
për tu ndëshkuar ai me të tjerët që i vinin pas. 41  Për këdo që ia ka frikën Madhështisë së Allahut dhe dënimit të Tij të dhembshëm ka 
argumente të mjaftueshme bindëse. Kur Ne dërguam kundër tyre një erë, e cila nuk u sillte atyre shi, por shkatërrimin, 42  duke mos 
lënë asnjë gjallesë, pasuri, pemë e të korra pa e shkatërruar dhe pa e kthyer atë gërmadhë.

43  Edhe në ndodhinë e Themudit, popullit të Salihut ka argumente vërtet bindëse, për këdo që ia ka frikën Madhështisë së Allahut dhe 
dënimit të Tij të dhembshëm. Ai u tha: “Dëfrehuni e kënaquni për pak kohë, derisa t’ju vijë dënimi që Allahu jua ka premtuar!”

44  E ur ata u treguan mendjemëdhenj ndaj urdhrit të Zotit dhe e refuzuan besimin e bindjen ndaj Tij, pas tri ditësh ata i përfshiu 
rrufeja dhe ndëshkimi që ishin paralajmëruar. Ata e shihnin me sytë e tyre zbritjen e atij dënimi mbi ta, 45  duke mos mundur që t’i 
bënin rezistencë me asgjë dhe duke qenë tërësisht të pambrojtur. 46  Madje, edhe në shkatërrimin e popullit të Nuhut, që pati qenë 
më parë, ekzistojnë argumente të bindëse për këdo që ia ka frikën Allahut dhe dënimit të Tij të dhimbshëm. Populli i Nuhut ishte një 
populli prishur dhe e kishin hak dënimin. 47  Ne me madhështinë e fuqinë Tonë e kemi krijuar dhe e kemi e ngritur qiellin, që ju e 
shihni kaq madhështor, dhe po Ne jemi duke e zgjeruar atë në të gjitha drejtimet. 48  Edhe tokën, në të cilën ju mbillni e jetoni në 
të, jemi Ne që me madhështinë dhe fuqinë Tonë që e kemi shtruar atë me dhé të butë e të përshtatshëm për t’u mbjellë e për të jetuar 
mbi të. Sa i mrekullueshëm është Ai që e shtroi atë me dhé të butë e pjellor, si mirësi ndaj jush, që ju t’i shfrytëzoni mirësitë e Tij! 49  
Nuk ekziston asgjë në qiej e në tokë e që Ne nuk e kemi krijuar atë në çift (dyshe). Nëpërmjet këtij fakti ju duhet të kthjelloheni dhe 
ta keni më të lehtë për ta kuptuar Njëshmërinë e Tij Absolute dhe Qenien e Tij Unike, me të Cilin nuk gjendet asnjë i ngjashëm e i 
barabartë. 50  Kështu që, rendni (o ju xhindë e ju o njerëz)për tek Allahu, që të shpëtoni prej dënimit të Tij të papritshëm dhe ikni sa 
më shpejt prej asaj që e zemëron Atë (prej mohimit, idhujtarisë e kundërshtimit të Tij) duke kërkuar strehim sa më shpejt në mbrojtjen 
e Tij (me pendim, adhurim,bindje dhe mirënjohje ndaj Tij). Ju nuk keni paralajmërim tjetër përveç fjalës së të Dërguarit: “Unë jam një 
paralajmërues i qartë prej Tij. 51  Ruhuni e mos adhuroni krahas Allahut ndonjë zot tjetër, por kushtojani adhurimin vetëm Allahut, 
pasi nuk ka zot tjetër që e meriton të adhurohet përveç Tij. Vërtet unë jam një paralajmërues i qartë prej Tij”.

 Mësime nga ajetet:
 Imani (besimi) është shkalla më e lartë e Islamit (nënshtrimit dhe bindjes ndaj Allahut).  Zhdukja e popujve të tërë prej popujve 
idhujtarë e mohues është një mësim për të gjithë njerëzit.  Frika prej Zemërimit dhe ndëshkimit të Allahut duhet ta shtyjë njeriun të 
shpejtojë për tek kërkimi i mbrojtjes dhe shpëtimit prej Tij. Këtë duhet ta bëjë me anë të veprave të mira e të devotshme, pasi vetëm 
me kthimin tek Zoti mund të shpëtohet prej Tij e jo e kundërta.

*Ibrahimi e kuptoi me mprehtësinë e tij se për këtë lajm 
përgëzues mjaftonte të dërgohej një engjëll, pa patur ne-
vojë t’i vinin disa engjëj njëkohësisht. Prandaj ai i pyeti 
për arsyen e kësaj:

31  Ibrahimi tha: “ Si është puna juaj, o të dërguar, përveç 
kësaj që jeni dërguar?!” 32  Ata i thanë: “Në të vërtetë, 
neve na ka dërguar Allahu për tek një popull kriminel 
(populli i Lutit), për shkak të asaj që ata bëjnë, si imora-
liteti dhe homoseksualizmi, 33  në mënyrë që mbi ta të 
hedhim gurë të bërë nga balta e forcuar, 34  ku në secilin 
prej tyre është shënuar tek Zoti yt emri i secilit kriminel 
që i kaloi kufijtë në poshtërsi, gjynahe dhe mohim. Secili 
prej tyre do të goditet me gurë nga qielli pa shpëtuar asnjë 
prej tyre.” 35  E pasi engjëjt shkuan tek populli i Lutit, Ne 
i nxorëm besimtarët prej atij vendbanimi, duke i shpëtuar 
ata prej dënimit që përfshiu popullin e Lutit, 36  dhe se 
në atë vendbanim nuk gjetën më shumë se një shtëpi 
muslimanësh, familjen e Lutit, paqja qoftë mbi të!

37  Dhe kështu, Ne e bëmë dënimin e tyre një argument 
të mjaftueshëm të Fuqisë Tonë, duke lënë pas gërmadhat 
dhe shkatërrimin e tyre, si një përkujtim për të gjithë ata 
që e kanë frikë Allahun dhe dënimin e Tij të dhembshëm, 
në mënyrë që të mos i gjejë siç i gjeti ata.

38  Edhe në ndodhinë e Musait, kur Ne e dërguam atë për 
tek Faraoni me mrekulli të fuqishme e argumente të qarta, 
ekzistojnë fakte të mjaftueshme për këdo që ia ka frikën 
Madhështisë së Allahut dhe dënimit të Tij të dhembshëm. 

39  E Faraoni ia ktheu atij shpinën me mospërfillje dhe, 
duke u fryrë me fuqinë e ushtrinë e vet, tha:“Ky nuk është 
tjetër përveçse një magjistar ose një i çmendur, që e merr 
guximin për t’u përballur me mua!”

40  Kështu, Ne e rrëmbyem atë bashkë me ushtrinë e tij 
dhe e hodhëm në det, duke i përmbytur e duke i shkatë-
rruar të gjithë. Për këtë ishte vetë ai fajtor, që e konside-
ronte veten Zot d, mohoi mrekullitë e Musait dhe qe shkak 

31  Abraham (peace be upon him) said to the an-
gels: “What is you case? And what do you intend?”

32  The angels said in reply: “Allah has sent us to a 
criminal people who commit despicable sins.

33  So that I can send upon them stones of hard clay.
34  Marked in your Lord’s presence, O Abraham, 

and sent upon those who transgress the limits of 
Allah and who go to the extreme of disbelief and 
sins”.

35  So I took out whoever was in the city of the 
people of Lot from the believers, so that the punish-
ment which will befall the criminals will not befall 
them.

36  But I did not find in their city besides one house 
of the Muslims, which was the household of Lot 
(peace be upon him).

37  And I left in the city of Lot signs of punishment 
which will show that punishment befell them, so 
that those who fear the painful punishment which 
afflicted them take lessons from it and then not do 
what they did

38  And in Moses, when I sent him to Pharaoh with 
clear miracles and proof, is a sign for the one who 
fears the painful punishment.

39  But Pharaoh turned away from the truth, and he 
said regarding Moses (peace be upon him): “He is 
a magician that does magic on people or a madman 
who says what he does not understand”.

40  So I seized him and all of his armies, then threw 
them in the sea, so they were drowned and de-
stroyed. And Pharaoh will be held accountable for 
his blameworthy actions- denial of the message and 
his claim of divinity.

41  And in Ad, the people of Hud, is a sign for one who fears the painful punishment, when I sent upon them the wind 
which does not carry rain or pollinate trees, nor were there any blessings in it.

42  It did not leave any soul, wealth or anything else it came upon, except that it destroyed it and left it like scattered ruins.
43  And in Thamud, the people of Salih (peace be upon him), is a sign for the one who fears the painful punishment, when 

it was said to them: “Enjoy yourselves before your life comes to an end”.
44  But they were arrogant to the command of their Lord and they were haughty to faith and obedience, so the thunder-

bolt of punishment seized them whilst they were waiting it to come down, as they were promised punishment three days 
before it came.

45  So they were unable to repel the punishment that befell them nor did they have any power to defend themselves with.
46  And I destroyed the people of Noah through flooding before these who have been mentioned. They were a people who 

left the obedience of Allah, so they deserved His punishment.
47  And the sky I made and perfected its making with strength, and I am expanding its edges and expanding for My 

servants by increasing provision.
48  And the earth I made prepared for those who live on it, like a spread for them. How excellent a preparer I am when I 

prepared it for them.
49  And of everything I have created two types, like the male and female, sky and earth, and the land and sea, so that you 

remember the oneness of Allah who created two types of everything and you remember His power.
50  So flee from Allah’s punishment towards His reward, by obeying Him and not disobeying Him. I am a clear warner 

to you, O people, of His punishment.
51  And do not make alongside Allah another deity to worship besides Him. I am a clear warner to you.

 Beneficial Points:
1. Deep, unwaivering faith is of a greater rank than merely submitting outwardly to Allah.
2. Allah’s destroying the nations that denied is a lesson for all people.
3. Fear of Allah necessitates running towards Him through good actions, not running away from him.
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 Qëllimet e sures:
Shpalosja e argumenteve dhe e fakteve të qarta për të hedhur poshtë dyshimet e mohuesve të Profetit j.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem në malin Tur, në të cilin Allahu i ka folur Musait. 2  Betohem në Librin e shkruar në rreshta, 3  në një 

pergamenë lëkure të shtrirë e të hapur, që është prej Librave të shpallur. 4  Betohem për Bejti Mamurin (Shtëpinë Për-
jetshme), e cila është për engjëjt në qiell siç është Qabja për ju në tokë, rreth të cilës ata rrotullohen dhe i bëjnë adhurim 
Allahut në mënyrë të pandërprerë. 5  Për kupolën e qiellit (atmosferën), që është ngritur mbi tokë, si një kupolë mbrojtëse 
për ju. 6  Për oqeanin plot ujë, nën të cilin është një oqean plot zjarr e që do e ndezë atë në Ditën e Kijametit. 7  Me të 
vërtetë që dënimi i Zotit tënd mbi mohuesit (o i Dërguar) ka për të ndodhur pa pikë dyshimi. 8  Atë dënim nuk ka kush 
që mund ta pengojë e ta largojë prej tyre, e as që kanë për të shpëtuar prej tij. 9  Kjo do të ndodhë Ditën e Kijametit, 
kur qielli të zhvendoset e të largohet tërësisht me një tronditje të vetme, 10  kur të shkulen kodrat e të rrëshqasin në si-
përfaqen e tokës, si të ishin objekte të lëvizshme. 11  Atë Ditë, mjerë për mohuesit që nuk i besuan Premtimit të Allahut 
e nuk u përgatitën, pasi për ta nuk do të ketë strehim e as shpëtim prej dënimit të Tij.

12  Ata që po zhyten në gënjeshtrat e tyre dhe po angazhohen pas lojërave, duke mos e marrë aspak seriozisht Premtimin 
e Allahut dhe duke e shpërfillur ringjalljen dhe Ditën e Gjykimit, 13  Ditën kur të hidhen për në Zjarrin e Xhehenemit 
me një të shtyrë vërtet të dhunshme, 14  Do t’u thuhet: “Ky është Zjarri, të cilin ju e mohonit dhe nuk e përfillnit, sa herë 
që ju paralajmëroheshit nëpërmjet të dërguarve të Mi.

 Mësime nga ajetet:
 Të gjithë mohuesit janë njëlloj, edhe nëse kohët, njerëzit, vendet e mënyrat e tyre ndryshojnë.  Dëshmia e Vetë Alla-
hut se i Dërguari i Tij e e përcolli Mesazhin dhe e kreu detyrimin që kishte ndaj njerëzve.  Qëllimi për të cilin Allahu 
i ka krijuar xhindët dhe njerëzit është që ata të adhurojnë Atë në të gjitha format dhe mënyrat e pranuara në shpalljen 
hyjnore, sipas Kuranit dhe Sunetit profetik.  Ditën e Kijametit gjendja do jetë krejt ndryshe. Atë ditë, mohuesit do të 
njohin premtimin e Allahut.

52  Kështu kundërshtuan të gjithë mohuesit edhe përpara 
tyre (banorëve të Mekes), madje atyre nuk u vinte prej 
Allahut asnjë i dërguar e që ata të mos thonin për të: “Ky 
është magjistar ose i çmendur!” 53  A mos vallë, ata ia 
kanë lënë amanet njëri-tjetrit këtë, për t’ia thënë çdo të 
dërguari që u vinte atyre si paralajmërues prej Allahut dhe 
të mos i besonin?! Sigurisht që jo, por ata i bashkon ligësia 
dhe tirania e tyre, sepse janë njerëz arrogantë.

54  E Ti largohu (o i Dërguar) prej tyre (hiqju atyre dhe 
shpërfilli ata) në atë që thonë, pasi për këtë (shpërfillje 
ndaj tyre) ti nuk do të jesh i qortuar. 55  Pavarësisht asaj 
që ata thonë për ty, ti vazhdo t’i këshillosh vazhdimisht 
ata që e duan këshillën, pasi thirrja jote dhe insistimi 
duke i këshilluar u sjell dobi besimtarëve dhe i forcon 
ata. 56  Tregoju atyre se Unë nuk i kam krijuar xhindët e 
njerëzit për ndonjë qëllim tjetër, përveçse që të më njohin 
dhe të më adhurojnë vetëm Mua. Ndryshe nga idhujt e 
tyre të kotë, që ata i adhurojnë, 57  Unë nuk dëshiroj 
prej tyre ndonjë furnizim dhe as nuk dëshiroj që ata të 
më ushqejnë Mua,

58  pasi, Allahu është i vetmi Furnizues, prej të Cilit fur-
nizohen të gjitha krijesat dhe Ai është i Vetmi që posedon 
fuqinë Absolute (Supreme e të Jashtëzakonshme), Fuqi 
për të cilën ka nevojë gjithçka në lëvizje.

59  Për sa u përket atyre që bënë padrejtësi e mizori, të 
tillëve do t’u mbushet kupa, ashtu siç e mbushën kupën 
shokët e tyre prej popujve që Ne i zhdukëm më parë, 
prandaj letë mos nxitohen.

60  E mjerë për ata që e patën mohuar Ditën që është 
duke iu premtuar, Ditën e Gjykimit, kur secili do të japë 
llogari e do të gjejë atë që ka bërë!

SURJA “ET-TUR”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

52  Like the denial of the people of Makkah, the 
previous nations denied. No Messenger came to 
them from Allah except that they said regarding 
him: “He is a magician or a madman”.

53  Did the predecessors amongst the disbelievers 
and the latter amongst them bequest one another 
to deny the messengers? No, but rather their trans-
gression has united them on this.

54  So turn away from these deniers, O Messenger, 
for you are not blameworthy, as you have conveyed 
to them what you were sent with towards them.

55  And do not let their turning away from you stop 
you from advising them and reminding them, so 
advise and remind them, as reminding is beneficial 
for those who bring faith in Allah.

56  And I did not create jinns and men except for 
My worship alone. I did not create them to make a 
partner for Me.

57  I do not want any provision off them nor do I 
want them to feed Me.

58  Allah is the Provider for His servants, all of 
them are in need of His provision, He is the Su-
preme-Lord, Every Mighty, nothing is outside His 
ability. All of the jinns and men submit to His pow-
er (may He be glorified).

59  Those who wronged themselves by denying 
you, O Messenger, have a share of the punishment, 
like the share of their companions before them, 
which has a fixed time period. So they should not 
ask Me to bring it quicker before its time.

60  So destruction and loss is for those who disbe-
lieved in Allah and who denied His messengers, on 

their day, the Day of Judgment, in which they are being promised that the punishment will be sent upon them.

The Mount (Sūrah Al Tur)
 Themes of the Sūrah:

The Surah focuses on removing the doubts of those who deny, through presenting evidence and proof, compelling them 
to obey and submit.

 Explanation:
1  Allah swore by the mountain on which He spoke to Moses (peace be upon him).
2  And he swore by the Qur’ān which is a written book
3  On a spread-open paper.
4  And He swore by the House in the heavens which the angels in the heavens inhabit by worshipping Allah.
5  And He swore by the sky.
6  And He swore by the sea filled with water. 7  O Messenger, the punishment of your Lord will definitely occur on the 

disbelievers. 8  There is nobody to repel it from them and save them from it befalling them. 9  The day in which the 
heavens (or sky) will move violently, in full accordance with the arrival of the Hour. 10  And the mountains will travel 
from their places. 11  So destruction and loss on that day will be for those who deny the punishment Allah promised the 
disbelievers. 12  Those who are in their discourse in falsehood, playing. They do not care about resurrection or being 
raised. 13  The day they will be pushed with force and harshness towards the fire of hell. 14  And it will be said to them 
in rebuke, “This is the fire you used to deny when your messengers used to warn you of it.

 Beneficial Points:
1. All types of disbelief still remain disbelief, even though it may vary from place to place, time to time and from people 
to people.  2. Allah’s testifying to the Prophet’s (peace be upon him) conveying the message.  3. The wisdom behind 
creating jinns and mankind is to establish the worship of all in all its manifestations.  4. The conditions of the universe 
will soon change on the day of judgment.

٥٢٤٩
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edhe nëse këta nuk i kanë arritur dot veprat e të përkushtuarve. Ndërkohë, secili njeri do të jetë peng i asaj që ka punuar, 
ku secili do të ketë vendin e vet sipas asaj që ka punuar.

22  Dhe Ne aty ua kemi shtruar të gjitha të mirat, me fruta e me mish të të gjitha shijeve, që ata i dëshirojnë.
23  Aty ata do i zgjasim gotat njëri-tjetrit me pijet e mrekullueshme të Xhenetit, prej të cilave as nuk do të flasin fjalë të 

kota dhe as do bëjnë gjynahe e ofendime, pasi as nuk do të dehen e as nuk do të humbin mendjen.
24  Aty do t’u sillen rrotull, djemtë e Xhenetit duke u shërbyer, të cilët i ka vënë Allahu në shërbim të tyre dhe që, me 

bukurinë e bardhësinë e tyre, janë si perla të ruajtura në guacka.
25  Aty banorët e Xhenetit do t’i drejtohen njëri-tjetrit, duke pyetur për jetën dhe punët e tyre në dynja.
26  Ata do të thonë: “Ne nuk dimë të na jetë pranuar ndonjë vepër tjetër, përveç asaj që, kur patëm qenë më parë në 

familjet tona, ishim vazhdimisht të frikësuar prej ndëshkimit të Allahut.
27  E për shkak të kësaj, Allahu na begatoi duke na udhëzuar në Rrugën e Drejtë, për t’u penduar e për të bërë vepra të 

mira. Gjithashtu, ashtu siç u ruajtëm prej gjynaheve, ashtu Ai na ruajti sot prej dënimit e flakës së Zjarrit.
28  Ne vazhdimisht e adhuronim dhe e lusnim Atë për të na bërë prej banorëve të Xhenetit e për të na mbrojtur prej 

dënimit të Xhehenemit dhe, me të vërtetë, Ai u tregua Bujar dhe i Mëshirshëm ndaj nesh, duke na i pranuar lutjet!”.
29  Prandaj, vazhdo (o i Dërguar) t’i përkujtosh ata me këtë Kuran, pasi, falë mirësisë së Zotit tënd, ti nuk je as fallxhor 

dhe as i çmendur. Shejtanët nuk arrijnë dot as ta dëgjojnë këtë Kuran madhështor e jo më ta sjellësh nëpërmjet tyre një 
të tillë, aq më pak nëse ti do të ishe edhe i çmendur.

