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 Shpella 2 

 

18. SHPELLA (EL-KEHF) 

 

 

Në emrin e Allahut, Zotit të Mëshirës, Dhënësit të Mëshirës 

 

1 Lavdet qofshin për Allahun, 

që ia zbriti Shkrimin e Shenjtë shërbyesit të Vet 

dhe e bëri të drejtë saktësisht, 

2  paralajmërim të dënimit të ashpër nga Ai 

dhe [që u jep] lajm të mirë besimtarëve 

që bëjnë vepra të mira – 

shpërblim të shkëlqyeshëm 

3  që do ta shijojnë gjithmonë. 

4  Ai [Kurani] i paralajmëron ata njerëz që pohojnë: 

‘Allahu ka fëmijë.’
a
 

5  Ata nuk kanë njohuri për këtë, 

as s’kishin paraardhësit e tyre – 

ai është pohim i tmerrshëm që del nga goja e tyre: 

ajo që e thonë nuk është asgjë tjetër pos gënjeshtra. 

6  Por [Profet] a do të shkatërrohesh nga shqetësimi për ta 

nëse nuk besojnë në këtë mesazh? 

 

7  Ne e kemi zbukuruar tokën me gjëra tërheqëse 

që të mund t’i sprovojmë njerëzit 

për ta zbuluar se cili nga ta vepron më së miri, 

8  por Ne do ta shndërrojmë tërë këtë në pluhur të shkretë. 

9  [Profet,] a të duken Shokët në Shpellë dhe Rakimi
b
 kaq shumë mahnitës, 

ndër të gjitha shenjat Tona të tjera? 

 

 
a
 Walad në arabishten klasike vlen për mashkulloren dhe femëroren, njëjës dhe shumës. Meqë kjo sura 

është Mekase, me gjasë të madhe i referohet pretendimeve të mekasve se engjëjt janë bija të Zotit. 

b
 El-Rakimi interpretohet në mënyra të ndryshme si emri i malit në të cilin ndodhej shpella, emri i 

qenit të tyre apo një mbishkrim me emrat e tyre. 
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10  Kur të rinjtë kërkuan strehim në shpellë dhe thanë: 

‘Zoti ynë, na e dhuro mëshirën Tënde 

dhe na e gjej një rrugëdalje të mirë nga vuajtja jonë e madhe’, 

11  Ne ua mbyllëm veshët [me gjumë] në shpellë për shumë vite. 

12  Pastaj Ne i zgjuam që të mund ta bënim të qartë 

se cila nga dy palët
a
 ishte më e aftë ta gjejë 

se sa kohë kishin qenë aty. 

 

13  [Profet,] Ne do të ta tregojmë rrëfimin e tyre siç ishte në të vërtetë. 

Ata ishin të rinj që besonin në Zotin e vet 

dhe Ne i udhëzuam gjithnjë e më shumë. 

14  Ne u dhamë forcë zemrave të tyre kur u ngritën e thanë: 

‘Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës. 

Ne kurrë nuk do ta thërrasim asnjë zot tjetër pos Tij, 

se kjo do të ishte vepër jashtëzakonisht fyese. 

15  Ky populli ynë ka marrë zota të tjerë pos Tij. 

Pse nuk japin dëshmi të qartë për ta? 

Kush do të mund të ishte më i padrejtë se dikush 

që shpik gënjeshtra për Allahun? 

16  Tani që i keni lënë njerëzit e tillë 

dhe atë çka ata adhuronin në vend të Allahut, 

strehohuni në shpellë. 

Allahu do t’ju japë shumë mëshirë të Veten 

dhe do t’jua bëjë një rrugëdalje të mirë 

nga vuajtja juaj e madhe.’ 

 

17  Do të mund ta shihje diellin [me dritën e vet] teksa lindte, 

duke u larguar në të djathtë të shpellës së tyre 

dhe kur perëndonte, duke u larguar në të majtë të tyre, 

gjersa ata shtriheshin në hapësirën e gjerë brenda shpellës. 

