
dhe gjithçka e bën sipas urtësisë së Vet absolute, si në krijim, në përcaktim, ashtu edhe në ligjvënie!
3  Ne nuk i kemi krijuar më kot qiejt, Tokën e ç’ka gjendet ndëmjet tyre, por i kemi krijuar me qëllime të caktuara. Ndër 

këto qëllime është që njerëzit ta njohin Krijuesin e vet nëpërmjet përsosmërisë së krijimeve të Tij, e kështu t’ia kushtojnë 
vetëm Atij adhurimin, pa i shoqëruar askënd e asgjë tjetër. Një qëllim tjetër është që njerëzit të veprojnë në përputhje 
me misionin e tyre si kujdestarë në Tokë, deri në një afat që e di vetëm Allahu. Sa për ata që e mohojnë Allahun, ata nuk 
ua vënë veshin paralajmërimeve të Tij në Kuran.

4  Thuaju (o i Dërguar) atyre që shkuan e adhuruan krijesat në vend të Krijuesit: “A i keni parë ata që ju i lutni, i 
madhëroni e i adhuroni në vend të Allahut?! Më tregoni, çfarë kanë krijuar ata prej asaj që gjendet në Tokë, apo ç’hise 
kanë ata në krijimin e qiejve?! Më sillni, pra, ju një Libër që ju është shpallur juve, që vërteton se duhet t’i adhuroni ata, 
ashtu siç ma zbriti Allahu mua këtë Libër, i cili e mohon ekzistencën e çdo zoti tjetër përveç Tij. Ose më sillni mua një 
pjesë (relikë) nga dija e trashëguar prej të parëve tuaj, ku ju mbështeteni, për t’i adhuruar ata në vend Allahut, nëse jeni 
të sinqertë në atë që pretendoni, pra, se idhujt tuaj e meritojnë të adhurohen!”.

5  Kush mund të jetë më i humbur se ai që i lutet ndonjë idhulli a dikujt tjetër në vend të Allahut, i cili kurrë nuk mund 
t’i përgjigjet atij, deri në Ditën e Gjykimit, teksa idhujt e tyre janë tërësisht të padijshëm në lidhje me lutjet e adhuruesve 
të tyre.

 Mësime nga ajetet:
 Përqeshja me ajetet, vargjet e argumentet e Allahut është guxim i pamatur që mohuesi tregon ndaj Krijuesit.
 Të dhënit tërësisht pas jetës së kësaj bote, duke e mohuar për hir të saj edhe Atë që e ka krijuar, është vetëmashtrimi 
më i madh i atyre që ndjekin qejfet dhe kënaqësitë e jetës së dynjasë.
 Allahu i Lartësuar në Ditën e Gjykimit do të jetë “Shpërfillës” e “Përçmues” i kujtdo që guxoi t’ia shpërfillë apo për-
çmojë Atij porositë, si dhe guxoi të tregohej mendjemadh ndaj Tij.
 Pranimi i lutjeve nga Allahu është prej argumenteve më të qarta për ekzistencën e Tij dhe fakt i padiskutueshëm që 
tregon se vetëm Ai e meriton të adhurohet.

33  Atëherë do t’u kujtohen të këqijat që kanë bërë 
dhe do t’i përfshijë ajo që ata e përqeshnin,

34  dhe do t’u thuhet: “Sot Ne po ju lëmë në harresë, 
pikërisht ashtu siç ju patët lënë në harresë takimin 
që kishit në këtë ditë. Vendqëndrimi juaj do të jetë 
Zjarri e nuk do ketë për ju asnjë ndihmues, që t’ju 
shpëtojë prej dënimit të Allahut.

35  Ky dënim është për shkak se ju përqeshnit ar-
gumentet e Allahut dhe i dhatë përparësi jetës së 
dynjasë, duke mos u përgatitur për këtë ditë me 
besim dhe me vepra të mira!” Sot, ata assesi nuk do 
të nxirren prej atij dënimi dhe nuk do t’u pranohet 
pendimi e as vetëqortimi.

36  Falënderuar qoftë Allahu, për drejtësinë e Vet 
absolute! Ai është Zoti i qiejve, Zoti i Tokës dhe 
Zoti i të gjitha botëve e i krijesave në gjithësi.

37  Vetëm Atij i takon të tregohet Përçmuesi i të 
tjerëve si në qiej, ashtu edhe në Tokë. Ai është i 
Plotfuqishmi e i Urti, që bën çfarë të dëshirojë dhe 
gjithçka e bën sipas urtësisë së Vet supreme.

SURJA “EL-AHKAF”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Më-
shirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i nevojës që ka njerëzimi për Mesazhin 
e Allahut dhe paralajmërimi i atyre që ia kthejnë 
shpinën atij.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Hâ, Mîm.
2  Zbritja e këtij Libri është prej Vetë Allahut të 

Plotfuqishëm dhe të Urtë, që bën çfarë të dëshirojë 

33  And the evil consequences of the disbelief and 
sins they committed in the world will appear to 
them, and the punishment which they used to mock 
when warned of it will befall them.

34  Allah will say to them: “Today, I will leave you 
in the fire just as you forgot meeting this day of 
yours, and so did not prepare for it through faith 
and good actions. And your abode which you will 
take refuge in is the fire. And you do not have any 
helpers to repel Allah’s punishment from you.

35  That punishment you are being punished with 
is because you took the words of Allah as a joke 
which you would mock, and life with its pleasures 
and desires deceived you”. So today these disbe-
lievers who used to mock Allah’s words will not be 
taken out of the fire, but rather they will remain in 
it forever, and neither will they be returned to the 
worldly life to do good deeds nor will their Lord be 
pleased with them.

36  So for Allah alone is praise, Lord of the heavens 
and Lord of the earth, and Lord of all the creation.

37  And for Him is grandeur and greatness in the 
heavens and the earth, and He is the Mighty whom 
nobody can overpower, Wise in His creating, de-
creeing and planning.
 
The Sand Dunes (Sūrah Al-Ahqaf)

 Topic of the Sūrah:
It focuses on establishing the proof against the 
deniers and warning them of punishment, and for 
that reason, the word warning has been repeated in 
there.

 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  I did not create the heavens and the earth and I did not create what is between them in vain, but rather I created all of 

it with truth and with complete wisdom. Amongst that is for His servants to recognise Him through them and so worship 
Him alone and not associate any partner with Him, and so that they fulfil the demands of their being made deputy on earth 
until a fixed time which Allah alone knows. And those who disbelieve in Allah are turning away from the Book of Allah 
they are being warned through, without paying attention to it.

4  O Messenger! Say to these idolaters who turn away from the truth: “Tell me about your idols you worship besides 
Allah: what parts of the earth have they created? Have they created a mountain? Have they created a river? Or do they 
have partnership and a share with Allah in creating the heavens? Bring me a book revealed from Allah before the Qur’ān 
or some trace of knowledge which the previous people left, if you are true in your claim that your idols deserve to be 
worshipped”.

5  And there is nobody more misguided than the one who worships an idol besides Allah which cannot respond to his 
call until the day of judgment. And these idols which they worship besides Allah are unaware of their slaves calling upon 
them, because they are inanimate and cannot hear, see or understand.

 Beneficial Points:
1. Mocking the verses of Allah is disbelief.
2. The danger of being deceived by the pleasures and desires of the world.
3. Allah is the supremely Great.

٤٦٣٥
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duke folur e duke vepruar vetëm në përputhje me të. Unë nuk jam dërguar për tjetër gjë, por vetëm për të qenë një paralajmërues para 
ndëshkimit të Allahut, nëse nuk do të besoni, që t’ju paralajmëroj për të në mënyrën më të qartë.”

10  Thuaju (o i Dërguar) të tillëve, që e vënë në dyshim Vërtetësinë e këtij Kurani : “Më tregoni ju mua, a e keni menduar ndonjëherë, 
nëse ky Kuran vërtet është prej Vetë Allahut dhe ju e mohoni? Ndërkohë që Vërtetësinë e tij e dëshmoi edhe dikush prej bijve të Izraelit, 
duke u bazuar në profetësitë e ndodhura në një Libër të ngjashëm me të (Kuranin)- pra, Teurati. Madje, edhe e besoi atë (Kuranin), 
por ju u treguat mendjemëdhenj për ta besuar(a nuk do ishit mohues e keqbërës?!)!” Allahu nuk e udhëzon një popull mohues dhe 
keqbërës për tek Rruga e Drejtë. 

11  Aty mohuesit përgjigjen me përçmim për ata që besuan e thonë: “Po të kishte qenë ndonjë gjë e mirë ky besim e ky Kuran me të 
cilin ka ardhur Muhamedi, nuk do ta kishin besuar kurrë para nesh këta të varfër, skllevër e të parëndësishëm, pasi ne jemi edhe më 
të mirë e më të zgjuar se ata!” E meqë ata nuk e kanë pranuar ndonjëherë udhëzimin e Teuratit, atëherë edhe për këtë Kuran ata do të 
thonë: “Kjo, pra, qenka një gënjeshtër e vjetër dhe një trillim, që paska ekzistuar edhe më parë!”.

12  Përpara tij (Kuranit) ka qenë Libri i Musait, si udhëzim dhe si mëshirë për bijtë e Izraelit. Ky Libër është Vërtetues i tij (Teuratit), 
por në gjuhën arabe për një popull arab, në mënyrë që t’u tërheqë vërejtjen atyre që janë keqbërës e njerëz të këqij e të përgëzojë ata 
që janë bamirës.

13  Në të vërtetë ata që thonë: “Zoti ynë është Allahu, e ne nuk adhurojmë zot tjetër përveç Tij!” e pastaj u treguan të qëndrueshëm në 
këtë besim dhe në kryerjen e veprave të mira e përmirësuese, atyre do t’u mundësohet një vend i sigurt, ku për ta nuk do të ekzistojë 
frika e as do të mërziten kurrë.

14  Ata do të jenë banorë të Xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, si shpërblim për veprat e devotshme që kanë përgatitur në jetën 
e dynjasë për të fituar kënaqësinë e Allahut.

 Mësime nga ajetet:
 Çdokush që adhurohet në vend të Allahut, ka për ta mohuar adhurimin e çdokujt që e ka adhuruar.  I Dërguari i Allahut nuk e 
dinte Gajbin (Fshehtësitë e Zotit), përveçse kur Allahu ia tregonte atë Vetë.  Ekzistenca e argumenteve në Librat e mëparshëm që 
vërtetonin se Muhamedi j ishte i Dërguari i Madh dhe pejgamberi që pritej.  Rëndësia që ka qëndrueshmëria dhe shpërblimi i atyre 
që i përmbahen Rrugës së Drejtë, duke fituar Xhenetin e përjetshëm, aty ku nuk njihet as frika e as mërzia.

6  Ditën kur të ringjallen njerëzit për të dhënë llogari, 
ata që kanë qenë adhuruar e lutur në vend të Allahut, kanë 
për t’u distancuar prej atyre që i kanë adhuruar (si zota, të 
shenjtë dhe ndërmjetësues). Ata kanë për të treguar armi-
qësi ndaj çdokujt që i ka adhuruar në vend të Allahut, me 
qëllim për ta shpëtuar veten prej përfshirjes në të njëjtin 
ndëshkim me ta. Ata kurrsesi nuk kanë për ta pranuar se 
ata ishin në dijeni për atë adhurim që u kanë bërë atyre, 
duke e mohuar se kanë dëshiruar diçka të tillë.

7  Kur atyre u lexohen ajetet (vargjet) Tona të qarta dhe 
sqaruese të njëshmërisë së Allahut, ata që mohuan të Vër-
tetën, pasi u erdhi atyre me zbritjen e Kuranit, thonë: “Kjo 
është një magji e pastër, që të deh e të pushton mendjen 
duke të bërë për vete!”

8  Apo mos vallë, ata thonë: “Ai (Muhamedi) e ka sajuar 
vetë atë (Kuranin) dhe pastaj ia ka mveshur Allahut!”?! 
Thuaju (o i Dërguar): “Nëse unë do e kisha sajuar, ju 
kurrë nuk do mund të më shpëtonit prej ndëshkimit që 
Allahu do lëshonte mbi mua, pas këtij trillimi ndaj Tij. 
Kjo sepse ata që trillojnë gënjeshtra në emër të Zotit, kurrë 
nuk kanë për t’i shpëtuar Atij! Megjithatë, Allahu e di 
më mirë, se për ç’arsye ju po bëni kaq shumë zhurmë në 
lidhje me të dhe përse nuk dëshironi ta pranoni. Mjafton 
që Ai të jetë Dëshmitar mes Meje dhe mes jush. Ai ka 
për ta nxjerrë të Vërtetën e secilit prej nesh, se Ai është 
Gjynahfalës dhe Mëshirues, për këdo që kërkon falje dhe 
mëshirë prej Tij!”.

9  Thuaj (o i Dërguar): “Unë nuk jam i pari që dërgohem 
prej Allahut, që ju të çuditeni e të jeni në dilemë rreth vër-
tetësisë së thirrjes time për ju. Ka patur shumë të dërguar 
të tjerë përpara meje tek popujt e tyre. Megjithatë, edhe 
pse unë jam një i dërguar mes jush, unë nuk e di se çfarë 
do të ndodhë me mua e as se çfarë do të ndodhë me ju 
në të ardhmen, nëse nuk më njofton me shpallje Allahu 
i Lartësuar. Unë ndjek vetëm atë që më shpallet mua, 

6  And alongside not benefiting them in the world, 
when they are raised on the Day of Judgment, they 
will be enemies to those who used to worship them 
and disassociate themselves from them, and they 
will deny having any knowledge of their worship-
ping them.

7  And when My verses which are revealed to My 
Messenger are read to them, the disbelievers say 
regarding the Qur’ān when it came to them at the 
hands of their Messenger: “This is clear magic. It is 
not revelation from Allah”.

8  Do these idolaters say: “Muhammad has made 
up this Qur’ān and attributed it to Allah?” Say to 
them, O Messenger: “If I have made it up on my 
own part, you do not have power over any plan for 
me if Allah wants to punish me, so how can I put 
myself at risk of punishment by fabricating against 
Him? Allah knows better the criticism of His 
Qur’ān and slandering me you engage in. He, (may 
He be glorified), is sufficient as a witness between 
me and you. And He is Forgiving of the sins of His 
servants who repent to Him, Merciful to them”.

9  O Messenger! Say to these idolaters who reject 
your prophethood: “I am not the first Messenger 
Allah has sent, as many messengers came before 
me. I do not know what Allah will do with me nor 
what He will do with you in this life. I only follow 
what Allah reveals to me, so I do not say or do ex-
cept according to what He reveals. And I am only a 
warner who clearly warns of His punishment”.

10  O Messenger, say to these deniers: “Tell me if 
this Qur’ān is from Allah and you deny it, and a 
witness from the Israelites testifies that it is from 

Allah, relying on what has come regarding it in the Torah and then he brings faith in it, whilst you scorn bringing faith in 
it, will you not then be oppressors? Allah does not enable the oppressors to the truth”.

11  And those who denied the Qur’ān and what their Messenger brought to them say: “If what Muhammad brought was 
true and guides towards good, these paupers, servants and weak people would not have preceded us towards it”. And 
because they are not guided to what their Messenger brought them, they will say: “This which he has brought us is an old 
lie, and we do not follow lies”.

12  And before this Qur’ān is the Torah, the book which Allah revealed on Moses (peace be upon him) as a leader to be 
followed in the truth and as a mercy for those who believe in it and follow it amongst the Israelites. And this Qur’ān 
which has been revealed upon Muhammad (peace be upon him) is a book which confirms the books before it, in the 
Arabic language, so that he can warn through it those who wronged themselves through associating partners with Allah 
and by committing sins, and it is a glad tiding to the good-doers who made their relationship with their Creator and their 
relationship with His creation good.

13  Indeed, those who say, “Our Lord is Allah; we have no Lord besides Him”, then they become firm on faith and good 
actions, there will be no fear on them in what they face in the Hereafter, nor will they grieve over the fortune of this 
worlds which escaped them or what they left behind them.

14  Those who are attributed with those qualities are the people of Paradise who will live in it forever, as a reward for them 
for their good deeds that they sent forward in the world.

 Beneficial Points:
1. Everyone who is worshipped besides Allah will refute the disbelievers who worshipped them.
2. The Prophet Muhammad (peace be upon him) is not the first of the messengers, but rather the last of them. 3.
The Prophet (peace be upon him) not having knowledge of the Ghaib, except what Allah informs him of from it.
4. The presence of that which establishes the prophethood of our Prophet (peace be upon him) in the previous books.
5. Explaining the virtue of steadfastness and the reward for those who practice it.
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premtuar, nëse ata do arrinin Kënaqësinë e Allahut, kënaqësinë e prindërve dhe do përpiqeshin t’i edukonin pasardhësit 
e tyre me besim dhe vepra të mira.
*Pasi Allahu ka përmendur njeriun e mirë, ka përmendur edhe njeriun e keq, i cili jo vetëm që nuk e beson Ditën e Për-
gjegjësisë, por madje u kundërvihet prindërve të vet besimtarë, kur e ftojnë atë në besim:

17  Sa i përket atij që u thotë prindërve të vet: “Uf, për ju! Po më premtoni se kam për të dalë i ringjallur edhe një herë 
prej varri, kur përpara meje kanë kaluar shumë breza e askush prej tyre nuk është kthyer i gjallë?!” Prindërit i kërkojnë 
ndihmë Allahut për të dhe i thonë: “Mjerë për ty, për atë që je duke bërë e duke thënë! Besoji Allahut e pendohu, para se 
të vdesësh në këtë mohim, sepse premtimi i Allahut është i sigurt!” Por aiu përgjigjet atyre me arrogancë e mospërfillje, 
duke u thënë: “Këto nuk janë tjetër veçse përrallat e të parëve!”

18  Të tillët, që veprojnë në këtë mënyrë, e meritojnë ndëshkimin, që ka rënë edhe mbi popujt që kanë kaluar, si prej 
xhindëve, ashtu edhe prej njerëzve, pasi ata kanë qenë vërtetë njerëz të shkatërruar e të humbur.

19  Për secilin grup prej tyre, si për ata që janë në Xhenet, ashtu edhe për ata që janë në Xhehenem, do të ketë nivele 
të ndryshme. Ndërsa nivelet e banorëve të Xhenetit do të jenë në ngritje, nivelet dhe shtresat e banorëve të Zjarrit do 
të jenë në zbritje, në varësi të asaj që ata kanë bërë. Secilit prej tyre, Allahu ka për t’i dhënë atë që meriton, duke mos i 
bërë asnjë padrejtësi, as me pakësimin e ndonjë të mire e as me shtimin e ndonjë të keqeje.

20  Ditën kur ata që e mohuan Allahun e Ditën e Gjykimit të paraqiten para Zjarrit të Xhehenemit për t’u hedhur në të, 
do t’u thuhet: “A i shijuat të mirat e jetës tuaj, sa ishit në dynja dhe u kënaqët me to?! Sot, si shpërblim ju do të keni 
vetëm dënimin poshtërues, për mendjemadhësinë që keni treguar ndaj porosive të Allahut dhe ndaj njerëzve në Tokë, 
pa patur kurrfarë të drejte! (Ju do të ndëshkoheni) edhe për prishjen tuaj e shkatërrimet që bënit në tokë, duke mohuar 
Allahun e duke kryer gjynahe.”

 Mësime nga ajetet:
 Pozita e lartë që i jep Islami sjelljes së mirë ndaj prindërve, veçanërisht ndaj nënës, si dhe kërcënimi i atij që i nëpër-
këmb të drejtat e tyre.  Rreziku i zhytjes në kënaqësitë e jetës së kësaj bote dhe dëfrimet e saj, të cilat janë shkak për 
angazhimin e besimtarit me gjëra që e pengojnë atë për të menduar për ahiretin.  Kërcënimi dhe paralajmërimi i ashpër 
për këdo që tregohet mendjemadh dhe i poshtër.

*Pasi në dy ajetet e mësipërme Allahu i Madhëruar 
ka përmendur Njësimin e Tij, sinqeritetin dhe qën-
drueshmërinë që duhet treguar në adhurimin e Tij, 
në ajetin në vijim bashkëngjit porosinë e sjelljes 
mirë me prindërit.