30  Apo mos po thonë se ti je thjesht një poet, prandaj le të presim e bëjmë durim, derisa ta gjejë vdekja, t’i harrohet 
poezia, siç ka ndodhur me shumë të tjerë dhe të shpëtojmë prej tij?!

31  Thuaju (o i Dërguar) : “Vazhdoni të prisni për mua, se dhe unë, bashkë me ju, jam duke ju pritur!”.

 Mësime nga ajetet:
 Bashkimi i baballarëve, fëmijëve dhe bashkëshortëve në një vendbanim të vetëm në Xhenet do t’u mundësohet be-
simtarëve, edhe nëse veprat e disave prej tyre janë të mangëta. Ky do të jetë një nderim dhe vlerësim për ta, në mënyrë 
që të jenë të gjithë të bashkuar e të lumtur.  Vera e Xhenetit nuk është dehëse për mendjen, nuk e turbullon dhe as nuk 
e humbet arsyen e saj.  Kush i frikësohet Allahut në jetën e dynjasë, Allahu ka për ta siguruar atë në botën tjetër.

15  Vallë, magji po ju duket ky dënim apo as këtë 
Ditë nuk po e shikoni të vërtetën e dënimit të 
saj?!

16  Atëherë, hyni në të dhe provojeni vuajtjen e dje-
gies së Zjarrit, që keni mohuar. Po deshët durojeni 
e po deshët mos e duroni, për ju dënimi do të jetë i 
njëjtë. Vërtet, sot ju po ndëshkoheni për atë që keni 
merituar dhe për gjithçka që keni bërë në jetën e 
dynjasë, teksa mohonit e kundërshtonit!”

* Pasi Allahu tregoi përfundimin e mohuesve, të 
cilët s’e njihnin premtimin e Allahut dhe nuk u 
përgatitën për të, përmendi gjithashtu edhe për-
fundimin e besimtarëve të përkushtuar:

17  Vërtet që të përkushtuarit ndaj Krijuesit të tyre, 
që i zbatuan porositë e Tij e u larguan prej ndalesave 
të Tij, do të jenë në kopshtet e Xhenetit dhe në bega-
titë e mirësitë e tij madhështore e të përjetshme,

18  të kënaqur me atë që ua ka dhuruar Zoti i tyre 
prej kënaqësive, shijeve dhe dëfrimeve që do i 
gjejnë në të. Ashtu siç ata u ruajtën nga gjynahet, 
edhe Zoti i tyre i ruajti nga dënimi i Zjarrit të Xhe-
henemit.

19  E atyre u thuhet:“Përgëzime! Hani e pini çfarë 
të dëshironi, si shpërblim për veprat e mira që keni 
bërë.”

20  Ata do të jenë të mbështetur në shtretërit e rresh-
tuar e të zbukuruar të Xhenetit. Atje Ne u mundë-
sojmë që të kenë për bashkëshorte hyritë sybukura 
të Xhenetit.

21  E për sa u përket atyre që besuan (pas të për-
kushtuarve), madje dhe pasardhësit i ndoqën me 
iman (besim të palëkundur), Ne kemi për t’i bash-
kuar në këtë shpërblim edhe pasardhësit e tyre, në 
mënyrë që të jenë të gëzuar e të lumtur bashkërisht, 

 15  Is this punishment which you see magic, or are 
you not seeing it?

16  Taste the heat of this fire and suffer it. Be patient 
over suffering its heat or not; your patience or im-
patience is all the same. You will not be rewarded 
today except with the disbelief and sins you used to 
commit in the world”.
After Allah mentioned the reward of the deniers, 
He mentioned the reward of those who accepted 
and were Mindful.

17  Those who are mindful of their Lord by carrying 
out His commands and refraining from His prohibi-
tions will be in gardens and a great pleasure which 
will never end.

18  They will be enjoying the pleasures of food, 
drink and marriage that Allah will have given them, 
and their Lord (may He be glorified), protected 
them from the punishment of hell. Hence, they 
were successful through achieving their desired 
pleasures and by being protected from difficulties.

19  It will be said to them: “Eat and drink of what 
your souls desire, in satisfaction without fearing 
harm or pain from what you eat and drink, as a re-
ward for your excellent actions in the world”.

20  Reclining on adorned thrones which have been 
lined up, and I will marry them to fair women with 
beautiful wide eyes.

21  And those who brought faith and whose chil-
dren followed them in faith - I will join their chil-
dren with them so that they are pleased with them, 
even though they did not reach their actions. And I 
will not decrease anything from the reward of their 
actions. Every person will be held for the bad ac-
tions he earned; nobody else will bear any of his actions.

22  And I will provide these people of Paradise with different fruits and I will provide them with all the meat they desire.
23  They will give to one another cups of wine, bearing no resemeblness to the wine of this world, free from intoxication 

and that which arises from it, such as false speech.
24  And servants will circle amongst them, as though they are protected pearls.
25  The people of Paradise will turn to one another, asking each other about their condition in the world.
26  They will respond to them: “We were, in the world amongst our families, fearful of Allah’s punishment.
27  So Allah favoured us by guiding us to Islam, and He protected us from the punishment which is extremely hot.
28  We used to worship Him in our worldly life and we used to pray to Him to protect us from the fire of hell. He is Be-

neficent to His servants and Merciful to them. Part of His beneficence and mercy upon us is that He guided us to faith, 
entered us into Paradise and distanced us from the fire.”

29  So remind through the Qur’ān, O Messenger, for you are not, by the faith and intelligence Allah has favoured you 
with, a soothsayer with visions of jinns nor are you insane.

30  Do these idolaters say: “Muhammad is not a messenger, but he is a poet whom we await death to seize so we can be 
relieved of him”?

31  O Messenger, say to them: “Await my death, and I will await the punishment which will befall you due to denying 
me”.

 Beneficial Points:
1. Gathering parents and children in Paradise on one level, even though the actions of some of them were deficient, to 
honour them all so that the happiness is complete.
2. Nothing disliked occurs due to drinking the wine of the afterlife.
3. Whoever fears his Lord in his worldly life, He will protect him in the Hereafter.
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41  Apo mos vallë, ata kanë Gajbin (shkrimet e fshehta të Zotit) dhe janë ata që e shkruajnë atë, meqë qenkan kaq të sigurtë për atë që 
do të ndodhë me të Dërguarin, kur thanë: “...derisa ta gjejë vdekja...”?!

42  Apo mos vallë, ata janë duke kurdisur ndonjë kurth, për ndonjë të keqe, e kështu të realizohet ajo që dëshirojnë?! Mirëpo, le ta dinë 
mirë se, ata që e mohojnë fuqinë e Allahut, pikërisht ata kanë rënë në kurth.

43  Apo mos vallë, ata kanë ndonjë zot tjetër përveç Allahut, që mendojnë se mund t’i shpëtojë prej Tij, prandaj edhe ndihen të sigurt 
për atë që bëjnë?! I Pastër e i Shenjtëruar është Allahu e larg çdo të mete e mangësie që idhujtarët ia mveshin e ia trillojnë Atij, prej 
gjithçkaje që mendojnë e thonë për Të.

44  Ata edhe nëse do shihnin një copë shkëmbi nga qielli duke rënë mbi ta, aq injorantë janë, sa edhe atëherë do të kishin thënë: “Kjo 
do jetë një re e dendur!” As nuk do të frikësoheshin e as nuk do ta kuptonin ndëshkimin e Allahut, pasi ata janë njerëz pa logjikë!

45  Prandaj, lëri (o i Dërguar) në inatin, arrogancën e kundërshtimin e tyre, derisa të përballen me Ditën që u është premtuar, ditë në 
të cilën ata do të shtangen.

46  Ajo është Dita kur kurthet, intrigat e dredhitë e tyre nuk kanë për t’u bërë asnjë dobi dhe ata nuk do t’i ndihmojë e shpëtojë askush 
prej drejtësisë e ndëshkimit të Allahut.

47  Për sa u përket atyre që u treguan mizorë e keqbërës në mesin e tyre, duke bërë padrejtësi e krime, për shkak të këmbënguljes në 
mohim e gjynahe, ata do t’i gjejë dënimi që në jetën e kësaj bote, si dhe në jetën e varrit, përpara dënimit përfundimtar në Ditën e 
Gjykimit. Mirëpo shumica e tyre përsëri nuk do ta kuptojnë ndëshkimin e Allahut, se përse janë duke u ndëshkuar për shkak të mohimit 
të tyre. 48  E ti duro dhe tregohu i qëndrueshëm në pritje të Vendimit të Zotit tënd, sepse ti je nën mbikëqyrjen dhe mbrojtjen Tonë! 
Lartësoje Allahun vazhdimisht e pastroji mendimet prej çdo të mete e mangësie që idhujtarët sajojnë për Allahun! Falënderoje Zotin 
tënd sa herë që ngrihesh për t’i falur pesë kohët e namazit për mirësinë që të ka dhuruar duke të mundësuar ta njohësh Atë e Udhëzimin 
e Tij; 49  si dhe lartësoje Atë me adhurime e namaz një pjesë të natës dhe vazhdo kështu deri sa të humbasin yjet.

 Mësime nga ajetet:
 Arroganca e tirania janë shkaqe që e dërgojnë njeriun në humbje pa kthim.  Rëndësia që ka diskutimi logjik për të pohuar të vër-
tetat hyjnore.  Pohimi i dënimit të varrit (në Berzah), dënim i cili do të jetë përpara dënimit të Ditës së Gjykimit.  Ankthi, frika e 
stresi mposhten vetëm me përmendjen e Allahut, faljen e namazeve, veçanërisht me faljen e namazit të natës, duke u zgjuar në pjesën 
e fundit të natës deri në agim.

32  A kanë ndonjë argument për këtë që po thonë apo po e 
mësojnë nga ëndrrat e tyre?! A e thonë këtë sepse e duan të 
Vërtetën apo sepse janë njerëz arrogantë e kundërshtues?! 

33  A mos po thonë se ajo çfarë po flet ai janë fjalët e 
tij?! Jo nuk është kështu, por ata nuk e besojnë se Allahu 
flet. 34  Atëherë, le të sjellin edhe ata një ligjërim të tillë, 
nëse janë të sinqertë në atë që pretendojnë! 35  Apo mos 
mendojnë se ata i krijoi asgjëja apo janë vetë krijuesit e 
veteve e të dhuntive që kanë?!

36  Apo mos vallë, janë ata që i krijuan qiejt e tokën, ndaj 
nuk e përfillin fjalën e askujt?!
Jo, por ata nuk janë të bindur rreth Qenies Absolute të 
Allahut. Prandaj nuk besojnë se Ai është i Plotfuqishëm, 
i Gjithëdijshëm e i Aftë të shpallë Libër, të zbresë Udhë-
zim e të tregojë Rrugën e Drejtë. 37  Apo mos vallë, ata 
kanë depot e furnizimit e të begatisë së Zotit tënd dhe e 
përcaktojnë ata se kujt i duhet zbritur dhe kujt jo mirë-
sia e Shpalljes, Librit dhe Udhëzimit?! Allahu apo ata e 
kanë pushtetin mbi të gjitha këto(që u përmendën), për 
të vepruar me to si të dëshirojë?! 38  Apo mos vallë, ata 
kanë ndonjë shkallë, që mund të ngjiten nëpërmjet tyre 
deri në qiell dhe të dëgjojnë se çfarë thuhet për të (të 
Dërguarin), prandaj janë kaq të bindur në atë që thonë 
për të?! Le ta sjellë, pra, dëgjuesi i tyre një argument të 
fuqishëm e të qartë, siç është ky Kuran, e ta vërtetojë atë 
që ka dëgjuar (për të) e të vërtetohet se idhujtarët kanë 
të drejtë në atë çfarë i thonë - magjistar ose i çmendur! 

39  Apo mos vallë, po thoni edhe për të ashtu siç patët 
thënë edhe për Allahun, se Atij i përkasin vajzat (të cilat 
ju i urreni), ndërsa juve ju përkasin djemtë (të cilët ju i 
dëshironi)?!

40  Apo mos vallë, ti (o i Dërguar) po kërkon prej tyre 
ndonjë shpërblim për këtë Udhëzim, që është shpëtimi 
i tyre, e ata e kanë të vështirë ta pranojnë e ta ndjekin 
Udhëzimin për shkak detyrimit të rëndë?! 

32  Or do their minds tell them to say: “He is a 
soothsayer and insane?” So they combine what 
cannot gather in one person, but rather they are a 
people who trespass the bounds, hence they do not 
return to any sacred law or intellect.

33  Or do they say: “Muhammad fabricated this 
Qur’ān and nothing has been revealed to him?” He 
has not fabricated it, but rather they are too arrogant 
to have faith in it, so they say: “He has fabricated 
it”.

34  So let them produce a narrative like it, even if 
it has been fabricated, if they are true in their claim 
that he has fabricated it.

35  Or have they been created without a creator to 
create them? Or are they their own creators? The 
existence of a creation without a creator or a cre-
ation which creates itself is impossible, so why do 
they not worship their own creator?

36  Or did they create the heavens and the earth? 
But they do not have conviction that Allah is their 
Creator, if they had been convinced of that, they 
would have declared His oneness and brought faith 
in His Messenger.

37  Or do they have the treasures of your Lord’s 
provision to give to whom they wish, and prophet-
hood to give to or stop from whom they want? Or 
are they the controllers and disposers according to 
their wish?

38  Or do they have a ladder with which to climb 
to the sky in which they listen to Allah’s revela-
tion which He sends to tell them they are on the 
truth? So let the one who listens amongst them to 
that revelation bring a clear proof to affirm you in 

your claim that you are on truth.
39  Or does He (may He be glorified) have daughters which you dislike, whilst you have sons which you love?
40  Or do you, O Messenger, seek a wage from them for what you convey to them from their Lord, due to which they are 

burdened with something they cannot bear?
41  Or do they have knowledge of the Ghaib, so that they write for people what they learn from the Ghaib and inform 

them of what they want therefrom?
42  Or do these deniers intend to plot against you and your religion. Trust in Allah, as those who disbelieved in Allah and 

His Messenger are the ones who will be plotted against, not you.
43  Or do they have a true god besides Allah? Pure and exalted is Allah from the partner they attribute to him. None of 

what was mentioned has happened or is even thinkable.
44  And if they see a piece of the sky falling, they will say: “This is a cloud which is piled up on each other as usual”. So 

they do not take heed or believe.
45  So leave them, O Messenger, in their stubbornness and denial until they meet their day in which they will be punished, 

which is the day of judgment. 
46  The day when their plot will neither help them a little or a lot, nor will they be helped by being saved from the punish-

ment. 47  And for those who wronged themselves through idolatry and sins is a punishment before the punishment of the 
afterlife: in this life through being killed and imprisoned, and in the Transitory Stage through punishment of the grave. 
However, most of them do not know that, which is why they remain on their disbelief. After Allah explained the falsehood 
of what the idolaters practiced, he ordered His Messenger not to care about them and to be patient upon their denial, so He 
said: 48  Be patient, O Messenger, on the decree of your Lord and His divine law, as you are in My sight and protection. 
And glorify and praise your Lord when you stand from your sleep. 49  And at night, glorify your Lord and pray to Him, 
and pray the Fajr prayer after the stars have set due to daylight.

 Beneficial Points:
1. Tyranny is a cause of misguidance.  2. The miraculous nature of the Qur’ān is clear from multiple facets.  3. Punish-
ment the Transitory Stage is real.  

٥٣٦٢
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qiejt, ku edhe Xhebraili mori formën e vet, 14  tek Sidretul Munteha, pema pas së cilës nuk mund të shkonin më tej e që dija e krijesave përfundonte pikë-
risht aty; 15  pranë saj është edhe Xhenetul Me’ua - Xheneti ku qe strehuar Ademi dhe ku strehohen shpirtrat e shehidëve (të vdekurve të zgjedhur), derisa 
të bëhet Ringjallja dhe ata të kthehen në trupat e tyre. 16  Kur Muhamedi e pa Pemën madhështore të Sidrit, ndryshe nga Musai u, i cili u shmang nga ajo 
çfarë pa në malin Tur, ku ishte pranë pemës së mbuluar nga zjarri, 17  shikimi i Muhamedit j as nuk u shmang të shihte përciptazi - djathtas ose majtas- dhe 
as nuk e teproi në shikim, për të parë apo për t’u fiksuar më shumë pas atyre çfarë i kërkohej që të shihte. 18  Në të vërtetë, ai ka parë disa prej fakteve më 
madhështore të Zotit të vet, që e përforcuan edhe më shumë në njohjen e fuqisë, madhështisë e urtësisë së Tij; ai pa Xhenetin dhe Xhehenemin. 19  Po ju a e 
keni parë(ndonjëherë) Latin e Uzanë, në formën reale, ashtu siç Muhamedi e ka parë Xhibrilin, 20  si dhe atë të tretin e fundit - Menatin, të cilët ju i adhuroni 
në vend të Allahut si zota për ndërmjetës?! 21  A mos vallë, ata ju shpallën juve e ju thanë se juve ju takon të keni djemtë (që i dëshironi) dhe se Atij (Allahut) 
i takon të ketë vajzat(që ju i urreni)?! Nëse këtë jua thanë ata dhe ju e keni dëgjuar prej tyre, 22  atëherë ajo ndarje është e padrejtë, pasi ju po e dëshironi për 
Të atë që urreni për vete. 23  Përkundrazi, si Lati, Uzai edhe Menati, që ju po i adhuroni në vend të Allahut, nuk janë tjetër vetëm se disa emra statujash. Ato 
ju jo vetëm që nuk i keni parë, por as që ekzistojnë në botën e Gajbit tek Allahu. Emërtimin e tyre si zota ndërmjetësues tek Allahu, e keni bërë ju bashkë me 
prindërit tuaj, pasi Allahu nuk ka zbritur për adhurimin e tyre asnjë argument të fuqishëm, siç e ka zbritur këtë Kuran për mos t’i adhuruar ato. Mirëpo ata që 
i konsideruan (idhujt) si zota në vend të Allahut, po ndjekin me hamendje se çfarë u pëlqen qejfeve të tyre. Nëse ata e dëshirojnë të Vërtetën, ajo tashmë sapo 
u ka ardhur prej Zotit të tyre; Udhëzimi nëpërmjet Xhebrailit e të Dërguarit të Tij, prandaj le ta ndjekin! 24  Apo mos vallë, njeriu mendon se duke refuzuar 
udhëzimin, ai do i ketë ato që i ka dëshiruar e lakmuar?! 25  Le ta dijë pra, se Allahut i përkasin të mirat e kënaqësitë, jo vetëm të Botës Tjetër, por edhe të 
kësaj bote. 26  E sa e sa engjëj ka në qiej, që me lutjet e tyre kërkojnë të ndërmjetësojnë, për secilin njeri që është në tokë, për ndihmë, shpëtim e udhëzim. 
Mirëpo ndërmjetësimi i tyre për të zhyturit në mohim, idhujtari e gjynahe, nuk ka asnjë dobi, veç nëse Allahu u jep leje, pasi ka parë tek dikush mirësi dhe 
është i kënaqur me të dhe me veprat e tij të mira.

 Mësime nga ajetet:
 I Dërguari i Allahut nuk fliste nga mendja e tij, por çdo fjalë e tij ishte Shpallje e Udhëzim prej Allahut.  Idhujtarët mundoheshin ta pyesnin me 
qesëndisje të Dërguarin rreth asaj se si e kishte parë Xhebrailin. Prandaj Allahu ua ktheu përgjigjen, duke nxjerrë në pah gënjeshtrat e tyre në lidhje 
me Gajbin.  Injoranca e idhujtarëve që, nga njëra anë, adhuronin idhujt që pretendonin se ishin ndërmjetësuesit e tyre tek Allahu e, nga ana tjetër, 
ia mvishni Allahut ato që i urrenin që t’i kishin për vete: vajzat.  Ndërmjetësimi i engjëjve për njerëzit nuk gjen asnjë pranim nga ana e Allahut, 
nëse nuk plotësohen dy kushte: dhënia leje nga vetë Allahu, pëlqimi i Allahut për atë njeri, për shkak të mirësisë e veprave të mira që ai ka bërë për 
të fituar kënaqësinë e Allahut.

