
pastër e të dobishëm prej reve të mbushura, 15  që nëpërmjet tij(shiut) të nxjerrim e të mundësojmë drithëra e bimë të nevojshme për 
furnizimin tuaj? 16  Si dhe kopshte të dendura me pemë e fruta dhe të gjitha llojet e bimëve, me ngjyra e shije të ndryshme?! - Pasi 
Allahu përmendi këto mirësi, që tregojnë për fuqinë e Tij, vijoi me përmendjen e Ringjalljes dhe të Kiametit sepse Ai që është në gjendje 
t’i krijoi këto mirësi është në gjendje t’i ringjallë të vdekurit dhe t’i marrë ata në llogaridhënie. Ai thotë:

17  Vërtet, Dita e Ndarjes, kur të ndahet mirënjohësi prej mosmirënjohësit, tashmë është caktuar e do bëhet. 18  Ajo është dita kur i 
fryhet Surit (Bririt) dhe ju (o njerëz)- do na vini turma-turma, për të dhënë llogari.

19  E kur qielli të çahet dhe të krijohen në të hapësira si porta të hapura. 
20  Kur malet të zhvendosen e të zhduken, për njerëzit (që duan të shpëtojnë), si të ishin mirazh në shkretëtirë.
21  Vërtetë, Xhehenemi atë ditë u ka ngritur pritë dhe i ka njerëzit në shënjestër, pasi ata do kalojnë mbi të, 
22  ndërsa për arrogantët, tiranët e kaluesit kufijve të Allahut, ai do të jetë vendkthimi dhe përfundimi i tyre,
23  ku do të lidhen e do të qëndrojnë për shumë kohë, që për ta do të jetë pa fund.
24  Në të nuk do të kenë as freski, që të mbrohen prej nxehtësisë së tij, si dhe as pije të freskëta. Ai, edhe kur ua mundësoi atyre mirësitë 

e Tija në dynja, ata nuk i qenë aspak mirënjohës, 25  Ata nuk do të kenë asgjë përveç ujit të valuar dhe lëngjeve që rrjedhin nga djegia e 
trupave të banorëve të Zjarrit, 26  si shpërblim i përputhshëm me mosmirënjohjen e tyre ndaj Allahut dhe me mohimin dhe krimet e tyre.

27  Vërtet, ata qenë prej atyre që nuk shpresonin se do të jepnin ndonjëherë llogari para Nesh,
28  e argumentet Tona që Ne ua sollëm për t’i përkujtuar, i konsideruan gënjeshtra!
29  Mirëpo, çdo gjë (fjalë e vepër) të tyren, Ne e kemi shënuar deri në detaje.
30  Prandaj, shijojeni (o ju arrogantë) dënimin tuaj, e Ne, jo vetëm që nuk kemi për t’jua pakësuar atë, por do ju shtojmë dënim edhe 

për ata që ju i devijuat e i humbët, pa ua pakësuar atyre aspak ndëshkimin e tyre.”

 Mësime nga ajetet:
 Sundimi mbi krijesat e Veta është argumenti i fuqisë e mundësisë së Allahut edhe për t’i ringjallur ata.
 Arroganca, tirania dhe mospërfillja, janë shkaqe që i çojnë njerëzit në zjarrin e Xhehenemit.
 Mohuesve që u bënë shkak për t’i humbur dhe devijuar edhe të tjerët, do t’u shtohen edhe gjynahet e atyre, pa iu pakësuar 
aspak përgjegjësia dhe ndëshkimi ndjekësve të tyre për gjynahet e bëra.

SURJA “EN-NEBE’ ”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i argumenteve të fuqisë së  Allahut për të ringja-
llur dhe frikësimi nëpërmjet ndëshkimit të Tij. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Për çfarë (o i Dërguar) po e pyesin njëri-tjetrin ata?! 

Në lidhje me të vërtetën e lajmit madhështor, 2  rreth të 
cilit ata janë në kundërshti, ku çfarë thotë njëri s’thotë tjet-
ri?! 3  Po me ç’logjikë ata pyesin njëri-tjetrin për këtë?! 
Po a nuk u mjaftoi atyre, për t’u bindur, ajo (Shpallje) me 
të cilën ti u ke ardhur?! 4  Përkundrazi, ata së shpejti 
kanë për ta kuptuar të vërtetën tënde e të Kuranit, madje 
që në këtë jetë! 5  Pastaj, kur t’u vijë vdekja, përkundër 
asaj që presin, së shpejti kanë për ta kuptuar edhe atë që 
po u thua! 6  A nuk jua bëmë Tokën si një shtrat të butë 
(o njerëz)- që ju ta mbillni dhe ta shfrytëzoni atë?! 

7  A nuk jua bëmë malet si të ishin shtylla të ngulura, në 
mënyrë që toka të mos tronditet së bashku me ju?!

8  A nuk ju bëmë ju në dy gjinitë tuaja, në meshkuj e në 
femra, që të gjeni prehje tek njëri-tjetri?!

9  A nuk jua bëmë gjumin, të jetë pushim e çlodhje, pas 
angazhimeve tuaja?!

10  A nuk jua bëmë natën, si mbulesë për gjumin tuaj, në 
mënyrë që gjeni qetësi?! 

11  A nuk jua bëmë juve ditën të shndritshme, që ju të 
gjallëroni e të kërkoni prej të mirave Tona?! 12  A nuk i 
ngritëm Ne përmbi ju shtatë qiej të madhështorë, të fortë 
e të qëndrueshëm me çka në to?! 13  A nuk jemi Ne që e 
bëmë diellin flakërues e të shndritshëm, që ju ngroh dhe 
pa të nuk ka jetë?!

14  A nuk jemi Ne që lëshojmë për ju reshje me ujë të 

The Great News (Sūrah Al-Naba’)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on proving the resurrection and requital 
through proof and evidence.

 Explanation:
1  What are these idolaters asking one another 

about, after Allah has sent His Messenger (peace be 
upon him) to them?

2  They are asking each other about the great news. 
It is this Qur’ān that has been revealed to their Mes-
senger, which contains the news of the resurrection.

3  This Qur’ān that they differ in how they should 
describe it: is it sorcery, poetry, fortune-telling or 
the tales of old?

4  The matter is not as they claim. These rejectors 
of the Qur’ān will soon know the evil outcome of 
their rejection.

5  Then, that will be reemphasised for them.
6  Did I not make the earth spread out evenly for 

them so that it is fit for them to live on?
7  And did I not put mountains on it like pegs to 

stop it from shaking?
8  And O people! I created you of different types: 

some of you are males while others are females.
9  And I made your sleep the end point of your 

activeness, so that you may rest.
10  And I made the night a cover for you with its 

darkness, like a garment that you cover your private 
parts with.

11  And I made the day a field for earning and find-
ing provision.

12  And I made above you seven, solid skies, per-
fect in their creation.

13  And I made the sun an extremely bright and hot lamp.
14  And I sent some clouds for which the time has come to pour down with abundant rain.
15  So that through it I can extract different types of grains and crops.
16  And extract gardens that entwine with one another due to the closeness of the branches of their trees.
17  After Allah mentioned these blessings that prove His power, He followed it up with mention of the resurrection and 

the Day of Judgement, because the one who is capable of creating these blessings is also capable of resurrecting the dead 
and taking them to account. He says: Indeed, the day of separation between the creation was appointed and fixed on a 
time that will not change.

18  On that day, the angel will blow into the horn the second time, upon which, O people, you shall come in groups.
19  And the sky will open up; it will have gaps like open doors.
20  And the mountains will be made to move until they become like dispersed dust particles; becoming like a mirage.
21  Indeed, hell is watchful, lying in wait.
22  For the oppressors, as a point of return they will be made to return to.
23  Wherein they shall stay for endless ages and years.
24  They will not experience cold breezes in it that will cool them from the heat of the blaze, nor will they taste any drink 

that they will enjoy.
25  They will only taste extremely hot water, and the flowing pus of the people of hell. 26  As a requital in accordance to 

the disbelief and deviance they were on. 27  Indeed, in the world, they did not fear the Allah taking them to account in 
the afterlife, because they did not bring faith in the resurrection. So if they had feared the resurrection, they would have 
brought faith in Allah and performed good deeds. 28  And they vehemently rejected My verses I revealed to My Messen-
ger. 29  I recorded and counted each of their deeds; they are all written in their books of deeds. 30  O transgressors! So 
endure this everlasting punishment; I will not increase you except in punishment upon your punishment.

 Beneficial Points:
1. The blessings of Allah upon His servants are numerous.  2. Transgression is a cause of entering the hellfire.  3. The 
punishment will be doubled on the disbelievers.  
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 Qëllimet e sures:
Përkujtesë për Allahun dhe Botën Tjetër. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për ata engjëj që marrin forcërisht shpirtrat e arrogantëve! 
2  Betohem për shpejtuesit, që janë ngarkuar që t’ua marrin lehtësisht shpirtrat besimtarëve! 
3  Betohem për notuesit, që vazhdimisht e pandërprerë notojnë në hapësirat mes Tokës edhe qiellit! 
4  Betohem për garuesit, të cilët garojnë me njëri-tjetrin për të kryer detyrimet që u janë ngarkuar! 
5  Betohem ata engjëj që janë ngarkuar për t’i drejtuar e për t’i rregulluar çështjet mes engjëjve! 
6  Ditën kur të ndodhë Tronditja ka për tu zhdukur gjithçka që ekziston, përveç Allahut! 
7  Tronditje pas të cilës pason edhe tjetra - Ringjallja, e të gjithë të dalin përpara Tij!
8  Ajo është dita kur zemrat e jobesimtarëve dhe të gjynahqarëve janë të tmerruara!
9  Shikimet e atyre që kanë mohuar do të jenë të poshtëruara dhe të ulura, prej asaj që do të shohin.

10  Atë ditë ka për t’iu kujtuar atyre, ajo që po thonë: “Vallë, vërtetë ne kemi për t’u kthyer pas vdekjes edhe një herë 
në jetë, ashtu siç kemi qenë?!

11  Vallë, edhe pasi të jemi bërë eshtra të shkriftuara dhe të tretura në tokë?!” 12  E që me përqeshje e ironi, thanë: “Atëherë, 
ai rikthim do të ishte një fatkeqësi goxha e madhe për ne!” 13  Kur Ne ta dëshirojmë atë, ajo nuk është asgjë më tepër 
se vetëm një thirrje nga ana Jonë, 14  dhe menjëherë ata do të dalin prej toke në sipërfaqen e saj, ashtu siç edhe zgjohen.

15  A ke menduar (o i Dërguar) ndonjëherë në lidhje me ndodhinë e Musait?!
16  Kur atë e thirri Zoti i tij në luginën e shenjtë - Tuva - dhe i tha:

 Mësime nga ajetet:
 Ruajtja prej gjynaheve e kundërshtimit të Allahut është shkak i shpëtimit dhe i hyrjes në Xhenet.
 Frikësimi prej Ditës së Gjykimit duhet ta shtyjë njeriun që të nxitojë për të bërë vepra të mira. 
 Nxjerrja e shpirtrave të mohuesve ndodh në mënyrën më të ashpër, duke ua zgjatur vuajtjen, ndërsa marrja e shpirtrave 
të besimtarëve ndodh në mënyrën më të lehtë e shpejt, gati pa e ndier.

31  Vërtet, ata që u ruajtën prej Allahut, me largimin prej 
gjynaheve dhe me bërjen e veprave të mira, do kenë një 
fitore, që ia tejkalon të gjitha fitoreve. Ata kanë për të hyrë 
në Xhenet pa u ndëshkuar. 32  Në të do t’u mundësohen 
kopshte dhe vreshta, shumë herë edhe më të mira se ato që 
i kanë dëshiruar! 33  Bashkëshortet e tyre do të jenë vajza 
të reja të së njëjtës moshë me po ata vetë, 34  e gotat e tyre 
me verën e Xhenetit, do të jenë përherë të mbushura me 
gazin, lumturinë e urimet e tyre. 35  Në të nuk do dëgjojnë 
asnjë bisedë të pavlerë dhe aq më pak ndonjë gënjeshtër, 
pasi s’kanë asnjë arsye. 36  Ky është shpërblimi i Zotit 
tënd, shpërblim të cilin Ai e jep pa masë, për ata që i 
kërkojnë llogari vetes. 37  Ai është Zoti i qiejve dhe i 
Tokës dhe i gjithçkaje që gjendet në mes tyre. Ai është i 
Gjithëmëshirshmi. Pa Mëshirën e Tij, askush nuk mund 
të flasë prej tyre, nëse këtë nuk ua mundëson fillimisht 
Ai Vetë. 38  Ditën kur të qëndrojë Xhebraili dhe engjëjt 
e tjerë të rreshtuar në rreshta përpara Zotit, askush nuk 
do të guxojë të flasë përpara Tij, përveç nëse atij do t’i 
japë leje i Gjithëmëshirshmi dhe thotë veç të vërtetën. 

39  Ajo është Dita e së Vërtetës, prandaj kush dëshiroi, e 
kërkoi tashmë strehimin tek Zoti i vet, duke e dëshmuar 
të Vërtetën “La ilahe il’Allah” - (Nuk ka zot tjetër që e 
meriton adhurimin përveç Allahut), duke besuar e duke 
bërë vepra të mira për të fituar kënaqësinë e Tij, që të 
shpëtojë prej ndëshkimit të asaj dite. 40  Me të vërtetë 
(o njerëz tashmë Ne ju kemi paralajmëruar për një dënim 
të afërt. Ditën kur besimtari do të shohë se çfarë kanë 
përgatitur duart e tij, mohuesi do të thotë i dëshpëruar: 
“Ah, i mjeri unë, sikur të isha dhé e pluhur!”

SURJA “EN-NAZIAT”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

31  Indeed, for those who are mindful of their Lord 
by fulfilling His commands and refraining from the 
things he has not allowed, there is a point of suc-
cess they will succeed on, by achieving the Para-
dise they sought.

32  It is full of gardens and grapevines.
33  And women of similar ages.
34  And full glasses of wine.
35  In Paradise, they will not hear any false speech, 

nor lies. Neither will they lie to one another.
36  All that will be from what Allah will give to 

them in graciousness and benevolence, and it will 
be sufficient for them.

37  He is the Lord of the heavens, the earth and 
whatever is between them; the benevolent of the 
world and the afterlife. No one on earth or in the 
heavens is able to question Him except when He 
gives them permission.

38  On the day when Gabriel and the angels will 
stand in rows, not speaking to intercede on behalf 
of anyone except whom the Benevolent grants them 
permission to intercede for, and has made a straight 
statement i.e. the statement of oneness of Allah.

39  That which has been described to you is the day 
in which there is no doubt regarding its occurrence. 
So whoever wishes salvation on it from the punish-
ment of Allah, he should take the path to it through 
performing good deeds that will please his Lord.

40  O people! Indeed, I have warned you of an im-
pending punishment which will occur on the day 
when a person will see what deeds he sent forth 
in the world, and the disbeliever will say, wishing 
safety from the punishment: “If only I had become 

dust like the animals!” when it is said to them on the Day of Judgement: “Become dust”.

Those who Pull Out (Sūrah Al-Nāzi‘āt)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on shaking the hearts rejecting the resurrection and requital, through presenting the visions of death, resurrec-
tion, the gathering and judgement.

 Explanation:
1  Allah takes an oath on the angels who pull out the souls of the disbelievers with severity and harshness.
2  And He also takes an oath on the angels who gently remove the souls of the believers with ease and smoothness.
3  He also takes an oath on the angels who float from the heavens to the earth, by the command of Allah.
4  And He also takes an oath on the angels who compete with one another to carry out the command of Allah.
5  He also takes an oath on the angels who execute the decree of Allah that He has commanded them to, i.e. the angels ap-

pointed to the deeds of the servants. He takes an oath on all that, that He will definitely resurrect them for accounting and 
requital. 6  On the day when the earth will tremble upon the first blowing of the horn. 7  The second blow will follow 
it. 8  The hearts of some people will be fearful on that day. 9  The effects of humiliation will be apparent on their faces. 

10  They would say: “Will we be returned to life after we have died?” 11  “When we will become decomposed, empty 
bones, will we be returned then?!” 12  They say: “If we are returned, that return will be a loss, and the person returning 
will be defrauded.” 13  The matter of the resurrection is easy. It will only be a single scream from the angel appointed to 
blow. 14  Then suddenly, everyone will be alive on the face of the earth, after they were dead within it. 15  O Messenger! 
Has the news of Moses, his Lord and enemy, Pharaoh, come to you?

 Beneficial Points:
1. Allah-consciousness is the cause of entry into Paradise.  2. Everything in Paradise is good and beneficial.  3. A disbe-
liever will desire that he become dust like the animals, who will be told on the Day of Judgement: “Become dust”.  4. 
The soul of the disbeliever will be taken with severity and harshness, while the soul of the believer will be taken with 
kindness and gentleness.

٧٩٤٦

JUZ 30

583

583EN-NEBE’



mundësoi bimësinë e kullosat.
32  Ndërsa malet Ai i fiksoi e i bëri të patundshme, që toka të mos tronditet nga shembjet. 33  Të gjitha këto (o njerëz)- i mundësuam 

për ju e kafshët tuaja, që ju të tregoheshit mirënjohës ndaj Tij. 34  Kur të vijë Tametu-l’Kubra (Llahtaria e Madhe), që t’i fryhet Bririt 
herën e dytë dhe të jetë bërë ringjallja, 35  ajo është dita kur njeriu ka për t’u kujtuar për gjithçka që ka punuar, kur përjetonte të mirat 
e Tij. 36  Kur Flakët e Xhehenemit t’i shfaqen çdokujt që do mund të shikojë [pasi atë ditë do ketë edhe të tillë që Allahu ka për t’i 
ringjallur të verbër(shih: Taha: 125)], aty ata kanë për ta parë fuqinë e ndëshkimit Tonë. 37  E sa i përket atij që ka qenë arrogant, 
mospërfillës e mendjemadh ndaj Krijuesit të tij, 38  dhe i ka dhënë përparësi jetës së kësaj bote duke mohuar Ditën e Përgjegjësisë, 39  
vërtet që flakët e Xhehenemit kanë për të qenë vendi tij, ku ka për t’u kthyer. 40  Ndërsa, kush e ka frikë qëndrimin përpara Krijuesit 
të vet dhe e ndalon veten prej qejfeve të ndaluara, 41  vërtet që vetëm Xheneti ka për të qenë vendi i tij, ku ai ka për t’u kthyer e do 
të qëndrojë aty përgjithmonë. 

42  Të pyesin ty (o i Dërguar) mohuesit në lidhje me Orën (Kijametin): “Kur ka për të ndodhur?!”
43  Për çfarë po pyesin, ndërkohë që ti je prej shenjave të tij?! (Shih:Tefsir el-Bejdavij)
44  Sa i përket kohës se kur do të bëhet, vetëm tek Zoti yt (o i Dërguar) është caku i dijes rreth saj!
45  E sa të përket ty, ti je vetëm se paralajmërues i atyre që e besojnë atë dhe i druhen dënimit pas Ringjalljes, pasi vetëm ata bëjnë 

vepra të mira dhe ruhen prej gjynaheve me një frikë,
46  si të ishin duke e përjetuar atë. Pasi ditën kur ata ta shohin atë (Përjetësinë), do të mendojnë se nuk kanë qëndruar në jetën e kësaj 

bote, më shumë se vetëm një pasdite apo një paradite (fjala e Ibn Abasit, shih: Tefsir Ibn Kethir).

 Mësime nga ajetet:
 Detyra që njerëzve t’u flitet me butësi e dashamirësi, për t’i ftuar në rrugën e shpëtimit.  Në lidhje me “argumentin më të madh”, 
interpretuesit e Kuranit kanë thënë se ishte shkopi i Musait, ndërsa komentojnë se ka qenë ishte dora e tij, që shndriste dhe disa të 
tjerë janë të mendimit se ka qenë hapja e detit, teksa shpëtoi prej Faraonit dhe ushtrisë së tij.. Megjithatë, për Faraonin argumenti më 
i madh ishte vetë jeta e Musait, lindja, rritja, strehimi pikërisht në familjen e tij, shpëtimi prej ekzekutimit, si dhe kthimi i tij, të cilit 
ia kishte frikën frikë.  Frikërespekti ndaj Allahut dhe përmbajtja e vetes përballë qejfeve që janë gjynahe të ndaluara, janë shkak që 
edhe Allahu ta ndihmojë robin e Vet të gjejë udhëzimin e të arrijë shpëtimin, pra, Xhenetin.  Dija përfundimtare se kur do të bëhet 
Kijameti i përket vetëm Allahut e askush nuk e di përveç Tij.

17  “Shko tek Faraoni, pasi me të vërtetë ai është bërë 
arrogant e mizor, me kalimin e çdo kufiri në tirani, 18  
e thuaji: “A ke menduar ta pastrosh ndonjëherë shpirtin 
nga gjynahet, të këqijat e padrejtësitë që ke bërë 19  e që 
unë të të udhëzoj ty për tek Zoti yt që të ka krijuar, e ta 
njohësh madhështinë e Tij e t’i druhesh?!”

20  E kështu, ai (Musai ) i tregoi atij argumentin më të 
madh, që Faroni të bindej në fuqinë e Allahut, 21  mirëpo 
ai (Faraoni) e mohoi atë, duke e konsideruar gënjeshtar 
dhe e kundërshtoi thirrjen e tij.

22  Pastaj refuzoi të besonte mesazhin e Musait (Paqja 
qoftë me të!), duke këmbëngulur në mosbindjen ndaj 
Allahut dhe kundërshtimin e së Vërtetës.

23  E kështu, e tuboi të gjithë popullin dhe ndjekësit e 
tij, për të triufuar mbi Musain (Paqja qoftë me të!) dhe 
thirri me zë të lartë:

24  “Unë jam zoti juaj më i lartë dhe nuk duhet t’i bindeni 
askujt, përveç meje!”

25  Kështu e rrëmbeu Allahu me ndëshkimin e Vet, duke 
e bërë shembull të ndëshkimit që i pret mohuesit në 
Ahiret(botën tjetër), si dhe shembull për ndëshkimin e 
tyre edhe në jetën e kësaj bote.