15  Ne e kemi urdhëruar njeriun prerazi; që të tre-
gohet sa më i mirë e bamirës me prindërit e vet; si 
gjatë jetës së tyre, duke iu bindur e duke i dashur, 
ashtu edhe pas vdekjes së tyre, duke kërkuar falje 
e mëshirë me lutje për ta. Sidomos ndaj nënës, e 
cila e ka mbajtur atë në barkun e saj, me mund pas 
mundi dhe e ka lindur me dhimbje e vështirësi të 
madhe; ku vetëm mbajtja në barkun e saj, bashkë 
me periudhën e gjidhënies, zgjasin tridhjetë muaj. 
Ndërsa meraku e kujdesi i tyre e shoqërojnë atë, 
derisa ai arrin moshën e fuqisë dhe mbush dyzet vjet 
të jetës së tij. Vetëm pas kësaj moshe e pjekurie me-
ndore, ai e kupton mirësinë e Allahut ndaj tij e ndaj 
prindërve të vet dhe thotë: “Zoti im, ma mundëso 
që të tregohem mirënjohës ndaj Teje për mirësinë 
Tënde, që ma ke dhuruar mua dhe prindërve të mi, 
duke të njohur Ty. Ma mundëso që të bëj vepra të 
mira, me të cilat Ti je i Kënaqur, si dhe më përmirë-
so në edukimin e pasardhësve të mi! Unë pendohem 
tek Ti për gjynahet dhe mangësitë e mia dhe unë 
jam musliman (që të nënshtrohem)!”
*Për hir të besimit e mirënjohjes ndaj Allahut, mi-
rësisë ndaj prindërve dhe përpjekjes së besimtarit 
për të edukuar veten e fëmijët e vet, në dorëzimin 
ndaj Allahut si musliman, Allahu ka thënë:

16  Këtyre, Ne do t’ua pranojmë veprat më të mira, 
që ata i bënë; ndërsa do t’ua anashkalojmë veprat e 
tyre të këqija, duke mos ua llogaritur fare. Kështu 
Ne do t’i fusim në mesin e banorëve të Xhenetit. 
Ky është premtimi i Vërtetë, që Allahu ua kishte 

15  And I commanded man with emphasis that he 
should be kind to his parents and that he should be 
righteous towards them in their lifetime and after 
their death with what does not oppose the sacred 
law. And in particular his mother who carried him 
with difficulty and gave birth to him with difficulty. 
And the length of his gestation period in which he 
remained and the beginning of his weaning is thir-
ty months. Until when he reaches the completion 
of his mental and physical strength, he says: “My 
Lord, inspire me to thank You for Your favour you 
have done to me and my parents, and inspire me to 
do good actions which please you, and accept them 
from me. And correct my children for me. I have 
repented to You from my sins and I am amongst 
those who submit to Your obedience and surrender 
to Your commands”.

16  Those are the ones from whom I accept the good 
deeds they did and overlook their sins, so I do not 
seize them due to them. And they are amongst the 
people of Paradise. This promise they have been 
given is a true promise which will definitely occur.
After Allah mentioned the example of one who is 
righteous to his parents, to encourage righteous-
ness, He mentioned the example of one who diso-
beys them, to discourage disobeying them. He said:

17  And the one who said to his parents: “Woe unto 
you. Do you promise me that I will be taken out of 
my grave alive after I die, whereas many nations 
have passed in which people died, but none of them 
was raised alive?” And his parents are seeking help 
from Allah to guide their son towards faith, and 
they say to their son: “Woe unto you if you do not 
bring faith on the resurrection, so bring faith in it. Allah’s promise of resurrection is true without doubt”. But he says, 
renewing his denial of the resurrection: “This which is said regarding the resurrection is nothing but something related 
from the books of the previous people and what they wrote. It is not proven from Allah”.

18  Those are the ones for whom punishment is established amongst the nations before them from the jinns and men. They 
were the losers, as they lost themselves and their children by entering the fire.

19  And for each group - the group of Paradise and the group of the fire - are ranks according to their actions. The ranks 
of the people of Paradise are high ranks, whilst the ranks of the people of the fire are low ranks. And so that Allah gives 
them the full reward of their actions, and they will not be oppressed on the day of judgment by their good deeds being 
decreased or their bad deeds being increased.

20  On the day when those who rejected Allah and His messengers will be exposed to the Fire to be punished in it, it will 
be said to them in rebuke: “You have finished your good things in your worldly life and you enjoyed the pleasures it con-
tained. On this day, you will be rewarded with the punishment which will disgrace and shame you due to your arrogance 
on earth unjustly, and due to your leaving the obedience of Allah through disbelief and sins”.

 Beneficial Points:
1. Explaining the status of righteousness in Islam, especially with respect to the mother, and warning of disobedience.
2. Explaining the danger of increasing in worldly pleasures, as they distract from the Afterlife.
3. Explaining the severe warning for the people of pride and transgression.
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e në gjynahet e veta dhe i penguan edhe të tjerët për të besuar.
26  Ne (o banorë të Mekës) u patëm mundësuar atyre ato të mira që juve kurrë nuk jua kemi mundësuar. Atyre, ashtu 

sikurse juve, u patëm dhënë aftësi për të dëgjuar, aftësi për t’i vështruar gjërat, si dhe zemra e mendje për të ndjerë e 
menduar. Mirëpo atyre nuk u bënë dobi as të dëgjuarit, as të shikuarit dhe as zemrat e tyre për asgjë, teksa i kundër-
viheshin argumenteve e porosive të Allahut, derisa i përfshiu ai ndëshkim me të cilin talleshin më parë.

27  Madje, përreth jush, Ne zhdukëm edhe popuj të tjerë, për shkak të mohimit të tyre. Ashtu sikurse juve, edhe atyre 
Ne ua shpalosëm argumentet Tona në lloj-lloj formash, me shpresë se ata do mendoheshin e do ktheheshin tek njësimi 
e adhurimi i Allahut dhe do pendoheshin për të këqijat e tyre.

28  Përse, pra, ata nuk u ndihmuan prej idhujve të tyre, të cilët i kishin si zota ndërmjetësues, për t’u afruar tek Ai, me 
anë të adhurimeve e flijimeve?! Përkundrazi, ata u zhdukën prej tyre, pikërisht atëherë kur kishin më shumë nevojë për 
ta. Në fakt, ata idhuj nuk ishin asgjë tjetër, vetëm se trillime, me të cilat ata mbanin me shpresë veten, bashkë me çfarë 
shpifnin për pozitën e tyre tek Allahu e lidhjen me Të, duke pretenduar se do të ndërmjetësonin për ta.

 Mësime nga ajetet:
 Asnjë i dërguar nuk mund të flasë përtej dijes që i ka shpallur Allahu për t’ua përcjellë njerëzve.
 Të mashtruarit e popullit të Adit, që, pas një thatësire të gjatë, panë errësimin e qiellit nga një re e dendur, duke me-
nduar se ajo do t’u sillte atyre shiun e shumëpritur. Askush nuk e mendoi se ai do ishte dënimi i tyre, derisa ai ndëshkim 
i përfshiu ata papritmas dhe ata mbetën pa u penduar.
 Fuqia që kishte populli i Adit dhe të mirat që ata kishin, ishin shumë herë më shumë se fuqia dhe të mirat e popullit 
të Mekës. Pavarësisht këtij fakti, Allahu i zhduku ata pa lënë gjurmë.
 I mençur është ai që mëson edhe prej gabimeve të të tjerëve, ndërsa injorant është ai që nuk mëson as nga gabimet 
e veta.

21  Përmendju (o i Dërguar) atyre Hudin, vëllain 
e popullit të Adit, kur ai paralajmëroi popullin e 
vet për ardhjen e një dënimi mbi vendbanimin e 
tyre në Ahkaf (zonë në jug të Gadishullit Arabik). 
Tashmë juve ju janë përmendur paralajmërimet e 
të dërguarve të tjerë, para dhe pas tij, tek popujt e 
tyre, me të njëjtat porosi: “Mos adhuroni asgjë tjetër 
përveç Allahut! Me të vërtetë që unë kam frikë se 
do t’ju përfshijë dënimi i një Dite të Madhe – Ditës 
së Gjykimit!

22  Populli i tij tha: “A mos ke ardhur që të na lar-
gosh dhe të na pengosh prej adhurimit të idhujve 
tanë?! Atëherë, nëse je i sinqertë, sille kur të duash 
atë dënim, me të cilin po na kërcënon!”

23  Ai u tha: “Dijenia se kur do t’ju vijë ai dënim 
është çështje që i përket vetëm Allahut dhe jo e 
imja. Unë jam dërguar vetëm që t’ju përcjell atë 
Mesazh me të cilin që jam dërguar, mirëpo po shoh 
se ju jeni një popull injorant, që nuk e di çfarë 
kërkon!”.

24  Pas një thatësire të madhe, kur njerëzit e panë 
dënimin që u shfaq nga qielli në formë reje të zezë, 
duke u afruar drejt luginave të tyre, ata u gëzuan 
thanë: “Kjo vranësirë madhështore është shi për 
ne!” Jo kuresesi! Ky është ndëshkimi që ju kër-
konit t’ju vinte sa më parë: një erë, në brendësi të 
së cilës ka një ndëshkim të dhembshëm - zjarrin 
përcëllues,

25  që me urdhrin e Zotit të vet shkatërron çdo 
gjë. Dhe kështu ata u zhdukën të gjithë, duke mos 
mbetur asgjë prej tyre, përveç shtëpive të tyre, si 
dëshmi e vetme që ata kanë ekzistuar dikur aty. 
Kështu, si shembulli i këtij dënimi të dhembshëm, 
Ne kemi për ta ndëshkuar në zjarr të Xhehenemit 
edhe atë popull kriminel, që këmbënguli në mohim 

21  O Messenger, remember Hud, the brother of 
Ad in lineage, when he warned his people of Al-
lah’s punishment befalling them, when they were 
in their homes in Ahqaf in the south of the Arabian 
Peninsula, and messengers to warn their people had 
already passed before Hud and after him, saying to 
their people: “Do not worship anyone except Al-
lah alone; do not worship anything besides Him. O 
people, I fear for you the punishment of a great day, 
which is the day of judgment”.

22  His people said to him: “Have you come to us to 
turn us away from worshipping our gods? That will 
never happen for you, so bring us the punishment 
you promise us if you are true in what you claim”.

23  He said: “The knowledge of the time for pun-
ishment is only with Allah and I do not have any 
knowledge of it. I am only a messenger who con-
veys to you what I have been sent with towards you. 
However, I see you as a people who are unaware of 
what contains benefit for you, so you leave it, and 
of what contains harm for you, so you commit it”.

24  Then when the punishment they hastened for 
came to them, and they saw a cloud appearing in 
one direction of the sky, heading towards their val-
leys, they said: “This is a cloud which will bring us 
rain”. Hud said to them: “The matter is not as you 
think, i.e., that it is a cloud which will rain upon 
you, but rather it is the punishment you hastened 
for. It is a wind which contains a painful punish-
ment”.

25  Destroying everything it passed by which Allah 
ordered to be destroyed, so they were destroyed, 
only their houses in which they lived being visible, 

bearing witness to their inhabiting them before. With this kind of painful punishment, I punish the transgressors who 
persist in their disbelief and sins.

26  And I granted the people of Hud the means of establishment which I have not given you, and I gave them hearing 
to hear with, vision to see with and hearts to understand with. But their hearing did not benefit them at all, nor did their 
vision or intellects. They did not repel Allah’s punishment from them when it came to them, as they used to disbelieve 
in Allah’s signs, and the punishment which they used to mock and which their prophet Hud (peace be upon him) used to 
warn them of befell them.

27  And I destroyed the cities around you, O people of Makkah; I destroyed Ad, Thamud, the people of Lot and the people 
of Madyan, and I gave them different proof and evidence, in the hope they will return from their disbelief.

28  So why did their idols which they took as gods besides Allah and which they used to seek closeness to through 
worship and sacrifice not help them? They did not help them at all, but in fact they disappeared from them when they 
needed them the most. And that is the lie and fabrication they did to themselves, i.e., that these idols will benefit them 
and intercede for them with Allah.

 Beneficial Points:
1. The messengers do not have knowledge of the Ghaib, except what their Lord has informed them of.
2. The people of Hud were deceived when they thought the punishment which was going to befall them was rain, so they 
did not repent before it seized them suddenly.
3. The power of Ad was more than the power of Quraish, but Allah still destroyed them.
4. The intelligent is he who takes lesson from others and the ignorant is he who takes lessons from himself.
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qiten përmbi zjarrin e Xhehenemit gati për t’u hedhur në të, do t’u thuhet: “A nuk është e vërtetë kjo ringjallje dhe ky 
dënim që ju po e shihni, apo mos po ju duket gënjeshtër, ashtu siç pretendonit në jetën e dynjasë?!” Ata thonë: “Po, për 
Zotin tonë, është plotësisht i vërtetë!” U thuhet pastaj: “Atëherë, vuajeni dënimin, për shkak se ju e mohuat Allahun!”

35  Ndërsa ti (o i Dërguar) duro, ashtu siç duruan edhe pejgamberët e mëdhenj, prej të dërguarve të mëparshëm, si: Nuhu, 
Ibrahimi, Musai dhe Isai dhe mos nxito të kërkosh ndëshkimin e tyre. Ditën kur ata ta shikojnë me sytë e tyre atë që u 
është premtuar (ringjalljen, dënimin e përjetësinë), do t’u duket sikur nuk kanë qëndruar në këtë botë më shumë se një 
orë gjatë ditës. Vini re! A mos vallë, e meriton për t’u shkatërruar dikush tjetër, përveç atij që zgjodhi të ishte mohues 
e i prishur!?

 Mësime nga ajetet:
 Prej moralit e sjelljes së mirë që ka dikush është heshtja dhe dëgjimi me vëmendje i atij që flet.
 Drejtimi i atyre xhindëve për tek dëgjimi i Kuranit është argument se xhindët e kanë besuar dhe e kanë ndjekur të 
Vërtetën hyjnore vetëm nga shpalljet që zbrisnin tek të dërguarit e Zotit që ishin njerëz.
 Pranimi i menjëhershëm i besimit e i të Vërtetës hyjnore nga ana e këtij grupi xhindësh, duhej të ishte një mesazh 
nxitës për Kurejshët, që ata ta besonin këtë Kuran, si një Mesazh gjithëpërfshirës i dërguar për mbarë popujt, si tek 
xhindët, ashtu edhe tek njerëzit.
 Pranimi i së Vërtetës hyjnore obligon nxitimin për t’i ftuar edhe të tjerët për tek ajo e Vërtetë, duke u treguar të duruar 
në këtë Rrugë të Drejtë, ashtu siç u treguan të duruar edhe të dërguarit e mëdhenj.

29  Si dhe përmendju atyre (o i Dërguar) edhe kur 
Ne drejtuam tek ti një grup xhindësh, që ta dëgjo-
nin Kuranin që Ne ta zbritëm ty dhe të shihej se 
ç’do të bënin. Kur ata arritën tek ti, ndërkohë që 
ishe duke e lexuar atë gjatë faljes, ata i thanë njëri-
tjetrit: “Heshtni, që ta dëgjojmë se çfarë është kjo 
që po lexohet!” Pasi përfundoi leximi i Kuranit, 
ata u kthyen menjëherë tek populli i tyre si para-
lajmërues.

30  Ata u thanë: “O populli ynë! Ne kemi dëgjuar 
një Libër, që është shpallur pas Librit të Musait, i 
cili është i vërtetë në gjithçka që parashtron; udhë-
zon për tek e Vërteta Hyjnore e për tek Rruga e 
Drejtë.

31  O populli ynë, përgjigjjuni Thirrësit që thërret 
për tek Allahu dhe besojini atij, në mënyrë që Alla-
hu t’ju falë disa prej gjynaheve tuaja, që ju i keni 
bërë me devijimin e njerëzve! Si dhe t’ju shpëtojë 
prej një dënimi të dhembshëm, që është përgatitur 
për ata që e mohojnë Udhëzimin dhe të Dërguarin 
e Tij.

32  Kush nuk i përgjigjet këtij Thirrësi, i cili fton 
për tek Allahu, le ta dijë se ai nuk ka nga të shpëtojë 
nëpër Tokë. Ai nuk do ketë asnjë mbrojtës përveç 
Allahut, që ta shpëtojë prej dënimit të Tij. Ata që 
mendojnë se mund t’i shpëtojnë Atij, në të vërtetë 
janë në një devijim dhe në një humbje të largët.

33  Vallë, a nuk e kanë menduar ata se Allahu, i 
Cili i krijoi qiejt dhe Tokën e që nuk u lodh me 
krijimin e tyre, është i Mundshëm e i Aftë për t’i 
ringjallur edhe të vdekurit?! Sigurisht, që Ai është 
i Plotfuqishëm për çdo gjë, si për ringjalljen e të 
vdekurve, ashtu edhe për vënien e drejtësisë për 
çdo gjë që kanë bërë.

34  Ditën kur ata që mohuan të ringjallen e të para-

29  Remember, O Messenger, when I sent to you a 
group of the jinn to listen to the Qur’ān that was re-
vealed to you. When they came to hear it they said 
to one another: Be quiet, so that we are able to hear 
it. When the Messenger (peace be upon him) com-
pleted his recitation they went back to their people 
to warn them of Allah’s punishment if they do not 
have faith in this Qur’ān.

30  They said to them: O our people, we have heard 
a book that Allah has revealed after Moses, con-
firming the previous scriptures revealed by Allah. 
This book that we heard guides to the truth and it 
guides to a straight path, which is the path of Islam.

31  O our people, respond to the truth that Muham-
mad calls you towards and believe that he is a mes-
senger from his Lord, and Allah will forgive your 
sins and save you from a painful punishment that 
awaits you if you do not respond to the truth that 
he calls you towards and do not believe that he is a 
messenger from his Lord.

32  Those who do not respond to the truth that Mu-
hammad (peace be upon him) calls them towards 
will not be able to render Allah helpless and escape 
from Him by fleeing on earth and they will not have 
besides Allah any protectors to rescue them from 
the punishment. Such people have clearly deviated 
from the truth.

33  Do these idolaters who deny the resurrection not 
understand that Allah Who created the heavens and 
created the earth, and did not tire in creating them 
despite their hugeness and vastness, is able to give 
life to the dead for reckoning and recompense? In-
deed, He is able to bring them to life. He, (may He 
be glorified), is able to do all things and He is not incapable of bringing the dead to life.

34  On the day when those who rejected Allah and His messengers will be exposed to the Fire to be punished in it, it will 
be said to them in rebuke: Is this punishment that you are seeing not real? Or is it a lie like how you used to say in the 
world? They will say: Indeed, by Our Lord, it is real. It will then be said them: Taste the punishment on account of your 
denial of Allah.

35  So be patient - O Messenger - against your people’s denial of you just as the messengers of firm resolve were patient. 
These were the following messengers in addition to our Prophet (peace be upon him): Noah, Abraham, Moses and Jesus 
(peace be upon them). Do not seek to hasten the punishment for them. The deniers from your people, on the day when 
they will see the punishment that they are warned about in the Hereafter, will be as if they did not remain in the world 
except for an hour of a day due to the length of their punishment. This Qur’ān that is revealed to Muhammad (peace be 
upon him) is a notice to all people as well to the jinn, and only those who go against Allah by disbelief and sins will be 
destroyed by the punishment.

 Beneficial Points:
1. It is part of good etiquette to listen to the speaker and pay attention to him.
2. The prompt response by those jinn who were guided to the truth is a message of encouragement for human beings.
3. Responding to the truth demands rushing towards spreading it.
4. Patience is a quality of the prophets (peace be upon them).

٤٧٣٨
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t’i lironi kundrejt një kompensimi. Vazhdojeni luftën ndaj tyre, derisa jobesimtarët të dorëzohen ose të arrihet me ta 
armëpushim. Kështu pra, realizohet premtimi i Allahut mbi ta, që në këtë botë për ndëshkimin e tyre, para dënimit të 
tyre të përjetshëm në botën tjetër!
Po të dojë Allahu, do t’i kishte mposhtur ata me një ushtri engjëjsh, pa bërë besimtarët asnjë luftë. Por Allahu e vuri këtë 
dispozitë për t’ju vënë në sprovë me njëri-tjetrin, herë duke i dhënë fitore njërës palë e herë duke e ndihmuar palën tjetër, 
sipas urtësisë së Vet, ku secilit t’i jepet mundësia të shfaqë mirësinë apo ligësinë e vet. Sa u përket atyre që u vranë në 
Rrugë të Allahut, Allahu kurrsesi nuk ka për t’ua humbur veprat, madje as pasardhësësve të tyre.

5  Ai ka për t’ua drejtuar punët e tyre; ka për t’ua rregulluar të menduarit, hallet e çështjet e jetës së tyre,
6  si dhe do t’i fusë ata në Xhenet bashkë me prindërit e tyre, që tashmë ua ka bashkëshoqëruar.
7  O ju që i keni besuar Allahut e veproni sipas asaj me të cilën Ai ju ka urdhëruar! Nëse ju e ndihmoni Allahun, me 

mbrojtjen e të Dërguarit e të Fesë së Tij, edhe Allahu ka për t’ju ndihmuar juve, me mbrojtjen prej armiqve tuaj. Në këtë 
mënyrë Ai ka për t’ju mëkëmbur e përforcuar në tokë, duke ju bërë triumfues.

8  Sa u përket atyre që mohuan Allahun dhe të Dërguarin e Tij, ata kanë marrë fund me atë që kanë bërë dhe përfundimi 
i tyre do të jetë shkatërrimi . Atyre u ka humbur çdo vepër e mirë, që kanë bërë më parë.