(Kjo është një nga shenjat e Allahut: 

ata njerëz që i udhëzon Allahu janë të udhëzuar drejt, 

por nuk do ta gjesh asnjë mbrojtës që do t’i çonte në rrugë të duhur 

ata që Ai i lë të devijojnë.) 

 
a
 Shih vargun 19. 



 Shpella 4 

18  Do të mendoje se ishin zgjuar, megjithëse flinin të shtrirë. 

Ne i rrotullonim, djathtas e majtas 

dhe qenin e tyre që i shtriqte këmbët e parme në hyrje. 

Po t’i kishe parë, do të ktheheshe e të ikje, 

i kapluar nga frika prej tyre. 

 

19  Dikur Ne i zgjuam dhe ata nisën ta pyesnin njëri-tjetrin. 

Njëri nga ta pyeti: ‘Sa kohë keni qenë këtu?’ 

dhe [disa] u përgjigjën: ‘Një ditë apo një pjesë të ditës’, 

por pastaj [të tjerët] thanë: 

‘Zoti juaj e di më së miri se sa kohë keni qenë këtu. 

Shko në qytet njëri nga ju me monedhat e argjendta, 

gjeje se ku është ushqimi më i mirë atje dhe na e sill ca. 

Por ki kujdes të mos e marrë vesh askush për ty: 

20  nëse të zbulojnë, do të t’gurëzonin 

apo do të t’detyronin të ktheheshe në fenë e tyre, 

ku nuk do ta kesh asnjë të mirë.’ 

21  Kështu Ne i sollëm ata në vëmendjen e njerëzve që të mund ta dinin 

se premtimi i Allahut [për ringjallje] është i vërtetë 

dhe se nuk ka dyshim për Orën e Fundit, 

[megjithëse] njerëzit grinden ndërmjet vete. 

 

[Disa] thanë: ‘Ndërtojeni një ndërtesë mbi ta: 

Zoti i tyre di më së miri për ta.’ 

Ata që mbizotëruan thanë: 

‘Ne do ta ndërtojmë një faltore mbi ta.’ 

22  [Disa] thonë: ‘Fjetësit ishin tre, e qeni ishte i katërti’, 

e të tjerë thonë: ‘Ata ishin pesë, e qeni ishte i gjashti’ – 

duke hamendësuar në terr – dhe disa thonë: 

‘Ata ishin shtatë, e qeni ishte i teti.’ 

Thuaj [Profet]: ‘Zoti im e di më së miri se sa ishin.’ 

Vetëm disa kanë njohuri reale për ta, 

pra mos u grind, por mbaju asaj që është e qartë 

dhe mos e pyet asnjë nga këta njerëz për ta; 
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23  për asgjë mos thuaj: ‘Do ta bëj nesër’,
a
 

24  pa shtuar: ‘dashtë Allahu’ dhe, kurdo që harron, 

kujtoje Zotin tënd dhe thuaj: 

‘Zoti im më udhëzoftë më afër asaj që është e drejtë.’ 

25  [Disa thonë:] ‘Fjetësit qëndruan treqind vjet në shpellën e vet’, 

e disa i shtuan edhe nëntë. 

26  Thuaj [Profet]: ‘Allahu e di më së miri se sa qëndruan.’ 

E Tij është njohuria e tërë asaj që është e fshehur në qiej dhe në tokë – 

Ah, sa mirë sheh Ai! Sa mirë dëgjon Ai! – 

dhe ata nuk e kanë askë t’i mbrojë pos Tij; 

Ai nuk e lejon askë t’i përzihet në qeverisjen e Vet. 

 

27  [Profet,] ndiqe atë që të është shpallur 

nga Shkrimi i Shenjtë i Zotit tënd: 

nuk ka ndryshim të fjalëve të Tij, 

as s’mund të gjesh ndonjë strehë pos tek Ai. 

28  Kënaqu me ata që i falen Zotit të vet mëngjes-e-mbrëmje, 

duke e kërkuar miratimin e Tij 

dhe mos i lejo sytë të të shmangen nga ta 

prej merakut për llukset e kësaj jete tokësore:
b
 

mos ua vër veshin atyre zemrat e të cilëve 

Ne i kemi bërë mospërfillëse ndaj Kuranit Tonë, 

atyre që i ndjekin meraket e veta të ulëta, 

atyre që i kanë rrugët të shfrenuara. 

