
kemi bërë shkëmbinj, në formë meteorësh, për të gjuajtur e djegur me ta djajtë, të cilët tentojnë të ngjiten në qiell të përgjojnë bisedat 
e vendimet e engjëjve, që t’ua përcjellin pastaj fallxhorëve e magjistarëve të tyre në tokë, për të cilët Ne kemi përgatitur vuajtjen me 
Zjarr. 

6  Sa u përket atyre që e mohuan Krijuesin e tyre, qoftë duke ia dedikuar fatin e tyre në Tokë yjeve apo rastësisë apo duke u besuar 
djajve e magjistarëve, në vend të besimit në Zot dhe tek të dërguarit e Tij, atyre Ai u ka përgatitur vuajtjen e Skëterrës, si ndëshkim për 
mohimin e tyre. E nuk ka përfundim më të keq se ai!

7  Kur ata të hidhen në thellësinë e Skëterrës, do t’ia dëgjojnë ushtimën e fortë dhe të tmerrshme, ndërkohë që ajo është duke zier, 
ashtu siç zien vorba në zjarr, 8  që gati sa nuk shpërthen e bëhet copë-copë, prej zemërimit të Allahut ndaj atyre që hyjnë në të. Sa 
herë që në thellësitë e Skëterrës hidhet ndonjë turmë jobesimtarësh, rojtarët e saj u drejtohen atyre dhe i pyesin: “A nuk ju erdhi juve 
askush, që t’ju paralajmëronte e t’ju frikësonte prej këtij përfundimi?!”

9  Jobesimtarët përgjigjen: “Sigurisht! Ne na erdhi një paralajmërues, por ne e konsideruam fjalën e tij gënjeshtër dhe i thamë: “Allahu 
nuk ka zbritur kurrë ndonjë shpallje dhe ti, o i dërguar je në një humbje të madhe, larg nga e vërteta”.  

10  Aty thonë të dëshpëruar: “Ah, sikur ta kishim dëgjuar atë që na thonin apo t’i kishim menduar fjalët e tyre, me siguri sot nuk do të 
kishim qenë në mesin e banorëve të Skëterrës!”

11  Pra, tani i pranokan gjynahet e tyre, pasi përfunduan në të?! Sa e largët është mëshira për banorët e Skëterrës!
- Pasi Allahu përmend karakteristikat e mohuesve dhe ndëshkimin e tyre përmend karakteristikat e besimtarëve dhe shpërblimin e 
tyre, duke thënë:

12  Vërtetë, ata të cilët, edhe kur janë në vetmi, i druhen Krijuesit të tyre e i kërkojnë falje për gjynahet, sigurisht që për ta do të ketë 
falje dhe shpërblim të madh prej Tij, e ai është Xheneti i përjetshëm!

 Mësime nga ajetet:
 Me njohjen e urtësisë së krijimit të vdekjes e të jetës pas saj, bëhet obligim garimi me kohën për të bërë vepra të mira dhe për të 
kërkuar falje para se të trokasë vdekja.  Zemërimi dhe tërbimi i Xhehenemit, në mënyrë kaq të ashpër ndaj mohuesve, vjen si pasojë 
e xhelozisë e hakmarrjes së tij për Allahun e Lartësuar!  Bashkëpunimi i magjistarëve dhe fallxhorëve me xhindët dhe besimi tek ata 
është kufër (mohim) i Allahut e i Fjalës së Tij, për të cilët Allahu ka përgatitur vuajtjen në Skëterrën e Xhehenemit.  Bindja ndaj Allahut 
e frikërespekti ndaj Tij, edhe atëherë kur njeriun nuk e sheh askush, është shkak i arritjes së faljes së sigurt dhe i hyrjes në Xhenet.

SURJA “EL-MULK”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures
Shpalosja e pushtetit dhe fuqisë Madhështore të 
Allahut, për të ringjallur frikërespektin ndaj Tij dhe 
për tërhequr vërejtjen prej ndëshkimit të Tij.

 Shpjegimi i ajeteve
1  I Lartëmadhëruar është Ai, në Dorën e të Cilit është 

i tërë Pushteti, i qiejve e i Tokës, si në këtë jetë, ashtu 
edhe në jetën tjetër!Ai është Kadir (i Mundshëm), që ka 
mundësi për çdo gjë!

2  Ai e ka krijuar vdekjen (si fund për ju) në këtë botë 
dhe ka krijuar jetën (si shpërblim për ju) në botën tjetër, 
vetëm që t’ju vërë në provë - o njerëz -(e ta shihni edhe 
ju vetë) se kush prej jush është më vepërmiri ndër ju dhe 
përse Ai ka për ta shpërblyer atë me shpërblimin më të 
mirë. Ai është El-Azijz (i Plotfuqishmi), që bën çfarë të 
dëshirojë dhe është El-Gafur (Gjynahfalësi), që fal cilindo 
që i kërkon falje. 

3  Ai është i Cili i krijoi shtatë palë qiej, njëri mbi tjetrin 
dhe ti (o njeri)- kurrë nuk do mund të gjesh në krijimin e 
Rrahmanit (të Gjithëmëshirshmit) ndonjë mospërputhje, 
si diçka të kotë e të panevojshme. Atëherë, hidhe vësh-
trimin tënd tek krijimi i Tij dhe shih në gjen dot ndonjë 
plasaritje a përplasje?!

4  Pastaj hidhe vështrimin sërish dhe jo vetëm që nuk 
ke për të gjetur asnjë pasaktësi, por, vëzhgimi yt hetues 
ka për t’u tërhequr i molisur e i lodhur prej përpjekjes së 
kotë për të gjetur diçka aksidentale apo kaotike. 

5  Madje, Ne e kemi zbukuruar qiellin e kësaj bote me 
ndriçues të afërt e të largët (siç janë dielli, hëna, planetet 
ndriçues, yllin polar dhe yjet e largëta). Disa prej tyre i 

The Dominion (Sūrah Al-Mulk)
 Topic of the Sūrah:

Emphasis on making clear the perfection of the 
kingdom of Allah and His power, whilst encour-
aging fearing Him and warning against his punish-
ment.

 Explanation:
1  The goodness of Allah who solely possesses the 

kingdom is great and abundant. He is capable of 
everything, Nothing is outside His ability.

2  The one who created death and life to test you, 
O people, which one of you is better in terms of 
actions. He is the Almighty who no one can over-
power; the Forgiving of the sins of whichever of 
His servants repents to him.

3  The one who created the seven heavens, each 
one layered above the one before it without touch-
ing it. O observer! You will not witness any dis-
crepancy or misappropriation in the creation of Al-
lah. So look again, do you see cracks or splits? You 
will never see them; you will only see a perfect, 
masterful creation.

4  Then, look again time after time; your eyesight 
will return humiliated without having found any 
defect or fault in the creation of the heaven; ex-
hausted without being able to see.

5  And verily I adorned the nearest sky to the earth 
with shining stars, making them shoot and repelling 
with them the satans with them who try to eaves-
drop. I have also prepared for them a blazing fire 
in the afterlife.

6  And for those who disbelieve in their Lord, on 
the Day of Judgement there is the punishment of a 
raging fire. Very evil is place they will return to.

7  When they will be thrown into the hellfire, they will hear an extremely evil sound: it will be bubbling like a boiling 
pot.

8  It almost bursts within itself and comes apart due to its extreme rage over those that are thrown into it. Each time a 
group is thrown into it from the disbelievers, the angels appointed over it will ask them scoldingly: “Did a Messenger not 
come to you in the world, warning you of the punishment of Allah?”

9  The disbelievers will say, “Indeed! A Messenger did come to us warning us of the punishment of Allah but we rejected 
him, and we said to him, “Allah did not reveal any revelation. O Messengers! You are in nothing but clear deviance from 
the truth.””

10  The disbelievers will say, “If we had listened attentively, or had thought clearly like the one who can differentiate the 
truth from falsehood, we would not have been amongst the people of the hellfire. Rather, we would have had faith in the 
Messengers and believed in whatever they brought, being from the people of Paradise.”

11  So they will confess against themselves to having disbelieved and rejected, thereby being worthy of the hellfire. So 
away with the people of the hellfire!

12  After Allah mentions the traits of the disbelievers and their requital, he follows it up with mentioning the qualities of 
the people of faith and their requital, saying: “Indeed, those who fear Allah in privacy, they will be forgiven for their sins 
and will get a great reward, i.e. Paradise.”

 Beneficial Points:
1. Allah created death and life to test the actions of His servants.
2. Allah’s creation is free of any faults; it is perfect.
3. Hell will be furious with the disbelievers and angry, in protective jealousy for Allah may He be glorified.
4. Confession is a clear evidence against the confessor.

٦٧٣٠
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nuk i fshihet asgjë prej punëve të tyre.
20  E kush na qenka ajo ushtria juaj, që do mund t’ju ndihmojë juve (të mos bini edhe ju në thellësinë e tokës), nëse nuk 

do ta bënte këtë Rrahmani (i Gjithëmëshirshmi)?! Kështu ndodh kur mohuesit bien pre e mashtrimit.
21  E kush na qenka ai që paska për t’ju furnizuar, nëse Zoti ua ndërpret furnizimin e Vet (rënien e shiut, shtimin e bimëve, 

të kafshëve e të gjallesave)?! Askush! Mirëpo ata janë thelluar në arrogancën e përçmimin e tyre.
22  A mos vallë, ai që ecën i kërrusur me fytyrën përmbys për shkak të dobësisë e pleqërisë, është më i udhëzuar për të 

ndjekur rrugën e drejtë, apo ai që ecën drejt e i balancuar për shkak të fuqisë e rinisë?!
23  Thuaju:“Ai, pra, është që ju solli juve në ekzistencë dhe jua ka mundësuar të dëgjuarit, të shikuarit dhe zemrat, në 

mënyrë që ju t’i jeni mirënjohës për këtë. Sa pak mirënjohje tregoni!”
24  Thuaju: “Ai ju ka shumuar juve nëpër Tokë dhe tek Ai keni për t’u mbledhur përsëri!”.
25  Por, në vend që ata të përgatiten për takimin me Të, të pyesin me ironi: “Kur do na u realizoka ky premtim, me të 

cilin ju po na paralajmëroni, nëse jeni të sinqertë?!”
26  Thuaju, o i Dërguar: “ Dija rreth saj është vetëm tek Allahu dhe unë jam vetëm një paralajmërues dhe kam obligim 

vetëm t’ju sqaroj në një formë sa më të plotë!”.

 Mësime nga ajetet:
 Mbikëqyrja e njohja e Allahut, për çdo brendësi e çdo deklarim të njerëzve, përbën bazën e drejtësisë absolute hyjnore 
në Ditën e Gjykimit. Po kështu dhe butësia e Tij ndaj krijesave në këtë botë.
 Argumentet e fuqisë dhe mirësisë së Allahut ndaj njerëzimit janë argumente që tregojnë të drejtën e Tij mbi njerëzit. 
Gjithashtu, mohimi i Tij do ketë ndëshkim të pafalshëm si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër.
 Mohimi i Allahut është padrejtësi dhe pasiguri, ndërsa besimi i Tij është udhëzim dhe shpëtim. 

13  Në daçi fshiheni (o njerëz)- fjalën tuaj e në 
daçi shpreheni atë haptas, por Ai është Alim (i 
Gjithëdijshëm) për gjithçka që gjendet në brendësitë 
tuaja!

14  E si të mos e dijë të fshehtën tuaj, ndërkohë që 
Ai Vetë e ka krijuar të fshehtën dhe Ai është edhe 
më i fshehtë se e fshehta juaj?! E megjithatë, Ai 
është El-Latif (i Buti), që nuk ju merr në llogari 
për ato që mbani në brendësi dhe është El-Khabir 
(i Mirinformuari), që do t’ju marrë në llogari vetëm 
për ato që e informojnë engjëjt për veprat tuaja e 
që e dëshmojnë edhe vetë njerëzit.

15  Është Ai që e ka bërë Tokën për ju të shtruar 
e të butë, për të ecur e banuar mbi të, kështu që 
udhëtoni në të dhe ushqehuni prej furnizimit, që Ai 
ju ka mundësuar. Dijeni se të gjithë do të ktheheni 
një ditë tek Ai, prandaj mos bëni vepra, për të cilat 
keni për t’u penduar më vonë. 

16  A mos keni ndonjë garanci prej Atij që është në 
qiell, që Ai të mos e shembë tokën së bashku me ju, 
për gjynahet tuaja, sapo ajo të fillojë të dridhet?!

17  Apo mos keni ndonjë garanci prej Atij që është 
në qiell, se Ai nuk ju çon një stuhi gurësh për gjy-
nahet tuaja?! Vazhdoni pra, se keni për ta kuptuar 
se çfarë ishte paralajmërimi Im!

18  Në të vërtetë, paralajmërimin Tim e patën kon-
sideruar gënjeshtër edhe ata popuj që qenë përpara 
tyre (mohuesit që i pranojnë gjynahet në Skëterrë). 
Prandaj, a nuk u mjaftoi që ta kuptonin se si ishte 
mohimi Im?!

19  Vallë, a nuk i shihnin ata shpendët përmbi 
kokat e tyre si i shtrinin e i mblidhnin krahët në 
fluturim, që ta kuptonin se ato nuk i mbante askush 
në ajër, përveç Rrahmanit (të Gjithëmëshirshmit)?! 
Sigurisht që Ai është Shikuesi i çdo gjëje dhe Atij 

13  O people! Speak secretively or openly; Allah 
hears it anyway. Indeed, He may He be glorified is 
aware of whatever is in the hearts of His servants; 
nothing is hidden from Him in that regard.

14  Does the one who created all creation not know 
of the secret, and that which is more inconspicuous 
than the secret? He is The Kind to His servants; The 
Aware of their affairs. Nothing is hidden from Him 
in that regard.

15  He is the one who made the earth soft and easy 
for you to live on, so travel around to its edges and 
eat from the provision He has prepared for you 
within it. To Him alone you will be resurrected for 
accountability and requital.

16  Do you feel safe from the being in the heavens 
that He may cause the earth to split beneath you, 
just as He caused it to split beneath Korah, despite 
it having been soft and easy to live on? It could 
suddenly shake with you on it, after being firm and 
solid.

17  Or do you feel safe from the being in the heav-
ens that He could rain down stones upon you just 
like He did upon the people of Lot? Then you will 
realise, when you see My punishment for your-
selves, My warnings to you. But you will never be 
able to benefit from them after having witnessed 
the punishment.

18  Verily, the nations that came before these idol-
aters rejected, and so the punishment of Allah de-
scended upon them after they insisted in their dis-
belief and rejection, so how was My disavowal of 
them? Verily, it was a severe disavowal.

19  Do these rejectors not see the birds above them 
flying in rows, side by side with one another? What stops them from falling to the ground, except Allah? Indeed, He is 
The Seeing of everything, nothing is hidden from Him.

20  O disbelievers! There is no army that can save you from the punishment of Allah if He decides to punish you. The 
disbelievers are in nothing but deception; Satan has deceived them and they have fallen into his deception.

21  And there is no one that can sustain you if Allah stops His provisions from reaching you. Rather, the crux is that the 
disbelievers have prolonged in transgression, arrogance and refusal of the truth.

22  So is the one who walks while falling on his face i.e. the idolater more guided, or the believer who walks upright on 
the straight path?

23  O Messenger! Say to these idolaters who reject: “Allah is the one who created you and made for you ears through 
which you hear, eyes with which you see, and hearts through which you think. Little do you show gratitude to Him for 
the blessings He has conferred upon you.

24  O Messenger! Say to these idolaters who reject: “Allah is the one who dispersed you on earth and made you spread 
upon it, not your idols which cannot create anything. To Him alone you will be gathered on the Day of Judgement for 
accountability and requital, not your idols. So fear Him and worship Him alone.

25  And the rejectors of the resurrection, thinking it to be far-fetched, say, “O Muhammad! When will this promise that 
you and your companions promise us with, happen, if you are truthful in your claim that it will occur?”

26  Say, O Messenger: “The knowledge of the Hour is with Allah; only He knows when it will occur. I am only a clear 
warner in my warning to you.”

 Beneficial Points:
1. Allah is aware of what the hearts of His servants conceal.
2. Disbelief and sins are causes of the punishment of Allah in the world and the afterlife.
3. Disbelief in Allah is darkness and confusion, while faith in Him is light and guidance.
4. The knowledge of the hour is only with Allah alone.
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të cilin ata shkruajnë!
2  Falë Mirësisë së Zotit tënd (o Muhamed ti nuk je aspak i çmendur. Prandaj mos e zbeh thirrjen tënde për shkak të 

fjalëve të tyre, për të të dëshpëruar dhe penguar ty prej thirrjes tënde!
3  Sigurisht që ti, për mundin e përçimit të Mesazhit tek njerëzit ke shpërblim të pallogaritshëm dhe të pandërprerë tek 

Allahu dhe vetëm Atij t’i jesh mirënjohës. 
4  Me të vërtetë që ti ke moralin më të lartë me butësinë, mirësjelljen e dhembshurinë që ke ndaj njerëzve dhe me 

fisnikërinë, durimin dhe faljen e tyre, duke dëshiruar me këtë udhëzimin e tyre.
5  Bëhu i qëndrueshëm në këtë rrugë, pasi ke për ta parë së shpejti, ashtu si edhe ata kanë për ta parë, 6  se kush prej 

jush qenka vënë në sprovë (prej Zotit), në lidhje me qëndrueshmërinë në të dy krahët.
7  Vërtetë që Zoti yt e di shumë mirë se kush ka dalë nga Rruga e Tij, ashtu sikurse Ai e di shumë mirë se kush është 

prej të udhëzuarve.
8  Kështu që mos ia vë veshin asaj që ata thonë për ty dhe as mos u ndiko teksa hiqen si besimtarë, por që assesi nuk 

pranojnë të të besojnë si të Dërguarin e Zotit.
9  Ata dëshirojnë që ti të bësh lëshime në këtë çështje dhe pastaj të mos marrin më seriozisht.

10  Mos iu bind askujt që për çdo gjë vetëm rri duke u betuar, por që në të vërtetë ai është i poshtër,
11  servil dhe lajkatar, që vazhdimisht bart fjalë, për të mbjellë të keqen mes njerëzve dhe për t’i përçarë,
12  duke u bërë kështu një pengues i së mirës (udhëzimit), armiqësor ndaj së Vërtetës dhe gjynahqar ndaj Zotit,
13  i ashpër e i pashpirt ndaj njerëzve dhe mbi të gjitha edhe lapërdhar, që nuk mbron asnjë vlerë njerëzore,
14  e që njerëzit e respektojnë vetëm sepse ai është njeri me pasuri dhe shumë fëmijë, të cilit edhe 15  nëse i lexohen 

ajetet (vargjet) Tona, ai përsëri i qëndron asaj që pati thënë më parë: “Këto janë përralla të të parëve!”
16  Atij Ne kemi për t’ia thyer hundët!

 Mësime nga ajetet:
 Morali i Pejgamberit j ishte Kurani, moral i cili i tejkalonte çdo arritje njerëzore. 
 Cilësitë e mohuesve janë negative dhe besimtari duhet të largohet prej tyre e shoqërisë që i ka ato. 
 Kush betohet shumë, i bie vlera tek Allahu dhe i bie rëndësia dhe pozita tek njerëzit.

27  Pasi mohuesve të tillë u erdhi vdekja papritur 
dhe prekën nga afër realitetin e Botës Tjetër, fytyrat 
e tyre u vrenjtën e u nxinë, prej frikës e dëshpërimit 
për çfarë panë. Engjëjt e caktuar për t’ua marrë 
shpirtrat, me po të njëjtën ironi, u thonë: “Ja, pra, 
kjo është ajo që ju e kërkonit t’ju vinte sa më parë!” 

28  Thuaju, o i Dërguar, idhujtarëve mohues në 
formë kritike: “Më tregoni nëse Allahu ma merr 
jetën mua dhe besimtarëve që janë me mua, 
ose na mëshiron, duke na e zgjatur jetën, kush 
do t’i shpëtojë jobesimtarët prej ndëshkimit të 
dhembshëm?!” Askush nuk do t’i shpëtojë prej tij. 

29  Thuaju: “Ai është Rrahmani (i Gjithëmëshirshmi), 
i Vetmi që mund të na shpëtojë prej zemërimit të 
Vet. Ne tashmë i kemi besuar Atij në ato që na ka 
zbritur dhe vetëm tek Ai jemi mbështetur, që të 
na mëshirojë e shpëtojë. Ju keni për ta kuptuar së 
shpejti se kush prej nesh është në humbje të qartë!”.