26  Me të vërtetë, ai ndëshkim është një provë e mjaftue-
shme për ata që ia kanë frikën dënimit të Allahut.

27  A ju (o njerëz)- jeni krijim më i fuqishëm e më ma-
dhështor apo qielli?! Atëherë, përse e shpërfillni fuqinë 
e Allahut, ndërkohë që Ai e ngriti qiellin, duke vënë në 
të gjithçka që ju shihni.

28  E ngriti kupolën (atmosferën) e tij, duke ia përshtatur 
jetës dhe e përsosi në të gjitha detajet, 29  e me perëndimin 
e diellit, netët e i bëri të errëta, kurse me lindjen e diellit 
mundësoi dritën e paradites.

30  Pas kësaj e shtroi tokën e thepisur e shkëmbore, 
duke krijuar në të dhéun dhe tokën pjellore; 31  e prej 
kësaj toke, Ai nxori pastaj lumenjtë e burimet e saj, siç 

16  When his Lord may He be glorified called out to 
him at the blessed valley of Tuwa.

17  Among the things He said to him was: “Go to 
Pharaoh; indeed, he has trespassed the limits of op-
pression and arrogance.”

18  “Then say to him: “O Pharaoh! Do you want to 
purify yourself from disbelief and sins?”

19  “I will guide you to your Lord who has created 
you and provided for you so that you can fear Him 
and act according to His pleasure, together with re-
fraining from things that cause His wrath.”

20  Moses (peace be upon him) then showed him 
the great miracle that proved he was a Messenger 
from his Lord, i.e. the Hand and the Staff.

21  Pharaoh did not do anything except reject these 
signs, and disobeyed the instruction Moses (peace 
be upon him) gave to him.

22  He then turned away from bringing faith in what 
Moses had brought.

23  And turned his attention to mobilising his ar-
mies to overpower Moses. He called out to his peo-
ple, saying:

24  “I am your highest Lord; you are not to be obe-
dient to anyone except me.”

25  So Allah seized him and punished him in the 
world by drowning him in the sea, and He will pun-
ish him in the afterlife by entering him into the se-
verest punishment.

26  Indeed, in My punishing of Pharaoh in the world 
and the afterlife, there is admonition for the one 
who fears Allah, because it is he who benefits from 
the admonitions.

27  O rejectors of the resurrection! Is your origina-
tion, or the origination of the heavens that He has created, harder for Allah?

28  He raised the peak of the heaven vertically, and made it smooth: there is no break, crack or defect in it.
29  And He darkened its night when the sun set, while manifesting its light when it rose.
30  As for the earth after He created the heavens, He spread it out and placed within it its benefits.
31  He extracted water from it in the form of flowing springs, and made plants grow on it which the livestock graze.
32  And He made the mountains stand firm on the earth.
33  O people! All that is for your benefit, and for the benefit of your livestock. So whoever created all that, is not incapable 

of recreating you anew.
34  So when the second blowing will come, which will cover everything with its terror, and the judgement will occur.
35  On the day when it will come, the human will remember what deeds he sent forth: whether good or bad.
36  And hell will be brought and unveiled clearly for all to see.
37  As for the one who transgressed the limits into deviance. 
38  And gave priority to the temporary worldly life over the everlasting afterlife. 
39  Then indeed, the hellfire is his abode he will take shelter towards. 40  & 41  And as for the one who feared his standing 

before his Lord and stopped himself from following his desires that were made impermissible by Allah, then Paradise is 
his abode he will take shelter towards. 42  O Messenger! These rejectors of the resurrection ask you: “When will the Hour 
occur?” 43  You do not have any knowledge regarding it that you can mention to them; nor is it befitting of your duty to, 
because your duty is only to prepare for it. 44  The total knowledge of the Hour is with your Lord alone. 45  You are only a 
warner to the one who fears the Hour, because he is the one who benefits from your warning. 46  It is as if on the day they 
see the Hour for themselves, they will not have remained in their worldly lives except for a single evening or morning.

 Beneficial Points:
1. It is obligatory to be kind when addressing the one you are inviting.  2. Pharaoh claimed divinity.  3. The punishment of 
the transgressors is a lesson for those who take heed.  4. Fearing Allah and stopping oneself from fulfilling impermissible 
desires is one of the causes of entering Paradise.  5. The knowledge of the Hour is from the Ghaib that only Allah knows.
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nga Allahu i Madhëruar e që prej mirësisë së tyre i japin përparësi të tjerëve para vetes! 17  Mallkuar qoftë njeriu mohues! Po ç’e bëri 
atë kaq mosmirënjohës ndaj Atij që e krijoi dhe e përsosi?! 18  A s’e ka menduar ndonjëherë, se nga çfarë gjëje Ai e ka krijuar, që po 
tregohet mendjemadh ndaj Tij?!

19  Nga një pikë uji, pra, e pati krijuar dhe përcaktuar, duke e përsosur në gjithçka në mënyrë të përkryer! 20  Pastaj ia lehtësoi rrugën 
të lindë e të përshtatet, si dhe të mendojë, të flasë e të veprojë me përgjegjësi! 21  Pastaj, për ta përçmuar, e bëri të vdesë dhe e futi në 
varr, pasi askush nuk do mund ta duronte dot mbi tokë! 22  Pastaj, kur të dëshirojë Ai, e ringjall përsëri pas vdekjes, për ta marrë në 
llogari për çfarë ka bërë, ashtu siç bëri kur e krijoi dhe kur e bëri të vdesë, edhe nëse ai e mohon dhe nuk e beson këtë. 23  Përkundrazi! 
Allahu është i Plotfuqishëm për çdo vendim. Mirëpo mohuesi nuk beson, sepse ai nuk e ka zbatuar atë që Zoti i tij i ka urdhëruar, nuk 
e ka njohur Atë dhe ka qenë mirënjohës! 24  Le të shikojë njeriu në ushqimin e tij e të mendojë çfarë ishte ai më parë e kush është e 
krijon atë?! 25  A nuk jemi Ne, në të vërtetë, që e lëshojmë ujin e shiut, nëpërmjet reshjeve të bollshme, 26  pastaj e çajmë tokën dhe 
nxjerrim prej saj bimë nga llojet, shijet e ngjyrat më të larmishme! 27  Nxjerrim drithërat e ndryshme, 28  nxjerrim rrushin dhe perimet, 
në varietet e shijet e tyre, 29  nxjerrim ullinj dhe palma, me dobitë e tyre, 30  nxjerrim kopshtet e dendura me pemë të të gjitha llojeve, 

31  nxjerrim të gjitha frutat që ekzistojnë dhe kullosat e begata, 32  si një përjetim i të mirave e furnizim prej Allahut, për ju dhe për 
bagëtinë tuaj. 33  Kur të vijë ushtima shurdhuese, pra, Kijameti dhe engjëlli t’i ketë fryrë Bririt për t’u bërë Ringjallja, 34  atë ditë 
njeriu ka për t’ia mbathur për shkak të padrejtësive që ka bërë, duke ikur madje edhe prej vëllait të vet, 35  si dhe ka për t’ia mbathur, 
duke ikur edhe prej nënës dhe babait të vet, 36  e madje ka për t’ia mbathur, duke ikur edhe prej bashkëshortes dhe fëmijëve të vet. 37  
Secilit prej tyre, atë ditë, do t’i mjaftojë vetëm çështja e vet, si të shpëtojë prej padrejtësisë së vet. 38  Atë ditë do të ketë fytyra që do 
të jenë të ndritura, për shkak të veprave të mira që kanë bërë; 39  të qeshura e të gëzuara, që do të përgëzohen me hyrjen në Xhenet. 

40  Ashtu sikurse atë ditë, do të ketë fytyra që do t’i mbulojë pluhuri, duke ua shfarosur të mirat që kanë bërë; 

 Mësime nga ajetet:
 Qortimi që Allahu i bëri edhe të Dërguarit të Vet, për Abdullah ibn Umi Mektumin, tregon drejtësinë e Tij absolute dhe se i Dërguari 
është vetëm një përcjellës i Fjalës së Zotit të tij. 
 Rëndësia që i ka dhënë Allahu kërkimit të dijes dhe përhapjes së saj tek njerëzit që e kërkojnë atë.  Tmerri i Ditës së Gjykimit ka 
për t’i përfshirë të gjithë njerëzit për padrejtësitë që kanë bërë, qoftë duke mohuar Krijuesin e tyre apo duke adhuruar diçka tjetër në 
vend të Tij. 

SURJA “ABESE”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përmendja e argumenteve të ringjalljes për jobesimtarët 
që mendojnë se nuk kanë nevojë për Zotin e tyre. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  I Dërguari i Allahut mrroli fytyrën dhe ktheu shpinën 

për t’u larguar, 2  sepse atij i erdhi i verbëri (ndërsa po 
përpiqej të bindte parinë e Mekës të besonte). 3  E ku 
e di ti (o i Dërguar) se ndoshta ai i verbër, dëshiron që të 
pastrohet nga gjynahet, duke besuar 4  ose dëshiron që 
t’i dëgjojë këshillat, të përfitojë prej tyre e të fillojë të bëjë 
vepra të mira?! 5  Ndërsa sa i përket atij, që për shkak të 
pasurisë e pozitës, nuk shfaq ndonjë interes për të besuar, 

6  ti me të sillesh mirë dhe i përkushtohesh tërësisht 
fjalëve të tij, 7  edhe pse ti nuk ke asnjë përgjegjësi nëse 
ai nuk dëshiron të pastrohet nga gjynahet duke besuar. 

8  Mirëpo sa i përket atij që vjen tek ti duke nxituar, për 
shkak të besimit, në kërkim të së Vërtetës, 9  dhe duke 
qenë i frikësuar prej madhështisë së Allahut dhe Fjalës së 
Tij Madhështore, 10  Si tregohesh ndaj tij i pakujdesshëm, 
duke mos e marrë në konsideratë si të parëndësishëm?! 

11  Përkundrazi, pikërisht ky është i rëndësishëm tek 
Allahu dhe jo ata që ti pret se do të kesh ndonjë dobi! 
Vërtet këto që po të thuhen ty (o i Dërguar) janë këshilla 
për mbarë njerëzimin. 12  Prandaj kush deshi e pranoi 
këtë këshillë (Kuran), që Allahu ta zbriti ty (o i Dërguar) 
nga ajo që gjendet 13  në Shkresat e Nderuara të Leuhi 
Mahfudhit; 14  të ngritura e të paarritshme në lartësi; të 
pastra në ato çfarë përmbajnë, larg çdo anësie e të mete; 

15  në duart e engjëjve ndërmjetës, që i shkruajnë dhe i 
përcjellin ato edhe për tek engjëjt e tjerë 16  të nderuar 

Sūrah ‘Abasa (He Frowned)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the reality of the message of the 
Qur’ān, its nobility and its high rank, together with 
the nobility of the one who benefits from it, and the 
wretchedness of the one who turns away from it.

 Explanation:
1  The Messenger of Allah (peace be upon him) 

frowned and turned away.
2  Because of the arrival of ‘Abdullah ibn Umm 

Maktūm who came asking for guidance. He was 
blind, and had come when the Messenger (peace be 
upon him) was busy with the seniors of the idola-
ters, hoping they would be guided.

3  O Messenger! What do you know, maybe this 
blind man may be purified of his sins?

4  Or that he may take heed of the advices he hears 
from you and benefit from them?

5  As for those who feel they have no need to bring 
faith in what you have brought, due to the wealth 
they possess. 6  You persevere behind them and 
are attentive to them. 7  What blame will there 
be on you if he is not purified of his sins by not 
repenting to Allah? 8  As for the one who comes 
to you running, searching for goodness. 9  And he 
fears his Lord. 10  You are preoccupied from him 
with others i.e. the senior idolaters. 11  It should not 
be like that; it is only admonition and a reminder 
for those who pay attention. 12  So whoever wish-
es to remember Allah should remember Him, and 
take heed of what is in this Qur’ān. 13  Because 
this Qur’ān is in blessed scrolls, with the angels. 

14  They are raised on a high place, pure; no dirt or 
filth reaches them. 15  And they are in the hands of Messengers among the angels. 16  They are honourable in the eyes 
of their Lord, frequent performers of goodness and obedience. 17  The disbelieving human is cursed; how severe is his 
disbelief in Allah! 18  What substance did Allah create him from, that he has the right to display arrogance on earth and 
disbelieve in Him?! 19  He created him from a small amount of fluid, and managed his creation in stages. 20  Then after 
these stages, He made the exit from his mother’s belly easy for him. 21  Then, after spending the amount of life decreed 
for him, Allah caused death upon him and made a grave for him wherein he remains until he is resurrected. 22  Then, 
when He wishes, He will resurrect him for accounting and requital. 23  It is not like this disbeliever imagines: that he has 
fulfilled the rights of Allah upon him, because he has not fulfilled the obligatory actions Allah put upon him. 24  So the 
human who disbelieves in Allah should look at the food he eats: how did he come to acquire it? 25  It originates from the 
rain descending from the sky with force and in abundance. 26  Then, I split open the earth, so it springs forth with plants. 

27  I then make grains grow on it, i.e. wheat, corn etc. 28  And I make fresh grapes and fodder grow on it, so it can be feed 
for your livestock. 29  And I also make olives and date palms grow on it. 30  I also make abundant gardens and trees grow 
on it. 31  And I make fruits grow on it, together with things your livestock graze. 32  For your benefit, and the benefit of 
your livestock. 33  So when the great shriek will come that will deafen the ears i.e. the second blowing. 34  On that day 
a person will run from his brother. 35  And he will run from his parents. 36  And he will run from his wife and children.  

37  Each one of them will be in a state where he will be preoccupied from them due to the extreme anxiety on that day.
38  The faces of the fortunate ones that day will be bright. 39  Laughing in happiness due to what Allah has prepared for 

them out of His mercy. 40  And the faces of the wretched people will have dust on them on that day.
 Beneficial Points: 

1. Allah’s reprimand of His Prophet in regard to ‘Abdullah ibn Umm Maktūm proves that the Qur’ān is from Allah. 2. 
One should pay attention to the ones seeking knowledge and guidance.  3. The horrors of the Day of Judgement are se-
vere, such that man will only be concerned about himself; even the Prophets will be saying: “I worry about myself only, 
I worry about myself only!”
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13  kur Xheneti të jetë afruar, për atë që ka për ta merituar, 14  aty ka për ta kuptuar njeriu se çfarë ka bërë. 15  Betohem 
në fshehtësitë e padukshme (el-khunes, shih: en-Nas:4), që fshihen në kraharorët e njerëzve, 16  mendime që shpejtojnë 
(vërshojnë) dhe struken në brendësi (e fshehtësi) dhe nuk vihen re!

17  Betohem për natën, kur errësira e saj fillon të bjerë!
18  Për agimin, kur drita e tij fillon të marrë frymë.
19  Vërtet, që kjo që po ju lexohet (o njerëz)- është Fjalë e përcjellë nga një i Dërguar Fisnik - pra, Xhebraili, 20  që 

zotëron fuqi e pozitë, për ta marrë atë (Kurann) pranë Allahut - Zotit të Arshit madhështor, 21  të cilit i binden të gjithë 
engjëjt e tjerë dhe i ai është i sigurt e i besueshëm në atë që përcjell.

22  Shoku juaj (Muhamedi) nuk është aspak i çmendur e as i marrë, për atë që ju thotë!
23  Vërtet ai e ka parë atë (Xhebrailin) në horizont në mënyrën më të qartë! 
24  Kurrsesi ai nuk fsheh asgjë nga e Fshehta e Allahut (Gajbi), që Ai e ka urdhëruar t’jua shpallë, 25  dhe se ajo Fjalë 

që ai po jua lexon (Kurani), assesi nuk mund të jetë fjalë e shejtanit të mallkuar, 26  A po mendoni se shejtani po ju fton 
të besoni Zotin?! Nga jeni duke shkuar me këto mendime?!

27  Kjo Fjalë nuk është gjë tjetër, veçse Përkujtim për mbarë botët (krijesat) - xhindët e njerëzit.
28  Atë e ka zbritur Vetë Allahu, për këdo prej jush që dëshiron t’i përmbahet rrugës së vërtetë.
29  E nëse nuk dëshironi, atëherë kurrë nuk do të dëshironi, përveç nëse (për të mirën tuaj, që të shpëtoni) këtë jua 

dëshiron Vetë Allahu, - Zoti i botëve.

 Mësime nga ajetet:
 Në Ditën e Gjykimit njerëzit kanë për ta kuptuar se çfarë kanë bërë e çfarë kanë lënë pa bërë, kur të grupohen të këqijtë 
me të këqijtë dhe të mirët me të mirët. 
 Nëse Dita e Gjykimit do të bëhej vetëm për t’i ndëshkuar ata që varrosnin vajzat e veta të posalindura për së gjalli, vetëm 
pse ishin vajza, kjo do mjaftonte që Allahu të shkatërronte qiejt e Tokën dhe ta realizonte premtimin e Ditës së Gjykimit. 
 Nëse njeriu nuk bëhet besimtar në momentin që bindet nga argumentet, kurrë nuk ka për t’iu dhënë më një mundësi 
e tillë, po u largua prej atyre fakteve, përveç faktit nëse Allahu ia dëshiron udhëzimin më vonë.

SURJA “ET-TEK’UIR”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përsosmëria e Kuranit në mënyrën si ua kujton 
njerëzve shkatërrimin e Gjithësisë kur të bëhet ri-
ngjallja.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Kur të jetë mbështjellë Dielli e t’i shuhet drita, 

duke u bërë si një lëmsh i ftohtë, 2  kur të jenë 
zhdukur yjet nga vendet e tyre, duke e humbur 
ndriçimin, 3  kur të jenë zhvendosur malet nga 
pozicioni i tyre e toka të jetë bërë rrafsh, që të bë-
het Gjykimi; 4  kur devetë barrse, aq të kërkuara 
nga njerëzit të braktisen e të mos kenë më vlerë; 

5  kur së bashku me kafshët e tjera të jenë tubuar 
edhe egërsirat në atë vend, për t’u gjykuar dhe ato; 

6  kur detet të jenë ndezur në flakë, duke u djegur 
siç digjet lënda djegëse; 7  kur njerëzit të vihen 
me llojin e tyre, kriminelët me kriminelët e të për-
kushtuarit me të përkushtuarit; 8  kur Allahu ta 
pyesë vajzën e vogël, që mohuesi e kishte zakon 
ta varroste për së gjalli:

9  “Për çfarë gjynahu të kanë vrarë?!”
10  Dhe kur njerëzve t’u shpërndahen librat e 

veprave të tyre, 11  kur qielli të jetë hequr e të 
mos ketë qiell (atmosferë) më sipër tyre, 12  kur 
Skëterra të jetë nxirë prej flakëve fuqishme në të, 

41  Darkness will come over them. 42  Those de-
scribed above in that state will be the ones who 
combined disbelief and transgression.

The Folding Up (Sūrah Al-Takwir)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on portraying the day of judgment by 
the disintegration of the universe after its regula-
tion, to show the truth of the Qur’ān and to impose 
the path of the Merciful.

 Explanation:
1  When the mass of the sun is gathered and its 

light vanishes.
2  When the stars fall one after the other and their 

light is taken away.
3  When the mountains are moved from their plac-

es.
4  When pregnant she-camels, which were their 

most valuable wealth, are neglected by being aban-
doned by their owners.

5  When wild animals are gathered with human 
beings on one plain.

6  When the seas are lit until they become a fire.
7  When souls are joined with their likeness. A sin-

ner will be joined with a sinner and a pious person 
will be joined with a pious person.

8  When the girl buried alive is asked by Allah.
9  For what crime were you killed by the person 

who killed you?
10  When the servants’ books of deeds are spread 

open, so that each person can read his book of 
deeds.

11  When the sky is stripped like how the skin is 
stripped away from a sheep.

12  When the Fire is lit.
13  When Paradise is brought near to those who are Mindful.
14  When that occurs, every soul will know what actions it sent forward for that day.
15  Allah took an oath by the stars that are hidden until they emerge at night.
16  That run in their orbits and disappear when dawn rises, like a gazelle that goes into its den i.e. its home.
17  He took an oath by the first part of the night when it approaches, and the last part when it recedes.
18  He took an oath by the morning when its light emerges.
19  The Qur’ān that is revealed to Muhammad (peace be upon him) is Allah’s speech that was conveyed by a trusted 

angel, Gabriel (peace be upon him), whom Allah entrusted it to.
20  One who possess strength and great rank in the sight of the Lord of the Throne, may He be glorified.
21  He is obeyed by the inhabitants of the heavens and trusted in the revelation that he conveys.
22  Muhammad (peace be upon him), who is in your company and whose intellect, trustworthiness and truthfulness you 

know, is not insane as you slanderously claim.
23  Your companion had seen Gabriel in the form that he was created in the clear horizon of the sky.
24  Your companion is not miserly with you by not conveying what he was instructed to convey to you, nor does he take 

any reward like how fortune-tellers take.
25  This Qur’ān is not the speech of a satan distanced from Allah’s mercy.
26  So which path will you tread to deny that it is from Allah after all these evidence?! 27  The Qur’ān is only a reminder 

and counsel to the jinn and mankind. 28  For those of you who wish to be steadfast on the path of truth. 29  You can only 
will to remain steadfast or do anything else if Allah, the Lord of all created things, wills that.

 Beneficial Points:
1. A person will be gathered with those who resemble him in good or evil.  2. Burying daughters alive is a great sin about 
which Allah will question the perpetrator on the day of judgment.  3. The servant’s will is subservient to Allah’s will.
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41  dhe ka për t’i mbuluar errësira për shkak të këqijave 
që kanë bërë, 42  Këta, pra, janë mohuesit dhe krimine-
lët, që e kanë mohuar Allahun dhe kanë bërë idhujtari 
e padrejtësi.



veprat e mira, janë në mirësinë e Xhenetit, 14  ashtu siç nuk ka dyshim se të prishurit, me mohimin e veprat e tyre të 
këqija, janë në flakët e Skëterrës, 15  ku ata do të hyjnë Ditën e Përgjegjësisë (Gjykimit)!

