
thënë, ata duhet fillimisht të shpaguajnë për këtë, duke liruar një skllav apo skllave, para të kryejnë marrëdhënie bashkë-
shortore. Kjo është dispozita që ju ngarkohet lidhur me këtë rast. Allahu është i Mirinformuar për çdo gjë që ju bëni.

4  Ai që nuk gjen një skllav apo skllave për të liruar, detyrohet të agjërojë dy muaj rresht (pa ndërprerje), si shpagim për 
të, para kryerjes së marrëdhënieve intime. Nëse dikush nuk mund ta përballojë dot agjërimin e dy muajve rresht, atëherë 
ai ka detyrim të ushqejë gjashtëdhjetë të varfër me një racion mesatar për secilin. Kjo është dispozita që ju detyrohet, 
nëse ju jeni besimtarë, në mënyrë që t’i besoni thellësisht Allahut dhe të Dërguarit të Tij, si dhe t’i merrni seriozisht 
porositë e dispozitat e tyre. Dijeni se këta janë kufijtë e Allahut e ata që mohojnë dispozitat dhe kufijtë e Allahut, që ka 
vendosur për ta, do të vuajnë një dënim të dhembshëm në të dyja botët.

5  Për sa u përket atyre që i kundërvihen Allahut e të Dërguarit të Tij, s’ka dyshim se ata kanë për t’u shkatërruar, ashtu 
siç u shkatërruan edhe popuj e mëparshëm, që iu kundërvunë të dërguarve të tyre. Vërtet (o njerëz)- Ne ju kemi zbritur 
argumente të qarta e bindëse në këtë Kuran, që ju të besoni e të gjeni shpëtimin. Gjithashtu, dijeni se për mohuesit do 
të ketë vuajtje poshtëruese.

6  Ditën kur Allahu t’i ringjallë të gjithë së bashku dhe t’u tregojë atyre gjithçka që kanë vepruar, atë ditë ata do ta kup-
tojnë se Allahu ua ka shënuar e ruajtur gjithçka, edhe pse ata kanë harruar, për shkak të mospërfilljes e papërgjegjësisë 
së tyre në dynja. Dijeni (o njerëz)- se Allahu është Dëshmues i çdo gjëje dhe se Atij nuk mund t’i fshihet e nuk mund 
t’i humbasë asgjë.

 Mësime nga ajetet:
 Butësia e Allahut ndaj robërve të Vet të pafuqishëm, duke iu përgjigjur lutjes së tyre e duke i ndihmuar kundër çdokujt 
që u bën padrejtësi.
 Për të fshirë disa gjynahe, përveç pendimit, duhen bërë edhe vepra të mira pas tyre, masa e të cilave duhet të tejkalojë 
masën e veprave të këqija, pasi kjo e mëson besimtarin për rëndësinë e përgjegjësisë.
 Prej mëshirës së Allahut ndaj robërve të Vet është dhënia e mundësive të ndryshme për shpagimin e gjynahut të dhi-
harit, sipas mundësive që ata kanë, duke mos i ngarkuar me diçka të pamundur.
 Në fund të ajeteve që flasin për dhiharin, përmenden mohuesit, duke nënkuptuar se kjo traditë është prej veprave të 
tyre të shëmtuara, pastaj ishte e përshtatshme përmendja e disa situatave të jobesimtarëve.

SURJA “EL-MUXHADELE”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përkujtimi i besimtarëve të sinqertë të tregojnë kuj-
des nga gjynahet, pasi Allahu është Mbikëqyrës i 
tyre për çdo fjalë që thonë dhe për çdo punë që 
veprojnë.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Allahu e dëgjoi fjalën e (Haule bint Thalebe) 

gruas që polemizoi me ty (o i Dërguar) në lidhje 
me çështjen e burrit të saj (Eus bin Samit), pasi ai 
i bëri dhihar (ia ndalojë vetes intimitetin me bash-
këshorten) asaj, duke e konsideruar marrëdhënien 
me të si marrëdhënien me nënën e vet; veçanërisht, 
kur ajo e ngriti ankimin e saj tek Allahu lidhur me 
qëndrimin që kishte mbajtur bashkëshorti. Allahu 
dëgjoi çdo fjalë që ju të dy ja kthenit njeri-tjetrit 
në lidhje me këtë çështje. Allahu është Dëgjues e 
Vështrues i gjithçkaje, të Cilit nuk mund t’i fshihet 
asnjë fjalë e asnjë veprim i robërve të Vet.

2  Sa u përket atyre mes jush, që u bëjnë dhihar 
(përjashtim) grave të veta, duke u thënë atyre: “Ti 
për mua je si shpina e nënës time!” ata në fakt 
shpifin, pasi ato nuk janë nënat e tyre. Nënat e tyre 
janë vetëm ato të cilat i kanë lindur ata. Ata thonë 
fjalë të neveritshme e të tmerrshme. Allahu është 
Falës e Shlyes i gabimeve, për ata që i kërkojnë 
falje dhe dëshirojnë t’i fshijnë ato.

3  Për sa u përket atyre që i bënë dhihar (përjash-
tim) grave të veta, duke u thënë atyre këto fjalë të 
tmerrshme dhe pastaj duan të kthehen sërish tek to 
për të pasur marrëdhënie intime, pas asaj që kanë 

She That Disputes (Sūrah Al-Mujādilah)
 Topic of the Sūrah:

Emphasis on making the all-encompassing, deep 
knowledge of Allah clear, with the aim of devel-
oping His consciousness and warning against His 
disobedience.

 Explanation:
1  O Messenger! Verily Allah has heard the words 

of the woman (She was Khawlah bint Tha‘labah) 
who was discussing the issue of her husband with 
you (who was Aws ibn Al-Ṣāmit) after he had done 
Ẓihār to her. She was complaining to Allah about 
what her husband had done to her, and Allah was 
listening to your exchange of words; nothing is hid-
den from Him, indeed, He is The Hearing of the 
speech of His servants and The Seeing of their ac-
tions; none of them are hidden from Him.

2  Those who do Ẓihār to their wives, by saying to 
them: “You are for me like the back of my mother”, 
have lied in this statement of theirs. Their wives 
are not their mothers; their mothers are only those 
women who gave birth to them, and when they 
make such statements they are uttering a disgust-
ing, false statement. But indeed, Allah is overlook-
ing and forgiving: He has legislated an atonement 
for you to free you of the sin.

3  It is necessary upon those who utter this dis-
gusting statement and then intend to have sexual 
intercourse with the wife they did Ẓihār to, that they 
make amends by freeing a slave before they have 
intercourse. This aforementioned ruling you have 
been commanded to carry out is a reprimand for 
you for the Ẓihār. And Allah is aware of your ac-
tions; none of your actions are hidden from Him.

4  So whoever cannot find a slave to free, it is necessary upon him to fast for two months consecutively before he has 
sexual intercourse with the wife he did Ẓihār to. Then, whoever is incapable of fasting for two months consecutively, 
should feed sixty poor people. This command I have given is so that you believe that Allah is the one who has command-
ed you with it and so you carry it out. These rulings that I legislate for you are My limits I have set for My servants, so 
do not trespass them. As for those who disbelieve in the commands of Allah and the limits He has set, they will face a 
painful punishment.

5  Indeed, those who regard Allah and His Messenger to be their enemies will be humiliated and exiled, just as the people 
of the past who regarded them as enemies were humiliated and exiled. Verily I have revealed clear verses, and those who 
disbelieve in Allah, His Messenger and His verses will face a humiliating punishment.

6  On the day when Allah will resurrect them all, not leaving any of them out. He will then inform them of their shameful 
actions in the world which He recorded against them. He misses none of their actions, yet they themselves will forget 
them but find them having been recorded in their books of deeds, which leave no small or big deed unrecorded. And Allah 
is aware of everything; none of their actions remain hidden from Him.

 Beneficial Points:
1. Allah is kind to the weak among His servants, because He helps them and lessens the obligation of worship on them.
2. The supplication of an oppressed person will be accepted, even though it may be after a while.
3. Ẓihār is one of the major sins, because it is effectively prohibiting that which Allah has made permissible.

٥٨٢٢
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në biseda të fshehta për gjynahe (shpifje e përgojime), armiqësi (intriga e kurthe) dhe as për të kundërshtuar të Dërguarin, 
në mënyrë që të mos bëheni si hebrenjtë; por kthejini ato në biseda të fshehta për bamirësi (ndihmesë e pajtime mes 
njerëzve) dhe devotshmëri(bindje ndaj Allahut e pengim nga gjynahet). Kini frikën Allahun e kujtojeni Ditën, kur keni 
për t’u tubuar tek Ai, pasi Ai i di të gjitha. Ju do të jepni llogari për gjithçka në Ditën e Gjykimit.

10  Vërtet që takimet dhe bisedat e fshehta janë prej veprave të djallit, nëpërmjet të cilave ai dëshiron të fusë shqetësim 
e dëshpërim në zemrat e besimtarëve, edhe pse ai nuk mund t’u shkaktojë atyre asnjë dëm me këto veprime, përveç nëse 
Allahu e lejon që cytja e tij të ketë efekt. Prandaj, ata që janë besimtarë le t’i kërkojnë Allahut vazhdimisht mbrojtje e 
ndihmë, duke iu mbështetur vetëm Atij!

*Pasi Allahu i mësoi besimtarët se si të tregohen të kujdesshëm, që të mos i lëndojnë ndjenjat e besimtarëve të tjerë 
nëpërmjet fjalëve, i mëson ata t’i respektojnë ata besimtarë, duke u bërë vend në bisedat e tyre:

11  O ju që keni besuar Allahun e vini në zbatim porositë e Tij! Nëse ju thuhet: “Shtyhuni e bëjuni vend edhe të tjerëve 
në tubimet tuaja!”, tregohuni të sjellshëm e bëjuni vend edhe të tjerëve mes jush! Në këtë mënyrë edhe Allahu do t’ju 
bëjë vend e t’ju nderojë juve, si në këtë botë, ashtu edhe në Botën Tjetër pranë Tij. Nëse ju thuhet: “Ngrihuni për të bërë 
ndonjë të mirë!”, atëherë ngrihuni e zbatojeni menjëherë atë, që Allahu t’ju ngrejë e t’ju lartësojë mbi jobesimtarët., si 
në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Dijeni se Allahu është i Mirinformuar për çdo gjë që ju veproni dhe ka për t’ju 
shpërblyer për çdo mund e çdo qëllim tuajin.

 Mësime nga ajetet:
 Edhe pse Allahu me Qenien e Tij është mbi të gjithë krijimin e Tij mbi Arsh, Ai përsëri është Mbikëqyrës i krijesave, 
me dëgjimin, shikimin dhe dijen e Tij, duke mos iu fshehur asgjë.
 Meqë shumë njerëz që bëjnë takime dhe biseda të fshehta, i bëjnë këto për gjynahe e vepra të këqija, Allahu i urdhëron 
besimtarët e Vet që bisedat e tyre të fshehta të jenë vetëm për mirësi dhe devotshmëri.
 Prej edukatës e moralit të bisedave e vendeve të tubimit, është respektimi i të tjerëve, duke u bërë vend e duke u 
ngritur në shërbim të tyre, vepra të cilat tek Allahu konsiderohen prej më të dashurave, me të cilat njeriu mund të fitojë 
kënaqësinë dhe nderimin e Tij!

7  A nuk e sheh, pra, (o i Dërguar) se si Allahu e di 
gjithçka që është në qiej e në Tokë dhe se Atij nuk 
mund t’i fshihet asnjë lëvizje a asnjë fjalë?! Nuk 
ekziston bisedë sekrete mes tre personave e që Ai 
me dëgjimin, shikimin e dijen e Vet, të mos jetë i 
katërti i tyre; as bisedë midis pesë personave, e që 
Ai të mos jetë i gjashti i tyre. Madje as kur ata janë 
më pak se tre dhe as kur janë më shumë se gjashtë, 
që Ai të mos jetë pranë tyre, kudo qofshin, duke 
mos iu fshehur prej bisedës së tyre asgjë. Pastaj Ai 
ka për t’ua treguar në Ditën e Gjykimit çfarë ata 
kanë bërë, në mënyrë që të binden se vërtet Allahu 
është i Gjithëdijshëm për çdo gjë!

8  A nuk i shikon (o i Dërguar) ata (hipokritë) të 
cilëve u janë ndaluar takimet dhe bisedat sekrete 
(me hebrenjtë), ndërkohë që ata duhej të ishin trans-
parentë me besimtarët e të mos i përjashtonin nga 
bisedat mes tyre. Pavarësisht kësaj, ata përsëri i 
kthehen asaj që u është ndaluar nga Allahu dhe vazh-
dojnë të bisedojnë mes tyre për gjynahe (shpifje e 
përgojime), armiqësi (intriga e kurthe) dhe kundër-
shtimin e të Dërguarit. A i ke parë (o i Dërguar) 
(hebrenjtë) se, kur vijnë tek ti, të përshëndesin 
me një formë që nuk të ka përshëndetur Allahu, 
duke të thënë: “es-Semu alejkum - Helmi (vdekja) 
të qoftë!” Dhe pastaj thonë me vete: “Përse, pra, 
nuk po na dënon Allahu për atë që po themi, nëse 
ai vërtet është i dërguar prej Allahut?!” Atyre u 
mjafton Xhehenemi si ndëshkim për atë që thonë. 
Në të do të digjen përgjithmonë, për shkak të mohi-
mit të tyre. Ai është vendi më i keq, në të cilin ata 
do qëndrojnë!

9  O ju që i keni besuar Allahut sinqerisht e zbatoni 
porositë e Tij! Nëse jeni të detyruar të bisedoni në 
fshehtësi me njëri-tjetrin, atëherë mos i ktheni ato 

7  O Messenger! Do you not see that Allah knows 
everything that is in the heavens and everything on 
Earth; nothing within them is hidden from Him? No 
three people talk among themselves except that Al-
lah (may He be glorified) is the fourth among them 
through His knowledge; nor do five people talk 
among themselves except that He may He be glo-
rified is the sixth among them through His knowl-
edge; nor any less or any more than these numbers, 
except that Allah is with them through His knowl-
edge wherever they may be. No speech of theirs re-
mains hidden from Him; He will then inform them 
of their actions on the Day of Judgement. Indeed, 
He knows everything; nothing is hidden from Him.

8  O Messenger! Do you not see the Jews who 
used to secretly whisper when they would see a be-
liever, then Allah prohibited them from such whis-
pering, but they would return to committing exact-
ly that which Allah prohibited them from: secretly 
discussing sin among themselves i.e. backbiting the 
believers, inciting people against them, and disobe-
dience to the Messenger. O Messenger! When they 
come to they greet you with a greeting Allah has 
not taught you to greet with, i.e. by saying: ‘As-
sāmu ‘alayk’ meaning ‘death be upon you’, and 
they say, rejecting the Prophet (peace be upon him): 
“Why does Allah not punish us for what we say? 
Because if he was truthful in his claim that he is a 
Prophet, Allah would have punished us for what we 
say about him!” Hell is enough of a punishment for 
them for what they say; they will definitely suffer 
its heat. What an evil outcome they will face!

9  O those who have faith in Allah and act upon what He has legislated for them! Do not secretly discuss things that incur 
sin, incite enmity against, or disobedience to the Messenger, in case you become like the Jews. Rather, discuss things that 
lead to obedience to Allah and refraining from His disobedience. And be mindful of Allah by fulfilling His commands 
and refraining from the things He has not allowed, because He alone is the one towards whom you will be gathered on 
the Day of Judgement for accountability and requital.

10  Secret discussions that contain sin, inciting enmity and disobedience to the Messenger are only the result of Satan 
adorning and whispering to his associates, so that he can cause grief to the believers that they are being plotted against. 
However, neither Satan nor his beautification of things will harm the believers in any way, except if Allah wills and in-
tends it. So it is upon Allah that the believers should rely in all their affairs.

11  After Allah mentioned the etiquette of speech, He mentions the etiquette of gatherings, and says: O those who have 
faith in Allah and act upon what Allah has legislated for them! When you are told: “Make space in gatherings”, then make 
space; Allah will create ease for you in your worldly lives and in the afterlife. And when you are told: “Leave from so and 
so gathering so that people of virtue may take part in them”, leave those gatherings; Allah (may He be glorified) will raise 
in great stature those who have faith among you and those blessed with knowledge. And Allah is the knower of whatever 
you do; none of your actions are hidden from Him, and He will requite you for them.

 Beneficial Points:
1. Allah’s, may He be glorified, knowledge is vast.
2. Three people should not have a private conversation leaving one person out, because that could cause him grief by 
thinking they are talking about him.
3. Satan invites towards evil and discord between the hearts of people.
4. From the etiquettes of a gathering is that you create space for others in them.
5. requital is of the same nature as the deed: whoever wishes for a good requital should do good deeds.
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nga ana tjetër, ta i pengonin njerëzit nga e Vërteta dhe Rruga e Allahu me hipokrizinë e tyre at, duke i përçmuar e shpërfillur muslimanët. 
Kështu, edhe atyre do t’u jepet prej Allahut dënim vërtet poshtërues.

17  Atyre nuk ka për t’u sjellë aspak dobi pasuria e as fëmijët e tyre, pasi ato nuk do t’u pranohen si vepra me të cilat ata do të shpëtojnë 
prej Allahut në Ditën e Gjykimit. Për shkak të pabesisë së tyre, ata do të jenë në shkallën më të ulët të Zjarrit të Xhehenemit e atje do të 
qëndrojnë përgjithmonë.

18  Ditën kur të ringjallë Allahu gjithë njerëzimin, ata edhe atë ditë do të fillojnë t’i betohen Atij, ashtu sikurse po ju betohen juve në këtë 
botë, se gjoja nuk kanë qenë kurrë hipokritë e mohues, por besimtarë muslimanë. Ata mendojnë se do të kenë ndonjë dobi edhe tek Allahu 
me këto betime, në mëyrë që të shpëtojnë. Por, a s’e dinë ata se Allahu flet vetëm të Vërtetën dhe se pikërisht ata janë gënjeshtarët?!

19  Ata i ka rrëmbyer shejtani dhe i ka bërë të harrojnë që ta përmendnin Allahun sinqerisht, prandaj edhe nuk bënin vepra të mira, që të 
fitonin kënaqësinë e Tij, por bënin vepra që të meritonin zemërimin e Tij. Ata u bënë palë me ushtrinë e shejtanit, duke mohuar Allahun e 
duke iu kundërvënë Atij. A nuk jua kemi bërë tashmë të ditur se ndjekësit e shejtanit do të jenë më të dëshpëruarit e më të humburit, për 
shkak të zgjedhjes së humbjes në vend të udhëzimit dhe zgjedhjes së Xhehenemit në vend të Xhenetit?!

20  Dijeni (o njerëz) se ata që i kundërvihen Allahut dhe të Dërguarit të Tij, ata do të jenë në mesin e atyre që Allahu ka për t’i poshtëruar 
si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Ky është premtimi i Tij.

21  Allahu tashmë e ka shkruar në Librin e Vet të Dijes - Leuhi Mahfudh: “Gjithsesi, Unë kam për të triumfuar së bashku me të dërguarit 
e Mi!” Allahu është i fortë në përmbajtjen e zemërimit dhe i Plotfuqishëm që t’i çrrënjosë i Vetëm mohuesit dhe armiqtë e të dërguarve 
të Tij, nëse e dëshiron një gjë të tillë.

 Mësime nga ajetet:
 Dhembshuria e Allahut ndaj të Dërguarit të Vet, Muhamedin j, duke edukuar besimtarët që të mos ia vështirësonin atij ditën me 
biseda shterpë e të parëndësishme.  Miqësimi me ata që nuk ia duan të mirën Islamit dhe muslimanëve është rropatje e hipokritëve 
dhe e njerëzve pa identitet.  Hipokritët mendojnë se Allahu dhe të dërguarit e Tij gënjejnë, pasi ata nuk e besojnë Allahun siç Ai e 
meriton, mirëpo në Ditën e Gjykimit do ta kuptojnë se gënjeshtarët janë pikërisht ata vetë.  Humbja e shkatërrimi i mohuesve dhe 
fitorja e triumfi i besimtarëve është një ligj hyjnor, që mund të vonojë, por që nuk mund të ndryshojë për asnjë kohë, vend e popull.