30  Thuaju (o i Dërguar) mohuesve të tillë, që për 
shkak të arrogancës, mendojnë se nuk kanë nevojë 
për Mëshirën e Tij: “Më tregoni për ujin, që ju e 
nxirrni prej puseve tuaja: nëse ai do të humbiste në 
thellësi të tokës, atëherë kush do mund t’jua kthente 
edhe njëherë atë ujë të bollshëm që ju kishit?!”

SURJA “EL-KALEM”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures
Dëshmia e Allahut për moralin e lartë të Profetit 
j, mbrojtja dhe forcimi i tij nga Allahu.

 Shpjegimi i ajeteve
1  Nûn. Pasha lapsin dhe pasha atë (papirus) mbi 

27  So when the promise will come upon them and 
they will see the punishment close to them on the 
Day of Judgement, the faces of those who disbe-
lieved in Allah will change and become dark. And 
it will be said to them, “This is what you used to ask 
for and want hastily!”

28  O Messenger! Say to these rejecting idolaters, 
reprimanding them: “Tell me, if Allah was to case 
death to me and to those with me i.e. the believers, 
who will save the disbelievers from a painful pun-
ishment?” No one will ever save them from it.

29  O Messenger! Say to these idolaters: “He is 
The Merciful who invites you to worshipping Him 
alone. We have brought faith in Him, and upon Him 
alone we rely for our affairs. You will soon know, 
inevitably, who was in clear deviance and who was 
on the straight path.”

30  O Messenger! Say to these idolaters: “Tell me, if 
the water you drink from was to seep away into the 
earth and you could not get to it, who then would 
bring you abundant, flowing water?” No one other 
than Allah could.

The Pen (Sūrah Al-Qalam)
 Topic of the Sūrah:

Emphasis on making the knowledge of the Prophet 
(peace be upon him) and his creation clear, while 
supporting him after the idolaters attacking him.

 Explanation:
1  The discussion on similar letters has already 

passed in Sūrah Al-Baqarah. Allah takes an oath on 
the Pen and whatever the people write with their 
pens.

2  O Messenger! You are not a madman, due to the messengership Allah has blessed you with. Rather, you are free of 
the insanity the idolaters accuse you with.

3  Indeed, there is definitely a great, everlasting reward for you for your conveying the message to the people, without 
there being a favour outstanding upon you for anyone.

4  And indeed, you are definitely on the greatest of character that the Qur’ān has brought; you are embodied with it to 
the most perfect degree.

5  So you will soon see, and these rejectors will also see.
6  When the truth is revealed, who from amongst you was actually a madman.
7  O Messenger! Indeed, your Lord knows of whoever deviates from His path, and He is best aware of those who are 

guided to it. Therefore, He knows that they are the ones who have deviated from it, and that you have been guided to it.
8  So, O Messenger, do not follow the rejectors in what you have brought.
9  They wish that you were soft and compromising towards them in matters of religion, so they can be soft and kind to 

you in return.
10  And do not follow anyone who frequently takes false oaths, and is vulgar.
11  Who frequently backbites the people, and bears tales between them to cause division between them.
12  Who often prevents goodness and oppresses the people in their wealth, their dignity and their lives; who is a habitual 

sinner and disobeyer.
13  Who is stubborn and rude, one residing among his people without being related to them.
14  Just because he is a person of wealth and many sons, he is too arrogant to have faith in Allah and in His Messenger.
15  When My verses are read to him, he says, “This are the tales written of the people of the past.”

 Beneficial Points:
1. The Messenger (peace be upon him) is an embodiment of the character of the Qur’ān.
2. The traits of the disbelievers are blameworthy traits. It is obligatory upon a believer to distance himself from them, and 
from following anyone with them. 

٦٨٥٢

JUZ 29564

564

EL-KALEM



çdo të mete e mangësie, që ne mendonim për Të! Me të vërtetë, ne i paskemi bërë keq vetes tonë, me përshtypjen e gabuar që patëm 
ndaj Tij, kur menduam se Ai nuk e di atë që bëjnë njerëzit, duke u treguar mosmirënjohës për mirësinë e Tij!”

30  Pastaj iu kthyen njëri-tjetrit me qortime për çfarë kishin bërë, madje edhe ndaj të atit.
31  Të penduar thoshin: “Oh, mjerimi ynë, ne paskemi qenë vërtet arrogantë e të poshtër, duke mos e pranuar se e gjithë pasuria jonë i 

përket vetëm e Allahut dhe se vetëm Ai ka të drejtë mbi të, që ne t’u bënim mirë njerëzve, ashtu siç edhe Ai na pati bërë mirë neve!
32  Ndoshta për shkak të pendimit tonë, Zoti ynë ka për të na e kompensuar këtë dhe na e mundëson një kopsht edhe më të mirë se atë 

të babait tonë besimtar. Ne vetëm tek Zoti ynë e mbajmë shpresën!” 33  I tillë do të jetë ndëshkimi për çdo mosmirënjohës që nuk ia 
ka frikën Allahut për çdo padrejtësi. Por dënimi në Botën Tjetër do të jetë shumë herë më i madh, nëse ata arrijnë ta kuptojnë vërtet 
këtë! 34  Nuk ka dyshim, se për të devotshmit, të cilët i zbatojnë porositë e Allahut dhe ruhen prej gjynaheve, përfundimi do të jenë 
kopshtet e mirësisë së përjetshme, ku do jenë përgjithmonë. 35  A menduat se Ne do t’i bëjmë ata që i përulen e i nënshtrohen Allahut 
të barabartë me kriminelët?! 36  Ç’është me ju e si mund të gjykoni me këtë gjykim kaq të padrejtë?! 37  Apo mos keni ndonjë libër 
hyjnor, prej të cilit ju mund të nxirrni mësime, 38  e prej asaj që mësoni në të, paskeni të drejtë zgjedhjeje, që nëse doni besoni dhe 
nëse doni mohoni?! 39  Apo mos keni ndonjë garanci prej Nesh, që Ne ia paskemi bërë detyrë Vetes e që do zgjasë deri në Ditën e 
Kijametit(Ringjalljes), se jeni ju, në të vërtetë, që e vendosni nëse do të shpëtoni atje apo jo?!

40  Pyeti (o i Dërguar) se kush prej tyre e mori këtë garanci (prej Nesh), për këtë që po pretendojnë?!
41  Apo mos ata kanë zota të tjerë krahas Allahut që ua kanë premtuar diçka të tillë?! Le të vijnë së bashku me zotat e tyre, në Ditën e 

Gjykimit, nëse janë të sinqertë në atë që pretendojnë.
42  Ditën kur të zbulohet shumë ngjarje të tmerrshme e shpinat e tyre të bëhen si një kockë dhe t’u bëhet thirrja njerëzve që t’i përulen 

e t’i bien në sexhde Krijuesit të tyre. Atë ditë, vetëm ai që i pati bërë sexhde në dynja do mund t’i përulet Atij. Ndërsa ata që nuk kanë 
dëshiruar të bëjnë sexhde, as atë ditë nuk do të munden.

 Mësime nga ajetet:
 Privimi i të varfërve prej të drejtës që u takon nga pasuria e të pasurit është shkak për humbjen e saj.  Me ndëshkimin e pjesshëm 
të robërve në këtë botë, nëse ata janë gjynaharë por besimtarë, Allahu u dëshiron atyre të mirën, në mënyrë që të pendohen dhe t’i 
kthehen Rrugës së Tij.  Kurrsesi nuk ka për të qenë besimtari dhe jobesimtari i njëjtë në shpërblim tek Allahu, ashtu siç nuk mund të 
jenë të njëjta as cilësitë e secilit prej tyre, ku njëri është i përulur e tjetri është arrogant.

17  Ne, me pasurinë e autoritetin që ua kemi mundësuar 
atyre, vetëm sa i kemi vënë në sprovë, ashtu siç i patëm 
vënë në sprovë edhe pronarët e kopshtit që ua trashëguan. 
Kur ata një mbrëmje u mblodhën e u betuan, se të 
nesërmen do të dilnin për ta vjelë herët në mëngjes, që 
pa zbardhur, në mënyrë që të mos u jepnin të varfërve 
asgjë, ndryshe nga babai i tyre, që gjithmonë u jepte një 
të dhjetën prej prodhimit të saj, 18  dhe nuk bënë asnjë 
përjashtim në betimin e tyre, qoftë edhe për dikë që ishte 
shumë më i varfër se disa të tjerë, apo të paktën të thoshin: 
“In sha’Allah - Në dashtë Allahu!”

19  Mbi kopshtin e tyre u rrotullua një vorbull, prej Zotit 
tënd, ndërkohë që ata ishin ende duke fjetur.

20  I gjithë kopshti, me frutat e pemët e tij, u shndërrua 
i kositur e i shkretë, duke mos mbetur prej tij asgjë prej 
gjëje. 21  Në agim ata u zgjuan duke i thirrur njëri-tjetrit: 

22  “Nxitoni për tek kopshti e puna juaj, para se të vijnë 
të varfërit, nëse vërtetë dëshironi që ta vilni!”

23  Me të dalë jashtë, ata u afruan dhe iu drejtuan njëri-
tjetrit me një zë të ulët, duke thënë:

24  “Të mos bëjë vaki që sot t’ju futet në kopshtin tuaj 
ndonjë nevojtar, sado i varfër qoftë!”

25  Kështu, ata u nisën, duke qenë të vendosur e të bindur 
se ishte e drejta e tyre që t’i pengonin nevojtarët.

26  Pasi e panë se gjithçka në kopsht kishte marrë fund, 
thanë: “Ne paskemi qenë fatkeqë e të humbur!

27  Jo, por, ne paskemi qenë vërtet të privuar, që nuk 
mund ta kemi kurrë atë që dëshirojmë!”

28  Më i arsyeshmi ndër ta u kujtoi se çfarë u kishte 
thënë më parë e u foli: “A nuk ju thashë që ta madhëronit 
Allahun, duke e lartësuar e larguar çdo mendim të gabuar 
në lidhje me Të? Me atë vendim që po merrnit, sikur nuk 
po ia kishit frikën Atij, prandaj Ai kishte për t’ju lëshuar 
ndonjë të keqe?!”

29  Ata thanë: “I Pastër e i Shenjtë është Zoti ynë, larg 

16  I will place a mark on his nose which will stick 
with him and disfigure him.

17  Indeed, I have tested these idolaters with 
drought and hunger, just as I tested the people of 
the garden when they swore that they will quickly 
harvest its fruits in the morning, so that the poor 
cannot eat from them.

18  They did not attribute the matter to Allah among 
themselves, by saying: “If Allah wills”.

19  So I sent a fire to the garden which consumed it 
while its owners were asleep, unable to defend it.

20   It became black, like a dark night.
21  In the morning, its owners called on each other.
22  Saying, “Leave early towards your crop before 

the poor people arrive, if indeed, you wish to har-
vest your crops.”

23  So they made their way towards their crop 
quickly, talking among themselves in hushed tones.

24  They were saying to one another: “No poor per-
son should come to you at the garden today.”

25  They left in the early morning, determined not 
to let anyone get to their crops.

26  Then, when they saw their crops having been 
burnt, they said to each other, “Surely, we have lost 
our way?!”

27  “Nay! We have been deprived of harvesting our 
crops because of us having been determined to pre-
vent the poor from eating them.”

28  The most virtuous among them said, “Did I not 
tell you when you made up your mind to prevent 
the poor from your crops: “Why do you not glorify 
Allah and repent to Him?””

29  They said, “Glory be to our Lord; indeed, we 
wronged ourselves when we decided to prevent the poor from the crops of our garden.”

30  So they began to go back on their words out of regret.
31  They said, regretfully, “How much we have lost! Indeed, we transgressed the limits by depriving the poor of their 

rights.”
32  “It is hoped from our Lord that He gives us better than our garden in return. Indeed, we are desirous towards Him; we 

hope for forgiveness from Him and seek goodness from Him.”
33  I punish those who disobey Me just like I punished these people with the punishment of depravation. And indeed, the 

punishment of the afterlife is greater, if only they were to know its severity and permanence.
34  Indeed, those who are mindful of Allah by fulfilling His commands and refraining from the things He has not allowed, 

will have gardens of pleasure by their Lord, wherein they will live in permanent luxury.
35  Should I make the Muslims the same as the disbelievers in terms of requital, as the idolaters of Makkah claim?
36  O idolaters! What is wrong with you; how can you come to this oppressive, warped conclusion?
37  Do you have a book in which you read that there should be equality between the obedient and disobedient?
38  Indeed, in that book you would then have whatever you choose in the afterlife.
39  Or, do you have covenants with Me weighted with oaths, that you will get whatever you decide for yourselves?
40  O Messenger! Ask those making these statement: “Who is their guarantor for this?”
41  Or do they have associates other than Allah who make them equal in requital with the believers? If so, they should 

bring forth these associates of theirs if they are true in their claim that they have made them equal in requital with the 
believers. 

42  On the Day of Judgement, the horror will become clear and our Lord will expose a part of His Shin. The people will 
be invited to prostrate, so the believers will prostrate, but the disbelievers and hypocrites will remain standing, unable to 
prostrate.

 Beneficial Points:
1. Preventing the right of the poor is the cause of wealth being destroyed.  2. A believer and disbeliever are not equal in 
requital, just as they are not equal in their qualities.  
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e bëri atë të jetë prej njerëzve vepërmirë e pinëdrejtë.
51  Kur ua lexon mohuesve këtë Përkujtim dhe, pasi ata e kanë dëgjuar, gati sa nuk të përpijnë me vështrimet e tyre nga mllefi dhe i 

thonë njëri-tjetrit: “Ai është vërtet i çmendur!”
52  Dhe Kur’ani, që të është zbritur ty është veç këshillë dhe përkujtim për njerëzit dhe xhindët!

SURJA “EL-HAKAH”
Mekase

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

Pohimi se Dita e Kiametit do të vijë dhe gjykimi do të ndodhë pa asnjë dyshim. 

 Shpjegimi i ajeteve
1  Dita e Vërtetë! 2  Po ç’është Dita e Vërtetë?! 3  E nga ta dish ti se ç’është Dita e Vërtetë e pashmangshme? 4  Pasi populli i 

Themudit dhe i Adit e konsideroi gënjeshtër shkatërrimin e tyre, Ne i shfarosëm. 5  Sa i përket popullit të Themudit, ata u shkatërruan 
me një britmë të vetme veç ajo u mjaftoi atyre. 6  Ndërsa sa i përket popullit të Adit, ata u shkatërruan me një stuhi ere të ftohtë dhe 
të pamëshirshme, 7  të cilën e dërgoi Allahu mbi ta për shtatë net e tetë ditë pandërprerë, duke i zhdukur tërësisht. Atëherë, njerëzit 
në vendbanimet e tyre i shihje kufoma të përmbysura, si trungje palmash të çrrënjosura. 8  Ti që pyet rreth Ditës së Vërtetë, a mos po 
shikon ndonjë prej sojit të tyre të ketë mbetur i gjallë?!

 Mësime nga ajetet:
 Durimi është virtyt i lavdëruar e i domosdoshëm për gjithë besimtarët, e në veçanti për thirrësit.  Pendimi i fshin gjynahet e 
mëparshme dhe është shkak që Allahu ta përzgjedhë njeriun e ta bëjë prej robërve të Vet vepërmirë e përmirësues.  Ndëshkimet e 
ndryshme që Allahu ua ka dërguar mohuesve e gjynaharëve të ndryshëm janë argumente të fuqisë dhe të Drejtësisë së Allahut, ku 
dënimi të godet sipas llojit të gjynaheve.

43  Ndonëse me shikime të ndrojtura e duke dëshiruar 
që edhe ata t’i bien në sexhde Allahut, ka për t’i mbuluar 
poshtërimi, sepse ata kanë qenë ftuar t’i binin Atij në 
sexhde sa ishin shëndoshë e mirë dhe nuk iu përulën.

44  Prandaj m’i lër Mua ata që e konsiderojnë gënjeshtër 
këtë Fjalë (Kuranin), sepse do të merrem Unë me ta. Kemi 
për t’i joshur ata drejt shkatërrimit e do ua çojmë dënimin 
nga ajo anë që s’e presin.

45  Unë po i lë ata të vazhdojnë t’i shtojnë gjynahet e 
krimet e tyre, pasi kurthi që kam përgatitur është vërtet i 
fortë dhe askush prej tyre nuk ka për t’i shpëtuar!

46  Apo mos ndoshta ti je duke u kërkuar atyre ndo-
një shpërblim, që, nëse nuk e paguajnë, nuk kanë për të 
shpëtuar?! Për shkak të këtij detyrimi qenkan rënduar, e 
prandaj nuk pranojnë të të ndjekin?!

47  Apo mos ndoshta ata dinë Gajbin (Shkrimin e Allahut) 
dhe janë po ata që e shkruajnë atë, meqë qenkan kaq të 
sigurtë në atë që pretendojnë për veten e tyre, duke mos 
patur nevojë për atë që u thua ti?!

48  Pra, tregohu i duruar, për hir të Vendimit të Zotit tënd, 
të cilin tashmë Ai e ka vendosur mes teje e mes tyre, duke 
ju vënë në sprovë me njëri-tjetrin dhe vazhdo me përhap-
jen e Mesazhit që të kemi obliguar!Mos u bëj si njeriu i 
peshkut (Junusi) që nga zemërimi e padurimi, hoqi dorë 
prej popullit të vet dhe Allahu bëri që ai të përfundonte 
në barkun e peshkut, ku edhe filloi t’i thërriste Zotit të tij, 
në tre errësira (atë të natës, të detit e të barkut të peshkut), 
duke qenë i zemëruar e duke mos e dashur veten.

49  Po të mos i kishte zbritur mirësia prej Zotit pas daljes 
në breg, duke i mundësuar atij hijen, ushqimin e ujin e 
nevojshëm që të merrte veten, ai do hidhej nga peshku 
thjesht si një kufomë e pavlerë. Do hidhej në një breg të 
shkretë dhe përsëri ai do të mbetej i fajësuar, që nuk e 
kreu detyrën e tij.

50  Mirëpo, atë e shpëtoi Zoti i tij, duke e përforcuar dhe 

43  Their eyesight will be humiliated; humiliation 
and regret will overcome them. Yet in the world, 
they were asked to prostrate to Allah while they 
were in safety from what they will be facing on that 
day.

44  O Messenger! Leave me to deal with whoever 
denies this Qur’ān that has been revealed to you. I 
will drive them to the punishment gradually, in a 
way they do not realise that it is a method of leading 
them gradually into destruction.

45  And I give them respite for a short while so that 
they go to extremes in their sin. Indeed, My plan 
regarding the people of disbelief and rejection is 
firm; they will not escape Me nor be safe from My 
punishment.

46  O Messenger! Do you seek a reward from them 
for what you invite them towards, due to which 
they are greatly burdened, being the cause of their 
turning away from you? The reality is the opposite: 
you do not seek any reward from them; so what 
stops them from following you?

47  Or do they have knowledge of the Ghaib from 
which they write whatever proof appeal to them, 
that they then use to argue against you?

48  O Messenger! So wait for the decision of your 
Lord to give them respite and gradually lead them 
into destruction. And do not be like the companion 
of the whale i.e. Jonah (peace be upon him) who be-
came annoyed with his people, and then called out 
to his Lord while distressed in the darkness of the 
sea and the darkness of the stomach of the whale.

49  Had it not been for the mercy of Allah reaching 
him, the whale would have thrown him on a barren 
land, rebuked.

50  But his Lord chose him and made him one of His pious servants.
51  And indeed, those who disbelieve in Allah and reject his Messengers could almost bring you to the ground with their 

eyes due to their extremely sharp glances towards you when they hear this Qur’ān that was revealed to you. While fol-
lowing their desires and turning away from the truth, they say, “Indeed, the Messenger who has brought it is a madman.”

52  Yet the Qur’ān that has been revealed to you is only a reminder and admonition for the humans and the Jinn.

The Inevitable (Sūrah Al-Ḥāq-qah)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the definitive nature of the occurrence of the Day of Judgement; on the truth of the Qur’ān; on promising 
the believers of ease and on warning the rejectors of ultimate distress.