16  Ajo do të jetë dita kur ata nuk kanë për të munguar në Gjyqin që do zhvillohet.
17  E ç’di ti (o i Dërguar) në lidhje me Ditën e Përgjegjësisë?!
18  Pastaj, përsëri: “Ç’di ti në lidhje me Ditën e Përgjegjësisë?!” 19  Ajo është dita kur askush nuk ka për t’i sjellë dobi 

askujt dhe kur i tërë vendimi i përket vetëm Allahut.

SURJA “EL-MUTAFIFIN”
Mekase

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

Paralajmërimi i përgënjeshtruesve të padrejtë nga Dita e Kiametit dhe përgëzimi i besimtarëve me të. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Mjerim (e shkatërrim) qoftë për mutafifinët (të shtirurit), të cilët kërkojnë drejtësi dhe bëjnë padrejtësi.
2  Janë ata, që prej të tjerëve e kërkojnë masën dhe peshën e plotë, 3  mirëpo kur masin dhe ua peshojnë të tjerëve, 

pakësojnë dhe nuk mbajnë drejtësi ndaj tyre.
4  A nuk e mendojnë, vallë, se një ditë ata kanë për t’u ringjallur prej Allahut të Plotfuqishëm, 

 Mësime nga ajetet:
 Kujdesi për të mos rënë në mashtrimin që të pengon në ndjekjen e së Vërtetës.
 Babëzia është një prej veseve të poshtra tek tregtarët, prej të cilës nuk mund të shpëtojë askush, përveç atij që mban drejtësi, sepse 
ia ka frikën Allahut e Ditës së Gjykimit.
 Kujtimi i pasojave që do të ketë njeriu për gjynahet, padrejtësitë dhe të këqijat në Ditën e Gjykimit, e ndihmon atë të frenohet prej tyre.

SURJA “EL-INFITAR”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Paralajmërimi i njeriut nga mashtrimi dhe harrimi i 
Ahiretit.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Kur qielli të jetë çarë e prej tij të zbresin engjëjt, 
2  kur planetet të jenë shpërndarë e shpërbërë dhe 

të mos duken më,
3  kur detet të jenë bashkuar, të jenë shpërthyer, 

të jenë tharë e avulluar,
4  kur varret të jenë përmbysur, duke nxjerrë prej 

brendësisë së vet çdo të varrosur.
5  Vetëm atëherë ka për ta kuptuar njeriu se çfarë 

ka bërë dhe çfarë ka lënë pa bërë në këtë botë. 
6  O njeri, po çfarë të mashtroi ty e të bëri që të 

mohosh Zotit tënd Bujar?!
7  Atë që të krijoi nga asgjëja, të ka dhënë formën 

e përsosur në një simetri dhe ekuilibër,
8  pikërisht me atë fytyrë, fizionomi dhe gjini, që 

Ai Vetë deshi?! Pra, me çfarë po krenohesh?!
9  Përkundrazi! Ju e dini fort mirë këtë, mirëpo 

ju po e konsideroni gënjeshtër Ditën e Përgjegjë-
sisë.

10  Ndërkaq, mbi ju në të vërtetë janë 
ruajtësit(engjëjt) dhe nuk mund të veproni asgjë 
pa praninë e tyre!

11  Ata janë të nderuar tek Zoti i tyre e shkruajnë 
çdo gjë që ju veproni!

12  Ata dinë çdo gjë që ju bëni, qoftë e mirë apo e 
keqe, duke jua shënuar ato në librin e jetës tuaj.

13  Nuk ka dyshim se të mirët, me besimin dhe 

The Cleaving (Sūrah Al-Infitar)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on portraying the day of judgment by 
the scattering of arranged creations and a change in 
their condition and course, as a confirmation of the 
previous Sūrah.

 Explanation:
1  When the sky will split apart because of the an-

gels descending from it.
2  When the stars fall one after the other and are 

scattered.
3  When the seas are opened into one another and 

they merge.
4  When the soil of graves is turned over to resur-

rect the dead in them.
5  At that time, every soul will know the actions it 

sent forward and those it left behind and did not do.
6  O man who has rejected his Lord! What has 

made you go against the instruction of your Lord 
when He gave you respite and did not punish you 
quickly, as a favour from Him?!

7  The One Who gave you existence after you were 
non-existent, and Who proportioned and balanced 
your limbs.

8  In whatever form He wished to create you, He 
created you. He favoured you as He did not create 
you in the form of a donkey, monkey, dog or other 
form.

9  O you who are deceived, the matter is not as you 
thought! In fact, you deny the day of recompense 
and do not work for it.

10  Over you are angels who record your deeds.
11  Noble in Allah’s sight, scribes who write down 

your deeds.
12  They know of every action you do and they write it down.
13  Those who do abundant acts of good and obedience will be in everlasting bliss on the day of judgment.
14  Those who committed iniquity will be in a fire that will be burned over them.
15  They will enter it on the day of recompense and suffer from its heat.
16  They will never be absent from it. Instead they will remain in it forever.
17  O Messenger! What will tell you what the day of justice is?
18  Again, what will tell you what the day of justice is?
19  A day when no one will be able to benefit anyone. The entire matter on that day will belong to Allah alone, to deal as 

He wishes, and not to anyone besides Him.

The Fraudsters (Sūrah Al-Mutaffifin)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on showing the condition of people in respect of their measurements and their homes in the Hereafter, in order 
to warn those who give short measure and deny, and to comfort those believers who are down-trodden.

 Explanation:
1  Destruction and loss be for those who give short measure.
2  They are the ones who, when they measure for themselves from others, they take their full right without any reduction.
3  But when they measure or weigh for people they reduce the measurement and weight. This was the practice of the 

people of Madinah at the time the Prophet (peace be on him) migrated to them.
4  Do these people who do this evil act not know that they will resurrected before Allah?!

 Beneficial Points: 
1. Arrogance is an obstacle to following the truth.  2. The angels record the deeds of the servants by Allah’s order.
3. The ability of the Creator to create man in any form He wishes.  
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18  Përkundrazi! Në të vërtetë libri i jetës së njerëzve të mirë është i ruajtur në Il’lij’jin (nivelin më të lartë të ruajtjes).
19  E çfarë di ti (o i Dërguar) se ç’është Il’lij’jin (niveli më i lartë i ruajtjes)?!
20  Ai është si një Libër i koduar, me tërë informacionin e tyre dhe me tërë atë çfarë kanë bërë,
21  të cilin mund ta dëshmojnë e mund ta shohin vetëm engjëjt më të afërt të Allahut, si nderim për ta. 
22  Nuk ka dyshim se njerëzit e mirë, që besojnë e bëjnë vepra të mira, do jenë në mirësinë e Xhenetit.
23  Të mbështetur në ndenjëse, do të sodisin bukuritë e mahnitshme të Xhenetit, pa lëvizur nga vendi.
24  Që në fytyrat e tyre e kupton shkëlqimin e begative e mirësive, të cilat u janë mundësuar t’i përjetojnë.
25  Në të (Xhenet) do t’u ofrohet të pinë prej një vere të mbyllur, shumë e shumë kohë më parë, sipas shijes,
26  ku vula e saj është nga misku (aroma më e mirë) i Xhenetit. Prandaj, për këtë le të konkurrojnë konkurruesit!
27  Për sa i përket përbërjes së saj, ajo është një përzierje, me një pije të rrallë, marrë nga burimi i Tesnimit,
28  burim prej të cilit mund të pinë vetëm të afërmit e Allahut - më të mirët në mesin e gjithë krijesave.
29  Vërtet, ata që bënin krime, për shkak të mohimit e padrejtësive, qeshnin me ata që besonin.
30  Kur kalonin pranë tyre i shqetësonin ata(besimtarët), duke i përçmuar me gjeste e shikime përqeshëse,
31  ndërsa kur ktheheshin tek familjet e tyre, ktheheshin të kënaqur e të gëzuar si të kishin bërë diçka të mirë.
32  Nëse i shihnin besimtarët të tubuar në ndonjë vend, thoshin: “Vërtet, këta e kanë humbur arsyen!”
33  Dhe pse atyre nuk iu kërkua që t’i ruanin besimtarët, ata i ruanin në çdo fjalë e në çdo lëvizje të tyre.

 Mësime nga ajetet:
 Rrezikimi i zemrave nga gjynahet.
 Privimi i jobesimtarëve nga shikimi i Zotit të tyre, Ditën e Kiametit.
 Besimtari garon për të fituar mirësitë e Xhenetit dhe nuk garon për të fituar sa më shumë pasuri.
 Realiteti i njerëzve në Ditën e Drejtësisë do të jetë krejtësisht i ndryshëm me realitetin e kësaj bote. 

5  për të dhënë llogari në një Ditë të Madhe, e 
cila do të jetë një llahtari e madhepër të padrejtit?! 

6  Ditën kur njerëzit dalin përpara Zotit të botëve 
e japin llogari për gjithçka që kanë bërë?! *Që të 
mos mendojë dikush se ruajtja e informacioneve 
për veprat e tyre është e pamundur, Allahu thotë:

7  Përkundrazi, vërtetë, libri i jetës së kriminelëve 
është i ruajtur në Sixhxhin (thellësinë më të thellë 
të brendësisë).

8  E çfarë di ti (o i Dërguar) se ç’është Sixhxhin 
(thellësia më e thellë e brendësisë)?!

9  Ai është si një Libër i koduar, me tërë 
informacionin e tyre dhe me tërë atë çfarë ata 
kanë bërë!

10  Mjerë ata që e konsideronin gënjeshtër fuqinë, 
dijen dhe drejtësinë absolute të Allahut,

11  se janë pikërisht ata që që e mohojnë edhe Ditën 
e Përgjegjësisë 

12  Atë ditë nuk e mohon askush, përveç atij 
keqbërësi që i kalon kufijtë dhe është gjynahqar 
i madh,

13  të cilit, nëse i lexohen argumentet Tona, thotë 
duke mohuar: “Mitologji (e përralla) të popujve 
të lashtë!”

14  Përkundrazi!Kjo është e Vërteta, mirëpo e zeza 
e asaj që ata e kanë bërë ka mbuluar zemrat e tyre.

15  Përkundrazi! Për shkak të mohimit, as atë ditë 
ata nuk kanë për ta parë Zotin e tyre.

16  Pasi t’u jetë bërë llogaria për gjithçka që kanë 
bërë, do të digjen në flakët e Xhehenemit!

17  Pastaj do t’u thuhet: “Kjo është ajo që ju e patët 
mohuar, kur bënit padrejtësi dhe gjynahe në dynja!”
* Që të mos mendojë kush se ruajtja e infor-
macioneve për njerëzit i mirë është në të njëjtën 
pozitë, Zoti thotë:

5  For the reckoning and recompense on a day that 
is great because of the trials and horrors it contains. 

6  The day when people will stand before the Lord 
of all creation, for the reckoning.

7  The matter is not as you thought - that there is 
no resurrection after death. The book of the people 
of iniquity from amongst the disbelievers and hyp-
ocrites will be in loss in the lower earth.

8  O Messenger! What will tell you what Sijjin is?!
9  Their book is written and will not vanish. Nor 

will there be any increase or decrease in it.
10  Destruction and loss on that day will be for 

those who deny.
11  Those who deny the day of recompense in 

which Allah will give His servants the recompense 
of the actions they did in the world.

12  None denies that day except every person who 
transgresses Allah’s limits and commits abundant 
sins.

13  When My verses revealed to My messenger are 
recited to him, he says: These are stories of the ear-
lier nations and are not from Allah.

14  The matter is not as these deniers thought. In-
stead, the sins they used to commit has dominated 
and covered their minds and they therefore have not 
seen the truth with their hearts.

15  Indeed, they will be prevented from seeing their 
Lord on the day of judgment.

16  Then they will enter the Fire, to suffer from its 
heat.

17  Then on the Day of Judgement it will be said to 
them in rebuke and censure: This punishment that 
you received is what you used to deny in the world 
when your messenger told you about it.

18  The matter is not as you thought - that there will be no reckoning or recompense. The book of the people of obedience 
will be in Illiyyun.

19  O Messenger! What will tell you what Illiyyun is?!
20  Their book is written and will not vanish. Nor will there be any increase or decrease in it.
21  This book is witnessed by the angels brought near in every heaven.
22  Those who do an abundance of good deeds will be in everlasting bliss on the day of judgment.
23  On decorated couches looking at their Lord, and at everything delightful and pleasing to their souls.
24  If you see them, you will see in their faces the effect of luxury; in their beauty and splendour.
25  Their servants will give them wine from sealed containers to drink.
26  It will give off the fragrance of musk until its very end. For this noble reward the competitors must compete, by doing 

what pleases Allah and leaving what angers Him.
27  This sealed drink will be mixed from the spring of Tasnim.
28  This is a spring in the highest part of Paradise, from which those brought near will drink purely and the rest of the 

believers will drink from it mixed with other drinks. 
29  Those who committed wrong by the disbelief they held used to mockingly laugh at those who had faith. 
30  When they passed by the believers they would wink at one another in ridicule and amusement.
31  When they returned to their families they would go back happy with their acts of disbelief and ridicule of the believers. 
32  When they saw the Muslims, they would say: These people are astray from the path of truth, as they abandoned the 

religion of their forefathers. 
33  Allah did not appoint them to guard their deeds so that they could make this statement of theirs.

 Beneficial Points:
1. The danger of sins for the heart.  2. The disbelievers will be deprived of seeing their Lord on the day of judgment.
3. Mocking the people of religion is a trait of the disbelievers.  
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e falur e duke mos i kërkuar llogari për ato që ka bërë
9  e aty ai ka për t’u kthyer i gëzuar tek familjarët e tij, por nëse edhe ata kanë besuar së bashku me të.

10  E ndërsa kujt i jepet libri i jetës së tij, pas shpinës së vet, duke ndjekur dorën e tij të majtë; 
11  aty ai ka për të kërkuar të zhduket, 12  dhe ka për t’u djegur në Flakët e Skëterrës.
13  Në të vërtetë, ai ka kërkuar që të ishte i gëzuar vetëm në familjen e tij, pa iu bërë vonë për asgjë tjetër.
14  Ai mendonte se nuk kishte për t’u kthyer kurrë më në jetë dhe se Zotit nuk i bëhej vonë për ta.
15  Mirëpo Zoti i tij, në të vërtetë, pati qenë gjithmonë Vështrues i asaj çfarë bënte, por ai s’e besonte!
16  Betohem për muzgun e mbrëmjes, që tregon se errësira është duke u afruar, pas dritës që po shkon!
17  Betohem për natën dhe gjithçka që ajo mbështjell në terrin e saj!
18  Betohem edhe për Hënën, kur ajo të plotësohet dhe, pas plotësimit, fillon e pakësohet sërish! 
19  Sigurisht që ju (o njerëz)- keni për të hipur kat më kat (apo ndryshim pas ndryshimi).
20  E pasi ata t’i shohin ato që kurrë nuk i kanë parë më parë, çfarë i pengon njerëzit që të mos besojnë,
21  si dhe kur atyre t’u lexohet Kurani (me atë që përmban në të), ata nuk i bien në sexhde Allahut?!
22  Mirëpo, mohuesit, nuk dinë të thonë asgjë tjetër, përveçse: “Është gënjeshtër!”
23  Ndërkaq, Allahu e di shumë mirë se ç’mban secili prej tyre në brendësinë e vet, si dhe pse nuk besojnë.
24  Prandaj, paralajmëroji (o i Dërguar) ata për një vuajtje të dhembshme, si në këtë jetë, ashtu dhe në tjetrën,

 Mësime nga ajetet:
 Nënshtrimi i qiellit e i tokës vullnetit të Allahut të Madhëruar e të Plotfuqishëm, duke iu bindur Atij.
 Çdo njeri përpiqet e angazhohet ose në të mirën ose në të keqen, e në përputhje me të, do shpërblehet.
 Kur mohuesit ta shohin në Ditën e Gjykimit se atij që do t’i jepet libri nga dora e majtë, ai do të jetë i shkatërruar, do 
tentojnë që ta fshehin dorën e majtë pas shpinave të tyre e do të zgjasin të djathtën, por libri i jetës së tyre është një libër 
që kërkon vetëm dorën e tyre të majtë, qoftë ajo edhe pas shpine.

34  Ndërkaq sot, ata të cilët kanë besuar, janë duke 
qeshur me përqeshjen e injorancën e mohuesve 
të tillë.

35  Duke qëndruar në ndenjëset e tyre të Xhenetit, 
ata do të shohin se çfarë kanë kaluar në jetën e 
dynjasë,

36  e aty do t’u thuhet: “A nuk iu kthye mohuesve 
kusuri, ashtu siç e meritonin për atë që kanë bërë?!”

SURJA “EL-INSHIKAK”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përkujtesë për njeriun që t’i kthehet Zotit, si dhe sqarimi 
i dobësisë dhe i gjendjes së tij të paqëndrueshme.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Kur qielli të jetë rënduar, prej lëvizjeve të 

shumta në të, 
2  e t’ia vërë veshin Zotit të vet e t’i bindet Atij 

me përulje, siç duhet;
3  dhe kur Toka të jetë zgjeruar, duke u rrafshuar 

e shtruar për ata që janë mbi të!
4  E kur ajo t’i ketë nxjerrë ata që mban në brendësi 

dhe t’i mbajë mbi sipërfaqe,
5  e t’ia vërë veshin Zotit të vet dhe t’i bindet Atij 

me përulje, siç duhet.
(Në atë kohë do të bindeni se këto premtime nuk 
ishin aspak imagjinata, mite apo përralla!)

6  O njeri i arsyeshëm! Vërtet ti që e bën çdo përpjekje 
për të arritur tek Zoti yt, ke për ta gjetur tek Ai!

7  Në Ditën e Gjykimit kujt i jepet libri i jetës së 
tij, në dorën e djathtë, kur ai të dalë përpara Nesh,

8  atij Ne kemi për t’i bërë një llogari të lehtë, duke 

34  On the Day of Judgment, those who have faith 
in Allah will laugh at the disbelievers just as the 
disbelievers used to laugh at them in the world.

35  On decorated couches they will look at the ever-
lasting bliss that Allah prepared for them.

36  The disbelievers have been given the humiliat-
ing punishment as recompense of the actions they 
did in the world.

The Splitting (Sūrah Al-Inshiqaq)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on portraying the day of judgment by 
the universe’s surrender and submission to the 
command of its Lord, to impose surrender and to 
condemn denial.

 Explanation:
1  When the sky ruptures because of the angels de-

scending from it.
2  And listens submissively to its Lord, as it rightly 

should.
3  When the earth is stretched by Allah as leather 

is stretched.
4  And throws out the treasures and the dead in it 

and becomes rid of them.
5  And listens submissively to its Lord, as it rightly 

should.
6  O man, you are either doing good or evil and 

you will meet it on the Day of Judgment, so that 
Allah can give you the recompense for that.

7  Since Allah mentioned man’s action in brief, he 
details the condition of those who did action on the 
day of judgment by saying: As for him who is given 
his book of deeds in his right hand.

8  He will have an easy reckoning by Allah and his actions will be presented to Him without his being taken to task.
9  And he will return to his family delighted.
10  As for him who is given his book in his left hand behind his back.
11  He will call out for destruction to himself.
12  And he will enter the fire of Hell to suffer from its heat.
13  In the world he was amongst his family rejoicing with his acts of disbelief and sins.
14  He thought that he will not come back to life after death.
15  Indeed, Allah will bring him back to life just as He created him the first time. His Lord was watchful of his condition. 

Nothing of that was hidden from Him and He will give him the recompense for his actions.
16  Allah took an oath by the redness that is in the horizon after the sun sets.
17  And He took an oath by the night and what is gathered therein.
18  And the moon when it comes together and is complete becoming a full moon.
19  You, O man, will mount one state after another from a drop, then a clot, then a piece of flesh, then life, then death and 

then resurrection.
20  What is the matter with these disbelievers who do not have faith in Allah and the last day?!
21  When the Qur’ān is recited to them, they do not prostrate to their Lord?!
22  In fact, those who disbelieve reject what their messengers brought to them.
23  Allah knows well what is contained in their hearts. Nothing of their actions is hidden from Him.
24  Tell them, O Messenger, about a painful punishment that awaits them.

 Beneficial Points:
1. The sky and the earth are subjugated to their Lord.
2. Every person is striving either for good or evil.
3. The sign of fortune on the day of judgment is receiving one’s book in the right hand. The sign of misfortune is receiving 
it in the left hand.
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Tokës; mirëpo Allahu është Dëshmitar i çdo gjëje.
10  Nuk ka dyshim se ata që u bënë mizori besimtarëve e besimtareve,dhe pastaj nuk u penduan, patjetër që ata i pret 

vuajtja e Skëterrës. Ata i pret djegie edhe më e fortë e më e përjetshme se ajo e dynjasë.
11  E nuk ka dyshim se ata që besojnë e bëjnë vepra të mira, patjetër që ata i presin kopshtet e Xhenetit, nën kështjellat 

dhe pemët e të cilit rrjedhin lumenj. Patjetër ky është Fitimi më i madh.
12  Në të vërtetë Goditja e Zotit tënd (o i Dërguar) është e ashpër dhe e pamëshirshme, ndaj Ai nuk nxitohet në ndësh-

kimin e menjëhershëm të kriminelëve, por u jep atyre afat; e mbase pendohen!
13  Në të vërtetë, është Ai që e fillon krijimin e tyre dhe e përsërit, ku secili do gjejë atë që ka bërë;
14  Ai është El-Gafur (Falës), që i fal gjynahet e atyre që i kërkojnë falje dhe el-Uedud (i Dashur), që ka dhembshuri 

për robërit e Vet dhe pret me dashuri këdo që pendohet dhe kthehet tek Ai. 
15  Ai është Zotëruesi i Arshit (Kozmosit) Madhështor dhe Ai Vetë është edhe më Madhështori (El-Mexhid)!
16  Ai vepron çfarë të dëshirojë e askush nuk mund ta pyesë, por janë ata që do të pyeten. 
17  A ke dëgjuar ndonjëherë (o i Dërguar) për ndodhinë e ushtrive që u ngritën kundër të Vërtetës,
18  veçanërisht ndodhinë e ushtrive mizore, atë të Faraonit dhe të Themudit?! Si ishte përfundimi i tyre?!
19  I zhdukëm. Mirëpo, ata të cilët e mohojnë këtë Kuran, ata vazhdimisht i thonë të vërtetës “gënjeshtër”,
20  ndërkohë që Allahu me fuqinë e Tij, edhe para se ata ta bëjnë diçka, i ka përfshirë nga të gjitha anët!
21  Ata mohojnë. Mirëpo mohimi i tyre nuk ia ul aspak vlerën Kuranit, pasi ky është një Libër Madhështor, 
22  në një lartësi të paarritshme - në Leuhi Mahfudh (Librin e Ruajtur), pranë vetë Allahut të Lartësuar.