9  Kjo për shkak se ata e urryen të mirën që shpalli Allahu, prandaj edhe veprat e tyre të mira shkojnë kot.
10  A nuk kanë udhëtuar vallë, ata nëpër Tokë e të shohin se si ka qenë përfundimi i atyre që kanë mohuar më parë? 

Allahu shembi gjithçka mbi ta, duke i zhdukur me të gjitha. Çdo mohues, në çdo kohë e në çdo vend, do të ketë të njëjtin 
përfundim me gjithçka që ka ndërtuar.

11  Kjo, për shkak se Allahu është Ndihmuesi i atyre që besuan dhe se mohuesit nuk kanë asnjë ndihmues.

 Mësime nga ajetet:
 Gjuha e përdorur për frikësimin e armikut është taktika më efikase për ta pezmatuar atë.
 Lirimi i robërve me zemërgjerësi apo lirimi me këmbim janë zgjedhje e lirë, sipas dobisë që ka secila prej tyre.
 Mirësia e madhe e atij që bie dëshmor në mbrojtje të fesë së Allahut, si për të ashtu edhe për familjarët e tij.
 Allahut e ka kushtëzuar ndihmën e Vet ndaj besimtarëve në varësi të ndihmës tyre ndaj fesë së Tij.

SURJA “MUHAMED”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Pas persekutimeve që mohuesit u bënë besimtarëve 
dhe pas përzënies së të Dërguarit të Allahut prej 
vendlindjes së vet - Mekës, duke tentuar madje edhe 
ta vrisnin, Allahu filloi përgatitjen e tyre shpirt-
ërisht për t’u përballur vetëm me ata mohues që i 
pengonin të tjerët nga besimi. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Atyre që kanë mohuar dhe që i kanë penguar 

edhe njerëzit e tjerë të zgjedhin Rrugën e Allahut, 
me këtë që bënë, i humbën veprat e mira që kishin 
bërë më parë ndaj njerëzve me bamirësi e ndihmë 
ndaj tyre.

2  Sa u përket atyre që besuan Allahun e bënë vepra 
të mira, si dhe i besuan Kuranit që Ai ia shpalli të 
Dërguarit të Vet (Muhamedit), që është e Vërteta 
hyjnore prej Zotit të tyre, të tillëve Allahu ua ka 
fshirë të këqijat që kanë bërë më parë dhe ua ka 
rregulluar të menduarit dhe jetën e tyre.

3  Kjo, për shkak se ata që mohuan zgjodhën të 
ndiqnin gënjeshtrën, ndërsa besimtarët zgjodhën 
të ndiqnin të Vërtetën e ardhur prej Zotit të tyre. 
Kështu, Allahu u sjell njerëzve shembuj prej vetes 
së tyre.

4  Nëse përballeni me ushtrinë e tyre mohuese, që 
janë ngritur kundër jush, këputuani qafat, derisa t’i 
shpartalloni e t’i mposhtni tërësisht. Shtrëngojuani 
fort prangat, duke i zënë robër dhe pas kësaj, ju 
keni të drejtë të zgjidhni: ose t’i lironi me zemër-
gjerësi, pa kërkuar prej tyre asnjë shpërblim, ose 

Sūrah Muhammad
 Themes of the Sūrah:

The Sūrah focuses on the matter of wartime com-
bat, strengthening the fortitude and resolve of the 
believers.

 Explanation:
1  Those who reject Allah and turn people away 

from Allah’s religion, Allah will nullify their deeds.
2  Those who have faith in Allah and do righteous 

deeds, and have faith in what Allah has revealed 
to His Messenger Muhammad - and what He has 
revealed to His Messenger Muhammad is the truth 
from their Lord - He will remit from them their 
wrongdoings and wont take them to task, and He 
will set right their affairs in this world and the Here-
after.

3  That mentioned recompense for the two groups 
is because those who reject Allah followed false-
hood, and those who have faith in Allah and His 
Messenger followed the truth from their Lord. 
Thus, their recompense differs just as their efforts 
differed. Just as Allah showed His decision about 
the two groups, the group of the believers and the 
group of the disbelievers, Allah gives people their 
examples, so that similar things are linked.

4  When you, O believers, face those disbelievers 
who wage war against you then strike their necks 
with your swords, and persist in fighting them until 
you subdue them and eradicate their power. Once 
you have subdue them, tie the chains of the cap-
tives. When you capture them you have the option, 
as per the demand of interests, of being graceful to 
them by releasing them for no ransom, ransoming 

them for wealth or something else, killing them, or enslaving them. Continue fighting and capturing them until the war 
ends by the disbelievers’ accepting Islam or by your entering into a treaty with them. The mentioned trial of the believers 
with the disbelievers, the alternation of fortunes and the victory of one over the other, is Allah’s decision. If Allah willed 
to defeat the disbelievers without a fight, He would have done so, but He ordained striving in His path to test some of 
you with others. He tests who of the believers fights and who doesn’t. He tests the disbeliever with the believer: If the 
believer is killed he enters Paradise and if the believer kills him he enters the fire. Those who are killed in Allah’s path, 
Allah will never nullify their deeds.

5  He will enable them to follow the truth in their worldly life and He will set right their affairs.
6  He will enter them into Paradise on the day of resurrection, whose description He gave them in the world so they 

recognised it and He showed them their places in it in the Hereafter.
7  O you who have faith in Allah, and who acted on what He ordained for them, if you help Allah by helping His prophet 

and his religion, and by fighting the disbelievers, He will help you by granting you dominance over them and He will 
keep your feet firm in battle when you face them. 8  For those who disbelieved in Allah and His Messenger there is loss 
and destruction and Allah will nullify the reward of their deeds. 9  That punishment that will befall them is because they 
detested the Qur’ān that Allah revealed to His prophet because it contained the mention of Allah’s Oneness, so Allah de-
stroyed their deeds and they were losers in the world and the Hereafter. 10  Have these deniers not travelled the earth and 
reflected over what was the end of those who had denied before them. It was a painful end. Allah destroyed their homes 
above them and destroyed them as well as their children and wealth. Disbelievers in every time and place will receive 
similar punishment. 11  That mentioned recompense is for the two groups, because Allah helps those who have faith in 
Him and because the disbelievers have no one to help them.

 Beneficial Points:
1. The usage of overwhelming force in the battlefield is the best means to render an enemy impotent.  2. Being graceful, 
taking ransom, killing, and enslavement are options in Islam for dealing with a disbelieving captive and one of these 
may be applied as per demands of the circumstance.  3. Allah’s helping the believers is contingent on their helping His 
religion.
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16  Ka edhe prej atyre(që janë hipokritë), të cilët të dëgjojnë ty (o i Dërguar) sa janë pranë teje me dyshim e ironi. Pasi 
largohen prej teje, u thonë atyre që Allahu u ka dhënë dije (besim): “Çfarë dëshironte të thoshte me atë që sapo tha?!” 
Të tillëve, Allahu ua ka mbyllur zemrat, për ta kuptuar mirësinë e këtij udhëzimi. Kjo për shkak se ata i ndoqën qejfet 
e dëshirat e veta, duke u verbuar ndaj të Vërtetës Hyjnore.

17  Ndërsa ata që zgjodhën udhëzimin, duke ndjekur të Dërguarin, Allahu ka për t’ua shtuar edhe më shumë udhëzimin 
e suksesin për të bërë vepra të mira. Ai do t’u japë atyre vullnet e frymëzim për të bërë ato vepra, me të cilat ata do të 
arrijnë mbrojtjen e Allahut si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.

18  A mos vallë, njerëzit janë duke pritur që t’u vijë Ora e Kijametit befasisht, në mënyrë që të pendohen e t’i kthehen 
Allahut me besim e lutje, ndërkohë që atyre sapo u kanë ardhur shenjat e tij (Kijametit)?! E ç’vlerë do të kishte besimi 
i tyre, pasi ai t’u ketë ardhur dhe ata nuk janë përgatitur për të?!

19  Prandaj(para se të vijë Kijameti), dije (o i Dërguar) ti dhe kush të ndjek ty prej besimtarëve - se nuk ka zot tjetër që e 
meriton të adhurohet përveç Allahut. Pastaj kërko falje për gjynahun tënd (që nuk e ke ditur këtë para kësaj shpalljeje), 
si dhe kërko falje edhe për gjynahet e besimtarëve e të mbarë umetit tënd Allahu e di shumë mirë se nga orvateni dhe 
ku qëndroni, qoftë ditën apo natën. Atij nuk i fshihet asgjë prej jush.

 Mësime nga ajetet:
 Mohuesit mjaftohen me një angazhim të vetëm, duke u dhënë pas kënaqësisë në këtë jetë të përkohshme.
 Vënia përballë e shpërblimit të besimtarëve dhe e ndëshkimit të mohuesve tregon qartë dallimin e madh që ekziston 
mes dy palëve, ku i mençuri do zgjidhte besimin e mendjelehti mohimin.
 Ndjekja e qejfeve dhe dëshirave sjell verbërinë e zemrës tek hipokritët, të cilët e shfaqin hipokrizinë me sjelljen e 
keqe, madje edhe ndaj fjalëve të Allahut e të Pejgamberit j .
 Njeriu duhet të përgatitet e të besojë para se të vijë vdekja apo Kijameti, duke filluar me njohjen e Allahut si i Vetmi 
Zot që e meriton adhurimin, pastaj me deklarimin e kësaj e më pas duke e adhuruar Atë.

12  Allahu ka për t’i futur ata që besuan dhe bënë 
vepra të mira, në kopshtet e Xhenetit, nën kështje-
llat dhe pemët e të cilit rrjedhin lumenjtë e mreku-
llueshëm. Sa u përket atyre që e mohuan Allahun e 
të Dërguarin e Tij, të cilët dëfrehen me kënaqësitë 
e dëshirat e tyre të ulta, ata ushqehen ashtu siç ush-
qehen kafshët. Ata nuk kanë patur angazhim tjetër 
përveç barkut e epsheve të tyre dhe nuk e besuan 
Ditën e Gjykimit. Prandaj për ta vetëm Zjarri ka 
për të qenë vendqëndrim.

13  Ashtu siç Ne i shkatërruam shumë vendbanime, 
që qenë edhe më të fuqishëm se vendbanimi yt 
Meka, banorët e së cilës të përzunë prej saj, ashtu 
edhe për këta nuk do të ketë asnjë ndihmues dhe 
shpëtimtar prej Nesh.

14  A mos mendoni se ai që vepronte sipas sqarimit 
të zbritur prej Zotit të vet (Muhamedi ), është si ai, 
të cilit i është zbukuruar e keqja e veprës së vet dhe 
e pasojnë ata që ndjekin qejfet e dëshirat e veta?!

15  Ja përshkrimi i Xhenetit që u është premtuar 
besimtarëve të përkushtuar (të cilët e ruajnë veten 
prej gjynaheve dhe i zbatojnë porositë e Allahut): 
një vend ku ka lumenj me ujë të pandotur, lumenj 
me qumësht që s’i ka ndryshuar shija, lumenj me 
verë të pëlqyeshme për shijet atyre që dëshirojnë 
ta pinë. Aty ka lumenj me mjaltë safi të papërzier 
dhe do të kenë prej çdo lloj fruti, shije dhe kënaqë-
sie që ata do ta dëshirojnë. Besimtarët do të kenë 
edhe faljen e Zotit të tyre, për të mos dalë kurrë 
prej Xhenetit, por duke qëndruar aty përjetësisht. 
Vallë, a mund të jetë shembulli i tyre njësoj me atë 
që është i përjetshëm në zjarr bashkë me ata që e 
ndjekin, të cilëve do t’u jepet për të pirë vetëm ujë 
i valë, në kulmin e nxehtësisë së tij, ujë i cili do 
t’ua copëtojë të brendshmet e tyre?!

12  Allah will enter those who have faith in Allah 
and His Messenger and who do righteous deeds 
into gardens under whose palaces and trees rivers 
will flow. Those who reject Allah and His Messen-
ger enjoy in the world by pursuing their desires and 
they eat like how cattle eat. They have no concern 
other than their stomachs and private parts. On the 
day of resurrection, the Fire will be their home to 
which they will go.

13  How many a town from the towns of the previ-
ous nations had more strength, wealth and children 
than that of Makkah, whose people evicted you 
from it! I destroyed them when they denied their 
messengers, and they had no helper to rescue them 
from Allah’s punishment when it came to them. 
Thus we are not unable to destroy the people of 
Makkah if I intend to do so.

14  Are those who have clear proof and glaring ev-
idence from their Lord, and therefore worship Him 
with insight, like those for whom Satan has beauti-
fied their evil action, and they followed what their 
desires dictated to them by the worship of idols, the 
commission of sin and denial of the messengers?

15  The description of Paradise, which Allah has 
promised those who are mindful of Him, by fulfill-
ing His instructions and avoiding His prohibitions, 
that He will make them enter is as follows: In it 
there are rivers of water whose smell and taste have 
not changed due to standing for long. In it there 
are rivers of milk whose taste has not changed. In 
it there are rivers of wine delicious to those who 
drink, and rivers of honey that has been purified 
from all impurities. Therein they will get all types 
of fruit that they wish for. Above all of that they will receive an obliteration of their sins from Allah, Who will not take 
them to task for them. Can the person who has this recompense be equal to those who will remain in the Fire never to 
come out, and who will be given extremely hot water to drink, which will cut the intestines of their stomachs due to its 
extreme heat?

16  Some of the hypocrites listen to you, O Messenger, but without acceptance and instead turn away, until when they 
leave your presence they say to those whom Allah had given knowledge: ‘What did he say in his talk just now?’ pretend-
ing to be ignorant and turning away. They are the ones whose hearts Allah has sealed, and thus no good reaches it, and 
they follow their desires, which have made them blind to the truth.

17  Those who are guided to the path of truth and to follow what the Messenger (peace be upon him) brought, their Lord 
increases them in guidance and direction to the truth, and He inspires them to do that which will protect them from the 
fire.

18  Are the disbelievers waiting for anything but the hour to come on them suddenly without their having any prior 
knowledge of it? Its signs have already come, such as the mission of the Prophet (peace be upon him) and the splitting of 
the moon. How will they then take heed when the hour comes? It is unlikely that the reminder will be of benefit to them.

19  Be certain, O Messenger, that there is no being deserving of worship besides Allah and seek from Allah forgiveness 
for your sins. Seek forgiveness from Him for the sins of the believing men and women. Allah knows your movements in 
the day and your resting place at night. Nothing is hidden from Him.

 Beneficial Points:
1. The disbeliever’s concern is limited to enjoying fleeting pleasures in the world.
2. A comparison between the recompense of the believers and the recompense of the disbelievers will show the vast 
difference between them, so that the intelligent person can choose to be a believer and the foolish person can choose to 
be a disbeliever.
3. An exposition of the bad manners displayed by the hypocrites with the Messenger of Allah (peace be upon him).
4. Knowledge precedes statements and action.
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të keqen. Vetëm ai i ka mashtruar ata me shpresë të kotë, prandaj mendojnë se janë më të mirët.
26  Kjo humbje u erdhi për shkak se ata u thanë fshehtazi idhjtarëve, të cilët e urrenin shpalljen që Allahu ia zbriti të 

Dërguarit të Tij: “Ne do të zbatojmë porosinë tuaj për të sabotuar daljen (e Muhamedit dhe të ndjekësve të tij) në luftë!”. 
Por Allahu e di se çfarë thonë ata haptazi a fshehtazi dhe i përcjell të Dërguarit të Tij j çfarë të dëshirojë prej fjalëve 
të tyre.

27  Por, çfarë do të bëjnë ata, kur engjëjt do t’ua marrin shpirtrat, duke ua goditur fytyrat e shpinat?!
28  Ky ndëshkim do të jetë për shkak se ata pasuan gjithçka që e zemëronte Allahun, me mohimin, hipokrizinë dhe 

kundërvënien e tyre ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij . Po ashtu edhe për shkak se ata urrenin gjithçka që i afronte 
me Zotin e tyre e që do t’u mundësonte të fitonin kënaqësinë e Tij, nëpërmjet besimit e ndjekjes së të Dërguarit. Prandaj 
Allahu ua asgjësoi veprat e mira.

29  Mos vallë në zemrat e tyre ata kanë sëmundje(mëdyshje) dhe menduan se Allahu nuk do t’ua nxjerrë në pah ndonjë-
herë mllefin dhe urrejtjen që ata fshihnin kundër të Dërguarit të Tij dhe besimtarëve?!

 Mësime nga ajetet:
 Bërja obligim e xhihadit në mbrojtje të Fesë së Allahut, bëri që të dallohej ai që ishte hipokrit prej atij që ishte besimtar, 
duke e nxjerrë Allahu se ç’fshihte secili brenda vetes nëpërmjet qëndrimeve të tyre.
 Rëndësia që ka të menduarit thellë rreth Librit të Allahut dhe rreziku i atyre që e lexojnë atë sipërfaqësisht, aq më 
tepër për ata që ia kthejnë shpinën, duke hequr dorë prej tij.
 Shkatërrimet në tokë dhe shkëputja e lidhjeve familjare janë arsye kryesore që Allahu t’i privojë njerëzit prej mëshirës, 
harmonisë dhe suksesit, si në këtë botë, ashtu edhe në tjetrën.

*Meqë hipokritët kishin frikë se mos do zbriste 
për ta ndonjë sure e do i demaskonte (Shih: Suren 
et-Teube: 64), disa besimtarë uronin që të zbriste 
një sure e tillë, e t’i pastronin radhët. Mirëpo Allahu 
dëshironte edukimin e tyre dhe dhënien e mundësisë 
për t’u përmirësuar:

20  Besimtarët thonë: “Sikur të zbriste një sure që 
t’ua nxirrte në shesh fytyrën e vërtetë hipokritë-
ve!” 
Kur zbret ndonjë sure obliguese dhe në të përme-
ndet lufta, ti i sheh (o i Dërguar) ata që kanë së-
mundje (mëdyshje) në zemrat e tyre se si të shikojnë 
ty me frikë, si ai që shikon tmerrin në momentin e 
vdekjes! Më mirë për ta do të kishte qenë

21  sikur të ndiqnin atë që u është zbritur dhe të 
thonin fjalën e mirë! Pastaj, kur të vendoset çësh-
tja për të luftuar, nëse ata kanë qenë të sinqertë 
me Allahun për çfarë kanë thënë, do të ishte në të 
mirën e tyre.

22  Po sikur t’ju jepej pushteti e fuqia, vallë, edhe ju 
do bënit shkatërrime në Tokë dhe do t’i shkëpusnit 
marrëdhëniet familjare, siç bëjnë mohuesit, kur 
dyshojnë tek njëri-tjetri si armiq me rrezik?!

23  Allahu i ka mallkuar ata që e bëjnë këtë, duke i 
përjashtuar prej mëshirës së Vet, duke i shurdhuar 
ndaj çdo fjale të mirë, si dhe duke i verbuar ndaj 
çdo vepre të dobishme.

24  Vallë, nuk e kuptojnë ata Kuranin, me kuptimet 
e urtësitë e tij të thella apo, mos vallë, kanë zemra 
me dryn dhe secili pret që ajo t’i hapet me çelës 
të veçantë?!

25  Heretikët që u kundërvihen muslimanëve, duke 
i bërë armiq e duke i konsideruar ata mohues, pasi 
u është bërë i qartë udhëzimi (me shembullin e Pej-
gamberit), të tillëve vetëm shejtani ua ka zbukuruar 

20  Those who have faith in Allah say, longing for 
Allah to reveal to His Messenger a sūrah containing 
the instruction for fighting: ‘Why does not Allah re-
veal a sūrah in which fighting is mentioned.’ When 
Allah reveals a decisive unabrogated sūrah contain-
ing the mention of fighting, you, O Messenger, will 
see those hypocrites in whose hearts there is doubt 
looking at you like one who is unconscious on ac-
count of extreme fear and terror. So woe to them for 
withdrawing from fighting and being afraid of it.

21  To follow Allah’s instruction and to utter fit-
ting words that are not unseemly is better for them. 
When fighting is imposed and the matter becomes 
serious, if they are true to Allah, in their having 
faith in Him and following Him, it would be better 
for them than hypocrisy and going against Allah’s 
instructions.

22  It is most probable that if you turn away from 
having faith in Allah and following Him, you will 
make mischief on earth by disbelief and sins, and 
you will cut family ties, just as you used to do in the 
period of ignorance.

23  Those who are described as making mischief 
on earth and cutting family ties are the ones whom 
Allah has distanced from His mercy, whose ears He 
has made deaf to hearing the truth with acceptance 
and submission, and whose sight He has blinded 
from seeing it with reflection.

24  Will these people who turn away not ponder 
over the Qur’ān and reflect over what is in it? If 
they pondered over it, it will guide them to every 
good and will distance them from every evil. Or 
are there locks on the hearts of these people that are 

tightly closed, so that no advice reaches them and no reminder benefits them?
25  Those who turn back from their belief towards disbelief and hypocrisy, after the proof has been established for them 

and the truth of the Prophet (peace be upon him) has become clear to them, Satan is the one who has beautified for them 
disbelief and hypocrisy and has raised distant hopes in them.

