fathers back to life if you are true 
in your claim that we will be resurrected after our 
death”.

26  O Messenger, say to them: “Allah gives you life 
by creating you from a sperm-drop, then He will 
give you death, then He will gather you after your 
death on the day of judgment for reckoning and re-
ward. That day in whose coming there is no doubt”. 
But most people do not know and so they do not 
prepare for it with good actions.

27  And to Allah alone belongs the kingdom of the 
heavens and the kingdom of earth, so there is nobody to be truly worshipped in them besides Him. And on the day the 
Hour occurs in which Allah will raise the dead for reckoning and reward, the people of falsehood who used to worship 
others besides Allah, strive to refute the truth and establish falsehood, will lose.

28  And you will see on that day, O Messenger, every nation crouching on its knees, awaiting what will be done with them. 
Every nation will be called towards its book of deeds which the guarding angels wrote. Today, you will be rewarded, O 
people, for the good and bad you used to do in the world.

29  This is My book, in which My angels used to write your actions, which is speaking against you truthfully, so read it. 
I used to order the guarding angels to write what you used to do in the world.

30  As for those who brought faith and did good actions, their Lord will enter them into Paradise through His mercy. That 
reward which Allah granted them is the clear success which no success can compare with.

31  As for those who disbelieved in Allah, it will be said to them to rebuke them: “Were My verses not recited to you, but 
you were too proud to bring faith in them, and you were a transgressing people, earning disbelief and sins?”

32  When it is said to you: “Allah’s promise, in which He has promised His servants He will resurrect them and reward 
them, is true without doubt, and the Hour is true without doubt, so work for it”, you say: “We do not know what this Hour 
is. We only assume doubtfully that it is coming and we are not convinced it will come”.

 Beneficial Points:
1. Following desires destroys the one who does so.
2. Assuming does not benefit the truth at all, especially in the matter of belief.

EL-XHATHIJE JUZ 25

501

501