* Duke qenë se sahabët filluan ta thërrisnin shpesh Profetin 
j për biseda, Allahu i Madhëruar tha:

12  O ju që keni besuar Allahun dhe i vini në zbatim 
porositë e Tij! Nëse dëshironi që të diskutoni veçmas me 
të Dërguarin, atëherë duhet që të jepni lëmoshë, para se 
të takoheni me të. Kjo është më e dobishme për ju dhe 
më pastër për zemrat tuaja, pasi jua shton devotshmërinë 
e jua pastron edhe më shumë zemrat.  Nëse për shkak 
të varfërisë, ju nuk keni ç’të jepni, atëherë Allahu është 
Falës e i Mëshirshëm ndaj atyre që pendohen dhe kërkojnë 
Mëshirën e Tij, kështu që nuk detyroheni.

13  A u frikësuat se po detyroheshit të jepnit lëmoshë para 
çdo takimi me të Dërguarin?! Pra, meqë Allahu nuk ju 
detyroi ta bënit një gjë të tillë e meqë Ai jua pranoi pendi-
min për atë që ka kaluar; atëherë kryejini detyrimet që ju 
janë caktuar: faleni namazin, jepeni zekatin dhe bindjuni 
Allahut e të Dërguarit të Tij, kur të urdhëroheni me diçka, 
në mënyrë që të mos ju ngarkoheni me detyrime që nuk 
do mund t’i zbatoni. Dijeni se Allahu është i Mirinformuar 
për çdo gjë që ju punoni.

14  A nuk i ke parë (o i Dërguar) ata të cilët i shprehin 
dashamirësi një populli, që (për shkak të armiqësisë së 
tyre) Allahu është zemëruar me ta?! Ata janë me dy fytyra: 
tek ju (o besimtarë)- vijnë me një fytyrë e tek ata (armiqtë 
tuaj) me një fytyrë tjetër. Ata nuk janë as prej jush dhe as 
prej tyre, por shikojnë vetëm interesin e tyre, duke mos 
u shfaqur. Madje ata ju betohen juve duke gënjyer, për të 
treguar se janë besimtarë si ju. Në vetvete edhe ata vetë e 
dinë se janë gënjeshtarë.

15  Allahu u ka përgatitur atyre një dënim vërtet të ashpër 
në botën tjetër. Atëherë, ata kanë për ta kuptuar në të vërtetë 
sesa e keqe është ajo që kanë bërë, duke mos e vlerësuar 
Allahun aspak.

16  Ata i konsideronin betimet e tyre si një mundësi 
mbrojtjeje, që të jetonin nën mbrojtjen e besimtarëve e, 

12  O those who have faith in Allah and act upon 
what He has legislated for them! When you intend 
to talk privately with the Messenger, give some 
charity before you talk in private with him. That 
giving in charity will be better and purer for you 
because of being an act of obedience to Allah that 
purifies the hearts. But if you do not find anything 
you can give in charity, there is no harm in you talk-
ing in private with him, because Allah Forgiving of 
the sins of His servants and He is merciful towards 
them by not burdening them except with what they 
are capable of.

13  Do you fear poverty by presenting charity be-
fore talking privately with the Messenger? So when 
you do not do that which Allah commanded you to 
do, and Allah forgave you by allowing you not to 
give in charity, now perform prayer to perfection, 
give Zakat on your wealth, and obey Allah and His 
Messenger. Allah is aware of your actions; nothing 
is hidden from Him and He will soon requite you 
for them.

14  O Messenger! Do you not see the hypocrites 
who befriend the Jews whom Allah is angry with 
due to their disbelief and sins? These hypocrites are 
neither from the believers nor from the Jews; rather, 
they are uncertain between the two: neither are they 
on one side nor the other. Yet they will swear that 
they are Muslims and that they did not relate infor-
mation about the Muslims to the Jews, but they are 
liars despite their oaths.

15  Allah has prepared a severe punishment for 
them in the afterlife, where He will enter them into 
the lowest depths of the hellfire. Indeed, the acts of 
disbelief they commit in the world are shameful.

16  They take the oaths they swear as protection against being killed due to disbelief, by outwardly showing Islam to 
protect their lives and wealth. So they turn the people away from the truth by belittling and hindering the Muslims. There-
fore, they will face a humiliating punishment which will humiliate and shame them.

17  Their wealth and their offspring will not benefit them in the slightest. They are the people of the hellfire who will enter 
it and reside in it for ever, the punishment never stopping on them.

18  Remember the day when Allah will resurrect them all for requital, not leaving any of them out. They will swear in 
front of Allah that they were not upon disbelief nor hypocrisy; rather they were only believers who acted in accordance 
to the pleasure of Allah. They will take oaths in front of Him in the afterlife just as they would take oaths in front of you, 
O believers, in the world that they were believers. They will think that by taking these oaths in front of Allah they will be 
in a position to bring some benefit to themselves or prevent some harm falling upon themselves. Know well that indeed, 
they are true liars in their oaths in the world and in the afterlife.

19  Satan has taken control over them and through his whispers, has made them forget the remembrance of Allah, so they 
do not act to earn His pleasure, but only do those things that incur His wrath. They are the party of Iblīs and his followers. 
Know well that indeed, the party of Iblīs and his followers are the losers in the world and the afterlife, because they have 
sold guidance in exchange for deviance, and Paradise for the hellfire.

20  Indeed, those who regard Allah and His Messenger as enemies are some of the ones whom Allah will humiliate in the 
world and the afterlife, and the ones who are the most dishonourable from the disbelieving nations.

21  Allah has decreed in His prevailing knowledge that He and His messengers will definitely be victorious over His 
enemies with strength and evidence. Indeed, Allah has the power to help His messengers, and is the Almighty who can 
take retribution from His enemies.

 Beneficial Points:
1. Uncertainty and not being able to stand firm on one position is one of the traits of the hypocrites. 2. Swearing an oath 
to something that is a lie is a gravely reprehensible.  3. From the divine customs of Allah is that He will grant victory to 
those of Faith, a custom which never changes, however delayed it may seem.  
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hipokritëve dhe nxjerrja në pah e përçarjes që ata fshehin në zemrat e tyre, përballë unifikimit dhe dashurisë që ekziston 
në zemrat e besimtarëve.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Allahun madhëron gjithçka që ekziston në qiej në Tokë, duke e shenjtëruar e përjashtuar Atë prej çdo të mete e mangësie, që i 

mveshin Atij jobesimtarët e idhujtarët. Ai është i Plotfuqishëm dhe i Urtë e bën çfarë të dëshirojë sipas urtësisë së Vet absolute.
2  Allahu është Ai, që i përzuri prej shtëpive të veta, ata që e mohuan e komplotuan, madje edhe për vrasjen e të Dërguarit të Tij. 

Ata ishin hebrenjtë e Beni Nedirit -ndjekës të Librit të mëparshëm. Ky ishte dëbimi i parë i tyre, pas të cilit do të dëboheshin edhe të 
tjerët, derisa të pastrohej Medina prej pabesisë e intrigave të tyre. Ju kurrë nuk e keni menduar se ata do të nxirreshin ndonjëherë prej 
rrethinave tuaja, për shkak të fuqisë së tyre ushtarake dhe pasurisë së madhe që ata zotëronin. Madje dhe vetë ata nuk e mendonin 
kurrë diçka të tillë. Ata mendonin me siguri se kështjellat e tyre kishin për t’i mbrojtur jo vetëm prej muslimanëve, por edhe nga Vetë 
Allahut. Mirëpo Allahu ua solli dënimin atyre nga ajo anë që ata as nuk e prisnin e as që e llogarisnin. Ai futi në zemrat e tyre frikën dhe 
tmerrin, duke i bërë ata që t’i shkatërronin shtëpitë e veta me duart e tyre e me duart e besimtarëve. Kjo me qëllim që të mos mendonin 
të ktheheshin më në ato vise e në to të mos banonin as besimtarët. . Shihni e merrni mësim, pra, o ju të zotët e mendjes e të urtësisë, 
nëse nxirrni mësime nga ajo që shihni. Thirrini mendjes që të mos ju ndodhë edhe juve siç u ndodhi atyre!

3  Sikur Allahu të mos e kishte paracaktuar (në Leuhi Mahfudh) se ata do të dëboheshin prej shtëpive të tyre, Ai do t’i kishte ndëshkuar me 
vrasje a robërim në këtë botë. E megjithatë, në jetën tjetër ata i pret dënimi me Zjarrin e Xhehenemit, ku do të mbeten përgjithmonë.

 Mësime nga ajetet:
 Shprehja e dashurisë, ndaj atyre që i kundërvihen hapur Islamit e muslimanëve, është e ndaluar në Islam dhe besimtari 
e ka detyrim të distancohet prej një dashurie të tillë, përveç rasteve të marrëdhënieve njerëzore të ndërsjella e korrekte 
mes besimtarëve dhe mohuesve.  Dashuria e lidhja për hir të besimit është ndër lidhjet më të forta, nëse ekziston besimi 
i sinqertë.  Ndjekësit e së kotës mund të ngrihen në pozita të larta në këtë jetë, aq sa mund të mendojnë ata nuk do të 
mposhten kurrë, por ky është mashtrim për ta dhe shkatërrimi t’u vijë nga s’e presin.  Prej caktimit të Allahut shpesh 
është shmangia e një fatkeqësie të madhe me një fatkeqësi tjetër më të vogël.

22  Nuk do gjesh (o i Dërguar) njerëz që e besojnë Allahun 
dhe Ditën e Gjykimit, të kenë dashuri e të krijojnë afri-
mitet me dikë që i kundërvihet Allahut dhe të Dërguarit 
të Tij. Pasi është e pamundur që një besimtar të dojë 
dikë që e shpall hapur armiqësinë e vet ndaj Allahut dhe 
të Dërguarit të Tij, edhe në qofshin ata baballarët e tyre, 
bijtë e tyre, vëllezërit e tyre, apo, aq më pak farefisi i 
tyre, nëse këto lidhje bien ndesh me imanin (besimin), 
sepse nuk ka lidhje më të fortë e më të sigurtë (për t’i 
dhënë përparësi) sesa imani, lidhje e cila fillon në këtë 
botë e vazhdon përjetësisht në botën tjetër. Atyre tashmë 
Allahu ua ka shkruar(vulosur) imanin në zemrat e tyre 
dhe i ka fuqizuar me Shpirtin (Kuranin) e zbritur prej Tij. 
Në Ditën e Gjykimit Ai ka për t’i shpërblyer ata duke i 
futur në kopshtet e Xhenetit, nën kështjellat dhe pemët e 
të cilëve rrjedhin lumenj, ku ata do të qëndrojnë përgjith-
monë. Allahu është i kënaqur prej besimit e sakrificave të 
tyre dhe nuk do zemërohet kurrë prej tyre; ashtu sikurse 
edhe ata janë të kënaqur prej Tij, për shpërblimin e mirë-
sitë e Tij të përjetshme që u ka mundësuar. Sidomos për 
shikimin e Tij në Xhenet dhe ata nuk do të mërziten kurrë 
atje. Se ata kanë qenë palë me ushtrinë e Allahut, duke 
i besuar e i vënë në zbatim porositë e Tij e duke hequr 
dorë prej ndalesave të Tij. A nuk jua kemi bërë të ditur se 
pikërisht ndjekësit e Allahut do të jenë fitimtarët dhe të 
shpëtuarit, si në këtë botë ashtu edhe në tjetrën?!

SURJA “EL-HASHR”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Shpalosja e një prej shembujve të fuqisë madhësh-
tore të Allahut me mposhtjen e poshtërimin e armiq-
ve më të rrezikshëm të muslimanëve - hebrenjve e 

22  O Messenger! You will not find a people be-
lieving in Allah and in the Day of Judgement, who 
love and befriend those who regard Allah and His 
Messenger as enemies, even though these enemies 
of Allah and His messengers happen to be their fa-
thers, sons, brothers, or tribe members they affil-
iate themselves to. This is because faith prevents 
them from befriending the enemies of Allah and 
His Messenger, and because the connection of faith 
is greater than all connections, so it is to be giv-
en priority at times of conflict. Those who do not 
befriend the enemies of Allah and His Messenger 
- even if they are their own relatives - are the ones 
in whose hearts Allah has established faith such 
that they do not waver, and has strengthened with 
His proof and light. He will also enter them on the 
Day of Judgement into everlasting gardens, under 
the palaces and trees of which rivers flow, and in 
which they shall live forever, without its luxuries 
ever finishing or them ever becoming extinct. Al-
lah is pleased with them to a degree that He will 
never be displeased with them afterwards, and they 
are also pleased with Him because of Him having 
given them favours which will never finish, one of 
which is the ability to see Him may He be glorified. 
They are the party of Allah that fulfils whatever He 
commands and refrain from the things He does not 
allow. Know well that indeed, the party of Allah are 
the ones who will succeed by achieving their ob-
jective and remaining safe from their fears in the 
world and the afterlife.

The Gathering (Sūrah Al-Ḥashr)
 Themes of the Sūrah:

This Sūrah depicts the absolute power and might of Allah in rewarding those with Faith with mutual harmony amongst 
themselves, in constrast to those who reject Faith.

 Explanation:
1  Every creation in the heavens and the earth proclaims the purity and sanctity of Allah from everything that does not 

befit Him. He is the Almighty whom no one can overcome, the Wise in His creation, legislation and decree.
2  He is the one who exiled the Banū an-Naḍīr who had disbelieved in Allah and rejected His Messenger Muhammad 

(peace be upon him), from their houses in Al-Madīnah the first time towards the Levant region. They were from the 
Jews: the people of the Torah. After they had broken their treaty and sided with the idolaters against the Messenger, He 
exiled them towards the Levant. O believers! You did not think they would leave their homes because of the might and 
strength they possessed, and they themselves thought that their fortresses they had fortified would protect them from 
the might of Allah and His punishment. Then, the might of Allah came upon them in a manner they did not anticipate, 
when He commanded His Messenger to fight them and exile them from their homes. Allah also put extreme fear into 
their hearts, and they began demolishing their homes with their own hands from the inside so that the believers could not 
take advantage of them, while the Muslims demolished them from the outside. O people of insight! So take heed of what 
befell them due to their disbelief and do not be like them, in case you get the same requital as they did, and face the same 
punishment they faced.

3  Had it not been that Allah had decreed exile for them, He would have punished them in the world with execution and 
captivity, like He did with their brothers from the Banū Qurayḍah. And for them in the afterlife is the punishment of the 
hellfire that awaits them, wherein they shall live forever.

 Beneficial Points:
1. Faith in Allah contradicts befriending His enemies.
2. The connection of faith is the strongest of connections between the people of faith.
3. Faith in Allah is the cause of success in the world and the afterlife.

٥٩٢٤
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i Allahut është i ashpër.
8  Ajo pasuri u takon veçanërisht të shpërngulurve të varfër muhaxhirë, të cilët u persekutuan e u nxorën nga shtëpitë 

e pasuritë e tyre dhe ata i lanë pas të gjitha. Këtë e bënë vetëm për të kërkuar mirësinë (Udhëzimin) e Allahut dhe kë-
naqësinë e Tij nëpërmjet hixhretit, si dhe që të ndihmonin Allahun dhe të Dërguarin e Tij në përhapjen e mesazhit të Tij. 
Dijeni se pikërisht ata janë besimtarët e vërtetë e të sinqertë.

*Pasi Allahu përmendi vlerën e muhaxhirëve, duke i lavdëruar ata për shpërnguljen e tyre nga Meka për në Medine, 
përmendi gjithashtu edhe mirësinë e ensarëve, duke i lavdëruar ata për mikpritjen e tyre në Medine:

9  Sa u përket ensarëve, që kishin në Medine dhe morën masat për të pritur dhe strehuar muhaxhirët para se a të vinin 
nga Meka, duke i hapur dyert e shtëpive të tyre për ta dhe duke besuar bindshëm në shpërblimin e madh që do kishin 
prej Allahu për këtë; të tillët i duan ata që u shpërngulën pranë tyre pa asnjë lloj interesi. Në zemrat e tyre ata nuk kishin 
asnjë lloj smire e zilie, që i Dërguari i Allahut u dha vetëm muhaxhirëve nga pasuria e plaçka e fituar prej Beni Nadirëve. 
Madje, nëse ndodh që ensarët të kenë ndonjë interes të përbashkët me muhaxhirë, ata u japin përparësi atyre para vetes 
së tyre, edhe nëse janë më të varfër e më në nevojë se ata. Dijeni (o besimtarë)- se kush e ruan dhe e shpëton veten nga 
lakmia, pikërisht ata janë të shpëtuarit e vërtetë në të dyja botët.

 Mësime nga ajetet:
 Ky ishte i vetmi rast që Allahu ua lejoi besimtarëve t’i shkatërronin të mbjellat, pemët dhe shtëpitë e armiqve, që të 
realizohej kështu një profetësi që hebrenjtë e kishin të shkruar në Librat e tyre, nëse ata do t’i kundërviheshin të Dërguarit 
të fundit, të cilët, edhe pse e panë me sytë e tyre, sërish nuk besuan.
 Për të larguar një të keqe më të madhe, nuk konsiderohet prishje e shkatërrim në tokë nëse njerëzit detyrohen ta lar-
gojnë atë me një të keqe më të vogël.
 Prej mirësive të Islamit është dhënia përparësi në pasuri atyre që kanë më shumë nevojë, duke e shmangur të pasurit 
që kanë mundësi ekonomike më të mira.
 Dhënia përparësi tjetrit përpara vetes është një prej cilësive më madhështore që na mëson Islami nëpërmjet shembullit 
të lënë nga ensarët në mënyrën më të mrekullueshme.

4  Kjo u ndodhi, për shkak se ata në vend që të 
besonin Allahun e ta pranonin të Dërguarin e shu-
mëpritur, që ishte paralajmëruar në Librin e tyre, 
ata i shpallën armiqësi Allahut dhe të Dërguarit të 
Tij. Kushdo që i shpall armiqësi Allahut, le ta dijë 
se me të vërtetë Allahu e ka dënimin e ashpër.

5  Ju (o besimtarë nuk pretë asnjë bimë të tyre, si 
dhe nuk latë në këmbë asnjë palmë pa pasur filli-
misht miratimin e Allahut. Ai ju lejoi vetëm këtë 
rast, me qëllim që ta mposhtnit e ta poshtëronit atë 
popull të prishur e të pabesë.

6  Sa i përket asaj plaçke lufte (ensarë),- që Allahu 
ia mundësoi të Dërguarit të Vet, prej pasurisë së 
tyre, ajo është një pasuri që i takon të Dërguarit 
ta vendosë se kujt t’ia japë. Ju nuk e keni arritur 
atë si një plaçkë që, për ta fituar, duhej t’i shalonit 
kuajt e as devetë duke ndërmarrë sulme të largëta 
ushtarake. Në këtë mënyrë Allahu me të dërguarit 
e Vet mposht kë të dëshirojë prej mohuesve dhe ju 
bind juve se Ai ka mundësi për të bërë gjithçka, 
madje edhe pa bërë ju asnjë luftë.

7  Ajo që Allahu ia mundësoi të Dërguarit të Vet 
prej pasurisë së fituar si plaçkë nga popujt e vend-
banimeve përreth jush, i takon vetëm Allahut dhe 
të Dërguari të Tij, të afërmve dhe familjarëve të 
Pejgamberit, si ndihmesë për ta, që të mos kenë 
nevojën e njerëzve. Gjithashtu u takon jetimëve 
mes jush, të varfërve tuaj dhe udhëtarëve të rastit, 
që kanë mbetur pa pasuri në udhëtimin e tyre, në 
mënyrë që kjo pasuri të mos kalojë dorë më dorë, 
vetëm mes të pasurve tuaj. Çfarëdo që t’ju japë i 
Dërguari, atë merreni dhe çfarëdo që jua ndalon 
ai, lëreni (e hiqni dorë prej saj). Kini frikë Allahun 
e mos e kundërshtoni të Dërguarin e Allahut në 
asgjë që ju urdhëron e ju ndalon, se vërtet dënimi 

4  Whatever happened to them happened because 
they took Allah and His Messenger as enemies 
through their disbelief and breaking of the treaties. 
And whoever takes Allah as his enemy, Allah is se-
vere in punishment, so he will soon suffer His sever 
punishment.