 Explanation:
1  Allah mentions the hour or resurrection that will occur on everyone.
2  Then He enhances its importance by asking this question: ‘What is al-Ḥāq-qah?’
3  Has anyone taught you about this al-Ḥāq-qah? 
4  The Thamūd, the people of Saleh, and the ‘Ād, the people of Hud all denied the Day of Judgement that will strike 

the people with its severe horrors. 5  As for the Thamūd, Allah destroyed them with a scream that reached the height of 
severity and horror. 6  As for the ‘Ād, Allah destroyed them with a severely cold, relentless wind that reached the height 
of harshness upon them. 7  Allah released it upon them for seven nights and eight days, destroying them all. You would 
have seen the people destroyed in their homes, thrown onto the ground by the wind; as if they were the decomposed 
trunks of date palms fallen to the ground. 8  Do you see anyone of them remaining, after the punishment that afflicted 
them?

 Beneficial Points:
1. Patience is a praiseworthy quality, necessary for the callers towards Allah and others.  2. Allah sends different punish-
ments upon the deserving disbelievers and sinners, showing His perfect justice and complete omnipotence.  
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43  Their eyesight will be humiliated; humiliation 
and regret will overcome them. Yet in the world, 
they were asked to prostrate to Allah while they 
were in safety from what they will be facing on that 
day.

44  O Messenger! Leave me to deal with whoever 
denies this Qur’ān that has been revealed to you. I 
will drive them to the punishment gradually, in a 
way they do not realise that it is a method of leading 
them gradually into destruction.

45  And I give them respite for a short while so that 
they go to extremes in their sin. Indeed, My plan 
regarding the people of disbelief and rejection is 
firm; they will not escape Me nor be safe from My 
punishment.

46  O Messenger! Do you seek a reward from them 
for what you invite them towards, due to which 
they are greatly burdened, being the cause of their 
turning away from you? The reality is the opposite: 
you do not seek any reward from them; so what 
stops them from following you?

47  Or do they have knowledge of the Ghaib from 
which they write whatever proof appeal to them, 
that they then use to argue against you?

48  O Messenger! So wait for the decision of your 
Lord to give them respite and gradually lead them 
into destruction. And do not be like the companion 
of the whale i.e. Jonah (peace be upon him) who be-
came annoyed with his people, and then called out 
to his Lord while distressed in the darkness of the 
sea and the darkness of the stomach of the whale.

49  Had it not been for the mercy of Allah reaching 
him, the whale would have thrown him on a barren 
land, rebuked.

50  But his Lord chose him and made him one of His pious servants.
51  And indeed, those who disbelieve in Allah and reject his Messengers could almost bring you to the ground with their 

eyes due to their extremely sharp glances towards you when they hear this Qur’ān that was revealed to you. While fol-
lowing their desires and turning away from the truth, they say, “Indeed, the Messenger who has brought it is a madman.”

52  Yet the Qur’ān that has been revealed to you is only a reminder and admonition for the humans and the Jinn.

The Inevitable (Sūrah Al-Ḥāq-qah)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the definitive nature of the occurrence of the Day of Judgement; on the truth of the Qur’ān; on promising 
the believers of ease and on warning the rejectors of ultimate distress.

 Explanation:
1  Allah mentions the hour or resurrection that will occur on everyone.
2  Then He enhances its importance by asking this question: ‘What is al-Ḥāq-qah?’
3  Has anyone taught you about this al-Ḥāq-qah? 
4  The Thamūd, the people of Saleh, and the ‘Ād, the people of Hud all denied the Day of Judgement that will strike 

the people with its severe horrors. 5  As for the Thamūd, Allah destroyed them with a scream that reached the height of 
severity and horror. 6  As for the ‘Ād, Allah destroyed them with a severely cold, relentless wind that reached the height 
of harshness upon them. 7  Allah released it upon them for seven nights and eight days, destroying them all. You would 
have seen the people destroyed in their homes, thrown onto the ground by the wind; as if they were the decomposed 
trunks of date palms fallen to the ground. 8  Do you see anyone of them remaining, after the punishment that afflicted 
them?

 Beneficial Points:
1. Patience is a praiseworthy quality, necessary for the callers towards Allah and others.  2. Allah sends different punish-
ments upon the deserving disbelievers and sinners, showing His perfect justice and complete omnipotence.  
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punë që bëja, se kam për të dhënë llogari në këtë Ditë.” 
21  Pikërisht atij do t’i mundësohet të jetojë në një jetë ku do të jetë gjithmonë i kënaqur e i lumtur,
22  duke i mundësuar të hyjë në Xhenetin e lartë, në të cilin ai do të ngrihet në varësi të veprave të veta,
23  ku frutet e pemëve për banorët e tij janë krejt afër për t’u arritur e atje do të urohen dhe do t’u thuhet:
24  “Hani dhe pini ç’të dëshironi prej mirësive e ju bëftë mirë!Ju i arritët këto mirësi për shkak të veprave tuaja të mira, 

që i bënit edhe në ditët tuaja të skamjes!”
25  Ndërsa kujt i jepet libri i veprave të tij nga e majta, atij do t’i shtohet edhe më shumë dëshpërimi e dhimbja nga ajo 

që do të gjejë në të do thotë: “Ah, mjerë për mua, sikur të mos më ishte dhënë fare libri, 
26  dhe të mos e dija hiç se si paskan qenë veprat e mia dhe as llogaria ime!
27  Ah, i mjeri unë, sikur ajo vdekje që përjetova në dynja, të kishte qenë për mua një fund i përjetshëm.
28  Pasuria ime, për të cilën unë pata bërë gjithçka në dynja, në këtë ditë nuk më vlen aspak.
29  Sot, fuqia dhe pushteti im madhështor që zotëroja në dynja, tashmë nuk i kam as për veten!
30  Engjëjve do t’u jepet urdhër: “Ashtu siç ky u soll mizorisht, mbërthejeni e lidheni atë në pranga,
31  pastaj dërgojeni në Zjarrin e përflakur të Xhehenemit dhe digjeni e përcëllojeni!
32  Pas kësaj, në vendin ku do ndëshkohet, lidheni atë me zinxhirë të gjatë prej shtatëdhjetë parakrahësh,
33  pasi, në të vërtetë ai nuk e pati besuar Allahun e Madhërueshëm, duke ia shpërfillur Atij madhështinë, 
34  e aq më pak që ai ta ketë nxitur ndonjë t’u japë ushqim njerëzve të varfër dhe të shkretë për hir të Tij.
35  Kështu që ai nuk la njeri që sot të ketë dhembshuri për të, pasi ai nuk ka bërë asgjë për këtë ditë!” 

 Mësime nga ajetet:
 Vërtetësia e fjalëve dhe e premtimeve të Allahut, i beson apo jo njeriu ato.
 Sakrifica e besimtarëve për të bërë mirë, pavarësisht pamundësisë, varfërisë e skamjes së tyre, ka për t’u shpërblyer 
pa masë, vetëm për hir të besimit në Allahun e në Ditën e Gjykimit.
 Besimi i dobët në Allahun e në Ditën e Gjykimit sjell ashpërsinë e zemrës dhe pakësimin e bamirësisë ndaj të varfërve 
dhe nevojtarëve, duke i bërë veprat e tyre vetëm për interes të kësaj bote.
 Ato vepra që nuk bëhen për hir të Allahut, në Ditën e Gjykimit do të bëhen pluhur e hi dhe nuk do kenë vlerë.

9  Pas tyre erdhi Faraoni, së bashku me popujt që 
patën mohuar përpara tij, ashtu siç erdhën edhe 
ata që u hodhën përmbys nga lartësia e qiellit në 
thellësinë e tokës, për shkak të gabimit të tyre të që-
llimshëm e me këmbëngulje (homoseksualizmit).

10  Të gjithë iu kundërvunë të dërguarit të Zotit të 
tyre, që u pati dërguar, me qëllim që të pendoheshin 
e t’i ktheheshin Rrugës së Tij. Kështu ata i rrëmbeu 
uji me tërbim.

11  Ne ju bartëm juve (sojin tuaj) në lundruesen 
(anijen) e Nuhut, kur vërshoi uji me furi, 

12  në mënyrë që ta bënim atë ndodhi përkujtim 
për ju e për tu tërhequr vërejtjen mohuesve dhe të 
mbahet vath në vesh, për ato veshë që e dëgjojnë me 
vëmendje dhe e mbajnë mend atë që u thuhet.

13  Ditën kur nga engjëlli i caktuar t’i fryjë Surit 
(Bririt), vetëm me një fryrje,

14  dhe kur toka e malet të ngrihen e të shpërthejnë 
me një goditje të vetme,

15  atë ditë do të bëhet realitet Realja (Ringjallja) 
dhe njerëzit do të ringjallen për të dhënë llogari.

16  Sa i përket qiellit, atë ditë ai do të jetë çarë dhe 
do jetë bërë në një gjendje të paqëndrueshme.

17  Engjëjt që janë në të, do të rreshtohen rreth 
skajeve të tokës, duke pritur fillimin e Ditës së Llo-
garisë. Atë ditë Arshin (Fronin) e Zotit tënd, kanë 
për ta mbajtur vetëm tetë engjëj.

18  Atëbotë (o njerëz)- do të jetë dita kur ju do të 
paraqiteni për të dhënë llogari, duke mos u fshehur 
prej jush as edhe një e fshehtë.

19  Kujt i jepet libri i punëve të tij nga e djathta, 
ai do të thotë i lumtur e gëzuar,: “Ky është libri 
im, lexojeni dhe shikojini edhe ju veprat e mira që 
Allahu m’i ka pranuar në të! 

20  Në të vërtetë unë mendoja gjithmonë, në çdo 

9  Pharaoh and the nations before him, and the 
communities that were punished by being turned 
upside down i.e. the people of Lot, all committed 
wrong acts in ascribing partners with Allah and 
sins.

10  Each of them disobeyed their Messengers who 
were sent to them and rejected them, so Allah 
seized them with a seizing that exceeded the force 
required to destroy them.

11  Indeed, when the water exceeded its limit in ris-
ing, I carried those of you who were in their backs 
on the ark that floated and which Noah (peace be 
upon him) built upon My command. So in effect, 
I carried you.

12  So that I could let the ark and its tale become a 
lesson through which proof of the destruction of the 
people of disbelief could be taken, together with the 
saving of the people of faith, and so attentive ears 
could take heed.

13  So when the appointed angel will blow into the 
trumpet once, being the second blowing.

14  And the earth and mountains are raised, then 
crushed with one severe blow, the earth and its 
mountains will turn to pieces.

15  On the day when all that happens, the Day of 
Judgement will occur.

16  And the sky will crack open on that day because 
of the angels descending from it. So on that day it 
will be weak, whereas it was once solid and un-
yielding.

17  The angels will be on its edges and corners. 
Eight elite angels will carry the throne of your Lord 
on that great day.

18  O people! On that Day, you will be exhibited for judgemen]; not hidden among you is anything concealed, rather Allah 
will be fully aware and watchful of it.

19  As for the one who is given his book of deeds in his right hand, he will say out of happiness and delight, “Take and 
read my book of deeds!”

20  “Indeed, I did good deeds in the world and was convinced of being resurrected and having to meet my reward.”
21  So he will be living in a contented manner because of seeing the everlasting favours.
22  In a Paradise elevated in position and rank.
23  The fruits of which will be near to those intending to consume them.
24   It will be said to them in hospitality, “Eat and drink carefree of any ill repercussions due to the good deeds you sent 

forth in the days passed in the world.”
25  As for the one who will be given his book of deeds in his left hand, he will say out of extreme regret, “If only I had 

not been given my book of deeds, because of the evil deeds deserving punishment within it.”
26  “And if only I did not know what the result of my giving account was.”
27  “If only the death I died, was the final one after which I was never resurrected.”
28  “My wealth did not protect me at all from the punishment of Allah.”
29  “My evidence has deserted me, as well as all the strength and dignity.”
30  And it will be said, “O angels! Grab him and gather his hands at his neck.”
31  .“Then enter him into the hellfire so that he sees its heat.”
32  “Then chain him up with a chain measuring seventy cubits in length.”
33  “Indeed, he would not believe in Allah the Great.”
34  “Neither would he encourage others to feed the poor.”

 Beneficial Points:
1. Taking the book of deeds in one’s right hand on the Day of Judgement is a sign of good fortune, while taking it in one’s 
left is a sign of misfortune.  2. It is important in Islam to feed the poor and encourage people to do so.  
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SURJA “EL-MEARIXH”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures
Sqarimi i gjendjes së krijesave dhe e llogarisë së  tyre Ditën e Gjykimit.

 Shpjegimi i ajeteve
1  Një lutës u lut që Allahu ta ndihmonte me lëshimin e dënimit mbi mohuesit.
2  Nuk ka dyshim se mohuesve ka për t’u rënë një dënim i tillë dhe nuk ka kush që do e pengojë 3  prej Allahut - Zotëruesit të hapë-

sirave të larta qiellore e të mirësive të mëdha, 4  tek i Cili ngjiten engjëjt dhe Shpirti (engjëlli Xhebrail). Dënim të cilin Ai ka për t’ua 
lëshuar në një ditë, gjatësia e së cilës është caktuar pesëdhjetëmijë vjet, që përpara se Allahu të bënte krijimin e Tij.

5  Prandaj, tregohu i durueshëm (o i Dërguar)me durim të hijshëm, pa u vrenjtur e pa u ankuar.
6  Pasi me të vërtetë ndëshkimin e tyre ata e shikojnë të largët dhe gati të pamundshëm.
7  Mirëpo, Ne e shikojmë atë shumë afër e do të ndodhë patjetër, pasi çdo gjë që vjen është afër.
8  Ai do të ndodhë ditën kur qielli do të jetë shkrirë si të ishte një metal i tretur, 9  dhe malet do të shpërbëhen si lesh i shprishur (në 

gërhanë), 10  dhe nuk do të pyesë asnjë i afërm për të afërmin e vet, pasi secili do të jetë në hallin e tij.

 Mësime nga ajetet:
 Po të kishte qenë Muhamedi poet apo fallxhor, ai do kishte qenë argumenti më fortë për mohuesit, mirëpo idhujtarët nuk kishin 
dëgjuar kurrë akuza të tilla për të për 40 vjet, derisa i erdhi Shpallja.
 Mohimi i së Vërtetës nga ata që nuk e besojnë, nuk e ndryshon realitetin që ajo bart në vetvete.
 Rrezikshmëria që paraqet të folurit në emër të Allahut dhe shpifja ndaj Tij për gjëra që Ai nuk i ka thënë.
 Durim i hijshëm është të llogarisësh shpërblimin që do të kesh prej Allahut e t’i ankohesh vetëm Atij.

36  Për të madje nuk do të ketë as ushqim, përveç lëngjeve 
të qelbura, që rrjedhin nga lëkurat e djegura të banorëve 
të Zjarrit, 37  ushqim të cilin nuk e ha askush përveç 
gabimtarëve, që i bënin gjynahet e tyre qëllimisht e me 
këmbëngulje, për shkak të mospërfilljes të të Madhërish-
mit dhe paralajmërimit të të dërguarve Tij.

38  Betohem në ato që ju i shihni, se nuk është kurrsesi 
siç mendoni ju, se gjoja kjo është fjalë e Muhamedit,

39  siç betohem edhe për ato që ju (akoma) nuk i shihni, 
që kurrsesi nuk është fjalë as e Xhebrailit!

40  Por ajo që po ju lexohet juve, është vetëm Fjalë e 
Allahut, zbritur të Dërguarit të Vet fisnik! 

41  Ajo kurrsesi nuk është fjalë poeti, pasi ai kurrë nuk ka 
qenë poet, por ju edhe kaq pak nuk e besoni!

42  Ajo nuk është as fjalë fallxhori, pasi ju i dini mashtri-
met e tyre, por ju edhe kaq pak nuk e mendoni!

43  Përkundrazi, ajo është Fjalë vetëm e Zotit të gjithësisë 
dhe e askujt tjetër!

44  Nëse ai do të thoshte në emrin Tonë qoftë edhe disa 
fjalë, të cilat Ne nuk ia kemi shpallur, 45  Ne do të kishim 
hequr dorë prej tij dhe menjëherë do ta kishim mbërthyer 
atë me Fuqinë Tonë, 46  dhe do t’ia kishim këputur atij 
arterien e zemrës, 47  dhe nuk do kishte asnjë prej jush 
që do mund t’i dilte atij në ndihmë dhe ta shpëtonte prej 
Nesh!

48  Në të vërtetë, ajo Fjalë, nuk është tjetër, veçse një 
Përkujtim për të këshilluar këdo që dëshiron të jetë i de-
votshëm ndaj Zotit të vet, me zbatimin e porosive të Tij 
e me ruajtjen prej gjynaheve. 49  Sigurisht që Ne e dimë 
se prej jush ka të tillë që e konsiderojnë këtë Fjalë gë-
njeshtër! 50  Por kjo Fjalë është një hidhërim dhe goditje 
e rëndë për mohuesit! 

51  Në të vërtetë, kjo Fjalë është e Vërteta e pamohue-
shme. 52  Prandaj, lartësoje me të, Emrin e Zotit tënd të 
Madhërishëm!

35  So on the Day of Judgement, he will have no 
relative to save him from the punishment.

36  Neither will he have any food to eat except the 
fluid flowing from the bodies of the people of the 
hellfire.

37  Only the sinners will eat from that food.
38  Allah takes an oath on whatever you see.
39  And He also takes an oath on whatever you can-

not see.
40  That indeed, the Qur’ān is the speech of Allah, 

which His noble Messenger recites to the people.
41  It is not the speech of a poet because it is not on 

the pattern of a poem; little do you believe!
42  Neither is it the speech of a fortune teller be-

cause the speech of fortune tellers is different to 
that of this Qur’ān; little do you take heed!

43  Rather, it is a revelation from the Lord of all 
creation.

44  And if Muhammad was to fabricate lies and at-
tribute them to Me, which I had not said.

45   I would definitely take forceful and due retri-
bution from him.

46  Then I would cut the vein connected to his heart.
47  But none of you can protect him from Me, so it 

is far-fetched that he fabricates lies because of you.
48  And indeed, the Qur’ān is an admonition for 

those who are mindful of their Lord by fulfilling 
His commands and refraining from the things He 
has not allowed.

49  And I know that there are definitely people 
among you who reject this Qur’ān.

50  Indeed, rejection of this Qur’ān will be a means 
of great regret on the Day of Judgement.

51  Indeed, the Qur’ān is the certain truth: there is no doubt and dispute that it is from Allah.
52  O Messenger! So proclaim the purity of you Lord of whatever is not befitting of Him, and remember His great name.

The Ways of Ascent (Sūrah Al-Ma‘ārij)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis is placed on the punishment that will descend upon the disbelievers and the favours and bouties extended to 
those that believe in the day of recompense.

 Explanation:
1  A caller from the idolaters called for the punishment upon himself and his people if this punishment was to actually 

come. It was a mockery on his part, but it will happen on the Day of Judgement.
2  It will fall upon the disbelievers in Allah. There will be no one to avert this punishment.
3  From Allah the possessor of highness, ranks, virtues and favours.
4  The angels and Gabriel will ascend in them ranks on the Day of Judgement: it is a day of which the duration is fifty 

thousand years.
5  O Messenger! So be patient; a patience free of worry and complaint.
6   Indeed, they think of this punishment to be farfetched and impossible.
7  But I see it as being near and inevitably occurring.
8  On the day when the sky will be like molten copper, gold and other metals.
9  And the mountains will be light, like cotton.
10  No relative will ask another regarding his state, because each person will be preoccupied with his own self.

 Beneficial Points:
1. The Qur’ān is free of poetry and fortune-telling.
2. Fabricating and attributing lies to Allah may He be glorified is dangerous.