 Mësime nga ajetet:
 Masa e shpërblimit do jetë sipas vështirësive e sprovave. Allahu e bën çdo gjë sipas urtësisë së Vet absolute, mirëpo 
besimtarit i mjafton të kuptojë se Ai bën çfarë të dëshirojë.
 Durimi për hir të besimit e përballja me sprovat e kësaj bote, është shpëtim në Ditën e Gjykimit.
 Pas vështirësisë vjen gjithmonë lehtësimi dhe pas problematikave vjen përherë zgjidhja e tyre.
 Pendimi i fshin të gjitha gjynahet tek Allahu, cilat do qofshin ato, pasi Allahu është Falës.

25  përveç atyre, të cilët (sa ishin gjallë) besuan 
dhe bënë vepra të mira, pasi ata kanë tek Allahu 
një Shpërblim që nuk do të ketë kurrë të sosur, 
Xhenetin e Përjetshëm.

SURJA “EL-BURUXH”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i fuqisë së Allahut, se ajo është gjithë-
përfshirëse, se Ai i ndihmon të dashurit e Tij dhe i 
ndëshkon armiqtë e Tij. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për qiellin e mbushur me kështjella (e 

ushtri të gatshme me engjëj)!
2  Për Ditën e Premtuar - Ditën e Gjykimit, - që 

është lënë për t’u larë hesapet!
3  Betohem në ata që dëshmojnë (siç janë profetët 

që do të dëshmojë për bashkësitë e tyre) dhe në ata 
për të cilët do të dëshmohet (siç janë bashkësitë për 
të cilat do të dëshmojnë profetët e tyre)!

4  Mallkuar qofshin të zotët e hendeqeve, që i ha-
pën ato për t’i djegur besimtarët!

5  Mallkuar qofshin ata e ndezën zjarrin dhe i 
hidhnin në të besimtarët!

6  Mallkuar qofshin ata, teksa rrinin ulur përreth 
zjarrit të shihnin se si besimtarët digjeshin të gja-
llë, 7  dhe që të shihnin gjithçka që kriminelët 
bënin me besimtarët, për të qenë edhe më së paku 
dëshmues.

8  Ata i urryen besimtarët vetëm pse ata i besonin 
Allahut të Plotfuqishëm e të Falenderuar,

9  të Cilit i përket i tërë Pushteti i qiejve dhe i 

25  Except those who have faith in Allah and do 
good deeds, for them is a reward that will never 
terminate: Paradise.

The Constellations (Sūrah Al-Buruj)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on displaying Allah’s power, His com-
prehensive knowledge, and His warning of a severe 
punishment for those who prey on the believers.

 Explanation:
1  Allah took an oath by the sky that contains the 

phases of the sun, moon etc.
2  He took an oath by the day of judgment in which 

He promised to gather all creation.
3  He took an oath by every witness, like the 

prophet who is a witness over his nation, and every 
thing witnessed, like the nation that is a witness 
over its prophet.

4  Those who made a huge crevice in the ground 
are cursed.

5  In which they lit a fire and threw the believers 
into it alive.

6  While they sat around that crevice filled with 
fire.

7  They were witnesses to the torture and ill-treat-
ment they meted out to the believers, as they were 
present there.

8  These disbelievers found no fault in the believ-
ers except that they had faith in Allah, the Mighty, 
Whom none can overpower, the One Praised in 
everything.

9  The One to Whom alone belongs control of the 
heavens and control of the earth. He is aware of 
everything. No affair of His servants is hidden from Him.

10  Those who tortured the believing men and women with the fire in order to turn them away from having faith in Allah 
alone, and then did not repent to Allah from their sins, for them on the day of judgment is the punishment of Hell and for 
them is the punishment of the Fire that will burn them, as a recompense for their burning the believers in the fire.

11  Those who have faith in Allah and do good deeds, for them will be gardens under whose palaces and trees rivers flow. 
That reward, which is prepared for them, is the supreme success that no other success comes close to.

12  The seizure of your Lord, O Messenger, of the wrongdoer - even if He gives his respite for a while - is forceful.
13  He begins the creation and the punishment and repeats them.
14  He is Forgiving of the sins of His servants who repent and He loves His allies who are Mindful.
15  Possessor of the Noble Throne.
16  Doer of the what He wills such as pardoning the sins of whoever He wills and punishing whoever He wills. There is 

none that can compel Him, may He be glorified.
17  Has the news of the forces who enlisted to combat and be an obstacle to the truth reached you, O Messenger?!
18  Pharaoh, and the Thamud, the people of Salih (peace be upon him).
19  The obstacle to the faith of these people is not that the incidents of the destruction of the nations who denied did not 

come to them. Instead, they deny what their messengers brought to them due to following desires.
20  Allah surrounds and keeps a record of their actions. Nothing of that misses him and He will give them the recompense 

for the same.
21  The Qur’ān is neither poetry nor rhyme as the deniers claim. Instead, it is a noble Qur’ān.
22  In a tablet that is protected against alteration and distortion, and decrease and increase.

 Beneficial Points:
1. A believer is tested in proportion to his faith.
2. Giving preference to the safety of one’s faith over the safety of one’s body is a sign of salvation on the day of judgment.
3. Repentance with its requirements wipes out what is before it.
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kurthet e Mia, duke bërë që ata të bien në kurthet e tyr. 17  Prandaj, lëri (o i Dërguar) mohuesit dhe mos u merr (merakos) aspak me ta!

SURJA “EL-E’ALA”
Mekase

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

Përkujtesë për shpirtin për Jetën Tjetër që e pret dhe për çlirimin e tij nga varësia prej kësaj jete.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Lartësoje, madhëroje e shenjtëroje (o i Dërguar) emrin e Zotit tënd, më të Lartit, duke e e përjashtuar Atë prej çdo të mete e man-

gësie, që ia mveshin mohuesit e idhujtarët. 2  Lartëso emrin e Atij, i Cili krijoi gjithçka të gjallë dhe pastaj u dha format e larmishme 
që ato kanë! 3  Atë që, ua përsosi formën, duke e bërë gjithçka përfekte, dhe pastaj u dha instinktin e orientimin! 4  Lartëso Atë që 
mundësoi kullotat e livadhet, si ushqim për kafshët tuaja, të cilat ju i shfrytëzoni e keni dobi, 5  pas njëfarë kohe, Ai i shndërron ku-
llotat në vende të shkreta, e drobit jetën e gjallë dhe i firon ato kullota. 6  Ne kemi për të ta lexuar (o i Dërguar) këtë Kuran, nëpërmjet 
Xhebrailit dhe ti s’ke për ta harruar, 7  përveç asaj që dëshiron Allahu. Vërtetë Ai e di atë që del në sipërfaqe dhe atë që humbet në 
thellësi. 8  Ne kemi për të ta lehtësuar ty memorizimin, mësimin dhe kuptimin e tij në mënyrën më të lehtë, 9  prandaj këshilloji 
njerëzit nëpërmjet tij, nëse vëren se këshilla u bën dobi dhe nuk u bën më keq, 10  pasi këshillën e tij ka për ta pranuar vetëm ai që i 
druhet e i beson madhështisë së Allahut,

 Mësime nga ajetet:
 Engjëjt ua shënojnë veprat njeriut, të mirat dhe të këqijat, në mënyrë që të merren në llogari për to.
 Dobësia e kurtheve të jobesimtarëve, krahasuar me prishjen dhe kthimin në të njëjtën monedhë nga Allahu i Madhëruar.
 Mohuesit thurin gjithmonë intriga e kurthe kundër besimtarëve dhe fesë së Allahut, por Allahu, me Madhështinë e Vet, bën që ata 
të bien në kurthet e tyre.
 Vetëm njerëzit e ditur e të urtë, që e njohin madhështinë e Allahut, ia kanë Atij frikën. Vetëm ata i kuptojnë, i besojnë, e i zbatojnë 
këshillat dhe porositë e Tij.

SURJA “ET-TARIK”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi se Allahu është i Gjithëfuqishëm dhe se Ai e krijon  
njeriun dhe është në gjendje që ta ringjallë atë përsëri.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për qiellin dhe për Trokitësin, që godet(mbi 

këtë qiell)! 2  E ç’di ti (o i Dërguar) se ç’është Trokitësi, 
që godet?! 3  Ai është Ylli, rrezatimi i të cilit shpon tej 
e përtej dhe e shkatërron gjithçka të gjallë, 4  nëse për 
secilin njeri nuk do të kishte mbrojtës, që t’i mbronte ata 
prej fuqisë shkatërrimtare të tij! 5  Le të shikojë njeriu 
se nga çfarë është krijuar, që ta kuptojë fuqinë e Allahut 
e dobësinë e vet. 6  Ai është krijuar prej një pike uji, që 
është hedhur vrullshëm e ka zënë vend në mitrën e femrës 
që e lindi. 7  Ai në fillim ishte një farë, që krijohet e del 
mes eshtrave të shtyllës kurrizore dhe brinjëve të gjoksit. 

8  S’ka dyshim se Ai që e krijoi atë prej një pike uji, ka 
mundësi ta rikthejë në jetë përsëri, 9  Ditën ku  të fshehtat 
do të vihen në provë, ku qëllimet e fshehta të zemrës, 
besimet, etj. do të zbulohen dhe do të dallohet zemra e 
mirë nga zemra e keqe. 10  Atë ditë, ai nuk do të ketë më 
as fuqi dhe as mbrojtje, që ta shpëtojë prej Zjarrit të Tij. 11  
Betohem për qiellin(atmosferën), që përthyen rrezatimet 
goditëse, të dëmshme e shkatërrimtare të këtij Ylli (Diellit), 

12  dhe për Tokën, e cila plasaritet prej fuqisë së nxehtësisë 
së tij, duke tharë në të çdo gjë! 13  Me të vërtetë që ky 
Kuran është një Fjalë e Prerë, që ndan të Vërtetën nga e 
pavërteta, 14  dhe një kërcënim serioz për mohuesit. Ai 
nuk është aspak një shaka për të qeshur! 15  Me të vërtetë, 
ata(mohuesit) ngrenë intriga e kurthe gjithmonë kundër 
besimit e besimtarëve, 16  mirëpo edhe Unë u ngre atyre 

The Morning Star (Sūrah Al-Tariq)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on showing Allah’s penetrating control 
and effective power.

 Explanation:
1  Allah took an oath by the sky and He took an 

oath by the star that knocks at night.
2  O Messenger! What will tell you the status of 

this great star?!
3  It is the star that pierces the sky with its glowing 

light.
4  There is no soul except that Allah has assigned 

to it an angel to record its deeds for the reckoning 
on the day of judgment. 5  So let man reflect over 
what Allah created him from, so that Allah’s power 
and man’s inability becomes clear to him. 6  Allah 
created him from a spurting liquid that is split into 
the womb. 7  This liquid emerges from between 
the spinal column of a man and the bones of the 
chest. 8  He, may He be glorified - since He cre-
ated him from that despised liquid - has the power 
to bring him back to life after death for the reckon-
ing and recompense. 9  On the day when secrets 
will be tried and the intentions, beliefs etc. that the 
hearts conceal will be exposed, and the righteous 
will be distinguished from the corrupt. 10  On that 
day man will not have any power to protect himself 
from Allah’s punishment, nor any helper to assist 
him. 11  Allah took an oath by the sky that con-
tains rain, because it comes down from its direction 
time after time. 12  He took an oath by the earth that 
cracks open to reveal the plants, fruit and trees in 
it. 13  This Qur’ān that is revealed to Muhammad 

(peace be upon him) is a word that separates truth from falsehood, and fact from lie. 14  It is not a game and falsehood, but 
it is serious and the truth. 15  Those who deny what their messenger brought to them plot and scheme to reject and refute 
his call. 16  I too plot and scheme to make the religion victorious and to disprove falsehood. 17  So give respite, O Messen-
ger, to these disbelievers. Give them respite for a short while, and do not seek to hasten their punishment and destruction.

The Highest (Sūrah Al-A‘lā)
 Themes of the Sūrah:

It focusses on reminding individuals of Allah’s favour, linking them to the Hereafter and releasing them from worldly 
obsessions.

 Explanation:
1  Declare the transcendence of your Lord Who is High above His creation, by uttering His Name when you remember 

and revere Him. 2  The One Who created man in due proportion and balanced his stature. 3  The One Who determined 
for all created things their species, types and attributes and Who guided every creation to what is appropriate and suitable 
for it. 4  The One Who brought out from the earth what your animals graze on. 5  The He made it into dry blackish 
straw after it had been green and fresh. 6  I will teach you, O Messenger, the Qur’ān, and gather it in your chest so you 
do not forget it. So do not race with Gabriel in the recitation as you used to do with the desire that you do not forget it. 

7  Except for what Allah wishes you to forget for some reason. He (may He be glorified) knows what is made public 
and what is hidden. Nothing of that is hidden from Him. 8  I will make it easy for you to do actions that please Allah 
and enter you into Paradise. 9  So give counsel to people with the Qur’ān that I reveal to you and remind them as long 
as the reminder is heard. 10  The one who fears Allah will pay heed to your counsel, because he is the one who benefits 
from counsel.

 Beneficial Points:
1. The angels preserve man and his actions, whether good or bad, so that he is taken to account for them.  2. The weakness 
of the plot of the disbelievers when compared to Allah’s plan, may He be glorified.  3. Fear of Allah is a reason for taking 
heed and admonishment. 
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kulmin e vlimit, për shkak të pirjes së tyre haram; 6  fytyra, që nuk do të kenë ushqim tjetër përveç gjembave, për shkak të ngrënies së tyre në 
haram, 7  ushqim i cili nuk do të ketë vlera ushqyese dhe as nuk e shuan urinë që ata do të kenë, ashtu si nuk ua kanë shuar urinë nevojtarëve 
e të gjorëve sa kanë qenë në dynja, për hir të Zotit të tyre. 8  Atë ditë do të ketë edhe fytyra që janë të bekuara, për shkak të punëve të tyre në 
jetën e dynjasë. 9  Atë ditë ato fytyra do të jenë kënaqura për veprat e mira, që kanë bërë për hir të Krijuesit të tyre. 10  Fytyra, që do jenë të 
përjetshme në Xhenetin e Lartë, sipas veprave të vyera. 11  Aty veshët nuk kanë për të dëgjuar kurrë fjalë të pavlera, fjalë të kota apo fjalë të 
padobishme. 12  Në Xhenet, ata do të kenë një burim rrjedhës, që do të njihet si burimi i ujit të jetës dhe ripërtëritjes. 13  Në Xhenet ata do të 
qëndrojnë në shtretër* të lartë, duke soditur e shijuar mirësitë e Xhenetit. 14  Do kenë dhe kupa me bukuri, shije dhe kënaqësitë papërshkrueshme, 
sa herë që do t’i dëshirojnë; 15  edhe jastëkë të renditur e të dekoruar, që të mbështeten e të zbukurojnë takimet e tyre, 16  si edhe qilima të 
shumtë, të shtruar e të zbukuruar ngado. - Kur Allahu përmendi dallimet mes të trishtuarve dhe të lumturve Ditën e Kiametit, Ai e orienton 
vëmendjen e jobesimtarëve në ato gjera që tregojnë fuqinë e plotë të Krijuesit dhe krijimin e Tij të përsosur, në mënyrë që të ishin argumente 
që ata të besonin, që të futeshin në Xhenet dhe të bëheshin nga të lumturit. Ai thotë: 17  A nuk e shohin ata vallë devenë, prej të cilës ata jetojnë 
në mes të shkretëtirës?! S’e shohin si është krijuar ajo?! 18  A nuk e shohin vallë, qiellin, se si është ngritur mjaftueshëm me atmosferën, që ata 
të frymojnë?! 19  Vallë, a nuk i shohin malet si janë ngulitur në tokë, që ta mbajnë e mos të tronditet?! 20  A nuk e shohin, vallë, edhe tokën se 
si është shtrirë e u është përshtatur, që ata ta shfrytëzojnë?! - Kur Allahu e orienton vëmendjen e jobesimtarëve në ato gjera që tregojnë fuqinë 
e plotë të Krijuesit, Ai e orienton edhe të dërguarin e Tij, duke i thënë: 21  Prandaj, kujtoji vazhdimisht (o i Dërguar) ata që të kanë besuar, herë 
me frikësim prej pasojave të gjynaheve të tyre, herë me përmallimin e tyre për shpërblimet e Xhenetit dhe herë duke u kujtuar madhështinë, 
mëshirën dhe bujarinë e Allahut ndaj tyre. Kujtoji që të jenë mirënjohës ndaj Tij, sepse vërtet ti (o i Dërguar)ke përgjegjësi vetëm për t’i 
këshilluar, pastaj u përket atyre përgjegjësia. 22  Ti nuk je detyrues, që t’i bësh të besojnë me dhunë e imponim, pasi Ai do zgjedhjen e tyre!

 Mësime nga ajetet:
 Ata që janë sfilitur e u stërmunduar pas jetës së dynjasë, në Ditën e Gjykimit do e kuptojnë se ç’kanë humbur.  Fjala “surur-(shtretër)” 
në gjuhën arabe vjen nga rrënja e fjalës “surur-(kënaqësi)”, e në gjuhën shqipe nuk mund të bëhet një përshtatje e mirëfilltë mes shtratit 
e kënaqësisë, që të kuptohet e njëjta gjë.  Përforcimi i imanit, duke kujtuar Ditën e Llogarisë Gjithëpërfshirëse, pa u përjashtuar prej 
saj as besimtarët.  Rëndësia që ka pastrimi i shpirtit prej gjynaheve e të keqes së brendshme e të jashtme.  Detyra e thirrësit është 
që ai t’u përcjellë njerëzve Mesazhin e Allahut, t’i këshillojë ata që kanë besuar dhe jo t’i detyrojë njerëzit me dhunë në besim, pasi 
udhëzimi është vetëm në dorë të Allahut.

11  Ashtu si prej pranimit të këshillës, ka për t’u shmangur 
vetëm ai që është më i keqi dhe mohuesi, 12  i cili për 
shkak të asaj që ka bërë dhe nuk e pret, ka për t’u djegur 
në Zjarrin më të madh që ka njohur, 13  Atje as nuk ka 
për të vdekur dhe as nuk ka për të jetuar, ngase as vdekja 
nuk ka për ta shpëtuar. 14  Prej atij Zjarri, i shpëtuar është 
vetëm ai që është pastruar shpirtërisht prej idhujtarisë dhe 
prej gjynaheve, 15  që vazhdimisht përmendte emrin e Zotit 
dhe e falte namazin rregullisht, siç i qe kërkuar. 16  Mirëpo 
ju (o njerëz) po po punoni e sakrifikoni sikur do jetoni 
vetëm jetën e kësaj bote, 17  ndërkohë që po të punoni për 
të fituar ahiretin (jetën tjetër), është shumë më e mirë dhe e 
përjetshme. 18  Në të vërtetë, rregullat dhe tregimet që ju 
përmendëm, ndodhen edhe në fletët e zbritura para Kuranit, 

19  në shënimet (shpalljet) që iu zbritën Ibrahimit dhe Musait. 
Kështu që, Muhamedi nuk solli mesazh të ndryshëm për ju.

SURJA “EL-GASHIJE”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përkujtesë për Ahiretin, shpërblimin dhe ndëshkimin që 
do të ndodhë në të dhe inkurajimi për të menduar rreth 
fakteve treguese të Fuqisë së Allahut.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  A nuk të ka ardhur tashmë (o i Dërguar) lajmi i Mbulesës 

(Gjykimit), që do t’i mbulojë të gjithë?!
2  Atë ditë do të ketë fytyra të tmerruara dhe të ndrojtura, 

nga ajo që kanë bërë në jetë; 3  fytyra, që kanë bërë gjithçka 
për dynjanë e tyre e janë rraskapitur gjithë jetën pas diçkaje 
të pavërtetë; 4  fytyra, të cilat kanë për t’u djegur në një 
Zjarr të ulët, si shkak i afrimit të tyre me gjynahet dhe me 
mohimin; 5  fytyra, që do t’u jepet të pinë prej një burimi në 

11  The disbeliever will keep away and alienate 
himself from the counsel, because he is the most 
wretched person in the afterlife as he will enter the 
Fire. 12  The one who will enter the great Fire of 
the afterlife to suffer and bear its heat forever. 13  
Then he will remain forever in the Fire without dy-
ing therein and being relieved of the punishment he 
suffers from, and without living a good and decent 
life. 14  The one who purified himself from idola-
try and sins has attained the objective. 15  Who re-
membered his Lord by the various forms of remem-
brance that He ordained. Who discharged the prayer 
in the required manner. 16  But, you give preference 
to the worldly life and prefer it over the afterlife 
despite the huge disparity between them. 17  The 
Hereafter is indeed, better and superior to the world 
and the enjoyments and pleasures it contains, and 
it is more lasting, because the bliss it contains does 
not ever end. 18  These instructions and stories that 
I mentioned to you are in the scriptures revealed 
before you. 19  These are the scriptures revealed to 
Abraham and Moses (peace be upon them).

The Overwhelming Event (Sūrah 
Al-Ghāshiya)

 Themes of the Sūrah:
It focusses on reminding people of the spectacles 
of divine power in respect of punishment and bliss, 
and the indications of these in the present signs, so 
that people can be filled with desire and dread.