5  O believers! Whatever date palm you cut down 
to infuriate the enemies of Allah in the battle of the 
Banū an-Naḍīr, or you left it standing with its trunk 
to make use of it, was done with the command of 
Allah; it was not done to cause destruction on earth 
like they claimed. It was also done so that Allah 
could humiliate through it those who left the obe-
dience of Allah from the Jews: those that broke the 
treaties and chose the path of treason over the path 
of loyalty.

6  And whatever wealth of the Banū an-Naḍīr Al-
lah returned to His Messenger, you did not haste in 
seeking it through riding on horses or camels, nor 
did you face any difficulty in acquiring it. Rather, 
Allah gives power to His Messenger over whatever 
He wishes, and He has given power to His Messen-
ger over the Banū an-Naḍīr such that he conquered 
their communities without any fighting. And Allah 
is capable of everything, Nothing is outside His 
ability.

7  Whatever wealth of the people of the villages 
Allah favoured His Messenger with without a fight, 
is for Allah: He can give it to whoever He wishes; 
it is also for the Messenger to own; for his relatives 
from the Banū Hāshim and the Banū Al-Muṭṭalib in 
compensation for the charity they have been pre-
vented from accepting; for the orphans; the needy 
and the foreigner whose ration has run out. This distribution is so that the wealth is not only confined to the rich rather 
than the poor. O believers! Whatever wealth of the Fay’ the Messenger gives you, take it, and whatever he does not allow 
you to take, then refrain from it. And be mindful of Allah by fulfilling His commands and refraining from the things He 
has not allowed. Indeed, Allah is severe in punishment, so fear His punishment.

8  A part of this wealth will be spent on the needy who migrated in the path of Allah and were forced to leave their wealth 
and offspring, hoping that Allah will confer His grace upon them by providing for them in the world and by becoming 
pleased with them in the afterlife. They also help Allah and His Messenger by striving in the path of Allah. they are the 
ones who are truly firmly grounded in faith.

9  After Allah mentioned the migrants and praised them, He mentions the Helpers and praises them also, saying may He 
be glorified: And those Helpers who inhabited Al-Madīnah before the Migrants and chose to bring faith in Allah and His 
Messenger, they love those who migrated to them from Makkah and do not feel any anger or jealousy towards those who 
migrated in the path of Allah when they are given any of the Fay’ whilst not being given anything themselves. They give 
priority to the Migrants over themselves in worldly shares, even though they themselves are needy and poor. Whoever 
Allah saves from the greed of his own self for wealth, and he spends it in His path, they are the ones who are successful 
by achieving whatever they hope for and gaining salvation from whatever they fear.

 Beneficial Points:
1. Treating Allah and His Messenger as enemies is a direct cause of incurring loss in the world and the afterlife.
2. Fay’ has been legislated and its avenues of expenditure stipulated.
3. The Migrant companions and the Helpers are both virtuous.
4. Giving preference to others is a great trait from the traits of Islam, which manifested itself in the Helpers most beau-
tifully.
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13  Vërtetë që për zemrat e hipokritëve, ju (o besimtarë)- jeni një tmerr e frikë më e madhe se frika që ata kanë prej 
Allahut. Kjo për shkak se ata janë njerëz që nuk e kuptojnë se kush është Allahu e ç’ndëshkim të ashpër ka Ai Nëse do 
ta kuptonin këtë, do ia kishin frikën vetëm Atij dhe nuk do të ishin hipokritë.

14  As hipokritët e as hebrenjtë nuk kanë trimëri që t’ju luftojnë juve së bashku, përveçse në zona të mbrojtura nga kë-
shtjella me mure rrethues ose duke ju gjuajtur pas mureve. Lufta, urrejtja dhe e keqja mes tyre është e egër dhe e ashpër. 
Ti i mendon ata të bashkuar, mirëpo zemrat e tyre janë të përçara. Kjo për shkak se ata janë njerëz që nuk logjikojnë. 
Po të logjikonin, do t’i besonin të Dërguarit që është paralajmëruar në Librat e tyre dhe nuk do t’i kundërviheshin, pasi 
kushdo që i kundërvihet atij do të mposhtej, edhe sipas paralajmërimit në Librin e tyre.

15  Ashtu si rasti i idhujtarëve të Mekës, që u mposhtën pak para tyre (në luftën e Bedrit), të cilët e shijuan fundin e keq 
të jetës së kësaj bote, për shkak të mohimit dhe kundërvënies ndaj të Dërguarit. Kjo duhej të ishte një argument i mja-
ftueshëm për të logjikuar si për hipokritët, ashtu edhe për hebrenjtë,. Ndërsa në Botën Tjetër ata (idhujtarët) i pret një 
vuajtje e dhembshme dhe e përjetshme, për shkak të mohimit e idhujtarisë së tyre.

16  Ata (hipokritët, hebrenjtë e idhujtarët) janë si shejtani, kur ia zbukuron njeriut mohimin e Allahut dhe pastaj i thotë: 
“Mohoje Allahun!”. Kur njeriut i zbukurohet e keqja dhe bëhet mohues, atëherë djalli i thotë: “Qofsha larg prej teje, 
sepse ti iu kundërvure Krijuesin tënd! Vërtet që unë ia kam frikën Allahut - Zotit të gjithësisë!”

 Mësime nga ajetet:
 Lidhja për hir të besimit nuk zbehet as me kalimin e kohës dhe as me ndryshimin e vendeve.
 Miqësia e hipokritëve me hebrenjtë apo me të tjerë është një miqësi e gënjeshtërt, që zhduket sapo të përballen me 
vështirësi e konflikte.
 Hebrenjtë gjithmonë kanë qenë frikacakë e asnjëherë nuk përballeshin në luftë, madje edhe nëse luftonin, ata izolo-
heshin në vendbanime dhe gjuanin pas mureve të tyre.

10  Besimtarët e vërtetë, të cilët erdhën pas tyre, 
ndoqën dhe do vazhdojnë të ndjekin shembullin 
dhe mirësinë e tyre (muhaxhirëve dhe ensarëve) 
deri në Ditën e Kijametit. Ata, duke u lutur për 
të gjithë ata që besuan përpara tyre, vazhdimisht 
thonë: “Zoti ynë, na i fal gabimet tona dhe fali edhe 
vëllezërit tanë të fesë, të cilët na kanë paraprirë me 
besim, si dhe mos lejo që në zemrat tona të ekzistojë 
urrejtje e mllef për ata që kanë besuar Allahun e 
të Dërguarin e Tij! O Zoti ynë, Ti me të vërtetë je 
tolerues ndaj gabimeve të robërve të Tu besimtarë 
dhe i Gjithëmëshirshëm me ta!”

11  A nuk i shikon (o i Dërguar) ata që fshehin 
mohimin me hipokrizi e ju shfaqen si besimtarë? A 
nuk e sheh se si u thonë vëllezërve të tyre mohues, 
prej ndjekësve të Librit të mëparshëm - hebrenjve 
të Medinës -: “Qëndroni në shtëpitë tuaja se nuk 
kemi për të lejuar askënd që t’ju poshtërojë e as nuk 
kemi për t’ju dorëzuar tek askush. Nëse muslimanët 
ju dëbojnë prej Medinës, atëherë edhe ne kemi për 
t’ju bashkuar e kemi për të dalë së bashku me ju 
prej saj. Ne nuk do t’i bindemi askujt kundër jush, 
qoftë ai edhe i dërguar prej Allahut. Madje edhe 
nëse ju luftojnë, ne kemi për t’ju dalë në ndihmë 
e do t’ju mbështesim kundër tyre.” Mirëpo Allahu 
dëshmon se hipokritët janë gënjeshtarë. 

12  Nëse muslimanët i nxjerrin hebrenjtë prej Me-
dinës, hipokritët nuk do të dalin kurrë prej saj; e 
nëse muslimanët do t’i luftojnë hebrenjtë, ata kurr-
sesi nuk kanë për t’u dalë atyre në ndihmë. Madje, 
edhe nëse do t’u dilnin atyre në ndihmë kundër 
muslimanëve, përsëri ata do ishin të parët që do ia 
mbathnin prej muslimanëve dhe do t’i linin hebrenj-
të pa asnjë ndihmë, pasi hipokritët janë frikacakë 
dhe të pabesë.

10  And those who came after these people and 
followed them with righteousness until the Day of 
Judgement, say: “O our Lord forgive us and our 
brothers in religion who preceded us in bringing 
faith in Allah and His Messenger, and do not place 
any grudge or resentment in our hearts for any of 
the believers. Our Lord! Indeed, You are kind to 
Your servants and merciful towards them.”

11  O Messenger! Do you not see those that have 
concealed disbelief and outwardly shown faith, 
saying to their brothers in disbelief from the Jews: 
the followers of the distorted Torah: “Remain in 
your homes because we will never abandon you 
and never give you up. If the Muslims exile you 
from your homes, we will also leave in solidarity 
with you, and we will never obey anyone who pre-
vents us from leaving with you. And if they were 
to fight you, we will definitely help you against 
them.” Allah testifies that indeed, the hypocrites 
are liars in their claims that they will leave with the 
Jews if they were to be exiled, and that they would 
fight with them if they were fought against.

12  If the Muslims exile the Jews, they will not 
leave with them, and if they fight them, they will 
neither support nor help them. Even if they go to 
help or support them against the Muslims, they will 
flee from the battlefield, after which the hypocrites 
will never be helped; rather, Allah will humiliate 
and shame them.

13  O believers! You are more fearful within the 
hearts of the Jews and hypocrites than Allah. Their 
extreme fear of you and feeble fear of Allah is be-
cause they are a people who have no understanding. 

If they had understanding, they would know that Allah is more deserving of being feared, because He is the one who gave 
you power over them.

14  O believers! The Jews will not fight you united except in dwellings fortified with walls, or from behind walls, because 
they cannot face you due to their cowardice. Their internal might is severe due to their enmity to one another. You think 
of them to be one force and that their pedestal is one, but the reality is that their hearts are divided and conflicting. This 
conflict and enmity is because they do not understand; if they were to understand they would recognise the truth and 
follow it, not dispute in it.

15  The analogy of these Jews in their disbelief and the punishment that afflicted them, is like that of the idolaters of 
Makkah not so long before them. They tasted the evil consequences of their disbelief, and on the day of Badr many were 
killed and others taken captive. They will also face a painful punishment in the afterlife.

16  Their analogy in their listening to the hypocrites is like that of Satan when he beautifies disbelief for the human, then, 
when he disbelieves because of his beautification of it, he says: “I have nothing to do with you after you have disbelieved; 
I fear Allah the Lord of the creations.”

 Beneficial Points:
1. The connection of faith is not affected by the prolonging of time or the changing of place.
2. The friendship of the hypocrites is a delusive friendship which disappears at times of difficulty. 

JUZ 28

547

547EL-HASHR



Tij. Ne ua sjellim këta shembuj njerëzve që ata t’i vënë në punë mendjet e tyree të nxjerrin mësime.
22  Ai, pra, është Allahu. Nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Tij. Ai është i Gjithëdijshmi për çdo gjë, qoftë ajo e padukshme 

apo e dukshme, e fshehur apo e hapur. Atij nuk i fshihet asgjë prej tyre. Ai është Gjithëmëshirshmi dhe Mëshirëploti. Mëshira e Tij ka 
përfshirë të gjithë njerëzimin në jetën e kësaj bote, duke u dhënë atyre afat për të besuar e për t’i përjetuar mirësitë e Tij. Ndërsa në jetën 
tjetër Ai ka për të mëshiruar vetëm besimtarët, që kanë besuar e kërkuar që kjo mëshirë t’u plotësohet atyre edhe në botën tjetër!

23  Ai është Allahu. Nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Tij. Ai është El-Melik (Sunduesi) i gjithçkaje, El-Kudus (i Shenjti 
e i Pastri) larg çdo të mete e mangësie që mund t’ia mveshin Atij njerëzit. Ai është Es-Selam (Paqja e Shpëtuesi) i çdokujt që kërkon 
paqe e shpëtim prej Tij. Ai është El-Mu’min (Siguruesi) i të dërguarve e të dashurve të Vet, duke i mbështetur ata me argumente e 
ndihmën e Tij. Ai është El-Muhejmin(Vigjilenti) ndaj gjithçkaje e Atij nuk i fshihet asnjë lëvizje. Ai është El Aziz (i Plotfuqishmi), që 
ndëshkon ose fal dhe bën çfarë të dëshirojë. Ai është El-Xhebar (Mposhtësi) ndaj çdo tirani e arroganti, si dhe i Vetmi El-Mutekebir 
(që e meriton të jetë Kryelartë) ndaj çdokujt që është mendjemadh. I Pastër është Allahu prej çdo gjëje që i mveshin idhujtarët, të cilët 
e krahasojnë Atë me krijesat apo idhujt e tyre!

24  Ai është Allahu; Krijuesi, që ka krijuar çdo gjë; El-Bari’u (Shpikësi )që solli gjithçka në ekzistencë; El-Musauiru (Formëdhënësi), 
që çdo gjëje i jep formën që dëshiron. Atij i përkasin emrat më të bukur, që përmbajnë kuptimet më sublime. Atë e shenjtëron dhe 
e lartëson prej të metave dhe mangësive (që ia mveshin Atij mohuesit e idhujtarët) gjithçka që ekziston në qiej e në Tokë. Ai është i 
Plotfuqishmi dhe i Urti, që bën çfarë të dëshirojë sipas urtësisë së Vet absolute.

 Mësime nga ajetet:
 Prej shenjave që tregojnë se Allahu e do dikë prej besimtarëve është kur ai njeri i kërkon llogari vetes që në jetën e 
kësaj bote, para se t’ia bëjë atij llogarinë Allahu në Ditën e Gjykimit.  Nëse nga ky Kuran do të ishin thërrmuar edhe 
malet shkëmbore e do ishin përulur prej frikës së Allahut, zemra e njeriut që e dëgjon apo e lexon këtë Fjalë, duhet 
medoemos që të ndikohet prej saj, nëse ajo do të ishte më e butë se shkëmbi.  Emrat e Allahut si: El-Khaliku (Kri-
juesi), El-Bari’u(Shpikësi) dhe El-Musauiru (Formëdhënësi) tregojnë etapat nëpër të cilat kalon formimi i krijesave, 
duke filluar me caktimin, sjelljen e tyre në ekzistencë dhe dhënien e formës që kanë. Përmendja e tyre ndarazi tregon 
se Allahu i Madhëruar është i Përjetshëm. 

17  Fundi i të dyve, si i shejtanit, ashtu edhe i atij që e 
ndjek atë, do të jetë i njëjtë, si në këtë botë, ashtu edhe në 
Ditën e Gjykimit. Atje ata patjetër që do të jenë së bashku 
në të njëjtin zjarr, duke qëndruar në të përgjithmonë. Ky 
ndëshkim do të jetë për të gjithë ata njerëz të këqij e 
keqbërës, që veprojnë në këtë mënyrë.

18  O ju që keni besuar sinqerisht në Allahun! Kini fri-
kën Allahun për ato që veproni, pasi edhe ju, ashtu si 
gjithë njerëzit e tjerë, keni për të dhënë llogari Ditën e 
Gjykimit për gjithçka që veproni. Le të shohë njeriu se 
çfarë (veprash) ka përgatitur për(të shpëtuar) nesër, kur 
të dalë përpara Allahut, Ditën e Gjykimit. Frikësojuni 
Allahut me sinqeritet të vërtetë dhe veproni në përputhje 
me shembullin e Pejgamberit vetëm për të kërkuar kë-
naqësinë e Zotit Mos kërkoni kënaqësinë e hipokritëve 
e të armiqve tuaj, që mos t’ju përfshijë edhe juve ajo që 
i përfshiu ata, pasi Allahu është i Mirinformuar për çdo 
gjë që ju veproni e punoni.

19  Dhe mos u bëni si ata që e harruan Allahun, për shkak 
të mospërmendjes, mosadhurimit, dhënies suaj pas pas 
kënaqësive të kësaj bote, padrejtësive dhe gjynaheve në 
të. Ai bëri që ata të harrojnë edhe vetet e tyre, duke mos 
u mundësuar as të pendohen e as të përmirësohen, por të 
mbesin në humbje, përçarje e devijim. Ata janë pikërisht 
të prishurit.

20  Nuk mund të jenë dhe as nuk do të jenë të njëjtë ba-
norët e Zjarrit, që kanë bërë vepra me të cilat meritojnë 
zjarrin e Xhehenemit, me banorët e Xhenetit, që kanë 
bërë vepra me të cilat meritojnë Xhenetin dhe kënaqësinë 
e Allahut. Pikërisht banorët e Xhenetit janë fitimtarët e 
vërtetë.

21  Nëse Ne do ta kishim zbritur këtë Kuran (o njeri) mbi 
ndonjë mal të madh shkëmbor, tashmë do ta kishe parë 
atë mal të përulur e të thërrmuar nga frika prej fuqisë e 
madhështisë së Allahut dhe përgjegjësia ndaj Fjalës së 

17  So the ultimate outcome of Satan and whoever 
followed him will be that they (meaning the fol-
lowed Satan and the human followers of his) will 
be in the hellfire on the Day of Judgement, wherein 
they shall have to remain forever. That requital that 
awaits them is the requital of those who oppress 
themselves by trespassing the limits of Allah.

18  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 refrain-
ing from the things he has not allowed. Each soul 
should ponder over what good deeds it has send 
forth for the Day of Judgement. So be mindful of 
Allah; indeed, Allah is aware of your actions, none 
of them are hidden from Him, and He will soon re-
quite you for them.

19  Do not become like those who forgot Allah by 
not fulfilling His commands nor refraining from the 
things He did not allow, so Allah made them forget 
themselves and they did not act upon that which 
would save them from the wrath and punishment 
of Allah. Those who forgot Allah and did not fulfil 
His commands or refrain from the things He did not 
allow are the ones who left the obedience of Allah.

20  The people of the hellfire and the people of 
Paradise are not equal. Rather, they are different in 
their requital just like they differed in their actions 
in the world. The people of Paradise are the ones 
who are successful by having achieved whatever 
they sought and gaining safety from whatever they 
feared.

21  If I had revealed this Qur’ān onto a mountain, 
you would have seen, O Messenger, that mountain, 
despite its solidity, humbled and fearful due to the extreme fear of Allah. This is because of the scolding admonitions and 
severe warnings it contains. These analogies that I draw for the people are so that perhaps they use their intelligence and 
take heed of the lessons and advices its verses contain.

22  He is Allah, the one whom there is no true deity except Him; He is the Knower of the absent and the present: nothing 
is hidden from Him; the Benevolent of the world and the afterlife and their Merciful: His mercy encompasses the worlds; 
the Master; the Pure and Sacred from every deficiency; the Faultless from every defect; The Corroborator of His mes-
sengers with manifest signs; the Observer of the actions of His servants; the Almighty whom no one can overpower; the 
Omnipotent who controls everything through His power, the Imperious. Pure and glorified is He from the idols and other 
things the idolaters ascribe to Him.

23  He is the Creator who created everything; the Originator of things; the Fashioner of His creations according to His 
wishes. For Him may He be glorified are the most beautiful names which contain His lofty attributes. Everything in the 
heavens and on earth glorifies Him from every deficiency. He is the Almighty whom no one can overpower; the Wise in 
His creation, legislation and decree.

 Beneficial Points:
1. It is obligatory to take account of one’s soul in the world before it is taken to account on the Day of Judgement.
2. Requital on the Day of Judgement will be according to one’s actions.
3. The Qur’ān has a great effect on the soul.
4. It is obligatory to envision the greatness of the lofty attributes of Allah and His most beautiful names.
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më të keqe; apo t’ju ofronin miqësi, ata do të dëshironin që ju të ktheheshit sërish në mohues e të bëheshit si ata.
3  Nuk kanë për t’ju bërë dobi të afërmit tuaj dhe as fëmijët tuaj në rast se lidhni aleancë me femohuesit armiq për hir të tyre. Ditën 

e Gjykimit Allahu do tju ndajë nga njëri-tjetri. banorët e Xhenetit Ai do t’i shpie në Xhenet dhe të Zjarrit në Zjarr dhe nuk do t’i bëni 
dobi njëri-tjetrit. Allahu është Vështrues i çdo gjëje që ju punoni. Asgjë nga punët tuaja nuk mund t’i fshihet Atij dhe Ai do t’ju shpër-
blejë për to.