٧٠٤٤

JUZ 29568

568

EL-HAKAH



28  prej dënimit të Zotit të tyre askush nuk është i sigurt, nëse nuk kanë qenë të sinqertë.
29  Madje, edhe ata të cilët i ruajnë organet e tyre intime prej gjynahut të imoralitetit dhe të prostitucionit, 
30  me përjashtim të marrëdhënieve intime me bashkëshortet dhe robëreshat e tyre, që ata i kanë nën kurorën ose zotërimin e tyre, e 

që për to nuk qortohen, madje do shpërblehen për harmoninë mes tyre. 
31  Kush kërkon mënyrë tjetër, përveç kësaj që u përmend, lidhur me kënaqësitë intime, atëherë ata i kanë kaluar kufijtë e së lejuarës 

dhe ka për t’i përfshirë ndëshkimi i sigurt, nëse nuk pendohen.
32  Po ashtu, ata të cilët i ruajnë amanetet që u janë besuar, qoftë pasuri, sekrete apo çfarëdo, si dhe e mbajnë besën e dhënë, duke 

mos u treguar të pabesë.
33  Dhe ata që i japin siç duhet dëshmitë e tyre, pa u ndikuar nga afrimiteti apo armiqësia me dikë. 
34  Si dhe ata që i falin rregullisht namazet në kohët e tyre, 
35  ata do të jenë të nderuar në kopshtet e Xhenetit dhe do t’ju mundësohet ç’të dëshirojnë.
36  Çfarë i shtynë ata idhujtarë të popullit tënd, o i Dërguar të nxitojnë rreth teje të të përgënjeshtrojnë, 
37  duke t’u afruar ty, herë nga e djathta e herë nga e majta me sjelljen e tyre të keqe, grupe-grupe?!
38  A mos vallë mendojnë se kushdo që e bën këtë ndaj teje, ka për të hyrë në Xhenetin e Mirësive?!
39  Përkundrazi! Me këtë sjellje të shëmtuar, ata kurrsesi nuk kanë për të shpëtuar. Në të vërtetë, Ne i kemi krijuar ata, prej asaj pike 

uji, që ata e dinë!
40  Allahu i Madhëruar, i Cili është Zoti i lindjeve dhe i perëndimeve të diellit, të hënës dhe i planeteve të tjera, betohet në Veten e 

Tij se është Plotfuqishëm.

 Mësime nga ajetet:
 Ditën kur krimineli të ketë nevojë më së shumti për shpëtim, aq sa do kishte hequr dorë edhe prej njerëzve më të shtrenjtë që ka, 
atë ditë do të marrin hakun e vet ata ndaj të cilëve ai ka bërë padrejtësi.  Namazi është prej veprave kryesore që i fshijnë gjynahet e 
njeriut në jetën e kësaj bote dhe e mbrojnë atë prej Zjarrit në botën tjetër, së bashku me zekatin dhe lëmoshën, nëse këto kanë qenë të 
sinqerta.  Frika prej dënimit të Allahut e shtyn njeriun për të bërë vepra të mira, të cilat janë shkak që ai të fitojë kënaqësinë e më-
shirën e Tij dhe të shpëtojë në Ditën e Gjykimit.

11  Ajo do të jetë edhe Dita që ata kanë për t’u parë me 
njëri-tjetrin. Ajo është ditë kur krimineli dëshiron që t’i 
flijojë madje edhe bijtë e vet, për të cilët bëri gjithçka;

12  edhe gruan e vet, me të cilën e kaloi jetën; edhe vëllain 
e vet, që ishte më i afërti për të;

13  edhe rrethin e vet më të ngushtë, tek të cilët mbështetej 
dhe i qëndronin pranë;

14  si dhe do dëshirojë t’i flijojë të gjithë ata që janë në 
sipërfaqen e tokës, vetëm e vetëm për të shpëtuar.

15  Përkundrazi! Ai do ta paguajë atë që ka bërë e dënimi 
për të do të jetë vetëm Flaka e Zjarrit të Skëterrës,

16  e cila shkul kapakët e kokës, prej flakëve, vuajtjeve 
dhe tmerrit që përjetohet në të.

17  Ajo përthith brenda vetes këdo që është sprapsur prej 
besimit dhe ia ka kthyer shpinën udhëzimit,

18  që vetëm grumbullonte dhe depozitonte pasuri dhe 
kurrë nuk mendoi të bënte mirë për këtë ditë.

19  Me të vërtetë, njeriu është krijuar i trazuar, që nuk 
zë rehat asnjëherë.

20  Nëse e prek e keqja, me skamje, sëmundje, fatkeqësi 
apo humbje jete, ai ligështohet si një i mjeruar. 

21  Nëse e prek e mira, me pasuri, pushtet, shëndet e fuqi, 
ai bëhet i paduruar dhe aspak ndihmues. 

22  Përveç falësve të namazit, sepse ata nuk ia kthejnë 
shpinën udhëzimit e as veprave të mira.

23  Ata janë të vazhdueshëm e të rregullt në namazet e 
tyre,duke e lënë çdo punë për faljen e tyre;

24  Ata e ndajnë një pjesë të përcaktuar prej pasurinë 
së tyre, 

25  për lypësin dhe për nevojtarin që nuk u lyp, por që 
është privuar nga pasuria apo e ka humbur atë.

26  Ata besojnë Ditën e Gjykimit, duke kërkuar që shpër-
blimin e tyre ta gjejnë vetëm në atë ditë.

27  Pavarësisht të mirave që bëjnë, kur kujtojnë dënimin 
i Zotit të tyre, ata psherëtijnë, pasi

11  Each human will see their relatives clearly, yet 
despite that no one will ask another due to the hor-
ror of the scenario. The one deserving of the hellfire 
will wish to present his children to the punishment 
instead of himself.

12  Or give his wife and brother in ransom.
13  Or his closest relatives who would stand with 

him in the face of difficulties.
14  And he will wish to give every human and Jinn 

on earth in ransom, wishing that it would save him 
from the punishment of the hellfire.

15  It will not be as this criminal will wish for. In-
deed, it is the fire of the afterlife which blazes and 
flares up.

16  Due to its extreme heat and flares, the skin of the 
head will come clean apart.

17  It will call out to whoever turned away from the 
truth, distanced himself from it, did not bring faith 
in it nor acted upon it.

18  And whoever amassed wealth, withholding 
from spending it in the path of Allah.

19  Indeed, man has been created extremely greedy.
20  When a difficulty i.e. illness or poverty befalls 

him, he shows little patience.
21  And when something that makes him happy 

comes to him, i.e. fertility and wealth, he is very 
resistant in spending it in the path of Allah.

22  Except for those who perform prayer; they are 
safe from these blameworthy traits.

23  Those who are punctual with their prayers; they 
are not distracted from them and they perform them 
at their fixed times.

24  And those who have a set, determined amount 
of their wealth.

25  Which they give to whoever asks them or doesn’t, but are deprived of sustenance for whatever reason.
26  And those who believe in the Day of Judgement: the day Allah will requite everyone with whatever they deserve.
27  And those who are fearful of the punishment of their Lord, despite having sent forth good deeds.
28  Indeed, no intelligent person feels safe from the punishment of his Lord.
29  And those who safeguard their private parts by concealing them and keeping them away from shameful acts.
30  Except from their wives or the servant girls they possess, because they are not blameworthy in enjoying them through 

sexual intercourse or anything less.
31  Whoever seeks pleasure in other than whatever has been mentioned i.e. wives and servant girls, they are the ones who 

have transgressed the limits of Allah.
32  And those who, when entrusted with wealth, secrets etc., or with agreements they enter into, they uphold them: neither 

betraying their trusts nor breaking their agreements.
33  And those who give their testimonies in the manner sought from them, without being affected by relationships or 

enmity.
34  And those who are punctual in their prayers by performing them at their appropriate times, with due purity and 

composure, whilst not being distracted from them by anything. 35  Those possessing the aforementioned qualities will 
be honoured in gardens, attaining everlasting favours and being able to see the blessed Face of Allah. 36  O Messenger! 
What is it that has led these idolaters around you to reject you so quickly? 37  Surrounding you from your right and left, 
in groups upon groups. 38  Do each of them hope that Allah will enter them into the garden of favours, wherein they shall 
live in luxury among the everlasting bounties, while they remain on their disbelief? 39  It is not as they imagine. Indeed, 
I created them from what they know: I created them from a contemptible fluid, and they are weak: they are incapable of 
bringing benefit or harm for themselves, so how could they be arrogant?

 Beneficial Points:
1. The people of the hellfire will wish to save themselves from it using every possible method they know of from their 
worldly experiences, but there is no way it will ever happen.
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t’ia keni frikën Atij, duke i zbatuar porositë e Tij e duke hequr dorë prej ndalesave të Tij. Po ashtu, të më ndiqni mua në 
shembullin tim dhe porositë që Ai m’i ka zbritur për t’jua kumtuar.

4  Nëse ju e veproni këtë, atëherë Ai ka për t’jua falur gjynahet e kaluara dhe ka për t’jua zgjatur afatin kohor të jetës, 
deri kur Allahu e ka caktuar të vdisni. Kur të vijë afati që Allahu e ka caktuar të vdisni, atëherë ai nuk mund të shtyhet 
më, nëse e dini mirë këtë! Prandaj nxitoni për të besuar Allahun e për t’u penduar, para se t’ju vijë vdekja apo para se 
t’ju vijë ndëshkimi shkatërrimtar!”.

5  Aq gjatë i ftoi ata, sa tha: “O Zoti im, unë e thirra popullin tim vazhdimisht, natën edhe ditën, pa e ndalur thirrjen 
time për të besuar e për të adhuruar vetëm Ty.

6  Mirëpo, në vend që thirrja ime t’i afronte ata më pranë besimit, ajo i largoi ata më tepër!
7  Sa herë që unë u bëja thirrje që të kërkonin falje, që Ti t’i falje ata, ata i fusnin gishtat në veshët e tyre, që të mos 

dëgjonin dhe i mbulonin fytyrat me rrobat e tyre duke më refuzuar. Ata nuk donin të më shikonin dhe vazhduan kështu 
me këmbëngulje në devijimin, mohimin dhe idhujtarinë e tyre. Ata u treguan mendjemëdhenj, duke ma refuzuar çdo 
fjalë dhe duke më përçmuar.

8  Pas kësaj, unë ua drejtova thirrjen atyre publikisht dhe haptazi, në vendet që ata mblidheshin. 
9  Pastaj i thirra me zë të lartë, që ata ta kuptonin seriozitetin dhe rrezikun e asaj me të cilën po i lajmëroja. Më pas 

fillova t’i thërrisja në fshehtësi e me zë të ulët një e nga një, se ndoshta mund t’i pengonte prej besimit frika e turpi që 
kishin prej njëri-tjetrit! Kështu, i përdora me ta të gjitha mënyrat.

10  Unë u thashë: “Kërkojini falje Krijuesit tuaj, sepse Ai është Falës e i fal ata që pendohen!

 Mësime nga ajetet:
 Rreziku i dhënies pas kësaj bote dhe harrimit të Botës Tjetër.
 Adhurimi i Allahut dhe frika prej Tij janë shkak i arritjes së faljes së gjynaheve.
 Vazhdimësia në thirrjen e njerëzve, ndryshimi i formave e i taktikave të saj është detyrë për thirrësin.

41  Madje, edhe t’i zhdukim e t’i zëvendësojmë 
ata me njerëz që e adhurojnë Allahun, e i binden të 
Dërguarit të Tij, më të mirë se ata dhe askush nuk 
mund të na pengojë për asgjë.

42  Pra, lëri ata të dëfrehen me kënaqësitë e tyre të 
kota dhe të lozin me jetën e tyre, derisa të piqen me 
ato që kanë bërë, ditën që u është premtuar, para se 
ta shohin me sytë e tyre.

43  Është dita kur do të dalin prej varreve duke 
vrapuar e nxituar, ashtu siç kanë garuar për tek 
idhujt e tyre.

44  Ata kanë për të parë atë që kanë mohuar me 
vështrimet e tyre do të tmerruara, dhe atëherë ka 
për t’i mbuluar poshtërimi. Në atë moment, do t’u 
thuhet: Kjo është Dita e premtuar!

SURJA “NUH”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures
Allahu u sqaron thirrësve metodën e thirrjes në fenë 
e Tij nëpërmjet historisë së Nuhut.

 Shpjegimi i ajeteve
1  Ne e dërguam edhe Nuhun tek populli i tij dhe 

e urdhëruam: “Paralajmëroje popullin tënd, para se 
t’i vijë një dënim vërtet i dhembshëm, për shkak të 
idhujtarisë së tyre!”

2  Dhe ai u tha: “O populli im, unë jam dërguar 
si paralajmërues i qartë, para se t’ju kaplojë një 
ndëshkim që Allahu e ka përgatitur për ju, nëse nuk 
pendoheni e nuk hiqni dorë nga idhujtaria,

3  në mënyrë që ta adhuroni e t’i luteni vetëm 
Allahut, pa i shoqëruar Atij asgjë të barabartë dhe 

40  Allah takes an oath on the Lord of the rising 
places of the sun and the moon. Indeed, Allah is 
the Capable.

41  He is capable of destroying them and replacing 
them with others who obey Him; He is not incapa-
ble of doing so. Nor can He be overpowered when 
He intends to destroy them and replace them.

42  O Messenger! So leave them to dive into the 
falsehood and deviance they are already in, and to 
amuse themselves in their worldly lives, until they 
encounter the Day of Judgement that they have 
been promised in the Qur’ān.

43  On the day when they shall leave their graves in 
a hurry, as if they are racing towards a banner.

44  Their eyes will be humiliated, and humiliation 
will envelop them. That is the day they were prom-
ised in the world, but they did not care about it.

Sūrah Nūḥ (Noah)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the importance of patience for the 
callers to Allah, and their striving in that regard 
through the story of Noah. This is to give support to 
the believers and warning to the rejectors.

 Explanation:
1  Indeed, I sent Noah to his people, inviting them 

so that he may warn them before a painful punish-
ment afflicts them due to their state of ascribing 
partners to Allah.

2  Noah said to his people, “O my people! Indeed, 
I am a clear warner for you of the punishment of 
Allah that awaits you if you do not repent to Him.”

3  “And the gist of my warning to you is: “Worship 
Allah alone and do not ascribe any partners to Him; be mindful of Him by fulfilling His commands and refraining from 
the things He has not allowed, and obey me in whatever I instruct you to do.”

4  “Indeed, if you do that, Allah will forgive your sins for you in relation to other than violating the rights of the peo-
ple. He will also prolong the lifespan of your nations until a time fixed according to His knowledge, wherein you shall 
populate the earth as long as you remain steadfast on it. Indeed, when death comes, it does not delay. If you truly knew, 
you would hasten to bringing faith in Allah and repenting to Him from your states of ascribing partners to Him and of 
deviance.”

5  Noah said, “O my Lord! Indeed, I called my people to Your worship and oneness, continuously, day and night.”
6  “But my calling them only increased them in alienation and distanced them from what I called them towards.”
7  “And whenever I called them towards that which meant forgiveness for their sins, i.e. worshipping You alone, obedi-

ence to You and Your Messenger, they blocked their ears with their fingers so that they could not hear my call. They also 
covered their faces with their clothes so that they could not see me, and they continued in their ascribing partners to you, 
showing arrogance in not accepting my call to them or submitting to it.”

8  “O my Lord! I then invited them publicly.”
9  “I invited them raising my voice, and I also invited them privately in a hushed tone. I used different methods of calling 

them.”
10  Then I said to them, “O my people! Seek the forgiveness of your Lord by turning to Him. Indeed, He, may He be 

glorified, is the oft-Forgiving of the sins of whichever of His servants repents to Him.”
 Beneficial Points:

1. Neglect of the afterlife is dangerous.
2. Worshipping Allah and being mindful of Him is a means of sins being forgiven.
3. It is necessary for the callers towards Allah to persist in their work, and use different methods of calling towards Him.
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nxitur njerëzit e ulët kundër Nuhut,
23  ndërsenin injorantët e njerëzit e poshtër të popullit të tyre kundër nesh e thoshin: “Kurrsesi mos i lini zotat tuaj e mos 

hiqni dorë prej adhurimit të tyre, e veçanërisht mos i lini as Uedan, as Sue’an, as Jeguthin, Jeukan e Nesran!”
24  Me këta idhuj, ata kanë mashtruar e devijuar shumë njerëz, prandaj mos u shto - o Zoti im - mohuesve e keqbërësve 

më, as pasuri dhe as pushtet, përveç humbjes dhe devijimit!”
25  Kështu, ata u përmbytën dhe u futën në Zjarr pas vdekjes së tyre, për shkak të gjynaheve. Përveç Allahut, ata nuk 

gjetën atje asnjë t’i ndihmonte e shpëtonte prej Tij.
26  Pasi Nuhu u lajmërua se ata nuk do besonin më, tha: “O Zoti im, mos lër mbi Tokë asnjë banor mohues!
27  Nëse i lë, ata kanë për t’i devijuar robërit e Tu besimtarë, që në krahasim me ta janë shumë pak. Ata jobesimtarë nuk 

lindin të tjerë, përveçse kriminelë ndaj njerëzve e mohues ndaj Teje!
28  O Zoti im! Më fal mua, prindërit e mi besimtarë, ata që hyjnë në shtëpinë time për të besuar, si dhe gjithë besimtarët 

dhe besimtaret! Ndërkaq, keqbërësve shtoju vetëm shkatërrimin!”

 Mësime nga ajetet:
 Kërkimi i faljes është shkak i rënies së shiut, shtimit të pasurisë dhe i fëmijëve.
 Roli i rëndësishëm që luan paria e një vendi në udhëzimin apo devijimin e ndjekësve të tyre .
 Mohimi dhe gjynahet janë shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe i dënimit në botën tjetër.

11  Nëse ju e bëni këtë, vetëm atëherë Ai ka për 
t’ju dhënë shi të bollshëm për ju, kafshët e tokat 
tuaja. Ai jua pakëson atë, për shkak të gjynaheve, 
koprracisë e të këqijave që i bëni. 

12  Ai ka për t’jua shtuar pasurinë e fëmijët dhe ka 
për t’ju mundësuar të keni kopshte të begata e të 
mbushura plot, si dhe lumenj të bollshëm dhe të 
rrjedhshëm për vaditjen e tyre.

13  Ç’është me ju që nuk e vlerësoni Allahun me 
madhështinë që i takon, kur nuk shpresoni në më-
shirën e Tij dhe nuk keni frikë prej ndëshkimit të 
Tij, 

14  ndërkohë që Ai ju ka krijuar në barkun e nënave 
tuaja në faza dhe etapa, duke filluar nga një pikë 
uji, pastaj një pikë gjaku, pastaj një copë mishi, e 
mandej duke ju dhënë këto forma që ju i keni?!

15  A nuk e keni parë se si Allahu, me madhësh-
tinë e fuqinë e Tij, ka krijuar shtatë qiej njëri mbi 
tjetrin,

16  dhe Hënën e vendosur në qiellin e më të ulët 
e bëri dritë për banorët e Tokës, ndërsa Diellin e 
bëri ndriçues.

17  Ndërkaq, juve Allahu ju bëri të mbini prej tokës, 
si bimë, që gjithë përbërësit tuaj të jenë prej saj.

18  Pas kësaj, Ai ju kthen edhe një herë e në të (dhé) 
dhe ka për t’ju nxjerrë sërish prej saj.

19  Po ashtu, Allahu e bëri Tokën për ju shtrojë, të 
butë e të përshtatshme për t’u banuar e punuar,

20  me qëllim që të ecni lehtësisht në të, duke ndje-
kur rrugë të lehta për t’u kaluar?!”

21  Pasi Nuhu i bëri të gjitha këto, tha: “O Zoti im, 
ata tashmë më kanë kundërshtuar dhe dëshirojnë 
të ndjekin vetëm ata njerëz të humbur e të devijuar 
për shkak të pasurisë dhe fëmijëve të tyre.

22  Krerët e tyre thurën një komplot të madh, duke 

11  “Because if you do that, Allah will send down 
frequent rainfall for you, whenever you need it, so 
you will never face a drought.”

12  “And He will grant you an abundance of wealth 
and offspring, make gardens grow for you from 
which you can consume fruits, and make rivers 
flow from which you can drink and irrigate your 
crops and livestock.”

13  “O my people! What is wrong with you that you 
do not fear the greatness of Allah, such that you dis-
obey Him without any care?!”

14  “While He created you in stages, one after the 
other: a drop of semen, then clotted blood, then a 
piece of flesh.”

15  “Do you not see how Allah has created the seven 
heavens, one on top of the other?”

16  “And He made the moon a light for the people 
of the earth, in the nearest of the heavens, also mak-
ing the sun illuminating.”

17  “And Allah is the one who created you from 
the earth, by creating your father Adam from soil. 
Then, you are also nourished by whatever it grows 
for you.”

18  “Allah will then return you to it after your death, 
and then take you out of it again for the resurrec-
tion.”

19  “And Allah also spread the earth out for you, 
ready for you to live on.”

20  “Perhaps you may create wide paths from it, 
striving to make permissible earnings.”

21  Noah said, “O my Lord! Indeed, my people 
have disobeyed me in what I have instructed them 
to do i.e. accepting Your oneness and worshipping 

You alone. The lowly among them have followed the nobles, whom You have favoured with wealth and offspring. Your 
favouring them has only increased them in their deviance.”