29  Thuaj: ‘Tani e vërteta ka ardhur nga Zoti juaj: 

ata që besojnë në të – le ta besojnë 

dhe ata që duan ta refuzojnë – le ta refuzojnë.’ 

Për keqbërësit Ne e kemi përgatitur një Zjarr 

që do t’i mbështjellë nga të gjitha anët. 

Nëse kërkojnë lehtësim, do të lehtësohen me ujë 

si metal i shkrirë, që ua përvëlon fytyrat. 

 
a
 Kur Profeti u sfidua nga Mekasit, të nxitur nga Hebrenjtë, që ta shpjegojë rrëfimin e Fjetësve, ai 

premtoi se do ta bëjë ‘nesër’, por nuk pranoi shpallje për të disa ditë radhas më pas. 

b
 Njerëzit e shquar të Mekës përpiqeshin ta bindnin Profetin t’u afrohej dhe t’i largonte ndjekësit e vet 

të përulur. Shih 17: 73–4, 80: 1–10 
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Çfarë pije e tmerrshme! 

Çfarë vendi i dhimbshëm për pushim! 

30  Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira – 

Ne nuk e lëmë të shkojë huq 

shpërblimin e kujtdo që bën vepër të mirë – 

31  ata do të kenë Kopshte të lumturisë së qëndrueshme 

të hijeshuar me lumenj që rrjedhin. 

Atje do të stolisen me byzylykë ari. 

Atje do të vishen me rroba të gjelbra 

nga mëndafshi dhe pëlhura e mirë. 

Atje do të ulen rehat në ulëse të buta. 

Çfarë shpërblimi i bekuar! 

Çfarë vendi i këndshëm për pushim! 

 

32  Tregojua alegorinë e dy njerëzve: 

për njërin nga ta Ne i bëmë dy kopshte vreshtash, 

i rrethuam me hurma dhe vendosëm fusha të misrit në mes; 

33  të dy kopshtet dhanë fruta dhe nuk dështuan assesi; 

Ne e bëmë një përrua të rrjedhë përmes tyre, 

34  dhe kështu ai kishte fruta të bollshme. 

Një ditë, gjersa po fliste me mikun e vet, tha: 

‘Unë kam më shumë pasuri se sa ti dhe rreth më të madh të njerëzve.’ 

35  Ai hyri në kopshtin e vet dhe e dëmtoi veten duke thënë: 

‘Nuk ma merr mendja se kjo do të zhduket ndonjëherë, 

36  apo se do të vijë ndonjëherë Ora e Fundit – 

edhe po të më kthenin te Zoti im, 

me siguri do të gjeja diçka edhe më të mirë atje.’ 

37  Shoku i vet ia ktheu: 

‘A nuk ke besim në Atë që të krijoi nga pluhuri, 

nga një pikë e vogël e lëngut, mandej të formësoi në njeri a? 

38  Se, për mua, Ai është Allahu, Zoti im dhe kurrë nuk do t’i bëj shok. 

39  Ah sikur, kur hyre në kopshtin tënd, të thoshe: 

“Ky është vullneti i Allahut. 

Nuk ka fuqi që nuk është [dhënë] nga Allahu.” 

Megjithëse po e sheh se kam më pak pasuri dhe pasardhës se ti, 
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40  Zoti im fare mirë mund të më japë diçka më të mirë se kopshti yt 

dhe të dërgojë në kopshtin tënd rrufe nga qielli, 

që ai të bëhet hi e pluhur; 

41  ose ujin e tij mund ta pijë toka kaq thellë 

sa që nuk do të mund ta arrish më kurrë.’ 

42  Dhe kështu ndodhi: frytet e tij u shkatërruan plotësisht 

dhe ja ku ishte ai, duke i shtrënguar duart nga shqetësimi 

për gjithçka që kishte investuar në to, 

gjersa thaheshin në thurjet e drunjta dhe duke thënë: 

‘Ah sikur të mos i kisha bërë shok Zotit tim.’ 