SURJA “EN-NEXHM”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Pohimi i vërtetësisë së Shpalljes dhe se ajo është e zbritur 
nga Allahu i Madhëruar.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për yllin që bie e shuhet, që zbehet dhe zhduket! 2  

Nuk (e) ka humbur shoku juaj– Muhamedi (arsyen e shëndoshë) 
dhe as nuk ka lajthitur! 3  Ai nuk flet kot së koti e as sipas qejfit 
të vet, prandaj dëgjojeni me kujdes atë që po ju thotë, 4  pasi gjith-
çka që ai flet, nuk është tjetër vetëm se Shpallje prej Vetë Allahut të 
Lartësuar. 5  Ajo është Shpallje, të cilën ia mësoi (e ia solli prej 
Tij) Engjëlli i Fuqishëm - Xhebraili, i cili vetëm me një forcë të tillë 
mund ta përballonte fuqinë absolute të Allahut për të marrë prej Tij 
Shpalljen e Kuranit; 6  duke qenë përqendruar, me tërë qenien e 
vet, në Fjalët e Allahut. Ai, menjëherë e pa,iu drejtua të Dërguarit, 
ashtu siç ishte në formën e vet kur e mori Shpalljen, 7  ndërkohë 
që ai (kur e mori Shpalljen prej Allahut) ishte në sferën dhe hapësirën 
më të lartë qiellore. 8  Pas kësaj, Xhebraili iu afrua Profetit j 
edhe më shumë, 9  në një afërsi, që në vështrimin e dikujt mund 
të ishte sa distanca e dy harqeve apo edhe më afër, 10  dhe aty ai 
(Xhebraili) | i shpalli robit të Allahut (Muhamedit) atë që ia shpalli; 
suret që po ju lexohen, pikërisht ashtu siç vetë Allahu pati dëshiruar 
që t’ia shpallte. 11  Zemra e Muhamedit nuk e vuri në dyshim atë 
çfarë pa me sytë e tij në lidhje me botën e Gajbit (fshehtësive të 
Allahut), qoftë kur pa Xhebrailin në formën e tij reale, qoftë edhe 
më vonë kur u ngrit bashkë me të Natën e Israsë (udhëtimit për në 
Xhaminë Aksa) e të Miraxhit (ngritjen për tek Allahu). 12  Apo e 
pyesni atë (për të blerë) se çfarë është duke parë tjetër prej botës së 
Gajbit e fshehtësive të Allahut?! 13  Ndërkohë që ai (Muhamedi ), 
në të vërtetë e ka parë Xhebralin në formën e vet reale, si engjëll, 
edhe një herë tjetër më parë, kur u ngjitën së bashku mbi shtatë 

Sūrah an-Najm (The Star )
 Themes of the Sūrah:

It focuses on the issue of the truthfulness of the 
revelation and the lofty, noble source from where 
it came, to establish the belief in Oneness and to 
refute the belief of idolatry.

 Explanation:
1  He (may He be glorified) swore by the star when 

it descends.
2  Muhammad (peace be upon him) the Messenger 

of Allah did not deviate from the path of guidance 
nor did he go astray, but rather he is rightly-guided.

3  And he did not speak this Qur’ān out of follow-
ing his desires.

4  This Qur’ān is nothing but a revelation which 
Allah revealed to him through the medium of Ga-
briel (peace be upon him)

5  An angel of great strength, Gabriel (peace be 
upon him), taught him it.

6  And Gabriel (peace be upon him) is of excellent 
form, so he rose up appearing to the Prophet (peace 
be upon him) in his form in which Allah created 
him.

7  Whilst he was on the highest horizon.
8  Then Gabriel (peace be upon him) came close 

to the Prophet (peace be upon him), then he came 
even closer.

9  So his closeness to him was the distance of two 
bow lengths or even closer.

10  So Gabriel (peace be upon him) revealed to 
Allah’s servant, Muhammad (peace be upon him), 
what he revealed.

11  The heart of Muhammad (peace be upon him) 
did not lie about what his eye saw.

12  So do you, O idolaters, argue with him about what he saw on the night he was taken on the journey?
13  And Muhammad (peace be upon him) had seen Gabriel (peace be upon him) in his true form another time on the night 

he was taken for the journey.  14  By the lote tree of the utmost boundary, which is a tree on the seventh heaven.  15  By 
this tree is the Garden of Refuge. 16  When the lote tree was covered through the command of Allah by something great 
whose true nature only Allah knows. 17  The eye of Muhammad (peace be upon him) did not swerve left or right, nor 
did it trespass what was fixed for it. 18  Muhammad (peace be upon him) saw on the night he was raised great signs of 
his Lord which show His power. He saw Paradise, hell and other things. 19  Have you, O idolaters, seen these idols that 
you worship besides Allah: Lat and Uzza. 20  And Manat, another third one amongst your idols? Tell me do they possess 
any benefit or harm for him? 21  O idolaters, do you have boys whom you like, whilst He (may He be glorified) has girls 
which you dislike? 22  This distribution which you made with your desires is an unjust distribution. 23  These idols are 
nothing but names without meaning, so they have no share of divine qualities. You and your fathers named them on your 
own part. Allah did not reveal any proof for them. The idolaters do not follow in their belief except assumption and what 
their souls desire from what the satan has adorned in their hearts. And the guidance has come to them from their Lord on 
the tongue of Muhammad (peace be upon him), but they were not guided. 24  Or will man have what he desired i.e., the 
idols interceding with Allah? 25  No, he will not have what he desired. For Allah alone is the afterlife and the first [life]; 
He grants of them whatever He wishes and withholds whatever He wishes. 26  How many angels are there in the heav-
ens whose intercession cannot help at all if they were to intend to help someone, except after Allah permits intercession 
for whom He wishes among them and He is pleased with the one being interceded for. Allah will never permit one who 
associates a partner with Him to intercede and He will never be pleased with the one he is interceding for who worships 
him besides Allah.

 Beneficial Points:
1. The Qur’ān’s praising the Noble Prophet’s status.  2. The Prophet (peace be upon him) saw Gabriel in his real form.
3. Intercession does not occur except through two condition: permission for the intercessor and being pleased with the 
one being interceded for.  
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dorë prej gjynaheve të mëdha dhe i shtojnë veprat e mira. Me e të vërtetë Zoti yt është i gjerë në falje, o i Dërguar, për të gjithë ata që 
pendohen e kthehen tek Ai. Ai ju njeh juve më mirë se kushdo tjetër që kur e krijoi atin tuaj, Ademin, prej balte dhe kur ishit embrion 
në barkun e nënave tuaja. Prandaj mos e lavdëroni veten për aftësitë apo devotshmërinë tuaj, pasi Ai e di më mirë se kushdo, se kush 
prej jush është më i ruajturi e më i miri në largimin prej gjynaheve dhe në zbatimin e porosive të Allahut, haptazi apo në fshehtësi. 
Atij nuk i fshihet asgjë.
*Pas kësaj, Allahu i kthehet shembullit me dikë, që iu afrua pranimit të Islamit, por më pas u tërhoq dhe e përcaktoi të mirën sipas 
kritereve të veta dhe jo sipas kritereve që zbriti Allahu me anë të dërguarve.

33  A e ke parë (o i Dërguar) atë që iu afrua pranimit të Islamin dhe më pas u spraps?!
34  Ai dha pak prej pasurisë së vet sa për të përcjellë dhe pastaj e ndërpreu bamirësinë.
35  A mos vallë, tek ai paska qenë dija e Gajbit (Xhenetit dhe Xhehenemit) dhe ai po e shikon me sytë e vet, se nuk është diçka serioze 

të heqë dorë prej besimit e të sprapset prej Kuranit dhe Islamit?!
36  Apo ai po e refuzon Kuranin, ngase nuk ka njohuri në lidhje me ato që gjendet në fletushkat e Musait
37  dhe të Ibrahimit, i cili kreu çdo obligim e desh e sakrifikoi të birin për Allahun?!
38  Në të cilat shkruhet se asnjë njeri nuk ka për t’i bartur gjynahet e tjetrit (si dhe as tjetri nuk do i bartë gjynahet e tij.)
39  Dhe se njeriut nuk do t’i takojë si arritje dhe shpërblim në këtë botë dhe në botën tjetër asgjë tjetër veç asaj që ai vetë ka bërë dhe 

është përpjekur. 40  Gjithashtu, përpjekja e tij do t’i shihet më vonë, kur të dalë përpara Allahut në Ditën e Gjykimit.
41  Aty pastaj, atij do t’i jepet plotësisht ajo që ka merituar, pa iu pakësuar e pa iu bërë padrejtësi në asgjë.
42  Dije (o njeri) se vetëm tek Zoti yt është përfundimi.
43  Dhe se është pikërisht Ai që e mundëson të qeshurën dhe të qarën.
44  Dhe se është pikërisht Ai që e mundëson vdekjen dhe jetën.

 Mësime nga ajetet:
 Ndarja e gjynaheve në gjynahe të mëdha dhe gjynahe të vogla. Gjynahet më të mëdha janë idhujtaria, keqtrajtimi i prindërve, imora-
liteti, vrasja e njeriut të pafajshëm, shpifja, magjia etj.  T’i mvishet Allahut diçka pa patur asnjë bazë nga dija e Shpallja e Tij hyjnore 
(Kurani dhe Sunneti profetik) është prej veprave më të rrezikshme në devijimin dhe shkak për ndëshkimin e njeriut.  Mburrja dhe 
vetëlavdërimi janë vese të ndaluara në Islam, pasi çdo mirësi është meritë vetëm e Allahut.

27  Ata që nuk besojnë jetën e pasosur i emërtojnë engjëjt 
me emra femrash, duke patur bindjen se janë bijat e Alla-
hut, por- i Pastër e larg kësaj është Allahu i Lartmadhëruar, 
pasi Ai është Një i Vetëm..

28  Për këtë që thonë ata, në të vërtetë, nuk kanë asnjë 
dije të zbritur nga Allahu për ta mbështetur atë që besojnë, 
siç Allahu ia zbriti Muhamedit këtë Kuran i cili është 
argument kundër tyre. Ata ndjekin vetëm hamendësimet, 
mirëpo hamendja nuk i shërben aspak së Vërtetës dhe aq 
më pak të zërë vendin e saj e mbi të të ndërtohen gjykime 
apo besime që kanë të bëjnë me shpëtimin.

29  Prandaj largohu (o i Dërguar) prej kujtdo që ia ka 
kthyer shpinën Përkujtimit Tonë - Kuranit, duke mos i 
përfillur aspak përkujtimet e Zotin e tij dhe nuk dëshiron 
tjetër gjë përveç arritjeve dhe kënaqësive të kësaj bote, 
duke mos qenë aspak i bindur në takimin me Zotin e tij 
pas vdekjes!

30  Gjendja në të cilën ata janë është e tërë dituria që 
kanë arritur. Më shumë se dijet e perceptueshme të kësaj 
bote, ata nuk kanë asnjë njohuri tjetër. Për  sa u pë  rket 
dijeve të botës së Gajbit (Xhenetit, Xhehenemit, Jetës së 
varrit, Ditës së Gjykimit, shpirtit dhe engjëjve), ata janë 
krejtësisht të paditur. Sigurisht që Zoti yt (o i Dërguar) 
e di më mirë se askush tjetër se kush është larguar nga 
rruga e Tij, ashtu siç di më mirë se askush tjetër se kush 
prej tyre është i udhëzuar e ka në zemrën e tij mirësi për 
të pranuar besimin.

31  Dije se vetëm Allahut i përket gjithçka që ekziston 
në qiej e në tokë dhe se Ditën e Gjykimit të gjithë do të 
kthehen tek Allahu, në mënyrë që t’i ndëshkojë keqbërësit 
për ligësitë e tyre dhe t’i shpërblejë besimtarët bamirës 
me mirësinë e Tij.

32  Të tillë janë ata që largohen prej gjynaheve të mëdha 
e të ndyra, duke përjashtuar gjynahet e vogla, të cilat 
Allahu nuk do t’ua vërë re, nëse ata pendohen e heqin 

27  Those who do not believe in the resurrection in 
the afterlife give the angels female names in their 
belief that they are the daughters of Allah. Allah is 
far above what they say.

28  In giving them female names they have no 
knowledge to base this on. They merely follow 
speculation. Speculation is of no value against the 
truth, to take its place.

29  So, O Messenger, ignore those who turn away 
from Allah’s remembrance without showing any 
concern for it, and who want only the life of this 
world and therefore do not work for their Hereafter 
because they do not believe in it.

30  That which the idolaters say - about giving the 
angels female names - is the limit of their knowl-
edge because they are ignorant. They have not 
reached certainty. Your Lord - O Messenger- knows 
best about those who deviate from the path of truth 
and He knows best about those who are guided to 
its path. Nothing of that is hidden from Him.

31  To Allah alone belongs whatever is in the heav-
ens and to Him alone belongs whatever is on earth. 
He created, owns and controls all of it. To recom-
pense whose who do evil actions in the world with 
the punishment that they deserve and to repay the 
believers who do good actions with Paradise.

32  Those who stay away from major sins and evil 
wrongs, besides minor sins as these are forgiven by 
leaving out the major ones and by an abundance of 
good deeds. Your Lord, O Messenger, is of vast for-
giveness. He forgives the sins of His servants when 
they repent from them. He, (may He be glorified), 
knew best about their states and affairs when He 

created their father, Adam, from earth and when you were in the wombs of your mothers, being created in one form 
after another. Nothing of that is hidden from Him. So do not claim purity for your souls by praising them and asserting 
their piety. He, (may He be glorified), knows best about those who are mindful of Him, by fulfilling His instructions and 
avoiding His prohibitions.

33  Have you seen the evil state of the one who turned away from Islam after coming close to it?
34  He gave a little wealth and then held back, because miserliness was an innate quality in him. Despite this he declares 

his soul to be pure.
35  Does he have knowledge of the Ghaib and therefore sees and speaks about the Ghaib?
36  Or is he fabricating against Allah? Or has this person, who makes up lies about Allah, not been informed about what 

was in the earlier scriptures that Allah had revealed to Moses?
37  And the scriptures of Abraham who fulfilled everything His Lord tasked him with?
38  That no person will bear the sin of another.
39  And that man will only obtain the reward of the action that he did.
40  And that his action will be openly seen on the Day of Judgement.
41  Then he will be given the recompense of his action in full without reduction.
42  And that to your Lord, O Messenger, will be the return and destination of the servants after they die.
43  And that He makes whoever He wills happy and makes him laugh, and makes whoever He wills sad and makes him 

cry.
44  And that He causes the living to die in the world and brings the dead to life by resurrection.

 Beneficial Points:
1. Classification of sins as major and minor sins.  
2. Prohibition of claiming purity of self.
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SURJA “EL-KAMER”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përmendja e mirësisë së Kur’anit, i të qenit i lehtë për tu përvetësuar dhe për argumentet dhe këshillat që gjenden në të.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Sapo u afrua Ora e Katastrofës (Dita e Kijametit) dhe argument për këtë është Hëna, që u nda në dy pjesë.
2  Megjithatë, mohuesit, edhe kur shohin një argument të tillë, ata përsëri ia kthejnë shpinën besimit dhe thonë: “Kjo që ne po shohim 

është thjesht një magji (apo një fenomen), që përsëritet vazhdimisht!”
3  Kështu i mohuan edhe idhujtarët e Mekës argumentet e faktet e qarta, që tregojnë vërtetësinë e Muhamedit dhe ndoqën qejfet e 

veta, duke hequr dorë prej të Vërtetës. Ndërkohë që çdo çështjeje- qoftë për mirë e qoftë për keq - tashmë i është caktuar caku i fundit 
(Ditën e Gjykimit).

4  Tashmë atyre u kanë ardhur mjaftueshëm lajme rreth shkatërrimit të popujve mohues, në të cilat ka argumente bindëse rreth fuqisë 
së Allahut dhe kërcënimit të Tij, në mënyrë që ata të frenohen e të heqin dorë prej mohimit dhe padrejtësive të tyre.

5  Atyre u ka ardhur një Urtësi Absolute (Kurani)! Mirëpo, ç‘dobi kanë paralajmërimet, nëse ato nuk besohen!
6  Prandaj, largohu prej tyre (o i Dërguar) e lëri ata në mohimin e tyre, derisa t’u vijë ajo ditë, kur engjëlli që është caktuar për t’i 

fryrë Bririt, të thërrasë për tek një llahtari, që askush prej krijesave nuk e ka imagjinuar më parë.

 Mësime nga ajetet:
 Mosndikimi prej Kuranit është shenjë aspak premtuese për shpëtimin e njeriut. Shkak për këtë është rendja pas dëfrimeve, muzikës 
e qejfeve, ndërsa shpëtimi është në rënien në sexhde ndaj Allahut dhe në adhurimin e rregullt të Time sinqeritet, faljen e namazeve 
dhe me madhërimin e Tij. Rrezikshmëria e ndjekjes së qejfeve është në dëm të njeriut, si për këtë botë, ashtu edhe për botën tjetër. 
 Mosmarrja mësim prej shkatërrimit të popujve të mëparshëm është veçori e mohuesve mendjelehtë.

45  Dhe se Vetëm Ai i ka krijuar dy llojet: mashkullin 
dhe femrën, 46  madje prej një pike fare, kur ajo hidhet 
e zë vend në mitrën e femrës. 47  Është obligim i Tij që 
ta rikthejë krijimin (jetën) edhe një herë tjetër në Ditën e 
Ringjalljes. 48  Është pikërisht Ai që e mundëson pasurinë 
dhe varfërinë, si dhe kënaqjen me të mjaftueshmen. 49  
Është pikërisht Ai Zoti i Shi’rasë (Yllit Polar), një yllë, 
të cilin e adhuronin idhujtarët, krahas Allahut, si shpresë 
e dritë orientuese. 50  Dhe se Vetëm Ai është që e shka-
tërroi Adin e lashtë, kur ata e mohuan Hudin (e nuk ia 
vunë veshin), 51  dhe Themudin që erdhi pas tij; e nuk 
la të shpëtojë asnjë prej tyre, pavarësisht fuqisë që ata 
kishin, 52  si dhe popullin e Nuhut që ishte përpara tyre, 
e që në të vërtetë ata patën qenë edhe më shkatërrues dhe 
mizorë se populli i Adit dhe i Themudit, pasi Nuhu i pati 
i thirrur ata për nëntëqind e pesëdhjetë vjet; 53  madje 
ata ishin edhe më mizorë se të degjeneruarit (mu’tefekët) 
e vendbanimit të Lutit, të cilët i ngriti me gjithë vend-
banimet e tyre deri në qiell dhe i lëshoi përmbys prej së 
larti, 54  duke i mbuluar ajo që i mbuloi, domethënë, një 
shi gurësh, derisa u zhdukën tërësisht (ku sot gjendet Deti 
i Vdekur). 55  Pra, për cilën prej këtyre mirësive të Zotit 
tënd (o njeri) dëshiron të dyshosh dhe të diskutosh?! 56  
Ky paralajmërues (o njerëz) që ju ka ardhur juve është 
vazhdues i paralajmëruesve që kanë qenë edhe më parë. 

57  Me ardhjen e tij, sapo është afruar ajo që tashmë është 
shumë afër, Dita e Kijametit. 58  Askush përveç Allahut 
nuk mundet që ta pengojë e as ta zbulojë momentin e asaj 
dite. 59  Vallë, me këto fjalë dhe këtë Kuran po çuditeni, 

60  e po e merrni me të qeshur dhe nuk po qani, siç qajnë 
ata që e ndjejnë madhështinë e tij?! 61  E po vazhdoni 
me dëfrimet e qejfet tuaja, pa i dhënë aspak rëndësi kësaj 
që po ju thuhet?! 62  Lërini këto, por përuluni menjëherë 
në sexhde Allahut e adhurojeni vetëm Atë, para se të jetë 
tepër vonë!

45  And that He created the two types: Male and 
female.

46  From a drop when it is placed in the womb.
47  And that He will undertake to recreate them af-

ter they die for the resurrection.
48  And that He enriches whichever of His servants 

He wills by making him the owner of wealth and 
He gives wealth that people take as possessions 
they acquire.