22  The elders among them hatched a great plot by inciting the lowly against Noah.
23  They said to their followers, “Do not leave the worship of your deities: do not leave the worship of your idols Wadd, 

Suwā‘, Yaghūth and Nasr.”
24  “Verily, they have led the majority of people astray with these idols. O my Lord! Do not increase those who wrong 

themselves by persisting on disbelief and sins, except in further deviance from the truth.”
25  Due to the sins they committed, they were drowned by a flood in the world, and they were made to enter the hellfire 

immediately after their death. They did not find any helpers to save them from drowning or the hellfire.
26  And when Allah informed him that no one will ever bring faith from his people, except those had already brought 

faith, Noah said, “O my Lord! Do not leave any disbeliever walking or moving on earth.”
27  “O my Lord! If you leave them and give them respite, they will lead your believing servants astray and will only 

give birth to more transgressors who will not obey You, or extreme ungrateful ones who will not show gratitude for Your 
favours.”

28  “O my Lord! Forgive my sins, forgive my parents, and forgive the one who enters my house as a believer. Also 
forgive the believing men and women, and do not increase those who wrong themselves by disbelief and sins except in 
destruction and loss.”

 Beneficial Points:
1. Seeking forgiveness is a means of rainfall and abundance in wealth and children.
2. The role of the elders in leading the juniors astray is clearly evident.
3. Sins are the cause of destruction in the world and facing a punishment in the afterlife.
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askënd pas vdekjes.
8  Ata thanë: “Ne, për ta vërtetuar atë që dëgjuam prej Kuranit, shkuam në qiell, por e gjetëm atë pikërisht ashtu siç e thotë 

Kurani, të mbushur me engjëj rojtarë të ashpër dhe me shkëndija të zjarrta meteorësh. 
9  Është e vërtetë që ne më parë zinim vende në qiell për të dëgjuar prej engjëjve se çfarë do të ndodhte në Tokë, për t’ua 

përcjellë fallxhorëve e magjistarëve. Mirëpo tani kushdo që përgjon diçka, siç bënte më parë, do ta zënë shkëndijat e zjarrta të 
meteorëve, të cilat godasin kujtdo që afrohet.

10  Ne nuk e dimë as vetë, nëse me këtë izolim, është për qëllim ndonjë e keqe për ata që janë në Tokë, pra, mos u është afruar 
shkatërrimi përfundimtar?! Apo mos Zoti i tyre dëshiron që t’i udhëzojë në arsyetim, të besojnë Allahun e të ndjekin udhë-
zimin e Tij?!

11  Është e vërtetë se prej nesh ka që janë të mirë e përmirësues, por ka edhe që nuk janë të tillë, pasi ne gjithmonë kemi qenë 
në grupe e drejtime të ndryshme, me dëshira e bindje të përziera.

12  Ne mendonim që Allahut nuk do mund t’i shpëtojmë në Tokë, sado të aftë të jemi, ashtu sikurse nuk mund ta bëjmë të 
paaftë Atë as duke i ikur e duke ia mbathur.

13  Sapo e dëgjuam Udhëzimin (Kuranin), që po e lexonte i Dërguari i Allahut, i besuam menjëherë atij pa asnjë dyshim, pasi 
ai është i vërtetë në gjithçka. Kushdo që i beson Zotit te vet, duke zbatuar porositë e Tij, ai nuk ka për të pasur frikë prej asnjë 
të keqeje e dëmi dhe as nuk ka për të qenë i frikësuar e i poshtëruar, siç ndodh me ata që janë të prekur prej xhindëve.

 Mësime nga ajetet:
 Ndikimi i jashtëzakonshëm që Kurani ka tek ata që kanë zemra të buta dhe e dëgjojnë atë me vëmendje. Kurani është mahnitës 
e bindës me elokuencën dhe thellësinë e kuptimeve që përmban.  Kërkimi i mbrojtjes prej xhindëve është shirk (idhujtari). 
Allahu e ndëshkon atë njeri që e bën këtë, duke i mundësuar atij të kundërtën e asaj që ka kërkuar e duke mbjellë në zemrën 
e tij frikën e poshtërimin.  Dështimi i i parashikimeve të fallxhorëve pas dërgimit të Profetit j. Prej edukatës së mirë të 
besimtarit është që nuk ia mvesh Allahut të keqen, edhe pse ajo mund të vijë prej Tij.

SURJA “EL-XHINN”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures
Rrëzimi i fesë së idhujtarëve, duke sqaruar gjendjen 
e xhindeve dhe pranimin e besimit nga ana e tyre 
pasi dëgjuan Kuranin.

 Shpjegimi i ajeteve
1  Thuaju, o i Dërguar: “Allahu më ka shpallur se një 

grup xhindësh më besuan e, të mahnitur, thanë: “Ne 
dëgjuam një Lexim (Kuran) të jashtëzakonshëm,

2  që udhëzon për tek e arsyeshmja, në besim, në fjalë 
e në vepër. Ne dëshmojmë se i kemi besuar Fjalës së 
Zotit tonë dhe pas kësaj, ne nuk kemi për ta konside-
ruar Zotit tonë kurrë të barabartë.”

3  Si dhe: “Ai - Lartësuar qoftë Bujaria e Tij - është 
Zoti ynë i Vetëm, e nuk ka zot tjetër përveç Tij! Ndry-
she nga ajo që thonë mohuesit e idhujtarët për Të, Ai 
nuk ka as bashkëshorte dhe as fëmijë.”

4  Si dhe: “Këto gënjeshtra ndaj Allahut i solli dhe 
i përhapi ai që ishte më injoranti e më i padituri mes 
nesh,

5  ndërkohë që ne mendonim se as njerëzit e as xhi-
ndët nuk mund të flasin gënjeshtra lidhur me Alla-
hun.”

6  Si dhe: “Vërtetë që disa njerëz kërkonin mbrojtje 
tek disa xhindë, sa herë që ata kalonin në ndonjë lu-
ginë apo ndalonin në një vend të frikshëm, duke mos 
ia kërkuar atë Allahut por atyre. Kështu, ata ranë në 
idhujtari dhe iu shtua edhe më shumë frika prej xhi-
ndëve dhe mohimi i Allahut.”

7  Edhe ata (xhindët) mendonin ashtu siç mendonit 
edhe ju, o njerëz, pra, se Allahu nuk ka për të ringjallur 

The Jinn (Sūrah Al-Jinn)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on confirming the revelation of the Qura 
by presenting the example of the faith of the Jinn, in 
order to refute the idolaters’ claims regarding them.

 Explanation:
1  Say, O Messenger, to your nation: Allah re-

vealed to me that a group of Jinn listened to my 
recitation of the Qur’ān in Batn Nakhla. When they 
went back to their people they said to them: We 
have heard a recited speech that is impressive in its 
clarity and eloquence.

2  This speech that we heard guides to the correct 
belief, statements and actions, so we believed in it 
and we will not associate any partner with our Lord 
Who revealed it.

3  We have believed that He - exalted be the gran-
deur and majesty of our Lord - has not taken any 
wife nor child as the idolaters say.

4  And that Iblis made an errant statement about 
Allah by attributing a wife and child to Him, may 
He be glorified.

5  And that we thought that the idolaters from 
among mankind and the jinn were not speaking lies 
when they claimed that He had a wife and child, 
so we accepted their statement blindly following 
them.

6  And that in the period of ignorance, some men 
from mankind used to seek protection in the jinn 
when they came to a frightening place. One of them 
would say: I seek protection in the leader of this 
valley from the evil of the foolish ones of his peo-
ple. As a result, human beings became more afraid 
and terrified of the jinn.

7  And that humans thought as you did, O jinn, that Allah will not resurrect anyone after his death for the reckoning and 
recompense.

8  And that we sought the news of the heaven and we found the sky full of stern guards, who were the angels, who guard-
ed it from the eavesdropping that we used to do, and full of flaming fires thrown at everyone who comes close to the sky.

9  And that we in the past used to assume positions in the sky from where we could hear what the angels were deliberat-
ing, and then we would convey this to the fortune-tellers on earth. Now things have changed. Anyone of us who now tries 
to listen finds a flaming fire ready for him. When he goes near, it is released on him and he is burnt by it.

10  And that we do not know what is the cause of this stern guard, is it that evil is intended for those on earth, or does 
Allah intend good for them. News of the sky has been cut off from us.

11  And that we - the group of jinn-: some of us are Allah-conscious and righteous whilst some of us are disbelievers and 
sinners. We are of different types and of diverse persuasions.

12  And that we are certain that we cannot escape Allah, may He be glorified, when He intends some matter for us. We 
will never be able to escape Him by fleeing because He surrounds us.

13  And that when we heard the Qur’ān that guides to what is most upright we had faith in it. Whoever has faith in his 
Lord will not fear any loss of his good deeds and nor any sin that will be added to his prior sins.

 Beneficial Points:
1. The profound effect of the Qur’ān on those who listen to it with a sound heart.
2. Just as deviation is found in human beings it is also found in the jinn, in fact to a greater degree.
3. Seeking help from the jinn is one of the forms of associating partners with Allah.
4. The nullification of fortune telling after the mission of the Prophet (peace be upon him).
5. One of the etiquettes of the believer is that he does not attribute evil to Allah.
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20  Thuaju (o i Dërguar ): “Unë i lutem vetëm Zotit tim dhe nuk e krahasoj Atë me askënd!”.
21  Thuaju: “Unë nuk mund t’jua largoj juve ndonjë dëm, nëse do jua dëshironte atë Allahu; e as nuk ju sjell ndonjë të 

mirë, nëse atë jua pengon Allahu; e aq më pak t’ju drejtoj për tek ajo!”.
22  Thuaju: “Në të vërtetë, as mua nuk do mund të më mbronte kush prej dënimit të Allahut, nëse Ai do ma dëshironte 

ndonjë të keqe dhe as nuk do mund të gjeja strehim dikund tjetër, përveç Tij.”
23  Unë nuk kam gjë tjetër në dorë, përveçse kumtimin e asaj që po më zbritet prej Allahut dhe përcjelljen e mesazheve 

(porosive)të Tij. Jam vetëm për t’ju paralajmëruar se kush e kundërshton Allahun dhe të Dërguarin e Tij, atë e pret Zjarri 
i Xhehenemit, së bashku me ata që do të jenë në të përgjithmonë.” 

24  Pastaj lëri ata,derisa të shohin me sytë e tyre atë që u është premtuar, pasi atëherë kanë për ta marrë vesh se kush pati 
qenë me përkrahësit më të pakët dhe me numrin më të vogël, ti apo ata?

25  Thuaju: “Unë nuk e di, nëse ky ndëshkim që po ju premtohet është afër apo që Zoti im ka për ta bërë atë më vonë, 
pa ndonjë afat!”

26  Vetëm Ai është Alimil-Gajbi(Njohësi i fshehtësive të Gajbit) dhe se Gajbin (Sekretin) e Tij nuk ia zbulon askujt;
27  përveç të dërguarve të caktuar që Ai pranon t’u tregojë sekretet që dëshiron, duke i mbrojtur ata me melekë nga çdo 

anë, me qëllim që askush përveç tyre të mos i zbulojë këto sekrete. 
28  në mënyrë që cilido prej tyre (xhindëve apo njerëzve) ta dijë se ata (të dërguarit) nuk kanë bërë tjetër gjë, përveçse 

kanë kumtuar mesazhet e Zotit të tyre siç i kanë marrë dhe se me këtë ata ta kuptojnë se Ai ka përfshirë çdo gjë me dijen 
e Tij absolute. Çdo gjë që ekziston, Ai e ka përllogaritur imtësisht.

 Mësime nga ajetet:
 Padrejtësi është shkak i futjes së njeriut në Zjarrin e Xhehenemit.
 Rëndësia që ka qëndrueshmëria në rrugën e drejtë, për të arritur qëllimin e lavdërueshëm: shpëtimin.
 Allahu e ka mbrojtur Shpalljen e Vet - Kuranin, - prej çdo ndërhyrjeje dhe fjale të kotë të shejtanëve.

14  Është e vërtetë se prej nesh tani ka që janë mus-
limanë (të nënshtruar e të bindur), që i janë për-
kushtuar Allahut, ashtu siç ka të padrejtë që kanë 
hequr dorë nga drejtësia dhe paanshmëria. Kush u 
bë musliman (i nënshtruar) ndaj Allahut, pikërisht 
ai ka zgjedhur të ndjekë rrugën e arsyeshme.

15  Ndërsa ata që u treguan të padrejtë me zgjedhjen 
e të gabuarës në vend të së Vërtetës, vendi i tyre 
tashmë është caktuar në Zjarrin e Xhehenemit, ku 
do të digjen në të si drurët!”

16  Nëse edhe njerëzit (o i Dërguar) do t’i për-
mbaheshin kësaj arsyeje të shëndoshë dhe rruge 
të drejtë, siç bëri ky grup i xhindëve, Ne me siguri 
që do t’i kishim furnizuar ata me ujë të bollshëm, 
duke u shtuar begatinë, 

17  për t’i vënë ata në sprovë nëpërmjet mirësive, 
në do t’i jenë mirënjohës Allahut për to apo jo. Pas 
këtyre mirësive, ai që ia kthen shpinën përmendjes 
së Zotit të vet, duke hequr dorë prej adhurimit të 
Tij dhe prej zbatimit të porosive të Tij, Ai ka për 
ta drejtuar atë tek një vuajtje e dënim që shtohet. 
Kështu ai mohues, sa herë të kërkojë më mirë, ka 
për ta gjetur edhe më keq akoma.

18  Dijeni se xhamitë janë vetëm të Allahut dhe 
nuk i përkasin askujt tjetër! Prandaj, kurrsesi, mos 
e lusni e mos madhëroni në to askënd tjetër për-
veç Allahut që të devijoni edhe ju, siç devijuan 
hebrenjtë dhe krishterët, që nuk kanë asnjë dallim 
nga idhujtarët në tempujt e tyre!

19  Dhe se, kur Robi i Allahut (Muhamedi) - u ngrit 
që të falej e t’i lutej Atij në Batn Nahle; ata gati sa 
nuk u bënë pirg, nga kureshtja dhe mahnitja, për 
të dëgjuar e për të mësuar edhe më shumë prej 
Kuranit, duke u ngjeshur me njëri-tjetrin, si një 
shtëllungë reje përmbi të.

14  And that some of us submit and follow Allah 
by obeying Him, and some of us go astray from the 
path of moderation and steadfastness. Those who 
submit to Allah by following him and doing right-
eous actions, they are the ones who have sought 
after guidance and the right way.

15  Those who go astray from the path of modera-
tion and steadfastness, they will be firewood that 
will be used to light the fire of Hell together with 
other human beings like them.

16  Just as I revealed to him that a group of the jinn 
listened to him, I revealed to him that if human 
beings and the jinn remained steadfast on the path 
of Islam, and practiced on what it contained, then 
Allah would have given them plenty water to drink 
and provided them with various blessings.

17  To test them in that, are they thankful for Allah’s 
favours or are they ungrateful for them? Whoever 
turns away from the Qur’ān and the admonitions 
it contains, His Lord will enter him into a difficult 
punishment that he will not be able to bear.

18  And that the mosques belong to Him (may He 
be glorified) and not to anyone else. So do not call 
on anyone together with Allah and become like the 
Jews and the Christians in their synagogues and 
churches.

19  And that when Allah’s servant, Muhammad 
(peace be on him) stood up to worship His Lord 
in Batn Nakhla, the jinn were almost piled on top 
of him because of the huge crowd when they heard 
him reciting the Qur’ān.

20  O Messenger! Say to these idolaters: I only call 
unto my Lord alone and I do not associate anyone 

else as partner to Him in worship, whoever he may be.
21  Say to them: I do not have any power to ward off any harm that Allah has decreed for you, nor do I have any power 

to draw any benefit that Allah has withheld from you.
22  Say to them: No one can save me from Allah if I go against Him, and I will never find any place of refuge to take 

refuge in besides Him.
23  But that which is in my power is to convey to you what Allah has instructed me to convey to you, and His message that 

He sent with me to you. Whoever goes against Allah and His messenger, his fate is entry into the fire of Hell to remain 
their forever and never come out.

24  The disbelievers will persist in their disbelief until when they see on the day of judgment the punishment that they 
were warned of in the world. At that time, they will come to know who has the weaker protector and they will come to 
know who has less helpers.

25  O Messenger! Say to these idolaters who reject the resurrection: I do not know whether the punishment you are 
warned of is near, or whether it has a fixed time that only Allah knows.

26  He (may He be glorified) is the knower of the Ghaib, all of it. Nothing of it is hidden from Him. He does not disclose 
His Ghaib to anyone, but keeps it in His exclusive knowledge.

27  Except for a messenger whom He, may He be glorified, selects and then discloses to him what He wishes. He sends 
guards from the angels to go before the messenger and protect him so that no one besides the messenger gains access to 
this. 28  This is done in the hope that the messenger may know that the messengers before him had conveyed the mes-
sages of their Lord that He had instructed them to convey because of the care that Allah gave to it. Allah’s knowledge 
surrounds whatever is with the angels and messengers. Nothing of that is hidden from Him. He has counted the number 
of everything, so that nothing is hidden from Him, may He be glorified.

 Beneficial Points:
1. Injustice leads to entry into hellfire.  2. The importance of steadfastness in achieving good objectives.
3. Going against Allah and His messenger leads to entry into hellfire.  4. Revelation is protected from interference by the 
satans by flames that are thrown at them if they attempt to listen.  
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mbështetju vetëm Atij për çdo punë tënden! 
10  Tregohu i duruar ndaj asaj që mohuesit thonë për ty, duke të ironizuar, shqetësuar e ofenduar dhe shmangiu atyre me 

mënyrën më të bukur, pa u vrenjtur, pa i ofenduar dhe pa u dhënë rëndësi.
11  M’i lër Mua të pasurit e tyre, që jetojnë në luks dhe të thonë se je gënjeshtar, dhe toleroji ata edhe pak.
12  Me të vërtetë, tek Ne janë përgatitur për njerëzit e tillë prangat poshtëruese dhe Zjarri i Xhehenemit,
13  ushqime që nuk mund të gëlltiten dhe vuajtje të padurueshme, për mosmirënjohjen dhe mohimin e tyre. 
14  Kjo do të ndodhë atë Ditë, kur Toka e malet të shpërthejnë dhe malet të jenë bërë si duna rëre të shpërbëra.
15  Ne (o njerëz)- ju kemi dërguar juve një Lajmëtar, që të jetë dëshmitar kundër jush për çfarë keni bërë me kokën tuaj 

e vazhdoni ta bëni, pikërisht ashtu siç i patëm dërguar një lajmëtar edhe Faraonit.
16  Sapo Faraoni kundërshtoi të Dërguarin, Ne e rrëmbyem atë me dënim shkatërrues dhe të përjetshëm. Prandaj, mos 

e kundërshtoni edhe ju të Dërguarin tuaj e t’ju gjejë ajo që e gjeti Faraonin e popullin e tij. 
17  Si do ta mbroni veten, nëse ju mohoni Allahun dhe përgënjeshtroni të dërguarin e Tij, atë ditë të vështirë dhe të gjatë 

kur edhe fëmijëve kanë për t’iu thinjur flokët nga tmerri dhe kohëzgjatja.
18  Qielli është çarë prej asaj që ndodh atë ditë, ndërkaq premtimi i Tij sapo është kryer.
19  Vërtet që kjo është një Kujtesë dhe, kush deshi, tashmë e mori rrugën e udhëzimit për tek Zoti i vet.

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia që ka falja e namazit të natës, leximi i Kuranit, përmendja e Allahut dhe durimi gjatë thirrjes në Rrugë të 
Allahut, për ata mbi të cilët rëndon kjo përgjegjësi e ky shpërblim i madh.
 Qetësia e zemrës gjatë natës është një mundësi e mirë për t’u shfrytëzuar për mësim dhe meditim.
 Marrja e përgjegjësive është mënyra më e mirë për të gdhendur tek vetja një edukim të thekët.
 Njerëzit e dhënë pas luksit dhe pasurisë së madhe janë të parët që i kundërvihen Rrugës së Allahut.

SURJA “EL-MUZEMIL”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures
Sqarimi i shkaqeve që ndihmojnë në mbartjen e 
barrës së thirrjes.

 Shpjegimi i ajeteve
1  O ti i mbështjellë me petkun tënd (o Lajmëtar 

i Allahut)!
2  Zgjohu, ngrihu e qëndro gjatë, duke iu falur 

Allahut me namaz nate, përveç një pjese të vogël 
të saj.