 Explanation:
1  Has the news of the day of judgment that will 

overwhelm people with its horrors come to you, O 
Messenger?! 2  People on the day of judgment will either be wretched or fortunate. The faces of the wretched will be 
humiliated and downcast. 3  Tired and strained due to the chains that they will be dragged by and the shackles that they 
will be tied with. 4  Those faces will enter a hot fire to suffer from its heat. 5  They will be given to drink from a spring 
with extremely hot water. 6  They will not have any food to nourish them besides the worst and most rotten type of food 
from a plant that is called shibriq, which becomes poisonous when it becomes dry. 7  It does not nourish the one who 
eats it nor does it satiate his hunger. 8  The faces of the fortunate on that day will display luxury, delight and happiness, 
because of the bliss they received. 9  Pleased with the righteous actions they did in the world, as they had found the 
reward of their actions stored up and multiplied. 10  In a Paradise elevated in position and rank. 11  In Paradise they will 
not hear any word of falsehood and futility, let alone hearing any prohibited word. 12  In this Paradise there are flowing 
springs that they will make flow and direct however they wish. 13  In it are high couches. 14  And cups laid out and ready 
for drinking. 15  In it are cushions packed closely to one another. 16  In it are carpets spread out here and there. 17  After 
Allah mentioned the disparity between the states of the wretched and the fortunate in the afterlife, He directed the sight of 
the disbelievers to what will show them the power of the Creator and the beauty of His creation, so that they can use this 
as evidence for faith in order to enter Paradise and become of the fortunate, by saying: Do they not look with reflection at 
the camels, how Allah created them and subjugated them to human beings?! 18  And at the sky, how He raised it so that 
it became a protected ceiling above them, that does not fall on them?!  19  And at the mountains, how He erected them 
and used them to make the earth stable so that it does not shake with the people?! 20  And at the earth, how He spread it 
out, and made it suitable for people to settle on?!  21   After He directed them to look at those things that show His Power, 
He directed His messenger, saying: So counsel, O Messenger, these people and warn them of Allah’s punishment. You 
are but one who reminds. You are only required to remind them. Guiding them to faith is in Allah’s hands alone.  22  You 
have not been given control over them so that you can compel them to have faith.

 Beneficial Points:
1. The importance of purifying the soul from outward and inward filth.
2. Inference from created things about the existence of the Creator and His greatness.
3. The task of the caller is to invite, not to make people follow guidance, because guidance is in Allah’s Hand. 
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9  Por çfarë bëri Zoti yt me fisin e Themudit, pasi ata ia mohuan Salihut mrekullinë? Ata ishin aq të fuqishëm, sa edhe shkëmbinjtë 
e maleve i copëtonin dhe i gdhendnin në luginën jo shumë larg jush.

10  Çfarë bëri Zoti yt me Faraonin e ushtritë, që i qëndronin atij gatitu, si të ishin shtylla të ngulura?!
11  Ata ishin popuj të cilët e patën tepruar me mizori e padrejtësi në tokë, duke kaluar çdo kufi me mohimin e tyre.
12  Për shkak se ata qenë të prishur vetë, e shtuan edhe më shumë shkatërrimin e prishjen në tokë, 
13  dhe kështu Zoti yt (o i Dërguar) i fshikulloi ata me kamxhikun e vuajtjeve të njëpasnjëshme e i zhduku.
14  Vërtet që Zoti yt (o i Dërguar) është në pritje të çdokujt që vepron si ata, sado i fuqishëm në qoftë!
15  Sa i përket njeriut, nëse Zoti i tij e sprovon, me nderime e mirësi, ai thotë: “Zoti im më ka nderuar!”
16  Mirëpo, nëse të njëjtin e vë në sprovë, me pakësimin e furnizimit, ai thotë: “Zoti im më ka poshtëruar!”.
17  Përkundrazi, ju jeni të tillë se ju doni që Zoti juaj t’ju nderojë, mirëpo ju nuk po e nderoni jetimin.
18  Ju doni që t’ju shtohet furnizimi e, nga ana tjetër, ju nuk nxisni njëri-tjetrin për t’i ushqyer të varfërit.
19  Ju doni që Ai të jetë Bujar me ju dhe, nga ana tjetër, hani trashëgiminë e femrave e të jetimëve, me një lakmi të pangopur, duke u 

bërë padrejtësi për shkak të pafuqisë së tyre.
20  Ju doni që Allahu t’ju dojë e t’ju japë përparësi dhe, nga ana tjetër, ju e doni pasurinë më shumë se Atë.
21  Përkundrazi, dashuria juaj ndaj Zotit tuaj do shihet Ditën e Gjykimit, kur Toka të bëhet copë e thërrmija,
22  dhe kur Zoti yt (o i Dërguar) do vijë së bashku me engjëjt, të cilët i qëndrojnë Atij në radhë e rreshta.

 Mësime nga ajetet:
 Mirësia e shpërblimi i madh i faljes së sabahut, adhurimi në dhjetë netët e Dhul’Hixhes, namazit të natës, namazit të vitrit, largimi 
nga padrejtësia, nderimi i jetimit, mbajtja e drejtësisë etj.
 Ardhja e Allahut të Lartësuar në Ditën e Gjykimit, duhet kuptuar ashtu siç i përket Madhështisë së Tij pa e përngjasuar, pa e përshkruar, 
pa e shtrembëruar dhe pa e mohuar një ardhje të tillë.
 Allahu i sprovon njerëzit që ata të edukohen e të ndiejnë dhimbjen e të tjerëve e të mos bëhen mendjemëdhenj, por të bëhen robër 
të thjeshtë e bamirës ndaj atyre që i kanë nën veten.

23  Përveç nëse ata ta kthejnë shpinën e mohojnë Allahun! 
Ata mos i këshillo e as mos u merr me ta! 24  Allahu ka 
për t’i dënuar ata me një dënim edhe më të madh se i atij 
që nuk pati besuar kurrë. 25  Nuk ka dyshim se vetëm 
tek Ne do të jetë kthimi i tyre, qofshin ata gjynahqarë, 
besimtarë apo mohues. 26  Mandej është përgjegjësi e 
Jona që t’ua bëjmë atyre llogarinë, në përputhje me atë 
që kanë vepruar!

SURJA “EL-FEXHR”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i përfundimit të tiranëve, urtësia e sprovimit dhe 
përkujtesa për Ahiretin.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për mëngjesin e hershëm dhe vlerën që ka 

kjo kohë për t’u afruar tek Allahu me faljen e sabahut!
2  Betohem për dhjetë netët e Dhul’Hixhes dhe vlerën 

që ato kanë, për të arritur shpërblimin e madh të Allahut!
3  Betohem për namazet e obliguara (e vullnetare), që 

falen çift dhe pasha namazin që falet tek - akshamin (e 
vitrin)!

4  Për Natën e Kadrit e vlerën që ajo ka tek Allahu, që 
besimtari të ngrihet e lartësohet pa shumë mund!

5  A nuk e gjen vallë një njeri i mençur e i vendosur, 
diçka për të medituar në këto betime?! 

6  A nuk e ke parë (o i Dërguar) se si veproi Zoti yt me 
fisin e Adit, pasi ata e shpërfillën Hudin,

7  me pasardhësit e Iremit, të cilët nga fiziku i tyre i 
madh, kishin ndërtesa të larta e madhështore!

8  Si ato ndërtesa e ato fizionomi trupore që ata kishin, 
Allahu nuk ka krijuar më askund nëpër tokë.

23  But, those of them who turn away from faith and 
reject Allah and His messenger.

24  Allah will punish them on the Day of Judgement 
with the greatest punishment by entering them into 
Hell to remain there forever.

25  To Me alone is their return after their death.
26  Then it is My duty alone to call them to account 

for their actions. This is not for you or anyone be-
sides you.

 The Dawn (Sūrah Al-Fajr)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on presenting the manifestations of di-
vine greatness and power in the universe, the con-
ditions of people, and mentioning the outcome of 
the deviants.

 Explanation:
1  Allah may He be glorified takes an oath on the 

dawn.
2  And He takes an oath on the first ten nights of 

Dhul-Ḥijjah.
3  He also takes an oath on the odd and even of 

things.
4  And He takes an oath on the night when it ar-

rives, continues and goes away. The complement 
of these oaths is: you will definitely be requited for 
your actions.

5  In any of the aforementioned, is there any oath 
that benefits the intelligent one?

6  O Messenger! Do you not see what your Lord 
did with the ‘Ād i.e. the people of Hud, when they 
rejected their Messenger?

7  The tribe of ‘Ād that traced to its forefather, the 
tall Iram.

8  The likes of which Allah never created in the cities.
9  And do you not see what your Lord did with the Thamūd i.e. the tribe of Saleh, who would carve the stones of the 

mountains, making houses out of them. 10  And do you not see what your Lord did to Pharaoh, who had pegs with which 
he punished the people? 11  All these people transgressed the limit in tyranny and oppression; each of them transgressed 
it in his land. 12  They caused an abundance of corruption due to spreading disbelief and sins. 13  So Allah made them 
suffer His severe punishment, and annihilated them off the earth. 14  O Messenger! Indeed, your Lord watches over and 
observes the actions of the people, so that He can requite whoever does good with Paradise, and whoever does evil with 
the hellfire. 15  Because the nations Allah destroyed were blessed with power and strength, Allah explains that blessing 
them with such is not proof of His being pleased with them. He says: As for the human, it is in his nature that when he 
is tested by his Lord and He favours him by blessing him with wealth, honour and offspring, he thinks that it is because 
of his nobility in the eyes of Allah. He says: “My Lord has favoured me because of me being worthy of being favoured.”  
And as for when He tests him by restricting his sustenance, he thinks it is because of his insignificance in the eyes of his 
Lord. So he says: “My Lord has disgraced me.” 17  Never! It is not as this human thinks, that favouring is proof of Allah 
being pleased with His servant, and that misfortune is proof of the servant’s insignificance in the eyes of his Lord. Rather, 
the reality is that you do not show generosity towards the orphan from the sustenance Allah has provided you with. 18  
Neither do any of you encourage the other in feeding the poor person who cannot find anything to consume. 19  You re-
lentlessly devour the rights of the weak, i.e. the women and orphans, without consideration for its permissibility. 20  And 
you intensely love wealth, being miserly in spending it in the path of Allah, due to your greed of it. 21  These actions are 
not befitting of you. Remember when the earth will be moved vigorously and shaken. 22  And your Lord will come, O 
Messenger, to pass judgement between His servants, and the angels will also come arranged in rows.

 Beneficial Points:
1. The first ten nights of Dhul-Ḥijjah enjoy a virtue over the rest of the days of the year.  2. The affirmation of the coming 
of Allah on the Day of Judgement as befits His majesty, without anthropomorphizing, likening or descriptively desig-
nating. 
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4  Vërtet Ne e kemi krijuar njeriun zemërak, që zemërohet shpejt, që e nxjerr në shesh inatin e që tregohet i rrëmbyer dhe i 
papërmbajtur, duke hequr dorë prej veprave të mira dhe të obliguara.

5  A mos vallë ky njeri mendon se atë nuk mund ta mbërthejë askush për këtë rrëmbim?! (Shih: Enbija:87)
6  Thotë: “Kam shpenzuar pasuri të madhe, duke u bërë mirë njerëzve në nevojë e duke u dhuruar atyre!”
7  A mos vallë ai mendon se nuk e ka parë askush, që po i thotë këto fjalë të shëmtuara e të nxituara?!
8  Po a nuk ia kemi mundësuar Ne atij dy sytë, që ai të shikojë?!
9  A nuk ia kemi dhënë Ne gjuhën dhe dy buzët e tij, që ai t’i përdorë?!

10  A nuk i mundësuam Ne orientimin, që ai t’i arrinte dy të lartat (gjinjtë), kur ai ishte i sapolindur; duke i mësuar atij se si të 
thithte qumështin nga nëna e tij, ndërkohë që ai akoma nuk dinte asgjë?!

11  Mirëpo, pasi u rrit, ai nuk zgjodhi të mundimshmen (të arsyeshmen), por i qëndroi instinkteve të veta.
12  E ç’di ti (o i Dërguar) se çfarë është e mundimshmja (e arsyeshmja)?! 13  Ajo është çlirimi i një skllavi nga skllavëria, duke 

i dhuruar atij lirinë, siç e kanë gjithë njerëzit e tjerë, 14  apo dhënia ushqim njerëzve, në një kohë kur vendin e ka pllakosur 
uria dhe frika nga skamja, 15  veçanërisht, dhënia ushqim (mbështetja) një jetimi, të cilin mund ta ketë edhe prej rrethit të të 
afërmve, 16  apo dhënia ushqim një të varfëri që e ka këputur mjerimi, duke i shpëtuar jetën e duke i ofruar shpresë; 17  që të 
bëhej prej atyre që besojnë tek shpërblimi i Allahut për këto, prej atyre që urdhërojnë njëri-tjetrin për durim e qëndrueshmëri 
në vepra të mira; si dhe të jetë prej atyre që urdhërojnë njëri-tjetrin për t’u treguar të mëshirshëm ndaj të gjithë njerëzve.

18  Pikërisht ata do të jenë edhe banorët e së djathtës, të cilëve do t’u jepet libri i veprave nga e djathta!

 Mësime nga ajetet:
 Prej profetësive të realizuara, që iu paralajmëruan të Dërguarit që në fillim të Islamit, ndërsa ai e besimtarët po vuanin mundimet e 
mohuesve, ishte se do të vinte një ditë e Zoti do bënte çfarë të donte me ata mohues.  Dhembshuria që kishte Ibrahimi për banorët e 
Mekës, kur i qe lutur Allahut për ta dhe dashuria që kishte pasardhësi i tij, Muhamedi, për të (Ibrahimin), e bëri Allahun të betohet në 
këtë lidhje mes tyre, e cila mori kuptim më tepër kur i Dërguari i fali të gjithë banorët e Mekës pas çlirimit të saj. 
 Lirimi i një robi, dhënia ushqim në kohë skamjeje, besimi i Allahut e i të Dërguarit të Tij, besimi tek shpërblimi i Tij, urdhërimi 
për qëndrueshmëri e durim dhe urdhërimi për të qenë të mëshirshëm ndaj njerëzve, qofshin edhe jobesimtarë, janë vepra për të cilat 
Allahu e fut njeriun në Xhenet.

23  Kur të sillet Xhehenemi në afërsi të njerëzve, duke 
u tërhequr me shtatëdhjetë mijë frerë, ku secili fre 
tërhiqet nga shtatëdhjetë mijë engjëj, atë ditë ka për 
t’i rënë ndërmend njeriut të mendojë si të shpëtojë. E 
nga i erdhi tashmë atij të menduarit, pasi më parë ai 
as që dëshironte që ta mendonte këtë ditë?! 24  Aty 
ai do thotë: “Ah, i mjeri unë! Sikur të isha përgatitur 
për jetën time të vërtetë!”, por s’do i sjellë dobi. 25  
Vetëm atë ditë ai do ta shikojë, se askush nuk mund të 
ndëshkojë si Unë! 26  Vetëm atë ditë ai do ta shikojë, 
se askush nuk mund të prangosë si Ai! - Kur Allahu 
përmend ndëshkimin e jobesimtarëve, Ai përmend 
edhe shpërblimin e besimtarëve, duke thënë: 27  O ti 
shpirt i qetë, që nuk i bën padrejtësi askujt dhe që nuk 
e humb besimin tek drejtësia e Zotit tënd! 28  Kthehu 
për tek Zoti yt, duke qenë i kënaqur me kënaqësinë e 
Tij! 29  Nxito e futu në mesin e adhuruesve të Mi, 30  
dhe futu (pastaj) në Xhenetin Tim!

SURJA “EL-BELED”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përshkrimi i mangësive të njeriut dhe i gjendjes së tij 
në mundime të përhershme, si dhe sqarimi i rrugës 
së shpëtimit.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për këtë vend (Mekën), që Allahu do të ta 

mundësojë ta çlirosh dhe të hysh në të triumfues, 2  
dhe ti të jesh i lirë të bësh me këtë vend çfarë të duash 
për çdo mundim që ata ta kanë shkaktuar! 3  Betohem 
për dhembshurinë e prindit (Ibrahimit) e dashurinë e 
pasardhësit (Muhamedit), që është trashëgues i tij!

23  And on that day, hell will be brought with it hav-
ing seventy thousand reins, each rein being pulled 
by seventy thousand angels. On that day, the hu-
man will remember his shortcomings in the rights 
of Allah, but that remembrance on that day will not 
benefit him in the slightest, because it will be a Day 
of Requital, not action!

24  He will say out of intense regret: “If only I had 
sent forth good deeds for my life Hereafter, which 
is the real life.”

25  On that day no one will penalise like the penal-
ising of Allah, because the penalising of Allah is 
most severe and lasting.

26  Neither will anyone bind in chains like His 
binding of the disbelievers in chains.

27  After Allah mentioned the requital of the disbe-
lievers, He mentions the requital of the believers. 
He says: As for the soul of the believer, it will be 
told at the time of death and on the Day of Judge-
ment: “O the soul contented with faith and good 
deeds!”

28  “Return to your Lord, pleased with Him because 
of the abundant reward you will receive, and with 
Him may He be glorified being pleased with you 
because of your good deeds.”

29  “Now enter along with My pious servants.”
30  “And enter with them into My Paradise, which I 

have prepared for them.”

The City (Sūrah Al-Balad)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the human: between the effect of dis-
belief and punishment, and between the ascending 
on the steps of mercy and faith in both worlds.

 Explanation:
1  Allah takes an oath on the sacred city i.e. Makkah Al-Mukarramah
2  O Messenger! It is permissible for you to do whatever you wish on the Day of the Conquest of Makkah, from capital 

punishment to those whom are deserving of it, to taking captive whomsoever deserves it.
3  And Allah takes an oath on the father of humanity, also taking an oath on the offspring reproduced from him.
4  Verily, I have created the human in tiredness and difficulty, because of the severities he experiences in the world.
5  Does the human think that when he sins, no one is in a position to be able to do anything to him, nor take retribution 

from him, even if it is his Lord who created him?
6  He says: “I spent a lot of wealth, heaped up.”
7  Does this person boastful over the wealth he has spent think that Allah does not see him? And that He will not take 

him to account over his wealth: how he earned it and where he spent it?
8  Did I not create eyes for him with which he can see?
9  And a tongue and lips with which he can speak?
10  And I made the paths of goodness and evils known to him. 
11  He will be required to cross the valley that separates him from Paradise, which he will cross. 12  O Messenger! Do 

you know what the valley is that he has to cross, in order to enter Paradise? 13  It is to free a male or female slave. 14  
Or to feed on a day of drought, in which food is scarce. 15  A child who has lost his father, whom he is related to. 16  Or 
a poor person who has no possessions. 17  Then he is required to be from those who have faith in Allah and advise each 
other to remain steadfast on act of obedience and refraining from sins, and bearing patience over difficulties, together 
with advising one another to show mercy to the servants of Allah. 

18  Those are the people of the right.
 Beneficial Points:

Freeing slaves, feeding the needy at times of difficulty, bringing faith in Allah and encouraging one another to be merciful 
and patient are all means of entering Paradise.
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poshtëruar veten dhe e kanë mbuluar atë me gjynahe, Ai përmend si shembull popullin e Themudit, duke thënë: 11  Populli i Themudit e 
konsideroi gënjeshtër mrekullinë e Salihut, pikërisht me arrogancën e saj (vetes). 12  Ajo (egoja) e nxiti më fatkeqin e saj, të merrte guximin 
të bënte atë që askush nuk guxoi ta bënte. 13  I Dërguari i Allahut(Salihu) u pati thënë: “Kjo është Deveja (Mrekulli) e Allahut, që Ai e nxori 
nga shkëmbi ashtu siç e kërkuat, e kjo është koha kur ajo duhet të pijë ndaj mos e ngani e mos i bëni keq!” 14  Por ata e konsideruan atë 
(Salihun) gënjeshtar për paralajmërimin që u bëri e u ngritën dhe e therën devenë. Atëherë, Zoti u dha ndëshkimin atyre e ua bëri njësoj me 
arrogancën e saj (vetes së tyre)! 15  Pa iu frikësuar kundërvënies së egos se tyre, kushdo qofshin ata që i japin përparësi asaj përpara Allahut.

SURJA “EL-LEJL”
Mekase

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

Përshkrimi i kategorive të njerëzve në lidhje me besimin dhe shpenzimin për hir të Allahut dhe sqarimi i gjendjes së secilit grup.
 Shpjegimi i ajeteve:

1  Betohem për natën, që mbështjell me errësirën e vet gjithçka, ku nevojitet dritë për t’u orientuar gjatë saj! 2  Betohem për ditën, 
që shndrit dhe e bën të qartë çdo gjë, pasi më parë nuk mund të shihnit asgjë! 3  Betohem për Atë që e ka krijuar mashkullin e femrën, 
përfshirë edhe babain e nënën tuaj të parë! 4  S’ka dyshim (o njerëz)- se veprat tuaja janë nga më të llojllojshmet, ashtu si edhe qëllimet 
tuaja! 5  E sa i përket atij që dhuroi, duke bërë bamirësi e u ruajt prej të keqes së vetes e poshtërsisë së saj, 6  dhe i besoi mirësisë 
së kësaj Shpalljeje apo mirësisë së Xhenetit, 7  atij Ne kemi për t’ia lehtësuar rrugën për tek e lehta, si në këtë botë, ashtu edhe në 
Ditën e Llogarisë! 8  E sa i përket atij që u tregua dorështrënguar e mendoi se nuk kishte nevojë të besonte, 9  madje e konsideroi 
gënjeshtër mirësinë e kësaj Shpalljeje apo mirësinë e Xhenetit, 

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia që ka pastrimi i shpirtit, përmirësimi e edukimi i vetes për të fituar kënaqësinë e Allahut.  Njerëzit që e mbështesin 
veprimin e një krimineli apo gjynahqari janë bashkëfajtorë në atë gjynah dhe se, ashtu siç sillet njeriu ndaj Allahut dhe argumenteve të 
Tij, ashtu ka për t’ia sjellë edhe Allahu ndëshkimin.  Veprat e njerëzve janë të ndryshme, por duke iu referuar bujarisë e koprracisë, 
bëhet edhe dallimi mes tyre.  Çdo rrugë është lehtësuar për atë që dëshiron ta ndjekë, qoftë kjo rruga e adhurimit apo e gjynaheve.