4  Vërtetë ju -o besimtarë- keni shembull të mirë mirë Ibrahimin -paqja qoftë mbi të!- e besimtarët që ishin me të, kur iu drejtuan 
popullit të vet jobesimtar me fjalët: “Ne distancohemi prej jush dhe prej idhujve që ju adhuroni në vend të Allahut. Ne e mohojmë 
fenë tuaj dhe mes nesh tashmë ka dalë në shesh armiqësia e urrejtja derisa ju t’i besoni Allahut të Vetëm dhe të mos i bëni Atij shok 
askënd. Kështu, si ata edhe ju duhet të distancoheni nga populli juaj jobesimtar. Përjashtim nga ky shembull është fjala e Ibrahimit, kur 
ai iu drejtua të atit e i tha: “Unë do t’i kërkoj falje Allahut për ty e do t’i lutem Atij të të falë, edhe pse unë nuk kam në dorë kurrfarë 
mundësie për të shpëtuar ty prej dënimit të Allahut!”.  Këto fjalë Ibrahimi ia ka thënë babait të tij para se Allahu t’i tregonte atij se i ati 
do të vdiste mohues e idhujtar. Pastaj Ibrahimi iu lut Allahut e tha: “O Zoti ynë, vetëm tek Ti mbështetemi për çdo punë tonën; vetëm 
Ty të drejtohemi. me lutje e pendim! Vetëm tek Ti do të jetë kthimi i të gjithëve për të dhënë llogari.

5  O Zoti ynë! Mos na bëj neve burim konfliktesh për ata që kanë mohuar dhe as mos lejo që ata të na mposhtin e të mendojnë se 
mposhtin të Vërtetën! Na fal, o Zoti ynë, për pamundësinë dhe mangësitë tona, se Ti je i Plotfuqishëm dhe i Urtë dhe bën çfarë të 
duash sipas urtësisë Tënde Absolute.

 Mësime nga ajetet:
 Rrjedhja e informacioneve në prag lufte nga ana e muslimanëve për tek mohuesit konsiderohet gjynah i madh, madje 
mund të konsiderohet edhe tradhti ndaj muslimanëve.  Allahu na mëson që të sillemi ndaj mohuesve me të njëjtën 
mënyrë që ata sillen ndaj nesh, në mënyrë që dashamirësia e besimtarëve të mos kuptohet nga mohuesit si një dobësi e 
tyre.  Kërkimi i faljes që Ibrahimi i pati premtuar të atit ndodhi para se Allahu t’ia ndalonte atij atë vepër, për shkak të 
vdekjes së tij në mohim dhe idhujtari, pas të cilës edhe Ibrahimi e la këtë gjë.

SURJA “EL-MUMTEHINE”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Paralajmërimi i muslimanëve nga dashuria për fe-
mohuesit armiq dhe aleanca me ta.

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

porositë e Tij dhe duke hequr dorë prej ndalesave të Tij! 
Mos e konsideroni armikun Tim dhe armikun tuaj si mik 
dhe dashamirës për ju, duke u shprehur atyre dashuri, 
ndërkohë që ata e kanë mohuar atë që ju ka ardhur prej të 
Vërtetit - Allahut(Zotit të vërtetë) nëpërmjet të Dërguarit 
të Tij. Ata nuk e kanë problem ta përzënë të Dërguarin e 
Allahut prej vendlindjes së tij, si dhe nuk e kanë problem 
që t’ju përzënë as juve prej vendlindjes tuaj në Mekë, 
duke mos u dhënë rëndësi lidhjeve familjare për ta bërë 
këtë kundër jush; vetëm se ju i besonit Allahut - Zotit 
tuaj. Prandaj as ju mos u ofroni miqësi e dashuri atyre, 
nëse keni dalë në xhihad për të mbrojtur Rrugën Time 
dhe për të fituar Kënaqësinë Time. A po i informoni ata 
në fshehtësi lidhur me muslimanët, për të treguar dashuri 
ndaj tyre, ndërkohë që Unë di çdo gjë që ju fshini dhe 
çdo gjë që ju publikoni haptazi?! Ai që e bën këtë prej 
jush në të vërtetë e ka humbur Rrugën e Drejtë dhe ka 
harruar se Allahu është i Gjithëdijshëm e nuk mund t’i 
fshihet asgjë prej gjëje.

2  Nëse ju (o besimtarë bini në duart e tyre, ata jo ve-
tëm që nuk kanë për t’ju mëshiruar, por kanë për të qenë 
armiqtë tuaj më të ashpër. Ata kanë për ta shfaqur armi-
qësinë që e fshehin në brendësi, duke ngritur duart kundër 
jush për t’ju sulmuar. Edhe nëse e lëshojnë gjuhën kundër 
jush për t’ju poshtëruar e për t’ju përçmuar në mënyrën 

She That is to be Examined (Sūrah 
Al-Mumtahanah.)

 Themes of the Sūrah:
Emphasis on purifying the hearts of the believers 
from affiliation and loyalty to other than the reli-
gion of Allah.

 Explanation:
1  O those who have faith in Allah and act upon 

what He has legislated for them! Do not take My 
enemies and your enemies as intimate friends who 
you befriend and love, when they have disbelieved 
in the religion that has come to you at the hands 
of your Messenger. They also drove the Messenger 
out of his home in Makkah, and drove you out of 
your homes in Makkah too. They do not consider 
the bonds of kinship nor blood in your regard; not 
due to anything except that you have brought faith 
in Allah who is your Lord. So if you have truly gone 
out to strive in My path and to seek My pleasure, do 
not befriend them while also secretly sending the 
information about the Muslims, out of your love for 
them. I know better of what you conceal in that re-
gard, and what you disclose; nothing is hidden from 
me in any case. And whoever intimately befriends 
and loves the disbelievers has verily strayed from 
the middle path, deviated from the truth and avoid-
ed that which is right.

2  If they get their chance, they will disclose the 
enmity they harbour in their hearts towards you and 
will stretch their hands out to you to harm and beat 
you, while swearing and abusing you with their 
tongues. They will also desire that you disbelieve 
in Allah and His Messenger so that you become just 

like them.
3  Your ties of kinship will never benefit you, nor your offspring, if you intimately befriend the disbelievers due to them. 

On the Day of Judgement, Allah will separate between you and enter the people of Paradise into Paradise and the people 
of the hellfire into the hellfire, so you will be of no use to one another. And Allah is watchful of your actions; none of 
them are hidden from Him (may He be glorified) and He will soon requite you for them.

4  O believers! You have a beautiful example to follow in Abraham (peace be upon him) and the believers who were 
with him, when they said to their disbelieving people: “We have nothing to do with you and the idols you worship instead 
of Allah. We have disbelieved in the religion you are upon; enmity and dislike has become apparent between us and you 
until you bring faith in Allah alone and do not ascribe anyone as partner to Him.” So it is necessary for you to proclaim 
innocence from your disbelieving nation just like they did, except for the statement Abraham (peace be upon him) made 
to his father: “I will definitely seek forgiveness on your behalf from Allah”: do not follow him in that because it was be-
fore Abraham lost hope in his father bringing faith. It is therefore not allowed for a believer to seek forgiveness on behalf 
of an idolater. Neither can you prevent any punishment of Allah coming upon yourself. O our Lord! Upon You we rely in 
all our affairs, to You we return in repentance, and to you is our return on the Day of Judgement.

5  O our Lord! Do not make us a trial for the disbelievers by giving them power over us, so they can say: “If they were 
on the truth we would not have been given power over them”, and O our Lord forgive our sins for us, because indeed, You 
are the Almighty who can never be overpowered; the Wise in your creation, legislation and decree.

 Beneficial Points:
1. It is forbidden to intimately befriend the disbelievers.
2. The disclose confidential information about the people of Islam to their enemies is a major sin.
3. The enmity of the disbelievers is a deep-rooted enmity, in which intimately befriending them has no effect.
4. It is prohibited to seek forgiveness on behalf of those who have died in the state of disbelief.
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të Vetëm dhe të Dërguarin e Tij, atëherë ju detyroheni t’i merrni ato nën mbrojtje e të mos ua ktheni më bashkëshortëve 
të tyre jobesimtarë. Kjo pasi as besimtareve nuk u lejohet që të martohen me jobesimtarët dhe as jobesimtarëve nuk 
lejohet që t’u jepen besimtare për martesë. Kështu që jepuni atyre (jobesimtarëve) shpenzimet e bëra për to, nëse ata jua 
kërkojnë këtë dhe pasi ato të kenë kaluar periudhën e pastrimit pas ndarjes, nuk është gjynah për ju që ju të martoheni 
me to e t’i merrni për bashkëshorte, nëse u jepni atyre mehrin (prikën) e martesës. 
Kurrsesi mos u martoni me një grua që është mohuese e as mos i mbani, nëse janë të tilla. Nëse jeni martuar me to dhe 
ato kanë ikur, duke kërkuar strehim tek idhujtarët, atëherë kërkojuni idhujtarëve aq pasuri sa ju keni shpenzuar për to 
dhe ata le të kërkojnë prej jush aq pasuri sa ata kanë shpenzuar për ish-gratë e tyre, nëse vijnë tek ju si besimtare. Ky 
është gjykimi i Drejtë i Allahut për ju, me të cilin Allahu gjykon mes palësh. Dijeni se Allahu është i Gjithëdijshëm për 
çdo gjë dhe i Urtë në gjithçka që urdhëron e vendos.

11  Nëse ndodh që jobesimtarët t’ju japin për ish-gratë tuaja më pak pasuri sesa kërkuar prej jush për ish-gratë e veta, 
atëherë u lejohet juve që t’u jepni jobesimtarëve aq pasuri sa ata ju kanë dhënë për ish-gratë tuaja. Kini frikë Allahun,të 
Cilit ju i besoni, e mos mashtroni për t’u bërë atyre ndonjë padrejtësi, edhe nëse ata ju kanë luftuar e dëbuar dhe janë 
mohues e idhujtarë!

 Mësime nga ajetet:
 Ndryshimi i zemrave nga armiqësia në dashuri dhe nga mohimi për në besim tregon se zemrat e njerëzve janë mes dy 
gishtave të Allahut të Lartësuar! Ai mund t’i rrotullojë ato nga të dëshirojë, prandaj besimtari duhet t’i kërkojë Allahut 
mbrojtje e qëndrueshmëri në iman.
 Dallimi mes jobesimtarëve që e duan luftimin e muslimanëve dhe atyre që e dëshirojnë paqen me ta.
 Martesa me jobesimtare, përjashtuar pasueset e Librave të mëparshëm, është një çështje unanimisht e ndaluar, ashtu 
sikurse dhënia e besimtares një jobesimtari për grua është kategorikisht e ndaluar.
 Vënia e drejtësisë dhe e gjykimit hyjnor si kusht për të ndarë problematikat që ekzistojnë mes muslimanëve e jobe-
simtarëve, në mënyrë që të gjendet zgjidhja.

6  Vërtet, ky qëndrim i tyre, për ju ishte një she-
mbull i mirë, që kushdo që e shpreson takimin me 
Allahun dhe shpërblimin e Tij në Ditën e Gjyki-
mit, ta mbante një qëndrim të tillë ndaj armiqve të 
Allahut e ndaj armiqve tuaj. Kush smbrapset nga 
kjo, ai i bën dëm vetëm vetes, pasi Allahu nuk ka 
nevojë për askënd nga ju. Ai është i Falënderuar 
nga gjithçka që ekziston në qiell e në tokë!

7  Ndoshta pas këtij qëndrimi Allahu do të mbjellë 
dashuri,mes jush e mes atyre që jeni në armiqësi, 
duke bërë që të fitoni respektin e tyre dhe ata ta 
pranojnë Islamin. Dijeni se Allahu ka mundësi për 
këtë dhe se Ai është Gjynahfalës dhe i Mëshirshëm 
për këdo që pendohet dhe beson.

8  Allahu nuk ju ndalon që të keni marrëdhënie të 
mira me jobesimtarët që nuk ju sulmojnë për shkak 
të fesë suaj dhe nuk përpiqen që t’ju përzënë prej 
vendit tuaj. Përkundrazi, Ai ju porosit të tregoheni 
të mirësjellshëm e të drejtë me ta, pasi Allahu i do 
ata që mbajnë drejtësi me veten, të afërmit dhe me 
ata që kanë lidhje.

9  Allahu ju ndalon të keni marrëdhënie të mira 
vetëm me ata që ju kanë luftuar për shkak të fesë e 
besimit tuaj; ju kanë përzënë prej shtëpive e vend-
lindjes tuaj dhe kanë dalë në mbështetje të atyre që 
ju përzinin juve prej vendit tuaj. Me ata ju jeni në 
një gjendje lufte, prandaj kushdo që i konsideron 
miq, ata janë keqbërësit e vërtetë, të cilët e meri-
tojnë shkatërrimin në të dyja botët.

10  O ju që keni besuar Allahun dhe vini në zbatim 
porositë e Tij! Nëse ju vijnë besimtaret e shpërngu-
lura prej një vendi ku u ndalohet Islami, gjithsesi 
merrini në pyetje për sinqeritetin e besimit të tyre, 
edhe pse Allahu e di më mirë se çdokush besimin 
e tyre. Nëse kuptoni se ato besojnë Allahun Një e 

6  This good example is only followed by those 
who have hope for good from Allah in the world 
and afterlife. Those who turn away from this good 
example, then Allah is in no need of His servants. 
He does not require their obedience and He is wor-
thy of praise in every state.

7  Perhaps Allah will bring about affection be-
tween you, O believers, and those disbelievers 
whom you oppose by guiding them to Islam and 
they will become your brothers in religion. Allah 
has power to turn their hearts to faith. Allah Forgiv-
ing towards those of His servants who repent and 
He is merciful towards them.

8  Allah does not prohibit you from those who 
have not fought you on account of your Islam, and 
who have not expelled you from your homes, that 
you be good and fair to them by giving them any 
right they have against you. An example of this is 
how Asma bint Abu Bakr Al-Siddiq behaved with 
her disbelieving mother when she came to visit her 
after she had taken permission from the Prophet 
(peace be upon him) for this and he instructed her 
to join family ties. Allah loves those who are just 
to themselves, their families and what they are in 
charge of.

9  Allah only prohibits you from those who fought 
you on account of your faith, expelled you from 
your homes and aided in your expulsion. He pro-
hibits you from aligning yourselves with them. 
Those of you who align themselves with them, they 
are the ones who wrong themselves by bringing 
them to the point of destruction on account of their 
going against Allah’s instruction.

10  O you who have faith in Allah, and who act on what He has ordained for you, when believing women come to you as 
emigrants from the land of disbelief to the land of Islam, then test them with respect to the sincerity of their faith. Allah 
knows best about their faith - nothing of what their hearts contain is hidden from Him. If you are sure of their being 
believers after such a test that makes their sincerity apparent to you, then do not send them back to their disbelieving 
husbands. It is not lawful for believing women to be married to disbelievers and it is not lawful for disbelievers to marry 
believing women. Give their husbands the dowry that they paid. There is no sin on you, O believers, if you marry them 
after their waiting period is over if you give them their dowry. The person whose wife is a disbeliever or who turned away 
from Islam, then he should not retain her, because their marriage has terminated by her disbelief. Ask the disbelievers 
for the dowry you paid to your renegade wives and let them ask for the dowry of their wives who accepted Islam. That 
- which has been mentioned about your and their returning the dowry - is Allah’s judgment. He (may He be glorified) 
passes judgment amongst you as He wills. Allah knows the states and actions of His servants. Nothing of that is hidden 
from Him. He is Wise in what He ordains for His servants.

11  If it happens that some of your women leave you for the disbelievers as renegades and you demand your dowry from 
the disbelievers but they do not give it to you, and thereafter you acquire booty from the disbelievers, then give those 
husbands whose wives left as renegades the equivalent of the dowry they paid. Be mindful of Allah, in Whom you have 
faith, by fulfilling His instructions and avoiding His prohibitions.

 Beneficial Points:
1. A Muslim must ask Allah for firmness, because hearts are between the two fingers of the Merciful and He turns them 
as He wishes, so that He turns them from disbelief to faith and from enmity to love.
2. The difference in the law with respect to disbelievers who are at war and those at peace with the Muslims.
3. The prohibition of marriage to a disbelieving woman, besides one from the people of the scripture, whether this is at 
the outset or during the course of the marriage. The prohibition of a Muslim woman being married to a disbelieving man 
whether this is at the outset or during the course of the marriage.
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 Shpjegimi i ajeteve:
1  Allahun e shenjtëron dhe e lartëson nga të metat a mangësitë çdokush që gjendet në qiej dhe në Tokë. Ai është i 

Plotfuqishmi, të Cilin nuk e mposht askush dhe i Urti në krijimtarinë, në drejtimin dhe në ligjet e Tij.
2  O ju që besoni në Allahun! Përse e thoni se keni bërë diçka, ndërkohë që nuk e keni bërë atë gjë në realitet?! P.sh. 

mburreni se keni luftuar dhe, në të vërtetë, nuk keni luftuar!
3  Dijeni se tek Allahu është prej më gjynaheve më të urryer kur thoni diçka që nuk e keni bërë, sepse besimtarit i shkon 

vetëm që të jetë i sinqertë me Allahun, që veprat e tij t’i vërtetojnë fjalët e thëna prej tij!
4  Allahu, në të vërtetë, i do ata besimtarë të cilët luftojnë në mbrojte të rrugës së Tij, duke qëndruar përkrah njëri-tjetrit 

në rreshta të ngjeshur, si një fortesë e lidhur mirë.
5  O i Dërguar, tregoju besimtarëve për sjelljen e keqe të judenjve me të dërguarit e tyre! Kujto kur Musai iu drejtua 

popullit të vet e u tha: “O populli im! Përse më shqetësoni, duke më kundërshtuar e duke i shpërfillur porositë e mia, 
ndërkohë që ju e dini fort mirë se unë jam i dërguar i Allahut tek ju?!” E pasi ata iu shmangën shembullit e porosive 
të tij, Allahu ua shmangu zemrat prej së Vërtetës. Vërtet, Allahu nuk ia mundëson udhëzimin një populli që zgjedh të 
zhytet në gjynahe dhe jo që t’i bindet Atij.

 Mësime nga ajetet:
 Nëse dikush e pranon Islamin duhet ta japë besën e tij për dëgjueshmëri, bindje dhe devotshmëri.
 Obligimi që besimtari të jetë i sinqertë në gjithçka që thotë e që vepron është parim themelor në besim.
 Allahu ia ka sqaruar njeriut rrugën e mirë dhe rrugën e keqe, kështu që nëse njeriu zgjedh devijimin dhe nuk pendohet, 
Allahu ka për ta ndëshkuar me shtimin e humbjes edhe më shumë.

12  O Profet i Allahut! Nëse vijnë te ty besimtaret 
për të të dhënë besën (siç ndodhi në çlirimin e 
Mekës) se nuk do t’i bëjnë shirk Allahut, por do të 
adhurojnë vetëm Atë; se nuk do të vjedhin; se nuk 
do të bëjnë imoralitet; se nuk do t’i vrasin fëmijët e 
tyre, siç bënin dikur në kohën e injorancës; se nuk 
do t’u atribuojnë burrave të tyre fëmijët e vet që i 
kanë nga imoraliteti; se nuk do të të kundërshtojnë 
ty në veprimet që ua ke ndaluar, siç janë: vajtimi 
me gjëmë i të vdekurve apo me rrahje fytyre e 
shqyerje të rrobave etj.; pra, nëse ato betohen për 
këto, atëherë pranoje prej tyre betimin dhe lutju 
Allahut që t’ua falë gjynahet. Vërtet, Allahu i fal 
dhe i mëshiron robërit e tij që pendohen.
* Teksa surja në fillim të saj paralajmëronte nga 
miqësimi me armiqtë e Allahut edhe në fund ajo 
mbyllet me të njëjtin paralajmërim, për t’i vënë 
theksin edhe më shumë. Kështu i Lartësuari 
thotë:

13  O ju që keni besuar në Allahun dhe veproni 
sipas ligjit të Tij! Mos i miqësoni ata njerëz, me 
të cilët Allahu është zemëruar dhe që nuk janë të 
bindur për Ahiretin! Përkundrazi, ata e kanë humbur 
shpresën se ekziston jeta tjetër dhe se të vdekurit 
do të dalin nga varret, për shkak se nuk besojnë 
në ringjallje. 