3  Falu gjysmën e natës ose më pak se gjysma e 
saj, nëse je i lodhur, 

4  ose fal më shumë se gjysma e saj, nëse ke fuqi 
për këtë dhe këndoje Kuranin me bukurinë që ai 
bart!

5  Me të vërtetë, Ne kemi për të vënë mbi ty (o i 
Dërguar) një Fjalë (një Kuran), që do të jetë e rëndë, 
për nga përgjegjësia dhe për nga rëndësia që ka në 
përcjelljen e saj tek njerëzit. 

6  S’ka dyshim se meditimi gjatë natës është më 
i fuqishëm dhe fjala ka ndikim më të fuqishëm 
në vetvete.

7  Vërtet që ti në orët e ditës ke një angazhim të 
gjatë, e nuk do gjesh kohë që ta lexosh atë i qetë 
si natën.

8  Megjithatë, përmende Emrin e Zotit tënd vazh-
dimisht ditën e përkushtoju Atij tërësisht me sin-
qeritet.

9  Ai është Zot i lindjes dhe i perëndimit. Nuk 
ka zot që e meriton adhurimin përveç Tij, prandaj 
vetëm Atë merre për Mbrojtës e Kujdesar dhe 

The Covered Up One (Sūrah Al-Muzzammil)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on the spiritual provision of callers to 
Allah in facing the difficulties and hardships of life, 
to strengthen the Prophet (peace be upon him) and 
to warn those who reject him.

 Explanation:
1  O you wrapped up in your clothes (i.e. the 

Prophet (peace be upon him)).
2  Offer prayer at night except for a little part of it.
3  Pray for half of it if you wish, or pray for a little 

less than half until you reach one third.
4  Or increase it until you reach two thirds. Make 

the Qur’ān clear when you recite it and recite it 
slowly.

5  I am going to send down on you, O Messen-
ger, the Qur’ān, which is a heavy word, due to the 
obligations, limits, provisions, etiquettes etc. that it 
contains.

6  The hours of the night are more suited to the 
heart for recitation and more correct in speech.

7  In the day you are busy in your work, and are 
distracted from reciting the Qur’ān, so pray at night.

8  Remember Allah with various forms of remem-
brance, and devote yourself to Him (may He be 
glorified) fully by making your worship solely for 
Him.

9  The Lord of the East and the Lord of the West. 
There is none deserving of worship besides Him. 
So take Him as a Trustee Whom you rely on in all 
your affairs.

10  Be patient over the mockery and abuse uttered 
by those who deny, and leave them in a manner that 
causes no harm.

11  Do not be concerned about the state of those who deny, those who enjoy the pleasures of the world. Leave them to Me 
and wait a little for them until their appointed time comes.

12  In the afterlife, I have heavy chains and a blazing fire.
13  And a food that chokes the throats because of its extreme bitterness, and a painful punishment, in addition to the 

above.
14  That punishment will occur to those who deny on the day when the earth and the mountains will shake and the moun-

tains will become scattered flowing sand because of its extreme horror.
15  I have sent to you a messenger as a witness over your actions on the day of judgment just as I sent to Pharaoh a mes-

senger, who was Moses, (peace be upon him).
16  But Pharaoh went against the messenger who was sent to him from his Lord, so I punished him with a severe punish-

ment in the world by drowning and in the afterlife by the punishment of the fire. So you do not go against your messenger 
or you will be afflicted by what afflicted him.

17  So how will you protect yourselves - if you reject Allah and deny His messenger - from a long, severe day that will 
make the head of young children white because of the severity of its horror and its length.

18  The sky will split because of its horror. Allah’s promise will be inevitably fulfilled.
19  This admonition - containing an exposition of the horror and severity of the day of judgment - is a reminder that is of 

benefit to the believers. So whoever wishes to take a path that leads to His Lord let him do so.
 Beneficial Points:

1. The importance of standing in prayer at night, reciting the Qur’ān, remembering Allah, and being patient for the caller 
to Allah.
2. Enduring difficulties and tests, requires an effective and strict nurturing.
3. Luxury and an abundance of enjoyments is a barrier to Allah’s path.
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 Shpjegimi i ajeteve
1  O ti i mbuluar me mbulojën tënde (o i Lajmëtar i Allahut)! 
2  Ngrihu dhe tërhiqju vërejtjen njerëzve nga dënimi i Allahut!
3  Madhëroje Zotin tënd përmbi çdo gjë që madhërohet dhe folu njerëzve vetëm për madhështinë e Tij!
4  Pastroje çdo gjë që ka të bëjë me ty, qoftë brenda apo jashtë rrobave tua, të jesh shembull në pastërti!
5  Të keqes largoju, qoftë ajo e brendshme apo e jashtme, qoftë ndaj Zotit tënd apo ndaj njerëzve e bëhu fisnik!
6  Mos të të duket shumë ajo që ti po bën e po jep dhe as mos u hiq më shumë sesa je!
7  Për hir të Zotit tënd, duro në të Vërtetën që të është zbritur dhe qëndro mohuesve i patundur përballë!
8  Atë ditë kur ëngjëlli i caktuar t’i fryjë Bririt për t’u bërë Kijameti apo Ringjallja, 
9  ajo do të jetë me të vërtetë një ditë e vështirë për të gjithë ata që nuk e patën pritur Ditën e Llogarisë!

10  Për mohuesit që e marrin atë me të lehtë, nuk do të jetë aspak e lehtë.
11  Lërma Mua (o i Dërguar) atë që erdhi tek ti (Uelid ibn Mugiren), të cilin Unë e krijova të vetëm pa asgjë, 
12  dhe pastaj i kam mundësuar pasuri, që vetëm rri duke iu shtuar, për shkak të tregtisë e përfitimeve të tij,
13  dhe pastaj i mundësova që të ketë djem të aftë, për ta ndihmuar dhe për ta shoqëruar në karvanet e tij,
14  mandej i mundësova që të ketë nder dhe prestigj në mesin e fiseve arabe, që fjala e tij të zinte vend.
15  Vallë, pasi ai më mohoi Mua e mirësinë Time, lakmon përsëri që Unë t’ia shtoj edhe më shumë?!
16  Kurrsesi! Vërtet ai u tregua arrogant ndaj fakteve Tona, të cilat Ne ia mundësuam të kuptojë të Vërtetën.
17  Kam për t’i ngarkuar atij një vuajtje, që sa vjen e do t’i shtohet. Sa herë të kërkojë mirë, do gjejë më keq.
18  Kjo, sepse kur atij iu lexua Kurani, ai mendohej dhe kurdiste se si ta hidhte poshtë Fjalën Time.

 Mësime nga ajetet:
 Vështirësia sjell lehtësimin. Nëse besimtari lodhet në Rrugën e së Vërtetës, Allahu ia lehtëson atë.
 Obligimi i besimtarit për t’u pastruar prej çdo papastërtie të brendshme e të jashtme, veçanërisht prej idhujtarisë dhe 
besimeve të kota, të cilat e zbehin tek njeriu të vërtetën e madhështinë së Allahut.
 Mirësitë që Allahu ua ka mundësuar njerëzve janë fakte të mjaftueshme që ata ta besojnë e t’i jenë mirënjohës dhe 
pranues të së Vërtetës, që Ai e ka zbritur për t’i nxjerrë ata prej errësirës në dritë.

20  Sigurisht që Zoti yt e di (o i Dërguar) se ti falesh, herë më 
pak se një të tretën e natës, herë gjysmën e saj dhe herë veç 
një të tretën e saj, e po kështu edhe një pjesë e besimtarëve 
që janë me ty. Ashtu siç është Allahu që e cakton gjatësinë 
e natës dhe ditës, Ai e dinte që ju nuk do mund ta llogarisni 
saktësisht gjatësinë e saj dhe as gjatësinë se sa jeni falur 
gjatë saj, prandaj Ai jua pranoi pendimin dhe jua lehtësoi 
këtë detaj. Kështu që lexoni Kuran gjatë namazit, aq sa ju 
duket e lehtë. Po ashtu, Ai e dinte edhe se dikush prej jush 
ka për të qenë i sëmurë, të tjerë që udhëtojnë nëpër tokë 
për të kërkuar prej të mirave të Allahut, si dhe të tjerë që 
luftojnë në mbrojtje të Rrugës së Allahut. Prandaj lexoni prej 
tij (Kuranit) aq sa ju duket e lehtë dhe vazhdoni me faljen e 
pesë kohëve të namazit, jepni zekatin(lëmoshën e obliguar 
vjetore) dhe ofrojini Allahut kontributin tuaj më të mirë, si 
të ishit duke i dhënë hua njëri-tjetrit. Dijeni se, çfarëdo të 
mire që të bëni, atë do ta gjeni në dobi të vetes tuaj, ndërsa 
tek Allahu ajo ka për t’u shpërblyer me mirësi shumë herë 
më të mëdha. Kërkojini falje Allahut vazhdimisht, pasi me 
të vërtetë Allahu është Gafur (Gjynahfalës,) që i fal ata që 
kërkojnë falje për pamundësitë e tyre dhe Ai është Rrahim 
(Mëshirëplotë), që u dhuron mëshirë të veçantë atyre që 
sakrifikojnë përtej mundësive të tyre.

SURJA “EL-MUDETHIR”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures
Urdhri për t’u përpjekur fort në thirrjen e mohuesve 
drejt besimit dhe paralajmërimi i tyre me Ahiretin dhe 
Kuranin.

20  Your Lord, O Messenger, knows that you 
sometimes spend less than two thirds of the night 
in prayer, sometimes you stand for half the night, 
sometimes a third, and a group of the believers 
stand with you. Allah determines the night and day 
and counts their hours. He (may He be glorified) 
knows that you are not able to count and keep a 
record of its hours, and thus standing for the most 
part of it seeking the required will be difficult for 
you. He therefore has accepted your repentance. 
So pray at night as much as is easy for you. Allah 
knows that some of you, O believers, may be ill 
and constrained by illness - others will be travelling 
seeking Allah’s provision, and others will be fight-
ing the disbelievers seeking Allah’s pleasure and to 
promote Allah’s word. For these people standing in 
prayer at night is difficult, so pray at night as much 
as is easy for you and discharge the obligatory 
prayer in the most perfect manner. Give the char-
ity of your wealth and spend from your wealth in 
Allah’s path. Whatever good you send forward for 
yourselves, you will find it to be better and greater 
in reward. Seek forgiveness from Allah. Allah For-
giving towards those of His servants who repent 
and He is merciful to them.

The Cloacked One (Sūrah Al-Muddathir)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on the instruction to promote the call 
and its elements and to warn those who deny it.

 Explanation:
1  O you who is covered with his clothes (this re-

fers to the Prophet (peace be upon him)
2  Arise and warn of Allah’s punishment.
3  Declare the greatness of your Lord.
4  Purify yourself from sins and your clothes from impurities.
5  Keep away from the worship of idols.
6  Do not think that you have done a favour to your Lord by regarding your righteous actions to be plenty.
7  Be patient for Allah’s sake over the harm that you incur.
8  When the trumpet will be blown a second time.
9  That day will be a severe day.
10  For those who reject Allah and His messengers it will not be easy.
11  Leave me, O Messenger, and the one whom I created alone in the womb of his mother without wealth or children 

(This refers to Walid bin Al Mughira).
12  I gave him plenty wealth.
13   I gave him children who were present with him, who attended gatherings with him and who did not leave him on 

account of travel due to the abundance of his wealth.
14   I extended to him his livelihood, provision and children profusely.
15  Then despite his denial of Me he desires that I give him more after I gave him all of that.
16  The matter is not as he thinks. He was opposed to My verses that I revealed to My messenger denying them.
17  I will impose on him difficulty from a punishment that he will not be able to bear.

 Beneficial Points:
1. Difficulties in affairs brings about ease in them.
2. The necessity of purity from outward and inward filth.
3. Bestowing a transgressor with favours is not honouring him; it is gradually leading him into destruction.
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ndërsa besëpakëtit dhe mosbesimtarët të thonë: “E çfarë ka dashur Zoti të thotë me këtë numër të çuditshëm?!” Allahu, 
ashtu siç i shpie në humbje mohuesit e këtij numri dhe i përudh pohuesit e tij, po ashtu Ai shpie në humbje kë të dojë 
dhe udhëzon kë të dojë. E askush nuk e njeh ushtrinë e Zotit tënd, për nga numri i madh, përveç Tij, Lartësuar qoftë. 
Ndërkohë, Zjarri është veç një përkujtim për njerëzit, përmes të cilit ata kuptojnë madhështinë e Allahut të Lartësuar.

32  Përkundrazi! Betohem për Hënën, kur shndrit natën, me të cilën orientoheni në errësirë! 33  Betohem edhe për natën, 
kur largohet dhe pas saj agon drita e mëngjesit! 34  Siç betohem për agimin, kur zbardh horizontin para se dielli të shfaqet 
dhe që asnjërën ju nuk e ndalni dot! 35  Me të vërtetë që ajo që u ka ardhur atyre (ardhja jote) është një prej sprovave 
më të mëdha, 36  si një paralajmërim kërcënues për mbarë njerëzimin, në mënyrë që të frikësoheni dhe të nxiteni 37  
që kush të dojë prej jush, të përparojë në besim e vepra të mira ose të mbetet pas, në mohim e gjynahe, 38  pasi çdo 
njeri është peng (përgjegjës) i veprave të veta, ndaj ai ka për të shpëtuar ose ka për t’u shkatërruar prej tyre. 39  Përveç 
banorëve të së djathtës, të cilëve do t’u fshihen gjynahet nëpërmjet veprave të tyre të mira, 40  sepse atë ditë, ata do të 
jenë të sigurtë e të shpëtuar në kopshtet e Xhenetit të përjetshëm, duke pyetur 41  njëri-tjetrin në lidhje me kriminelët 
dhe do u mundësohet t’i shohin dhe t’i pyesin nga Xheneti: 42  “ Ç’vepra patët bërë, o njerëz, që ju futën juve në Sekarr 
(Skëterrë)?!” 43  Mohuesit do përgjigjen duke u thënë: “Nuk patëm qenë prej atyre që faleshin, sepse nuk i besonim 
Allahut sa ishim në jetën e dynjasë, 44  dhe aq më pak t’i ushqenim të varfërit, si mirënjohje ndaj Tij apo për të fituar 
Kënaqësinë e Tij, 45  ne vazhdimisht merreshim me biseda të kota, duke mos e marrë seriozisht jetën dhe vdekjen, 46  si 
dhe e konsideronim gënjeshtër gjithçka rreth Ditës së Gjykimit - shpërblimin dhe ndëshkimin, 47  derisa na erdhi neve 
e Sigurta (vdekja), e ne mbetëm pa u penduar e pa u përmirësuar kurrë!”.

 Mësime nga ajetet:
 Mendjemadhësia e bën njeriun që ta lërë besimin, edhe pse ai i sheh faktet dhe të Vërtetën.  Përgjegjësia e njeriut 
është që ai, ashtu siç punon për këtë botë, të punojë edhe për botën tjetër.  Mosdhënia ushqim për njerëzit në nevojë 
është shkak për përfundimin në zjarr të Xhehenemit.

19  Pra, mallkuar qoftë! Si i kurdiste ashtu mendimet 
për t’iu kundërvënë kësaj Fjale! 20  Përsëri qoftë 
i mallkuar! Se si i kurdiste ashtu fjalët për t’iu 
kundërvënë Fjalës Time! 21  Se si ai e hodhi një 
vështrim rrotull, që të shprehte habi lidhur me atë 
që kishte dëgjuar, 22  Se si u mrrol dhe u vrenjt në 
fytyrë, për të treguar pakënaqësinë e tij për atë që 
kishte dëgjuar! 23  Pastaj, se si ia ktheu shpinën asaj 
që dëgjoi e u tregua mendjemadh, duke e refuzuar e 
përçmuar atë, 24  dhe tha: “Kjo nuk është gjë tjetër, 
përveçse një magji ndikuese, që ka fuqi tërheqëse 
dhe të bën për vete! 25  Kjo nuk është asgjë tjetër, 
përveçse një fjalë njeriu dhe assesi Fjalë e Zotit, siç 
pretendon Muhamedi!” 26  Unë kam për ta djegur 
atë mohues mu në Sekarr (Skëterrë). 27  E ç’di ti 
(o i Dërguar ) se çfarë është Sekarri (Skëterra), 
që është përgatitur dhe është duke e pritur?! 28  
Ai është një zjarr, i cili nuk lë asgjë pa e djegur 
e, megjithatë, nuk e shpërbën atë për ta bërë hi e 
pluhur, 29  Fuqia djegëse e atij zjarri e i shkrumbon 
lëkurën dhe trupin e bën sterrë të zi. 30  Mbi të Ne 
kemi vënë nëntëmbëdhjetë engjëj, që të jenë mbi 
mohuesit vndëshkuesit dhe rojet e tyre. 31  Ne nuk i 
kemi bërë rojtarët e Zjarrit përveçse melekë, kështu 
që njerëzit nuk kanë fuqi të përballen me ta. Ndërsa 
numrin e tyre e bëmë (19) vetëm për t’i vënë në 
provë jobesimtarët, pra, që ata të thonë shpotitë e 
tyre dhe kështu t’u shumë fishohet dënimi. Sikurse e 
përmendëm këtë numër me qëllim që judejtë ithtarë 
të Teuratit dhe të krishterët ithtarë të Ungjillit të 
binden se Kurani pohon atë që gjendet në librat e 
tyre; por që edhe besimtarëve t’u shtohet besimi 
kur ithtarët e Librave të mparshëm përputhen me 
ta. Ashtu sikundër e bëmë këtë numër që të mos 
kenë dyshime judejtë, të krishterët dhe besimtarët, 

18  This disbeliever whom I bestowed with those 
favours thought about what he should say in order 
to refute the Qur’ān, and planned this within him-
self.

19  So may he be cursed and punished. How did 
he plan!

20  Again, may he be cursed and punished. How 
did he plan!

21  Then he reconsidered and carefully thought 
about what he should say.

22  The he frowned and scowled when he did not 
find anything to challenge the Qur’ān with.

23  Then he turned away from faith and was too 
proud to follow the Prophet (peace be upon him).

24  He said: This what Muhammad brought is not 
Allah’s speech, but it is sorcery that he relates from 
others.

25  This is not Allah’s speech, but it is the speech 
of man.

26  I will enter this disbeliever into one of the levels 
of the Fire, which is Saqar, to suffer from its heat.

27  What will tell you, O Muhammad, what Saqar 
is?!

28  It does not spare any person that is punished in it 
except that it comes on him and does not leave him. 
Then he returns to how it was and it comes to him, 
again and again.

29  It severely burns and alters skins.
30  There are nineteen angels over it who are its 

wardens.
31  I did not make the wardens of the Fire except 

angels, so humans do not have the power to face 
them. Abu Jahl was lying when he and his people 
claimed that they have the ability to attack them and then they will come out of the Fire. I did not make this number of 
theirs except to test those who reject Allah, so that the Jews who were given the Torah and the Christians who were given 
the Gospel will become certain when the Qur’ān that confirms what is in their scriptures is revealed, so that the faith of 
the believers increases when the people of the scripture agree with them and the Jews, Christians and the believers do not 
have any doubt, and so that those who waver in faith and those who are disbelievers say: What does Allah intend by this 
strange number?! Just as those who deny this number are misguided and those who accept it are guided, Allah misguides 
whoever He wishes to misguide and He guides whoever He wishes to guide. No one knows the forces of your Lord, 
because of their huge number, besides Him, may He be glorified. So let Abu Jahl who, mockingly and dismissively, said, 
“Does Muhammad only have nineteen aides?!” know this. The Fire is only a reminder for human beings, through which 
they can come to know of Allah’s greatness, may He be glorified.

32  The statement is not as claimed by some idolaters that he will suffice his companions against the wardens of Hell and 
take them out of it. Allah took an oath by the moon. 33  He took an oath by the night when it departs. 34  He took an oath 
by the morning when it lights up. 35  The fire of Hell is one the great calamities. 36  In order to strike terror and fear in 
people. 37  Whoever from amongst you, O people, wishes to go forward with faith in Allah and righteous actions, or to lag 
behind by disbelief and sins. 38  Every soul will be taken to task for the actions that it did. Either its actions will destroy 
it or they will release and rescue it from destruction. 39  Except for the believers, who wont be taken to task for their sins. 
Instead, these will be overlooked because of their righteous actions. 40  On the Day of Judgement, they will be in gardens 
asking one another. 41  About the disbelievers who destroyed themselves by the sins they committed. 42  They will say to 
them: What entered you into Hell? 43  The disbelievers will answer them saying: We were not of those who discharged 
the obligatory prayer in the worldly life. 44  We did not feed the poor from what Allah gave us. 45  We used to be with the 
people of falsehood and go wherever they go. We used to speak to the people of misguidance and deviation. 46  We used 
to deny the day of recompense. 47  We persisted in this denial until death came to us and prevented us from repenting.