49  And that He is the Lord of Sirius, the star that is 
worshipped by some idolaters together with Allah.

50  And that He destroyed the first Ad, who were 
the people of Hud when they persisted in their dis-
belief.

51  And He destroyed the Thamud, the people of 
Salih, and did not spare any one of them.

52  He destroyed the people of Noah before the Ad 
and Thamud. The people of Noah were more unjust 
and transgressed even more than the Ad and Tha-
mud, because Noah lived amongst them for nine 
hundred and fifty years inviting them to Allah’s 
oneness but they did not respond to him.

53  He raised the villages of the people of Lot to the 
sky and then dropped them to ground.

54  He then covered them with stones after raising 
them to the sky and dropping them to the ground.

55  So which of the signs of your Lord indicating 
His power do you dispute with, O man, and not take 
a lesson from?

56  This messenger that is sent to you is from the 
class of the earlier messengers.

57  The Day of Standing has drawn nearer.
58  There is no one that can push it back and no one 

to uncover it besides Allah.
59  Do you marvel at this Qur’ān that is recited to you, that it is from Allah?
60  And laugh mockingly at it and not cry when hearing its admonitions?
61  Whilst you are neglectful of it, not giving it any attention?
62  So prostrate to Allah alone, and dedicate your worship to Him.

The Moon (Sūrah Al-Qamar)
 Topic of the Sūrah:

It focuses on reminding about the signs and warnings and showing the fate of those who deny them. For this reason, the 
verse {I have made the Qur’ān easy to remember, so is there anyone to take heed*} is repeated therein.

 Explanation:
1  The coming of the Hour is close and the moon split in the time of the Prophet (peace be upon him), the splitting of 

which was one of the tangible miracles of the Prophet (peace be upon him). 2  When the idolaters see any sign or proof 
of the truthfulness of the Prophet (peace be upon him) they turn away from accepting it and say: The evidence and proof 
we have seen are false sorcery. 3  They denied the truth that came to them and followed their desires in this denial. Any 
matter, whether good or bad, will occur to the one who deserves it on the Day of Judgement. 4  There has come to them 
reports of the nations that Allah destroyed because of their disbelief and wrongdoing that were sufficient to deter them 
from their disbelief and wrongdoing. 5  What has come to them is complete wisdom to establish the evidence against 
them. The warnings do not benefit a people who do not have faith in Allah and nor in the last day. 6  Since they do not 
follow the right path, leave them, O Messenger, and turn away from them waiting for the day when the angel appointed 
to blow the trumpet will call towards a horrific matter, the like of which was not known by created beings previously.

 Beneficial Points:
1. Not being affected by the Qur’ān is a sign of misfortune.  2. The danger of following desires for the soul in the world 
and the Hereafter.  3. Not taking a lesson from the destruction of the nations is an attribute of the disbelievers.

٥٤٥٥
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17  Vërtetë që Ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për përkujtim, që të shihet nëse ka kush që merr prej tij mësim dhe a ka kush që e kupton 
Urtësinë Absolute që përmbajnë kuptimet e tij!

18  Pas Nuhut edhe populli i Adit e mohoi të dërguarin e vet, Hudin 
Ata nuk deshën t’ia dinin se si ishte ndëshkimi Im dhe as paralajmërimi që iu dha për këtë!

19  Në të vërtetë, Ne u dërguam atyre një stuhi të fuqishme, të zhurmshme, të acartë e me rërë në ditën e tyre më të keqe, duke ua 
vazhduar dënimin pa ndërprerje. 

20  Aq sa njerëzit nxirreshin prej vendbanimeve të tyre si trungje hurmash të shkulura nga toka.
21  Ti paramendoje vetë (o njeri) se si ishte ndëshkimi Im dhe paralajmërimi që iu dha atyre për këtë! 
22  Vërtet që Ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për përkujtim, që të shihet nëse ka kush që merr prej tij mësim dhe a ka kush që e kupton 

Urtësinë Absolute që përmbajnë kuptimet e tij!
23  Pas popullit të Adit, edhe populli i Themudit e konsideroi gënjeshtër paralajmërimin e të dërguarit të vet, Salihut. 
24  E duke e përçmuar, ata thanë: “Si të shkojmë pas një njeriu, ndërkohë që ai ka dalë nga mesi ynë?! Nëse ne e bëjmë këtë, atëherë 

ne do të jemi të humbur e të marrë!
25  Vallë, vetëm atij i paska zbritur Shpallja në mesin tonë dhe ne të tjerëve jo?! Kurrsesi! Ai është thjesht një gënjeshtar mendjemadh, 

që i pëlqen vetja dhe kërkon të jetë vetë i pari.
26  Aty, Ne e përforcuam Salihun e i thamë: “Nesër ata do ta marrin vesh se kush ishte gënjeshtari mendjemadh, kur të shohin atë 

çfarë mohojnë!
27  Ne kemi për t’ua nxjerrë nga shkëmbi atë deve si argument të Vërtetësisë tënde, pikërisht ashtu siç ata e kërkuan dhe do t’ua dër-

gojmë atë në të mbjellat, të korrat dhe tek uji i tyre, si një sprovë për ta. Prandaj ti vetëm prit dhe bëj durim!

 Mësime nga ajetet:
 Lutja kundër mohuesve keqbërës është e lejuar fetarisht, pasi ata shkaktojnë në tokë shkatërrime.  Shkatërrimi i mohuesve dhe 
shpëtimi i besimtarëve është një ligj i pandryshueshëm hyjnor.  Allahu e zbriti Kuranin në një formë që është e lehtë për t’u mësuar, 
përsëritur e medituar, por edhe si lehtësim për njerëzit në gjetjen e së Vërtetës, përfitimin prej këshillave dhe arritjen e shpëtimit.
 Allahu do t’ua nxjerrë gjithmonë në shesh gënjeshtrën gënjeshtarëve, sado që ata të mundohen ta fshehin atë pas akuzave, shpifjeve 
apo sinqeritetit të rremë. 

7  Kur ata me shikime të përulura, të dalin prej varreve, 
si mizëri karkalecash të shpërndarë,

8  duke përshpejtuar për tek thirrësi, që i thërret ata për 
t’u mbledhur në vendin e Llogarisë, ajo do të jetë dita 
kur jobesimtarët do të thonë: “Kjo qenka me të vërtetë 
një ditë e vështirë!”.

9  Edhe populli i Nuhut, njësoj si këta, e pati konsideruar 
gënjeshtër faktin se Allahu mund të dërgojë të dërguar. 
Ashtu siç këta po të konsiderojnë ty, (o i Dërguar) edhe 
ata e patën konsideruar robin Tonë (Nuhun) gënjeshtar, 
madje i thanë:“I çmendur!” duke e përçmuar, ofenduar, 
penguar dhe kërcënuar.

10  E atëherë, ai iu lut Zotit të vet e tha: “O Zoti im! 
Populli im tashmë më ka mposhtur e më janë kundërvënë 
të gjithë, prandaj më ndihmo ndaj tyre!”

11  Kështu, Ne hapëm mbi ta dyert e qiellit, me një ujë 
të vrullshëm e të rrëmbyeshëm prej tij,

12  si dhe shpërthyem prej tokës burime me ujë, deri-
sa uji u bashkua për një vendim, që ishte caktuar, për 
shkatërrimin dhe përmbytjen e tyre tërësisht, duke mos 
shpëtuar asgjë prej tyre.

13  Ndërsa Nuhun Ne e bartëm në një anije të ndërtuar me 
dërrasa të gozhduara dhe kunja lidhëse, që ta shpëtonim 
prej përmbytjes atë dhe të tjerët në atë anije,

14  e cila lundronte e sigurt mes dallgëve kumbuese nën 
mbikëqyrjen e mbrojtjen Tonë, si një shpërblim për Nuhun 
dhe ndëshkim për ata që e patën mohuar si të dërguar të 
Allahut.

15  Ne e bëmë atë ndodhi (ndërtimin e anijes, përmbytjen 
e mohuesve dhe shpëtimin e Nuhut e të besimtarëve) një 
argument të Fuqisë Tonë dhe një kujtesë për popujt që 
erdhën pas tyre, që të shihej se a do të kishte prej tyre 
që do të nxirrnin mësim prej kësaj, 16  Dhe që të marrin 
mësim e ta kuptojnë se si ishte ndëshkimi Im dhe para-
lajmërimi që u ishte dhënë për këtë?!

7  Their gazes will be lowered. They will come out 
of their graves as if, in their rush towards the place 
of reckoning, they are scattered locusts.

8  Rushing to the caller of that place. The disbe-
lievers will say: This day is a hard one, because of 
the difficulty and horrors therein.
After Allah mentioned the disbelievers’ turning 
away from the call of our Messenger (peace be 
upon him), He informs him that the previous na-
tions also rejected their messengers, as a consola-
tion to him. He said:

9  Prior to these people who rejected your invita-
tion, O Messenger, the people of Noah also denied. 
They denied My servant, Noah (peace be upon 
him) when I sent him to them. They said about him: 
He is insane, and they rebuked him with various 
forms of swearing, abuse and threats if he did not 
stop inviting them.

10  Noah called unto His Lord saying: My people 
have overwhelmed me and they did not respond to 
me. So take retribution from them by a punishment 
that you send down on them.

11  So I opened the doors of the sky to continuous 
torrential water.

12  I burst open the ground and it became springs 
from which water gushed. The water coming down 
from the sky met with the water gushing from the 
ground for a matter that Allah had determined in 
eternity. Everyone was drowned besides those 
whom Allah saved.

13  I carried Noah on a vessel that had planks and 
nails and I saved him and those with him from 
drowning.

14  This vessel was sailing on the clashing waves of water under My gaze and protection, as a victory for Noah whose 
people denied him and rejected what he brought from Allah.

15  I have left this punishment that I meted out to them as a lesson and admonition. Is there anyone to take a lesson from 
that?

16  How was my punishment to those who denied? How was my warning that I will destroy them?
17  I have made the Qur’ān easy to remember, so is there anyone to take heed of the lessons and admonishment that it 

contains?
18  Ad denied their prophet, Hud (peace be upon him). So reflect- O people of Makkah - how was my punishment to 

them? And how was my warning to others about their punishment?
19  I sent on them a severe cold wind on a day of evil and misfortune that will continue with them until they arrive in Hell.
20  It picked up people from the ground and threw them on their heads as if they were the trunks of date-palms uprooted 

from their plantations.
21  So reflect- O people of Makkah - how was my punishment to them? And how was my warning to others about their 

punishment?
22  I have made the Qur’ān easy to remember, so is there anyone to take heed of the lessons and admonishment that it 

contains?
23  The Thamud denied what their messenger, Salih (peace be upon him) warned them about. 24  They condemningly 

said: Shall we follow a human from our species, who is alone? If we follow him in this state, we will be astray from what 
is correct and will be in difficulty. 25  Has revelation been sent down to him, whilst he is just one person, and has he been 
chosen for it instead of all of us? No, in fact he is an imperious liar. 26  They will soon come to know on the day of judg-
ment who the imperious liar is, Salih or they? 27  I will take out a she-camel from the rock and send it as a test to them. 
So wait, O Salih - and watch what they do to it and what is done to them, and be patient over their harm.

 Beneficial Points:
1. It is acceptable in the sacred law to make a prayer against a disbeliever who persists in disbelief.  2. The deniers’ being 
destroyed and the believers’ being saved is a divine custom.  3. The memorization of the Qur’ān has been made easy.

JUZ 27

529

529EL-KAMER



besuat!” 38  Ata vazhduan ashtu, derisa i gjeti mëngjesi i hershëm dhe i përfshiu dënimi që u ishte përcaktuar, i cili vazhdoi me ta edhe 
pas vdekjes së tyre, derisa t’i gjejë dënimi i përjetshëm në Xhehenem, 39  e aty do t’u thuhet përsëri: “Përjetojeni tani ndëshkimin Tim 
dhe paralajmërimin që ju nuk e besuat!” 40  Vërtetë që Ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për përkujtim, që të shihet nëse ka ndonjë që 
merr prej tij mësim dhe a ka ndonjë që e kupton urtësinë absolute që përmbajnë kuptimet e tij! 41  Madje, edhe ndjekësve të Faraonit 
u erdhi paralajmërimi nëpërmjet Musait dhe Harunit. 42  Mirëpo ata i mohuan të gjitha argumentet (mrekullitë) bindëse, që u patën 
ardhur nga ana Jonë, prandaj Ne i rrëmbyem ata fuqishëm, me ndëshkim, ashtu siç di të ndëshkojë i Plotfuqishmi i Plotpushtetshëm. 

43  A mos vallë, mendoni(o banorë të Mekës) se mohuesit tuaj janë më të mirë se ata që u përmendën e më pak mohues se ata (se 
populli i Nuhut, Adit, Themudit, i Lutit; e se Faraoni me popullin e vet), të cilët e merituan ndëshkimin e Tij?! Apo mos vallë, ju jeni 
të përjashtuar prej ndëshkimit të Allahut, për shkak të ndonjë premtimi të gjendur në ndonjë Libër hyjnor, që jua siguron këtë?! 44  
Apo mos vallë ata thonë: “Ne jemi të bashkuar si një grusht, kundër kujtdo që dëshiron të na përçajë, prandaj nëse dikush tenton të na 
kundërvihet, ne do të jemi gjithmonë fitimtarë!”?! 45  Përkundrazi, i tërë grupi i tyre ka për t’u mposhtur dhe të gjithë do të sprapsen 
të poshtëruar(e kjo ka ndodhur kur mohuesit ia mbathën të poshtëruar prej besimtarëve në luftën e Bedrit). 46  Mirëpo afati i tyre, në 
të cilin ka për të filluar ndëshkimi i vërtetë, do të jetë Ora e Kijametit e ajo që vjen pas saj, ditë të cilën ata e mohojnë. Ora e Kijametit 
është shumë më e ashpër dhe më e hidhur, krahasuar me çfarëdolloj disfate të jetës së kësaj bote. 47  Nuk ka dyshim se kriminelët, të 
cilët mohuan dhe i penguan edhe të tjerët prej pranimit të besimit, do të jenë në humbje, larg nga e Vërteta dhe në vuajtje e mundim të 
madh në Zjarr Ditën e Gjykimit. 48  Ditën kur ata do të tërhiqen zvarrë me fytyrat e tyre për në Zjarrin e Xhehenemit, do t’u thuhet: 
“Vuajeni tani dënimin në Sekar (Skëterrën e zjarrtë), të cilën ju e mohuat sa ishit në dynja!”

49  Ne e kemi krijuar çdo gjë që ekziston, me një masë e afat të paracaktuar, sipas urtësisë, vullnetit dhe dijes Sonë Absolute madje e 
kemi shkruajtur atë në Leuhi Mahfudh para se të ndodhë.

 Mësime nga ajetet:
 Përfshirja në të njëjtin dënim si i atyre që janë kriminelë, ashtu edhe i atyre që i mbështesin në krim.  Mirënjohja ndaj Allahut për 
mirësitë e Tij është shkak i shpëtimit prej dënimit të Tij.  Paralajmërimi që bën Kurani në lidhje me mposhtjen e idhujtarëve nga 
muslimanët, siç ndodhi në betejën e Bedrit, shumë kohë para se ajo të ndodhte, që kur i Dërguari përndiqej e persekutohej në Mekë 
dhe përmbushja e këtij paralajmërimi është provë e Vërtetësisë së Kuranit.  Besimi në caktimin e paracaktimin e Allahut është kusht 
për tu konsideruar besimtar.

28  Si dhe informoji ata se uji i burimit të tyre tashmë do 
të ndahet mes tyre dhe mes devesë, ku një ditë do pijë 
ajo e një ditë do të pinë ata. Secila palë duhet të paraqitet 
veçmas të pijë ujë nga burimi ditën që është caktuar për 
të pirë, e jo të pinë së bashku në të njëjtën ditë. Mirëpo, 
as këtë ata nuk e përfillën.

29  Ata i thirrën shokut të tyre më të poshtër dhe i kërkuan 
që ta vriste devenë. Ai e mori shpatën menjëherë dhe e 
theri atë, si të therte një deve të zakonshme teksa ajo po 
dilte nga shkëmbi.

30  Ndaj paramendoje vetë (o njeri)- se si ishte ndëshkimi 
Im dhe paralajmërimi që iu dha atyre për këtë!

31  Në të vërtetë Ne u dërguam vetëm një britmë dhe ata 
u shkatërruan menjëherë, duke u bërë si shtrojë vathi e 
kalbur (dushk për pleh).

32  Vërtetë që Ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për për-
kujtim, që të shihet nëse ka ndonjë që merr prej tij mësim 
dhe a ka ndonjë që e kupton Urtësinë Absolute që për-
mbajnë kuptimet e tij! 33  Edhe populli i Lutit e konsideroi 
gënjeshtër paralajmërimin që u bëri i dërguari i tyre Luti. 

34  Ne lëshuam mbi ta një erë të stuhishme, që hidhte sipër 
tyre gurë dhe i zhduku të gjithë, përveç familjes së Lutit, 
të cilën e shpëtuam, duke i nxjerrë ata prej atij vendi, para 
se të agonte e t’i përfshinte dënimi,

35  si mirësi nga ana Jonë. Kështu do ta shpërblejmë e 
shpëtojmë edhe këdo tjetër që tregohet mirënjohës ndaj 
Allahut për mirësinë e besimit, duke qëndruar bindshëm 
në Rrugën e Udhëzimit. 36  Luti i paralajmëroi ata për 
ardhjen e shkatërrimit Tonë të fuqishëm, por ata vazhdonin 
të dyshonin e t’i vinin në diskutim ato paralajmërime, de-
risa e mohuan. 37  Kur ata iu vërsulën që t’i rrëmbenin 
mysafirët (engjëjt që i kishin ardhur në formën e njerëzve) 
për qëllime poshtërsie, Ne ua fshimë sytë, sikur të mos i 
kishin patur asnjëherë në fytyrë dhe u thamë: “Përjetojeni 
tani ndëshkimin Tim dhe paralajmërimin, që ju nuk e 

28  Tell them that the water of their well is divided 
between them and the she-camel: one day for it and 
one day for them. Each turn will be attended by its 
owner alone on the day allocated to him.

29  They then called their companion to kill the 
she-camel and he took a sword and killed it, fulfill-
ing the instruction of his people.

30  So reflect- O people of Makkah - how was my 
punishment to them? And how was my warning to 
others about their punishment?

31  I sent on them a single blast which destroyed 
them and they became like dry trees that are used 
by a person who makes a fence for his sheep.

32  I have made the Qur’ān easy to remember, so 
is there anyone to take heed of the lessons and ad-
monishment that it contains?

33  The people of Lot denied what their messenger, 
Lot (peace be upon him) warned them about.

34  I sent on them a wind that threw stones on them 
except the family of Lot (peace be upon him). The 
punishment did not afflict them, as I had rescued 
them from it as he had travelled away with them 
before the punishment came down in the last part 
of the night.

35  I rescued them from the punishment as My fa-
vour upon them. I give a recompense similar to the 
one I gave to Lot to those who are thankful to Allah 
for His favours.

36  Lot warned them of My punishment but they 
disputed with one another about his warning and 
they rejected it.

37  Lot’s people tried to tempt him to give them ac-
cess to the angels who were his guests with the in-
tention of doing an indecent act. I obliterated their eyes so they did not see them and I said to them: Taste my punishment 
and the result of My warning to you.

38  In the morning a punishment came to them, which will remain with them until they come to the afterlife and its pun-
ishment will come on them.

39  It will be said to them: Taste My punishment that I sent down on you and the result of Lot’s warning to you.
40  I have made the Qur’ān easy to remember, so is there anyone to take heed of the lessons and admonishment that it 

contains?
41  My warning came to the people of Pharaoh on the tongue of Moses and Aaron (peace be upon them).
42  They denied the proof and evidence that came to them from Me, so I punished them for their denial thereof with the 

punishment of a Mighty One whom none can overpower, a Powerful One who is not unable to do anything.
43  Are your disbelievers, O people of Makkah, better than those disbelievers mentioned: The people of Noah, the Ad, 

the Thamud, the people of Lot and Pharaoh and his people? Or do you have immunity from Allah’s punishment that has 
been brought by the heavenly scriptures?