26  Such deviation occurred to them because they secretly said to the idolaters who hate the revelation that He had sent 
down to His messenger: We will follow you in some matters such as impeding the fighting. Allah knows what they keep 
hidden and what they make public. Nothing is hidden from Him and He will make apparent whatever He wishes to His 
messenger.

27  What will you think of the punishment and the gruesome state they will be in when the angels assigned to remove their 
souls will remove them, striking their faces and backs with steel hammers.

28  That severe punishment that will occur when their souls are removed is because they followed everything that brought 
Allah’s wrath on them, such as disbelief, hypocrisy, opposition to Allah and His messenger, and they hated what brings 
them close to their Lord and draws down on them His pleasure, such as faith in Allah and following His messenger. Thus 
Allah nullified their deeds.

29  Do those hypocrites in whose hearts there is doubt think that Allah will not bring out and expose their malice? He will 
certainly bring it out by testing them with trials to distinguish the person who is true in faith from the one who is false, 
and so that the believer becomes apparent and the hypocrite is exposed.

 Beneficial Points:
1. Legislation of striving in Allah’s path distinguishes the hypocrites from the rank of the believers.
2. The importance of reflecting over the Book of Allah and the danger of neglecting it.
3. Disbelief and hypocrisy are causes for punishment in the Transitory Stage.
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35  Prandaj (o besimtarë) mos u demoralizoni në përballjen me armikun tuaj dhe mos bëni thirrje për dorëzim e armë-
pushim me ta, para se ta kërkojnë këtë vetë ata. Kjo sepse ju jeni shumë herë më të lartë se ta dhe se Allahu është me 
ju, me ndihmën dhe mbështetjen e Vet. Ai nuk çon kot asnjë përpjekje tuajën, madje për çdo vepër që bëni, Ai ka për 
t’ju shpërblyer edhe më shumë.

36  Jeta e kësaj bote është veçse lojë e zbavitje, prandaj mos u jepni pas saj, se bota tjetër është më e mirë dhe më e për-
jetshme. Nëse ju i besoni Allahut e të Dërguarit të Tij dhe ruheni prej gjynaheve e harameve, Ai ka për t’jua dhënë më-
ditjen e përpjekjes tuaj, pa ju pakësuar asgjë. Për këtë shpërblim, Ai nuk po ju kërkon të jepni të gjithë pasurinë tuaj,

37  pasi, nëse Ai do jua kërkonte të gjithën e do ju vinte në përgjegjësi për këtë, ju do tregoheshit koprracë dhe me këtë 
Ai do nxirrte në dukje urrejtjen e mosdashjen tuaj për ta dhënë atë. Por Ai, prej Butësisë së Vet, kërkoi prej jush që të 
jepni vetëm atë që keni obligim - zekatin, - pa ju detyruar më shumë.

38  Ja pra, ju jeni ata që, po të ftoheni për të dhënë një pjesë të pasurisë tuaj në Rrugë të Allahut, ndërkohë që nuk po ju 
kërkohet ta jepni të gjithën, disa prej jush tregohen dorështrënguar. Kush tregohet dorështrënguar, ai në të vërtetë është 
duke u treguar dorështrënguar në dëm të vetes së vet, pasi Allahu është i Pasur dhe s’ka nevojë për ju e as për pasurinë 
tuaj. Në të vërtetë jeni ju ata që keni nevojë e jeni të varfër për Të. Nëse ju (o arabë)hiqni dorë prej ndihmës së Rrugës 
së Allahut, Ai ka për t’ju zëvendësuar me një popull tjetër, që do të jenë të bindur dhe nuk do të jenë si shembulli juaj, 
por do të veprojë ndryshe nga ju dhe do t’i shpërblejë me atë që ju nuk e arrini.

 Mësime nga ajetet:
 Intrigat dhe poshtërsitë e hipokritëve dallohen në fytyrën dhe retorikën e tyre.
 Sprovat janë një ligj hyjnor i pandryshueshëm, me të cilin Allahu e ndan të sinqertin prej dyfytyrëshit.
 Allahu është gjithmonë në mbështetje dhe në ndihmë të robërve të Vet besimtarë.
 Kush e braktis Islamin, i bën dëm vetëm vetes së vet, pasi Allahu nuk ka nevojë për askënd.

30  Po të kishim dashur Ne, do t’i kishim treguar 
ty (o i Dërguar) se kush janë ata (hipokritët), duke 
t’i treguar shenjat dalluese që kanë, e menjëherë 
ti do i kishe njohur nëpërmjet tyre. Megjithatë, ti 
ke për t’i njohur ata vetë përmes mënyrës se si ata 
shprehen e flasin për ty e për besimtarët. Dijeni se 
Allahut nuk i fshihet asgjë prej jush, pasi Ai e di 
gjithçka që ju e veproni.

31  Gjithashtu, dijeni se edhe juve (o besimtarë) 
kemi për t’ju vënë në sprovë, si nëpërmjet luftërave, 
ashtu edhe nëpërmjet mundimeve të ndryshme, 
që do hasni prej hipokritëve e prej mohuesve. Kjo 
me qëllim që të njihen hapur tek Ne, se kush prej 
jush përpiqet, lufton e angazhohet në mbrojtje të 
Rrugës së Allahut dhe kush prej jush është durimtar, 
duke u bërë ballë luftërave e sulmeve të armikut 
tuaj dhe të zbatojë dispozitat që Allahu ka caktuar 
për ju. Sigurisht që Ne do ta vëmë në provë sin-
qeritetin tuaj.

32  Ata që i mohuan Allahun dhe të Dërguarin e Tij, 
që i penguan veten dhe të tjerët për të ndjekur fenë 
e Allahut dhe që iu kundërvunë të Dërguarit të Tij 
edhe pasi u ishte bërë e qartë se ai është i Profet, ta 
dinë se nuk e dëmtojnë Allahun aspak, por i bëjnë 
dëm vetëm vetvetes. Allahu ka për t’ua asgjësuar 
çdo të mirë që ata kanë bërë më parë.

33  O ju që besoni në Allahun dhe veproni sipas 
rrugës së Tij! Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të 
Tij, duke zbatuar urdhërimet dhe ndalimet e tyre! 
Dhe mos i prishni punët tuaja të mira, duke rënë në 
femohim apo duke i bërë ato për t’u dukur!

34  Vërtet, ata të cilët mohuan dhe i penguan edhe 
të tjerët të besonin e të ndiqnin Rrugën e Allahut 
dhe pastaj vdiqën pa u penduar duke qenë mohues, 
Allahu nuk ka për t’i falur e ata do jenë në Zjarr. 

30  If I wished to point out the hypocrites to you, O 
Messenger, I would have shown them to you and 
you would have recognised them by their marks. 
You will soon recognise them by their manner of 
speech. Allah knows your deeds. Nothing of them 
is hidden from Him and He will recompense you 
for the same.

31  I will test you, O believers, with striving in Al-
lah’s path and fighting and killing the enemy until 
I know - in a manner that makes it apparent to the 
servants - those of you who strive in Allah’s path, 
and those of you who are steadfast in fighting the 
enemy. I will test you so that I know those of you 
who are sincere and those who are false.

32  Those who reject Allah and His messenger, who 
abstain from Allah’s religion themselves and also 
prevent others from it, and who go against the Mes-
senger and oppose him after it has become clear 
that he is a prophet, they do not harm Allah. They 
only harm themselves, and Allah will nullify their 
deeds.

33  O you who have faith in Allah, and who act 
on what He ordained, follow Allah and follow 
the Messenger by fulfilling their instructions and 
avoiding their prohibitions, and do not nullify your 
deeds by disbelief and ostentation.

34  Those who disbelieved in Allah and turned 
themselves as well as people away from Allah’s re-
ligion, and then passed away as disbelievers with-
out repenting, Allah will not overlook their sins by 
covering them, rather He will take them to task for 
it and He will enter them into the Fire to remain 
there forever.

35  So do not become weak, O believers, in confronting your enemy, and call them to peace before they call you to it, 
when you are dominant and have the upper hand over them. Allah is with you with His help and support. He will not 
reduce the reward of your deeds at all. Instead, He will give you an increase in it out of His bounty.

36  The life of the world is only play and amusement. An intelligent person should not become occupied by it instead of 
working for his Hereafter. If you have faith in Allah and His messenger, and you are mindful of Allah by fulfilling His 
instructions and avoiding His prohibitions, He will give you the reward of your deeds in full without any reduction, and 
He will not ask you for all of your wealth. He will only ask you for the Zakat.

37  If He had to ask you for all of your wealth and insist in this request from you, you will become miserly with it, and 
He will bring out the greed and miserliness in your hearts. Thus that fact He is not asking it from you is out of kindness.

38  Here you are being called to spend a part of your wealth in Allah’s path, and you are not asked to spend all your 
wealth. Some of you desist from the required spending out of miserliness. Whoever is too miserly to spend a portion 
of his wealth in Allah’s path, is actually being miserly to his own detriment, as he is depriving himself of the reward of 
spending. Allah is the Self-sufficient Who is not in need of your spending. You are the ones in need of Him. If you turn 
back from Islam to disbelief, He will destroy you and bring a people besides you. Then they will not be like you, but they 
will be obedient to Him.

 Beneficial Points:
1. The hypocrites have certain attributes by which they can be recognised no matter how hard they try to conceal them.
2. Tests are a divine practice to distinguish the believers from the hypocrites.
3. Allah supports His believing servants by His help and guidance.
4. It is Allah’s kindness to His servants that He does ask them to spend all of their wealth in Allah’s path.
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do t’u falë të këqijat e tyre dhe kjo tek Allahu është me të vërtetë një arritje madhështore. 
6  Ai do t’i dënojë hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtaret, të cilët mendojnë keq për Allahun. Ata do të lihen 

në mendimin e tyre të keq dhe zemërimi i Allahut do të bjerë mbi ta. Ai i mallkon, duke i përjashtuar prej mëshirës së 
Vet dhe u ka përgatitur Zjarrin e Xhehenemit. Sa vend i shëmtuar që është ai!

7  Allahut i përkasin ushtritë e qiejve dhe të Tokës. Me to Allahu përkrah kë të dojë nga robtë e Tij. Allahu është gjith-
monë i Plotfuqishëm, askush e asgjë nuk e mposhtë Atë. Ai është i Urtë në gjithçka që bën; në krijimin, caktimin dhe 
në mbikqyrjen e Tij.

8  Vërtetë që Ne, të kemi dërguar ty (o i Dërguar) si dëshmitar, që dëshmon të Vërtetën në këtë botë dhe që do të 
dëshmosh të Vërtetën e Umetit tënd në Ditën e Gjykimit. Ti do të jesh përgëzues i besimtarëve në lidhje me atë që ka 
përgatitur Allahu për ta, pra, triumf në këtë botë dhe Xhenet në botën tjetër. Ti do të jesh dhe paralajmërues e kërcënues 
ndaj mohuesve dhe atyre që të kundërvihen, me poshtërim e ndëshkim si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër në 
dënimin e përjetshëm.

9  Me shpresën se ju (o njerëz) do t’i besoni Allahut e të Dërguarit të Tij, do ta përkrahni të Dërguarin e Tij, duke e 
vlerësuar e nderuar atë më shumë se vetet tuaja, si dhe do ta madhëroni e lartësoni Allahun çdo mëngjes e mbrëmje.

 Mësime nga ajetet:
 Marrëveshja e Hudejbijes qe fillimi i fitores dhe çlirimi madhështor për Islamin e muslimanët.
 Qetësia e brendshme është një mirësi që e jep Allahu për shkak ndikimit që ka besimi. Ajo sjell qëndrueshmëri dhe 
siguri në jetën e besimtarit.
 Allahu do veprojë ndaj njerëzve ashtu siç ata i kanë mendimet e tyre për Allahun: nëse mendojnë mirë, do t’u japë të 
mira, e nëse mendojnë keq, do veprojë me ta ashtu siç ata mendojnë për Të.
 Obligimi i besimtarëve për ta nderuar e vlerësuar përtej vetes pozitën e të Dërguarit të Allahut.

SURJA “EL-FET’H”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Dhënia e lajmitë të mirë për Profetin j dhe be-
simtarët se do të çliriojnë Mekën dhe do të fuqi-
zohen.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ne, sapo të dhamë ty (o i Dërguar) një fitore 

të pamohueshme, duke filluar me marrëveshjen e 
Hudejbijes dhe të gjitha fitoret që vijnë pas saj.

2  Në mënyrë që nëpërmjet kësaj dhuntie, Allahu 
të t’i falë ty çfarë ka kaluar e çfarë do të vijë prej 
gjynaheve të mundshme, në të cilat mund të bjerë 
umeti yt, për shkak se nuk të kuptojnë, për të cilat 
ti nuk ke përgjegjësi. Kështu që Allahu ta plotësojë 
dhuntinë e Vet ndaj teje, duke e bërë fenë tënde 
dominuese mbi të gjitha fetë e besimet e tjera e të 
përforcojë ty në këtë udhëzim e Rrugë të Drejtë,

3  si dhe të të japë Allahu një ndihmë të fuqishme, 
që të mos ketë fuqi të përballet dot me të.

4  Allahu është Ai që zbriti qëndrueshmëri e qe-
tësi në zemrat e besimtarëve, në mënyrë që t’ua 
shtojë atyre edhe më shumë besimin, përmbi be-
simin që kanë, duke i bërë të sigurtë në fitoren e 
Allahut. Allahut i përkasin ushtritë e qiejve e të 
Tokës. Allahu është i Gjithëdijshëm e i Urtë, duke 
e vënë gjithçka në shërbim të besimtarëve të Vet 
të sinqertë,

5  me qëllim që t’i fusë besimtarët e besimtaret 
në kopshtet e Xhenetit, nën kështjellat e pemët e të 
cilëve rrjedhin lumenjtë e mrekullueshëm të Xhe-
netit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Gjithashtu, 

The Victory (Sūrah Al-Fath)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on the divine promise of victory and em-
powerment to His prophet and to the believers who 
are since in promoting the religion.

 Explanation:
1  I have given you, O Messenger, a clear victory 

by the Treaty of Hudaibiyya.
2  So that Allah may forgive you for your sins be-

fore this victory and after it and complete His fa-
vour on you by assisting your religion and guiding 
you to a straight path, in which there is no crooked-
ness, which is the straight path of Islam.

3  Allah will help you against your enemies with a 
mighty assistance that no one can remove.

4  Allah is the One Who sent down stability and 
tranquility into the hearts of the believers so that 
they increase in faith over and above their faith. To 
Allah alone belongs the forces of the heavens and 
the earth, He supports with them whoever of His 
servants He wishes. Allah knows the interests of 
His servants and He is Wise in the assistance and 
support that He gives.

5  To enter those men and women who have faith 
in Allah and in His Messenger into gardens with 
streams flowing under their palaces and trees, and 
obliterate from them their wrongdoings and not 
take them to task for it. That which has been men-
tioned - about the attainment of the objective of 
Paradise and removal of the dreaded culpability for 
wrongdoings - in the sight of Allah is a great suc-
cess that no other success can come close to.

6  And to punish the hypocrites, male and female, 
and to punish those men and women who ascribe partners to Allah, and who think that Allah will not assist His religion 
and not raise His word, and that fortune will turn against the believers, but fortune turned against them. Allah became 
angry with them because of their disbelief and evil thought and He expelled them from His mercy and prepared for them 
in the afterlife Hell, which they will enter to remain there forever. What a miserable place of return for them!

7  To Allah belong the forces of the heavens
and the earth. He supports with it whoever of His servants He wishes. Allah is Mighty Whom none can overcome; Wise 
in His creation, estimation and planning.

8   I have sent you - O Messenger - as a witness to give testimony against your nation on the day of resurrection, and as 
one to give good news to the believers of the victory and empowerment Allah has prepared for them in the world, and 
of the bliss He has prepared for them in the Hereafter, and to warn the disbelievers of the humiliation and defeat at the 
hands of the believers that He has prepared for them in the world, and the painful punishment awaiting them that He has 
prepared for them in the Hereafter,

9  in the hope that you have faith in Allah and have faith in His messenger, and you revere and honour His messenger, 
and that you glorify Allah at the beginning and at the end of the day.

 Beneficial Points:
1. The treaty of Hudaibiyya was the beginning of a great victory for Islam and the Muslims.
2. Serenity is one of the effects of faith that brings about tranquility and stability.
3. The danger of having evil thoughts about Allah, because Allah treats people in accordance to what they think of Him, 
(may He be glorified).
4. The obligation of honouring and revering the Messenger of Allah (peace be upon him).

٤٨٢٩
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keq për Allahun dhe për mosshoqërimin e Profetit në luftë ju ishit një popull që e meritonit të zhdukeshit.
13  Kush nuk i beson me sinqeritet Allahut dhe të Dërguarit të Tij, ai është mohues dhe Ne kemi përgatitur një Zjarr 

përcëllues Ditën e Gjykimit për ata që e mohojnë Allahun dhe të Dërguarin e Tij! 
14  Kjo, pasi vetëm Allahut i përket pushteti i qiejve dhe i Tokës. Ai fal me mëshirën e Vet kë të dëshirojë dhe dënon 

me drejtësinë e Vet kë të dojë. Allahu gjithmonë është Gjynahfalës dhe i Mëshirshëm ndaj atyre që pendohen sinqerisht 
e i kërkojnë Atij falje.

15  Ata që nuk ju bashkëngjitën juve do t’ju thonë gjithashtu: “Kur ju (o besimtarë)- të shkoni për të marrë plaçkën e 
luftës, të fituar në Hajber, të cilën Allahu jua pati premtuar se do t’ju jepet pas marrëveshjes së Hudejbijes, na lejoni edhe 
neve që t’ju bashkohemi e t’ju ndjekim!” Me këtë, ata dëshirojnë që të tregojnë se Fjala e Allahut është e ndryshueshme. 
Thuaju (o i Dërguar) atyre: “Ju nuk duhet që të na ndiqni në lidhje me këtë rast. Këtë premtim të Allahut, se atë plaçkë 
lufte do ta marrin vetëm ata që morën pjesë në marrëveshjen e Hudejbijes, tashmë Allahu jua ka sqaruar që herët! ” Aty 
ata do të thonë: “Jo, nuk është e vërtetë se ju po na ndaloni sepse po i përmbaheni një urdhri të Allahut, por ju këtë e 
bëni sepse keni zili pozitën dhe autoritetin tonë dhe doni të na poshtëroni!” Ata e thanë këtë për të treguar mprehtësinë 
e tyre, por në të vërtetë ata i kuptonin pak porositë e Allahut.

 Mësime nga ajetet:
 Pozita që ka Besëlidhja e Riduanit (Kënaqësisë së Allahut) është madhështore dhe besimtarët që e lidhën atë janë 
njerëzit më të mirë në faqen e tokës.
 Mendimi i keq se Allahu nuk e di se çfarë po bëhet në këtë botë e nuk i ndihmon besimtarët e Vet është shkaku kryesor 
i gjynaheve dhe krimeve, duke i dërguar njerëzit deri në mohimin e Zotit.
 Njerëzit me besim të dobët janë të pakët në kohën e frikës nga lufta e janë të shumtë në kohën e lakmisë.

10  O i Dërguar! Ata që të japin besën ty për të 
luftuar kundër idhujtarëve në Mekë (të cilët nuk 
i lejonin muslimanët për të hyrë në Mekë dhe u 
kishin shpallur luftë atyre duke pretenduar se kishin 
vrarë Othmanin, të deleguarin e Profetit a.s.), në 
të vërtetë ata po ia japin besën Allahut. Me këtë ata 
ngrenë lart fenë dhe Fjalën e Tij. Dora e Allahut 
është mbi duart e tyre! E kush e shkel këtë betim, 
në të vërtetë ai e shkel në dëm të vet dhe kjo nuk e 
dëmton aspak fenë e Allahut. Ndërsa kush e mban 
besën që i ka dhënë Allahut se do ta ndihmojë fenë 
e Tij, Ai ka për t’i dhënë një shpërblim madhështor: 
Xhenetin e përjetshëm.

11  Do të të vijnë ty (o i Dërguar) pas kësaj beduinët 
(nomadët e shkretëtirës), të cilët nuk u bashkuan me 
ju që në fillim, e do të thonë: “Na penguan pasuritë 
dhe familjet tona, prandaj lutju Allahut që të na falë 
dhe të mos na bjerë ndonjë ndëshkim prej Tij!” Ata, 
në të vërtetë, janë duke thënë me gjuhën e tyre, atë 
që nuk është në zemrat e tyre. Thuaju (o i Dërguar): 
“E kush mund të zotërojë diçka që do mund t’ju 
shpëtojë juve prej Allahut, nëse Ai do dëshirojë t’ju 
godasë me ndonjë të keqe apo dëshiron që t’ju japë 
ndonjë të mirë?!” S’ka nevojë, pasi Allahu është 
gjithmonë në dijeni rreth jush, madje edhe për këtë 
shtirje që jeni duke sajuar.