43  Ai nuk kishte kurrfarë forcash për ta ndihmuar pos Allahut – 

s’mund t’i ndihmonte madje as vetes. 

44  Në atë situatë, mbrojtja e vetme 

është ajo e Allahut, e Zotit të Vërtetë: 

Ai i jep shpërblimet më të mira dhe rezultatin më të mirë. 

 

45  Tregoju atyre, po ashtu, se në çka ngjan jeta e kësaj bote: 

Ne e zbresim ujin nga qiejt dhe bimësia e tokës e përthith atë, 

por së shpejti bimët kthehen në kashtë të thata 

të shkapërderdhura nga era: 

Allahu ka fuqi ndaj çdo gjëje. 

46  Pasuria dhe fëmijët janë llukset e kësaj jete tokësore, 

por veprat e mira të qëndrueshme 

kanë shpërblim më të mirë me Zotin tënd 

dhe japin baza më të mira për shpresë. 

47  Një ditë Ne do t’i bëjmë malet të lëvizin 

dhe ju do ta shihni tokën si fushë të hapur. 

Ne do t’i tubojmë të gjithë njerëzit bashkë, 

duke mos e përjashtuar askë. 

48  Ata do të rreshtohen përpara Zotit tuaj: 

‘Tani keni ardhur te Ne siç ju kemi krijuar herën e parë, 

megjithëse pretendonit se Ne nuk patëm caktuar 

kurrfarë takimi të tillë për ju.’ 

49  Regjistri i veprave të veta do të hapet dhe do t’i shohësh fajtorët, 

të tronditur nga përmbajtjet e tyre, duke thënë: 
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‘Mjerë ne! Çfarë regjistri është ky! 

Nuk lë asnjë vepër, të vogël a të madhe, të pallogaritur!’ 

Ata do të gjejnë gjithçka që kanë bërë ndonjëherë 

të hapur para tyre: 

Zoti juaj nuk do të jetë i padrejtë me askë. 

 

50  Ne u thamë engjëjve: ‘Përkuluni përpara Ademit’ 

dhe ata u përkulën të gjithë, por jo Iblisi: 

ai ishte një nga xhindet dhe nuk iu bind urdhrit të Zotit të vet. 

A do t’i merrni ju [njerëz] atë dhe pasardhësit e tij 

për padronë tuajt në vend se Mua, 

edhe pse ata janë armiqtë tuaj a? 

Çfarë pazari i keq për keqbërësit! 

51  Unë nuk i bëra ata dëshmitarë të krijimit të qiejve dhe të tokës, 

as të krijimit të vetë atyre; 

Unë nuk i marr për përkrahës të Mi ata që i devijojnë të tjerët. 

52  Në Ditën që Allahu do të thotë: 

‘Thirrni ata që pretenduat se ishin shokët e Mi’, 

këta do t’i thërrasin ata por ata nuk do të përgjigjen; 

Ne do ta vendosim një humnerë vdekjeprurëse ndërmjet tyre. 

53  Keqbërësit do ta shohin Zjarrin 

dhe do ta kuptojnë se pothuajse kanë rënë në të: 

ata nuk do të gjejnë shpëtim nga ai. 

 

54  Në këtë Kuran Ne e kemi paraqitur çdo lloj përshkrimi për njerëzit 

por njeriu është më grindavec se çdo krijesë tjetër. 

55  Tani që u ka ardhur udhëzimi, çka i ndal ata njerëz të besojnë 

dhe të kërkojnë falje nga Zoti i vet 

para se t’i asgjësojë fati i njerëzve të mëparshëm 

apo të ballafaqohen me torturën e vet? 

56  Ne çojmë të dërguar veç për të sjellë lajme të mira 

dhe për të dhënë paralajmërim, 

e megjithatë mosbesimtarët 

duan ta hedhin poshtë të vërtetën me argumente të rreme 

dhe bëjnë shaka me mesazhet dhe paralajmërimet e Mija. 
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57  Kush do të mund të ishte më i gabuar 

se personi që ia përkujtojnë mesazhet e Zotit të vet 

dhe ai ua kthen shpinën atyre, 

duke e injoruar atë 

që po e depozitojnë duart e veta për të [në të Përtejmen]? 