SURJA ”ESH-SHEMS”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Pohimi, përmes betimit më të gjatë në Kuran, i rëndësisë 
që ka pastrimi i shpirtit përmes adhurimeve dhe i humbjes 
së madhe nga përlyerja e tij me gjynahe.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për Diellin dhe dritën e tij, që pa të (o njerëz)- 

nuk do të ekzistonte asgjë e gjallë në tokë! 2  Betohem për 
Hënën, që ndjek dritën e Diellit, që ta përcjellë atë natën e 
ju të përllogarisni kohën! 3  Betohem për ditën, që ndriçon 
çka në tokë, që ju të punoni e të kërkoni prej të mirave të 
Tij! 4  Betohem edhe për natën, e cila mbulon gjithçka 
me errësirën e saj e që ju të pushoni e të gjeni prehje e 
qetësi! 5  Edhe për qiellin dhe Atë që e ka ndërtuar, duke 
e bërë të përshtatshëm e mbulesë për jetën në tokë. 6  
Betohem për tokën dhe Atë që e ka shtruar, duke e bërë 
të përshtatshme për ju e për gjallërinë tuaj në të. 7  Për 
veten (qenien) e njeriut dhe Atë që e ka formuar, me ato 
veçori e me atë krijim 8  që e njohu me të keqen, por edhe 
ruajtjen prej së keqes së saj. 9  Vërtetë, që ka shpëtuar 
ai që e pastroi atë (veten), me pendim, me adhurim e me 
pranimin e udhëzimit! 10  Ndërsa vërtetë është shkatërruar 
ai që e poshtëroi atë, me idhujtari, me gjynahe, me mohim e 
padrejtësi! - Kur Allahu përmend humbjen e atyre që e kanë 

19  As for those who disbelieve in My verses that 
were revealed to My Messenger, they are the peo-
ple of the left. 20  A closed fire will be set upon 
them on the Day of Judgement, with which they 
will be punished. 

The Sun (Sūrah Al-Shams)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the manifestation of the signs of Allah 
and His blessings in the land, people and their cir-
cumstances, in order to purify their souls and warn 
them from disobedience.

 Explanation:
1  Allah takes an oath on the sun and its rising after 

breaking onto the eastern horizon. 2  He also takes 
an oath on the moon when it follows the sun after 
it has set. 3  Allah also takes an oath on the day 
when it reveals whatever is on the face of the earth 
through its light. 4  And He also takes an oath on 
the night when it covers the face of the earth, dark-
ening it. 5  And He takes an oath on the sky, taking 
an oath on its perfect creation. 6  He also takes an 
oath on the earth: the way it has been spread so that 
people can live on it. 7  He also takes an oath on 
each soul, with Allah having created it equally. 8  
Then He made it understand - without teaching it 
- what was evil so it could be abstained from, and 
what was good so it could be implemented. 9  Ver-
ily, the one who has purified his soul by adorning 
it with virtuous characteristics and freeing it from 
evil traits, has succeeded. 10  And verily the one 
who has secretly thrust his soul into sins and diso-
bedience, has lost. 11  After Allah mentions the loss 
of the one who thrust his soul secretly into sins, He 

mentions the Thamūd as an example of that, saying: The Thamūd rejected their Prophet Saleh due to their transgressing 
the limits in committing sins and disobedience. 12  When the most wretched among them stood up after his people has 
appointed him for the task. 13  The Messenger of Allah Saleh (peace be upon him) said to them: “Leave the camel of Allah 
alone; let it drink on its day and do not pursue it intending evil.” 14  But they rejected their Messenger with regards to the 
camel, and so the most wretched among them killed it with the consent of his people. Therefore, they were all guilty of 
the crime and so Allah enveloped them into His punishment and destroyed them by a shriek due to their sins. He made 
them equal in the punishment that He destroyed them with. 15  Allah set the punishment that destroyed them, upon them, 
without Him, may He be glorified, fearing any reproach over His actions.

The Night (Sūrah Al-Layl)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on mentioning the difference between the verses, the souls and their deeds, to make the difference in virtue 
clear between the believers and the disbelievers.

 Explanation:
1  Allah takes an oath on the night when it covers whatever is between the heavens and the earth with its darkness.
2  And Allah takes an oath on the day when it becomes clear and visible. 3  And He takes an oath on His creating the two 

genders: The male and female. 4  O people! Your actions are different: some are good, which are the causes of entering 
Paradise, while others are evil, which are the causes of entering the hellfire. 5  As for the one who gives whatever is 
necessary for him to spend, i.e. Zakat, financial support and repatriation, and is mindful of that which Allah has prohibited 
him from. 6  And he believes in the substitute Allah has promised him. 7  I shall soon make performing good deeds and 
spending in My path easy for him. 8  And as for the one who is miserly with his wealth and does not spend it in the ave-
nues necessary for him to spend in, thinking himself to be in no need of Allah and not asking Allah for any of His grace.

9  Whilst rejecting the substitute and reward Allah has promised him if he spends his wealth in His path.
 Beneficial Points: 1. It is important to purify and nurture the soul in doing good.  2. Those who help each other in sin, 

are all equally guilty of it.  3. Sins are the means of being punished in this world.
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 19  Sa u përket atyre që i mohuan argumentet (më-
simet) Tona, ata do të jenë banorët e shpresës së 
humbur(pesimizmit), të cilëve do t’u jepet libri nga e 
majta në Ditën e Gjykimit për atë që kanë bërë! 20  Ata 
do të jenë në një Zjarr hermetik, ashtu si edhe ata i kanë 
hermetizuar mirësitë e veta prej të tjerëve!



e saj ngjan me dritën dhe gjallërisë e kësaj feje! 2  Betohem edhe për natën, që me errësirën dhe ftohjen e saj, ngjason me errësirën 
dhe humbjen e jobesimtarëve! 3  Asnjëherë (o i Dërguar) Zoti yt nuk ka hequr dorë prej teje e as nuk të ka urryer, siç pretendonin 
idhujtarët! 4  Po edhe nëse ti vdes, në të vërtetë, Ahireti (Përjetësia) është jetë shumë më e mirë për ty sesa kjo jetë. 5  Së shpejti 
(o i Dërguar) Zoti yt ka për të të dhënë mirësi të tjera dhe ti do të jesh i kënaqur! 6  Vallë, a nuk të gjeti Ai ty jetim, kur tek ti dërgoi 
engjëjt për të të pastruar kraharorin e të bëri strehim, duke të rritur në familjen e famshme të gjyshit tënd, Abdul Mutalibit, e pastaj tek 
xhaxhai yt Ebu Talibi?! 7  A nuk të gjeti të humbur, kur të solli Shpalljen e të udhëzoi, që të kuptosh të Vërtetën e Tij - Teuhidin?! 

8  A nuk ishte Ai që të gjeti të varfër në të gjitha drejtimet dhe të bëri të mos ia kesh nevojën askujt?! 9  Prandaj, mos e nënvlerëso 
asnjëherë jetimin, pasi Unë jam gjithmonë Kujdestari dhe Ndihmuesi i Tij! 10  E mos e përbuz asnjëherë lypësin, duke e përzënë atë 
me vrazhdësi e ashpërsi, që ai të mos kthehet, pasi Unë jam Kujdestari dhe Ndihmuesi i Tij, edhe nëse të gjithë njerëzit do hiqnin dorë 
prej tij! 11  E sa u përket këtyre mirësive(ajeteve, porosive e udhëzimeve) të Zotit tënd, folu njerëzve sa më shumë për to!

SURJA “EL-INSHIRAH”
Mekase

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

Përmendja e bamirësisë së Allahut ndaj Profetit të Tij j, duke ia plotësuar atij të gjitha mirësitë shpirtërore.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ne ta zgjeruam gjoksin, o i Dërguar, dhe ta bëmë të dashur pranimin e Shpalljes. 2  Dhe t’i falëm gjynahet e kaluara e ta lehtësuam 

barrën e ditëve të kohës së injorancës,

 Mësime nga ajetet:
 Pozita e të Dërguarit tek Zoti i tij nuk i është dhënë askujt tjetër.
 Mirënjohja që robi duhet të tregojë ndaj Zotit të vet është një e drejtë e Zotit, që kërkon falënderim.
 Allahu e ka vënë në sprovë mirësinë e bujarinë e të pasurit, nëpërmjet nevojës së të varfërve e të pafuqishmëve, si dhe ka bërë dallime 
mes njerëzve, në mënyrë që t’i shërbejnë njëri-tjetrit. 

10  atij Ne kemi për t’ia lehtësuar rrugën për tek e vështira, 
si në këtë botë, edhe Ditën e Llogarisë! 11  E kur të ketë 
përfunduar në atë vështirësi, qoftë në këtë botë apo tjetrën, 
atij nuk ka për t’i sjell atij asnjë dobi pasuria për shkak 
të së cilës është treguar dorështrënguar apo mohues. 12  
Vërtet, çështja e udhëzimit të tyre për ta pranuar këtë 
Rrugë të Drejtë, na përket vetëm Neve! 13  Po ashtu, 
vetëm Ne na përket ajo jetë, ashtu siç na përket edhe 
kjo jetë. Prandaj askush të mos mendojë se ajo Mirësi 
(Udhëzimi apo Xheneti )do t’i jepet dikujt, pa u parë tek 
ai njeri mirësia e tij! 14  Unë (o njerëz) tashmë ju kam 
paralajmëruar për një Zjarr të ndezur flakë, 15  në të cilin 
ka për t’u futur vetëm ai që ishte më i poshtri, që më mohoi 
Mua e të dërguarit e Mi, 16  i cili e konsideroi gënjeshtër 
paralajmërimin Tim dhe i ktheu shpinën Udhëzimit Tim! 

17  Ashtu sikurse prej tij (Zjarrit të ndezur flakë) ka për 
të shpëtuar tërësisht vetëm ai që ka qenë më i ruajturi, 

18  i cili e jep pasurinë e vet (zekatin) për t’u pastruar 
prej gjynaheve e të këqijave të veta, për hir të Allahut, 

19  dhe jo për hir të dikujt tjetri, duke dëshiruar që ata 
t’ia kthejnë me një tjetër mirësi apo që ta shpërblejnë, 20  
por vetëm ai që e jep për të fituar kënaqësinë e Zotit të 
vet- më të Lartit, që Ai të jetë i Kënaqur me të. 21  Nuk 
ka dyshim se, pas kësaj, edhe ai do të jetë i kënaqur prej 
Tij, në këtë botë e në Ditën e Llogarisë!

SURJA “ED-DUHA”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përshkrimi i përkujdesjes së Allahut ndaj Profetit të Tij 
që nga fillimi e deri në fund.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për paraditen, që me ndriçimin dhe gjallërinë 

10  I will soon make performing evil deeds easy for 
him, and make difficult doing good.

11  His wealth that he is miserly with will not ben-
efit him at all when he dies and enters the hellfire.

12  Indeed, it is My responsibility to make the path 
of truth clear from the path of falsehood.

13  And indeed, the afterlife and the worldly life be-
longs to Me; I do whatever I want with it. That is 
not the case with anyone else.

14  So O people! If you disobey Me, I warn you of 
the hellfire which is being kindled.

15  None will suffer the heat of this fire except the 
most wretched, i.e. the disbeliever.

16  The one who rejected whatever the Messenger 
(peace be upon him) brought, and turned away 
from fulfilling the command of Allah.

17  The most Allah-conscious of the people will be 
distanced from it, i.e. Abu Bakr.

18  The one who spends his wealth in righteous av-
enues, to purify himself of sins.

19  He does not spend whatever wealth he spends, 
to repay any favour done to him by anyone.

20  Through his spending, he only intends the pleas-
ure of his Lord who is High above His creation.

21  And indeed, soon, he will be pleased with the 
generous reward Allah will grant him.

The Forenoon (Sūrah Al-Ḍuḥā)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on Allah continuously taking care of His 
Prophet (peace be upon him) and His favouring him 
with revelation, to put him at ease as well as re-
minding the believers to be grateful.

 Explanation:
1  Allah takes an oath on the beginning of the day.
2  And He takes an oath on the night when it darkens and people cease to move in it.
3  O Messenger! Your Lord has not left you, nor has he begun to hate you, as the idolaters claimed when there was a 

break in the revelation. 
4  Indeed, the abode of the afterlife is better for you than the worldly one, because of the everlasting bounties that it has. 
5  Very soon He will grant you an abundant reward, and your nation also, until you become content with what He has 

granted you and your nation. 6  Verily, He found you at a time when you were a child whose father had passed away, and 
so He made a place of refuge for you by causing your grandfather Abdul Muttalib to become fond of you, and then your 
uncle Abu Talib. 7  He found you in a state where you did not know what revelation or faith was, and so He taught you 
about that which you did not know. 8  And He found you poor, so He made you self-sufficient. 9  Therefore, do not treat 
badly the one who has lost his father in childhood, nor look down upon him. 10  And do not rebuke the needy beggar. 11  
And be grateful for the favours of Allah upon you, and talk about them.

The Opening Forth (Sūrah Al-Sharḥ)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the completion of the favours of Allah upon His Prophet (peace be upon him), by removing grief, anxiety 
and difficulty from him, and what that necessitates.

 Explanation:
1  Verily, Allah has opened up your heart for you and made receiving revelation beloved to you. 2  And I have removed 

sin from you.
 Beneficial Points:

1. The status of the Prophet (peace be upon him) according to his Lord is unparalleled.  2. Being grateful for the favours 
of Allah is a right of His over His servants.  3. It is obligatory to show mercy to the weak, and show kindness to them.

٩٤٨

٩٣١١

JUZ 30596

596

ED-DUHÂ   EL-INSHIRÂH



shtyn ty (o njeri i arsyeshëm që ta përgënjeshtrosh Ditën e Gjykimit? 8  A nuk është Allahu Gjykatësi i Vetëm me gjykimin më të drejtë?! 
E si të mos e gjykojë Ai padrejtësinë?!

SURJA “EL-ALAK”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Gjendja e njeriut midis udhëzimit nëpërmjet Shpalljes Hyjnore dhe humbjes për shkak të mendjemadhësisë dhe paditurisë.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Lexo (o i Dërguar) atë që po të shpallet, duke e filluar në emër të Zotit tënd, i Cili ka krijuar gjithçka! 2  Në emrin e Atij që krijoi njeriun 

nga një pikë gjaku të varur e të mpiksur në mitrën e femrës, që e lindi. 3  Lexo, sepse Zoti yt, është el-Ekram (më i Nderuari, Fisniku e Bujari), 
sa mendja e njeriut nuk mund ta rrokë! 4  Është Ai i Cili ia mundësoi njeriut që të dijë të shkruajë me laps, duke ia trashëguar këtë dije të 
tjerëve. 5  Është Ai që ia mësoi njeriut atë që ai kurrë nuk e ka ditur; e që pastaj ai e konsideroi si të ishte e vetja! 6  Përkundrazi! Vërtet që 
njeriu dëshiron t’i kalojë kufijtë, të tregohet mosmirënjohës dhe arrogant. 7  E kjo, vetëm sepse ai mendon se është i vëtëmjaftueshëm për t’u 
drejtuar e për t’u udhëzuar në jetë. 8  Nuk ka dyshim se vetëm tek Krijuesi yt (o i Dërguar) do të jetë kthimi, por njerëzit nuk e presin këtë! 

9  Ç’mendon (o i Dërguar) për dikë që, në vend që ta njohë Krijuesin e vet, ai merr guximin dhe pengon 10  një njeri (adhurues), i cili është 
duke u falur për të qenë mirënjohës ndaj Krijuesit të vet dhe sa më afër Tij?! 11  Ç’mendon (o i Dërguar) nëse ky adhurues është i udhëzuar 
prej Krijuesit të vet në rrugë të drejtë, 12  apo, që i thërret e i porosit njerëzit të ruhen prej idhujtarisë, gjynaheve, poshtërsive e padrejtësive?!

 Mësime nga ajetet:
 Nderimi që Allahu i Madhëruar  i bëri Profetit të Tij (Paqja qoftë me të!), duke ia lartësuar emrin.  Kënaqësia e Allahut duhet të 
jetë qëllimi dhe synimi i bërjes së çdo vepre, që Ai të shpërblejë për të.  Rëndësia e leximit dhe e shkrimit në Islam.  Rreziku që 
mbart pasuria kur ajo e shtyn njeriun në mendjemadhësi dhe largimin nga e Vërteta.   Pengimi i së mirës dhe i predikuesve të saj 
është cilësi e jobesimtarëve.

 3  të cilat ta përkulën shpinën, duke të të rënduar e duke të 
ta bërë të vështirë ecjen mes njerëzve?! 4  A nuk ta ngritëm 
ty lart famën tënde, duke ia mbyllur gojën çdokujt që u përpoq 
të fliste kundër teje?! 5  Kështu, bashkë me vështirësinë dhe 
ngushticën, vijnë lehtësimi, zgjerimi dhe rrugëdalja. 6  Vërtet, 
bashkë me vështirësinë vijnë lehtësimi, zgjerimi dhe rrugëdalja. 
Kur ta mësosh këtë, mos lejo që persekutimi nga popullit yt të 
të tmerrojë dhe të të sprapsë nga thirrja në Rrugë të Allahut! 

7  Prandaj, kur të mbarosh përgjegjësitë e tua, fillo menjëherë 
me leximin e Kuranit e me adhurimin e Tij! 8  Në çdo gjë që 
bën, vetëm tek Zoti yt (Kënaqësia e Tij) mbaje synimin, që të 
shpërblehesh për çdo punë!

SURJA “ET-TIN”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përmendja e të mirave për të cilat njeriu i detyrohet Allahut, 
siç janë pastërtia e natyrës dhe harmonia e fizikut të tij, apo 
përsosmëria e Mesazhit Përmbyllës Hyjnor.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për fikun dhe ullirin, tokën e profetëve, ku 

Allahu i shpalli Isait Ungjillin! 2  Betohem për Turi 
Sinain, malin pranë asaj toke, ku Allahu i shpalli Musait 
Teuratin 3  Betohem edhe për këtë qytet të sigurt, Mekën, 
ku Allahu të shpalli Kuranin. 4  Vërtet, Ne e kemi krijuar 
njeriun në formën më të përkryer e më të përshtatshme, për 
të më adhuruar. 5  Pastaj, kur ai u tregua mosmirënjohës 
dhe mohues, Ne e kthyem atë në një nivel më të ulët se 
kafshët. 6  Përveç atyre që besuan Allahun, të dërguarit 
e Tij, shpalljet dhe Ditën e Gjykimit, si dhe bënë vepra të 
mira! Për ta janë përgatitur shpërblime të pafundme, për të 
cilat nuk do lodhen më kurrë. 7  E pas kësaj të vërtete, ç’të 

3  That which was burdening you to the extent that 
it almost broke your back. 4  And I elevated for 
you your mention, so you are now remembered in 
the call to prayer, and the call preceding the prayer, 
and at other times. 5  Indeed, with difficulty and 
constraint, comes ease and options. 6  Indeed, with 
difficulty and constraint, comes ease and options; 
when you know that well, the troubling of your 
people will not terrify you and will not stop you 
from calling towards Allah. 7  So when you finish 
your work and complete it, strive in the worship of 
your Lord. 8  And divert your passion and resolve 
towards Allah alone. 

The Fig (Sūrah Al-Tīn)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the value of the human and his nobil-
ity due to his religion, as opposed to his lowliness 
and disgrace without it. That is why Allah takes an 
oath on the places revelation was revealed.

 Explanation:
1  Allah takes an oath on the fig and the place it 

grows, and the olive and the place it grows: the 
land of Palestine where Jesus (peace be upon him) 
was sent as a Messenger. 2  And He takes an oath 
on Mount Sinai, near where Allah conversed inti-
mately with Moses (peace be upon him). 3  And 
He takes an oath on Makkah, the sacred city which 
gives sanctuary to whoever enters it, and in which 
Muhammad (peace be upon him) was sent as a 
Messenger. 4  Verily, I have created the human in 
the most balanced of ways and the best appearance. 

5  Then I return him to old age and childishness in 
the world, so he cannot benefit fully from his body, 

when he ruins his nature and goes towards the hellfire. 6  Except for those who have faith in Allah and do good deeds, 
because they, despite growing old, will get an everlasting reward i.e. Paradise, because they kept their nature pure. 7  So 
O human! What causes you to reject the Day of Requital, after you have seen the many signs of His power? 8  Is Allah 
not the most just and fair of judges by having appointed the Day of Judgement for requital? Is it comprehendible that 
Allah leaves His servants in vain, without judging between them, by not requiting the doer of good for his good, and the 
evil-doer for his evil?

The Clot (Sūrah Al-‘Alaq)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on mentioning the perfection of the human through knowledge and revelation, which encourages him to attach 
himself to his Lord and submit to Him, as opposed to his deficiency in doing the opposite.

 Explanation:
1  O Messenger! Read what Allah reveals to you, starting with the name of your Lord who created the creation. 2  He 

created the human from a clot of congealed blood, after it had been a drop of semen. 3  O Messenger! Read what Allah 
reveals to you. Your Lord is the most Kind; no kind person can come to His kindness, because He has abundant generosity 
and goodness. 4  The one who taught to write, and the revelation, through the pen. 5  He taught the human that which 
he did not know. 6  Truly, indeed, the transgressing human i.e. Abu Jahl, has crossed the limit in overstepping the limits 
of Allah. 7  Just because he has seen him showing no need of the prestige and wealth he possesses. 8  O human! Indeed, 
to your Lord is the return on the Day of Judgement, where He will requite each person with what he deserves. 9  Have 
you seen anything more shocking than the matter of Abu Jahl, who prevented. 10  He prevented My servant Muhammad 
(peace be upon him) when he performed prayer near the Ka‘bah.  11  What do you think will happen, if this person who 
has been prevented, is following guidance and foresight from his Lord? 11  Or that he instructs the people to be mindful 
of Allah by fulfilling His commands and refrain from the things he has not allowed; can such a person be prevented?