 Beneficial Points:
1. Man’s responsibility for his actions in the world and the afterlife.  2. Not feeding those in need is one of the causes for 
entrance into the fire.  
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hedhur paq, me këtë ikje që ata po bëjnë prej teje. 2  Jo, pasha ndërgjegjen e brendshme të njeriut, të cilës njerëzit i kundërvihen dhe 
e refuzojnë. 3  A mos vallë, njeriu mendon se Ne nuk kemi për t’ia bashkuar edhe një herë eshtrat pas vdekjes së tij?! 4  Përkundrazi! 
Ne madje jemi të aftë që t’ia krijojmë atij edhe majat e gishtërinjve, ashtu si i ka pasur. 5  Mirëpo, njeriu nuk e pranon këtë, sepse ai 
dëshiron që të vazhdojë në krime edhe për aq sa i ka mbetur, 6  ndërsa me një ironi mohuese ai pyet: “E kur do na u bëka kjo Dita 
e Ringjalljes, sipas jush?!” 7  Kur të shkreptijnë shikimet, duke u tronditur e shtangur prej asaj që do të shohin, 8  e kur Hënës t’i 
ketë humbur tërësisht drita që ajo merr prej Diellit e të mos i kthehet më, 9  dhe kur Dielli e Hëna të jenë bërë një dhe të mos ketë 
pas kësaj as natë e as ditë! 10  Ajo është dita kur njeriu do ringjallet i tmerruar e do thotë: “Nga t’ia mbathim për të shpëtuar?!” 11  
Përkundrazi! Atë ditë nuk mund të iket askund. Për kriminelin nuk do ketë strehim që ta shpëtojë. 12  Atë ditë, vetëm tek Zoti yt (o i 
Dërguar) është kthimi e vendi i tyre përfundimtar, që do ua caktojë Ai.

13  Atë ditë do t’i tregohet njeriut se ç’gjëje i pati dhënë përparësi dhe ç’pati lënë pas dore për jetën e tij.
14  Madje, atë ditë, edhe vetë njeriu ka për ta parë (kuptuar) se çfarë pati bërë që i dha përparësi mohimit përpara besimit, të keqes 

përpara të mirës e dynjasë para përjetësisë, teksa do dëshmojnë edhe gjymtyrët e tij.
15  Edhe nëse ai i paraqet arsyet dhe justifikimet e veta, ai sërish ka për ta kuptuar se ato janë të pavlefshme për t’u pranuar. 16  Mos 

e lëviz (o i Dërguar) gjuhën tënde, gjatë momentin kur është duke t’u shpallur Kurani, me përsëritjen e asaj që po të shpallet, nga frika 
se mos po e harron e të humbet.

17  Ti vetëm përqendrohu e dëgjoje atë me vëmendje ! Na takon Neve të ta rendisim e memorizojmë atë në gjoksin tënd, si dhe ta 
lexojmë e përforcojmë ty në gjuhën tënde, pa të shpëtuar asgjë.

18  Kur  i dërguari Ynë, Xhibrili të ta lexojë Kuranin, ti përqëndrohu në leximin e tij dhe dëgjoje! 
19  E pas kësaj, na takon Neve t’i sqarojmë e shpjegojmë ty kuptimet dhe urtësitë që gjenden në të.

 Mësime nga ajetet:
 Allahu ua dhuron besimin, devotshmërinë e faljen e përjetshme veç atyre tek të cilët Ai gjen dëshirën për të besuar dhe se vullnetin 
njerëzve mund t’ua dhurojë vetëm Allahu, ndaj veç Atij i kërkohet. 
 Ky është argument që Kurani është marrë përsipër të mbrohet, të ruhet e të shpjegohet nga Vetë Allahu i Lartësuar, duke mos lejuar 
që të humbasë prej tij asgjë prej gjëje deri në Ditën e Kijametit.

48  Atë ditë, atyre nuk ka për t’u sjellë dobi 
ndërmjetësimi i asnjë ndërmjetësi, qoftë melek, 
profet, a njeri i devotshëm, sepse prej kushteve të 
ndërmjetësimit është që Allahut të jetë i kënaqur 
me atë për të cilin ndërmjetësohet.

49  Përse i shmangen atëherë, (o i Dërguar) këtij 
Përkujtimi (Kuranit) dhe i ikin dëgjimit të tij 50  si 
të ishin gomerë të egër, teksa vrapojnë me shpejtësi 

51  për t’i shpëtuar luanit?!
52  A mos vallë, ata kërkojnë që secilit prej tyre 

t’i jepet nga një Libër hyjnor, në mënyrë që ata 
të besojnë?!

53  Përkundrazi! Ata nuk janë besimtarë, sepse 
ata nuk besojnë në Ditën e Gjykimit dhe jetën e 
përjetshme!

54  Kurrsesi! Ata nuk e besojnë se kjo Fjalë është 
një përkujtim për ta, për atë që u është premtuar. 

55  Prandaj, kush deshi, e pranoi atë, e ajo do i 
bëhet shpëtim, si në këtë botë, ashtu edhe në botën 
tjetër. 56  Mirëpo, ata nuk i pranojnë këshillat, veç 
nëse këtë gjë e dëshiron Allahu. Vetëm Ai është 
Mundësuesi i devotshmërisë dhe Mundësuesi i 
faljes së përjetshme, që ua dhuron vetëm atyre që 
i do.

SURJA “EL-KIJAMEH”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures
Shpalosja e fuqisë së Allahut për t’i ringjallur 
krijesat dhe për t’i grumbulluar ato Ditën e Kiametit. 

 Shpjegimi i ajeteve
1  Jo, pasha Ditën e Ringjalljes, ata nuk kanë për t’ia 

48  On the Day of Judgment, the mediation of inter-
cessors from the angels, prophets and pious ones, 
will not benefit them, because the requirement for 
the acceptance of intercession is that the thing for 
which intercession is made must be approved.

49  What has made these idolaters turn away from 
the Qur’ān?!

50  As if they, in their turning away from and aver-
sion to it, are wild donkeys that are extremely re-
sistant.

51  That have fled from a lion out of fear for it.
52  Instead, each one of these idolaters wants for 

there to be an open book by his head side that tells 
him that Muhammad is a messenger from Allah. 
The reason for this is not the lack of proof or weak-
ness of evidence. It is only obstinacy and pride.

53  The matter is not like that. In fact, the reason for 
their persistence in their misguidance is that they do 
not have faith in the punishment of the afterlife, so 
they remained in their disbelief.

54  Indeed, this Qur’ān is an admonition and a re-
minder.

55  Whoever wishes to read the Qur’ān and take les-
son from it does so.

56  None takes lesson from it besides those whom 
Allah wills to take lesson. He (may He be glorified) 
is worthy of being mindful of by the fulfilment of 
His instructions and the avoidance of His prohibi-
tions. He is worthy of forgiving the sins of His serv-
ants when they repent to Him.

The Rising (Sūrah Al-Qiyama)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on showing Allah’s power to gather man’s body and resurrect it.
 Explanation:

1  Allah took an oath by the Day of Judgement when people stand before the Lord of the worlds.
2  He took an oath by the pure soul that reproaches its owner for falling short in righteous deeds and for doing wrong 

deeds. He took an oath by these two things that He will certainly resurrect people for reckoning and recompense.
3  Does man think that I will not gather his bones to be resurrected after he dies?!
4  Indeed, I am able together with gathering them to restore his fingertips in a proportionate form just as they were.
5  But man by his denial of the resurrection wants to continue sinning in the future unchecked.
6  He skeptically asks about the Day of Judgement: When will it occur?
7  When the sight is dazzled and astonished at the time when it sees what it used to deny. 8  And the light of the moon 

disappears. 9  And the mass of the sun and the moon are brought together. 10  The sinning person will say on that day: 
Where is the escape?! 11  There is no escape on that day and there is no place in which the sinner can take refuge nor any 
place that he can seek protection in. 12  The return and destination on that day will be to your Lord, O Messenger, for the 
reckoning and recompense. 13  On the day man will be informed about the actions that he sent forward and those that 
he left behind. 14  Instead, man is a witness against himself as his limbs will testify against him in respect of the sins he 
committed. 15  Even if he brings excuses to argue on behalf of himself that he did not do any evil, these will not benefit 
him. 16  Do not move your tongue, O Messenger, with the Qur’ān hastily for fear of its escaping from you. 17  It is My 
duty to gather it in your chest and to establish its recitation on your tongue. 18  When Gabriel has completed its recitation 
to you, then be attentive and listen to its being recited. 19  Then, it is My duty to explain it to you.

 Beneficial Points:
1. The servant’s will is restricted by Allah’s will.  2. The desire of the Messenger of Allah (peace be upon him) to mem-
orise whatever of the Qur’ān was revealed to him. Allah assured him that He will gather it fully in his chest and memory 
and that he will not forget any part of it.  
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ato që thotë e bën ndaj Zotit dhe krijesave të Tij?! 37  Po a nuk ishte fillimisht një pikë uji, prej farës së mashkullit që derdhet?! 38  Pastaj ishte një 
pikë gjaku e mpiksur në mitrën e nënës dhe Ai e krijoi pastaj në simetrinë që ka?! 39  Duke mundësuar që prej tij të vijnë të dyja gjinitë: mashkulli 
dhe femra?! 40  Vallë, Ai që e bëri këtë krijim, a nuk paska mundësi që t’i ringjallë edhe të vdekurit?!”

SURJA “EL-INSAN”
Mekase

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

Njoftimi i njeriut për origjinën e krijimit dhe përfundimin e tij, si dhe përmendja e kënaqësive që ka përgatitur Allahu në Xhenet për 
të dashurit e Vet.

 Shpjegimi i ajeteve
1  A e ka menduar ndonjëherë njeriu se ai për një kohë të gjatë nuk pati qenë kurrë si diçka e përmendur?! 2  Vërtet, Ne e krijuam 

njeriun prej një pike uji të përzier (mes ujit të mashkullit e të femrës), për ta vënë atë në përgjegjësi për punët e tij, si një sprovë për 
të. Ne e bëmë dëgjues dhe shikues e për këtë ai do ketë përgjegjësi. 3  Vërtet, Ne ia kemi treguar atij rrugën, që nëpërmjet arsyes së 
shëndoshë dhe Shpalljes hyjnore, ai ta kuptojë rrugën e e vërtetë, duke u bërë kështu përgjegjës, për të qenë mirënjohës ndaj Krijuesit 
të vet duke i besuar e adhuruar ose mosmirënjohës e mohues ndaj Tij. 4  Vërtet që mohuesve Ne u kemi përgatitur zinxhirë, pranga 
dhe zjarrin e Skëterrës për t’i poshtëruar. 5  S’ka dyshim se të ndershmit besimtarë që bënë vepra të mira, duke u treguar mirënjohës 
ndaj Krijuesit të tyre e duke ndjekur rrugën e të dërguarve të Tij, ata kanë për t’u nderuar, duke u futur në Xhenetin e Tij të përjetshëm. 
Si mirëpritje atyre do u ofrohet të pinë prej kupave me verë të përzier me kafurin aromatik.

 Mësime nga ajetet:
 Rreziku që sjell dhënia tërësisht pas jetës së kësaj bote dhe refuzimi i besimit të jetës tjetër.
 Shikimi i Fytyrës së Allahut është një prej mirësive më të mëdha që Allahu ua mundëson besimtarëve në Xhenet.
 Përgjegjësia që ka njeriu për zgjedhjet e tij, për të cilat ka për t’u gjykuar në Ditën e Llogarisë.  

20  Përkundrazi, o njerëz, nuk është siç mendoni ju, se nuk ka 
mundësi që të ketë ndonjë Ditë Ringjalljeje! Por ju e mohoni 
atë, se ju në të vërtetë e doni këtë jetë kalimtare e dëshironi 
të dëfreheni vetëm në këtë, 21  dhe keni hequr tërësisht dorë 
prej Ahiretit, ndërkohë që kënaqësia dhe lumturia atje është e 
përjetshme. 22  Atë ditë do ketë fytyra që do të shkëlqejnë nga 
drita e nga lumturia, se do hyjnë në Xhenet, për shkak të besimit, 
bindjes ndaj porosive të Allahut dhe largimit prej ndalesave. 23  
Për shkak se këto i patën bërë për të fituar kënaqësinë e Tij, ata 
kanë për ta parë edhe Zotin e tyre; 24  Atë ditë, po ashtu do të 
ketë edhe fytyra që do të jenë të mrrolura, për shkak të lënies 
së porosive të Allahut dhe kryerjes së asaj që ua pati ndaluar 
Allahu, si dhe mohimit të Ditës së Gjykimit. 25  Do të jenë të 
zhytur në mendime, derisa t’u thyhet kurrizi për gjithçka që ata 
e kanë bërë me mohimin e tyre. 26  Përkundrazi, njeriu ka për ta 
marrë vesh të Vërtetën e kësaj që po i thuhet, sapo t’i vijë shpirti 
për të dalë, 27  e njerëzit dhe të dashurit e tij të thonë përreth 
tij: “A ka ndonjë që mund t’i bëjë derman e të shërohet?!” 28  
Do ta kuptojë se tashmë ky është çasti i ndarjes (vdekjes), që 
gjithmonë e ka shpërfillur dhe harruar. 29  Dhe kur t’i lidhet 
këmba me këmbën, për të mos iu ndarë më prej njëra tjetrës dhe 
t’i bashkohet vuajtja dhe tronditja e vdekjes së kësaj bote me 
vuajtjet dhe tronditjen shpirtërore të Botës Tjetër, 30  atë ditë, 
nuk ka më kthim mbrapa për të dhe se vetëm për tek Zoti yt (o 
i Dërguar) është përfundimi. 31  Ai as nuk ka besuar dhe as 
nuk është falur, pasi, po të kishte besuar, edhe do të ishte falur 
e kështu do kishte qenë prej të shpëtuarve. 32  Mirëpo ai e kon-
sideroi gënjeshtër jetën tjetër dhe ia ktheu shpinën thirrjes së të 
Dërguarit, 33  pastaj me fodullëk dhe mendjemadhësi, shkoi tek 
familja e vet, pa u bërë merak për këtë aspak. 34  Mjerë për ty 
në jetën tënde dhe mjerë për ty në vdekjen tënde! 35  Pastaj e 
përsëriti fjalinë me qëllim përforcimi dhe tha: Mjerë për ty Ditën 
e Gjykimit dhe mjerë për ty. 36  A mos mendon njeriu vallë, se, 
nëse ai nuk beson në Krijuesin e tij, të Dërguarin e Tij dhe në 
Ditën e Gjykimit, ai ka për t’u lënë pa asnjë lloj përgjegjësie për 

20  Nay, the matter is not as you claimed about the 
impossibility of resurrection. You know that the 
One Who was able to create you the first time is 
not unable to bring you back to life after you die. 
However, the reason for your denial of resurrection, 
is your love for the fleeting life of the world. 21  
And your disregard for the life of the afterlife, the 
path of which is to carry out the acts of obedience 
that Allah has instructed you to and to leave the un-
lawful acts that He has prohibited you from. 22  The 
faces of the people of faith and fortune on that day 
will be radiant with light. 23  Looking at their Lord 
with enjoyment. 24  The faces of the people of dis-
belief and wretchedness on that day will be gloomy.

25  They will be sure that a great punishment and 
painful punishment is to come down on them. 26  
The matter is not as the idolaters imagined - that 
they will not be punished when they die. When the 
soul of any one of them reaches the upper part of 
his chest. 27  And people say to one another: Who 
can heal this person, perhaps he can be cured?!

28  The person in agony will be certain at that time 
that this is the departure from the world by death.

29  Difficulties will come together at the time when 
the world ends and the afterlife commences. 30  
When this occurs, the deceased will be driven to his 
Lord. 31  The disbeliever did not accept what his 
messenger brought to him, nor did he pray to Allah, 
may He be glorified. 32  Instead, he denied what his 
messenger brought to him and turned away from it.

33  Then this disbeliever went to his family swag-
gering in his gait out of pride. 34  Allah thus warned 
the disbeliever that His punishment has come close 
to him. 35  He then repeated the sentence by way of emphasis and stated: “Again, closer and closer it comes to you.”

36  Does man think that Allah will leave him neglected without imposing any laws on him? 37  Was this human being 
one day not a drop of sperm spilt into the womb. 38  Thereafter he was a piece of coagulated blood. Then Allah created 
him and made his form proportionate. 39  Then he made his species into two types: Male and female?! 40  Is not the One 
Who created man from a drop, then a clot, able to give life once again to the dead for the reckoning and recompense?! 
Indeed, He is able to do so.

The Human (Sūrah Al-Insān)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on reminding man of his origin, the wisdom behind his creation and his fate in both the worlds, and on show-
ing the bliss of Paradise in order to strengthen the believers and invite the disbelievers.

 Explanation:
1  A long period of time has passed over man when he was non-existent and there was no mention of him. 2  I created 

man from a drop that was a mixture of the liquid of a man and a woman, to test him with the impositions I placed on 
him. I made him hearing and seeing to carry out the laws I imposed on him. 3  I showed him, through the tongues of 
My messengers, the path of guidance and by that the path of misguidance became clear to him. Thereafter he is either 
guided to the straight path and becomes a believing servant that is thankful to Allah, or he is misled from it and becomes 
a disbelieving servant who rejects Allah’s signs. 4  After Allah mentioned the two types, those who are guided and those 
astray, he mentioned the reward of each by saying: I have prepared for those who reject Allah and His messengers, chains 
by which they will be dragged into the fire, and iron collars that will be tied around their necks, and a blazing fire.

5  The believers who follow Allah will drink on the day of judgment from a filled cup of wine mixed with camphor 
because of its pleasant fragrance.

 Beneficial Points: 1. The danger of love of the world and neglect of the afterlife.  2. The establishment of choice for 
man, which is Allah’s showing honour to him.   

٧٦٣١
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dëshirojnë dhe frutet do tu afrohen pranë, sa herë të duan.
15  Aty do t’u shërbehet, duke u sjellë rrotull tyre me enë prej argjendi dhe me kupa si të kristalta,
16  të kristalta prej argjendi, të cilat u paraqiten sipas dëshirës së tyre.
17  Aty do t’u jepet të pinë prej një vere të veçantë e preferuar, përzier me xhenxhefil,
18  I mbushur nga një burim i Xhenetit, i cili quhet Selsebil (“Kërko rrugë” - për ta arritur).
19  Rrotull tyre, po ashtu, do t’u shërbejnë edhe djem të përjetshëm, që, nëse do t’i shihje nga larg, do të mendoje se ata 

janë margaritarë të shpërndarë nëpër Xhenet, për nga shkëlqimi e bukuria e rrallë.
20  Nëse do ta shihje atë që është në Xhenet, vërtet do shihje një begati dhe pasuri të jashtëzakonshme.
21  Ndërsa ata vetë, përmbi çdo bukuri që gjendet në të, do jenë të veshur me veshje të lehta nga mëndafshi i gjelbër 

dhe veshje të rënda nga mëndafshi i trashë, si dhe do jenë të stolisur me byzylykë të argjendtë. Zoti i tyre do t’u japë të 
pinë pije të pastra, në varësi të punëve e veprave që kanë bërë.

22  “Vërtet që ky ishte shpërblimi për aq sa keni bërë dhe angazhimi juaj e meritonte për t’u falënderuar!”
23  Në të vërtetë, Ne (o i Dërguar) ta kemi shpallur ty këtë Kuran si një tekst të vetëm, edhe pse ai të është zbritur ty 

pjesë-pjesë në intervale të ndryshme kohe dhe vendi. Ky është një argument i mjaftueshëm për njerëzit.
24  Prandaj duro (o i Dërguar) e tregohu i qëndrueshëm në Vendimin e Zotit tënd dhe mos e ndiq asnjë prej tyre, duke 

lëshuar pe e bërë tolerime për hir të besimit të tyre, qofshin ata gjynahqarë apo mohues!
25  Vazhdo ta përmendësh Emrin e Zotit tënd me faljen e namazeve në fillim e deri në fund të ditës, duke filluar me faljen 

e namazit të sabahut dhe duke përfunduar me namazin e ikindisë (pasdites),

 Mësime nga ajetet:
 Mbajtja e besës, zotimeve, premtimeve, amaneteve, kontratave e marrëveshjeve dhe dhënia ushqim nevojtarëve, jetimëve, 
hallexhinjve, duke i bërë këto me sinqeritet vetëm për hir të Allahut dhe me frikën prej humbjes së mirësive të Tij, janë rrugë 
e mënyra për të arritur shpëtimin e Xhenetin. 
 Nëse kjo është bukuria e djemve të përjetshëm që shërbejnë në Xhenet, vallë, si mund të jetë bukuria e atyre që i zotërojnë 
këta shërbëtorë?!