12  Përkundrazi, nuk ishte preteksti juaj për ruaj-
tjen e bagëtive, pasurive dhe familjeve, ai që ju 
pengoi t’i bashkoheshit të Dërguarit! Ju menduat 
se i Dërguari dhe besimtarët që ishin me të, nuk do 
ktheheshin të gjallë tek familjet e tyre në Medinë, 
për shkak të asaj që do t’u ndodhte. Këtë dëshirë 
jua zbukuroi shejtani në zemër dhe menduat keq për 
Zotin Tuaj, duke kujtuar se Ai nuk do ta ndihmonte 
të Dërguarin e Vet. Pikërisht për këtë mendim të 

10  Those who pledge the allegiance of Al-Ridwan 
to you, O Messenger, to fight the idolaters of Mak-
kah, are only pledging allegiance to Allah, because 
He is the One Who instructed them to fight the idol-
aters and He is the One Who will give them recom-
pense. The hand of Allah is over their hands at the 
time of the pledge and He is aware of them. Noth-
ing of theirs is hidden from them. Whoever breaks 
his pledge and does not fulfil the promise he made 
with Allah to assist His religion, then his breaking 
his pledge and promise is to his own detriment. Al-
lah is not harmed by that. Whoever fulfils his prom-
ise to Allah to assist His religion, Allah will grant 
him a great reward, which is Paradise.

11  Those desert Arabs whom Allah had kept be-
hind from accompanying you, O Messenger, on 
your journey to His House will say to you when 
you reproach them: ‘Taking care of our wealth and 
looking after our children kept us busy from going 
out with you. So ask for forgiveness from Allah on 
our behalf for our sins.’ They say with their tongues 
what is not in their hearts by asking the Prophet 
(peace be upon him) to seek forgiveness for them; 
because they have not repented from their sins. Say 
to them: No one can do anything for you against 
Allah, if He intends good for you, or if He intends 
bad for you. Rather, Allah is well aware of what 
you do. Nothing of your actions is hidden from Him 
no matter how much you try to conceal it.

12  The excuse of being preoccupied with taking 
care of your wealth and children as presented by 
you was not the reason for remaining behind going 
out with him. Rather, you thought that the Messen-
ger and his companions will all die and they won’t return to their families in Madina. Satan also made this seem fine in 
your hearts and you had an evil thought about your Lord that He will not help His prophet. You were a ruined people 
because of the evil thought that you had about Allah and because of your remaining behind His messenger.

13  The person who does not have faith in Allah and His Messenger is a disbeliever. I have prepared on the Day of Res-
urrection for those who deny Allah a blazing fire by which they will be punished.

14  To Allah alone belongs the control of the heavens and the control of the earth. He forgives the sins of those of His serv-
ants whom He wills and enters them into Paradise through His grace. He punishes those of His servants whom He wills 
out of His justice. Allah forgives the sins of those of His servants who repent to Him and He is merciful towards them.

15  Those whom Allah had kept behind - when you, O believers, set off to take the spoils of Khaybar which Allah had 
promised you after the Treaty of Hudaibiyya, will say: ‘Let us go out with you to get some of it.’ These people who were 
left behind want to change, by this request of theirs, Allah’s promise that He made to the believers after the Treaty of 
Hudaibiyya to give them alone the spoils of Khaybar. Say to them, O Messenger: You will never follow us to those spoils, 
because Allah has promised us that the spoils of Khaybar are only for those who were present at Hudaibiyya. They will 
say: Your preventing us from following you to Khaybar is not an instruction from Allah, but because you are jealous of 
us. The matter is not as these people who were left behind claim. Rather, they do not understand Allah’s instructions and 
prohibitions except a little, and therefore they have fallen into going against Him.

 Beneficial Points:
1. The status of the pledge of allegiance of Al-Ridwan is great in Allah’s sight and the people of this pledge are the best 
people on the face of the earth.
2. Presenting false excuses is the attribute of those who are weak in faith.
3. Those who are weak in faith are few in number at the time of anxiety but many at the time of desiring something.
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të tjera të mëdha, në triumfet e tjera, por Ai jua shpejtoi këtë fitore të Hajberit, se kishit nevojë. Ai i pengoi duart e nje-
rëzve kundër jush, sa ishit të pafuqishëm, si argument i mjaftueshëm për besimtarët për të qenë të bindur në premtimet 
e Allahut, si dhe t’ju udhëzojë më shumë duke ju edukuar dhe përforcuar në këtë Rrugë të Drejtë.

21  Gjithashtu të tjetra fitore, pasuri e perandori shumë më të mëdha se këto Allahu i ka përfshirë me Fuqinë dhe 
Madhështinë e Vet për ju, të cilat ju kurrë nuk do mund t’i kishit më parë.. Allahu është i Fuqishëm për çdo gjë kurdoherë.

22  Madje, edhe nëse mohuesit do t’ju luftonin,ata do të sprapseshin sërish. Pas kësaj, ata nuk do të gjenin as mbrojtës 
dhe as ndihmues që t’i shpëtonte prej dënimit të Allahut.

23  Ky ligj (fitorja e besimtarëve e mposhtja e mohuesve) është ligj i pandryshueshëm i Allahut (për çdo kohë e çdo 
vend), i cili është përmbushur edhe në popujt e mëparshëm. Në ligjin e pandryshueshëm të Allahut nuk do të gjesh (o i 
Dërguar) asnjë përjashtim e asnjë ndryshim.

 Mësime nga ajetet:
 Paralajmërimet e Kuranit në lidhje me çështje të fshehta që do të ndodhnin në të ardhmen, siç ishin çlirimet dhe fitoret 
Islame, janë argument i prerë se Kurani Fisnik është prej Vetë Allahut.
 Në Sheriatin Islam i jepet përparësi tolerancës, butësisë dhe lehtësimeve.
 Shpërblimi i madh për besimtarët që dhanë besën e Riduanit (besën e Kënaqësisë së Allahut) përfshinte një pjesë të 
menjëhershme, ndërsa pjesa tjetër e shpërblimit të Allahut do të ishte në botën tjetër në ahiret.
 Triumfi i së Vërtetës dhe i ithtarëve të saj mbi sistemin e rremë dhe pasuesit e tij është një ligj hyjnor i pashmang-
shëm.

16  Thuaju (o i Dërguar) beduinëve (nomadëve të 
shkretëtirës), që nuk ju bashkuan juve më parë, për 
në Mekë: “Juve do t’ju bëhet thirrje për të luftuar 
kundër një populli, të cilët janë më të ashprit e më 
të egrit në luftë. Ndaj tyre nuk do të ketë asnjë 
mundësi tjetër, përveçse ose t’i vrisni, ose të bëhen 
muslimanë. Nëse ju do t’i përgjigjeni pozitivisht 
kësaj thirrjeje, Allahu ka për t’ju dhënë një shpër-
blim të mrekullueshëm, si në këtë botë, ashtu edhe 
në botën tjetër. Por, nëse ju sprapseni, ashtu siç u 
sprapsët edhe më parë, Ai ka për t’ju dënuar ashpër, 
si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër.

17  Nuk është gjynah as për të verbrin, as për të 
çalin, as për të sëmurin, që të mos dalë në ekspe-
dita luftarake. Dijeni se kush e ndjek Allahun dhe 
të Dërguarin e Tij, Allahu ka për ta futur atë në 
kopshtet e Xhenetit, nën kështjellat dhe pemët e të 
cilit rrjedhin lumenj të mrekullueshëm. Ndërsa kush 
largohet ndaj bindjes së Allahut dhe të Dërguarit 
të Tij, Allahu ka për ta ndëshkuar me një dënim të 
dhembshëm në Zjarrin e Xhehenemit.

18  Tashmë Allahu është i Kënaqur prej besimtarë-
ve që morën pjesë në marrëveshjen e Hudejbijes, 
kur ata të jepnin ty besën (o i Dërguar) nën hijen 
e pemës. Ndërkohë Allahu dinte gjithçka që ata 
kishin në zemrat e tyre, si besimin, sinqeritetin dhe 
v vërtetësinë. Kështu, Ai zbriti qetësi e siguri mbi 
ta dhe i shpërbleu ata me një fitore të afërt: fitoren 
e Hajberit, si zëvendësim i asaj që nuk e arritën 
në Mekë,

19  si dhe plaçka të mëdha lufte, që do t’ua marrin 
atyre. Allahu është gjithmonë i Plotfuqishëm t’i 
mposhtë ata edhe pa ju, por Ai është edhe i Urtë dhe 
gjithçka e bën sipas urtësisë së Vet absolute.

20  Allahu ju ka premtuar (o besimtarë) edhe plaçka 

16  O Messenger! Say to those bedouins who failed 
to travel to Makkah with you, testing them: “You 
will soon be called to fighting against a strong, 
courageous group of people whom you shall either 
have to fight in the path of Allah, or they may enter 
into Islam without a fight. If you obey Allah in Him 
inviting you to fight them, He will give you a good 
reward, i.e. Paradise, but if you turn away from His 
obedience, just like you turned away from travel-
ling with the Messenger to Makkah, He will inflict 
a painful punishment on you.”

17  There is no sin on a person excused due to blind-
ness, disability or illness if he fails to fight in the 
path of Allah. Whoever obeys Allah and His Mes-
senger, He will enter him into gardens under the 
trees and palaces of which rivers flow; whilst who-
ever turns away from their obedience, Allah will 
inflict a painful punishment on him.

18  Verily, Allah was pleased with the believers 
when they were giving their oaths to you at Ḥuday-
bīyyah i.e. Bay‘at Al-Riḍwān under the tree. Allah 
knew of the faith, sincerity and honesty in their 
hearts and sent down tranquility on their hearts. 
And He rewarded them for it with a victory in the 
near future i.e. the victory over Khaybar, as conso-
lation for them missing out on being able to enter 
Makkah.

19  And He also granted them with many spoils that 
they took from the people of Khaybar. Allah is the 
Almighty whom no one can overcome; the Wise in 
His creation, decree and management.

20  O believers! Allah promises you of acquiring 
many spoils in future Islamic victories, but He has 

given you the spoils of Khaybar in advance and stopped the hands of the Jews when they intended to capture your fam-
ilies after you. And He has done this so that these advanced spoils become a sign for you of the help of Allah and His 
support for you. And Allah guides you to a straight path in which there is no deviance.

21  And Allah promises you with spoils you have not yet been able to attain. Allah alone is capable of letting you acquire 
them; they are part of the plans and knowledge of Allah. Allah is capable of everything; nothing is outside His ability.

22  O believers! If those who disbelieved in Allah and His Messenger were to fight you, they would turn their backs, 
defeated and fleeing. They would not find any guardian who would take care of their matter, nor any helper who would 
help them in fighting against you.

23  The believers being victorious and consequent defeat of the disbelievers is established in every place and era; it is a 
divine custom of Allah prevalent in the nations that have passed before these rejectors. O Messenger! You will not find 
any change in the divine custom of Allah.

 Beneficial Points:
1. The Qur’ān informs of matters of the future which occurred afterwards, like the victories of Islam. It is a definitive 
proof that the noble Qur’ān is a revelation from Allah.
2. The rulings of the Shariah are based on gentleness and ease.
3. The reward of those who took part in Bay‘at Al-Riḍwān is part advanced in this world, and part saved for them in 
Hereafter.
4. The truth and people of the truth being ultimately victorious over falsehood and its people is a divine custom of Allah.
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për të refuzuar me këtë të Dërguarin të bënte atë vit haxhin (vitin e marrëveshjes së Hudejbijes). Mirëpo, Allahu zbriti 
qetësinë mbi të Dërguarin e Vet dhe mbi të gjithë besimtarët që ishin me të, duke mos lejuar që t’i rrëmbente zemërimi, 
lidhur me atë që flisnin e kushtëzonin idhujtarët në atë marrëveshje. Ai ua bëri obligim besimtarëve t’i përmbahen Fjalës 
së Devotshmërisë (shehadetit) - fjalës: La ilahe il’Allah (Nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Allahut) dhe të 
mos flisnin e të mos vepronin ndryshe. Besimtarët e kishin detyrë më shumë se çdokush tjetër t’i përmbaheshin shehadetit 
dhe të zbatonin kushtet e tij,. Allahu i dinte më mirë gjërat e gjithmonë ka qenë i Gjithëdijshëm për çdo gjë.

27  Allahu ia vërtetoi ëndrrën e Pejgamberit të Vet, duke ia realizuar atë ashtu siç e pati parë dhe ua pati treguar shokëve 
të vet: “Vërtet që keni për të hyrë në Xhaminë e Shenjtë (Qabe) - Insha-Allah (Në dashtë Allahu)! Keni për të hyrë të 
sigurt prej armiqve tuaj, duke i kryer të gjitha ritualet e Haxhit, bashkë me rruajtjen e kokave tuaja apo shkurtimin e 
flokëve, pa iu frikësuar askujt, për shkak të madhështisë që do të keni.” Në lidhje me marrëveshjen e Hudejbijes (pa-
varësisht mospëlqimit tuaj e pavarësisht moshyrjes tuaj atë vit në Mekë), Allahu e dinte atë që ju nuk e dinit. Në vend 
të hyrjes në Mekë, Ai ju dhuroi një çlirim që ishte më afër jush, çlirimin e Hajberit. Me këtë fitore Ai ju e dha autoritet 
e fuqi e pasandaj ju mundësoi çlirimin e plotë të Mekës, madje pa gjakderdhje e pa luftë.

28  Allahu (o njerëz) është Ai që e ka dërguar Pejgamberin e Vet me një Udhëzim dhe fe të vërtetë, që ta bëjë dominuese 
mbi të gjitha fetë që përballen me të. Për këtë, mjafton që Vetë Allahu është Dëshmitar. 

 Mësime nga ajetet:
 Pengimi i njerëzve nga Rruga e Allahut është një krim i shëmtuar dhe tek Allahu ka një dënim të dhembshëm.
 Rregullimi e drejtimi i punëve që ua bën Allahu robërve të Vet është përtej dijes e perceptimit të tyre.
 Zëvendësimi i faktorëve unifikues e bashkues të fesë me elementë të tjerë si: racizmi, patriotizmi dhe ndarjet krahinore 
është e papranueshëm.
 Dominimi i Islamit është ligj i pandryshueshëm e një premtim prej Vetë Allahut, që është realizuar.

24  Është Ai që i pengoi duart e idhujtarëve të 
ngriheshin kundër jush, kur u ngritën fshehurazi 
tetëdhjetë të rinj prej tyre për t’ju goditur pas shpine 
në rrethinën e Mekës. Ai i mbajti duart tuaja që të 
mos i ngrinit armët kundër tyre, për t’i vrarë apo 
për t’i lënduar, si dhe ju bëri dominues mbi ta që 
t’i zinit robër, para se ata të ndiznin luftën mes 
jush dhe banorëve të Mekës. Në këtë mënyrë u 
shua një gjakderdhje e madhe që mund të ndodhte 
për shkak të papjekurisë së tyre. Allahu sheh për-
herë atë që ju veproni dhe nuk i shpëton asgjë prej 
punëve tuaja.

25  (Banorët e Mekës) janë ata që e mohuan Alla-
hun dhe të Dërguarin e Tij, ju penguan juve prej 
Xhamisë së Shenjtë (Qabes). Ata penguan edhe 
kurbanet, që të mos arrinin në vendin e caktuar 
për flijim. Sikur të mos kishte pasur mes popullit 
të tyre burra besimtarë dhe gra besimtare, të cilët 
e mbanin të fshehtë besimin e tyre nga frika e nuk 
do i kishit njohur, kishit për t’i vënë ata përpara, 
duke i vrarë së bashku me mohuesit. Pas kësaj do 
t’ju binte juve turpi e faji për këto vrasje pa dije, 
shoqëruar me hidhërim e dëmshpërblim.. 
Nëse nuk do të kishte qenë kjo, Allahu do të kishte 
ndezur luftën mes jush e mes tyre, me qëllim që 
Allahu ta merrte në mëshirën e Vet (Xhenet) kë të 
dëshironte prej besimtarëve. Ndryshe, po të kishin 
qenë ata të veçuar e të ndarë prej njëri-tjetrit, Ne 
do t’i kishim dënuar ata mohues nëpërmjet jush 
me një dënim vërtetë të dhembshëm, për shkak të 
asaj që patën vepruar.

26  Sidomos kur mohuesit rizgjuan në zemrat e 
njëri-tjetrit arrogancën (racizmin fisnor e krahinor). 
Ajo arrogancë nuk i shërbente asnjë të vërtete, por 
i përkiste kohës së injorancës e ndjekjes së tekave, 

24  He is the one who prevented the hands of the 
idolaters from getting to you when approximately 
seventy men came at Ḥudaybīyyah, intending to 
cause you harm. He stopped you from them; you 
did not kill them or cause them any harm. Rather, 
you freed them after Allah made it possible for you 
to capture them. And Allah is watchful over your 
actions; none of your actions are hidden from Him.

25  They are the ones who disbelieved in Allah and 
His Messenger, and stopped you and the sacrificial 
animals from Al-Masjid Al-Ḥarām. The animals 
remained barred from reaching the Ḥaram where 
they were to be sacrificed. Had it not been for a 
few believing men whom you did not know were 
believers, and by killing the disbelievers you could 
have killed them also, and incurred sin and had to 
pay blood money unknowingly, Allah would have 
allowed you to liberate Makkah so that He may en-
ter into His mercy whoever He wished i.e. the be-
lievers in Makkah. If the disbelievers were distin-
guished from the believers in Makkah, Allah would 
have definitely punished those who disbelieved in 
Him and His Messenger with a painful punishment.

26  Remember when those who disbelieved in Al-
lah and His Messenger harboured in their hearts the 
pride of ignorance; an ignorance that was linked to 
desires and not the truth. They haughtily rejected 
the entrance of the Messenger of Allah (peace be 
upon him) into Makkah the year of the treaty of Ḥu-
daybīyyah, fearing and blaming him that he would 
overpower them and take control over it. Therefore, 
Allah sent down tranquility from Himself upon the 
His Messenger and upon the believers so their an-
ger did not lead to them confronting the idolaters with the same actions. Allah made the believers firm upon the statement 
of truth, i.e. ‘There is none worthy of worship except for Allah’, and kept them firm upon fulfilling its rights which they 
fulfilled. The believers were more worthy of this statement than others, and more deserving of it because of the goodness 
within their hearts that Allah knew of. And Allah is aware of everything; nothing is hidden from Him.

27  Verily, Allah truly made the dream of His Messenger a reality; He showed it to him in his sleep and he them informed 
his companions of it. The dream was that he and his companions were entering the sacred house of Allah in safety from 
their enemies, with some of them having shaved their heads and some having only trimmed their hair, indicating the com-
pletion of their acts of pilgrimage. O believers! Allah knows some advantages that you did not know of, and so instead 
of making the dream a reality by letting you enter Makkah that year, He will give you a victory in the near future i.e. the 
signing of the treaty of Ḥudaybīyyah and the conquest of Khaybar that followed it at the hands of the believers who had 
witnessed Ḥudaybīyyah.

28  Allah is the one who sent His Messenger Muhammad (peace be upon him) with a clear message and a true religion: 
the religion of Islam, so that He may make it prevail over all its opposing religions. Allah has testified to that, and He is 
sufficient as a witness.

 Beneficial Points:
1. Preventing from the path of Allah is a crime that deserves a painful torment.
2. Allah’s management of the requirements of His servants is beyond their limited understanding.
3. We have been warned against taking pride in our forefathers and gender on account of religion.
4. The dreams of the prophet are true, and they are a type of revelation.
5. It is not necessary that a true dream becomes a reality immediately.
6. The prevailing of the religion of Islam is a divine promise and custom of Allah that will soon occur.
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zbatim porositë e Tij! Mos u nxitoni të thoni e të veproni diçka, para se ta shqyrtoni atë më parë me porositë e Allahut 
dhe të Pejgamberit të Tij! Kini frikë Allahun dhe ruhuni prej ndalesave të Tij! Allahu është Dëgjues i asaj që thoni, i 
Gjithëdijshëm i gjithçkaje që mendoni e veproni dhe ka për t’ju marrë në llogari për to.

2  O ju që i keni besuar Allahut, duke i vënë në zbatim porositë e Tij! Mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e Profetit kur 
të flisni me të, duke shpërfillur autoritetin e Tij!Mos iu drejtoni atij siç i drejtoheni njëri-tjetrit me emër e pasthirrma, si 
të ishte dikush i nivelit tuaj! Por thirreni atë me edukatë: “O Profet” ose: “O i Dërguar i Allahut!”, në mënyrë që mos 
t’ju shfarosen sevapet e veprat tuaja të mira ashtu pa e kuptuar.