Ne u kemi vënë perde zemrave të tyre, 

kështu që nuk mund ta kuptojnë Kuranin dhe Ne ua rënduam veshët: 

edhe pse ti [Profet] i thërret në udhëzim ata nuk do ta pranojnë kurrë. 

58  Zoti yt është Më Falësi dhe plot mëshirë: 

po t’i qortonte Ai për gabimet që i kanë bërë, 

do ta shpejtonte dënimin e tyre. 

Ata e kanë një kohë të caktuar nga e cila nuk do të kenë shpëtim, 

59  [mu sikur] komunitetet e shkuara 

që Ne i shkatërruam se bënë keq: 

Ne e caktuam kohën për shkatërrimin e tyre. 

 

60  Musai i tha shërbyesit të vet: 

‘Nuk do të pushoj deri kur ta arrij vendin ku takohen dy detet, 

edhe sikur të më duhen vite!’ 

61  por kur e arritën vendin ku takohen dy detet, 

i kishin harruar krejtësisht peshqit e vet, 

të cilët e gjetën rrugën për në det dhe u larguan duke notuar. 

62  Ata e vazhduan udhëtimin dhe pastaj Musai i tha shërbyesit të vet: 

‘Na e jep drekën tënde! Ky udhëtimi ynë është shumë i lodhshëm’, 

63  dhe [shërbyesi] tha: 

‘A të kujtohet kur po pushonim pranë shkëmbit? 

I harrova peshqit – Satani më bëri të harroj t’u kushtoj vëmendje – 

dhe [me siguri] e kanë gjetur rrugën për në det.’ 

‘Sa çudi!’ 

64  tha Musai, 

‘Atëherë ai ishte vendi që po e kërkonim.’ 

Kështu të dytë u kthyen prapa, 

i ripërshkuan gjurmët e veta të këmbëve, 

65  dhe e gjetën një nga shërbyesit Tanë – 

një burrë të cilit Ne ia patëm dhënë mëshirën Tonë 

dhe të cilit i patëm dhënë dije nga e Jona. 
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66  Musai i tha: 

‘A mund të të ndjek që të mund të më mësosh 

ca nga udhëzimi i duhur që të është mësuar ty?’ 

67  Burri i tha: 

‘Nuk do të jesh në gjendje të përmbahesh me mua me durim. 

68  Si do të mund të ishe i durueshëm 

në çështjet përtej dijes tënde?’ 

69  Musai tha: ‘Dashtë Allahu, 

do ta shohësh se jam i duruar. 

Nuk do të t’shfaqi mosbindje në asnjë mënyrë.’ 

70  Burri tha: ‘Nëse më ndjek pra, 

mos pyet për asgjë që bëj para se të ta përmendi vetë.’ 

 

71  Ata udhëtuan tutje. 

Më vonë, kur hipën në një barkë 

dhe burri e bëri një vrimë në të, 

Musai tha: ‘Si munde të bësh vrimë në të? 

A po do t’i fundosësh udhëtarët e saj a? 

Çfarë vepre e çuditshme!’ 

72  Ai u përgjigj: 

‘A nuk të thashë se nuk do të ishe kurrë në gjendje 

të përmbahesh me mua me durim a?’ 

73  Musai tha: ‘Më fal që harrova. 

Mos ma bëj tepër të vështirë të të ndjek.’ 

74  Dhe kështu udhëtuan tutje. 

Pastaj, kur e takuan një djalë të ri dhe burri e vrau, 

Musai tha: ‘Si munde ta vrasësh një person të pafajshëm? 

Ai nuk e ka vrarë askë! Çfarë vepre e tmerrshme!’ 

75  Ai u përgjigj: 

‘A nuk të thashë se nuk do të ishe kurrë në gjendje 

të përmbahesh me mua me durim a?’ 