6  Në Xhenet është një burim prej të cilit do të 
pinë vetëm adhuruesit e devotshëm të Allahut. Ai 
u buron atyre kudo që ata e dëshirojnë atë nëpër 
Xhenet.

7  Këta, që do t’u mundësohet një pritje e tillë, janë 
ata që i kryejnë obligimet dhe zotimet e tyre në jetën 
e kësaj bote, si ndaj Allahut, ashtu edhe ndaj njerëz-
ve. Ata i druhen një Dite (Ditës së Gjykimit), tmerri 
i së cilës është i përmasave gjithëpërfshirëse, duke 
e ruajtur veten, që të mos ndëshkohen atë ditë,

8  si dhe përkundër nevojës apo dashurisë që ata 
kanë për pasuri, i ushqejnë të varfërit, jetimët e 
pengjet,

9  dhe thonë: “Ne po ju ushqejmë juve vetëm për 
hir të Allahut, që Ai të na e mundësojë shikimin e 
Fytyrës së Tij në Ditën e Gjykimit, duke na futur në 
Xhenet jo se ne duam prej jush ndonjë shpërblim 
dhe as ndonjë falënderim!

10  Në të vërtetë, ne kemi frikë prej ndëshkimit të 
Zotit tonë, Ditën kur do ketë fytyra të vrenjtura, 
për shkak se nuk kanë bërë edhe më shumë vepra 
të mira, siç do të ketë fytyra të tmerruara për ato 
që kanë bërë!”

11  Allahu i ruajti besimtarët prej të keqes (frikës 
dhe tmerrit) së asaj dite dhe, si nderim për veprat 
e tyre, Ai u dhuroi bukuri e shkëlqim në fytyra dhe 
gëzim e lumturi të përjetshme në zemra.

12  Shpërblimi për durimin dhe qëndrueshmërinë e 
treguar në fatkeqësi, të papriturat dhe në obligimet 
e Allahut, do të jetë qetësia e kopshtit dhe butësia 
e mëndafshit të Xhenetit.

13  Duke qenë të mbështetur mbi ulëse të qëndisura 
bukur, aty nuk do të kenë as vapë e as ftohtë.

14  Hija e pemëve të tij, me të gjitha mirësitë që 
gjenden në të, do të jetë sipër tyre kudo që ata t’i 

6  This drink that has been prepared for the people 
of obedience will be from a easily palatable, abun-
dantly flowing spring which will not dry out. The 
servants of Allah will drink to their fill from it, and 
be able to cause it to flow and run wherever they 
wish.

7  The attributes of the servants who will drink 
from it, are that they fulfil the acts of obedience 
to Allah they have imposed upon themselves, and 
they fear a day of widespread calamity: The Day 
of Judgement.

8  They also feed food, despite being in the state 
of loving food due to being needy and desirous of 
it. They feed it to the poor, orphans and captives.

9  They conceal within themselves that they only 
feed them for the pleasure of Allah; not intending 
to receive any recompense from those whom they 
have fed, nor any praise.

10  We fear from our Lord a day on which the faces 
of the wretched will be gloomy due to its severity 
and horror.

11  So Allah will protect them through His grace 
from the harm of that great day, and will give them 
beauty and light on their faces in their honour, to-
gether with placing happiness in their hearts.

12  And Allah will reward them due to their endur-
ance upon acts of obedience, patience upon the de-
crees of Allah, and resolve from committing sins, 
with a Paradise in which they shall live in luxury, 
wearing clothes made of silk.

13  They will be reclining in it on decorated couch-
es. They will not see in this Paradise a sun to be in-
convenienced by its rays, nor will they experience 

extreme cold; rather they will be in constant shade, without extreme heat or cold.
14  Its shade will be near to them, and its fruits will be made subservient to whoever eats them, making them easy to 

access and eat, such that a person lying down, sitting or standing will be able to eat them.
15  Servants will roam around them with silver utensils and clear glasses whenever they intend to drink.
16  In their clear colour, they will be like glass, yet they will be made of silver, and they will be measured to perfection: 

neither bigger or smaller than they intend.
17  These honoured people will be given a glass of wine to drink, mixed with ginger.
18  They will also drink from a spring in Paradise named Salsabīl.
19  And youthful children will roam around them in Paradise. When you see them you will think of them to be scattered 

pearls, because of the freshness in their faces, their beautiful complexions, their number and their distinction.
20  When you see what is in Paradise, you will see undescribable luxury and a magnificent kingdom that is unparalleled.
21  Magnificent green clothes will adorn their upper bodies, made of fine silk and silk brocade. They will also be made to 

wear silver bracelets, and Allah will give them to drink, a drink free of any spoiling.
22  It will be said to them in their honour: “Indeed, this luxury you have been given is a reward for you for your good 

deeds; your deeds were acceptable with Allah.”
23  O Messenger! Indeed, I have revealed the Qur’ān to you in segments; I did not reveal it to you all at once.
24  So be patient over what Allah decrees or legislates, and do not follow the sinner in the sin he calls towards, nor the 

disbeliever in the disbelief he invites towards.
25  And remember your Lord by performing the Fajr prayer at the starting of the day, and the Ẓuhr and ‘Aṣr prayers at 

its end.
 Beneficial Points:

1. Fulfilling a vow, feeding the needy, sincerity in action and fearing Allah are all means to achieving salvation from the 
hellfire and entering Paradise.
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ndarëset, që janë përgjegjëse për shpërndarjen! 4  Për ndarëset, që janë përgjegjëse për ndarjen e çdo vendimi! 5  Për 
kumtueset, që janë përgjegjëse për kumtimin e këshillës, 6  qoftë ai kumtim si një arsyetim apo kumtim si një qortim! 

7  Vërtet ajo që po ju premtohet - o njerëz - ka për t’u bërë realitet!
8  Pra, kur yjet të shuhen e të fiket drita e tyre, 9  dhe kur qielli të çahet, për të zbritur engjëjt prej tij,
10  kur malet të shkulen prej vendit të tyre e të përplasen duke u bërë pluhur,
11  kur të dërguarit (pejgamberët) të ringjallen dhe të tubohen në kohën që u është caktuar, 
12  do t’u thuhet:“Për cilën ditë u është shtyrë afati i ndëshkimit të atyre që ju kanë mohuar?!”
13  Ata përgjigjen: “Për Ditën e Ndarjes - Ditën kur të ndahet e Vërteta nga gënjeshtra!”.
14  E ç’di ti (o i Dërguar) se ç’është Dita e Ndarjes?!
15  Atë ditë, mjerë për ata që i kanë konsideruar të dërguarit e Mi gënjeshtarë!
16  A nuk jemi Ne që i zhdukim brezat e mëparshëm, 
17  pastaj këtë gjë e bëjmë edhe me brezat e mëvonshëm, e nuk na shpëton prej tyre asnjë?!
18  Kështu do veprojmë edhe me kriminelët dhe askush prej tyre nuk ka për të na shpëtuar atë ditë!
19  Atë ditë, mjerë për ata që e kanë konsideruar gënjeshtër fuqinë e madhështinë Time!

 Mësime nga ajetet:
 Rreziku i pasionit për këtë botë, duke harruar tërësisht ahiretin.
 Nëse njeriu bindet nga faktet dhe nuk e dëshmon besimin, atij mund të mos i jepet më ajo mundësi para vdekjes, përveç 
nëse këtë e dëshiron Allahu, i Cili mund t’i ofrojë edhe mundësi të tjera.
 Shkatërrimi total i popujve mohues është shembull i qartë për të kuptuar se edhe Ditën e Gjykimit, sado i madh të jetë 
numri i tyre, Allahut nuk ka për t’i shpëtuar asnjë.

26  Në fillim të natës,bjeri Atij në sexhde, me faljen 
e namazit akshamit dhe të jacisë! Pastaj lartësoje e 
madhëroje vazhdimisht Allahun me namazin e natës 
dhe vazhdoje sa më gjatë faljen e natës!

27  Vërtet, ata që nuk e besojnë ringjalljen duan 
vetëm këtë jetë të përkohshme dhe braktisin një 
ditë, që me të vërtetë është e rëndë për atë që nuk 
është përgatitur dhe nuk ka punuar për të.

28  Ne i kemi krijuar ata dhe Ne u kemi dhënë fu-
qinë dhe rininë që kanë. Po të duam Ne, menjëherë 
ua ndryshojmë të gjithëve strukturën e trupit, si të 
ishin një njeri i vetëm. 

29  Vërtet, kjo që po ju thuhet është një kujtesë, 
prandaj kush deshi, tashmë e mori rrugën për tek 
Zoti i vet.

30  Nëse ju nuk dëshironi të besoni tani, ju kurrë 
nuk do të dëshironi më, përveç nëse këtë e dëshiron 
Allahu. Vërtet Allahu gjithmonë ka qenë Alim (i 
Gjithëdijshëm) dhe Hakim (i Urtë) për çdo gjë.

31  Ai përfshin kë të dojë në mëshirën e Vet (be-
sim e Xhenet,) ndërsa për keqbërësit ka përgatitur 
vuajtje të rënda.

SURJA “EL-MURSELAT”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures
Kërcënimi i mohuesve për mjerimin që i pret në 
Ditën e Ringjalljes.

 Shpjegimi i ajeteve
1  Betohem për përcjellëset, që janë përgjegjëse 

të përcjellin ato që dihen! 2  Për të vrullshmet, që 
janë përgjegjëse për vrullin si stuhia! 3  Për shpër-

26  And remember Him by performing the two 
prayers of the night: The Maghrib and ‘Ishā prayers, 
together with performing Tahajjud after them.

27  Indeed, these idolaters love the worldly life and 
are greedy for it, leaving behind them the Day of 
Judgement which is a burdensome day due to the 
difficulties and tests in it.

28  I have created them and strengthened their cre-
ation by giving strength in their joints, limbs etc. 
And if I wanted to destroy them and replace them 
with people like them, I would have done so.

29  Indeed, this Sūrah is a piece of advice and a re-
minder; whoever wishes to take it as a path to the 
pleasure of his Lord should do so.

30  You do not wish to take the path to the pleas-
ure of Allah except that Allah also wishes that from 
you, because the matter is fully in His control. In-
deed, Allah knows the requirements of His servants 
and what they do not require; He is wise in His cre-
ation, decree and legislation.

31  He enters whichever of His servants He wishes 
into His mercy, granting them the ability to bring 
faith and do good deeds. He has also prepared for 
those who oppress themselves by disbelieving and 
committing sins, a painful punishment in the after-
life: the punishment of the hellfire.

The Winds Sent Forth (Sūrah Al-Mursalāt)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on proving the Day of Judgment through 
countering the deniers with proofs, and following it 
up with warnings and threats.

 Explanation:
1  Allah takes an oath on the constant winds, like the mane of a horse.
2  And He also takes an oath on the severely blowing winds.
3  And also on the winds that disperse the rain.
4  And He also takes an oath on the angels that descend with that which differentiates between truth and falsehood.
5  And He also takes an oath on the angels who descend bringing revelation.
6  They descend bringing revelation as a warning from Allah so that He is excused, and warning the people of the pun-

ishment of Allah.
7  Indeed, the resurrection, accounting and requital you have been promised is to happen, inevitably.
8  When it happens, the stars will suddenly lose their shine, and their light will be extinguished.
9  The sky will suddenly crack because of the angels descending from it.
10  The mountains will be suddenly uprooted from their places, and will be made to break up into pieces until they be-

come like dust particles.
11  And the Messengers will be gathered for a fixed time.
12  For a great day which has been delayed, so that they can testify against their nations.
13  For the day of separation between the servants, so that the true can be made clear from the false, and the fortunate 

from the wretched.
14  O Messenger! What do you know of the day of separation? 15  Destruction, punishment and loss on that day will be 

for the rejectors who rejected whatever the Messengers brought from Allah. 16  Did I not destroy the previous nations 
when they disbelieved in Allah and rejected their Messengers? 17  Then I followed the rejectors up by sending the later 
ones into the world, and then destroyed them just as I destroyed those before them. 18  Like My destruction of those 
nations, I will destroy the criminals who reject that which Muhammad (peace be upon him) has brought. 19  Destruction, 
punishment and loss on that day will be for the rejectors of the warning of Allah of the punishment for the criminals.

 Beneficial Points:
1. Attachment to the world and forgetting the afterlife is dangerous.  2. The servant’s will is subservient to Allah’s will. 
3. Destroying those nations who denied is a divine practice.  
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njeshtër drejtësinë Time!
38  “Kjo është Dita e Ndarjes! Sot Ne ju kemi bashkuar me të gjithë popujt e mëparshëm.
39  E nëse ju jeni të aftë për të ndërmarrë ndonjë revoltë, atëherë bëhuni bashkë sot kundër Meje!”
40  Atë ditë, mjerë për ata që e konsideruan gënjeshtër premtimin dhe shpërblimin Tim!
41  Vërtet, ata të cilët u ruajtën nga gjynahet e kryen vepra të mira, ata Allahu do t’i ruajë dhe do t’u mundësojë të jetojnë 

nën hijet e pemëve dhe pranë burimeve të mahnitshme të Xhenetit.
42  Dhe do t’u mundësojë çdo frut, ushqim, shije e kënaqësi që atyre ua ka ënda, e do t’u thuhet:
43  “Hani e pini, e ju bëftë mirë, si shpërblim për atë që keni punuar!
44  Kështu, Ne i shpërblejmë njerëzit e mirë, që besuan dhe bënë vepra të mira.”
45  Mjerë për ata që e konsideruan gënjeshtër realitetin e asaj dite!
46  Hani e kënaquni (o mohues)- për pak kohë në jetën e kësaj bote, pasi ju me të vërtetë jeni kriminelë!
47  Atë ditë, mjerë për ata mosmirënjohës që e konsideruan gënjeshtër urtësinë Time!
48  E kur u thuhej atyre: “Përkuljuni (faljuni) Allahut!”, ata nuk i përkuleshin. 
49  Mjerim i madh do të jetë atë ditë për ata mohues, që i konsideruan gënjeshtra Fjalët e Mia!
50  E nëse ata nuk i besojnë Fjalës së Zotit të tyre, që i krijoi, atëherë fjalës së kujt duan t’i besojnë?!

 Mësime nga ajetet:
 Allahu u bën disa pyetje njerëzve, e nëse ata nuk i përfillin ato në këtë botë, ato do t’u kthehen në dëshpërim, ndëshkim 
e vuajtje në Ditën e Gjykimit.
 Mohimi i fuqisë, madhështisë, urtësisë, fjalëve, premtimeve e kërcënimeve të Allahut, është krim e mosmirënjohje e 
madhe për një njeri, të cilin Ai e krijoi dhe e përsosi nga një pikë uji e papërfillshme. 
 Meditimi rreth mirësive të Allahut, si: në malet si stabilizuese të tokës, në tokën e shkrifët e prodhuese, në ushqimet 
dhe ujin e freskët që pimë, deri edhe në nevojën e njerëzve për të varrosur të vdekurit.
 Kërcënimi i ashpër i Allahut për atë që mohon faktet e Tij. 

20  Po a nuk ju krijuam juve (o njerëz)- nga një pikë 
uji e papërfillshme për ju,

21  të cilën pastaj Ne e vendosëm në një vend të 
përshtatshëm - në vezoren e femrës,

22  duke e zhvilluar e duke i dhënë formë asaj, deri 
në një afat të caktuar?!

23  Ne, pra, e caktuam atë afat dhe atë krijim. E nuk 
ka Caktues më të mirë se Ne!

24  Atë ditë, mjerë për ata që i patën konsideruar 
gënjeshtra faktet e mirësitë e Mia!

25  Vallë, a nuk mjaftoi si argument fakti se si Ne 
e bëmë Tokën nevojë të domosdoshme

26  për të gjallët, që të jetojnë mbi të. Po ashtu dhe 
për të vdekurit, që të varrosen në të,

27  dhe fakti që Ne vendosëm në të male gjigante e 
ju mundësuam të pini ujë të kulluar prej tyre?!

28  Atë ditë, mjerë për ata që i konsideruan gënjesh-
tra lajmërimet e Mia!

29  Shkoni, pra, (o mohues)- për tek ajo që ju e 
konsideronit gënjeshtër!

30  Shkoni, pra, për tek ajo hije që ju është përgatitur 
e që është në tre lloje ndëshkimesh:

31  Hije që nuk është hije, por është tym. Ai tym 
nuk të ndihmon aspak nga flaka.

32  Që gjuan shkëndija të zjarrta sa një kështjellë 
që gjuan gurë të ndezur,

33  të cilët janë si deve të verdha, që vërsulen me 
shpejtësi.

34  Atë ditë, mjerë për ata që e konsideronin gë-
njeshtër kërcënimin Tim!

35  Kjo (o i Dërguar) është dita kur ata nuk do të 
flasin,

36  madje as që do t’u jepet leje për këtë, e aq më 
pak të justifikohen!

37  Atë ditë, mjerë për ata që e konsideruan gë-

20  O people! Did I not create you from a small 
amount of despised fluid, i.e. a drop of semen?

21  I then put that contemptuous fluid into a safe 
place i.e. the woman’s womb.

22  For a known period of time, i.e. the duration of 
pregnancy.

23  I then decreed the attributes of that child, its fate, 
colour etc., so I am a greatly capable of all that.

24  Destruction, punishment and loss on that day 
will be for the rejectors of the capability of Allah.

25  Did I not make the earth capable of holding all 
the people?

26  It holds their living by letting them live and 
populate it, and their dead by allowing them to be 
buried in it.

27  I also placed high, rooted mountains on it that 
stop it from shaking. And O people! I provide you 
with sweet water to drink. So whoever created all 
that is not incapable of resurrecting you.

28  Destruction, punishment and loss on that day 
will be for the rejectors of the favours of Allah.

29  It will be said to those who rejected whatever 
their Messengers brought: “O rejectors! Walk to the 
punishment you used to reject.”

30  “Walk to the shadow of the smoke of the hell-
fire, which is split into three parts”

31  “There is no coolness of shade in it, nor does it 
stop the flares of the hellfire or its heat from reach-
ing you.”

32  Indeed, the hellfire spits out sparks, each spark 
like a palace in size.

33  It is as if the sparks that it spits out are black 
mountains in their darkness and size.

34  Destruction, punishment and loss on that day will be for the rejectors who rejected whatever the Messengers brought 
from Allah.

35  This is a day on which they will not speak at all.
36  Neither will they be given permission to present excuses to their Lord for their disbelief and evils.
37  Destruction, punishment and loss on that day will be for the rejectors of the news of this day.
38  This is the day of separation between the creations; I have gathered you and the previous nations on one plain.
39  So if you have a plan that you may execute to save yourselves from My punishment, try it.
40  Destruction, punishment and loss on that day will be for the rejectors of the day of separation.
41  Indeed, those who are mindful of their Lord by fulfilling His commands and refraining from the things he has not 

allowed, they will be in the extending shade of the trees of Paradise, and among sweet, flowing springs.
42  And among fruits they desire to eat.
43  And it will be said to them: “Eat from the good, and drink a pleasant, unspoiled drink in return for your good deeds 

in the world.”
44  Just as I have requited you with this requital, I requite all those who do good deeds.
45   Destruction, punishment and loss on that day will be for the rejectors of whatever Allah has prepared for the Mindful.
46  And it will be said to the rejectors: “Eat and enjoy the tasty things of life for a short time in the world; you are indeed, 

criminals due to your disbelief in Allah and rejection of His Messengers.” 
47  Destruction, punishment and loss on that day will be for the rejectors of their requital on the day of recompense. 
48  When these rejectors are told: “Perform prayer for Allah”, they do not pray to Him. 
49  Destruction, punishment and loss on that day will be for the rejectors who rejected whatever the Messengers brought 

from Allah. 50   So when they do not bring faith in this Qur’ān that was revealed from their Lord, what other speech will 
they bring faith in?

 Beneficial Points:
1. 1. Allah looks after the human in the mother’s womb.  2. The earth is vast enough for those that live upon it that are 
living, and those within it who are dead.
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