3  Vërtet, ata që ulin zërin përpara të Dërguarit të Allahut, duke i dhënë përparësi fjalës së tij mbi fjalët e tyre, të tillëve 
Allahu ua ka pastruar zemrat në devotshmëri dhe e ka provuar sinqeritetin e tyre. Për ta do të ketë falje gjynahesh, të 
cilat Allahu nuk do ua llogarisë dhe do të ketë një shpërblim të madh në Ditën e Gjykimit, duke u futur në Xhenet.

*Meqë dhomat e grave të Pejgamberit j ishin ngjitur me Xhaminë e tij në Medinë, kishte disa njerëz, që, kur vinin në 
xhami, e thërrisnin atë sikurse thërrisnin njëri-tjetrin për të dalë, pa i dhënë rëndësi kësaj. Ndaj:

4  Ata të cilët të thërrasin ty (o i Dërguar) pas mureve të dhomave tuaja, vërtetë që shumica e tyre nuk dinë dhe nuk e 
mendojnë se edhe ti ke nevojë për t’u qetësuar e ke detyrime familjare.

 Mësime nga ajetet:
 Islami e ka bërë detyrim mëshirën e dashurinë ndaj besimtarëve, por jo ndaj mohuesve që na luftojnë.
 Unifikimi dhe bashkëpunimi janë prej moralit dhe virtyteve të Shoqëruesve (Sahabëve) të Profetit j .
 Kush ndien se ka në zemrën e vet urrejtje ndaj sahabëve të nderuar, le ta dijë mirë se besimi i tij është në pikëpyetje. Kjo 
bazuar në pjesën e ajetit “..në mënyrë që nëpërmjet tyre t’ua shtojë mllefin e urrejtjen edhe më shumë mohuesve...”.
 Obligimi për t’u edukuar me moralin e virtytet e Pejgamberit j, me Sunetin e tij dhe me trashëgimtarët e dijes së lënë 
prej tij, që janë dijetarët (njohës të Kuranit e Sunetit, sipas mënyrës së sahabëve).

29  Muhammedi është Pejgamber i Allahut dhe 
sahabët (shoqëruesit) e tij janë të ashpër në luftë 
ndaj mohuesve dhe të mëshirshëm e të dashur me 
njëri-tjetrin. I sheh se si ata bien së bashku në ruku 
dhe në sexhde, duke kërkuar prej Allahut mirë-
sinë dhe kënaqësinë e Tij (që Ai t’i falë, t’i fusë në 
Xhenet e të jetë i Kënaqur me ta). Në fytyrat e tyre 
duket çiltërsia, mirësia e shenjat e sexhdes.” Ky 
është përshkrimi i tyre në Teurat. Ndërsa në Ungjill 
përshkruhen kështu: “Ata janë si fara (e sinapit), 
që, pasi është mbjellë në tokë, fillon të nxjerrë fi-
lizin e vet të brishtë e të hollë, pastaj vjen duke e 
forcuar e duke e trashur, derisa rritet dhe drejton 
kërcellin e vet. Mandej fuqia e bukuria e asaj bime 
i mahnit edhe vetë bujqit që e kanë mbjellë!” Ky 
është besimi, të cilin Allahu e mbolli në zemrat e 
tyre (sahabëve), që, nëpërmjet fitoreve që ua mu-
ndësoi atyre, Allahu t’ua shtojë edhe më shumë 
mllefin e urrejtjen atyre që e mohuan Allahun dhe 
të Dërguarin e Tij. Ndërsa atyre që besuan e bënë 
vepra të mira, Allahu u premtoi falje gjynahesh dhe 
shpërblim madhështor nga ana e Tij, duke qenë i 
kënaqur me të gjithë ata që e besuan, e shoqëruan 
dhe ndihmuan të Dërguarin e fenë e Tij.

SURJA “EL-HUXHURAT”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Etika e të folurit dhe ndikimi që ka gjuha në besimin 
e individit dhe moralin shoqëror.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  O ju që i keni besuar Allahut, duke i vënë në 

29  Muhammad is the Messenger of Allah, and his 
companions are strict against the combatant dis-
believers and merciful, affectionate and friendly 
among themselves. O onlooker! You will see them 
bowing and prostrating, seeking from Allah that He 
grace them with forgiveness, a generous reward 
and that He becomes pleased with them. Their 
mark is on their faces as a result of prostrating in 
obedience to Allah. That is how they have been de-
scribed by the Torah: the book that was revealed to 
Moses (peace be upon him). As for their mention in 
the Gospel which was revealed to Jesus, it is that 
they are likened in their assisting one another and 
perfection like crops that have emerged as small, 
then strengthened and stood straight up, pleasing 
the farmers with their strength and perfection. It is 
so that the disbelievers are angered by the strength, 
steadfastness and perfection they see within them. 
And Allah has promised those of the companions 
who have faith in Him and do good deeds forgive-
ness for their sins - they will not be taken to ac-
count over them, and a great reward from Himself 
i.e. Paradise.

The Dwellings (Sūrah Al-Ḥujurāt)
 Topic of the Sūrah:

Emphasis on developing the Muslim community 
with the perfections of faith and character, after 
many had accepted Islam in the year of the delega-
tions in their diversity.

 Explanation:
1  O those who have faith in Allah and follow 

whatever He legislates! Do not precede Allah or 
His Messenger in speech or action, and be mindful of Allah by fulfilling His commands and refrain from that which He 
has prohibited. Indeed, Allah is hearing of your statements, aware of your actions. He does not miss any of them and will 
soon requite you for them.

2  O those who have faith in Allah and follow whatever He legislates! Show good manners with His Messenger: do not 
raise your voices in his presence nor speak loudly to him out of respect for him, like you raise your voices to each other 
whilst talking to them. It is feared that the rewards of your deeds are nullified if you do so, whilst you do not realise they 
have been nullified.

3  Indeed, those who lower their voices near the Messenger of Allah (peace be upon him), they are the ones whose hearts 
Allah has examined for His consciousness, and chosen them for it. For them is forgiveness for their sins; they will not be 
accounted for them, and they will receive a great reward on the Day of Judgement, which will be that Allah enters them 
into Paradise.

4  O Messenger! Indeed, those bedouins who call out to you from behind the dwellings of your wives, the majority of 
them do not understand, so do not worry about them, because if they were understanding, they would surely show good 
manners to you and would definitely wait until you came out to them. Then, when you came out to them, they would 
speak to you about their matters by lowering their voices. However, most of them have not yet understood this.

 Beneficial Points:
1. The companions of the Messenger of Allah (peace be upon him) enjoy a privilege over all people since Adam, except 
for the Prophets.
2. Showing mercy to the believer and strictness to the combatant disbeliever has been legislated by Allah.
3. Coherence and assisting one another are characteristics of the companions of the Messenger (peace be upon him).
4. Disbelief is feared upon whoever finds dislike in his heart for the noble companions.
5. It is obligatory to show good manners to the Messenger of Allah (peace be upon him), and to his sunnah and his in-
heritors (the scholars).

٤٩١٨
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të keqen, në fakt është mirësi e dhunti, të cilën jua ka dhuruar vetë Allahu. Allahu është i Gjithëdijshëm për dukshmërinë 
dhe brendësinë e robërve të Vet. Ai është i Urtë në gjithçka që ju porosit e ju urdhëron.

9  Nëse dy grupe besimtarësh e luftojnë njëri-tjetrin, kërkojuni atyre të pajtohen e të vënë në zbatim fenë e Allahut mes 
tyre. Nëse njëra palë e refuzon pajtimin dhe sulmon, atëherë ngrihuni kundër palës agresore, derisa ajo të kthehet tek 
gjykimi i Allahut. Nëse kthehet tek gjykimi i Allahut, atëherë rregullojeni situatën mes palëve me anë të drejtësisë që u 
ka zbritur Allahu, pa mbajtur anën e asnjërës palë. Tregohuni të paanshëm në zbatimin e kësaj drejtësie e mos t’ju shtyjë 
urrejtja apo pakënaqësia ndaj cilësdo palë e t’i bëni padrejtësi Allahu i do ata që janë korrekt në mbajtjen e drejtësisë, 
madje edhe kundër vetes, të afërmve dhe interesit të tyre.

10  Nuk ka dyshim se besimtarët janë vëllezër në besim, prandaj angazhohuni në përmirësimin e marrëdhënieve mes 
vëllezërve tuaj në konflikt dhe frikësojuni Allahut! Shmangni çdo padrejtësi (për përfitime e interesat t të kësaj bote), 
me shpresën që të mëshiroheni në të dyja botët.

11  O ju që i keni besuar Allahut, me vënien në zbatim të porosive të Tij! Askush prej burrave të mos e përqeshë një 
burrë tjetër, pasi ndoshta të përqeshurit janë më të mirë tek Allahu se ata që përqeshin, ngase vlerën tuaj të vërtetë e di 
vetëm Allahu. As gratë të mos i përqeshin gratë e tjera, pasi ndoshta të përqeshurat janë më të mira tek Allahu se ato që 
përqeshin. Mos e ofendoni veten tuaj duke ofenduar tjetrin, por konsiderojeni edhe tjetrin si veten tuaj! Mos i mvishni 
njëri-tjetrit nofka të këqija, ashtu siç bënin të shthururit para Islamit. Kush e bën këtë, ai është i prishur. Sa e shëmtuar 
është që dikush të quhet “i poshtër” pasi pati besuar më parë! Ata që nuk pendohen prej këtij gabimi, ata janë keqbërës 
dhe kanë dëmtuar veten.

 Mësime nga ajetet:
 Detyrimi për ta verifikuar saktësinë e lajmeve, veçanërisht ato që kanë si burim njerëz të shthurur dhe pa dinjitet.
 Detyrimi për t’i pajtuar grupet muslimane që janë në konflikt e në luftë me njëri-tjetrin dhe lejimi i luftës kundër atyre 
që dëshirojnë të vazhdojnë në armiqësi dhe refuzojnë pajtimin.
 Prej të drejtave të vëllazërisë në besim janë: përmirësimi i marrëdhënieve të palëve në konflikt, largimi prej provoki-
meve që nxisin zemërimin apo shqetësimin e ndjenjave të tjetrit, qoftë me anë të përqeshjes, turpërimit dhe ofendimit 
me anë të etiketimeve dhe nofkave të shëmtuara.

5  Sikur ata që të thërrasin ty (o i Dërguar) pas 
mureve të dhomave tua, të duronin dhe mos të të 
shqetësonin, derisa ti vetë të dilje tek ata dhe të të 
flisnin me zë respektues, do të kishte qenë më mirë. 
Në këtë mënyrë ata do të respektonin dhe nderonin. 
Megjithatë, Allahu është Gjynahfalës dhe Mëshi-
rues për të gjithë ata që nuk i bëjnë këto qëllimisht 
dhe i kërkojnë Atij falje e mëshirë.

6  O ju që i keni besuar Allahut, me zbatimin e 
porosive të Tij! Nëse një i poshtër (mashtrues, 
gjynahqar e i prishur), të cilin ju nuk e njihni për 
të devotshëm e të besueshëm, ju sjell ndonjë lajm 
rreth dikujt, verifikojeni vërtetësinë e atij lajmi! 
Mos nxitoni për t’i besuar menjëherë, në mënyrë 
që të mos dëmtoni dikë padrejtësisht e të bëni një 
krim pa dijeninë tuaj e pas kësaj të bëheni pishman 
për atë që keni bërë, duke besuar mashtruesin dhe 
goditur të pafajshmit.

7  Dijeni (o besimtarë) se në mesin tuaj është i 
Dërguari i Allahut, të cilit po i zbritet shpallje. 
Prandaj kini kujdes e mos flisni e veproni diçka 
në kundërshtim të porosive e shembullit të tij, pasi 
kjo është në të mirën tuaj. Nëse ai do t’ju ndiqte 
juve në shumicën e gjërave që i sugjeroni, ju do të 
kishit dështuar e do ia kishit vështirësuar çështjet 
vetes, gjë të cilën ai nuk e dëshiron për ju. Mirë-
po Allahu, prej mirësisë së Vet, jua bëri të dashur 
imanin (besimin e bindjen) dhe jua zbukuroi atë 
në zemrat tuaja dhe ju bëri besimtarë. Po ashtu jua 
bëri të urryer kufrin (mohimin), poshtërsitë dhe 
kundërshtimin e Zotit. Pikërisht ata që i fituan këto 
virtyte janë padyshim ndjekësit e rrugës së drejtë 
e të vërtetë.

8  Kjo që ju është mundësuar juve, duke e bërë 
besimin të dashur për zemrat tuaja dhe duke urryer 

5  O Messenger! If these people who call out to 
you from behind the dwellings of your wives were 
to have waited and not called out to you until you 
came out to them, then talked to you in lowered 
voices, it would have been better for them than call-
ing out to you from behind the dwellings, because 
it would have been more dignified and respectful. 
And Allah Forgiving of the sins of those of them 
who repent, and others. He Forgiving of them due 
to their ignorance, and is merciful to them.

6  O those who have faith in Allah and act upon 
whatever He legislates! If a wrongdoer brings some 
news about a group of people to you, then verify 
the truth of that news and do not hasten towards 
accepting it, in fear that if you accept it without 
verifying it, you could harm a group of people ig-
norantly. Then after having harmed them, you will 
regret it when the falsehood of the news becomes 
clear to you.

7  O believers! Know that amongst you is the Mes-
senger of Allah upon whom revelation descends, so 
beware of lying in case he receives revelation in-
forming him of your lying. He is better aware of 
your needs; if he was to obey you in many of the 
things you suggest, you would surely fall into dif-
ficulty which he would not want for you. However, 
Allah has, through His grace, made faith beloved to 
you and has beautified it for your hearts and so you 
accepted it, while making you hate disbelief, diso-
bedience and sin. Those who possess these qualities 
are the ones who are treading the path of correct-
ness and righteousness.

8  The beautification of goodness and hating of 
evil that you have achieved is only through the grace of Allah which He bestowed upon you and favoured you with. And 
Allah is aware of those of His servants who are grateful to Him and so He gives them the ability; He is Wise in that He 
places each thing in its appropriate place.

9  O believers! If two groups of believers quarrel with one another, then reconcile between them by inviting them to 
let the law of Allah be the judgement between them. Then, if one of the two reject the reconciliation and transgresses, 
fight the transgressing group until it returns to accepting the command of Allah. If it returns, reconcile between the two 
groups with fairness and justice. And be fair in your judgement between them, indeed, Allah loves those who are fair in 
their judgement.

10  The believers are brothers in Islam, and brotherhood in Islam demands that you, O believers, reconcile between your 
quarrelling brothers. And be mindful of Allah by fulfilling His commands and refrain from that which He has prohibited; 
in the hope that you will be shown mercy.

11  O those who have faith in Allah and act upon what He has legislated! A group of you should not mock another; perhaps 
those that have been mocked are better according to Allah. True consideration is only for what Allah considers. And a 
group of women should not mock another group of women; perhaps the group mocked at is better according to Allah. Do 
not taunt the souls of your brothers, because they are like your own souls, and do not call others with names they do not 
like - as was the case of a few of the Anṣār before the arrival of the Messenger of Allah (peace be upon him). Whoever 
does that is a wrongdoer, and deviance is a very bad trait after having brought faith. Whoever does not repent from these 
sins are oppressing themselves by placing themselves in situations of destruction due to the sins they commit.

 Beneficial Points:
1. It is obligatory to verify the truth of news, especially the news Of a person suspected of deviance.
2. It is obligatory to reconcile between two quarrelling groups of Muslims. Fighting the group that insists on transgression 
and rejects reconciliation is also legislated.
3. From the rights of brotherhood in faith is reconciling between two quarrelling people. Another is distancing oneself 
from anything that hurts another’s feelings, i.e. mocking, taunting and calling names.

JUZ 26516

516

EL-HUXHURAT



tuaja. Kur ju t’i zbatoni porositë e dispozitat e Allahut me besim të plotë e bindje të palëkundur dhe ta ndiqni shembullin e të Dër-
guarit të Tij duke bërë vepra të mira e duke u larguar prej gjërave të ndaluara, atëherë do t’ju jepet shpërblimi i plotë për veprat 
tuaja, pa ju pakësuar asgjë. Allahu është Gjynahfalës i atyre që kërkojnë falje (për gjynahet dhe mangësitë e tyre) dhe i Mëshirshëm 
ndaj tyre.”

15  Në të vërtetë, besimtarët që e kanë arritur besimin e plotë, janë vetëm ata që i kanë besuar Allahut e të Dërguarit të Tij sinqerisht. 
Janë ata që nuk e përziejnë më besimin e tyre me dyshime e dilema dhe luftojnë në mbrojtje të Rrugës së Allahut, me pasurinë dhe 
me jetën e tyre, pa kursyer kurrgjë. Pikërisht ata janë besimtarët e sinqertë.
*Pasi Allahu sqaroi se çfarë konsiderohej besim i vërtetë, kjo bëri që ata të ishin paqartë në lidhje me çfarë kishin konceptuar me 
besim deri atëherë, andaj Ai ua sqaron atyre këtë çështje duke parashtruar një pyetje:

16  Thuaju (o i Dërguar) atyre që mendojnë se është e mjaftueshme që të kenë besim vetëm në zemër: “Vallë, ju po ia mësoni Allahut 
se si është e Vërteta lidhur me fenë (besimin) tuaj, ndërkohë që Allahu di gjithçka që ekziston në qiej e në Tokë?! Allahu është i Gji-
thëdijshëm për çdo gjë, madje edhe për çfarë keni në zemrat tuaja, pasi Atij nuk i fshihet asgjë, qoftë besim apo dyshim i juaji! ”

17  Ata ta dedikojnë ty mirësinë që u bënë muslimanë. Thuaju (o i Dërguar): “Mos ma dedikoni mua hyrjen tuaj në fenë e Allahut, 
se kjo është meritë vetëm Allahut, që ju ka zgjedhur për t’ju udhëzuar për ta pranuar imanin(besimin e vërtetë), nëse jeni të sinqertë 
në atë që thoni! 

18  Allahu e njeh çdo fshehtësi që gjendet në qiej dhe në Tokë, qoftë ajo e fshehur edhe në zemrat tuaja. Allahu është Vështruesi i 
gjithçkaje që ju veproni, e mirë qoftë apo e keqe, për të cilën ju keni për tu shpërblyer sipas asaj që meritoni! ”

 Mësime nga ajetet:
 Mendimi i keq, paragjykimi dhe hamendësimi rreth njerëzve të mirë është gjynah. Megjithatë, lejohet të tregohet 
kujdes prej njerëzve të këqij, për shkak të mendimit të keq që është përhapur për ta.  Origjina e njëjtë për të gjithë 
bijtë e njerëzimit bën çrrënjosjen e çdo lloj mburrjeje me ngjyrosje raciste a prejardhjeje.  Besimi nuk është thjeshtë 
deklarim me gjuhë, të cilin nuk e mbështet bindja e palëkundur në zemër. Përkundrazi, besimi është bindje me zemër, 
deklarim me gjuhë dhe zbatim me gjymtyrë.  Udhëzimi i shpëtimit është vetëm në dorë të Allahut. Kjo është një mirësi 
që e jep vetëm Ai dhe për këtë askush nuk ka meritë përveç Tij, madje as vetë njeriu.

12  O ju që i keni besuar Allahut, me vënien në zbatim të 
porosive të Tij! Largojuni shumicës së paragjykimeve, 
të cilat nuk kanë asnjë bazë vërtetësie e as ekspertize. 
Ta dini se një pjesë e paragjykimeve janë gjynahe, sepse 
nëpërmjet tyre u bëhet padrejtësi të drejtëve e të pafaj-
shmëve. Mos hulumtoni (përgjoni e spiunoni) privatë-
sinë e besimtarëve, duke iu vënë pas! Mos e përgojoni 
vëllain tuaj me diçka që atij nuk i pëlqen ta dëgjojë, pasi 
ky përgojim është njësoj si ngrënia e mishit të tij pasi ai 
të ketë vdekur. A mos vallë i pëlqen dikujt prej jush të 
hajë mishin e vëllait të vet të vdekur?! Kjo për ju është 
e neveritshme! Kështu pra, urrejeni përgojimin e vëllait 
tuaj, frikësojuni ndëshkimit të Allahut, zbatoni porositë 
e Tij dhe largojuni ndalesave të Tij! Vërtet, Allahu ësh-
të Pranues i atyre që pendohen e i Mëshirshëm me ta, 
prandaj pendohuni edhe ju!

13  O ju njerëz! Ne ju kemi krijuar prej një burri e një 
gruaje (Ademit dhe Havasë), prandaj askush mos të kre-
nohet për prejardhjen e vet, pasi prejardhja juaj është e 
njëjtë. Pas kësaj, Ne ju shumuam duke ju përhapur nëpër 
tokë, në shoqëri dhe në fise të shumta, në mënyrë që të 
njihni njëri-tjetrin e të ndiheni më të afërt mes jush dhe 
jo të përçmoni popujt, fiset e racat e tjera. 
Dijeni se më i nderuari tek Allahu nga ju (o njerëz) është 
ai që i frikësohet më shumë Atij. Ky është kriteri me 
të cilin edhe ju duhet ta vlerësoni njëri-tjetrin. Allahu 
është i Gjithëdijshëm për çdo gjë që ka lidhje me ju dhe 
i Mirinformuar për çdo gjë që ju flisni e veproni. Asgjë 
nuk i fshihet e nuk i shpëton Atij.