44  Or do these disbelievers from the people of Makkah say: We are all together and well-defended against those who 
have evil designs against us and who wish to break up our unity? 45  The group of these disbelievers will be defeated and 
they will turn their backs before the believers. This occurred on the day of Badr. 46  In fact, the Hour that they deny is the 
appointed time when they will be punished. The Hour is more severe and bitter than the punishment of the world that they 
received on the day of Badr. 47  Those who are guilty of disbelief and sins are astray from the truth and in punishment and 
difficulty. 48  On the day when they will be dragged in the Fire on their faces and it will be said to them in rebuke: Taste 
the punishment of the Fire. 49  I have created everything in existence with a prior determination from Me, in accordance 
with My knowledge and what I had written in the Preserved Tablet.

 Beneficial Points:
1. The punishment includes those who commit the crime as well as those who go along with them in it.  2. Being thankful 
to Allah for His favours is a means of safety from the punishment.  3. The Qur’ān’s informing us of the defeat of the 
idolaters on the day of Badr before it occurred was miracle of the Ghaib.
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 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ai është Rrahmani (i Gjithëmëshirshmi), i Cili zotëron mëshirë gjithëpërfshirëse. 2  Prej Mëshirës së Tij, Ai u zbriti dhe u mësoi 

njerëzve Kuranin, duke u mundësuar që t’i lexojnë, t’i kuptojnë e të përfitojnë prej fjalëve, urtësive dhe udhëzimit të Zotit të tyre. 3  
Është Ai që e krijoi njeriun dhe vetëm Ai e di se çfarë është në dobinë dhe në dëmin e tij.

4  Është Ai që ia mësoi atij se si ta shprehë me fjalë apo me shkrime atë që ka brenda vetes. 5  Ai e vuri në lëvizje Diellin e Hënën, 
sipas një përcaktimi të saktë e preciz, në dobi të jetës në tokë dhe në mënyrë, që njerëzit ta përllogarisin kohën e tyre, si ditën ashtu edhe 
natën. 6  Edhe yjet që janë në qiell, madje dhe barishtet e pemët që janë në tokë i bien në sexhde Allahut të Lartësuar duke iu përulur 
e duke iu nënshtruar j, që ju të keni dobi e përfitime prej tyre. 7  Ai e ngriti edhe qiellin për ju, duke e veçuar atë prej tokës me anë të 
atmosferës, si të ishte një kupolë mbi të. Për çdo gjë që ekziston, Ai vuri peshore të përpiktë, ku asgjë të mos tejkalojë masën e vet. 8  
Ai ju zbriti Kuranin, që edhe ju të mos e kaloni kufirin në drejtësi e në peshore. 9  Atëherë, përmbajuni edhe ju drejtësisë në peshore 
dhe mos vidhni kur peshoni për tjetrin! 10  Ai edhe tokën e bëri të shtrirë, të butë e të përshtatshme për jetën e krijesat në të.

11  Në të mundësoi pemë me fruta nga më të larmishmet, si dhe palma të mbushura plot me hurma, si ushqim bazë për njerëzit që 
jetojnë në vendet e nxehta shkretinore. 12  Madje prej saj dalin edhe drithërat, që me mbështjellësen e kashtën e tyre, ju i ruani për një 
kohë të gjatë. Po ashtu prej të njëjtës tokë mbijnë edhe bimë aromatike, çajra, erëza e drunj të ndryshëm aromatikë.

13  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?! 14  Ai është që e krijoi në fillim njeriun nga balta e tharë e një porcelani si të 
pjekur, tingëllues kur thyhet, 15  dhe i krijoi xhindët nga flaka e pastër e zjarrit pa tym. 16  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e 
Zotit tuaj?!

17  Ai është Zot i dy lindjeve (i diellit nga lindja e i hënës nga perëndimi) dhe Zot i dy perëndimeve(i diellit në perëndim dhe i hënës 
në lindje), si i dimrit ashtu edhe i verës. 

18  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!

 Mësime nga ajetet:
 Çdo vepër, e madhe apo e vogël qoftë, shkruhet në regjistrat e punëve, duke mos anashkaluar asgjë.  I Gjithëmëshirshmi e nisi 
përmendjen e mirësive të Tij fillimisht me Kuranin pasi kjo tregon pozitën e veçantë që ka ky Libër për mbarë njerëzimin.  Pozita 
tepër e rëndësishme që ka drejtësia në Islam.  Mirësitë e Allahut duhet të na shtyjmë t’i njohim e të jemi mirënjohës ndaj Tij për to 
dhe e jo t’i mohojmë mirësitë e Tij, të cilat Ai i krijoi në shërbim të jetës tonë në tokë.

50  Kur Ne e dëshirojmë ta kryejmë ndonjë çështje, mja-
fton që asaj t’i themi vetëm një fjalë: “Bëhu!” dhe ajo bë-
het sa hap e mbyll sytë. 51  Në të vërtetë, Ne kemi zhdukur 
edhe ata që ishin të ngjashëm me ju, nëse mendoni se ata 
qenë më të këqij e më mohues se ju e ju jeni më të mirë e 
më besimtarë se ata. Mirëpo Ne po ju caktojmë një afat, 
që të shihet se a ka ndonjë që merr mësim prej ndëshkimit 
të atyre që i kemi shkatërruar më parë?! 52  Çdo gjë që ata 
e kanë vepruar, qofshin mohues apo besimtarë, tashmë 
është e regjistruar prej engjëjve në regjistrat e shënimeve, 
vepra për të cilat ata kanë për të dhënë llogari në Ditën e 
Gjykimit. 53  Madje, çdo vepër apo fjalë e tyre, e madhe 
apo e vogël qoftë, ka qenë shkruar në Leuhi Mahfudh 
(Librin e Dijes së Allahut) në rreshta, që para se t’i vep-
ronin ato me vullnetin e tyre.

54  Vërtet që të devotshmit do të jenë në kënaqësinë e 
kopshteve dhe lumenjve të rrjedhshëm të Xhenetit, se 
ata u ruajtën prej rënies në gjynahe dhe i vunë në zbatim 
porositë e Zotit. 55  Atyre do tu mundësohet të ulen në 
vendtubime të sinqertësh, ku thuhen vetëm fjalë të mira e 
të vërteta dhe jo fjalë të pavlera e shqetësuese. Ata do jenë 
pranë Zotëruesit të Plotpushtetshëm, i Cili e zotëron dhe 
ka pushtet mbi gjithçka. Prandaj mos pyet rreth dhuntive e 
mirësive të përjetshme, që Ai do ua mundësojë atyre!

SURJA “ERR-RRAHMAN”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përkujtimi i xhindëve dhe i njerëzve për mirësitë e paduk-
shme dhe të dukshme të Allahut dhe gjurmët e Mëshirës 
së Tij në Dynja dhe Ahiret. 

50  My matter when I intend something is only that 
I say one word, which is: ‘Be,’ and what I intend 
quickly becomes like the twinkling of an eye.

51  I had destroyed the likes of you in disbelief from 
the previous nations. Is there anyone who will take 
a lesson from this and desist from his disbelief?

52  Everything the servants do is written in the 
books of the guardian angels, whom nothing es-
capes.

53  Every small and big action or statement is writ-
ten in the books of deeds and in the Preserved Tab-
let, and they will be recompensed for it.

54  Those who are mindful of their Lord through 
fulfilling His instructions and refraining from His 
prohibitions will enjoy in gardens and in flowing 
streams.

55  In an assembly of truth, in which there will 
be no futility or sin, by a Sovereign Who owns 
everything, a Powerful One Who is not unable to 
do anything. So do not ask about the perpetual bliss 
they will receive.

The Merciful (Sūrah Al-Rahman)
 Topic of the Sūrah:

It focusses on informing about Allah’s remarkable 
favours and the apparent effects of His mercy in 
the world and the Hereafter, encouraging faith and 
warning against rejection.

 Explanation:
1  The Merciful one, possessor of vast mercy.
2  He taught the Qur’ān to people by making its 

memorization easy and facilitating the understand-
ing of its meanings.

3  He created man perfectly and formed him in the best manner.
4  He taught him how to express what is within himself in speech and writing.
5  He fixed a perfectly calculated course for the sun and moon, to teach people the number of years and calculation.
6  Plants that do not have a stem and trees prostrate to Allah, (may He be glorified), in submission and surrender to Him.
7  He raised the sky above the earth as a roof for it. He established justice on earth and instructed His servants with it.
8  He established justice so that you, O people, are not unjust and deceitful in weighing and measurement.
9  Maintain the weighing justly between yourselves and do not give short weight or measure when you measure or weigh 

for others.
10  He prepared the earth for the creation to settle on it.
11  It contains trees that produce fruit and date-palms that have receptacles that split open to reveal clusters.
12  It contains grain with straw like wheat and barley and the different types of grain that you have been provided as food. 

It contains plants whose fragrances you find to be pleasant.
13  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
14  He created Adam (peace be upon him) from dried clay that has a clatter like that of baked clay.
15  He created the father of the jinn from a flame that is pure of smoke.
16  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?

 Beneficial Points:
1. The necessity of believing in predestination.
2. The writing of deeds whether small or big in the book of deeds.
3. The status of justice in Islam.
4. Allah’s favours require us to recognise and be grateful for them, not to deny and reject them. 

٥٥٧٨
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32  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
33  O ju turmë e xhindëve dhe e njerëzve! Nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve dhe të tokës, atëherë dilni 

pra! Por ju nuk mund të dilni dot prej tyre, përveçse me anë të një fuqie, e cila tejkalon fuqinë tuaj.
34  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
35  (Kur të bëhet Kijameti,) juve (do) ju dërgohen shtëllunga e shpërthime të forta flakësh prej zjarri e tymi dhe meteorë 

të shumtë me bakër të shkrirë. Atë ditë ju nuk do të keni asnjë mundësi që të mbroheni.
36  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
37  Ditën (e Gjykimit), qielli do të jetë çarë e do jetë skuqur si trëndafili dhe gjithçka në të do jetë tretur si një copë 

dhjami e shkrirë.
38  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
39  Atë ditë nuk do të pyeten për gjynahet e tyre (mohimin e Allahut) asnjë njeri dhe asnjë xhind (pasi do të dallohen).
40  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
41  Atë ditë kriminelët që patën mohuar e i patën penguar edhe të tjerët të besonin, do të njihen nga fytyrat e tyre, të 

cilat ua ka pllakosur errësira. Aty do të kapen për balli e për këmbësh dhe do të hidhen në zjarrin e Xhehenemit, pa u 
bërë asnjë pyetje.

 Mësime nga ajetet:
 Krijimi i ujërave të ëmbla të rrjedhshëm dhe ujërave të palëvizshme të kripura, duke mos lejuar që ato dhe gjallesat 
që janë në to të përzihen bashkë, është një argument i fuqisë së Allahut të Lartë.
 Pohimi se gjithçka që ekziston përveç Allahut do të zhduket. Përjetësia do t’i mbetet vetëm Allahut, ndaj krijesat duhet 
t’i lidhin zemrat e tyre me të Përjetshmin dhe me askënd tjetër.
 Pohimi i Fytyrës së Allahut si një atribut i Tij, që e di vetëm Ai (Qoftë i Lartësuar), atribut që ne nuk e përngjasojmë 
e as nuk e shëmbëllejmë me asgjë e asnjë prej krijesave të Tij.
 Dënimet e mohuesve në Ditën e Gjykimit do të jenë nga më të ndryshmet, sipas veprave të tyre.

19  Ai është që e lejoi që të bashkohen dy dete, 
ujërat e ëmbla me ujërat e kripura,

20  dhe mes tyre Ai vuri një pengesë ndarëse, që ata 
të mos përzihen me njëri-tjetrin dhe t’i humbasin 
vetitë.

21  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

22  Prej tyre ju nxirrni perla (margaritarë) e korale 
(xhevahirë), si zbukurime të çmuara për ju.

23  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

24  Atij i përket edhe mirësia e lundrimit të anijeve, 
të cilat qëndrojnë mbi ujë si male të larta.

25  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

26  Çdo gjë që ju e shihni dhe nuk e shihni prej kri-
jesave në sipërfaqen e Tokës, ka për t’u zhdukur,

27  dhe e e vetmja gjë që ka për të mbetur (o i Dër-
guar) do të jetë Fytyra e Zotit tënd, Zotëruesit të 
Madhështisë dhe Bujarisë së pakufishme. Ai është 
i Vetmi që nuk vdes e nuk njeh kurrë zhdukje!

28  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

29  Atij i kërkojnë dhe i drejtohen me lutje të gjithë 
ata që janë në qiej, prej të të gjitha kategorive të 
engjëjve, si dhe të gjithë ata që janë në tokë prej 
xhindëve e njerëzve. Ai, përveç përgjigjeve ndaj 
tyre, tërë kohën është në angazhime e krijime të 
reja (jep jetë, jep vdekje, furnizon, zhduk dhe sjell 
të tjerë breza etj.).

30  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

31  Së shpejti do të merremi vetëm me ju, o ju dy 
masa që rëndoni (e jetoni) në tokë, prej njerëzve 
e xhindëve.

17  Lord of the sun’s two points of rising and its two 
points of setting in winter and summer.

18  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

19  Allah mixed the two seas, the salty and the 
sweet, that converge as far as the eye can see.

20  Between them is a barrier that prevents each one 
of them from transgressing over the other so that 
the sweet remains sweet and the salty remains salty.

21  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

22  From these seas pearls and coral emerge.
23  Which of Allah’s numerous favours to you, O 

group of Jinn and men, do you deny?
24  He, (may He be glorified), alone has control of 

the ships that sail on the oceans like mountains.
25  Which of Allah’s numerous favours to you, O 

group of Jinn and men, do you deny?
26  Every creation that is on the surface of the earth 

will inevitably perish.
27  The face of your Lord, O Messenger, the One 

of greatness, kindness and bounty for His servants, 
will remain and will never perish.

28  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

29  The angels in the heavens and the jinn and men 
on earth ask Him for their needs. Every day he 
brings about a matter from the affairs of His serv-
ants such as giving life, death, provision etc.

30  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

31  I will attend to your reckoning, O men and jinn. 
and I will recompense each one with the reward or 
punishment he deserves.

32  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
33  Allah will say on the Day of Judgment, when He gathers jinn and men: O group of jinn and men, if you are able to 

find for yourselves an exit from one part of the heavens and earth then do so. You will never be able to do so except with 
power and evidence, and where do you have that?

34  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
35  A flame of smokeless fire will be sent on you, O men and jinn, and smoke without a flame, and you will not be able 

to protect yourselves.
36  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
37  When the sky will split open for the angels to descend from it and it will be red like molten lead or the like due to the 

terror of the day of judgment.
38  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
39  On that great day no man or jinn will be asked about their sins, because Allah knows their deeds.
40  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?

 Beneficial Points:
1. The meeting of the salty and sweet sea without mixing is one of the manifestations of Allah’s power.
2. The proof that all created things will perish and showing that permanence is only for Allah.
3. Establishing the attribute of wajh for Allah in the meaning that is appropriate for Him without any resemblance or 
likeliness.
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menjëherë sapo t’i dëshirojë.
55  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
56  Në të, janë ato femra, që e mbajnë shikimin vetëm tek bashkëshortët, duke mos u joshur nga asnjë bukuri tjetër rveç 

bukurisë së tyre. Para tyre ato nuk i kanë prekur as njerëz e as xhindë të tjerë.
57  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
58  Për nga bukuria e shkëlqimi, ato janë si rubinë të kuq dhe korale të kuqërremta në të bardhë.
59  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
60  A mendoni se mirësia e robit të devotshëm tek Allahu do ketë shpërblim tjetër përveç mirësisë së Tij?!
61  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
62  Përveç dy kopshteve në Xhenet, nën ta janë edhe dy kopshte të tjera, posaçrisht për ata besimtarë që e kanë ndjekur 

rrugën e paraardhësve që kanë qenë shembull në besim dhe devotshmëri.
63  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
64  Kopshte të cilat, nga gjelbërimi i dendur, duken si të mbyllur e të mbuluar nga pemët e gjelbra.
65  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
66  Në kopshte ka dy burime, nga të cilët gurgullojnë dy lumenj prej lumenjve të Xhenetit.
67  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!
68  Në ato dy kopshte, ata do të kenë ç’të duan prej frutave të Xhenetit, madje edhe hurma dhe shegë.
69  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit tuaj?!

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia që ka frikësimi prej Allahut dhe të përjetuarit e frikës prej qëndrimit përpara Tij.
 Përmendja e shikimit të përulur e me dashuri të grave të Xhenetit ndaj burrave të tyre tregon vlerën që ka kjo cilësi 
tek femra.
 Shpërblimi do të jetë sipas llojit të veprës. Kështu, ata që japin shembullin e mirë si të parët në besim do të jenë më 
lart, ndërkohë ata që ndjekin shembullin e tyre do të kenë të njëjtin shpërblim me ta në mirësi e shpërblim.

42  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

43  Aty do t’u thuhet: “Ja, pra, ky është Xhehene-
mi!”, të cilin kriminelët janë duke e mohuar në 
këtë botë.

44  Ata do të vijnë vërdallë tij, duke u sjellë mes 
zjarrit e mes ujit të valë, në kulmin e nxehtësisë 
së tyre.

45  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

46  Për sa i përket atij që e ka patur frikë qëndrimin 
përpara Zotit të vet (Ditën e Gjykimit), duke besuar 
e duke bërë vepra të mira, ai do të ketë si shpërblim 
në Xhenet dy kopshte.

47  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

48  Kopshte, të cilat do të jenë të mbushura me pemë 
e degë madhështore dhe gjethe të mahnitshme.

49  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

50  Në ato dy kopshte ka dy burime, nga të cilët 
burojnë e rrjedhin dy lumenj nga lumenjtë e Xhe-
netit.

51  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

52  Në ato dy kopshte, ata do t’i kenë të gjitha llo-
jet, shijet dhe ngjyrat e frutave të Xhenetit nga dy 
lloje.

53  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

54  Atje ata do të jenë të mbështetur në kolltukë të 
mbuluar me mbulesa mëndafshi të trashë dhe do 
kenë pranë të vjelat e dy kopshteve prej frutave 
e të mirave, të cilat mund t’i arrijë si ai që është 
në këmbë, ai i ulur, edhe ai që është i mbështetur, 

41  The guilty ones will be recognised on that day 
by their mark, which is the blackness of their faces 
and the blueness of their eyes. Their forelocks will 
be tied to their feet and they will be thrown into 
Hell.

42  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

43  It will be said to them in rebuke: This is the 
Hell that the guilty ones used to reject in the world, 
which is before their eyes and which they are una-
ble to deny.

44  They will go between it and water that is ex-
tremely hot.

45  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

46  Those who fear to stand before their Lord in the 
Hereafter, and therefore have faith and do righteous 
deeds, will have two gardens.

47  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

48  These two gardens will have huge fresh branch-
es producing fruit.

49  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

50  In the two gardens there will be two springs 
flowing between them with water.

51  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

52  In them there will be two types of every fruit 
to enjoy.

53  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

54  Reclining on spreads, whose inner lining will be 
of coarse silk, and the fruits that they will reap from the two gardens will be close and within reach of a person standing, 
sitting or reclining.

55  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
56  In them there will be women who will restrict their gaze to their husbands, whose virginity was not broken by any 

man or jinn before their husbands.
57  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
58  As though they are rubies and coral in their beauty and purity.
59  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
60  The reward of those who properly followed their Lord is only that Allah will give them a proper recompense.
61  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
62  Below those two mentioned gardens are another two gardens.
63  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
64  Both of the deepest green.
65  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?
66  In these two gardens there are springs that forcefully gush forth with water. The gushing of their water does not stop.
67  Which of Allah’s numerous favours to you, O group of Jinn and men, do you deny?