SURJA ES-SAFF
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Nga qëllimet e sures:
Inkurajimi i besimtarëve për ta ndihmuar Fenë.

12  O prophet, when believing women come to 
pledge allegiance to you - as occurred at the time 
of the conquest of Makkah - that they will not as-
sociate anything as partner to Allah, but they will 
worship Him alone, nor steal, nor commit adul-
tery, nor kill their children in accordance with the 
custom of the people of ignorance, nor attribute to 
their husbands their children from adultery, no go 
against you in any righteous thing such as His pro-
hibition from wailing, shaving off hair and tearing 
garments: - then accept their pledge of allegiance, 
and seek forgiveness for them from Allah for their 
sins after they pledge allegiance to you. Allah For-
giving to those servants of His who repent to him 
and He is merciful to them.

13  Since the Sūrah commenced with a warning 
against becoming allies with Allah’s enemies, it 
ends with a warning against the same to reiterate 
what was said previously. Allah said: O you who 
have faith in Allah, and who act on what He has 
ordained for you, do not take as allies a people with 
whom Allah is angry. They do not have conviction 
in the afterlife. Instead they despair of it just like 
their despair of the return of their dead to them, be-
cause they reject resurrection.

The Column (Sūrah Al-Saff)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on motivating the believers to help the 
religion of Allah and to strive in His path.

 Explanation:
1  Whatever is in the heavens and whatever is on 

earth declares the transcendence and purity of Allah 
(may He be glorified) from everything that is not appropriate for Him. He is the Mighty whom none can overpower, Wise 
in His creating, decrees and laws.

2  O you who have faith in Allah, why do you say: ‘We did something,’ when in reality you did not do it?! Like the state-
ment of one of you: “I fought and struck with my sword,’ whereas he did not fight and strike with his sword.

3  It is a most detested thing to Allah that you say what you do not do. It is only appropriate for a believer to be truthful 
with Allah, and for his actions to confirm his statements.

4  Allah loves the believers who fight in His path seeking His pleasure, in rows alongside one another as if they are a 
structure that it tightly compacted.

5  After Allah mentioned fighting and praised the believers who stand tightly together in fighting in His path, He men-
tioned the opposition that the people of Moses and Jesus displayed towards their messengers, as a warning to the believers 
against opposing their prophet, and He said: Remember, O Messenger, when Moses said to his people: O my people! 
Why do you hurt me by going against my instruction when you know that I am Allah’s messenger to you?! When they 
moved away and deviated from the truth that he brought to them, Allah caused their hearts to move away from the truth 
and steadfastness. Allah does not guide to the truth a people who go against His obedience.

 Beneficial Points:
1. The legitimacy of pledging allegiance to the person in charge to hear and obey and to be mindful of God.
2. Obedience to the person in charge is only in acceptable matters.
3. An evil end usually serves as a result of those whose actions betray their words.
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nëse ju vërtetë e dini se ajo që do t’ju japë Allahu është shumë më e mirë se ajo që ju mund të fitoni në jetën e kësaj 
bote.

12  Me këtë Ai jua fal gjynahet dhe ju fut në kopshtet e përjetshme të Xhenetit, nën pallatet dhe pemët e të cilit rrjedhin 
lumenj të freskët. Atje ju mundëson të jetoni në vendbanime të mrekullueshme në Xhenetin e Adnit, ku do të qëndroni 
përgjithmonë. Ky pra është fitimi i madh, me të cilin nuk krahasohet asgjë.

13  E përveç kësaj, Ai do t’ju mundësojë edhe mirësinë tjetër që e dëshironi shumë në jetën e kësaj bote: ndihmën e Tij 
për të mposhtur armiqtë tuaj, çlirim të afërt të Mekës dhe fitore të tjera. E nëse ata, o i Dërguar, e bëjnë këtë, atëherë 
përgëzoji besimtarët në mesin e tyre, me atë që sapo ua premtoi Allahu!

14  O ju që keni besuar në Allahun dhe i vini në zbatim porositë e Tij! Bëhuni përkrahës të (fesë së) Allahut, duke 
e ndihmuar të Dërguarin e Tij - Muhamedin, ashtu siç u pati thënë Isai, i biri i Merjemes dishepujve të vet: “Kush 
janë përkrahësit e mi, që do ta përhapin këtë Mesazh e t’i ftojnë njerëzit për tek Allahu?! Dishepujt (nxënësit) e tij iu 
përgjigjën: “Ne do të jemi përkrahësit e (fesë së) Allahut, që do e përhapim Mesazhin e Tij pas teje!” Dhe kështu, prej 
bijve të Izraelit, një grup besoi në Isain dhe Ungjill që ia zbriti Allahu dhe një grup tjetër e mohoi që ai të ketë qenë i 
dërguar. Ne i përkrahëm ata prej tyre që besuan, derisa ngadhënjyen mbi armikun e tyre.

 Mësime nga ajetet:
 Profecitë që gjenden në Shpalljet e mëparshme për ardhjen e të Dërguarit tonë, janë argument i mjaftueshëm për 
vërtetësinë e tij si i Dërguar.
 Ngadhënjimi i fesë së Allahut është një nga ligjësitë e Tij në këtë botë.
 Imani e përpjekja në mbrojtje të rrugës së Allahut, janë shkaqe që të fusin në Xhenet.
 Allahu mund t’ia përshpejtojë besimtarit shpërblimin në këtë botë ose ia ruan për në botën tjetër, por asnjëherë nuk 
ia humbet atë.

6  Kujto edhe kur Isai, biri i Merjemes, u pati thënë: 
“O bijtë e Izraelit! Unë jam i dërguar i Allahut tek 
ju, si vërtetues i këtij Libri që kam përpara vetes - 
Teuratit, duke e pastruar atë prej çdo shtrembërimi 
të bërë nga dora e njerëzve, dhe si përgëzues për 
ardhjen e një të Dërguari të madh pas meje, emri 
i të cilit është Ahmed.” E pasi Isai u solli atyre 
argumente të qarta, që tregonin për vërtetësinë e tij, 
ata thanë: “Kjo është një magji e mirëfilltë!” Dhe 
kështu ata e mohuan dhe nuk e ndoqën.

7  Pra, kush mund të jetë më keqbërës se ai që 
shpif gënjeshtra ndaj Allahut, duke sajuar zota që 
i adhuron në vend të Tij, ndërkohë që i bëhet thirrje 
të përqafojë Islamin, fenë e monoteizmit të pastër?! 
E ja, pra, pse Allahu nuk ia mundëson udhëzimin 
një populli keqbërës, i cili e mohon Allahun dhe 
të dërguarit e Tij.

8  Ata dëshirojnë që ta shuajnë Dritën e Allahut me 
gojën e tyre, por, a mund të fiket drita e diellit me 
gojë?! Allahu e plotëson Dritën e Vet, ndonëse këtë 
e urrejnë dhe nuk e dëshirojnë mohuesit.

9  Allahu është Ai që e ka nisur të Dërguarin e Vet - 
Muhamedin, me udhëzimin dhe fenë islame, për t’i 
ftuar njerëzit në udhëzim, mirësi, dije të dobishme 
e vepra të mira; dhe ta bëjë fenë e Vet zotëruese mbi 
të gjitha fetë tokësore, ndonëse idhujtarët e urrejnë 
që ajo të zgjerohet në tokë.

10  O ju që i keni besuar Allahut dhe i zbatoni 
porositë e Tij, a dëshironi që t’ju drejtoj për tek 
një tregti fitimprurëse të sigurt, e cila ka për t’ju 
shpëtuar prej një vuajtjeje vërtet të dhembshme?!

11  Kjo tregti është që të besoni në Allahun e në të 
Dërguarin e Tij dhe të përpiqeni në rrugën e Allahut 
me pasurinë dhe me jetën tuaj, duke kërkuar me 
këtë kënaqësinë e Tij. Kjo është më mirë për ju, 

6  Remember, O Messenger, when Jesus son of 
Mary (peace be upon him) said: O Israelites, I am 
Allah’s messenger. He has sent me to you to con-
firm the Torah that was revealed before me. I am 
nothing new among the messengers. I have come 
to give the good news of a messenger who will 
come after me, whose name is Ahmad. When Jesus 
brought the evidence indicating his truthfulness to 
them, they said: ‘This is clear magic, and we will 
never follow you.’

7  There is none who is more wrong than the one 
who makes up lies about Allah when he makes ri-
vals for Him that he worships besides Him, whilst 
he is called to Islam, the religion of pure monothe-
ism for Allah. Allah does not guide a people who 
wrong themselves by committing idolatry and sins 
to that in which lies their rectitude and righteous-
ness.

8  These deniers want to extinguish Allah’s light 
with the false statements and distortion of the truth 
that proceed from them. Allah will perfect His light 
despite them by making His religion triumph in the 
east and the west of the earth and by raising His 
word.

9  Allah is the One Who sent His messenger, Mu-
hammad (peace be on him) with the religion of Is-
lam, the religion of guidance and direction to good, 
the religion of beneficial knowledge and righteous 
action, so that He makes it prevail over all other 
religions despite the idolaters who hate for it to be 
established on earth.

10  O you who have faith in Allah, and act on what 
He has ordained for you, shall I show and guide you 
to a profitable trade, that will rescue you from a painful punishment.

11  This profitable trade is that you have faith in Allah and His messenger, and you strive in His path (may He be glori-
fied) by spending your wealth and giving your lives to seek His pleasure. That action is better for you if you know, so 
rush towards it.

12  The profit of this trade is that Allah will forgive your sins and enter you into gardens under the palaces and trees of 
which rivers flow and He will enter you into pleasant homes in gardens of permanence from which you will not be trans-
ferred. That mentioned recompense is the supreme success to which no other success can come close.

13  Part of the profit of this trade is another feature that you love, which is immediate in this world, that Allah will assist 
you against your enemy, and He will give you an imminent victory which is the conquest of Makkah and other places. O 
Messengers, tell the believers about the victory that will please them in the world and the attainment of Paradise in the 
afterlife.

14  O you who have faith in Allah, and who act on what He has ordained for you, become Allah’s helpers by helping His 
religion that was brought by your messenger, just as the disciples provided their help when Jesus (peace be upon him) 
told them: ‘Who will be my helpers to Allah?’ They replied to him at once: ‘We are Allah’s helpers.’ So a group of the 
Israelites believed in Jesus (peace be upon him) and another group disbelieved. Then We supported those who believed 
in Jesus against those who rejected him and they became dominant.

 Beneficial Points:
1. The previous messages brought the good news of our prophet (peace be upon him).
2. Empowering the religion is a divine practice.
3. Faith and striving in Allah’s path are means to enter Paradise.
4. The believer’s recompense from Allah, is sometimes quick and sometimes delayed.
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të vepronin sipas Teuratit. Këtë e bën me qëllim që të paralajmërojë muslimanët që të mos sillen kështu:
5  Shembulli i judenjve që u ishte ngarkuar të ruanin e të zbatonin Teuratin e që pastaj nuk e bartën atë amanet, është 

si shembulli i gomarit që bart libra, por që nuk di asgjë se çfarë shkruhet në to. Nuk ka shembull më të keq se ai i një 
populli që i konsideron gënjeshtra shpalljet e Allahut, të cilat tregojnë rreth njëshmërisë, fuqisë e urtësisë së Tij! Ja, pra, 
pse Allahu nuk ia mundëson udhëzimin një populli keqbërës, i cili e mohon Allahun dhe të dërguarit e Tij.

6  Thuaju atyre, o i Dërguar: “O ju që ndiqni ende judaizmin pas shtrembërimit të tij! Nëse pretendoni se jeni të dashurit 
e vetëm të Allahut, duke përjashtuar kështu të gjithë njerëzit e tjerë, atëherë dëshirojeni vdekjen, që ta arrini sa më shpejt 
atë që ju qenka premtuar në botën tjetër, nëse mendoni vërtet se jeni i vetmi popull i zgjedhur prej Zotit!”

7  Mirëpo, ata nuk do ta dëshironin kurrë atë. Në fakt duan të jetojnë vetëm në këtë botë, për shkak të mohimit dhe 
të gjynaheve që kanë bërë duart e tyre dhe për shkak se kanë shtrembëruar Teuratin. Vërtet, Allahu është i njeh mirë 
keqbërësit, që e mohojnë Allahun dhe të dërguarit e Tij.

8  Thuaju, o i Dërguar: “Në të vërtetë, vdekja prej të cilës ju ikni, sigurisht që ka për t’ju ardhur një ditë. Pastaj, në 
Ditën e Gjykimit, juve do t’ju kthejnë tek Njohësi i së fshehtës e të dukshmes, të Cilit nuk i është fshehur asgjë e do të 
jetë Ai që do t’ju tregojë juve se çfarë keni punuar për të shpëtuar atë Ditë!”.

 Mësime nga ajetet:
 Mirësia madhështore e Allahut me dërgimin e Profetit (a.s.) për njerëzimin në përgjithësi dhe për arabët në veçanti, 
duke i nxjerrë ata nga injoranca dhe humbja.
 Udhëzimi është një mirësi që mundësohet vetëm nga Allahu, kështu që ajo kërkohet vetëm prej Tij dhe fitohet me 
bindjen ndaj Tij.
 Hedhja poshtë e pretendimit të judenjve se janë të zgjedhurit e Allahut, duke i sfiduar ata që të kërkonin vdekjen, nëse 
janë të dashurit Zotit, sepse i dashuri ka mall për të dashurin e vet.  

SURJA “EL-XHUMU‘A”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Nga qëllimet e sures:
Shpalosja e mirësisë së dërgimit të Profetit j nga 
Allahu mbi këtë Umet dhe sqarimi i vlerës së ditës 
së Xhuma.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Allahun vazhdimisht e lartëson dhe e shenjtëron, 

gjithçka që është në qiej dhe gjithçka që është në 
Tokë. Ai është Sunduesi dhe Zotëruesi i Vetëm, i 
Dëlirë nga çdo e metë dhe mangësi, i Plotfuqishmi 
që nuk pengohet nga askush, i Urti në krijimin, 
ligjet dhe paracaktimin e Tij.

2  Ai dërgoi në mesin e analfabetëve arabë, të cilët 
nuk dinin shkrim e as lexim, një të Dërguar prej 
tyre, që u lexonte atyre shpalljet e Tij, i dëlirte nga 
mosbesimi dhe veset e këqija, u mësonte Kuranin 
dhe Sunetin. Vërtet, para dërgimit të Tij ata ishin në 
humbje të plotë, për shkak të idhujtarisë, vrasjes së 
fëmijëve të tyre, padrejtësive ndaj të shtypurve dhe 
pasigurisë shoqërore në të cilën jetonin.

3  Ky i Dërguar erdhi edhe për popujt dhe brezat 
e mëpasshëm, deri në Ditën e Gjykimit. Ai është i 
Plotfuqishmi, që bën çfarë të dëshirojë dhe i Urti në 
gjithçka që krijon, ligjëron dhe paracakton.

4  Ky dërgim i Profetit për arabët dhe joarabët është 
dhuntia Allahut, që Ai ia jep kujt të dëshirojë. Vërtet, 
Allahu zotëron dhunti madhështore dhe njëra prej 
tyre është dërgimi i Profetit për të gjithë njerëzimin.
Allahu i Lartësuar, pasi flet për dërgimin e Profetit 
dhe për zbritjen e Kuranit, përmend gjendjen e 
pasuesve të profetit Musa, të cilën nuk pranonin 

The Congregation (Sūrah Al-Jumuah)
 Themes of the Sūrah:

This Chapter focuses on making apparent Allah’s 
favour on this nation by preferring it over others, 
guiding it with His Messenger after it was once 
misguided as well as containing a warning against 
resembling other than the people of Faith.

 Explanation:
1  All created things in the heavens and all cre-

ated things on earth declare Allah’s transcendence 
and purity from every attribute of deficiency that is 
not appropriate for Him. He is the Sovereign, Who 
is alone in His sovereignty, free from every defi-
ciency, the Mighty Whom none can overpower, the 
Wise in His creating, decree and laws.

2  He is the One Who sent amongst the Arabs, who 
could neither read nor write, a messenger from their 
own kind, reciting to them His verses, which He 
revealed to him, purifying them from disbelief and 
bad morals, teaching them the Qur’ān and teaching 
them the Sunnah. Prior to his being sent to them 
they were clearly misguided from the truth, as they 
used to worship idols, spill blood and sever family 
ties.

3  He sent this messenger to another people from 
the Arabs and others that have not come yet, but 
who are still to come. He is the Mighty Whom none 
can overpower, the Wise in His creating, laws and 
decree.

4  That which has been mentioned - about sending 
the messenger to the Arabs and to others - is Allah’s 
grace that He gives to whoever He wishes. Allah 
possesses great favour and part of His great favour 

is the sending of the messenger of this nation to all of mankind.
5  After Allah mentioned His favour by sending the messenger and revealing the Qur’ān, He mentions the conduct of 

some of the followers of Moses (peace be upon him) who turned away from practicing on what was contained in the 
Torah, as a warning to this nation against following them, and He said: The example of the Jews who were charged with 
carrying out what was contained in the Torah and who left out what they were charged with, is like that of a donkey car-
rying huge books. It does not know what has been loaded onto it. Is it books or something else? How bad is the example 
of those who deny Allah’s words. Allah does not guide people who do wrong to reach the truth.

6  Say, O Messenger: O you who have remained on Judaism after it was distorted, if you claim that you are Allah’s 
friends, whom He has specifically chosen as friends to the exclusion of other people, then hope for death, so that He can 
quickly give you the honour He has chosen for you - according to your claim - if you are true in your claim that you are 
Allah’s friends to the exclusion of other people.

7  They will never hope for death. Instead they will hope to remain forever in the world because of the disbelief, sins 
and wrong they did and the distortion and changes they made to the Torah. Allah knows those who do wrong. Nothing of 
their actions is hidden from Him and He will give them the recompense for that.

8  Say, O Messenger, to these Jews: The death from which you flee will inevitably catch up with you sooner or later. 
Then you will return on the Day of Resurrection to Allah, Who knows everything that is seen or unseen. Nothing is 
hidden from Him. He will then tell you about what you used to do in the world and give you the recompense for that.

 Beneficial Points:
1. The state of the Arabs prior to Islam was in ignorance and loss.
2. The mission of our prophet (peace be upon him) included all men and jinn.
3. Refutation of the claim made by the Jews that they are Allah’s friends, by challenging them to desire for death if they 
are true in their claim.
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të cilët hiqen si muslimanë, por nga brenda janë mohues dhe thanë: “Dëshmojmë, se ti je vërtet i Dërguari i Allahut!” 
E sa i përket dëshmisë së tyre, Allahu e di shumë mirë se ti je vërtet i Dërguari i Tij, e megjithatë Allahu dëshmon se 
hipokritët janë vërtet gënjeshtarë, pasi ata nuk janë të sinqertë në dëshminë e tyre.

2  Ata i përdorin betimet e tyre si një mburojë për të shpëtuar prej besimtarëve dhe kështu kanë mundësi që me intrigat, 
sabotimet e futjen e përçarjeve, t’i pengojnë e t’i devijojnë njerëzit prej rrugës së Allahut. Vërtet, ata nuk e kuptojnë 
sesa të këqija janë hipokrizia dhe betimet e rreme!

3  Vepronin ashtu, për shkak se ata fillimisht besuan (dëshmuan) me gjuhë e pastaj (e) mohuan me zemër (atë që 
dëshmuan) dhe kështu, në zemrat e tyre u vulos përfundimisht mohimi, prandaj ata nuk e kuptojnë të keqen e asaj që 
ata janë duke e bërë me hipokrizinë e tyre.

4  E nëse i sheh, o i Dërguar, nga jashtë të mahnitin me fizionominë dhe pamjen e tyre e nëse thonë diçka, të bëjnë 
për vete me fjalët e tyre. Në mesin e besimtarëve, ata rrinë si të ishin hunj të mbështetur, që mbështeten vetëm tek të 
tjerët e asgjë nuk mbështetet në ta, dhe nëse u flet dikush atyre diçka, ata e konsiderojnë si një kushtrim kundër tyre. 
Mu ata janë armiku, prandaj ruaju, o i Dërguar, prej tyre! I vraftë Allahu, nga mendojnë se po shkojnë, me ikjen e tyre 
prej Allahut?!