14  Disa beduinë (nomadë të shkretëtirës), duke menduar 
se besimi ishte thjesht vetëm një deklaratë me gojë, 
shkuan tek i Dërguari dhe i thanë: “Ne kemi besuar! ” 
Thuaju (o i Dërguar): “Jo, ju nuk keni besuar akoma, 
por thoni: - ‘Ne i jemi nënshtruar Allahut, me pranimin 
e Islamit’. Sepse akoma nuk ka hyrë besimi në zemrat 

12  O those who have faith in Allah and act upon 
what He has legislated! Stay away from most suspi-
cions which are not based on causes and indications 
that give them credence, because some suspicions 
are sinful, like suspecting one who is apparently 
pious. And do not persue the faults of believers be-
hind their backs, nor mention another in a manner 
he dislikes, because mentioning him in a manner he 
dislikes is like eating his flesh whilst he is dead. Do 
any of you wish to eat the flesh of his dead brother? 
Therefore, abhor backbiting him because it is like 
that. And be mindful of Allah by fulfilling His com-
mands and refrain from that which He has prohibit-
ed. Indeed, Allah Forgiving of those of His servants 
who repent; merciful to them.

13  O people! Indeed, I have created you from one 
male: your father Adam, and one female: your 
mother Eve. Therefore, your lineage is the same, so 
some of you should not take pride in lineage over 
others. Then, I made you into many nations and dis-
persed tribes, so that you may recognise one anoth-
er; not so that you take pride in them, because pride 
can only be due to Allah-consciousness; Indeed, the 
most noble from among you according to Allah is 
the one who is most mindful of Him. Indeed, Allah 
is aware of your conditions, knowing of what levels 
of perfection and deficiency you are on; nothing is 
hidden from him.

14  When some of the bedouins came to the Prophet 
(peace be upon him), they said, “We have brought 
faith in Allah and His Messenger.” O Messenger! 
Say to them: “You have not brought faith, instead, 
say: “We have submitted and obeyed”. Faith has 

not yet entered your hearts; it is hoped that it does enter. O bedouins! If you obey Allah and His Messenger in faith, in 
doing good deeds, and in refraining from the unlawful, Allah will not decrease the reward of your deeds in the slightest. 
Indeed, Allah Forgiving of those of His servants who repent and is merciful to them.”

15  The believers are only those who have faith in Allah and His Messenger, and then do not pollute their faith with doubts 
and strive in the way of Allah with their wealth and souls, not holding back on anything. Those are the ones truthful in 
their faith.

16  O Messenger! Say to these bedouins: “Are you teaching Allah and informing Him about your religion, whilst Allah 
knows all that is in the heavens and on earth; He knows everything and nothing is hidden from him, so He does not need 
you to inform Him about your religion.”

17  O Messenger! These bedouins recount their favour upon you by mentioning their Islam. Say to them: “Do not recount 
your entering the religion of Allah as a favour upon me; its benefit - if achieved - will return to you alone. Rather, it is 
Allah who recounts His favour upon you that He granted you the ability to enter into His religion, if indeed, you are 
truthful in your claim that you have entered into it.”

18  Indeed, Allah knows the Ghaib of the heavens and the earth; nothing is hidden from him. And Allah is watchful of 
your actions; none of them are hidden from Him, and He will soon requite you for the good and bad of your deeds.

 Beneficial Points:
1. Thinking suspiciously of good people is a sin, while taking precautions from the people of evil and being suspicious 
of them is permissible.
2. The humans coming from one origin demands that they do not take pride over one another in lineage.
3. Faith is not just speech without the necessary beliefs; rather, it is belief with the heart, proclaiming with the tongue, 
and practicing upon the integrals.
4. Guiding and granting ability is in the power of Allah alone.
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e kemi zbukuruar me yje, duke mos lënë në të asnjë çrregullim, por gjithçka është në një rregull e disiplinë të mahnitshme?! Vallë, a 
mos dyshojnë në Fuqinë e Allahut?! 

7  Apo se si Ne e kemi shtruar Tokën, duke e bërë atë të përshtatshme për t’u jetuar në të? Apo se si kemi shpërndarë në tokë male të 
palëvizshme, në mënyrë që ajo të mos tronditet dhe se si Ne bëmë të mbijnë në sipërfaqen e saj të gjitha llojet e bimëve dhe pemëve të 
mahnitshme për sytë tuaj, 8  në mënyrë, që nëpërmjet tyre, të mendojë e të përkujtohet rreth madhështisë e fuqisë së Allahut, çdokush 
që dëshiron të jetë një rob i kthyer nga Zoti, me besim, vepra të mira dhe me pendesë.

9  Përveç kësaj, Ne zbritëm nga qielli ujë të bekuar (shiun e dobishëm), duke bërë që me të, të mbijnë e të rriten lloje të shumta 
bimësh në kopshte, si dhe shumë drithëra që kultivohen dhe korren, 10  madje edhe palmat e larta të hurmës me tufa frutash të ëmbla 
njëra mbi tjetrën në mes të shkretëtirës, 11  si ushqim për njerëzit që jetojnë në ato vise shkretinore. Ashtu siç Ne i japim jetë e gjallëri 
një tokë të shkretuar, duke e gjelbëruar me kopshte, pemë, drithëra e fruta, po kaq e lehtë do të jetë për edhe nxjerrja juaj prej tokës 
dhe, ringjallja. 12  Para tyre (o i Dërguar) edhe populli i Nuhut, që ishin më të shumtit në numër, i mohoi të dërguarit e vet, ashtu si 
populli i Rassit, që zotëronin puset nëntokësore; populli i Themudit që gdhendte shkëmbinj në male, për të ndërtuar shtëpi; 13  populli 
i Adit që ndërtonte ndërtesa të mëdha e të larta; ushtria e Faraoni, që bënte mizori e padrejtësi në tokë; vëllezërit (populli) tek të cilët 
u dërgua Luti dhe që kryenin fëlliqësinë e tyre të homoseksualizmit; 14  Edhe populli i Shuajbit që zotëronin luginën pjellore të Ejkës, 
edhe populli mohues i Tubbas, mbretit të Jemenit, pra, të gjithë ata i mohuan të dërguarit e Allahut. Prandaj u përmbush mbi ta dënimi 
që u pati premtuar Allahu nëpërmjet profetëve të Tij.

15  A mos, vallë, Ne u lodhëm në krijimin e tyre të parë, që nuk mundemi që t’ju krijojmë juve përsëri?! Jo, por ata janë në pështjellim 
rreth rreth Fuqisë së Allahut, për t’i krijuar sërish në një krijim të ri, pasi të kenë vdekur.

 Mësime nga ajetet:
 Idhujtarët e konsiderojnë diçka të pamundur që Allahu t’i zbresë njeriut shpallje e ai të jetë i dërguari i Tij. Mirëpo, nga ana tjetër, 
ata nuk e kanë problem të besojnë në shenjtërinë e një guri a sendi, i cili as nuk u flet e as i orienton.  Krijimi i qiejve, tokës, maleve, 
rënia e shiut, nxjerrja e bimëve prej një toke shkretinore dhe krijimi i njeriut herën e parë, të gjitha këto janë argumente të mjaftueshme 
për të kuptuar madhështinë dhe fuqinë e Allahut për të bërë gjithçka, përfshirë edhe Shpalljen dhe ringjalljen.  Mohimi i të dërguarve 
ndodhi në të gjithë popujt e mëparshëm, të cilët Allahu i ka shkatërruar e zhdukur, pasi ndëshkimi i mohuesve është një ligj hyjnor i 
pandryshueshëm.

SURJA “KAF”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Këshillimi i zemrave me anë të vdekjes dhe ringjalljes 
në Botën Tjetër.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Kâf. Betohem për Kuranin madhështor! Gjithçka që 

po ju përmendet në këtë Libër është e vërtetë dhe nuk ka 
kurrfarë dyshimi se ju do të ringjalleni për të dhënë llogari 
e për t’u shpërblyer për gjithçka keni bërë!

2  Mirëpo mohuesit, në vend që t‘ia vinin veshin këtij 
Kurani, ata u çuditën për shkak se paralajmëruesi ishte një 
njeri nga mesi i tyre dhe nuk ishte një engjëll. Mohuesit 
thanë: “Kjo është diçka e çuditshme (e pamundur)!

3  Vallë, pasi të kemi vdekur e të jemi bërë dhé, ne do 
të rikthehemi përsëri në jetë?! Ajo ringjallje mund të jetë 
një rikthim i largët, aq sa deri atëherë ne do të jemi tretur 
tërësisht, madje do të jemi harruar!” 4  Ne e kemi ditur 
përpara tyre, se çfarë tret toka prej trupave të tyre e se 
çfarë nuk tret dhe ata nuk mund të na e tregojnë Neve këtë. 
Ne kemi vendosur që të jetë kështu,madje Ne kemi një 
Libër të ruajtur me gjithçka që u ka ndodhur atyre gjatë 
jetës e vdekjes, si dhe gjithçka që është shkruar për ta.

5  Mirëpo, nuk ishte kjo arsyeja që i shtyu ata të mohonin 
(se i Dërguari ishte njëri prej tyre), por arsyeja ishte se 
ata e mohuan të Vërtetën që ua zbriti Zoti i tyre u erdhi, 
duke mos e dëgjuar e duke mos e pranuar atë. Kjo për 
shkak të natyrës së tyre refuzuese, prandaj janë në gjendje 
të turbulluar pas dilemave e pasigurisë në arsyetim, duke 
mos si ta përshkruajnë këtë.
 6  Vallë, a nuk e kanë parë ata Fuqinë e Allahut, duke e 
vështruar qiellin sipër tyre, se si Ne e kemi ndërtuar dhe 

Sūrah Qāf
 Topic of the Sūrah:

Emphasis on awakening the negligent hearts and 
encouraging them to understand the realities of res-
urrection, its proof and scenes.

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

ready passed in Sūrah Al-Baqarah. Allah takes an 
oath on the noble Qur’ān because of the meanings, 
abundant goodness and blessings it contains. He 
takes an oath on that you shall surely be resurrect-
ed on the Day of Judgement for accountability and 
requital.

2  The cause of their rejection was not that they ex-
pected you to lie, because they know your honesty. 
Rather, they are amazed that a warning messenger 
came to them from their own species, not from the 
angels. They say, in amazement, “A human mes-
senger coming to us is a strange thing!”

3  “Will we be resurrected after we have died and 
turned into dust? Resurrection, and life returning 
to our bodies after they have decomposed is a far-
fetched thing; it is impossible it will happen.”

4  Verily, I know how much of their bodies the 
earth eats away after their death; it is not hidden 
from Me. I have a book that preserves everything I 
have decreed for them in their lives and after their 
deaths.

5   Rather, these idolaters rejected the Qur’ān 
when His Messenger brought it to them. They are 
in uncertainty regarding it; they cannot stay firm on 
anything regarding it.
After Allah mentions the idolaters rejecting the res-
urrection, He reminds them of evidence for its occurring. He says:

6  Do these rejectors of the resurrection not ponder over the sky above them: how I created it, made it and adorned it 
with the stars I placed in it, and it does not have any cracks to spoil it? The being who created this sky is not incapable 
of resurrecting the dead alive.

7  And I spread the earth in a manner fitting to live on, placing within it firm mountains so that it does not shake. I also 
caused all types of beautiful plants and trees to grown on it.

8  I created all that as an enlightenment and reminder for every servant who turns to his Lord in obedience.
9  And I send down rainwater from the sky, which contains abundant benefits and goodness. With that water, I then cause 

gardens to grow and the crops you harvest, i.e. barley etc.
10  I also cause tall date palms to grow, which have closely arranged minute flowers, one above the other.
11  I cause all that to grow, as provision for the servants so that they can eat from it. I also revive through the rainwater 

barren lands which have no growth, and just as I revive the barren earth I will also revive the dead who will emerge alive.
12  O Messenger! Before these people who have rejected you, many nations rejected their Prophets. The people of Noah, 

the people of The Well and the Thamud all denied their Prophets.
13  The Aad and people of Pharaoh, together with the people of Lot, all denied their Prophets.
14  The people of Shu‘ayb: the people of the Thicket, also denied their Prophet. The punishment that Allah promised them 

was then proven.
15  Am I then incapable of having created you in the first instance, that I am incapable of resurrecting you? Rather, they 

are in confusion about a new creation after their previous creation.
 Beneficial Points:

1. The idolaters regard messengership for humans to be significant, yet they attribute the quality of lordship to a stone!
2. The creation of the heavens, the earth, the sending of rain, causing barren lands to grow, and the initial creation are all 
evidence of the resurrection.
3. Rejection of the Messengers was a tradition of the previous nations, and punishing the rejectors is a divine custom of 
Allah.

٥٠٤٥
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ta ndiqte në jetën e dynjasë, do të thotë: “Ky që është pranë meje (premtimi im) tashmë është gati!” 24  Atëherë, Allahu do t’u drejtohet 
dy engjëjve, që i kanë shkruar njeriut çdo gjë të jetës së tij, duke u thënë: “Hidheni në Zjarr të Xhehenemi këdo që ka qenë mohues 
i së Vërtetës së Allahut; atë që ka qenë arrogant e kryeneç ndaj të Vërtetës së të dërguarve të Mi, që i dërgova për t’i paralajmëruar e 
ftuar në besim; 25  atë që ka qenë pengues i të mirës, duke mos i lejuar as të tjerët të besonin e të ndiqnin udhëzimin që ua zbrita me 
anë të Shpalljes; atë që ka kaluar çdo kufi të Allahut me kryerjen e gjynaheve dhe atë që ka dyshuar në drejtësinë e Allahut dhe Ditën e 
Gjykimit. 26  E sa i përket atij, i cili besoi në një zot tjetër, duke e mohuar njëshmërinë e Allahut e duke adhuruar dikë tjetër, vërviteni 
në dënimin e ashpër që është premtuar, për shkak të shpërfilljes së madhështisë së Allahut dhe uljen e Tij në nivelin e krijesave e të 
idhujve të tyre të pavlerë!” 27  Aty shejtani shoqërues, që e ka shoqëruar vazhdimisht njeriun në humbje gjatë jetës së dynjasë, do 
thotë duke u distancuar prej tij: “Zoti ynë, unë nuk e kam devijuar atë forcërisht, që të ndjekë rrugën e së keqes e të humbjes, por ai 
vetë ka qenë në humbje të largët, se ai vetë e dëshironte të keqen!” 28  Ai do t’u thotë: “Mos e diskutoni fjalën Time para Meje, pasi 
Unë ju pata paralajmëruar sa ishit në dynja për ndëshkimin e ashpër që do kishte kushdo që do më mohonte e do më kundërshtonte. 

29  Kurrsesi nuk ka për të ndryshuar fjala Ime e nuk kam për ta thyer premtimin Tim! Unë nuk u bëj padrejtësi robërve të Mi në asgjë, 
por ashtu siç ata kanë bërë, ashtu do të veprohet ndaj tyre!” 30  Ajo do jetë dita kur Xhehenemit do t’i themi: “A je mbushur?!” E ai 
do thotë: “A ka më për të shtuar?!” 31  Ndërsa atyre që e fituan mbrojtjen e Allahut, do t’u afrohet Xheneti, në një distancë aspak të 
largët. 32  Kjo, pra, (o njerëz) është ajo që ju premtohet, si përkujtim, për këdo që dëshiron të pendohet e të ruhet.

33  Kush i frikësohet të Gjithëmëshirshmit në fshehtësi, kur atë nuk e shikon askush tjetër përveç Allahut dhe vjen me zemër besimtare, 
të penduar e të kthyer nga Allahu, 34  atë ditë do t’i thuhet: “Hyni në Xhenet me Selam (Paqe e Shpëtim), duke shpëtuar prej çdo të 
keqeje dhe çdo shqetësimi që nuk do ta dëshironit. Kjo është Dita e Përjetshme, pas të cilës nuk ka më vdekje! ” 

35  Atje(në Xhenet), ata do të kenë çfarë të duan dhe, kur të mos dinë më çfarë të dëshirojnë, atyre do t’u jepet prej Nesh edhe më 
shumë se ajo që kanë imagjinuar. Atyre do tu mundësohen ato gjëra që syri i njeriut nuk i ka parë, veshët s’i kanë dëgjuar dhe mendja 
nuk mund t’i imagjinojë. Mbi të gjitha këto do të jetë shikimi i bukurisë së Fytyrës së Allahut - Qoftë i Lartësuar! 

 Mësime nga ajetet:
 Dija që ka Allahu në lidhje edhe me ato mendime e ndjenja që kalojnë në brendësinë tonë, qofshin të mira apo të këqija.
 Rreziku që sjell indiferentizmi në lidhje me përgatitjen për jetën e përjetshme.
 Pohimi i një prej cilësive të Allahut, drejtësisë së Tij absolute, që Ai do të vendosë mes robërve të Vet.

16  Ndërkohë, jemi Ne që e kemi krijuar njeriun dhe e 
dimë më mirë se askush tjetër gjithçka që ka lidhje me 
të, madje Ne njohim edhe çdo pëshpëritje e mendim që i 
kalon ndërmend. Ne, me dijen Tonë, jemi më afër njeriut 
sesa damari i qafës së tij, i cili lidh zemrën me mendjen. 

17  Sapo ai flet e vepron atë që mendon, menjëherë atë 
vepër ia shkruajnë dy engjëjt përcjellës, që i rrinë në pritje; 
njëri nga e djathta, që shkruan të mirat dhe tjetri nga e 
majta,që shkruan të këqijat e tij.

18  Madje, nuk ndodh që të thotë një fjalë, e që pranë 
tij të mos të jetë engjëlli mbikëqyrës, i gatshëm për të 
shënuar. 19  Pasi e ka mbushur librin e jetës së vet, atij i 
qaset vuajtja e agonisë së vdekjes, bashkë me të Vërtetën 
e jetës që gjendet pas saj dhe i thuhet: “Kjo është ajo prej 
të cilës ke ikur e nuk doje të dëgjoje për të! ”

20  Pasi të ketë qëndruar në jetën e varrit sa të ketë dashur 
Allahu dhe t’i fryhet Surit (Bririt) herën e dytë, nga engjë-
lli i caktuar, ai ka për t’u ringjallur e për të dalë përpara 
Allahut. Aty do t’i thuhet: “Kjo është Dita e Premtuar 
(Dita e Gjykimit), të cilën jua pati premtuar Allahu e ju 
patën paralajmëruar të dërguarit e Tij! ”

21  Atë ditë çdo njeri do paraqitet për të dhënë llogari për 
atë që ka bërë. Me të do të vijë edhe ai që e ka nxitur e 
drejtuar të bëjë zgjedhjen e tij, si dhe ai që e ka dëshmuar 
(përjetuar) të mirën apo të keqen që ka bërë.

22  Aty do t’i thuhet: “Vërtet, ti ke qenë indiferent në 
lidhje me këtë ditë, për shkak të mashtrimit me kënaqësitë 
e qejfet e tua. Ndërsa sot Ne ta kemi hequr ty perden e 
gjynaheve, që të patën mbuluar dritën e syve e të zemrës, 
prej të cilës ti nuk mund ta shihje të Vërtetën (Fuqinë dhe 
Madhështinë) e Allahut. Sot shikimi yt është i çeliktë (i 
fuqishëm, i mprehtë) për të parë tërësisht atë tmerr e atë 
dënim që Allahu ka përgatitur për mohuesit.