 Beneficial Points:
1. The diversification of punishment of the disbelievers.
2. The importance of the fear of Allah and thinking of the awe of standing before Him.
3. The recompense is according to the deed.
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mund ta mohojë më askush.
3  Ajo është Dita në të cilën do të hidhet poshtë çdo kriminel e mohues, për t’u dënuar në thellësitë e Xhehenemit. Gjithashtu 

(atë ditë) do të ngrihet lart çdo besimtar e i devotshëm, për t’u futur në Xhenetin e Begatë.
4  Ajo do të jetë ditën kur Toka do të shkundet llahtarshëm.
5  Malet do të jenë shembur e shkërmoqur krejtësisht,
6  dhe gjithçka të jetë shpërbërë e thërrmuar si një pluhur i shpërndarë.
7  Atëherë do të bëhet Dita e Gjykimit dhe ju (o njerëz) do të jeni të ndarë në tre grupe:
8  Në të djathtët, të cilëve do t’u jepet libri nga e djathta. Po çfarë shpërblimi do të kenë të djathtët?!
9  Gjithashtu, të pashpresët, që do t’u jepet libri i veprave nga majta. Eh, çfarë ndëshkimi do të kenë të pashpresët?!

10  Të përparuarit (Sabikunët), të cilët qenë të parët në besim dhe veprat e mira, do të jenë të dalluar në Ditën e Gjykimit, duke 
u futur të parët në Xhenet.

11  Pikërisht ata janë edhe më të afërtit tek Allahu,
12  dhe kanë për të përjetuar mirësitë e Tij në kopshtet e Xhenetit të Kënaqësive.
13  Prej tyre ka shumë që kanë besuar prej brezave të mëparshëm.
14  Vetëm pak nga brezat e mëvonshëm do të jenë prej pararojës së besimtarëve të afërm me Allahu.
15  Ata do të nderohen dhe do t’u shërbehet, duke qenë në shtretër të qëndisur me ar,
16  të mbështetur në to, pa lëvizur aspak, ndërkohë që qëndrojnë përballë njëri-tjetrit në biseda dhe kënaqësitë e Xhenetit.

 Mësime nga ajetet:
 Përmendja e vazhdueshme e të mirave dhe fakteve të Allahut të Lartësuar e bëjnë detyrë madhërimin e Allahut dhe 
pasimin e Tij me përkushtim dhe devotshmëri.  Mohimi i jobesimtarëve do të marrë fund vetëm kur të shohin Ditën 
e Gjykimit me sytë e tyre.  Ditën e Gjykimit, njerëzit do të ndahen në tri kategori: në besimtarë që do të merren nga e 
djathta e tyre dhe do të futen në Xhenet; në jobesimtarë, që do të rrëmbehen nga e majta e do të hidhen në Xhehenem, 
si dhe në të devotshëm, të cilët kanë qenë të parët në vepra e mirësi e që do të jenë të dalluar.  Banorët e Xhenetit do 
të jenë në pozita të ndryshme dhe epërsia e tyre është në varësi të veprave të mira dhe sakrificave që ata kanë bërë në 
jetën e dynjasë.

70  Në të, janë të mirat e mahnitshme (gratë dhe 
mirësitë e Xhenetit) me gjithë mirësitë e bukuritë 
e tyre.

71  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

72  Si dhe hyritë sybukura, që i mbajnë shikimet 
e tyre të përulura vetëm për bashkëshortët e tyre, 
duke qëndruar në pritje të bashkëshortëve në stre-
hën e tyre.

73  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?! 

74  (Ato nuk i kanë prekur, para bashkëshortëve të 
tyre tyre, as njerëz dhe as xhindë të tjerë.

75  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

76  Ata (besimtarë) do të jenë të mbështetur në jas-
tëkë të mbështjellë me mbulesa të gjelbra dhe me 
shtroja me ngjyra të mrekullueshme.

77  E me ç’të drejtë po i mohoni të mirat e Zotit 
tuaj?!

78  Lartësuar qoftë (o i Dërguar) emri i Zotit tënd, 
Zotëruesit të Madhështisë dhe Bujarisë së pakufi-
shme në këtë botë dhe në botën tjetër!

SURJA “EL-UAKIAH”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i gjendjes së njerëzve në Ditën e Gjyki-
mit.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Kur të përmbushet Realiteti -Dita e Ringjalljes,
2  realitetin dhe të vërtetën e ndodhisë së saj nuk 

68  In these two gardens there are abundant fruit, 
huge date-palms and pomegranates.

69  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

70  In these four gardens there are women with 
good characters and beautiful faces.

71  Which of Allah’s numerous favours to you, O 
group of Jinn and men, do you deny?

72  Houris covered in tents as protection for them.
73  Which of Allah’s numerous favours to you, O 

group of Jinn and men, do you deny?
74  Before their husbands no man or jinn has come 

close to them.
75  Which of Allah’s numerous favours to you, O 

group of Jinn and men, do you deny?
76  Reclining on cushions covered with green cov-

ers, and beautiful carpets.
77  Which of Allah’s numerous favours to you, O 

group of Jinn and men, do you deny?
78  The name of your Lord, the Possessor of majes-

ty, favour and bounty over His servants, is great and 
full of goodness.

The Event (Sūrah Al-Wāqi‘ah)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on reminding about the Day of Judg-
ment, its definite occurrence and the states of the 
people on that day.

 Explanation:
1  When the inevitable rising will occur.
2  There will be no soul that denies it like how it 

used to deny in the world.
3  It will bring the sinful disbelievers low by enter-

ing them into the Fire, and it will raise the mindful believers high by entering them into Paradise.
4  When the earth is shaken violently.
5  And the mountains are completely crushed.
6  Due to this crushing they will become scattered dust.
7  You will be in three categories on that day.
8  The people of the right hand, who will receive their books in their right hands. How high and great will be their rank!
9  The people of the left hand, who will receive their books in their left hands. How despicable and wretched will be 

their ranks.
10  Those who were foremost in doing good deeds in the world they will be foremost in the afterlife to enter Paradise.
11  They are the ones who will be brought close to Allah.
12  In gardens of delight, they will enjoy different types of delight.
13  A group from this nation and from previous nation.
14  A few people at the end of time will be the foremost ones that are brought close.
15  On couches woven with gold.
16  Reclining on these couches facing one another and no one will look at the back of another.

 Beneficial Points:
1. The denial of the disbelievers will end when they see the scenes of resurrection.
2. The magnitude of the incidents that will accompany the resurrection.
3. The different levels of the people of Paradise is in accordance to their differing deeds.

٥٦٩٦
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pasi ato japin vazhdimisht kurdoherë që t’i dëshirojnë dhe as nuk janë të ndaluara. 
34  Atje janë së bashku me bashkëshortet e tyre (të dynjasë) në shtretër të lartë.
35  Në të vërtetë, Ne do t’i krijojmë ato me një krijim krejtësisht të ri dhe në një bukuri që nuk përshkruhet,
36  dhe i kemi kthyer edhe një herë në rininë e tyre si virgjëresha e të paprekura më parë,
37  duke i bërë ato të dashura e joshëse për burrat e tyre të një moshe me ta,
38  si një shpërblim për ata që do të jenë prej të djathtëve e do të përgëzohen me Xhenet.
39  Këta(grupi i të djathtëve) do të jenë shumë prej brezave të mëparshëm, para ardhjes së Muhamedit, 
40  dhe shumë prej brezave të mëvonshëm pas ardhjes së Muhamedit.
41  Për sa u përket njerëzve të anës së majtë, atyre do t’u jepet libri i veprave nga e majta. Sa e mjeruar do të jetë gjendja e tyre dhe sa i 

keq do të jetë fundi i tyre?! 42  Ata do të jenë në flakët e Zjarrit, të cilat fryjnë mbi ta nga të gjitha anët dhe në ujin e valuar të Skëterrës, 
në kulmin e nxehtësisë së tij, 43  si dhe nën një hije të zezë nga terri i tymit të zi të Skëterrës.

44  Ajo hije është krejtësisht ndryshe nga ajo e jetës së dynjasë, nuk do të jetë për ta as e freskët dhe as e këndshme.
45  Vërtet, ata përpara se të arrinin tek ky përfundim, i patën shfrytëzuar me mosmirënjohje të mirat e Allahut kur patën qenë në dynja,
46  madje ata jo vetëm që nuk u treguan mirënjohës ndaj Tij për to, por e mohuan Atë që ua mundësoi, duke iu kundërvënë edhe të 

dërguarve të Tij.
47  Gjithashtu u thonin me përqeshje, duke e mohuar Fuqinë Tij: “Vërtet, kur të vdesim e mishi të na jetë tretur e bërë hi e të jemi bërë 

eshtra të shpërndara, ne kemi për tu ringjallur sërish?!
48  Po kështu do të ndodhë edhe prindërit tanë të hershëm që kanë vdekur përpara nesh?!”
49  Thuaju (o i Dërguar) mohuesve të tillë: “Si të parët, ashtu edhe të fundit,
50  në vërtetë të gjithë kanë për t’u tubuar një ditë, që tashmë ju është bërë e njohur (jeni vënë në dijeni)- Ditën e Ringjalljes, - në mënyrë 

që çdokush të dalë përpara llogarisë dhe të marrë atë që meriton për gjithçka që ka bërë.

 Mësime nga ajetet:
 Veprat dhe punët e mira janë shkak i arritjes së mirësive të jetës së përjetshme.  Jeta e luksit dhe shpërdorimi janë shkaku kryesor 
që i shtyn njerëzit në gjynahe e mosmirënjohje. Rreziku që paraqet këmbëngulja në gjynahe dhe në mohim.

17  Rreth tyre vërtiten dhe sillen pa ndërprerë djem të rinj 
dhe të përjetshëm,

18  me kupa e ibrikë të artë dhe me gota kristali mbu-
shur me verë të rrjedhshme të Xhenetit, që nuk mbaron 
asnjëherë.

19  Ndryshe nga vera e dynjasë, prej asaj vere ata nuk 
ndiejnë dhembje koke dhe as nuk turbullohen.

20  Madje, atyre do t’u sillen të gjitha llojet e frutave, që 
a të zgjedhin çfarë të dëshirojnë,

21  si dhe u shërbehet çdo lloj mishi prej zogjve të Xhenetit, 
sipas shijes që ua ka ënda.

22  Në Xhenet ata do të kenë edhe gratë e bukura të Xhe-
netit, hyritë symëdha,

23  të cilat për nga shkëlqimi e bardhësia, u ngjasojnë 
perlave të ruajtura,

24  si shpërblim për ta, për shkak të veprave të mira që 
kanë bërë në dynja.

25  Në atë vend, ata nuk do të dëgjojnë fjalë të pavlera e 
të padobishme dhe as fjalë të këqija e të turpshme, që do 
të mund të prishte kënaqësinë dhe lumturinë e Xhenetit. 
Ata nuk kanë nevojë për ato fjalë atje.

26  Në atë vend ata do të dëgjojnë selam pas selami, nga 
engjëjt që i përgëzojnë e nga njëri-tjetri.

27  Për sa u përket njerëzve të anës së djathtë, atyre do 
t’u jepet libri i veprave nga dora e djathtë. Sa të larta do 
të jenë pozita dhe vlera e tyre tek Allahu?!

28  Ata do të jenë nën hijen e pemëve të Xhenetit e Sidrit 
të butë pa gjemba, ku nuk i lëndon asgjë,

29  dhe nën hijen e pemëve, si palmat e bananeve, me frutat 
e tyre të renditura njëra mbi tjetrën palë-palë.

30  Aty ata do të jenë të përjetshëm, nën hijen e përhershme 
të këtyre mirësive, që nuk kanë të sosur,

31  dhe pranë ujit të rrjedhshëm, që nuk ndalon,
32  si dhe mes frutave të llojeve të shumta, që nuk kanë të 

sosur 33  të cilat as nuk u ndërpriten për shkak të sezoneve, 

17  Children who will never face old age or extinc-
tion will roam around them, to serve them.

18  They will roam around them holding handle-less 
jugs, jugs with handles, and glasses of unlimited 
wine that flows in Paradise.

19  It is not like the wine of the world; it’s drinkers 
will not get headaches nor suffer intoxication.

20  These children will also roam around them with 
fruits, from which they may choose.

21  They will also roam around with the meat of 
birds their hearts desire.

22  They will also have beautiful, wide-eyed wom-
en in Paradise.

23  Like pearls protected within their shells.
24  As a reward for the good actions they used to 

do in the world.
25  They will not hear any foul language in Para-

dise, nor any language that incurs sin.
26  They will only hear the angels greeting them, 

and the greetings of one another.
27  And the People of the Right: who are the People 

of the Right? Their rank and status with Allah is 
indeed, great!

28  They will be among harmless, thornless lote 
trees.

29  And bananas, neatly arranged in rows with one 
another.

30  And lengthened, continuous, unmoving shad-
ows.

31  And flowing water which never stops.
32  And many fruits that cannot be counted.
33  They will never finish, because they are not 

seasonal, nor will there be anything that comes in 
between their desire for them at any time.

34  And raised spreads, spread on the couches.
35  Indeed, I created the aforementioned wide-eyed women in an extraordinary way.
36  I made them virgins, previously untouched.
37  They are very loving to their husbands, and equal to them in age.
38  I created them for the People of the Right: those who will be taken towards the right as a sign of their excellence.
39  They are a group from the nations of the previous Prophets.
40  And a group from the nation of Muhammad (peace be upon him), which is the last of all nations.
41  As for the People of the Left: who are the People of the Left? Their state and outcome is indeed, very bad.
42  They will be among severely hot winds and extremely hot water.
43  And in the shadow of black smoke.
44  Neither will it be pleasant, nor will it be a good sight.
45  Indeed, before they came to the punishment, they were enjoying the luxuries in the world, caring only for their desires.
46  They used to persist on disbelief in Allah and the worship of idols instead of Him. 
47  They also used to reject the resurrection, and they would say regarding it, mocking it and thinking it to be far-fetched: 

“What, when we die and become dust and decayed and decomposed bones, shall we be resurrected after that?”
48   “Will our ancient forefathers who died before us also be resurrected?”
49  O Messenger! Say to these deniers of the resurrection: “Indeed, the earlier generations of people and the later ones 

from them...
50  “...will soon be inevitably gathered on the Day of Judgement to be taken to account and requited.”

 Beneficial Points:
1. Good deeds are a means to acquiring blessings in the Afterlife.
2. The people will be requited differently on the Day of Judgement according to their deeds.
3. Persisting on sins is dangerous.
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prishur ato që në filiz e kërcell dhe ju do të kishit mbetur të çuditur dhe në dilemë,
66  duke thënë: “Ne jemi fatkeqë e të mjerë, që nuk bëjmë dot hajër!
67  Jo, por, ne paskemi qenë të privuar për të mos e arritur kurrë atë që e dëshirojmë!”
68  A e shihni ujin që ju po e pini e që me të shuani etjen?!
69  Ju e lëshoni atë prej reve apo jemi Ne që e lëshojmë atë prej qiellit?!
70  Po të donim, do e kishim bërë të njelmët (të kripur e të hidhur), duke zhdukur me të gjithçka që është mbi tokë. Por 

Ne e bëmë të dobishëm për gjallesat e jetën në të, prandaj pse të mos tregoheni mirënjohës?!
71  A e keni parë zjarrin, që ju e ndizni dhe e përdorni atë për nevojat tuaja?!
72  A ju e keni krijuar drurin që digjni për ngrohje apo jemi Ne Krijuesit e tij?!
73  Ne e kemi bërë atë(djegien e drurit të njomë) përkujtim të fuqisë së Allahut, i Cili po të dojë, e bën pluhur gjithçka; 

si dhe për ta bërë atë (çlirimin e nxehtësisë së tij) të dobishëm për ata që udhëtojnë e u nevojitet.
74  Prandaj, (o i Dërguar), pastroje emrin e Zoti tënd të Lartmadhëruar, prej çdo të mete që ia mveshin Atij idhujtarët e 

mohuesit, duke e lartësuar dhe shenjtëruar Atë mbi përfytyrimet e njerëzve për Të.
75  Kurrsesi nuk është ashtu siç thonë ata! Betohem për vendet dhe shuarjen e yjeve!
76  Ky është vërtet një betim i madh!

 Mësime nga ajetet:
 Krijimi i parë është argument i mjaftueshëm për të kuptuar lehtësinë e ringjalljes.  Zbritja e shiut, mbirja e bimëve 
dhe zjarri, prej të cilit kanë përfitime njerëzit, janë mirësie njerëzit duhet të tregohen mirënjohës ndaj Allahut, pasi Allahu 
është i Plotfuqishëm që t’ua marrë ato njerëzve kur të dëshirojë.  Besimi se shfaqja e ndonjë ylli apo planeti është shkak 
për rënien e shiut është mohim i Allahut dhe besëtytni e idhujtarëve të kohës paraislame.

51 - 52  Pastaj  ju o mohues të ringjalljes, që keni dalë 
nga rruga e drejtë, do të hani Ditën e Ringjalljes 
nga fruti i pemës së Zekumit, që është fruti më i 
keq dhe më i ndyri.  

53  Kur ata t’i ketë kapur uria e tmerrshme, kanë për 
ta mbushur menjëherë barkun e boshatisur me frutat 
e saj të hidhur, të cilat jo vetëm që nuk ua shuajnë 
urinë, por u japin atyre një etje të tmerrshme,

54  e menjëherë pas kësaj, do të kërkojnë të pinë 
ç’të jetë dhe aty do të pinë prej ujit të valë të Skë-
terrës.

55  Prej etjes së madhe, do të pinë prej tij me një 
frymë, siç pi deveja e tharë për ujë!

56  Kjo do të jetë gostia mirëpritëse dhe shpërblimi 
i tyre në Ditën e Gjykimit.

57  Ne ju kemi krijuar juve, prandaj përse të mos i 
besoni këto që po ju thuhen?!

58  A e keni parë atë farë, që ju e hidhni?!
59  Ju e krijoni atë në barkun e femrës apo Ne jemi 

që e krijojmë atë?!
60  Ne jua kemi caktuar juve vdekjen dhe nuk ka 

kush që mund të na sfidojë,
61  që t’ju ndryshojmë fizionomitë tuaja, si dhe t’ju 

krijojmë edhe në atë formë që ju nuk e dini(qoftë 
për të jetuar në Xhenet e qoftë për të jetuar në Xhe-
henem, të përjetshëm me trupat tuaj).

62  Tashmë, ju e keni njohur krijimin tuaj të parë. 
Përse nuk po mendoni e ta kuptoni se Ai që ju ka 
krijuar herën e parë ka fuqi që ta mbajë premtimin 
e t’ju ringjallë përsëri?!

63  A nuk i shihni ato farëra, që ju i hidhni e mbillni 
në tokë?!

64  Ju i bëni ato të mbijnë apo jemi Ne që i bëjmë 
ato të mbijnë?!

65  Po të kishim dashur, Ne do t’i kishim tharë e 

51  Then, O you rejectors of the resurrection and 
deviants from the straight path!

52  You shall, on the Day of Judgement, eat from 
the fruits of the tree of Al-Zaqqūm, which are the 
worst and most disgusting of fruits.

53  You will fill your hungry bellied with the fruits 
of that bitter tree.

54  Then you will drink extremely hot water on top 
of that.

55  You will drink so much of it, just like a camel 
suffering from a burning thirst drinks.

56  The aforementioned bitter fruit and extremely 
hot water is your hospitality you will be received 
with on the Day of Requital.

57  O rejectors! I created you from non-existence, 
so why do you not believe I will resurrect you after 
you have died?

58  O people! Do you not see the semen you ejacu-
late into the wombs of your wives?

59  Is it you that creates that semen, or am I the one 
who creates it?

60  I determine death between you; each one of you 
has a fixed amount of time which he neither goes 
beyond nor falls short of. I am not incapable...

61  ...of changing the form and appearance that you 
currently hold, and recreating you into a form and 
appearance that you do not know of.

62  Verily, you know how I created you initially, so 
do you not take heed and realise that the being who 
created you in the first place, is capable of resur-
recting you after you die?