76  Musai tha: ‘Prej tash e tutje, nëse pyes për çkado që bën, 

më dëbo nga shoqërimi me ty – 

mjaft më ke duruar.’ 
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77  Dhe kështu udhëtuan tutje. 

Pastaj, kur erdhën te një qytet 

dhe u kërkuan ushqim banorëve por iu refuzua mikpritja, 

e panë një mur që pothuaj ish rrëzuar dhe burri e ndreqi. 

Musai tha: ‘Por po të doje do të mund të paguheshe për ta bërë këtë.’ 

78  Ai tha: ‘Këtu ti dhe unë i ndajmë rrugët. 

Do të ta tregoj kuptimin e gjërave 

për të cilat nuk munde të përmbahesh me durim: 

79  barka u përkiste disa njerëzve në nevojë 

që e nxirrnin jetesën nga deti 

dhe e dëmtova sepse e dija se po vinte një mbret 

që po e merrte me forcë çdo barkë [të dobishme]. 

80  Djali i ri kishte prindër që ishin njerëz të besimit dhe kështu, 

duke u frikësuar se ai do t’i shqetësonte me ligësi e mosbesim, 

81  ne deshëm që Zoti i tyre t’ua jepte një fëmijë tjetër – 

më të pastër dhe më dashamirës – në vend të tijin. 

82  Muri u përkiste dy jetimëve të rinj në qytet 

dhe nën të kishte thesar të fshehur që u përkiste atyre. 

Babai i tyre kishte qenë njeri i drejtë, 

kështu që Zoti yt synoi që ata ta arrinin pjekurinë 

dhe pastaj ta nxirrnin thesarin e vet si mëshirë nga Zoti yt. 

Nuk i kam bërë [këto gjëra] me dëshirën time: 

këto janë shpjegimet për ato gjëra për të cilat 

nuk munde të përmbaheshe me durim.’ 

 

83  [Profet,] të pyesin për Dhulkarnejnin.
a
 

Thuaj: ‘Do t’ju tregoj diçka për të.’ 

84  Ne e vendosëm fuqinë e tij në atë vend 

dhe ia dhamë mjetet për të arritur gjithçka. 

85  Ai udhëtoi në një rrugë të caktuar; 

86  pastaj kur arriti te perëndimi i diellit, 

e vërejti se [dukej sikur] po perëndon në një burim të turbullt. 

Aty afër i gjeti disa njerëz dhe Ne thamë: 

 
a
 Fjalë për fjalë ‘ai me dy brirë’, që nga disa thuhet të jetë Aleksandri i Madh. 
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‘Dhulkarnejn, mund të zgjedhësh 

[se cilët nga ta] t’i dënosh apo t’u shfaqësh mirësi.’ 

87  Ai u përgjigj: ‘Ne do t’i dënojmë ata që kanë bërë keq 

dhe kur t’i kthejnë te Zoti i vet 

Ai do t’i dënojë [edhe më] ashpër, 

88  gjersa ata që besuan dhe bënë vepra të mira 

do t’i kenë më të mirat nga shpërblimet: 

ne do t’i urdhërojmë ta bëjnë atë që është e lehtë për ta.’ 

89  Ai udhëtoi tutje; 

90  pastaj, kur arriti te lindja e diellit, 

e pa të lindte mbi një popull 

për të cilin Ne nuk patëm furnizuar kurrfarë strehimi prej diellit. 

91  Dhe kështu ishte: Ne dinim gjithçka për të. 

 

92  Ai udhëtoi tutje; 

93  pastaj, kur e arriti një vend mes dy pengesave malore, 

e gjeti rrëzë tyre një popull që mezi e kuptonin. 

94  Ata thanë: 

‘Dhulkarnejn, Jexhuxhët dhe Mexhuxhët po e shkatërrojnë këtë vend. 

A do ta ndërtosh një pengesë ndërmjet  atyre dhe neve 

nëse të paguajmë haraç?’ 