 Mësime nga ajetet:
 Obligimi i të shpejtuarit për të falur namazin e xhumasë sapo të thërritet ezani i tij dhe ndalimi i bërjes së çdo gjëje 
që i përket  kësaj bote nëse nuk ekziston diçka që e pengon njeriun.
 Emërtimi i një sureje në Kuran me fjalën “El-Munafikun - Hipokritët” tregon rrezikshmërinë e tyre dhe kamuflimit 
të tyre në mes fjalëve, veprave dhe paraqitjeve të tyre, shpesh herë edhe të devotshme.
 Ajo që ka rëndësi është mirësia e brendshme dhe jo bukuria e jashtme dhe as gojëtaria.

9  O ju që keni besuar Allahun dhe i vini në zbatim 
porositë e Tij! Kur myezini të thërrasë ezanin për 
namazin e xhumasë në ditën e premte, pasi hatibi 
të hipë në minber, atëherë nxitoni drejt xhamive 
për të dëgjuar hytben (ligjërimin) dhe për të falur 
namazin; si dhe lëreni çdo shitblerje në këtë kohë, 
derisa ta keni kryer faljen e saj. Kjo është më e mirë 
për ju, nëse ju vërtetë e dini se ajo që do t’ju japë 
Allahu është shumë më e mirë se ajo që ju mund 
të fitoni gjatë kësaj kohe.

10  E kur ta keni kryer namazin, atëherë shpër-
ndahuni nëpër tokë dhe kërkoni prej të mirave të 
Allahut, që janë hallall e që fitohen në rrugë hallall, 
për të plotësuar me to nevojat tuaja. Dhe kujtojeni 
shpesh Allahun, gjatë kërkimit të furnizimit tuaj, 
me shpresën që të shpëtoni prej të keqes së vetes 
suaj dhe të arrini atë që e dëshironi.

11  Disa muslimanë, sapo ata të shohin ndonjë tregti 
apo argëtim, menjëherë shkojnë tek ajo dhe të lënë 
ty në këmbë duke mbajtur hytbe. Thuaju, o i Dër-
guar: “Ajo që është tek Allahu është shumë herë 
më e mirë se argëtimi dhe tregtia, se Allahu është 
më i Miri Furnizues.”

SURJA “EL-MUNAFIKUN”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Nga qëllimet e sures:
Sqarimi i së vërtetës së hipokritëve dhe tërheqja e 
vëmendjes për të pasur kujdes prej tyre dhe për të 
mos ngjarë me ta.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Kur të erdhën ty, o i Dërguar, hipokritët, ata 

9  O you who have faith in Allah, and who act on 
what He has ordained for you, when the caller to 
prayer calls out on the day of Friday after the speak-
er ascends the pulpit, then hurry to the mosques to 
attend the speech and the prayer and leave trading, 
so that it does not distract you from obedience. That 
hurrying and leaving out trading after the call for 
the Friday prayer is better for you, O believers. If 
you know that, then fulfil what Allah has instructed 
you to do.

10  When you have completed the Friday prayer 
then spread out on earth searching for lawful earn-
ings and the fulfilment of your needs, and seek of 
Allah’s bounty by way of lawful earnings and law-
ful profit. Remember Allah abundantly during your 
search for provision and do not let your search for 
provision make you forget Allah’s remembrance, in 
the hope that you will attain what you love and be 
saved from what you fear.

11  When some Muslims see a trade or entertain-
ment they disperse, going out towards it and leave 
you, O Messenger, standing on the pulpit. Say, O 
Messenger-: The recompense for righteous action 
with Allah is better than the trade and entertainment 
that you go out towards. Allah is the best of pro-
viders.

The Hypocrites (Sūrah Al-Munafiqun)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on exposing the hypocrites and their 
attributes and showing their position on Islam and 
its followers, as a warning against them and resem-
blance to them.

 Explanation:
1  When the hypocrites, who outwardly profess Islam and inwardly conceal disbelief, come to your gathering, O Mes-

senger, they say: ‘We testify that you are truly the messenger of Allah.’ Allah testifies that the hypocrites are lying in their 
claim that they testify from the depth of their hearts that you are His messenger.

2  They have made the oaths that they swear on their claim of faith a cover and protection for them from being killed or 
imprisoned. They turned people away from faith by the doubts and rumours that they spread. Evil is the hypocrisy and 
false oaths that they perpetrate.

3  That is because they hypocritically professed faith, but faith did not reach their hearts, and then they secretly rejected 
Allah, so He put a seal on their hearts on account of their disbelief so that faith cannot enter it. Due to this seal they do 
not understand that in which lies their rectitude and righteousness.

4  When you see them, their appearance and form impresses you, because of the youthfulness and luxury they possess. 
If they speak, you listen to their speech because of its eloquence. As if they are propped-up timber in your gathering, 
O Messenger. They do not understand or pay heed to anything. They think that every sound is targeting them because 
of their cowardice. They are truly the enemy, so be careful, O Messenger, that they do not divulge a secret of yours or 
make a plot against you. May Allah curse them! How are they deluded from faith despite the clarity of its evidence and 
its glaring proof!

 Beneficial Points:
1. The obligation of rushing to the Friday prayer after the call.
2. The prohibition of trading after the second call on the day of Friday.
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janë edhe të dështuarit e vërtetë, që e kanë shkatërruar dhe çuar dëm gjithçka që ata e kanë arritur prej vlerave të tyre, 
si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër.

10  Jepeni zekatin (lëmoshën e obliguar) prej asaj pasurie me të cilën Ne ju kemi furnizuar, para se ndonjërit prej jush 
t’i vijë vdekja papritur dhe i dëshpëruar për çfarë i ka humbur të thotë: “O Zoti im, përse nuk ma shtyve edhe pak 
vdekjen, deri në një afat të përafërt (me pleqërinë), që të dhuroja prej pasurisë time dhe të bëhesha prej përmirësuesve 
të devotshëm!”

11  Mirëpo Allahu nuk do t’ia shtyjë afatin asnjë njeriu, kur atij t’i ketë ardhur momenti i vdekjes; e dijeni se Allahu e 
di mirë gjithçka që ju punoni, ku edhe sipas punëve tuaja do të shpërbleheni. Kush ka bërë mirë, do të gjejë mirë dhe 
kush ka bërë keq, do të gjejë keq.

 Mësime nga ajetet:
 Prej cilësive të hipokritëve janë edhe refuzimi i këshillës dhe të qenit mendjemadh e përçmues.
 Prej taktikave që përdorin armiqtë kundër fesë është bllokada ekonomike ndaj muslimanëve.
 Rreziku që paraqesin pasuria dhe fëmijët nëse të largojnë nga adhurimi i Allahut.
 Allahu ka për ta shpërblyer njeriun sipas veprave që ai bën në këtë jetë. Nëse ai jep, Allahu i jep, dhe nëse ai tregohet 
dorështrënguar, kjo do jetë në dëm të vet, pasi Allahut do i mbesin gjithçka pas tij. 

5  E kur u thuhet atyre: “Ejani që të kërkojë falje 
i Dërguari i Allahut për ju, siç bëjnë besimtarët!”, 
ata e tundin kokën me ironi dhe refuzojnë. Dhe 
kështu tregohen mendjemëdhenj ndaj pranimit të 
së vërtetës dhe të nënshtrimit ndaj saj.

6  Për ta është njësoj, si u lute për faljen e tyre e si 
nuk u lute për ta, Allahu nuk ka për t’ua falur kurrë 
atyre hipokrizinë, nëse ata nuk besojnë sinqerisht. 
Vërtet Allahu nuk i udhëzon njerëzit e pabindur, 
të cilët në brendësinë e tyre fshehin hipokrizinë 
dhe mohimin.

7  Janë pikërisht ata që vëllezërve të tyre hipokritë 
u thonë: “Mos u jepni asgjë prej pasurisë tuaj aty-
re që janë mbledhur pranë të Dërguarit të Allahut, 
për të mësuar e për të përfituar dije, derisa ata të 
largohen tërësisht prej tij e të merren me nevojat e 
tyre jetësore!” Në të vërtetë, Allahut i takojnë de-
pot e qiejve dhe të Tokës, mirëpo hipokritët nuk e 
kuptojnë se edhe vetë pasuria e tyre është në Dorë 
të Allahut.

8  Kreu i hipokritëve (Abdullah bin Ubej) thotë: 
“Kur të kthehemi në Medine (nga kjo luftë), unë 
dhe njerëzit e mi, që jemi më të fortët sigurisht që 
do t’i përzëmë prej saj të përçmuarit (Muhamedin 
a.s. me shokët e tij)!” Në fakt, e tërë fuqia dhe 
krenaria i përkasin vetëm Allahut, të Dërguarit Tij 
dhe besimtarëve, mirëpo hipokritët nuk e dinë se 
vlerat e vërteta nuk vlerësohen në bazë të pamjes 
së jashtme, oratorisë, pasurisë dhe as pushtetit e 
famës.”

9  O ju që keni besuar Allahun dhe i vini në zbatim 
porositë e Tij! Le të mos ju largojnë as pasuria juaj 
dhe as fëmijët tuaj nga përmendja e Allahut - falja 
e namazit në kohën e vet, leximi i Kuranit dhe 
adhurimet e tjera. E kush e bën këtë, pikërisht ata 

5  When these hypocrites are told: Come to the 
Messenger of Allah and apologize for what you’ve 
done, he will seek from Allah forgiveness for your 
sins, they turn their heads in mockery and jest, and 
you see them turning away from what they are in-
structed to do, whilst they are too proud to accept 
the truth and submit to it.

6  It is the same whether you, O Messenger, seek 
forgiveness for their sins or you do not seek for-
giveness for them. Allah will never forgive their 
sins. Allah does not guide those who go against His 
obedience and who persist in disobeying Him.

7  They are the ones who say: “Do not spend your 
wealth on those poor people who are with the Mes-
senger of Allah and the bedouins around Madina 
so that they disperse away from him.”The treas-
ures of the heavens and the earth belong to Allah 
alone. He grants them to whichever servants of His 
He wishes. But the hypocrites do not know that the 
treasures of provision are in His hand, may He be 
glorified.

8  Their leader, Abdullah bin Ubayy, says: If we 
return to Madina, the mighty - which is me and my 
people - will drive out the weak - which is Muham-
mad and his companions. To Allah alone belongs 
all might and to His Messenger and to the believers, 
and not to Abdullah bin Ubayy and his followers. 
But the hypocrites do not know that might belongs 
to Allah and to His Messenger and to the believers.

9  After Allah showed the keenness of the hypo-
crites on holding back from spending in order to 
prevent others from Allah’s path, He warns the be-
lievers against doing the same and instructs them to 

spend in His path by saying: O you who have faith in Allah, and who act on what He has ordained for you, do not let your 
wealth nor your children distract you from the prayer or any of the other obligations of Islam. Those whose wealth and 
children distract them from the prayer and the other obligations that Allah has imposed on them, they are the true losers 
who will lose themselves and their families on the day of judgment.

10  Spend from the wealth that Allah has provided to you before death comes to one of you and he says to his Lord: Lord, 
if only You would reprieve me for a short while, I would give charity from my wealth in Allah’s path and I would be one 
of Allah’s righteous servants whose actions are righteous.

11  Allah(may He be glorified), will never reprieve a soul when its time comes and its life has ended. Allah is aware of 
what you do. Nothing of that is hidden from Him and He will recompense you for the same, if good then with good, and 
if evil then with bad.

 Beneficial Points:
1. Turning away from advice and being arrogant are attributes of the hypocrites.
2. Honour is for Allah, His messenger and the believers and humiliation is for their enemies.
3. The danger of wealth and children is they preoccupy one from Allah’s remembrance.
4. The obligation of rushing to do good deeds before death.
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5  Vallë a nuk ju kanë arritur juve, o njerëz pa besim, tregimet e popujve të zhdukur, që patën mohuar më parë, siç ishte 
populli i Nuhut, i Adit, Themudit e të tjerë?! Ata e patën provuar ndëshkimin e hidhur të Allahut, për mohimin e tyre. E 
në botën tjetër të tillët do të kenë vuajtje e dënim akoma edhe më të dhembshëm, për atë që patën bërë. 

6  Ajo çfarë i gjeti ata, ishte për shkak se kur atyre u vinin të dërguarit e Allahut, nga mesi i tyre, me sqarime e fakte 
të qarta prej Tij, ata për t’i refuzuar thoshin: “Vallë, një njeri si ne ka ardhur për të na orientuar drejt së Vërtetës?!” E 
menjëherë mohonin dhe refuzonin që të besonin. Por kjo nuk e dëmton Allahun, sepse Ai nuk ka nevojë për besimin 
dhe bindjen e njerëzve. Ai është i Vetëmjaftueshëm dhe i Lavdëruar nga Vetvetja, edhe nëse nuk do ta falënderonte 
kush, pasi ai nuk ka nevojë për falënderimin e askujt! 7  Kujtuan mohuesit se mund të bënin çfarë të donin me jetën e 
tyre e nuk kanë për t’u ringjallur. Thuaju, o i Dërguar: “Sigurisht, pasha Zotin tim, që keni për t’u ringjallur; pastaj, do 
të viheni në dijeni për gjithçka që keni vepruar dhe kjo çështje për Allahun është shumë e lehtë, mjafton një fjalë e Tij 
“Bëhu!” që ajo të bëhet, edhe pse Ai nuk ka nevojë as që ta thotë atë.”

8  Pra, besojini, o njerëz, Allahut që ju ka krijuar dhe të Dërguarit të Tij - Muhamedit që Ai jua ka dërguar! Besojini 
Dritës (Kuranit dhe Sunetit) që Ne jua kemi zbritur juve nëpërmjet tij, pasi Allahu e di me hollësi çdo gjë që ju e veproni 
dhe punoni.

9  Kujto, o i Dërguar, ditën kur Ai t’i bashkojë të gjithë njerëzit, duke i ringjallur për t’i gjykuar për veprat e tyre! Në 
atë ditë do të shfaqen humbja dhe mangësitë e mohuesve, kur besimtarët  të zënë vendet që do të ishin për ta (mohuesit) 
në Xhenet (sikur të besonin). Prandaj, kush i beson Allahut dhe bën vepra të devotshme e përmirësuese prej jush, Allahu 
nëpërmjet tyre ka për t’ia fshirë atij të këqijat e ka për ta futur në kopshtet e Xhenetit, nën pallatet dhe pemët e të cilit 
rrjedhin lumenj, ku do të qëndrojnë përjetë së bashku me besimtarët e tjerë. Ky, pra, është fitimi i madh, për të cilin ia 
vlen, o besimtarë, që të punoni për të!

 Mësime nga ajetet:
 Allahu ka paracaktuar që disa njerëz të jenë të mjerë (mohues) dhe disa të jenë të lumtur (besimtarë), se vetëm Ai i di 
brendësitë.  Prej gjërave që e ndihmojnë njeriun të ketë vullnet për vepra të mira është përmendja e Allahut, lutja e Tij 
për ndihmë në këtë, si dhe përkujtimi i atyre që do bëhen pishman në Ditën e Gjykimit për mundësitë e humbura gjatë 
jetës së kësaj bote - Allahu na mundësoftë një përfundim të mirë!

SURJA “ET-TEGABUN”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Nga qëllimet e sures:
Paralajmërimi nga kryerja e veprave që sjellin pendesë 
dhe zhgënjim Ditën e Kiametit.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Allahun vazhdimisht e lartëson dhe e shenjtëron, 

gjithçka që është në qiej dhe gjithçka që është 
në Tokë, duke e veçuar e përjashtuar emrin e 
Tij prej çdo të mete e mangësie që e mendojnë 
rreth Tij mohuesit e idhujtarët. Vetëm Atij i 
përkasin sundimi, lavdet e falënderimi; Ai është i 
Fuqishëm për gjithçka dhe asgjë nuk e pengon atë!

2  Ai ju ka krijuar të gjithë ju, o njerëz. Disa 
prej jush janë mohues që do të përfundojnë në 
Zjarr dhe disa janë besimtarë. Allahu e sheh 
mirë e çfarë bëni, Atij nuk i fshihet asnjë vepër 
e juaja dhe sipas tyre ka për t’ju shpërblyer.

3  Ai i ka krijuar qiejt dhe Tokën me një rregullsi 
e urtësi absolute, ku çdo gjë në to e dëshmon të 
Vërtetën e Tij Supreme. Në të njëjtën mënyrë Ai jua 
ka përsosur edhe juve fizionominë tuaj nga mirësia 
e Vet. Nëse dëshiron, e bën atë të shëmtuar. Por në 
fund të jetës së përkohshme të kësaj bote, tek Ai 
keni për t’u kthyer përsëri, që t’ju shpërblejë sipas 
veprave që keni bërë.

4  Ai di për gjithçka që ekziston si në qiej ashtu 
dhe në Tokë, ashtu sikurse Ai e di edhe atë që ju 
mbani sekret prej njëri-tjetrit apo e publikoni atë 
haptazi, qoftë ajo fjalë apo vepër. Allahu di edhe 
për ndjenjat e mendimet e robërve të Vet, të mira 
a të këqija qofshin ato.

The Loss (Sūrah Al-Taghabun)
 Themes of the Sūrah:

This Sūrah is invitation to the Faith and obedience 
(to Allah) and the teaching of good morals.

 Explanation:
1  All created things in the heavens and all created 

things on earth declare Allah’s transcendence and 
purity from every attribute of deficiency that is not 
appropriate for Him. Sovereignty belongs to Him 
alone and there is no sovereign besides Him. Good 
praise is due to Him alone. He has power over all 
things. Nothing is outside His ability.

2  He is the One Who created you, O people. Some 
of you reject Him, and their destination is the Fire, 
and some of you have faith in Him, and their desti-
nation is Paradise. Allah sees what you do. None of 
your actions are hidden from Him and He will give 
you the recompense for them.

3  He created the heavens and He created the 
earth with truth. He did not create them in vain. He 
formed you, O people - and made your forms beau-
tiful as a favour and bounty from Him. If he wished, 
He could have made them ugly. To Him alone is the 
return on the Day of Judgement and He will give 
you the recompense of your actions, if good then 
with good, and if evil then with bad.

4  He knows whatever is in the heavens and He 
knows whatever is on earth. He knows the actions 
that you conceal and those that you reveal. Allah is 
the Knower of the good or bad that the hearts con-
tain. Nothing of that is hidden from Him.

5  Has the news of the nations who denied before 
you not reached you, O idolaters - such as the peo-
ple of Noah, the Ad, the Thamud and others. They tasted the punishment of the disbelief they had perpetrated in the 
world, and in the afterlife they will receive a painful punishment. Indeed, that has come to you. So take a lesson from 
their eventual outcome and repent to Allah before that which befell them befalls you.

6  That punishment which came on them, only came on them on account of the fact that their messengers used to bring 
clear evidence and glaring proof from Allah, but they said in denial of the fact that messengers could be from the human 
race: ‘Are human beings going to guide us to the truth?!’ So they disbelieved and turned away from having faith in them. 
But they did not harm Allah at all. Allah is in no need of their faith and obedience, because their obedience does not 
increase him in anything. Allah is Self-Sufficient and in no need of His servants. He is praiseworthy in His statements 
and actions.

7  Those who disbelieved in Allah claimed that Allah will not bring them back to life after their death. Say, O Messenger, 
to these people who deny resurrection: Indeed, by my Lord, you will be resurrected on the day of judgment. Then you 
will be told about what you used to do in the world. Resurrection is easy for Allah, for He had created you the first time. 
Thus, He is able to bring you back to life after your death for the reckoning and recompense.

8  So have faith, O people, in Allah and have faith in His Messenger. Have faith in the Qur’ān which I revealed to My 
messenger. Allah is aware of what you do. None of your actions are hidden from Him and He will give you the recom-
pense for them.

9   Remember, O Messenger, the day when Allah will gather you on the Day of Judgement to give you the recompense 
for your actions. That is the day when the loss of the disbelievers will become clear, as the believers will inherit the homes 
of the people of the Fire in Paradise, and the people of the Fire will inherit the homes of the people of Paradise in the Fire. 
Those who have faith in Allah and do righteous deeds, Allah will remit their sins from them and enter them into gardens, 
under the palaces and trees of which rivers flow, to live in them forever and never to come out, the bliss of which will not 
end. That which they attained is the great success, which no other success can come close to.