63  Do you see the seeds you plant in the earth?
64  Are you the ones who make that seed grow, or 

am I the one that makes it grow?
65  If I wish to ruin that crop, I can do so after bringing it close to ripening and harvest. You would then be left shocked 

at what affected it.
66  You would say, “Indeed, we lost everything we spent, and we have been punished.”
67  “Rather, we have been deprived of sustenance.”
68  Do you see the water you drink when you are thirsty?
69  Are you the ones who cause it to fall from the clouds in the sky, or am I the one who sends it down?
70  If I wanted to make that water extremely bitter, such that it would be of no use for drinking nor for irrigation, I would 

have done so. Will you then not be grateful to Me for sending it down as palatable and a mercy for you?
71  Do you see the fire that you ignite for your interests?
72  Are you the ones who make the trees you ignite it with, grow, or am I the one who causes it to grow, being kind to you?
73  I am the one who made this fire for you as a reminder to you of the fire of the Afterlife, and I made it a means of 

benefit for the travellers among you.
74  O Messenger! So glorify your great Lord, of everything that in unbefitting of Him.
75  Allah takes an oath on the positions of the stars and their orbits.
76  And indeed, taking an oath of these orbits is a great thing - if only you were to understand its greatness-, because there 

are uncountable signs and lessons in it.
 Beneficial Points:

1. The initial creation is a proof of the obvious ease of resurrection.
2. Sending down rain, causing the earth to grow and fire from which people benefit, are all blessings that require people 
to be grateful for, because Allah is capable of taking them away whenever He wishes.
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krijuar e përse jeton, 93  pritja e tij do të jetë me ujë të valuar në kulmin e nxehtësisë së tij, 94  dhe me përcëllimin e Zjarrit të Xhehenemit, për 
shkak se ai e pati shpërfillur takimin me Krijuesin e tij. 95  S’ka dyshim se kjo që po ta themi ty (o i Dërguar) është e Vërteta e sigurt, që s’ka 
asnjë dilemë. 96  Prandaj, pastroje (o i Dërguar) emrin e Zoti tënd të Lartmadhëruar, prej çdo të mete që ia mveshin Atij idhujtarët e mohuesit, 
duke e lartësuar dhe shenjtëruar Atë përmbi përfytyrimet e njerëzve për Të.

SURJA “EL-HADID”
Medinase

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

Ngritja shpitërore nëpërmjet besimit dhe shpenzimit në Rrugë të Allahut.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Allahun e lartëson dhe e shenjtëron gjithçka që ekziston në qiej e në tokë. Ai është i Plotfuqishmi e i Urti, që bën çfarë të dëshirojë 

dhe që gjithçka e bën sipas urtësisë së Vet absolute. 2  Vetëm Atij i përket sundimi i qiejve e i tokës dhe vetëm Ai është që jep jetë e 
sjell vdekje, si dhe vetëm Ai është i Fuqishëm (Kadijr) për gjithçka. Asgjë nuk është e pamundur për Të. 3  Ai është i Pari, para çdo 
gjëje dhe Ai është i Fundit pas çdo gjëje. Ai është i Dukshmi mbi çdo gjë, ku gjithçka që ekziston është argument për ekzistencën e 
Tij(për ata që besojnë) dhe Ai është i Padukshmi, ku s’ka më të fshehtë se Ai (për ata që mohojnë). Ai është Gjithëdijshëm për çdo gjë 
që ekziston e që nuk ekziston, si për të dukshmet, ashtu dhe për brendinë e tyre. Dijes se Tij nuk i fshihet asgjë.!

 Mësime nga ajetet:
 Paaftësia e njeriut për ta shpëtuar veten nga vdekja dhe agonia e saj e vështirë, tregon se ai, përveç vullnetit, nuk e ka në dorë as veten e as 
shpirtin e tij dhe se gjithçka është pronë e Allahut.  Në thelb njerëzit nuk mund t’i shohin dot engjëjt, përveç nëse këtë e dëshiron Allahu, 
urtësinë e së cilës e di vetëm Ai.  Emrat e Allahut el-Euelu (i Pari), el-Akhiru (i Fundit), edh-Dhahiru (i Dukshmi) dhe el-Batinu (i Padukshmi), 
tregojnë madhështinë, mbikqyrjen dhe dijen e Tij absolute për të gjitha çështjet që ekzistojnë, qofshin ato të dukshme apo të padukshme.

77  Ky që po ju lexohet (o njerëz) është një Kuran Fisnik, 
për mirësitë madhështore që fsheh; 78  i gjendur në një Libër 
të mbrojtur (në Leuhi Mahfudh) i pamundur për t’u arritur e 
parë prej krijesave. 79  Askush nuk e prek atë(Leuhi Mah-
fudhin), përveç të pastërve(engjëjve pa gjynahe). 80  (Ai 
është një Kuran) i zbritur në qiellin e dynjasë, në një natë të 
bekuar, prej vetë Zotit të mbarë krijesave, për t’ia shpallur 
pastaj Muhamedit pjesë-pjesë dhe me shkëputje kohore. 81  
Vallë, këtij ligjërimi (o idhujtarë)- ju po i përvidheni e po i 
ikni, duke i bërë bisht me dredhi e mashtrime 82  dhe po e 
konsideroni furnizimin tuaj meritë tuajën, ndërkohë që dhe 
ju vetë e dini se po gënjeni?! 83  Përse, pra, kur i vjen shpirti 
në gurmaz ndonjërit prej jush, nuk keni çfarë të bëni asgjë?! 

84  Në atë moment, ju vetëm e shihni (të hutuar) agoninë e 
tij, duke mos ditur asgjë se ç’po ndodh me të?! 85  Sado afër 
të vdekurit tuaj të jeni (o njerëz)-, Ne me engjëjt Tanë, me 
fuqinë Tonë dhe me dijen Tonë absolute, jemi edhe më afër 
tij se ju. Mirëpo ju nuk shihni dot asgjë në lidhje me botën 
e gajbit (botën shpirtërore). Kjo ju mjafton për ta kuptuar se 
ju jeni robër dhe nën pushtetin Tonë. 86  Nëse ju pretendoni 
se jeni të pavarur e nuk jeni në varësi të askujt, atëherë për-
se ju vetëm rrini e shihni?! 87  Përndryshe, ju do ia kishit 
kthyer shpirtin të dashurit tuaj, nëse jeni të sinqertë në atë që 
pretendoni! 88  Sa i përket të vdekurit; nëse ai ka qenë prej të 
afërmve tek Allahu, që ka prirë në mirësi e në devotshmëri, 

89  pas lodhjes së tij në dynja, tani ai do të jetë i rehatuar 
e i sigurt në Mëshirën e Allahut. Do të jetë i mirëpritur nga 
engjëjt me fjalët e aromat më të mira dhe i furnizuar me çfarë 
të dëshirojë në Xhenetin e Mirësive. 90  Nëse i vdekuri ka 
qenë prej të djathtëve,që kanë besuar e kanë qenë punëmirë, 
atij do t’i thuhet: 91  “Selam (urime e përgëzime) për ty, mos 
u shqetëso e mos u brengos, pasi ti je prej të djathtëve.” 92  
Mirëpo, në qoftë se ai ka qenë prej atyre që i konsideronin 
porositë e Allahut e të Dërguarit e Tij gënjeshtra dhe ka qenë 
i humbur prej Rrugës së Tij, duke mos e ditur se përse është 

77  O people! Indeed, the Qur’ān that is recited to 
you is a noble Qur’ān, because of the great benefits 
that it contains.

78  It is in a record preserved from the eyes of peo-
ple, i.e. the Preserved Tablet.

79  Only the angels, pure of sin and defects can 
touch it.

80  It is a revelation from the Lord of the creations, 
on His Prophet Muhammad (peace be upon him).

81  O idolaters! Do you then reject this speech, and 
not believe in it?

82  And do you show your gratitude to Allah for the 
blessings He has provided you with, by rejecting 
Him and attributing the rain to the setting of stars, 
by saying, “It rained upon us due to the setting of 
so and so star”.

83  Why not, when the soul reaches the throat...
84  ...and at that time, you see the dying person in 

front of you...
85  ...whilst My angels are closer to the dying per-

son than you are, but you do not see them...
86  Why then, if you are not going to be resurrected 

- as you claim - for requital...
87  ...return this soul that is leaving your dead, if 

you are truthful? You cannot do it.
88  As for if the dying person is one of those who 

hasten towards good...
89  ...he will be in such comfort after which there 

will be no tiring, good sustenance and mercy. He 
will have a Paradise in which he will live in luxury, 
enjoying whatever his soul desires.

90  And if the dying person is from the People of the 
Right, do not worry about their condition, because 

they will be in peace and security.
91  And if the dying person is from the People of the Right, do not worry about their condition, because they will be in 

peace and security.
92  And if the dying person is from the rejectors of what the Messenger (peace be upon him) brought: the deviators from 

the straight path...
93  ...then he will have some hospitality presented to him, which will be extremely hot water.
94  And he will have to burn in the fire of hell. 
95  O Messenger! Indeed, the stories I have narrated to you are convincingly true, in which there is no doubt. 96  So glo-

rify the great name of your Lord, and proclaim His purity from all defects.

The Iron (Sūrah Al-Ḥadīd)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on building material and spiritual strengths which assist in calling to Allah and striving in His path, whilst 
liberating the souls from obstacles. That is why the mention of charity and faith is repeated in this Sūrah.

 Explanation:
1  Every creation of His in the heavens and the earth proclaims the glory and purification of Allah. He is the almighty 

whom no one can overpower; the Wise in His creation and His measure. 2  To Him alone belongs the kingdom of the 
heavens and the earth. He gives life to whoever He wishes to give life to, and causes death to whoever He wishes to cause 
death to. He is capable of everything; nothing is outside His ability. 3  He is the First; nothing existed before Him. He is 
the Last; nothing will exist after Him. He is the Apparent; there is nothing above Him. He is the Intimate; there is nothing 
without Him, and He knows everything, He does not miss anything.

 Beneficial Points:
1. Belief that celestial bodies have an effect in rainfall is an act of disbelief and one of the habits of the times of ignorance.
2. The principle is that humans cannot see the angels except if Allah wishes due to some wisdom.
3. The ranks of the believers differ according to their deeds. 

٥٧٢٩
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dyshim se Allahu është vërtet i Dhembshëm e i Mëshirshëm ndaj jush, me dërgimin e Pejgamberit dhe zbritjen e këtij 
udhëzimi për ju.

10  Ç’keni ju (o njerëz) që nuk shpenzoni për të ndihmuar Fenë e Allahut, ndërkohë që vetëm Atij i përkasin pasuritë e 
qiejve dhe të tokës?! Nuk janë të barabartë ata që i kanë luftuar jobesimtarët, në ndihmë të Islamit dhe kanë dhënë nga 
pasuria e tyre në kërkim të kënaqësisë së Allahut para çlirimit të Mekës, me ata që shpenzuan e luftuan pas çlirimit të 
saj. Ata që kanë luftuar në Rrugë të Allahut dhe kanë dhënë nga pasuria e tyre para çlirimit kanë një pozitë e vlerë më 
të madhe tek Allahu sesa ata që dhanë e luftuan më vonë, edhe pse të gjithëve Allahu u premtoi Xhenetin. Allahu është 
i Mirinformuar për çdo gjë që ju punoni dhe ka për t’ju shpërblyer sipas këtyre veprave.

11  Dijeni (o njerëz)- se kush i jep Allahut një hua, me gjithë zemër e me qëllim të mirë, për të fituar kënaqësinë e Tij, 
Ai ka për t’ia shumëfishuar atë që ka dhënë edhe me më shumë se çka shpenzuar për hir të Tij. Ndërsa në Botën Tjetër 
ai do të ketë një shpërblim vërtet fisnik, Xhenetin e Tij.

 Mësime nga ajetet:
 E tërë pasuria e kësaj bote i përket e do t’i mbesë vetëm Allahut, kurse njeriu është vetëm përdorues i saj.
 Tek Allahu besimtarët vlerësohen në pozita e shkallë të ndryshme, në varësi të kohës së pranimit të besimit nga ana 
e tyre dhe të kontributit të dhënë në shërbim të fesë së Allahut.
 Kontributi për Fenë e Allahut është shkak i zbritjes së bereqetit dhe i shtimit të pasurisë.

4  Allahu është Ai i Cili i krijoi qiejt dhe tokën 
brenda gjashtë ditësh, duke filluar ditën e diel e 
duke mbaruar ditën e xhuma (premte), edhe pse 
nëse do të donte, do i krijonte ato në më pak se një 
pulitje e syve. Pas kësaj Ai u ngrit, u lartësua dhe 
qëndroi mbi Arsh (Fronin e Tij Madhështor), siç i 
përket Madhështisë së Tij – Qoftë i Lartësuar! Ai 
është në dijeni për gjithçka që futet në tokë dhe për 
gjithçka që del prej saj. Po ashtu Ai ka dijeni për 
gjithçka që zbret nga qielli dhe gjithçka që ngjitet 
në të. Ai, me dijen e Tij, është me ju, kudo që ju të 
jeni. Allahu është Vështrues i asaj që veproni.

5  Atij i përket sundimi i qiejve dhe i Tokës dhe 
vetëm tek Allahu kthehen (e përfundojnë) të gjitha 
çështjet.

6  Ai e ndërfut (o njerëz) natën në ditë, duke sjellë 
errësirën, që ju të qetësoheni dhe ditën në natë, duke 
e sjellë dritën, që ju të angazhoheni. Ai i di të gjitha 
nevojat tuaja dhe çfarë keni në zemër.

7  Besoni në Allahun e në të Dërguarin e Tij dhe 
jepni lëmoshë për ata që janë në nevojë prej pasu-
risë, në të cilën Ai ju bëri shfrytëzues të saj! Ata që 
besojnë e kontribuojnë në Rrugë të Allahut, duke 
dhënë prej pasurisë së tyre për të fituar Kënaqësinë 
e Tij, ata do të kenë vërtetë shpërblim të madh tek 
Ai, që është Xheneti i Tij. 

8  Ç’keni ju (o banorë të Medinës)- që të mos i 
besoni Allahut siç duhet, duke i zbatuar porositë 
e Tij dhe duke hequr dorë prej ndalesave të Tij, 
ndërkohë që i Dërguari po ju fton t’i besoni Zotit 
(Krijuesit) tuaj madje ai ka marrë dhe besën tuaj(që 
ta mbroni), nëse vërtet jeni besimtarë?

9  Allahu është Ai që po i shpall robit të Vet (Muha-
medit) argumente të qarta e bindëse, që t’ju nxjerrë 
prej errësirës së injorancës në dritën hyjnore. S’ka 

4  He is the one who created the heavens and the 
earth in six days, starting from Sunday and finish-
ing on Friday, yet He is capable of having creat-
ed them in less than the duration of the blinking 
of an eye. He then rose over His Throne as befits 
Him (may He be glorified). He knows everything 
that enters the earth, i.e. every drop of rain and 
every seed etc.; He knows everything that emerg-
es from it, i.e. every shoot, mineral etc.; He knows 
everything that descends from the sky i.e. rain, rev-
elation etc., and He knows everything that ascends 
to it i.e. angels, souls and deeds of the servants etc. 
And He is with you wherever you are O people, 
in terms of His knowledge: nothing is hidden from 
Him and He sees everything you do. None of your 
actions are hidden from Him, and He will requite 
you for them.

5  To Him alone belongs the kingdom of the heav-
ens and the earth, and to Him alone return all af-
fairs. He will then take the creations to account on 
the Day of Judgement and requite them for their 
deeds.

6  He enters the night into the day and so the dark-
ness arrives and people sleep; He enters the day 
into the night and so the light arrives and people 
go about their business. He is aware of everything 
that the hearts of His servants contain; none of it is 
hidden from Him.

7  Bring faith in Allah and bring faith in His Mes-
senger, and spend from the wealth that Allah has 
made you deputies in, using it according to what 
Allah has legislated for you. As for those of you 
who have faith in Allah and spend their wealth in 
His path, for them is a great reward with Him, which is Paradise.

8  And what stops you from bringing faith in Allah, when the Messenger is calling you towards Allah hoping that you 
bring faith in your Lord (may He be glorified), and Allah has taken a covenant from you that will believe in Him when 
He took you out from the loins of your fathers? If you believe in that, then believe!

9  He is the one who sends down clear verses upon His servant Muhammad (peace be upon him), to take you out of the 
darkness of disbelief and ignorance, into the light of faith and knowledge. And indeed, Allah is kind and merciful to you 
that He sent His Prophet to you as a guide and a bearer of glad tidings.

10  And what is stopping you from spending in the path of Allah, when the treasures of the heavens and the earth belong 
to Allah? O believers! Those of you who spent their wealth in the path of Allah seeking His pleasure before the conquest 
of Makkah and fought the disbelievers in aid of Islam, are greater in rank according to Allah and higher in status than 
those who spent their wealth in His path and fought the disbelievers after the conquest of Makkah. However, Allah has 
promised both groups Paradise, and He is aware of your actions; none of them are hidden from Him and He will soon 
requite you for them.

11  Who is there that will spend his wealth for the pleasure of Allah happy at heart, so that Allah may grant him a multitude 
of reward for the wealth he has spent, on top of the noble reward of Paradise he will receive on the Day of Judgement?

 Beneficial Points:
1. Wealth belongs to Allah. Humans have only been made as caretakers of it.
2. The believers differ in rank according to precedence in faith and acts of piety.
3. Spending in the path of Allah is a means of attaining blessings and increase in wealth.
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gjithçka për të mbuluar mohimin tuaj. Ju u distancuat prej nesh dhe prisnit se kur do të na përfshinte ndonjë e keqe që 
të na zhdukte. Ju  dyshuat në të Vërtetën që ju solli i Dërguari i Allahut dhe në Ditën e Gjykimit.  U joshët nga dëshirat 
mashtruese, derisa ju erdhi caktimi i Allahut (vdekja), ashtu siç ju mashtroi edhe shejtani i mallkuar, duke ju cytur që 
të mohonit Allahun.”

15  Prandaj sot nuk ju pranohet, (as juve dhe as atyre që kanë mohuar) ndonjë kompensim, që të shpëtoni. Vendi juaj 
është Zjarri. Vetëm atë strehim meritoni!” Sa përfundim i keq që është ai!

16  Vallë, a nuk ka ardhur koha, që besimtarëve t’u druhen e t’u zbuten zemrat me përmendjen e Allahut dhe t’i pra-
nojnë me drojë e nënshtrim ato porosi që Ai u ka zbritur prej të Vërtetës. Po ashtu, të mos bëhen si ata (hebrenjtë e të 
krishterët), të cilëve u ishte dhënë Libri më parë, por i zvarritën veprat e mira për një kohë të gjatë, derisa zemrat e tyre 
u ngurtësuan. Shumë prej tyre tashmë janë të prishur e gjynahqarë.

17  Dijeni (o njerëz se është Allahu Ai që e ngjall tokën pas vdekjes së saj! Prandaj kërkojini Atij me lutje e përgjërim 
që t’jua ringjallë zemrat dhe t’jua lehtësojë veprat e mira e t’ju përfshijë edhe ju në Mëshirën e Tij. Ne tashmë jua kemi 
sqaruar argumentet që tregojnë fuqinë, dijen e madhështinë Tonë, në mënyrë që ju ta kuptoni se Allahu është i Plotfu-
qishëm për gjithçka, madje edhe për t’ju ringjallur.

18  Nuk ka dyshim se ata besimtarë e besimtare që japin lëmoshë prej pasurisë së tyre dhe i japin Allahut prej saj një hua 
me gjithë zemër e qëllim të mirë, Ai ka për t’ua shumëfishuar atë që kanë dhënë e do ua shtojë shpërblimin për të nga dhjetë 
deri në shtatëqindfish. Ndërsa në Botën Tjetër ata do të kenë një shpërblim vërtet bujar,Xhenetin e Tij të begatë.

 Mësime nga ajetet:
 Allahu ka për t’i begatuar besimtarët, duke u dhuruar atyre dritë, e cila do t’u prijë atyre përpara e nga e djathta për 
në Xhenet, ndërsa hipokritëve do t’u fiket drita e tyre në gjysmë të rrugës.  Gjynahet dhe hipokrizia janë errësirë dhe 
shkatërrim i sigurt në Ditën e Gjykimit.  Pritja se kur do t’u vijë fundi besimtarëve, dyshimi në Ringjallje, dhënia pas 
dëshirave e qejfeve të kësaj bote dhe ndjekja e mashtrimeve të shejtanit janë veçori të hipokritëve.
 Neglizhenca e veprave të mira nga njeriu dhe lënia pas dore e përmendjes së Allahut, duke ngurtësuar zemrën, bën 
që ai njeri të mos ketë më dobi nga këshillimi e përkujtimi.