 Beneficial Points: 1. The pleasure of Allah is the loftiest of objectives.  2. The importance of reading and writing has 
been emphasised in Islam.  3. Wealth is dangerous if it leads to arrogance and distances one from the truth.  4. Prohibiting 
good is one of the traits of disbelief.
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5  Ajo natë është selam (paqe, shpëtim dhe mirësi), nga perëndimi e deri në lindjen e diellit të ditës tjetër. 

SURJA “EL-BEJJINE”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përshkrimi i plotësisë dhe i qartësisë së Mesazhit Muhamedan.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Mohuesit që mohuan këtë Kuran nuk kishin asnjë dallim prej ndjekësve të Librave të mëparshëm dhe idhujtarëve paganë, që nuk 

besonin në shpalljen hyjnore e as Ditën e Gjykimit, derisa atyre iu shfaq e qarta! Asnjëra palë nuk kishte të drejtë ta mohonte të Dër-
guarin, as ndjekësit e Librave që e prisnin dhe as idhujtarët që e patën në mesin e tyre! Ajo e qartë e vërtetë ishte:

2  Një i dërguar nga Allahu, që reciton Shkrime të Shenjta.
3  Në to gjenden kapituj të fuqishëm me vendime të prera.
4  Ndjekësit Librave të mëparshëm u përçanë në lidhje me profetësinë që ata e prisnin, e, kur atyre u erdhi argumenti i qartë dhe duhej 

ta ndiqnin, ata s’e bënë këtë.
5  Ata nuk i urdhëruam për tjetër gjë, por vetëm që ta adhuronin Allahun me sinqeritet dhe sipas fesë së Tij, duke ia përkushtuar besimin 

vetëm Atij, si njësues të Tij; që të falin namazin, siç Ai ia mësoi të Dërguarin e Vet; të japin zekatin, për të pastruar pasurinë e tyre e për 
të ndihmuar njerëzit në nevojë; e ta pranonin pra, edhe ata se kjo është feja e fuqishme dhe e drejtë, që ata e prisnin t’u vinte.

 Mësime nga ajetet:
 Mirësia e madhe që ka Nata e Kadrit në krahasim me netët e tjera dhe shfrytëzimi i saj me adhurim.  Sinqeriteti në adhurim dhe 
kryerja e adhurimit siç ka vepruar i Dërguari i fundit janë dy kushtet themelore që Allahu ta pranojnë atë adhurim dhe të shpërblejë për 
të.  Mohuesit janë krijesat më të këqija e më të dëmshme, ndërsa besimtarët janë krijesat më të mira e më të dobishme.  Përputhja 
e ligjeve në esencë, duhej të ishte argumenti më i mjaftueshëm që mohuesit ta pranonin Mesazhin.

 13  Ç’mendon (o i Dërguar) nëse ai pengues, është duke 
i konsideruar gënjeshtra porositë Tona e po ua kthen shpi-
nën argumenteve Tona, duke i refuzuar dhe duke mos i 
pranuar për shkak të mospërfilljes?! 14  A nuk e di ai se 
Allahu shikon?! 15  Përkundrazi! Nëse ai nuk i jep fund 
kësaj sjelljeje arrogante, Ne do e kapim atë prej ballukesh, 

16  do ta kapim për ballukesh për çdo gënjeshtër dhe për 
çdo vendim të fajshëm dhe gjynahqar!

17  Kështu që, le të vazhdojë ta thërrasë shoqërinë e vet, 
që të të kundërvihen ty, në këtë që ti po i thërret, 18  Se 
edhe Ne kemi për t’i thirrur Zebanijtë (rojet e Skëterrës) 
kundër tyre, kur të tërhiqen për në Zjarr! 19  Përkundrazi! 
Kurrsesi, mos e ndiq në asnjë kompromis, por bjeri në 
sexhde Zotit tënd e afroju (me sexhde)!

SURJA “EL-KADR”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i vlerës së Natës së Kadrit.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Me të vërtetë, Ne e kemi zbritur Kuranin në Natën 

e Kadrit.
2  E ç’mund të dish ti (o i Dërguar) se çfarë është Nata 

e Kadrit?!
3  Nata e Kadrit, për shkak të zbritjes së Kuranit në të, 

është më e vlefshme se një mijë muaj, duke jua shumë-
fishuar në të shpërblimin e adhurimeve tuaja,si t’i kishit 
bërë ato për më shumë se një mijë muaj.

4  Atë natë, engjëjt dhe Shpirti (Xhebraili), me Urdhrin 
e Zotit të tyre, zbresin për çdo çështje që Allahu ka vend-
osur për robërit e Vet për vitin që vjen, qoftë furnizim, 
lindje, vdekje, varfëri etj. 

13  What do you think will happen if this preven-
ter rejected whatever the Messenger brought and 
turned away from it? Does he not fear Allah? 

14  Does the preventer of this servant from prayer 
not know that Allah sees whatever he does, and that 
nothing is hidden from Him? 15  It is not as this 
ignorant person imagines; if he does not stop caus-
ing harm to My servant and rejecting him, I will 
definitely seize him and drag him violently by the 
top of his head, towards the hellfire. 16  The owner 
of that forehead is a liar in speech and erroneous 
in action. 17  So when he is seized by his forehead 
towards the hellfire, let him call out to his compan-
ions and associates asking for their help to save him 
from the punishment. 18  I will call upon the gate-
keepers of hell: the fierce angels who do not diso-
bey My command when I command them, and do 
whatever they are commanded to do. It will then be 
seen which of the two parties are stronger and more 
capable. 19  It is not as this oppressor thinks: that he 
can cause any harm to you. So do not follow him in 
command or prohibition; rather, prostrate to Allah 
and draw closer to Him through acts of obedience, 
because that is how you can draw closer to Him.

The Night of Decree (Sūrah Al-Qadar)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on mentioning the greatness of the Night 
of Decree, its virtue and what was revealed on it.

 Explanation:
1  Indeed, I revealed the Qur’ān at once to the 

heaven nearest to the world, just as I started off re-
vealing it to Muhammad (peace be upon him), on 
the Night of Decree in the month of Ramadan. 2  O 
Prophet! Do you know what goodness and blessings lie in this night? 3  This night is a night of great goodness; it is better 
than a thousand months for the one who stands in prayer during it, whilst having faith and hoping for reward. 4  The 
angels and Gabriel (peace be upon him) descend during it with the permission of their Lord (may He be glorified), bring-
ing every matter Allah has decreed to happen that year, whether it be sustenance, deaths, births or anything else He has 
decreed. 5  This whole blessed night contains goodness, right from its beginning until its end, with the breaking of dawn.

The Clear Evidence (Sūrah Al-Bayyinah)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on the value of messengership of Muhammad; its clarity and its perfection.
 Explanation:

1  Those who disbelieved, from the Jews, the Christians and the idolaters, are not going to break their consensus and 
agreement on disbelief, until a clear proof and manifest evidence comes to them. 2  This clear proof and manifest evi-
dence is a Messenger from Allah whom He has sent, and who recites pure scriptures, only the purest of beings may touch 
them. 3  In those scriptures is true information and fair rulings, which guide the people towards that in which lies their 
righteousness and decency. 4  The Jews who were given the Torah and the Christians who were given the Gospel, did 
not disagree except after Allah sent His Prophet to them. There were some who became Muslims, and others who per-
sisted in their disbelief despite knowing of the truth of their Prophet.  5  The criminality and stubbornness of the Jews 
and the Christians is evident, in that they have not been commanded in this Qur’ān, except to do those very things they 
have been commanded to do in both their books, i.e. worshipping Allah alone, refraining from ascribing partners to Him, 
establishing prayer and giving in Zakat. So whatever they have been commanded to do, is actually the straight religion 
in which there is no deviance.

 Beneficial Points: 1. The Night of Decree enjoys a greater virtue than the rest of the nights of the year.  2. Sincerity 
in worship is one of the conditions of its acceptance.  3. Disbelief is the worst trait found amongst the creation, whereas 
faith in Allah is the purest and loftiest attribute.  4. Fearing Allah is the means of attaining His pleasure.  5. The earth will 
testify against the deeds on the children of Adam.
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urdhëruar ta bëjë këtë, se ajo ka qenë dëshmitare për të.
6  Ajo do jetë dita, kur njerëzit, të shpërndarë sipas brezave të tyre, do paraqiten të shohin veprat e tyre.
7  Prandaj, kush e bën një të mirë, qoftë ajo edhe sa masa e një grimce, ka për ta parë atë.
8  Dhe kush e bën vepra të këqija sa pesha e një milingone sërish ka për ta parë atë.

SURJA “EL-ADIJAT”
Mekase

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

Paralamërimi i njeriut nga mosmirënjohja dhe lakmia, duke i kujtuar atij Ahiretin që e pret.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për vrapuesit, kur vrapojnë furishëm e teksa dihasin e frymojnë fuqishëm nga vrulli!
2  Kur patkojtë e tyre nxjerrin shkëndija, nga fuqia e përplasjes me gurët!
3  Kur xhelozojnë, duke garuar mes tyre që në mëngjes herët, kush të arrijë i pari!
4  E për shkak të këtij vrulli mes tyre, ata e ngrenë pluhurin deri në qiell. 
5  Kështu, ata hidhen mu në mes të armikut, duke sakrifikuar edhe jetët për të zotët e vet!

 Mësime nga ajetet:
 Frikërespekti ndaj Allahut bën që njeriu të fitojë kënaqësinë e Tij, si në këtë botë, edhe në tjetrën.
 Toka ka për të qenë dëshmitare e shumë gjërave që njerëzit i kanë bërë e fshehur në brendësi të saj.

6  Vërtetë ata që mohuan, qofshin prej ndjekësve të 
Librave të mëparshëm, apo prej idhujtarëve paganë, 
kanë për të qenë në Zjarrin e Xhehenemit, ku do 
të jenë të përjetshëm. Pikërisht ata janë krijesa të 
këqija, sepse ata nuk i besuan madhështisë, fuqisë, 
urtësisë e vendimit të Zotit të tyre. 

7  Ndërsa ata që besuan e bënë vepra të mira, 
pikërisht ata janë edhe krijesat më të mira.

8  Shpërblimi për ta, tek Zoti i tyre, do të jenë 
kopshtet e Xhenetit të Adnit, nën kështjellat e 
pemët e të cilave rrjedhin lumenj, ku ata do të jenë 
përjetësisht. Allahu është i Kënaqur prej besimit e 
veprave të tyre e ata janë të kënaqur prej shpërblimi 
të Tij. Ky është shpërblimi për ata që druhen prej 
Zotit të vet, duke i zbatuar porositë e Tij e duke u 
larguar prej ndalesave.

SURJA “EZ-ZELZELE”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përkujtesë për tmerret e Ditës së Kiametit dhe 
rreptësinë e dhënies së llogarisë me imtësi.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Kur të shkundet toka, me shkundjen e saj të 

llahtarshme,
2  e kur t’i nxjerrë toka të vdekurit e të varrosurit, 

që ka mbajtur brenda saj,
3  e kur të thotë njeriu: “Ç’ka që vazhdon të 

dridhet, edhe pasi i ka nxjerrë njerëzit prej saj?!”
4  Atë ditë ajo ka për të rrëfyer tregimet e veta, për 

çdo krim e vrasje që ka ndodhur mbi të,
5  pasi, është Zoti yt (o i Dërguar) Ai që e ka 

6  Indeed, those who disbelieved - from the Jews, 
the Christians and the idolaters - will enter into 
hell on the Day of Judgement, wherein they shall 
remain forever. They are the worst of the creation 
because of their disbelief in Allah and rejection of 
His Messenger.

7  Indeed, those who have faith in Allah and do 
good deeds, they are the ones who are the best of 
creation.

8  Their reward with their Lord (may He be glo-
rified) is gardens under the trees and palaces of 
which rivers flow, and wherein they shall remain 
forever. Allah is pleased with them because of them 
bringing faith in Him and obeying Him, and they 
are also pleased with Him because of Him giving 
them His mercy. This mercy can be acquired by the 
one who fears his Lord, and so fulfils His command 
and refrains from the thing He has not allowed.

The Earthquake (Sūrah Al-Zalzalah)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on awakening the neglectful hearts to 
have conviction in the meticulous accounting of 
Allah.

 Explanation:
1  When the earth will be shaken vigorously, which 

will happen to it on the Day of Judgement.
2  And the earth will remove everything from 

within itself, i.e. the dead and other things.
3  And the human will say, confused: “What is the 

matter with the earth, that it is moving and shak-
ing?”

4  On that great day, the earth will inform regard-
ing the good and evil deeds that were committed upon it.

5  Because Allah will have taught it and commanded it to do so.
6  On that great day on which the earth will quake, the humans will come to of the place of reckoning in groups, to see 

the deeds they committed in the world.
7  So whoever did a good or righteous deed equal to the weight of a small ant, will see it in front of him.
8  And whoever did an evil deed equal to that, will see that in front of him also.

Those That Run (Sūrah Al-‘Ādiyāt)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on mentioning the reality of the human in his concern for worldly affairs, reminding him of his ultimate return, 
and encouraging him to rectify his path.

 Explanation:
1  Allah takes an oath on the horses that run so hard that their breath can be heard.
2  And He also takes an oath on the horses who, when their shoes strike the stones with force, sparks fly.
3  And He also takes an oath on the horses that raid the enemy at dawn.
4  And unsettle the dust by their running.
5  They then take their riders collectively into the midst of the enemy.

 Beneficial Points:
It is in the nature of man to love wealth.
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10  E ç’di ti (o i Dërguar) se çfarë është ajo?! 11  Ajo është Flaka e Zjarrit në kulmin e saj!

SURJA “ET-TEKATHUR”
Mekase

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

Paralajmërimi i atyre që lakmojnë të shtojnë pasurinë dhe janë të pakujdesshëm në këtë jetë, duke u kujtuar varrin dhe llogaridhënien.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ju (o njerëz)- ju ka hutuar rivaliteti me njëri-tjetrin, për të shtuar sa më shumë të mirat e kësaj bote, 2  deri ditën kur t’ju vijë vdekja 

e të vizitoni varret. Atëherë do hiqni dorë nga kjo që jeni duke vepruar! Apo mos mendoni vallë, se kjo pasuri ka për t’ju afruar edhe më 
shumë tek Allahu i Madhëruar?! 3  Përkundrazi! Së shpejti keni për ta kuptuar! Kur ta shihni se ajo veç sa ka për t’ju rënduar, kur Allahu 
i Madhëruar t’ju marrë në llogari për gjithçka që keni depozituar! Apo mos mendoni vallë, se Ai nuk ka për t’ju marrë në llogari edhe për 
pasurinë e fituar?! 4  Përkundrazi! Së shpejti keni për ta kuptuar, kur të pyeteni se ku e keni fituar e ku e keni shpenzuar. Apo mos jeni 
duke menduar se tashmë ju keni besuar dhe bindja juaj ka për t’ju shpëtuar?! 5  Përkundrazi! Nëse do ta dinit (besonit) këtë që po ju thuhet, 
me një dije (bindje) të sigurt. 6  Me siguri që keni për ta përfytyruar edhe Xhehenemin! 7  Pastaj, sigurisht, që keni për ta përfytyruar 
atë sikur të ishit duke e parë me sytë tuaj! 8  Sigurisht që keni për t’u pyetur atë ditë për të gjitha mirësitë dhe kënaqësitë e dynjasë!

 Mësime nga ajetet:
 Rreziku i shtimit të pasurisë për t’u krenuar e për t’u mburrur dhe jo me qëllim për t’u shërbyer njerëzve.
 Varri është vetëm një vend vizite e shpejtë, ku njerëzit janë kalimtarë në të për në përjetësinë e tyre.
 Njerëzit kanë për t’u pyetur Ditën e Gjykimit për të gjitha mirësitë, me të cilat Allahu i ka begatuar ata në jetën e kësaj bote. Sa më 
shumë pasuri të ketë pasur njeriu, aq më shumë llogari do japë për të.
 Të gjithë njerëzit për nga natyra e tyre janë të dhënë pas lakmisë për të shtuar pasuri, por nëse njeriu dëshiron që të shpëtojë prej saj, 
duhet ta fitojë në hallall, me djersë, si dhe të dhurojë sa të mundet për bamirësi.

6  Me të vërtetë, që njeriu është një bukëshkalë i madh ndaj 
Zotit të vet, i Cili e krijoi dhe i dha fuqi, 7  dhe se këtë, 
sigurisht, edhe ai vetë e dëshmon hapur, me mosmirënjohjen 
ndaj Tij! 8  Në të vërtetë, ai e bën këtë vetëm sepse është një 
lakmitar i të mirave materiale dhe pasurisë. 9  Po, a nuk e di 
ai se, kur të nxirren ata që janë në varre e të thirren për të dalë 
para Llogarisë, 10  kur të kenë dalë në shesh ato lëndime që 
mbahen në zemra, ç’do të ndodhë me atë njeri?! 11  Vërtetë 
që Zoti i tyre, atë ditë, është më i Mirinformuari për çdo gjë 
që ata kanë bërë!

SURJA “EL-KARIAH”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Lebetitja i zemrave, sjellja në vëmendje e tmerreve të 
Ditës së Kiametit dhe dallimet mes njerëzve ne peshoren 
e veprave.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Ajo do të jetë një goditje e madhe për ta! 2  Po 

çfarë do të jetë ajo goditje e madhe, vallë?! 3  E ç’di ti 
(o i Dërguar) se çfarë do jetë ajo goditje?! 4  Ditën kur 
njerëzit do të fluturojnë si flutura të shpërndara, prej asaj 
goditjeje, 5  e malet të jenë bërë si një lesh i shprishur. 
Atë ditë ka për ta kuptuar njeriu se ç’është goditja e Tij! 

6  E sa i përket atij, të cilit veprat e mira i peshojnë rëndë 
në peshore, krahasuar me veprat e këqija, 7  atë ditë, atij 
do t’i mundësohet një përjetim kënaqësie, që do ta bëjë 
të harrojë çdo vuajtje të jetës. 8  E sa i përket e atij, 
që veprat e mira i peshojnë lehtë në peshore, krahasuar 
me veprat e këqija, 9  nëna e tij (strehimi) që ka për ta 
përqafuar (mbështjellë) atë do jetë dëshiruesja(Gremina) 
e Xhehenemit.

6  Indeed, the human is hesitant of the goodness 
his Lord intends from him.

7  And indeed, he is witness to the goodness he is 
hesitant in giving; he cannot deny it because of its 
clarity.

8  And indeed, he is miserly with his wealth due to 
his extreme love for it.

9  Does this human, deceived by the worldly life, 
not know that when Allah will resurrect the dead 
from their graves and take them out of the earth to 
take them to account and requite them, that the mat-
ter will not be as he imagines? 

10  And the intentions, beliefs etc. within the hearts 
will be made clear and apparent.

11  Indeed, their Lord will be aware of every matter 
of theirs on that day; none of the affairs of His serv-
ants will be hidden from Him, and He will requite 
them for that.

The Striking Hour (Sūrah Al-Qāri‘ah)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on striking the hearts to always remem-
ber the horrors of the Day of Judgement.

 Explanation:
1  The hour that strikes the hearts of people be-

cause of the severity of its horrors.
2  What is this hour that strikes the hearts of people 

because of the severity of its horrors?
3  O Messenger! And what do you know of this 

hour that strikes the hearts of people because of the 
severity of its horrors? It is the Day of Judgement.

4  On the day when the hearts of people will be 
struck, they will be like locusts, dispersed here and 
there.

5  And the mountains will be like carded wool, in the way they will move from their places with force.
6  As for the one whose good deeds will outweigh his evil deeds.
7  He will live a contented life which he will achieve in Paradise.
8  And as for the one whose evil deeds outweigh his good deeds. 9  His abode and permanent resting place will be hell 

on the Day of Judgement. 10  O Messenger! What do you know what that is? 11  It is the intensely hot hellfire.

The Piling Up (Sūrah Al-Takāthur)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on reminding those engrossed in the world, of death and accountability. That is why it is also known as the 
Sūrah of the businessmen.

 Explanation:
1  O people! Boasting with one another over wealth and offspring has preoccupied you from the obedience of Allah.
2  Until you die and enter your graves. 3  It is not befitting that boasting with one another over that preoccupies you 

from the obedience of Allah; you will soon know the consequence of that preoccupation. 4  You will surely realise its 
outcome. 5  Truly, if you were to know with certainty that you are to be resurrected to Allah, and that He will requite 
you for your actions, you would not become preoccupied with boasting with one another over wealth and offspring. 6  
By Allah! You will definitely witness the hellfire on the Day of Judgement. 7  Then, you will definitely see it in a way 
you will become undoubtedly convinced. 8  Then Allah will surely ask you on that day regarding the health, wealth etc. 
that He favoured you with.

 Beneficial Points:
1. The danger of boasting with one another and being proud of wealth and offspring.  2. The disbelievers will witness the 
hellfire on the Day of Judgement.  3. On the Day of Judgement, the people will be questioned regarding the favours Allah 
favoured them with in the world. 
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kthyer dhe vërtet që ka për t’u hedhur në Hutameh. 5  E çfarë di ti (o i Dërguar) se çfarë është Hutameh?! 6  Ai është Zjarri i Allahut 
i ndezur fort, që ka për t’ia thyer hundët dhe brinjët prej fuqisë së tij. 7  Ai Zjarr depërton deri në brendësi të zemrës, për t’ia djegur, 
për atë që ajo ndiente në dynja. 8  Vërtet që ai Zjarr do të jetë i izoluar për ata që do të futen në të, që ta vuajnë vetëm ata. 9  Në të 
do të ketë edhe shtylla të larta flakëruese, siç ata i preferonin në jetën e dynjasë.