 Beneficial Points:
1. The division of people into the wretched and the fortunate.
2. Faith and good deeds are means to attaining success in the world and the afterlife.
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ato që kanë bërë, duke mos ua përmendur, atëherë dijeni se edhe Allahu është Mbulues e Falës i gjynaheve. Ai ju fal juve siç edhe ju 
i falët ata dhe është i Mëshirshëm me robërit e Vet besimtarë që me veprat e tyre kërkojnë mëshirën e Tij.

15  Nuk ka dyshim se pasuria dhe fëmijët tuaj, nuk janë tjetër veçse provë e testim për ju, që nëpërmjet tyre të shihet se kush i zbaton 
dispozitat dhe obligimet e Allahut, me largimin nga harami e me kërkimin e hallallit! Dijeni se, për ata që i kaluan këto sprova, duke iu bi-
ndur vetëm Atij e duke kërkuar vetëm kënaqësinë e Tij, tek Allahu ka shpërblim më madhështor, që është Xheneti i Tij i Përjetshëm.

16  Prandaj kini frikë Allahun, duke i zbatuar porositë e Tij, me sa mundësi të keni! Sa i përket asaj që Ai jua ka ndaluar, bëhuni të 
dëgjueshëm dhe binduni ndaj urdhrave të Allahut dhe të Profetit, duke hequr menjëherë dorë prej tyre (të ndaluarave). Jepeni zekatin që 
jua kemi bërë detyrim ta ndani prej pasurisë suaj, pasi të gjitha këto porosi janë në të mirën tuaj, në këtë botë e në botën tjetër. E dijeni 
se ata që e ruajnë veten nga lakmia e pangopësia, do të shpëtojnë nga e keqja e veprave të tyre dhe do të arrijnë atë që e dëshirojnë.

17  Nëse ju, o besimtarë, i huazoni Allahut një lëmoshë të mirë, duke dhënë në Rrugën e Allahut, ashtu siç ju i huazoni njëri-tjetrit 
borxh; Ai ka për t’jua kthyer atë juve, të shumëfishuar në shumëfish, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër, si dhe ka për t’jua 
mbuluar e falur gjynahet tuaja. E dijeni se Allahu është Mirënjohës që dhuron shpërblim shumë më të mirë se ajo që ju jepni për të 
fituar kënaqësinë e Tij. Ai është i Butë e i Duruar, që dëshiron atë që është në të mirën tuaj.

18  Allahu është Ai që njeh të padukshmen dhe të dukshmen, asgjë nuk mund t’i fshihet Atij. Ai i Plotfuqishmi, që nuk mund mposhtet 
prej askujt dhe i Urti në gjithçka që vepron, krijon dhe urdhëron.

 Mësime nga ajetet:
 Përgjegjësia e të dërguarve është kumtimi i shpalljes së Allahut, pastaj përgjegjësia i bie njeriu.
 Besimi në caktimin e Allahut është shkak për të gjetur qetësinë e udhëzimin shpirtëror për të kuptuar urtësinë e Tij, 
pasi çdo gjë Allahu e ka caktuar në të mirën e besimtarit, nëse ai duron.
 Përgjegjësitë në zbatimin e dispozitave fetare janë në varësi të mundësive që kanë besimtarët. Ata nuk do të merren 
në përgjegjësi nëse ato dispozita janë përtej kapacitetit dhe mundësive të tyre për t’i zbatuar.
 Allahu ua shumëfishon shpërblimin e pasurinë atyre që japin për të ndihmuar rrugën e Allahut, duke ua shtuar atë nga 
dhjetëfish deri në shtatëqind fish e më shumë, duke ua falur me këtë edhe gjynahet.

10  E sa u përket atyre që mohuan dhe i konsideruan 
gënjeshtra argumentet Tona, të cilat Ne ua shpallëm të 
dërguarve Tanë, të tillët do të jenë banorë të Zjarrit, ku 
edhe do të qëndrojnë përgjithmonë. E për ta nuk do ketë 
vend më të keq se ai!

11  Çfarëdo që t’ju godasë, o njerëz, në jetën e kësaj bote, 
prej fatkeqësive apo gjërave të padëshiruara, ato nuk do 
ju kishin rënë nëse nuk do t’i kish lejuar Allahu. E kush 
i beson Allahut, duke e pranuar caktimin e Tij, Allahu ka 
për t’ia udhëzuar zemrën atij, që ai të besojë e të jetë i 
bindur në shpërblimin e madh që Allahu ka përgatitur për 
të, në këtë botë e në botën tjetër. Sprova të tilla vijnë që ta 
dini shkallën tuaj të besimit dhe arsyen se pse disa do të 
shpërblehen më shumë se ju në botën tjetër. Përndryshe 
Allahu është di çdo gjë e nuk ka nevojë që t’ju vërë juve 
në sprovë për t’ju njohur; Ai e di edhe për atë që nuk 
ekziston, se si do të ishte nëse do të ekzistonte.

12  E që ta arrini këtë (shkallë besimi), bindjuni Allahut, 
duke i zbatuar porositë e Tij dhe bindjuni të Dërguarit, 
duke ndjekur shembullin e tij. E nëse ia ktheni shpinën 
(bindjes e besimit), atëherë dijeni se i Dërguari nuk ka 
asnjë përgjegjësi tjetër, përveç komunikimit të qartë, duke 
ju sqaruar se

13   Allahu është i Vetmi që e meriton të adhurohet e 
askush tjetër nuk e meriton të adhurohet përveç Tij dhe se 
vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët, me kërkim 
ndihme e lutje, për të gjitha çështjet.

14  O ju që i keni besuar Allahut dhe i vini në zbatim 
porositë e Tij! Sigurisht që prej grave dhe fëmijëve tuaj, 
ka të tillë që janë armiq të besimit tuaj, duke ju penguar 
prej adhurimit të Allahut e duke ju shtyrë të jepeni pas 
kësaj bote. Prandaj ruajuni prej tyre e mos lejoni që ata të 
kenë kontroll mbi ju e t’ju pengojnë prej rrugës së Allahut 
apo t’ju nxisin të bëni diçka të ndaluar! Mirëpo nëse i 
falni për lajthitjen dhe paditurinë e tyre dhe ua mbuloni 

10  Those who disbelieved in Allah and reject My 
verses, which I revealed to My messenger, they are 
the people of the Fire who will remain there forev-
er. What an evil destination is theirs!

11  No one is afflicted with any difficulty in him-
self, his wealth or his children except by Allah’s 
decree and decision. Those who have faith in Allah 
and in His decree and decision, Allah guides their 
hearts to submit to his Command and to be pleased 
with His decree. Allah knows everything, nothing 
is hidden from Him.

12  Follow Allah and follow the Messenger. If you 
turn away from what the Messenger brought to you, 
then the sin of such turning away is to your detri-
ment. The Messenger’s duty is only to convey what 
I have instructed him to convey, and He has con-
veyed what he was instructed to convey.

13  Allah is the Being deserving of worship. There 
is no other being deserving of worship besides 
Him. Let the believers place their reliance in Allah 
alone in all their affairs.

14  O you who have faith in Allah, and who act on 
what He has ordained for you, among your wives 
and your children there is an enemy of yours, be-
cause they will distract you from the remembrance 
of Allah and striving in His path and they will dis-
courage you. So be careful of their having an effect 
on you. If you overlook, ignore and cover up their 
mistakes, then Allah will forgive your sins and have 
mercy on you. The recompense will be of the same 
kind as the deed.

15  Your wealth and your children are a trial and test 
for you. They may entice you to earn the unlawful 

and leave out following Allah. Allah has with Him great reward for those who give preference to following Him over 
following their children and becoming occupied with wealth. This great recompense is Paradise.

16  So be mindful of Allah by fulfilling His instructions and avoiding His prohibitions as far as you can follow Him. Lis-
ten and follow Allah and His messenger. Spend your wealth, which Allah has provided to you, in avenues of good. Those 
whom Allah has protected from the greed of their souls, they are the ones who will attain what they desire and who will 
be saved from what they fear.

17  If you give Allah a good loan, by spending your wealth in His path, He will multiply the reward for you by making 
each good deed equal to ten of its like, up until seven hundred times or even more, and He will overlook your sins. Allah 
is Appreciative and gives huge reward for little action, and He is Forbearing and does not rush to punish.

18  Allah (may He be glorified) knows what is in the Ghaib and He knows what is present. Nothing of that is hidden from 
Him. He is the Mighty, Whom none can overpower, the Wise in His creating, decrees and laws.

 Beneficial Points:
1. Belief in predestination is one of the pillars of faith.
2. The task of the messengers is to convey Allah’s message. Guidance is in Allah’s hands.
3. The need to be aware of the temptation of wealth and family.
4. Imposition of duties are within the limits of the capacity of the one on whom they are imposed.
5. The danger of innate greed.
6. Reward is multiplied for those who spend in Allah’s path.

٦٥١٢

JUZ 28

557

557ET-TEGÂBUN



jetën e kësaj bote qoftë në botën tjetër. Ti, o shkurorëzues, nuk e di, mbase pas këtij shkurorëzimi mund të ndodhë diçka të pamenduar 
më parë dhe ta rikthesh bashkëshorten tënde. 2  E kur ato të jenë në përfundim të pritjes së tyre, atëherë ose mbajini ato me dinjitet 
dhe mirësjellje, ose lërini ta plotësojnë kohën e tyre e të shkojnë me dinjitet e mirësjellje, duke u dhënë të drejtat e tyre e duke i lënë 
të bëjnë çfarë të duan me veten e tyre. E në zgjidhjen e këtyre problematikave, fillimisht kërkoni që të jenë prezentë dy dëshmitarë të 
drejtë prej burrave dhe përmbajuni dëshmisë, o ju dëshmues, duke e thënë të vërtetën vetëm për hir të Allahut! Kjo është një porosi që 
u bën dobi vetëm atyre që i besojnë mbikëqyrjes së Allahut dhe shpërblimit të Tij në Ditën e Gjykimit. Kush ia ka frikën Allahut, duke 
e ruajtur veten e vet prej gjynaheve e çfarëdolloj padrejtësie, Allahu ka për t’ia hapur atij rrugët në çdo vështirësi që e mundon gjatë të 
jetës së tij. 3  Si dhe ka për t’i dhënë risk nga ajo anë që ai nuk e pret e as nuk e ka menduar ndonjëherë. E kush i mbështetet Allahut 
me besim dhe lutje, Ai ka për t’i mjaftuar për Ndihmues. Vërtet Allahu e realizon atë që do. Asgjë nuk është e pamundur për Të e do 
të përmbushet ajo që Ai ka premtuar; mirëpo çdo gjëje, qoftë ajo vështirësi apo rehati, Allahu i ka vënë afat, ku secila ka kohën e vet 
në jetën e njeriut dhe secila do të vijë apo largohet vetëm në kohën e vet. 4  E sa u përket grave, të cilat e kanë humbur shpresën se 
mund t’u vijë cikli mujor, për shkak të moshës apo ndonjë sëmundjeje; nëse jeni në dilemë rreth kohës se sa duhet që ato të presin, 
atëherë koha e tyre e pritjes është tre muaj hënorë. Po kaq duhet të presin edhe ato, të cilat nuk kanë pasur kurrë cikël mujor, pra gratë 
sterile. E ndërsa ato që kanë mbetur shtatzënë prej jush dhe ju keni vendosur për t’i ndarë, afati i tyre i pritjes është derisa ato ta lindin 
fëmijën e tyre. E, dijeni se kush ia ka frikën Allahut, duke e ruajtur veten prej gjynaheve dhe çfarëdolloj padrejtësie, Allahu ka për t’ia 
lehtësuar atij punët e tij dhe ka për t’ia bërë të lehtë çdo vështirësi. 5  Këto dispozita për ndarjen dhe kohën e pritjes janë vendimi i 
Allahut, o besimtarë, që ju t’i zbatoni. Atij që ia ka frikën Allahut, duke u ruajtur prej gjynaheve dhe padrejtësive, Ai ka për t’ia fshirë 
gjynahet dhe ka për t’ia shumëfishuar shpërblimin, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër.

 Mësime nga ajetet:
 Allahu i drejtohet Profetit të Vet, duke nënkuptuar me këtë umetin (ndjekësit) e tij edhe pse ajo me të cilën Ai i porosit nuk ka lidhje 
drejtpërsëdrejti me të.  Strehimi dhe mbajtja e grave të sapo ndara, që presin të plotësojnë kohën e pritjes kur është i lejuar rikthimi i 
tyre, është një detyrim dhe dispozitë juridike islame që ka përgjegjësi.  Marrja e dëshmitarëve ndihmon në shuarjen e çdolloj konflikti 
apo ndihmon në sqarimin e tyre.  Me anë të dispozitave Allahu provon devotshmërinë e robërve të Vet, duke u dhënë për shkak të saj 
shpërblimet më të mëdha si në këtë botë edhe në botën tjetër.

SURJA “ET-TALAK”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Nga qëllimet e sures:
Sqarimi i dispozitave të shkurorëzimit, rëndësia e madhe 
që ka respektimi i caqevë të vendosura nga Allahu dhe 
frytet e devotshmërisë.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  O Profet! Nëse ti apo dikush nga pasuesit e tu do të 

ndaheni nga bashkëshortja, atëherë bëjeni këtë kur ajo 
të jetë pastruar nga të përmuajshmet dhe nuk keni kryer 
marrëdhënie intime me të. Kjo është koha pas së cilës 
fillon edhe përllogaritja e pritjes së tyre, gjatë së cilës 
atyre nuk u lejohet martesa me dikë tjetër e që ju mund 
t’i ktheni përsëri, kthim i cili ju lejohet vetëm dy herë. 
Dhe mbajeni mend mirë kur fillon kjo kohë pritjeje, pasi 
pas tre cikleve të tyre, nëse tashmë ju nuk i keni kthyer, 
nuk ju lejohet më t’i ktheni si bashkëshorte, derisa ato 
ta kenë konsumuar martesën nën një kurorë tjetër dhe 
ajo (kurorë tjetër) të ketë përfunduar mes tyre (vetëm 
në këtë rast ju mund të martoheni përsëri me to). Kini 
frikë Allahun - Zotin tuaj në lidhje me këto dispozita 
dhe mos i dëboni ato (ish-gratë tuaja) prej shtëpive të 
tyre, pasi ato janë shtëpitë e tyre, derisa koha e pritjes 
së tyre (tre ciklet) t’u ketë përfunduar. Madje as atyre 
nuk u lejohet që të dalin prej shtëpive të ish-burrave të 
vet, para se t’u përfundojë kjo kohë pritjeje, përveç nëse 
ato kryejnë ndonjë akt qartësisht të turpshëm, si vjedhje, 
shpifje, shqetësime apo imoralitet. Në këtë rast ju nuk 
keni gjynah për këtë (që t’i nxirrni). Këto janë kufijtë 
që Allahu i ka vendosur për robërit e Vet. Kush i kalon 
kufijtë e Allahut, ai i ka bërë dëm vetëm vetes së vet, 
pasi e keqja e tij ka për ta shkatërruar vetëm atë, qoftë në 

The Divorce (Sūrah Al-Ṭalāq)
 Topic of the Sūrah:

Emphasis on giving importance to the issue of di-
vorce and its laws, whilst also mentioning the con-
sequences of Allah-consciousness and trespassing 
the limits of Allah.

 Explanation:
1  O Prophet! If you or any of the men from your 

nation intend to divorce your wives, then he should 
issue a divorce to her considering her waiting pe-
riod. That is that the divorce should be issued in 
a period of purity between two separate menses, 
in which he has not had sexual relations with her. 
Also, keep track of the waiting period, so that you 
are able to take your wives back within it if you in-
tend to do so. And be mindful of Allah by fulfilling 
His commands and refraining from the things He 
has not allowed; do not force your divorced wives 
out of the homes they live in, until their waiting 
periods finish, except if they commit an obvious 
shameful act i.e. adultery. Those are the limits of 
Allah He has set for His servants; whoever tres-
passes the limits of Allah has indeed, oppressed 
himself by placing himself in a situation of doom, 
because of disobeying his Lord. O divorcée! You do 
not know, perhaps Allah may create a longing in the 
heart of the spouse, and he may take his wife back.

2  So when they draw nearer to the end of their 
waiting periods, take them back if you long to do 
so, while maintaining the best of conduct, or do not 
take them back until their waiting periods finish 
and they gain control over their own affairs, after 
fulfilling for them their rights. And if you intend to 
either take them back or separate from them, make two honest people from among you witness it to dispel any dispute in 
future. O witnesses! Give testimony seeking the pleasure of Allah. These laws are mentioned to remind those that bring 
faith in Allah and in the Day of Judgement, because it is them who truly benefit from reminders and advice. And whoever 
is mindful of Allah by fulfilling His commands and refraining from the things He has not allowed, Allah will create an 
exit for him from every difficulty and worry.

3  And He will provide for him in ways he did not even imagine, nor had ever thought of. Whoever relies on Allah in his 
matters, He will be sufficient for him. Indeed, Allah will make His decision come to pass; nothing makes him incapable 
nor does He miss anything. He has appointed a fixed time for everything, so the severity and ease both have fixed times; 
they are never permanent on the human.

4  As for those divorcées who have no hope in menstruating due to old age, if you doubt in the manner of calculating 
their waiting period, then it is three months. Likewise, the waiting period of girls who have not reached the age of puberty 
and hence do not menstruate, their waiting period will also be three months. As for pregnant women, their waiting period 
after divorce or being widowed is when they give birth. Whoever is mindful of Allah by fulfilling His commands and re-
fraining from the things He has not allowed, Allah will make his affairs easy for him and make easy every difficult matter.

5  O believers! The aforementioned laws of divorce, revocation and waiting periods are the laws of Allah which He has 
revealed upon you so that you may implement them. And whoever is mindful of Allah by fulfilling his commands and 
refraining from the things He has not allowed, Allah will erase the bad deeds that he committed from his record and grant 
him a great reward in the afterlife, i.e. Paradise and everlasting blessings.

 Beneficial Points:
1. Address to the Prophet (peace be upon him) is an address to his nation also, as long as there is no exclusivity estab-
lished.  2. It is obligatory to provide shelter and expenses to wife one have issued a revocable divorce to.  3. It is only 
possible to revoke a revocable divorce before the waiting period finishes.  4. It is advisable to appoint witnesses to prevent 
disputes.  5. The waiting period of a divorced woman with whom marriage has been consummated is three months is she 
does not menstruate due to old or young age. 6. . The waiting period of a pregnant woman who has either been divorced 
or widowed, is until she gives birth.  7. There are numerous benefits of Allah-consciousness, and it is a great quality.
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9  E kështu ata i shijuan pasojat e rënda dhe shkatërruese të vendimit tyre.
10  Allahu ka përgatitur për ta në botën tjetër, vuajtje vërtet të vështirë, për mospërfilljen e tyre ndaj vendimeve të Tij. 

Prandaj kini frikë Allahun, o mendarë që u keni besuar shpalljeve të cilat Allahu i ka zbritur si përkujtim për ju.
11  Përkujtuesi i juaj është ky i Dërguar, që jua lexon shpalljet të Allahut, për t’i nxjerrë në dritën e udhëzimit ata prej jush 

që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. E, kush vazhdon t’i besojë Allahut dhe vazhdon të punojë vepra të mira, Allahu ka për 
ta futur në kopshtet e Xhenetit, nën kështjellat e pemët e të cilit rrjedhin lumenj dhe ku qo të qëndrojnë përgjithmonë. 

12  Allahu është Ai, i Cili i ka krijuar shtatë palë qiej e po aq edhe Toka. Në to zbret Vendimi i Tij për çdo gjë që ju e 
shihni të ndodhë, në mënyrë që me këtë ju ta dini se Atij i binden çfarë ka në qiej e çfarë ka në Tokë. Vërtet, Allahu 
është i Fuqishëm për çdo gjë dhe ka përfshirë gjithçka me dijen e Vet absolute!