* Pasi Allahu u bëri thirrje njerëzve që ta besonin 
siç duhet e t’i përgjigjeshin të Dërguarit të Tij, me 
vënien në zbatim të porosive të Tij që të ishin be-
simtarë të vërtetë, kthehet e u tregon se këto vepra 
do të jenë për ta dritë në Ditën e Gjykimit dhe shkak 
që të ndahen nga hipokritët. 

12  Ditën kur t’i shohësh (o njeri) ata besimtarë e 
besimtare, që i vunë në zbatim porositë e Allahut, 
sesi atyre u prin drita e(veprave të) tyre, nga para 
vetes e në djathtën e tyre, për në Xhenet dhe u 
thuhet: “Përgëzim për ju sot janë Xhenetet, nën 
kështjellat e pemët e të cilave rrjedhin lumenj, ku 
ju do të qëndroni përgjithmonë!” Ai shpërblim është 
arritja më e madhe.

13  Ajo do të jetë dita kur hipokritëve e hipokriteve 
do t’u shuhet drita veprave të tyre sipërfaqësore e 
do mbesin në errësirë. Ashtu siç kanë përfituar prej 
sinqeritetit të besimtarëve në jetën e dynjasë, do t’u 
drejtohen edhe atë ditë duke u thënë: “Na shihni dhe 
na prini edhe ne, të marrim prej dritës suaj!”.
Por do t’ju thuhet: “Kthehuni ku ishit prapa e merrni 
dritë prej Allahut për veprat tuaja, ashtu siç morëm 
edhe ne për veprat tona!” Atëherë, mes tyre vihet 
një mur ndarës, i cili ka një portë, brenda së cilës ka 
mëshirë dhe jashtë saj ka dënim. Askush nuk mund 
të futet në të, përveç besimtarëve të sinqertë në 
besimin e veprat e tyre. Ndërsa ata që i bënë veprat 
vetëm për t’u dukur do mbeten jashtë saj.

14  Hipokritët e mbetur në errësirë jashtë saj do të 
thërrasin besimtarët që janë brenda e do t’u thonë: 
“Po a nuk kemi qenë edhe ne me ju në Islam e 
me vepra të mira, sa ishim në jetën e dynjasë!?” 
Besimtarët do t’u përgjigjen: “Patjetër! Mirëpo, si 
duket, ju e paskeni munduar veten kot, sepse pa-
skeni qenë mohues përbrenda.  Ju e paskeni bërë 

12  On the day when you will see the believing men 
and women, with their light ahead of them and to 
their right. It will be said to them on that day, “Your 
glad tidings today are of gardens under the palaces 
and trees of which rivers flow, and in which you 
will live forever. That reward is the great success, 
that cannot be equalled by any other.”
After Allah mentioned the state of the believers on 
that day, He mentions the state of the hypocrites, 
saying:

13  On the day when the hypocrite males and fe-
males will say to those who brought faith in Allah 
and His Messenger: “O believing men and women! 
Wait for us; perhaps we can take a flare of your light 
that will help us cross the Bridge?” It will be said to 
the hypocrites, mocking them: “Turn back and find 
the light which you can use for yourselves!” A wall 
will then be placed between them which will have a 
door; the inner side on which the believers are will 
have mercy in it, while the outer side on which the 
hypocrites are will have the punishment.

14  The hypocrites will call out to the believers, say-
ing: “Were we not with you upon Islam and obe-
dience?” The Muslims will reply: “No, you were 
with us, but you deceived your souls with hypocri-
sy and doomed them, and you anticipated that the 
believers are defeated so you can then announce 
your disbelief. You also doubted in the help of Al-
lah coming for the believers and in the resurrection 
after death. False ambitions also deceived you, un-
til death came to you whilst you were chasing them, 
and Satan also deceived you about Allah.”

15  O hypocrites! Today no ransom will be accept-
ed from you from the punishment of Allah, nor from those who disbelieved in Allah openly, and your outcome and the 
outcome of the disbelievers is the hellfire. It is most deserving of you, and you are most deserving of it; how bad an 
outcome it is!

16  Has not the time come for those who have faith in Allah and His Messenger that their hearts soften and become tran-
quil through the remembrance of Allah (may He be glorified), and through the promises and warnings that have been 
revealed in the Qur’ān? Has the time not come that they do not become like the Jews who were given the Torah and the 
Christians who were given the Gospel, in terms of their hearts hardening? This was due to the period prolonging between 
them and the era of their Prophets. The majority of them left the obedience of Allah, going into His disobedience.

17  Know that indeed, Allah revives the earth by causing it to grow after it has dried up. O people! Verily Allah has clearly 
explained the proof and evidence of His capability and oneness, so that perhaps you may understand them and know that 
the one who revives the earth after its death is also capable of resurrecting you after your deaths, and is capable of making 
your hearts soft after they have become hard.

18  Indeed, those men who spend some of their wealth, and those women who spend some of their wealth, spending it 
with happiness of heart and without recounting favours or causing harm, their reward will be multiplied for them. Each 
good deed will be multiplied by ten of its like, up until seven hundred times or more. Together with that, they will receive 
a generous reward from Allah: Paradise.

 Beneficial Points:
1. Allah recounts His favours upon the believers by telling them that He will grant them a light that will shine in front of 
them and from their right sides.
2. There will be no light on the Day of Judgement for the hypocrites.
3. Wishing misfortune upon the believers and doubting in the resurrection, together with being deceived by false hopes 
and Satan are some of the traits of the hypocrites.
4. The severity of heedless from Allah, in that it causes hardnening of the heart.
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është përgatitur vetëm për ata që i kanë besuar Allahut dhe të dërguarve të Tij. Shpërblimi i përjetshëm është dhunti nga 
Allahu, të cilën Ai ia dhuron kujt të dojë prej robërve të Vet. Vërtet, Allahu është Dhurues i Madh.

22  Nuk ndodh në tokë e as në jetën (veten) tuaj ndonjë fatkeqësi, që ajo të mos jetë shkruar në një Libër (Lehvi Mah-
fudh)- para se Ne ta krijonim. Sigurisht që kjo ka qenë diçka e lehtë për Allahun. 

23  Kjo, me qëllim që ju ta dini, se çdo gjë që ju godet e ju vjen prej Allahut, është caktuar tashmë me kohë; që ju të 
mos dëshpëroheni për humbjet tuaja dhe as të entuziazmoheni për atë që Ai jua ka dhuruar. Pasi Allahu nuk e do asnjë 
vetëpëlqyes e as atë që u mburret të tjerëve për diçka që është meritë vetëm e Allahut.

24  Ndërsa ata që tregohen shpirtngushtë dhe i këshillojnë edhe njerëzit e tjerë për t’u treguar dorështrënguar në atë që 
e kanë obligim për ta dhënë, ata kanë për të shkatërruar veten e tyre.
Kush sprapset nga këto porosi, le ta dijë se ai i bën dëm vetëm vetes, pasi Allahu nuk ka nevojë për adhurimin e robërve 
të Vet, sepse Ai është i Vetëfalënderuar, pa patur nevojë që ta falënderojnë krijesat e Tij.

 Mësime nga ajetet:
 Moslakmia e kësaj bote e i qejfeve të saj dhe synimi i mirësive të përjetshme në Xhenet janë dy gjëra që e ndihmojnë 
njeriun për të ndjekur Rrugën e Drejtë.
 Besimtarët e kanë për detyrë të besojnë në caktimin e Allahut, pasi Ai ka shkruar se ka për t’i vënë në sprova të ndry-
shme, në mënyrë që më pas t’i shpërblejë.
 Prej mirësive të besimit në kader është se besimtari nuk dëshpërohet për atë që e godet e as për atë që e humb në jetën 
e kësaj bote, pasi ai është i bindur se gjithçka është prej Allahut.
 Koprracia dhe ftesa e të tjerëve për të qenë dorështrënguar nuk është cilësi e një besimtari të mirë e të sinqertë.

19  Vetëm ata që i besojnë Allahut e të Dërguarin 
e Tij, duke mos bërë dallime mes urdhrave të tyre 
janë të sinqertët e vërtetë dhe ata e meritojnë të 
jenë të shpëtuar. Ndërsa shehidët (dëshmorët), të 
cilët u vranë në mbrojtje të Rrugës së Allahut apo 
vdiqën nga ngjarje të papritura, ata (ndryshe nga 
besimtarët e tjerë) e kanë të sigurt shpërblimin e 
begatë dhe dritën e tyre tek Zoti., Me atë dritë ata 
do të ecin errësirës së Ditës së Gjykimit drejt e në 
Xhenet. Sa u përket atyre që e mohojnë Allahun 
dhe të Dërguarin e Tij dhe i konsiderojnë gënjeshtra 
argumentet (vargjet dhe ajetet) Tona që ia zbritëm të 
Dërguarit Tonë, ata do të jenë banorë të Xhehenemit 
e atje do të qëndrojnë përgjithmonë.

20  Dijeni se jeta juaj (o njerëz) është lojë e 
dëfrim(sa jeni fëmijë e të rinj); stolisje e mburrje 
mes jush (në moshën tuaj të rritjes) dhe përpjekje 
për shtimin e pasurisë e të fëmijëve (në moshën 
tuaj të pjekurisë). Kalimi i shpejtë i saj i ngjason 
shembullit të një shiu, prej të cilit bima rritet dhe 
i mahnit me gjelbërimin e bukurinë e vet edhe ata 
që e kanë mbjellë. Pastaj ajo thahet dhe ti (o njeri) 
e sheh atë të zverdhur. Pastaj ajo vyshket e thahet. 
Kjo është sa i përket jetës së kësaj bote, ndërsa 
në Botën Tjetër ka vetëm dënim të rëndë, për ata 
që kanë mohuan e kanë qenë hipokritë. Por atje 
ka edhe falje gjynahesh nga Allahu dhe lumturi të 
përjetshme, për ata që besojnë e pendohen sa janë 
në dynja. (Dijeni o njerëz se) jeta e kësaj bote nuk 
është tjetër, vetëm se një jetë mashtruese dhe se 
vetëm ahireti është jeta e vërtetë.

21  Garoni, pra - o njerëz -(me kohën që po ju mba-
ron), për në pendim dhe vepra të mira, që të fitoni 
faljen e Zotit tuaj dhe të hyni në një Xhenet, gjerësia 
e të cilit është sa gjerësia e qiellit dhe e tokës. Ai 

19  Those who have faith in Allah and in His mes-
sengers without differentiating between them are 
the ones who are the truthful ones. The martyrs 
have their generous reward prepared for them with 
Allah, and they will also have a light which shines 
in front of them and on their right sides on the Day 
of Judgement. As for those who disbelieved in Al-
lah and His messengers and rejected My verses 
that were revealed to My Messenger, they are the 
people of hell which they will enter on the Day of 
Judgement and live within forever, never to come 
out of it.

20  Know that the life of the world is only a pas-
time that the bodies play with; futility that the 
hearts engage in; beauty that you adorn yourselves 
with; boasting with one another over possessions 
and power, and taking pride in abundance of wealth 
and offspring. It is just like rainfall that pleases the 
farmers with the growth it brings, but the green 
growth does not last long before it begins to dry. 
Then, O onlooker, you see it after its greenery hav-
ing turned yellow. Allah then turns it into broken 
bits falling apart. And in theِ Afterlife there will be a 
severe punishment for the disbelievers and the hyp-
ocrites, and a special forgiveness from Allah for the 
sins of His believing servants.

21  O people! Hasten towards good deeds i.e. re-
pentance and other actions, through which you will 
achieve forgiveness for your sins. You will also ac-
quire through them a Paradise the width of which 
is the width of the heavens and the earth; Allah has 
prepared this Paradise for those who bring faith in 
Him and His messengers. That reward is a favour 
of Allah that He grants whichever of His servants He wishes; He (may He be glorified) is the bestower of great favours 
to His believing servants.

22  No calamity afflicts the people on earth i.e. a drought etc., nor a personal calamity, except that it has been recorded in 
the Preserved Tablet before I created the creations. Indeed, that is easy for Me.

23  O people! That is so that you do not grieve over anything you miss out on, and so that you do not show happiness 
that leads to arrogance over every blessing Allah has given you. Indeed, Allah does not love anyone who is arrogant and 
boastful over what Allah has granted him.

24  Those who are miserly in spending whatever is obligatory on them to spend and instruct others to be miserly, are 
losers. Whoever turns away from the obedience of Allah will never harm Allah; he only harms himself. Indeed, Allah is 
the Self-sufficient; He is in no need of the obedience of His servants, and He is praiseworthy in every state.

 Beneficial Points:
1. Abstinence from the world and the desires attached to it, together with an eagerness in the Afterlife and the everlasting 
blessings within it, both help in treading the straight path.
2. It is necessary to believe in predestination.
3. One of the benefits of believing in predestination is not grieving over missing out on any shares of the world.
4. Stinginess and commanding it are blameworthy traits which a believer should not have.
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shpërblimin për besimin, sakrificat e adhurimet e bëra, mirëpo shumica e tyre qenë të prishur.
28  O ju që keni besuar edhe më parë Allahun e të dërguarit para Muhamedit! Kini frikë Allahun, nëse vërtet jeni besim-

tarë dhe besojini të Dërguarit të Tij të fundit, Muhamedit! Nëse ju i besoni dhe e ndiqni rrugën e tij, Allahu ka për t’ju 
dhuruar dyfishin e mëshirës, krahasuar me ata që nuk kanë besuar në asnjë të dërguar para tij, duke jua pranuar besimin 
tuaj para dhe pas tij, si të kishit besuar dy herë. Përveç kësaj, Ai ju garanton dritë të sigurt, në mënyrë që të ecni me të 
atë ditë kur mohuesit do të mbesin në errësirë. Gjithashtu, Ai do t’ju falë të gjitha të këqijat, gjynahet e idhujtarinë tuaj, 
sapo ju të pranoni Islamin, pasi Allahu është Falës dhe Mëshirues i Madh.

29  Në këtë mënyrë, ta dinë pasuesit e Librave të mëparshëm se ata nuk do të kenë mundësi të arrijnë asnjë mirësi prej 
Allahut, nëse nuk e besojnë edhe të Dërguarin e Tij të fundit, Muhamedin, të cilin Ai ua ka parathënë edhe në librat e 
tyre. Ta dinë mirë ata se e tërë dhuntia është vetëm në dorë të Allahut dhe Ai ia dhuron atë kujt të dojë prej robërve të 
Vet. Allahu është Dhurues i Madh.

 Mësime nga ajetet:
 E Vërteta kërkon fuqi për ta mbrojtur dhe për ta përhapur dhe kjo iu mundësohet vetëm besimtarëve.
 Vlera dhe pozita e rëndësishme që i japin ligjet hyjnore drejtësisë.
 Sado lidhje fisnore e afërsi gjaku të ketë njeriu me besimtarët e me njerëzit e devotshëm, kjo nuk ka për t’i sjellë atij 
asnjë dobi në botën tjetër, nëse ai nuk ka qenë edhe vetë besimtar.
 Sjellja e risive në fe është e ndaluar, edhe nëse ato bëhen me qëllim të mirë, pasi kjo i ka shkatërruar edhe pasuesit e 
Librave të mëparshëm, aq sa pretenduan se Isai u ishte “biri i Zotit” apo “Zot”.

25  Në të vërtetë, Ne u dërguam njerëzve lajmëtarët 
Tanë edhe më parë me mrekulli të qarta e argu-
mente bindëse, që t’i ftonin në udhëzim e shpëtim. 
Gjithashtu, nëpërmjet tyre, Ne zbritëm dhe Librin 
(Kushtetues) dhe Peshoren (e Drejtësisë), në mëny-
rë që njerëzit t’i përmbahen drejtësisë. Ne zbritëm 
për ta edhe hekurin, i cili ka një të keqe të madhe, 
nëse përdoret për keq (luftë), por ka edhe dobi për 
njerëzit, nëse ai përdoret për mirë. Të gjitha këto, 
Allahu ua mundësoi njerëzve, në mënyrë që tek 
Allahu të njihen haptazi se kush do ta ndihmojë 
Atë dhe të dërguarit e Tij, qoftë edhe në fshehtësi. 
Sigurisht që Allahu është i Fortë dhe i Plotfuqi-
shëm për t’i shpartalluar mohuesit edhe Vetë, por 
Ai dëshiron që ju t’i bëni ballë të keqes së tyre e 
t’i pengoni nga ligësitë.

26  Ishim Ne që e dërguam Nuhun e Ibrahimin tek 
popujt e tyre,prej pasardhësve të Nuhut bëmë që 
të shtohej edhe një herë njerëzimi, ndërsa prej pa-
sardhësve të Ibrahimit bëmë që të vinte profetësia 
(revelata) dhe Libri (Kushtetuta Hyjnore). Prej 
pasardhësve të tyre pati nga ata që e deshën udhë-
zimin, mirëpo shumica e tyre ishin shkatërrues e 
të prishur, që donin vetëm të keqen.

27  Pastaj, Ne ua ruajtëm gjurmët, nëpërmjet të 
dërguarve Tanë dhe vazhduam kështu,derisa dër-
guam tek njerëzimi Isain, birin e Merjemes dhe i 
dhamë Ungjillin. Ne futëm në zemrat e atyre që e 
ndoqën atë butësinë e mëshirën për njëri-tjetrin. 
Për sa i përket murgërisë, ata e shpikën vetë atë. 
Nuk i urdhëruam Ne që të hiqnin dorë nga marte-
sa. Ata detyruan veten për të fituar kënaqësinë e 
Allahut. Megjithatë, ata përsëri nuk iu përmbajtën 
siç duhej. Atyre që besuan e iu përmbajtën rrugës 
së Isait (para se të vinte Muhamedi), Ne u dhamë 

25  Verily I sent My messengers with clear evidence 
and manifest proof, and sent down books with them 
and the balance, so that people would uphold jus-
tice. I also sent down iron in which there is great 
strength; armour is made from it, together with it 
having many other benefits for the people in their 
manufacturing and handicrafts. And also because 
Allah can make it obvious to the people who it is 
that supports Him and His messengers in secret. 
Indeed, Allah is Strong and Almighty; nothing can 
overcome His decree nor is He incapable of doing 
anything.

26  And verily I sent Noah and Abraham peace be 
upon him as messengers, and placed messengership 
in their offspring; I did not send any Prophet ex-
cept from their progeny, giving them the revealed 
books; I only revealed books to a messenger from 
their progeny. So from their progenies are those 
who were rightly guided to the straight path and are 
successful, but the majority of them left the obedi-
ence of Allah.

27  Then followed them up with my messengers and 
I sent them one after the other to their nations. I sent 
after them Jesus the son of Mary and gave him the 
Gospel, placing gentleness and mercy in the hearts 
of those who brought faith in him. They were affec-
tionate and merciful to one another, but innovated 
extremism into their religion and left aside mar-
riage and comforts which I had made permissible 
for them. I did not seek that from them; they made 
it necessary upon themselves and in doing so inno-
vating in the religion. I only sought that they follow 
the My pleasure which they did not do, and so I 

granted those who believed from them their reward. However, the majority of them left My obedience by rejecting what 
My Messenger Muhammad (peace be upon him) brought to them.

28  O those who have faith in Allah and act upon whatever He has legislated for them! Be mindful of Allah by fulfilling 
His commands and refraining from the things He has not allowed; He will give you double the reward for your bringing 
faith in Muhammad (peace be upon him) and in the previous messengers. He will also create for you a light through 
which you will be guided in your worldly life and which you shall use on the Bridge on the Day of Judgement. He will 
also forgive your sins and not take you to account for them. And Allah is the bestower of great favours to His servants; 
no limiter can limit His favour, nor can anyone count it.

29  O believers! Verily I have clearly explained My great favour I have prepared for you in the multitude of rewards, so 
that the people of the previous Book i.e. the Jews and Christians know that they cannot access any of the favour of Allah 
in terms of being able to give it to whomsoever they wish, and so that they also know that true favour is in Allah’s Hands 
(may He be glorified); He grants it to whomsoever He wishes. And Allah is the bestower of great favours, which He 
exclusively gives to whichever of His servants He wishes.

 Beneficial Points:
1. The status of justice in the divine religions is mentioned.
2. Being related through blood to the people of faith and piety does not help a person at all, as long as he himself is not 
a believer.
3. The prohibition of innovation in religion is mentioned.
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