SURJA “EL-FIL”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Përshkrimi i fuqisë së Allahut dhe i mënyrës se si Ai i ndëshkoi ata që planifikuan shkatërrimin e Shtëpisë së Shenjtë.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  A nuk i ke parë(o i Dërguar) gjurmët(e gurëve të zinj mbi rërën tuaj) e asaj që Zoti yt lëshoi si ndëshkim mbi ushtrinë e Elefantit, kur 

ata arritën deri tek rrethinat e Mekës, të shkatërronin Qaben, vitin që linde ti?! 2  A nuk e bëri Ai kërcënimin e tyre, se do rrafshonin 
edhe banorët e saj, thjesht një përpjekje të dështuar?! 3  E se si dërgoi mbi ta fluturakë të shumtë e të panumërt, që fluturonin mbi kokat 
e tyre turma pa mbarim, 4  duke i gjuajtur ata me gurë të rëndë, të fuqishëm e të zinj, 5  e kështu i bëri ata, të gjithë, si byk i përtypur?!

 Mësime nga ajetet:
 Njeriu është gjithmonë i humbur në garën me kohën dhe i dështuar në të dyja botët, nëse ai nuk beson, nuk bën vepra të mira, nuk 
këshillon për drejtësi dhe për durim.
 Ndëshkimi i rreptë që do t’u jepet atyre që përqeshin, tallen e ofendojnë të tjerët me imitime apo me fjalë, tregon se ajo vepër është 
haram dhe e ndaluar në Islam, prej të cilës njeriu duhet të pendohet.
 Mbrojtja që Allahu i bëri Qabes prej ushtrisë idhujtare të Elefantit tregon se Ai kishte fuqi për ta mbrojtur edhe të Dërguarin në po 
të njëjtën mënyrë, nëse populli i tij do vepronte diçka të tillë kundër tij.

SURJA “EL-ASR”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Shkaqet e shpëtimit nga humbja.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Betohem për Pasditen, kohën e cila tregon se nuk 

ka mbetur shumë prej ditës. 2  Vërtet që njeriu, me 
dhënien pas kësaj bote, është në humbje të sigurt kohe, 
energjish e përpjekjesh. 3  Përveç atyre që e kanë besuar 
Allahun, të Dërguarin e Tij dhe Ditën e Gjykimit, të cilët 
e kanë shfrytëzuar kohën për të bërë vepra të mira, duke 
këshilluar njëri-tjetrin t’i përmbahen së Vërtetës e të 
jenë të durueshëm e të qëndrueshëm në fatkeqësi dhe në 
adhurime, duke synuar me to shpërblimin e Zotit.

SURJA “EL-HUMEZE”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Paralajmërimi kundër talljes me besimtarët, duke u mash-
truar nga pasuria e madhe. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Uejlun (Lugina e Mjerimit) do jetë për atë që është 

ironizues e përqeshës, që me gjestet e fjalët e tij, në 
mënyrë tipike sajon, shpif, ofendon e përgojon për të 
poshtëruar njerëzit e për t’i bërë të tjerët të qeshin. 2  
Ai mbledh pasuri prej njerëzve dhe e numëron se sa ka 
fituar, me këtë punë që bën. 3  A mos vallë, ai mendon 
se pasuria e tij ka për ta bërë atë të pavdekshëm dhe 
se nuk do kthehet tek Ne?! 4  Përkundrazi! Ka për t’u 

Time (Sūrah Al-‘Aṣr)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on mentioning the reality of profit and 
loss in life, whilst pointing out the value of time 
that the human lives through.

 Explanation:
1  Allah may He be glorified takes an oath on time.
2  Indeed, the human is in great loss and destruc-

tion.
3  Except for those who have faith in Allah and 

His Messenger, perform good deeds, and encourage 
each other to follow the truth and remain steadfast 
upon it. Those who have these qualities are the ones 
who are successful in the world and the afterlife.

The Slanderer (Sūrah Al-Humazah)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on warning those who show arrogance 
and mock at the religion and its adherents.

 Explanation:
1  Evil consequences and a severe punishment 

awaits the one who frequently backbites the people 
and taunts them.

2  The one whose only concern is to amass wealth 
and count it; he has no other concern.

3  He thinks that the wealth of his he amasses will 
save him from death, and that he will remain forev-
er in this worldly life.

4  It is not as this ignorant one thinks; he will sure-
ly be thrown into the fire of hell that crushes and 
breaks everything that is thrown into it, due to its 
immense strength.

5  O Messenger! What do you know of this fire 
that smashes everything that is thrown into it?

6  Indeed, it is the blazing fire of Allah.
7  The fire that penetrates the bodies of the people until it reaches their hearts.
8  Indeed, it will close up around those that will be punished with it.
9  For a prolonged, lengthy period of time, so long that they will never leave it.

The Elephant (Sūrah Al-Fīl)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on making clear the power of Allah in protecting His sacred house, as a reminder and to show His favours.
 Explanation:

1  O Messenger! Do you not know how your Lord dealt with Abraha and his people: the people of the elephant, when 
they intended to demolish the Ka‘bah?

2  Allah made their evil plot to destroy it in vain; they did not achieve what they desired in trying to turn the people away 
from the Ka‘bah. They did not succeed in the slightest.

3  Allah sent birds upon them, who came to them in flocks upon flocks.
4  They pelted them with stones of clay.
5  So Allah made them like the leaves of crops that have been eaten and trampled upon by livestock.

 Beneficial Points:
1. Whoever does not bring faith, do good deeds and encourage others in remaining steadfast upon the truth and being 
patient, has lost out.  
2. Backbiting and taunting people is forbidden.  
3. Allah defends His sacred house.  
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3  e jo vetëm që nuk bën bamirësi, por as nuk nxit që t’u jepet ushqim të varfërve e njerëzve në nevojë.
4  5  Shkatërrimi dhe ndëshkimi qofshin mbi ata që janë të pakujdeshëm ndaj namazit, duke e neglizhuar atë derisa t’i kalojë 

koha e faljes,
6  ata dëshirojnë vetëm të duken tek njerëzit si besimtarë e të sinqertë, por në fakt nuk janë!
7  E për më tepër, jo vetëm që s’e ndihmojnë të mirën, por e pengojnë edhe ndihmën më të vogël ndaj saj!

SURJA “EL-KEUTHER”
Mekase

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

Përmendja e mirësisë së Allahut për Profetin j, duke i dhënë atij plot të mira dhe mbrojtje.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Me të vërtetë Ne (o i Dërguar) të kemi dhënë ty shumë më tepër sesa të paturit veç djem, që të trashëgojnë e ta përmendin 

emrin edhe pas vdekjes tënde! Emri yt ka për t’u përmendur pas emrit të Allahut deri në Ditën e Gjykimit e të gjesh tek Ai 
“el-Keutherin (shumë më tepër)” - një lumë të mirash pa fund.

2  Falënderoje Allahun për këto të mira, duke u falur dhe duke bërë kurban vetëm për Të, ndryshe nga veprimi i idhujtarëve, 
të cilët e bëjnë kurbanin për idhujt e tyre.

3  Sepse, në fakt, vetë urryesi yt është Ebter (i dalë fare), që do harrohet e nuk ka për t’iu nderuar kurrë emri.

 Mësime nga ajetet:
 Rëndësia e sigurisë në Islam.
 Syfaqësia është sëmundje e zemrave të pasinqerta, ajo e shfaros veprën me të cilën përzihet.
 Kur Allahu të dhuron ndonjë prej mirësive të Veta, duhet të falënderohet me namaz e me kurban për Të.
 Vlera që ka Profeti –paqja e Allahut qoftë mbi të!- tek Allahu, mbrojtja dhe nderimi i tij, nga Allahu, në dynja dhe Ahiret.

SURJA “EL-KUREJSH”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i mirësisë së Allahut mbi Kurejshët dhe 
detyrimi që kanë ata ndaj Allahut.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Për shkak të dashurisë së Kurejshëve për Shtëpinë 

Time (Qaben),
2  dashurisë së tyre për haxhinjtë, që u vinin në udhë-

timet e dimrit e të verës!
3  Le ta adhurojnë vetëm Zotin e kësaj Shtëpie të 

Shenjtë (Qabes), pasi s’ka zot tjetër veç Tij,
4  i Cili është i Vetmi që i ushqeu ata nga karvanët 

e dimrit për në Jemen e nga karvanët e verës për në 
Siri, duke i siguruar prej urisë shfarosëse e prej frikës 
së luftërave e gjakderdhjeve (siç ndodhte tek popujt 
përreth), për shkak të dashurisë për njëri-tjetrin dhe 
shenjtërimin e atij vendi.

SURJA “EL-MA’UN”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i tipareve të atyre që mohojnë Ditën e Llo-
garisë.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  A e ke parë (o i Dërguar) atë që e konsideron gë-

njeshtër Ditën e Gjykimit?!
2  Pra, pikërisht është ai heq dorë prej jetimit, duke 

e përzënë e duke u sjellë ashpër ndaj tij,

The Quraysh ( Sūrah Quraysh)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on showing the favours of Allah upon 
the Quraysh, and what they are required to do as a 
result of that.

 Explanation:
1  Because of the habit of the Quraysh and their 

acquaintance.
2  With travelling in the winter towards Yemen, 

and in the summer towards the Levant, in security.
3  They should worship Allah alone, who is the 

Lord of this sacred house. He is the one who has 
made these journeys easy for them. They should not 
ascribe any partners to Him.

4  The one who has fed them from hunger, and giv-
en them security from fear by placing reverence of 
the Ḥaram and its inhabitants in their hearts.

Small Kindnesses (Sūrah Al-Mā‘ūn)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on mentioning the traits of the rejectors 
of religion and the afterlife, whilst warning the be-
lievers and condemning the disbelievers.

 Explanation:
1  Do you recognise the one who rejects the requit-

al on the Day of Judgement?
2  It is the one who harshly turns away the orphan 

when in need.
3  He does not encourage himself nor others in 

feeding the poor.
4  So destruction and punishment be upon those 

who perform prayer.
5  Those who are heedless of their prayer; they do 

not care about it such that its time expires.
6  Those who show off by their prayer and good deeds, not being sincere in doing deeds for Allah.
7  And they refrain from helping others with things in which there is no difficulty helping in.

A River in Paradise (Sūrah Al-Kawthar)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on Allah’s favour upon His Prophet (peace be upon him) and cutting off the path of those who hate him.
 Explanation:

1  O Messenger! Indeed, I have granted you abundant goodness, from which is the river of Kawthar in Paradise.
2  So be grateful to Allah for this blessing, by performing prayer for Him alone and offering sacrifice for Him, as op-

posed to the offerings of sacrifice the idolaters do for their idols.
3  Indeed, your hater is cut off from every goodness, and will be forgotten. If remembered, he will be remembered 

negatively.
 Beneficial Points:

1. In Islam, security is important.
2. Turning the orphan away and not encouraging others to feed the poor are traits of the disbelievers.
3. The status of prayer in Islam is emphasised.
4. Showing off is one of the illnesses of the heart, and it nullifies deeds.
5. Being grateful for favours increases them.
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 Shpjegimi i ajeteve:
1  Kur të vijë ndihma (Fitorja) e Zotit dhe çlirimi i Mekës, 2  e t’i shohësh njerëzit që po hyjnë në fenë e Allahut grupe-grupe, 

nga ajo madhështi që kanë parë. 3  Atëherë, lartësoje Zotin tënd, duke e pastruar emrin e Tij prej çdo të mete e mangësie që ia 
mveshnin Atij njerëzit! Falenderoje Atë, që ta dhuroi këtë mirësi e të ndihmoi në këtë fitore! Kërkoji Atij falje për çdo mangësi 
apo dobësi njerëzore, që mund të kesh pasur gjatë Misionit të Tij, pasi me të vërtetë Ai është Teuab (Mundësues e Pranues i 
pendimit) dhe vetëm Ai ia mundëson robit të Vet pendimin.

SURJA “EL-MESED”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Sqarimi i humbjes së Ebu Lehebit dhe i bashkëshortes së tij.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  I shkatërruar është Ebu Lehebi, që iu kundërvu së Vërtetës dhe vërtet ai u shkatërrua prej saj! 2  Çfarë dobie i solli tashmë 

ajo pasuri, për të cilën edhe mohoi?! Çfarë fitoi, që mohoi e shkoi pa gjë?! 3  Së shpejti ai ka për t’u hedhur në një Zjarr Le-
hebi (flakërues)-në Xhehenem, për shkak të asaj që ka bërë, 4  ndërsa gruaja e tij, e cila bartte dru e ferra për t’i zënë rrugën 
të Dërguarit, 5  asaj do t’i hidhet në qafën e saj një litar prej zjarri, duke ia ngarkuar të gjitha të zezat në të njëjtin vend.

 Mësime nga ajetet:
 Sqarimi i dallimit që ekziston mes adhuruesve të Allahut e adhuruesve të idhujve e zotave të rremë.
 Falënderimi i Allahut për mirësitë e Tij, duke e adhuruar me faljen e namazit, si mirënjohje ndaj Tij dhe me prerje kurbani, 
për t’ua shpërndarë atë të varfërve, në shenjë gëzimi, që të gëzojnë edhe ata.
 Surja Mesed është një prej argumenteve më të fuqishme për arabët, pasi të gjithë e panë fitoren e vërtetë të Profetit j dhe të 
gjithë e panë shkatërrimin e fundin e mashtrimit të Ebu Lehebit.

SURJA “EL-KAFIRUN”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Distanicimi  nga kufri (mohimi i besimit) dhe ithtarët 
e tij.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Thuaju (o i Dërguar) atyre: “O ju mohues të Atij 

që më ka dërguar!
2  Unë nuk jam duke adhuruar(besuar) çfarë ju jeni 

duke adhuruar (besuar)! Pasi unë jam duke adhuruar 
vetëm Atë që më ka krijuar, ndërsa ju jeni duke adhu-
ruar çfarë keni sajuar vetë.

3  E ashtu siç ju nuk jeni adhurues të Atij që unë po 
adhuroj, edhe unë nuk jam adhurues i asaj që ju po 
adhuroni.

4  E ashtu siç unë kurrë nuk kam qenë adhurues i asaj 
që ju keni adhuruar, as ju nuk keni qenë ndonjëherë 
adhurues të Atij që unë jam duke e adhuruar!

5  Meqë ju nuk pranoni të jeni adhurues të Atij që 
unë jam duke adhuruar,

6  atëherë, ju keni fenë tuaj, që e keni sajuar, e unë 
kam fenë time, që më është urdhëruar!”

SURJA “EN-NASR”
Medinase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Dhënia e lajmit të mirë për Profetin j, në lidhje me 
ngadhënjimin e tij përfundimtar dhe përmbylljen e 
Mesazhit Hyjnor. 

The Disbelievers (Sūrah Al-Kāfirūn)
 Topic of the Sūrah:

Emphasis on establishing devotion in worship to 
Allah alone, and proclaiming innocence from as-
cribing partners with Him, together with declaring 
complete difference between Islam and idolatry.

 Explanation:
1  Say, O Messenger: O those who disbelieve in 

Allah!
2  I do not and will not worship the idols you wor-

ship.
3  Nor are you going to worship what I worship, 

i.e. Allah alone.
4  Nor am I going to worship the idols you wor-

ship.
5  Nor are you going to worship what I worship, 

i.e. Allah alone.
6  You have your religion you thought up for your-

selves, and I have my religion that Allah revealed 
to me.

The Help (Sūrah Al-Naṣr)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on stating the ultimate outcome of Islam 
to be that of divine help and victory, together with 
the legislation as a consequence of that. The Sūrah 
also subtly indicates the closeness of the death of 
the Prophet (peace be upon him).

 Explanation:
1  O Messenger! When the help of Allah arrives 

for your religion, He honours it, and Makkah is lib-
erated.

2  And you see the people entering into Islam in 
delegations upon delegations.

3  Then know that is a sign of the nearing of the end of your duty you were sent to fulfil. So glorify your Lord together 
with praising Him, to show gratitude to Him for the favours of help and victory, and seek His forgiveness, because indeed, 
He is the Forgiving, who accepts the repentance of His servants and forgives them.

The Palm Fibre (Sūrah Al-Masad)
 Themes of the Sūrah:

Emphasis on promising the enemies of the call to Allah of disgrace and punishment in the world and the afterlife, espe-
cially Abū Lahab and his wife because of the magnitude of their enmity towards the Prophet (peace be upon him).

 Explanation:
1  Both hands of the uncle of the Prophet (peace be upon him): Abū Lahab son of ‘Abdul Muṭṭalib have lost because of 

the loss of his actions; he used to harm the Prophet (peace be upon him). His efforts are in vain.
2  How much can his wealth and his children benefit him? They cannot defend him against the punishment, nor bring 

any mercy to him.
3  On the Day of Judgement, he will soon enter the flaring hellfire and suffer its heat.
4  And his wife Umm Jamīl who would also harm the Prophet (peace be upon him) by throwing thorns into his path, 

will also enter it.
5  Around her neck will be tightly bound a rope with which she will be dragged into the hellfire.

 Beneficial Points:
1. There should be clear distinction from the disbelievers.
2. Favours should be repaid with gratitude.
3. Abū Lahab and his wife are both wretched.
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natën, siç janë egërsirat apo kusarët.
4  Të më mbrojë nga dëmi i magjistareve që u fryjnë nyjave.
5  Të më mbrojë nga dëmi i smirëziut, kur ai vepron i shtyrë nga smira!”

SURJA “EN-NAS”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Nxitja për ta kërkuar tek Allahu mbrojtjen nga e keqja e shejtanit dhe cytjet e tij. 

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Thuaj, o i Dërguar: “Kërkoj strehim dhe mbrojtje te Zoti i vetëm i njerëzve,
2  te Sundues i tyre i vetëm, që i ka ata dhe çdo gjë tjetër nën pushtetin e Vet,
3  tek i Adhuruari i vetëm i njerëzve (përveç të Cilit askush nuk meriton të adhurohet)
4  kundër dëmit të shejtanit, i cili hedh dyshime në zemrën e njerëzve të shkujdesur ndaj përmendjes së Allahut, ndërsa 

largohet prej tyre kur përmendet Allahu. 
5  I cili mbjell të keqen në brendësitë e njerëzve,
6  qoftë ky nxitës prej xhindeve apo prej njerëzve!”

 Mësime nga ajetet:
 Pohimin e cilësive të përsosurisë për Allahun dhe mohimin e çdo mangësie prej Tij.
 Pohimin e magjisë dhe e mënyrës së kurimit të saj.
 Shërimi prej vesvese dhe mendimeve të këqija arrihet me përmendjen e Allahut dhe me kërkimin e mbrojtjes kundër 
shejtanit.

SURJA “EL-IHLAS”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Pohimi i hyjnisë dhe i atributeve të përsosmërisë 
absolute vetëm për Allahun, si dhe lartësimi i Tij 
nga pasja fëmijë, prind a bashkëshorte.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Thuaj, o i Dërguar: “Ai (që unë adhuroj) është 

Allahu, Zoti i Vetëm që e meriton të hyjnizohet 
dhe të adhurohet!

2  Allahu është Zotëruesi Absolut, që zotëron cilë-
sitë më të përsosura e më të bukura dhe i tek i Cili 
mbështeten të gjitha krijesat për të ekzistuar.

3  Allahu është Ai që nuk ka lindur askënd dhe as 
nuk është i lindur prej dikujt. Pra, nuk ka as bir e 
as prind - i Lartësuar qoftë Ai!

4  Dhe asnjë krijesë nuk mund të ngjajë e as të 
krahasohet me të.”

SURJA “EL-FELEK”
Mekase

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 Qëllimet e sures:
Nxitja për ta kërkuar tek Allahu mbrojtjen nga të 
këqijat.

 Shpjegimi i ajeteve:
1  Thuaj, o i Dërguar: “Kërkoj mbrojtje dhe strehim 

te Zoti i agimit,
2  kundër dëmit që mund të vijë nga krijesat.
3  I lutem të më mbrojë nga të këqijat që dalin 

Sincerity (Sūrah Al-Ikhlāṣ)
 Topic of the Sūrah:

Emphasis on affirmation of Allah being unparal-
leled in perfection and divinity, and declaration of 
His being free of any defects.

 Explanation:
1  Say, O Messenger: He is Allah who is alone in 

being a deity. There is no deity except Him.
2  He is the master to whom belongs all sovereign-

ty and perfect, beautiful qualities. The one to whom 
all creation turn to.

3  The one who did not give birth to anyone, nor 
did anyone give birth to Him. So He has no off-
spring - may He be glorified - nor any parent.

4  Nor does He have any equal from His creation.
The Daybreak (Sūrah Al-Falaq)

 Themes of the Sūrah:
Emphasis on seeking protection and refuge in Allah 
from apparent evils.

 Explanation:
1  Say, O Messenger: “I seek refuge in the Lord of 

the morning and I seek His protection.”
2  “From the evils of the harms of all creation.”
3  “And I seek refuge in Allah from the evils that 

appear in the night, i.e. harmful creatures and ban-
dits.”

4  “And I seek His refuge from the evils of the sor-
ceresses who blow onto knots.”

5  “And I seek His refuge from the evil of the jeal-
ous one when he acts out his jealousy.”
Mankind (Sūrah Al-Nās)

 Themes of the Sūrah:
Emphasis on seeking refuge and protection in Allah 
from the evils of Satan and his whispers, and from all covert evils.

 Explanation:
1  Say, O Messenger: “I seek refuge in the Lord of mankind and seek His protection.”
2  “The King of the people, who does whatever He wishes with them. They do not have any real king other than Him.”
3  “He is their rightful deity; they do not have any rightful deity except Him.”
4  “From the evils of Satan who whispers to the human when he is neglectful of the remembrance of Allah, or delays in 

it when he remembers.”
5  “He whispers to the hearts of people.”
6  “And he could be from the humankind or from the Jinn.”

 Beneficial Points:
1. Affirmation of the qualities of perfection for Allah and negation of any deficiencies from Him.
2. Magic is affirmed to be true, and it is possible to treat it.
3. Satanic whispers can be countered with the remembrance of Allah and seeking refuge in Him from Satan. 
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