23  Atë ditë, shejtani që kishte qenë shoqërues i njeriut dhe 
pati premtuar se do ta devijonte e do ta humbte këdo që do 

16
 And I have already created man and know what his 

soul whispers to him, and I am closer to him than [his] 
jugular vein. Verily, I created the human and I know the 
thoughts and desires that pass his mind. I am closer to 
him than the vein that is present in his neck and connect-
ed to his heart. 17

 When the two receivers receive, seat-
ed on the right and on the left. When the two receiving 
angels receive his deeds: one sitting on his right, and the 
other seated on his left. 18

 Man does not utter any word 
except that with him is an observer prepared [to record]. 
He does not utter any statement except that there is an 
angel anticipating whatever he says, present. 19

 And the 
intoxication of death will bring the truth; that is what you 
were trying to avoid. The pangs of death are a reality and 
will come; there is no escaping from them. O negligent 
human! That is what you used to turn away from and de-
lay. 20

 And the Horn will be blown. That is the Day of 
[carrying out] the threat. The angel appointed to blow the 
trumpet will blow for the second time. That is the Day of 
Judgement, the day of the punishment the disbelievers 
and sinners have been warned of. 21

 And every soul will 
come, with it a driver and a witness. Each soul will come 
with an angel driving it, and an angel testifying against it 
for its deeds. 22

 [It will be said], “You were certainly in 
heedlessness of this, and I have removed from you your 
cover, so your sight, this Day, is sharp.” It will be said 
to this human who is being driven, verily, in the world 
you were in neglect regarding this day because of you 
being deceived by your desires and pleasures. So I have 
removed your neglect from you by the punishment and 
horror you see before you. Your eyesight is sharp today; 
you now see everything you were neglectful of! 23

 And 
his companion, [the angel], will say, “This [record] is 
what is with me, prepared.” His companion, the angel ap-
pointed to him will say, “These are his actions I have with 
me that I present, without any increase nor decrease.” 24

 
[Allah will say], “Throw into Hell every obstinate disbeliever, Allah will say to the two angels: the driver and the testifier, “Throw into 
hell every stubborn rejector of the truth.” 25

 Preventer of good, aggressor, and doubter, “Who is frequent preventer of the truth Allah 
has made obligatory on him, transgressor of the limits of Allah, doubter in whatever promise or warning he is given.” 26

 Who made 
[as equal] with Allah another deity; then throw him into the severe punishment. “The one who attributes another deity with Allah and 
makes him a partner in worship. So throw him into the severe punishment.” 27

 His [satan] companion will say, “Our Lord, I did not 
make him transgress, but he [himself] was in extreme error.” His companion from the satans will say, proclaiming innocence from 
him, “O my Lord! I did not lead him astray; he himself was in deviance, far away from the truth.” 28

 [Allah] will say, “Do not dispute 
before Me, while I had already presented to you the warning. Allah will say: “Do not argue in front of Me; there is no benefit in that, 
because I gave the message to you in the world beforehand with the severe warnings that My messengers brought to you for those 
who disbelieved in Me and disobeyed Me. 29

 The word will not be changed with Me, and never will I be unjust to the servants.” The 
statement cannot be changed with Me, and I do not turn back on My promise. I do not oppress My servants by decreasing their good 
deeds, nor by increasing their evil deeds. Rather, I requite them for whatever they have done. 30

 On the Day I will say to Hell, “Have 
you been filled?” and it will say, “Are there some more,” On the day I will say to hell, “Are you full with all the disbelievers and sinners 
that have been thrown into you?” It will reply to its Lord, saying, “Is there any more?” asking for more, angry for its Lord. After Allah 
mentioned the severe punishment for the disbelievers, He mentions what He has prepared for His believing servants. He says:  31

 And 
Paradise will be brought near to the righteous, not far, And Paradise will be brought close for those who were mindful of their Lord 
by fulfilling His commands and refraining from things he did not allow. They will see all the blessings within it, without it being far 
from them. 32

 [It will be said], “This is what you were promised - for every returner [to Allah] and keeper [of His covenant] It will be 
said to them: “This is what Allah promised every one of you who frequently repents to his Lord and upholds whatever his Lord made 
obligatory upon him.”  33

 Who feared the Merciful in private and came with a heart repenting heart. Whoever fears Allah in private, 
where none can see him except Allah, and meets Allah with a pure heart while having frequently turned to Him in humility. 34

 Enter 
it in peace. This is the Day of Eternity.” It will be said to them: “Enter into Paradise in total safety from everything you dislike. It is a 
day of eternity, one which is everlasting.” 35

 They will have whatever they wish therein, and with Me is more. They will have every 
everlasting blessing they desire in it, and I have many more blessings for them that no eye has ever seen, nor any ear has ever heard of, 
nor any heart of man has ever imagined. One of them is seeing Me may I be glorified.

 Beneficial Points: 1. Allah knows of the good and bad thoughts that cross the hearts.  2. Some of the traits of the people of dis-
belief are: preventing goodness and doubting.  3. Allah is the Just.
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dhe vetëm tek Ne është kthimi juaj! 44  Ditën kur të çahet toka prej tyre, ashtu siç çahet prej bimëve kur mbijnë, e ata do të dalin 
prej saj me shpejtësi, për t’u drejtuar për në Fushën e Mahsherit. Për Ne kjo ringjallje është shumë e lehtë. 45  Ne e dimë më mirë 
se askush tjetër se çfarë thonë njerëzit dhe se ti (o i Dërguar) nuk je dërguar për të qenë mbi ta imponues, që t’i detyrosh të besojnë. 
Përkundrazi, ti je dërguar vetëm që t’i vësh ata në dijeni për këto që po t’i shpall Allahu dhe, pas kësaj, ata janë vetë përgjegjës për 
zgjedhjen e tyre. Përkujto e këshillo me këtë Kuran, vetëm atë që e ka frikë kërcënimin Tim! 

SURJA “EDH-DHARIJAT”
Mekase

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

Informimi i xhindeve dhe i njerëzve se Allahu i Lartësuar është i Vetmi që e ka në dorë furnizimin e tyre, me qëllim që 
të mos e mbajnë shpresën tek askush tjetër veç Tij, në kërkimin e riskut dhe ta adhurojnë vetëm Atë.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Allahu betohet për erërat që ngrejnë pluhurin.
2  Dhe për retë që mbartin ujin e bollshëm.
3  Dhe për anijet që lundrojnë në det lehtë dhe pa vështirësi.
4  Dhe për engjëjt që ndajnë çfarë urdhëron Allahu nga çështjet e robve.
5  Vërtetë, çfarë ju premton Zoti juaj, për llogaridhënien dhe shpërblimin është e vërtetë, nuk ka dyshim në të.
6  Patjetër që llogaridhënia e robve do të bëhet ditën e Kiametit.  

 Mësime nga ajetet:
 Përfitimi nga ndodhitë historike është aftësi e njerëzve që kanë zemër e mendje të thellë.
 Urtësinë e krijimit të universit nga ana e Allahut brenda gjashtë ditësh e di vetëm Allahu, mirëpo mbase prej kësaj urtësie 
absolute është edhe qartësimi i njerëzve se çdo gjë do kohën e vet.
 Edukata e keqe e judejve me Allahun, të cilët thonë se pasi Ai krijoi qiejt dhe Tokën është lodhur dhe kjo është mohim i Allahut.

36  Sa e sa breza para idhujtarëve mohues të Mekës Ne 
i shkatërruam ndër shekuj! Ata ishin më të fuqishëm se 
mekasit dhe sërish rrekeshin nëpër tokë për të gjetur 
ndonjë shpëtim nga dënimi, por nuk gjetën dot. 

37  Vërtet që në zhdukjen e popujve të tillë ekziston një 
këshillë e kujtesë e rëndësishme për atë që ka zemër, 
është i vëmendshëm, mendon thellë dhe është dëshmitar 
dhe përjetues i kësaj. 

38  Madje Ne, pavarësisht fuqisë e madhështinë Tonë 
për t’i bërë gjërat në çast me një fjalë të vetme “Bëhu! 
”, i kemi krijuar qiejt e Tokën dhe gjithçka që ekziston 
mes tyre brenda gjashtë ditëve. Për këtë nuk ndiem asnjë 
lodhje, asnjë dobësi e as plogështi. Ne e bëmë këtë në 
mënyrë, që ta dini se gjithçka kërkon kohën e vet.

39  Prandaj, tregohu i duruar (o i Dërguar) në lidhje me 
gjithçka që thonë mohuesit për Allahun dhe lartësoje 
Zotin tënd, për të larguar çdo mendim të gabuar që ata 
thonë rreth Tij. Gjithashtu, falenderoje Atë për mirësinë 
e udhëzimit, që Ai ta ka mundësuar, duke e adhuruar 
në pesë kohët e namazeve,veçanërisht në namazin e 
sabahut, para lindjes së diellit dhe namazin e ikindisë, 
para perëndimit të diellit.

40  Lartësoje Allahun në një pjesë të natës, duke falur 
namaz nate. Pas faljes së çdo namazi, thuaj vazhdimisht: 
“Subhanallah, Elhamdulilah dhe Allahu Ekber!”

41  Ti (o i Dërguar) dëgjoje me kujdes këtë që po të 
shpallet, pasi është e Vërtetë gjithçka që është në të! 
Ditën kur një thirrës prej engjëjve të thërrasë prej vendit 
të afërt, atë ditë do të ndodhë fryrja e parë (e Surit) dhe 
gjithçka që është në qiej dhe në tokë do të vdesë, përveç 
atyre që dëshiron Allahu.

42  Ditën kur ata ta dëgjojnë oshtimën e dytë, ajo do t’u 
vijë atyre bashkë me të vërtetën e ringjalljes dhe ajo do 
të jetë dita e daljes së tyre prej varreve teksa ringjallen.

43  Vërtetë, vetëm Ne jemi që japim jetë dhe japim vdekje 

36  How many nations there were which I destroyed 
before these denying idolaters amongst the people 
of Makkah. They searched in the lands hoping to 
find a place to run to, but they did not find it.

37  In that destruction of the previous nations which 
has been mentioned are a reminder and lesson for 
one who has a heart to understand with, or who 
listens attentively with presence of mind, and not 
absentmindedly.

38  And I created the heavens and I created the earth 
and whatever is between the heavens and the earth 
in six days, despite My power to create them in one 
moment, and I was not affected by tiredness as the 
Jews say.

39  So be patient, O Messenger, on what the Jews 
and others say, and pray the Fajr prayer to your 
Lord, praising Him before sunrise, and pray Asr 
before sunset.

40  Glorify Him at night and after the prayers.
41  O Messenger, listen on the day when the angel 

appointed to blow the trumpet a second time calls 
from a close place.

42  On the day the creation will hear the blast of 
the resurrection, in truth without any doubt. That 
day which they will hear it in is the day the dead 
will come out of their graves for the accounting and 
resurrection.

43  It is I who gives life and death. There is nobody 
to give life and death besides Me. And to Me alone 
is the return of the servants on the day of judgment.

44  On the day the earth will break away from them, 
then they will come out quickly. That is an easy 
gathering for Me.

45  I know best what these deniers say. And you are not imposed on them, O Messenger, to force them to accept faith. You 
are only a conveyer of what Allah has ordered you to convey, so remind through the Qur’ān he who fears my warning 
to the disbelievers and the sinful, because the fearful is the one who takes advice and takes reminders when reminded.

The Scattering Winds (Sūrah Al Zariat)
 Themes of the Sūrah:

It focuses on informing the creation of their source of provision, Allah, so that they run towards Him and establish ser-
vitude for Him.

 Explanation:
1  Allah swears by the wind which scatter dust,
2  And by the clouds that carry plenty of water,
3  And the ships which sail in the sea with ease,
4  And by the angels which distribute the matters of the servants which Allah has ordered them to distribute.
5  The reckoning and reward which Allah promises you is true without doubt.
6  And the reckoning of the servants is going to occur on the day of judgment without doubt.

 Beneficial Points:
1. Taking heed from historical incidents is the way of those who have understanding hearts.
2. Allah’s creating the universe in six days is due to wisdom which Allah knows, perhaps one of them being to explain 
the practice of doing things gradually.
3. The disrespect of the Jews in describing Allah with tiredness after He created the heavens and the earth. This is disbe-
lief in Allah.

٥١٦٠
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të mjaftueshme për ata që besojnë bindshëm në ekzistencën e një Krijuesi Absolut, i Cili ka krijuar gjithçka në mënyrën më të përkryer 
dhe të njohin nëpërmjet atyre fakteve fuqinë, dijen dhe përsosmërinë e Allahut në gjithçka që i rrethon. 21  Madje edhe në veten tuaj (o 
njerëz) gjenden fakte dhe argumente të mjaftueshme, që tregojnë Madhështinë e Tij në krijimin tuaj. Vallë, a nuk e shihni përsosmërinë 
me të cilën Ai ju ka krijuar?! 22  E mbi të gjitha, tek Ai, në qiell, është edhe caktimi i furnizimit tuaj dhe i çdo gjëje që ka lidhje me 
ju, qoftë në lidhje me pasurinë apo me fenë dhe besimin. Po tek Ai, në qiell, është edhe ajo që po ju premtohet, domethënë Xheneti e 
Xhehenemi, shpërblimi e ndëshkimi, e mira dhe e keqja dhe bota tjetër. 23  Betohem për Zotin e qiellit dhe të tokës, se nuk ka dyshim 
se kjo që po ju thuhet, në lidhje me ringjalljen, Botën Tjetër dhe gjithçka që përmendet në këtë Kuran, është po aq e vërtetë sa ç’është 
e vërtetë që ju flisni. Ky është argument i mjaftueshëm që të bindeni se ju keni zbritur në tokë dhe dalloni nga kafshët.

24  A ke dëgjuar, o i Dërguar, për bisedën e melekëve që i shkuan mysafirë Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) dhe ai mikpriti ata?!
25  Kur ata hynë tek Ai e i thanë: “Selam (vijmë në paqe)!” Ibrahimi iu përgjigj: “Selam (paqja ju qoftë)!” ndërsa tha më vete: “Njerëz 

të panjohur!” 26  Dhe, menjëherë, iu përvodh atyre fshehurazi e shkoi tek familja. Pastaj erdhi me një viç të plotë e të majmë, duke 
menduar se ata ishin njerëz. 27  Pasi e përgatiti atë dhe ua afroi, u tha me mirësjellje: “A nuk po merrni të hani prej tij?!”

28  Kur pa se ata nuk po i zgjatnin duart tek ushqimi, ndjeu njëfarë frike në vetvete prej tyre, por ata e kuptuan dhe i thanë për ta 
qetësuar: “Mos ki frikë, pasi ne jemi të dërguar prej Allahut!” Pastaj i dhanë atij lajmin e mirë për lindjen e një djali- Is’hakut (nga 
Sara), të cilit do t’i dhurohej dituri e madhe.

29  E pasi e dëgjoi gruaja e tij (Sara) këtë lajm të mirë prej tyre, klithi prej gëzimit e i ra fytyrës së vet me shuplaka dhe tha: “Vallë 
ka për ta lindur vërtet një plakë, e cila më parë ka qenë edhe sterile?!!” 30  Engjëjt i thanë: “Atë që ne të informuam, e ka thënë Zoti 
yt dhe se ajo çfarë thotë Ai nuk kthehet më mbrapa. Me të vërtetë, Ai është i Urti, që gjithçka e bën sipas Urtësisë së Vet Absolute në 
kohën dhe momentin e duhur. Ai është i Gjithëdijshmi në lidhje me krijesat e Tij”.

 Mësime nga ajetet:
 Bërja e veprave të mira vetëm për hir të Allahut janë shkak për të hyrë në Xhenet.  Mirësia që ka falja e namazit të natës, e cila 
është edhe vepra që të afron më shumë me Allahun.  Prej edukatës me mysafirët janë: kthimi i përshëndetjes në mënyrën edhe më të 
mirë, shtrimi i tryezës pa rënë në sy, përgatitja para se të vijnë, përfshirja në tryezë e çdo gjëje që gjendet në shtëpi. Po ashtu, shtrimi 
i tavolinës duhet bërë me kënaqësi në, nuk duhet vonuar në shtrimin e saj, afrimi i ushqimit sa më pranë mysafirëve dhe ftesa me 
dashamirësi  për të ngrënë.

7  Pasha qiellin e përsosur e të përkryer, të zbukuruar 
me plot yje e rrugë (orbita) të shumta e madhështore. 

8  Vërtet që ju (o njerëz) ashtu si yjet e rrugët e tyre në 
qiell, jeni po aq të ndryshëm e kontradiktorë në fjalët që 
thoni, duke mos qenë të sigurt asnjëherë, qoftë për mirë e 
qoftë për keq. 9  Prej besimit në këtë Kuran madhështor 
shmanget vetëm ai që i shmanget pranimit të së Vërtetës. 

10  Mallkuar qofshin gënjeshtarët, që gënjejnë dhe shpifin 
si ndaj njerëzve, ashtu edhe ndaj Allahut!

11  Ata të cilët janë zhytur e mbuluar në injorancë, duke 
mos e njohur Allahun e të Vërtetën e Tij. Ata në jetën e 
tyre janë plotësisht neglizhentë ndaj Botës Tjetër, duke 
mos u përgatitur e duke mos e përfillur atë. 12  E në vend 
që të frikësohen, të besojnë e të përgatiten, ata pyesin me 
provokim: “Kur do të ndodhë Dita Gjykimit?” 13  Ajo do 
të jetë Ditën kur ata do të provokohen mbi Zjarr, ashtu siç 
provokojnë zemërimin e Allahut në jetën e dynjasë.

14  Atëherë do t’u thuhet: “Shijojeni tani provokimin tuaj! 
Ky është ai dënim që ju, me mohimin e përqeshjen tuaj, e 
kërkonit t’ju vinte juve sa më parë, për shkak të sigurisë 
që kishit në vetvete se nuk është i vërtetë!”

15  Sigurisht që të përkushtuarit, të cilët i zbatojnë po-
rositë e Allahut dhe iu largohen ndalesave të Tij, atë ditë 
do të jenë mes kopshteve dhe burimeve të kulluara të 
Xhenetit, 16  duke marrë shpërblimin që u ka përgatitur 
Zoti i tyre, sepse në jetën e dynjasë, para se ta arrijnë këtë 
shpërblim, ata kanë qenë besimtarë të mirë dhe bamirës 
ndaj njerëzve. 17  Ata falnin vazhdimisht namaz vullnetar 
natën dhe flinin pak gjatë natës. 18  E kur vinte koha e 
syfyrit (pak para mbarimit të natës), ata i kërkonin falje 
Allahut për gjynahet e bëra.

19  Ndërsa për njerëzit, ata veçonin një pjesë të pasurisë 
së tyre, si një e drejtë e merituar për t’ia dhënë çdo lypësi, 
që u kërkonte apo nuk u kërkonte dhe çdo të privuari nga 
pasuria e vet. 20  Në tokë ekzistojnë fakte dhe argumente 

7  And Allah swears by the sky which has path-
ways.

8  O people of Makkah, you are in a contradicting 
and conflicting speech. Sometimes you say: The 
Qur’ān is magic, at times you say poetry. And you 
say: Muhammad is a magician at times, and some-
times that he is a poet.

9  Turned away from faith in the Qur’ān and the 
Prophet (peace be upon him) is he who he is turned 
away from it in Allah’s knowledge, due to His 
knowing that he will not believe, and so he is not 
enabled to be guided.

10  Cursed are these liars who said regarding the 
Qur’ān and their Prophet what they said.

11  Those who are in ignorance and absentminded 
of the abode of the afterlife, not caring about it.

12  They ask: “When is the day of reward?” whilst 
they do not work for it.

13  So Allah answers their question: the day they 
will be punished on the fire.

14  It will be said to them: “Taste your punishment. 
This is what you used to mockingly ask for quickly 
when you used to be warned of it”.

15  Those who are mindful of their Lord by carrying 
out His commands and refraining from His prohibi-
tions will be in gardens and running springs on the 
day of judgment.

16  Taking the generous reward their Lord has given 
them. Before this generous reward, they used to do 
good in the world.

17  They used to pray at night, not sleeping except 
a little.

18  And at the time of morning they seek forgive-
ness from Allah for their sins.

19  And in their wealth is a right for the beggar amongst people and the one who does not ask out of shyness, and so 
people deprive him of charity.

20  And in the earth and the mountains, seas, rivers, trees, plants and animals that Allah has placed in them are proof of 
Allah’s power for those who have conviction that Allah is their Creator and Fashioner.

21  And in your own selves, O people, are proof of Allah’s power; do you not see to take lessons?
22  And in the heavens is your worldly and religious provision, and in it is the reward of this world and the afterlife you 

are promised. 23  By the Lord of the heavens and earth, the resurrection is true without any doubt, just as there is no doubt 
in your speech when you speak. 24  O Messenger, has the story of the guests of Abraham (peace be upon him) - the angels 
whom he honoured - come to you? 25  When they came to him and said, ٌ”Peace”. Abraham said in reply: “Peace”, and he 
said to himself: “These are people we do not recognise”. 26  Then he moved to his family secretly, then he brought from 
them a whole fat calf, thinking them to be humans. 27  He then put the calf close to them and addressed them softly: “Do 
you not eat the food presented to you?” 28  When they did not eat, he concealed his fear of them, but they understood this 
and said to him to put him at ease: “Do not fear. We are messengers from Allah”. And they informed him of what will 
please him, i.e., that he will have a son who will have a lot of knowledge. The one regarding whom glad tidings were 
given was Isaac (peace be upon him). 29  When his wife heard the glad tiding, she came screaming out of happiness and 
slapped her face, and said in surprise: “Will an old woman give birth when she is actually barren?”  30  The angels said to 
her: “What we have informed you of is what your Lord has said. And there is nobody to refute what he said. It is He who 
is Wise in His creating and decreeing, Knowing of His creation and what is in their interests”.

 Beneficial Points:
1. Doing good actions and making them sincerely for Allah is a means of entry into Paradise.  2. Part of the etiquette of 
hosting guests is to reply to greetings in a better manner, presenting the spread of food discreetly, preparing for the guests 
before they arrive, not excluding anything from the spread of food, taking care to present it and do so quickly, putting it 
close to the guest and speaking to them softly.  
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