 Mësime nga ajetet:
 Nëse gruaja e ndarë e ka lindur fëmijën, përgjegjësinë për strehimin, veshmbathjen, ushqimin madje edhe pagën për 
gjidhënien e tij e ka detyrë i ati, ndërsa nëna nuk ka përgjegjësi asnjërën nga këto.
 Dispozitat dhe përgjegjësitë janë aq sa njeriu ka mundësi të realizojë prej tyre, jo përtej mundësisë.    
 Besimi se Allahu ka mundësi për gjithçka dhe se dija e Tij e ka përfshirë çdo gjë, e ndihmon njeriun ta kuptojë se 
Allahu për çdo gjë është me të, duke bërë që të arrijë lumturinë e qetësinë shpirtërore.

6  Bëjuni atyre vend në mesin tuaj, që të banojnë 
aty ku banoni edhe ju, me aq mundësi sa të keni. 
Dhe mos ua vështirësoni atyre qëndrimin mes jush, 
me fjalë apo shqetësime, me qëllim që t’i detyroni 
të dalin. Në qoftë se ato kanë mbetur shtatzënë, 
ju e keni për detyrë që të shpenzoni për to derisa 
ato të lindin. E nëse ato u japin gji fëmijëve tuaj, 
atëherë jepuni atyre pagesë për gjidhënien e tyre 
dhe trajtojini ato me dinjitet e mirësjellje. Nëse nuk 
bini dakord për pagesën, atëherë babai le të marrë 
një mëndeshë tjetër me pagesë.

7  I pasuri duhet të shpenzojë, për ish-gruan e për 
fëmijën e tij, sipas bollëkut dhe pasurisë që ka, duke 
u ofruar atyre vlerën më të mirë e jo vlerën më të 
ulët, por, nëse atij i është pakësuar furnizimi dhe 
nuk ka pasuri të mjaftueshme, atëherë le të japë 
për ta, diçka prej asaj me të cilën e ka furnizuar 
Allahu. 
Allahu nuk e ngarkon njeriun me përgjegjësi, për-
veçse me aq sa Ai ia ka mundësuar, të japë apo të 
bëjë. Allahu pas çdo vështirësie (skamje) ka për të 
sjellë lehtësime (begati), prandaj mos u frikësoni 
që t’u jepni.

*Pasi Allahu përmendi një sërë urdhëresash, u drej-
tohet besimtarëve që të mos ua kthejnë shpinën 
urdhrave e dispozitave të Tij, e për pasojë t’i gjejë 
edhe ata ajo që i gjeti popujt e mëparshëm, të cilët 
i nëpërkëmbën dhe i shpërfillën porositë e Tij:  

8  Sa të shumta kanë qenë vendbanimet që, pasi u 
treguan kryeneçë ndaj vendimit të Zotit dhe ndaj 
urdhrave të profetëve të Tij, Ne i gjykuam ata rrep-
tësisht dhe i dënuam që në këtë botë me vuajtje 
të tmerrshme, që ata nuk i patën njohur kurrë më 
parë. 

After Allah mentioned the laws of divorce and rev-
ocation, He then mentions the laws of providing 
expenses and shelter, saying:

6  After Allah mentioned the laws of divorce and 
revocation, He then mentions the laws of providing 
expenses and shelter, saying: O husbands! House 
them wherever you yourselves live, according to 
your means; Allah does not burden you with any-
thing other than that. Do not put any restriction in 
expenses and shelter upon them, hoping to place 
them in difficulty. If the divorcée is pregnant, spend 
on her until she gives birth, and if she breastfeeds 
your child for you then give her the wage of her 
breastfeeding. Come to a mutual agreement over 
the matter of the wage with appropriate courtesy; if 
the husband shows miserliness in the wage the wife 
wants, or if she shows greed and is not content with 
anything except her demands, then the father of the 
child should hire a foster mother who breastfeeds 
his child for him.

7  Whoever has abundance in wealth should spend 
well on the wife he has divorced and upon his child; 
and whoever is financially restricted should spend 
according to what Allah has given him. Allah does 
not burden any soul except with what He has pro-
vided it with, never does He burden them with more 
than that or more than the strength it holds. Allah 
will soon create abundance and independence after 
his difficult state.

8  After Allah mentioned a set of commands, He 
then warns against turning away from them and 
mentions the evil outcome of doing so. He says: 
There are many communities whom I took to ac-

count severely for their evil deeds, after they had disobeyed the commands of their Lord may He be glorified and His 
Messengers (peace be upon them). I also punished them with a horrible punishment in the world and the afterlife.

9  So they tasted the outcome of their evil deeds, and their finale was losing out in the world and losing out in the after-
life.

10  Allah has prepared for them a strong punishment, so be mindful of Allah, O people of intelligence, who have faith 
in Allah and His Messenger - by fulfilling His commands and refraining from the things He has not allowed, so that the 
same punishment that afflicted them does not afflict you as well. Verily Allah has revealed a reminder that reminds you 
of the evil outcome of disobeying Him, and the good outcome of obeying him.

11  This reminder is a Messenger of His who recites His clear verses to you, wherein there is no ambiguity, in the hope 
that he removes those who have faith in Allah and believe in His Messenger and do good deeds, from the darkness of de-
viance into the light of guidance. And whoever has faith in Allah and does good deeds, Allah will enter them into gardens 
under the palaces and trees of which rivers flow, and wherein they will reside forever. Verily Allah will sustain them well 
by entering them into a Paradise, the bounties of which shall never finish.

12  Allah is the one who created the seven heavens. He also created seven earths just like He created seven heavens. His 
instructions related to matters of the universe and religion descend through the heavens. Perhaps this will make you real-
ise that Allah is capable of everything, and that He be glorified has encompassed everything with His knowledge; nothing 
is hidden from Him in the heavens or the earth.

 Beneficial Points:
1. It is obligatory to provide shelter and expenses for a woman issued a revocable divorce, as long as she remains in her 
waiting period. It is also obligatory for a pregnant divorcée.
2. There is no obligation upon a divorced woman who has given birth to breastfeed the child.
3. The burden of obligation is only issued according to one’s capability.
4. It is established that there are seven earths.
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Përkrahësi i tij, me Xhibrilin, me besimtarët e sinqertë e të përkushtuar, dhe pas kësaj, të gjithë engjëjt do t’i dalin atij 
në mbështetje me lutjet e tyre.

5  Ndoshta Zoti i tij ka për t’ia kompensuar mungesën tuaj - nëse ai do t’ju ndante - me gra edhe më të mira sesa ju, që 
u nënshtrohen urdhrave të Allahut, që i besojnë Atij dhe të Dërguarit, që i binden Allahut, që pendohen nga gabimet, që 
e adhurojnë me përkushtim Zotin e tyre dhe agjërojnë, qofshin ato të martuara më parë apo edhe të pamartuara.

*Pasi e përmendi Allahu se si duhet të jetë një familje e vërtetë besimtarësh, duke zhdukur mëritë, zënkat dhe xhelozitë 
mes tyre, u kujtoi atyre përgjegjësinë e madhe që ata kanë marrë mbi vete, me pranimin e Imanit (besimit).

6  O ju që keni besuar, duke i vënë në zbatim porositë Allahut! Ruajeni veten dhe familjen tuaj prej punëve e sjelljeve, 
që ju çojnë në Zjarr të Xhehenemit, lënda djegëse e të cilit janë vetë njerëzit dhe gurët (nga squfuri). Mbi atë vend ka 
engjëj të tmerrshëm e të ashpër, që nuk e kundërshtojnë kurrë Allahun në atë që i ka urdhëruar dhe e kryejnë çdo gjë 
me të cilën ata urdhërohen.

7  Mohuesve do t’u thuhet në Ditën e Ringjalljes: “O ju që patët mohuar! Mos u justifikoni sot për mohimin dhe gjynahet 
tuaja, sepse nuk do t’ju pranohen arsyetimet. Në të vërtetë, ju po ndëshkoheni vetëm për shkak të mohimit tuaj dhe asaj 
që keni bërë, pasi po ta kishit besuar Ditën e Gjykimit, fuqinë e Allahut dhe thirrjen e të dërguarve të Tij, ju nuk do t’i 
kishit bërë ato që i keni bërë e nuk do e kishit këtë përfundim.”

 Mësime nga ajetet:
 Legjitimimi i shpagimit të betimit.
 Pozita dhe mbrojtja që gëzonte i Dërguari tek Zoti i tij.
 Prej fisnikërisë që Profeti (a.s.) kishte me gratë e tij ishte se ai nuk kalonte në ekstrem gjatë qortimit, por i anashkalonte 
disa prej gabimeve, që të ruante dashurinë dhe harmoninë në familje.
 Allahu e bëri besimtarin përgjegjës për veten, për familjen e për çdokënd që e ka nën kujdesin e vet.

SURJA “ET-TAHRIM”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Nga qëllimet e sures:
Ftesa për t’i ndërtuar shtëpitë mbi bazën e shenjtë-
rimit të caqeve të vendosura nga Allahu dhe dhënia 
përparësi vetëm e kënaqësisë së Tij. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  O i Dërguar! Përse po ia ndalon vetes atë që 

Allahu ta ka lejuar ty, duke të kërkuar me këtë kë-
naqësinë e grave tuaja, me qëllim që ato të mos mër-
ziten e të mos bëhen xheloze mes tyre! Megjithatë 
Allahu është Falës e Mëshirëplotë me ty.

2  Gjithsesi, Allahu tashmë jua ka caktuar dispo-
zitën sesi të liroheni nga betimet tuaja nëse gjeni 
diçka më të mirë se ato apo kur nuk arrini t’i mbani. 
(shih: el-Maide:79). Allahu është Ai që ju ndihmon, 
e di mirë gjendjen tuaj është i Urtë në gjithçka 
urdhëron dhe paracakton.

3  Kujto kur Profeti i tregoi njërës prej grave të 
tij (Hafsës) një sekret (se nuk do të kishte intimitet 
me robëreshën Mari) dhe ajo ia shfaqi këtë sekret 
Aishes! Atëherë Allahu e njoftoi Profetin e Tij për 
nxjerrjen e sekretit dhe Profeti e qortoi Hafsan. I 
tregoi asaj një pjesë të sekretit që ajo kishte nxjerrë, 
ndërsa heshti për pjesën tjetër. Hafsa e pyeti se 
kush e kishte njoftuar atë për daljen e sekretit dhe 
Profeti i tha:  “Ma tregoi i Dituri për gjithçka e i 
Informuari mbi çdo të fshehtë.”

4  Nëse ju pendoheni tek Allahu sepse dëshiruat 
diçka që urrente i Dërguari, Allahu ka për t’ju falur. 
Mirëpo nëse të dyja vazhdoni ta lëndoni atë (Pro-
fetin) me këto ngatërresa, dijeni se Allahu është 

The Prohibition (Sūrah Al-Taḥrīm)
 Topic of the Sūrah:

Emphasis on spiritually developing the Prophetic 
household, so that it becomes exemplary for a fam-
ily and community.

 Explanation:
1  O Messenger! Why do you make impermissible 

that which Allah has made permissible for you, i.e. 
making use of your servant girl Mariah, wanting to 
please your wives in doing so after they expressed 
protective jealousy over her? Allah is Forgiving to-
wards you and is Merciful to you.

2  Verily, Allah has legislated for you to break your 
oaths by giving expiation if you find something bet-
ter than the oaths your took or if you go against 
them. Allah is your helper and He is The Knower of 
your circumstances and what is best for you; He is 
The Wise in His legislation and decree.

3  And remember when the Prophet (peace be 
upon him) mentioned something only to Ḥafṣah, 
and that was that he will never again go close to his 
wife Mariah. So after Ḥafṣah informed ‘Ā’ishah of 
the information, and Allah informed His Messenger 
of his secret having been spread, he reprimanded 
Ḥafṣah and told her part of what she had said, not 
mentioning another. So she asked him, “Who in-
formed you of this?” He replied, “The Knower of 
everything and The Aware of every hidden thing 
informed me of it.”

4  It is your duty that you both repent, because 
your hearts have inclined towards liking something 
the Messenger of Allah (peace be upon him) dis-
liked, i.e. staying away from his servant girl and 
forbidding her upon himself. And if you insist upon joining forces against him, then know that Allah is his guardian and 
helper, and so is Gabriel and the best of believers. The angels are also his helpers and supporters after Allah against those 
who cause inconvenience to him.

5  It is very likely that if His Messenger was to divorce both of you, Allah may He be glorified will give him wives better 
than you, who are submissive to his instructions, believing in Allah and His Messenger, obedient to Allah, repenting of 
their sins, devoted to their Lord, fasting; previously married and virgins whom no one except the Messenger has touched. 
However, he did not divorce them.

6  O those who have faith in Allah and act according to what He has legislated for them! Put up a barrier for yourselves 
and your families against a huge fire which is stoked with people and stones. Appointed over this fire are tough angels 
who are harsh to whoever enters it. They do not disobey the command of Allah when He commands them, and they do 
whatever He commands them to do without hesitation or showing weakness.

7  The disbelievers will be told on the day of resurrection: O you who have disbelieved in Allah! Do not make excuses 
today for the disbelief and sins you used to commit, because your excuses will not be accepted. Today, you will be requit-
ed only for the disbelief in Allah and rejection of His Messengers you used to perpetrate in the world.

 Beneficial Points:
1. Expiation for oaths has been legislated.
2. Allah mentions the status of the Prophet (peace be upon him) according to his Lord, and His defending him.
3. A believer is responsible for himself and his family.

٦٦١٢
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e kanë vepruar si ju!”
11  Ndërsa atyre që besuan e që mendojnë se të qenit e tyre nën dhunën e presionin e mohuesve dhe të hipokritëve do 

të ndikojë negativisht në besimin e tyre, Allahu u sjell si shembull gruan e Faraonit, kur ajo besoi e iu drejtua Zotit të 
vet dhe tha: “O Zoti im, më ndërto pranë Teje një shtëpi në Xhenet dhe më shpëto nga mizoria e Faraonit dhe e keqja e 
punëve të tij! Më shpëto mua nga ky popull zullumqar e keqbërës që e duan të keqen më shumë se të mirën!” 

12  Si dhe shembullin e Merjemes, bijës së Imranit, e cila e ruajti nderin e saj në mënyrën më dinjitoze, pastaj Ne fry-
më në të (nëpërmjet Xhebrailit) një shpirt prej shpirtrave Tanë, duke lindur kështu Isain. Ajo u besoi me plot bindje 
premtimeve të Zotit dhe librave të zbritura prej Tij. Ajo ishte e përulur dhe prej atyre që zbatojnë porositë e Allahut e 
i luten Atij gjithmonë. 

 Mësime nga ajetet:
 Pendimi i sinqertë në këtë botë, që të të falen gjynahet, është më i sigurt se në errësirën e asaj dite.
 Xhihadi(kundërpërgjigjia) me dije, argument dhe, nëse e kërkon nevoja, edhe me luftë, tregon rëndësinë e madhe që 
ka shpëtimi i njerëzve prej asaj që Allahu ka përgatitur për mizorët e mohuesit e Tij.
 Afërsia e lidhjeve miqësore dhe familjare nuk ka për t’i sjellë njeriut asnjë dobi në Ditën e Gjykimit, nëse ata i ndan 
besimi.
 Dëlirësia e largimi prej çdo vesi e sjelljeje të keqe është veçori e besimtareve të mira e të përkushtuara.

8  O ju që keni besuar, e i zbatoni porositë e Alla-
hut! Pendohuni sinqerisht tek Allahu për të gjitha 
gjynahet, sa jeni në këtë botë, me shpresën se Zoti 
ka për t’ua fshirë të këqijat dhe ka për t’ju futur në 
kopshtet e Xhenetit, nën kështjellat e pemët e të cilit 
rrjedhin lumenjtë e përjetësisë në Ditën e Gjykimit. 
Atë ditë kur Allahu kurrsesi nuk ka për ta poshtë-
ruar Lajmëtarin e Vet dhe as ata që patën besuar së 
bashku me të (Sahabët), siç ka për t’i poshtëruar 
hipokritët. Në errësirën e asaj dite besimtarëve do 
t’u prijë drita e punëve të tyre përpara dhe në të 
djathtë të tyre për të hyrë në Xhenet. Pasi të shohin 
se si Allahu i poshtëron hipokritët në mesin e tyre, 
duke ua fikur dritën e veprave sipërfaqësore që kanë 
bërë për tu dukur në jetën e dynjasë, besimtarët do 
të thonë: “O Zoti ynë! Na e plotëso e na e mbaj edhe 
më shumë dritën tonë, derisa të hyjmë në Xhenet 
dhe na i fal neve padrejtësitë e gjynahet, se me të 
vërtetë Ti ke mundësi për çdo gjë!”

9  O Nebij (Lajmëtar) i Allahut! Kundërpërgjigjju 
mohuesve e hipokritëve që pengojnë njerëzit prej 
shpëtimit e tregohu i ashpër ndaj tyre, para se t’i 
zërë ndëshkimi i Allahu e vendkthimi i tyre të jetë 
Xhehenemi, se ndoshta kthehen dhe besojnë. Nuk 
ka vendkthim më të keq për ta se Xhehenemi!

10  Atyre që mohuan e mendojnë se pasja e ndonjë 
afërsie me besimtarët ndoshta ka për t’i shpëtuar 
ata në botën tjetër, Allahu u sjell shembull gruan e 
Nuhut dhe gruan e Lutit. Ato, edhe pse ishin nën 
kurorën e dy prej robërve Tanë vepërmirë, sërish 
nuk u treguan besnike ndaj tyre, prandaj ajo afërsi 
nuk u solli atyre asnjë dobi për të shpëtuar prej 
dënimit të Allahut, e (në jetën e varrit) atyre u është 
thënë: “Hyni tani në turmën e atyre që do të hyjnë 
në zjarr, së bashku me ata që do të hyjnë pas jush 

8  O those who have faith in Allah and act accord-
ing to what He has legislated for them! Repent to 
Allah sincerely for your sins; Allah will erase your 
sins from your records and enter you into gardens 
on the, under the palaces and trees of which rivers 
flow, on the Day of Judgement: a day on which Al-
lah will not humiliate the Prophet nor those who 
had faith with him, by entering them into the hell-
fire. Rather, their light will shine in front of them 
and their right sides on the Bridge, and they will be 
saying: “O our Lord! Perfect for us our light so that 
we can enter Paradise and not be like the hypocrites 
whose light dies out at the Bridge; and forgive our 
sins for us, because You are indeed, capable of 
everything. You are not incapable of perfecting our 
light and forgiving our sins.”

9  O Messenger! Strive against the disbelievers 
with the sword, and against the hypocrites with 
your tongue and upholding the punishments. And 
be harsh against them so that they fear you. The 
abode they will end up in on the Day of Judgement 
is hell, and that abode is a very evil abode indeed.

10  Allah gives an example of those who disbelieve 
in Allah and His Messenger that their relationship 
with the believers will not benefit them in any con-
dition: the example of the two wives of two of the 
prophets of Allah: the wives of Noah and Lot. For 
verily they were wives to two pious servants, but 
they deceived their husbands by preventing from 
the path of Allah and helping the people of disbelief 
from their nations. Their being wives of these two 
pious servants did not help them, and it will be said 
to them: “Enter into the hellfire amongst the disbe-

lievers and transgressors entering it.”
11  And Allah also mentions an example to those who have faith in Him and His Messengers, that their connections with 

the disbelievers will not harm them or affect them as long as they remain steadfast upon the truth: the example of the 
wife of Pharaoh when she said: “O my Lord! Build a house for me near You in Paradise, and save me from the tyranny 
of Pharaoh, his might and his evil deeds; and save me also from the people who wrong themselves by following him in 
his transgression and oppression.”

12  And Allah also mentions an example for those who have faith in Him and His Messengers, in the condition of Mary 
the daughter of ‘Imrān who safeguarded her private parts from fornication, so Allah commanded Gabriel to blow into her 
due to which she fell pregnant through the power of Allah with Jesus the son of Mary, without a father. She also believed 
in the religions of Allah and the books revealed to His Messengers, and she was obedient to Allah by fulfilling His com-
mands and refraining from the things He did not allow.

 Beneficial Points:
1. Sincere repentance is a means of every goodness.
2. Relationships through allegiance or blood will not benefit on the Day of Judgement if there is a difference in religion.
3. Chastity and keeping far away from suspicion are among the qualities of pious believing women.
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