95  Ai u përgjigj: ‘Fuqia që ma ka dhënë Zoti im 

është më e mirë se çfarëdo haraçi, 

por nëse ma jepni forcën tuaj, 

do ta vendos një fortifikim midis jush dhe tyre: 

96  më sillni blloqe të hekurit!’ 

dhe pastaj, kur e kishte mbushur hapësirën 

ndërmjet dy anëve të malit [tha]: 

‘Fryni zjarrit!’ dhe pastaj, 

kur e kishte bërë hekurin të shkëlqente si zjarr, tha: 

‘Ma sillni metalin e shkrirë ta derdhim mbi të!’ 

97  Armiqtë e tyre nuk mund t’i ngjiteshin pengesës, 

as s’mund ta shponin, 
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98  dhe ai tha: ‘Kjo është mëshirë nga Zoti im. 

Por kur të përmbushet premtimi i Zotit tim, 

Ai do ta bëjë këtë pengesë rrafsh me tokë: 

premtimi i Zotit tim realizohet gjithmonë.’ 

99  Në atë Ditë, Ne do t’i lëmë të vërshojnë kundër njëri-tjetrit si dallgë 

dhe pastaj do t’i fryhet Trumpetës 

dhe Ne do t’i tubojmë të gjithë së bashku. 

100  Ne do t’ua tregojmë Xhehnemin mosbesimtarëve, 

101  atyre që sytë i kishin të verbër ndaj shenjave të Mija, 

atyre që nuk ishin në gjendje të dëgjonin. 

102  A menduan se mund t’i merrnin shërbyesit e Mi për padronë 

në vend se Mua a? 

Ne e kemi përgatitur Xhehnemin 

si vend-pushim të mosbesimtarëve. 

 

103  Thuaj [Profet]: 

‘A t’ju tregojmë ne
a
 

se kush ka më së shumti për të humbur nga veprimet e veta, 

104  përpjekjet e të cilëve në këtë botë janë të kequdhëzuara, 

madje edhe kur mendojnë se po bëjnë vepra të mira? 

105  Janë ata që nuk besojnë në mesazhet e Zotit të vet 

dhe refuzojnë se do ta takojnë Atë.’ 

Veprat e tyre tkurren në asgjë: 

në Ditën e Ringjalljes Ne nuk do t’u japim kurrfarë peshe. 

106  Shpagimi i tyre për atë se nuk besuan 

dhe u tallën me mesazhet e Mija dhe të dërguarit e Mi – 

do të jetë Xhehnemi. 

107  Por atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira 

do t’u jepen Kopshtet e Xhenetit. 

108  Aty do të mbesin, duke mos dashur të largohen kurrë. 

 

 

 

 
a
 Kjo ‘ne’ me sa duket i referohet Profetit dhe komunitetit të vet të besimtarëve. 
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109  Thuaj [Profet]: 

‘Sikur tërë oqeani
a
 të ishte bojë për t’i shkruar fjalët e Zotit tim, 

ai do të thahej para se të shtereshin ato fjalë’ – 

madje edhe po t’ia shtonim një oqean tjetër. 

110  Thuaj: ‘Unë jam veç qenie njerëzore, si ju, 

të cilës i është shpallur se Allahu juaj është Një. 

Kushdo që frikësohet
b
 ta takojë Zotin e vet duhet të bëjë vepra të mira 

dhe të mos i japë askujt hise në adhurimin që i takon Zotit të vet.’ 

 

 

 

 
a
 Termi bahr i referohet të gjitha ujërave të gjera. 

b
 Shih shënimin për 10:7: “apo ‘pret’ (një nga kuptimet e yarjuna).” 
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18. SHPELLA (EL-KEHF) 

(versioni në paragrafe) 

 

 

Në emrin e Zotit, Zotit të Mëshirës, Dhënësit të Mëshirës 

1
 Lavdet qofshin për Zotin, që ia zbriti Shkrimin e Shenjtë shërbyesit të Vet dhe 

e bëri të drejtë saktësisht, 
2
 paralajmërim të dënimit të ashpër nga Ai dhe [që u 

jep] lajm të mirë besimtarëve që bëjnë vepra të mira – shpërblim të shkëlqyeshëm 

3
 që do ta shijojnë gjithmonë. 

4
 Ai [Kurani] i paralajmëron ata njerëz që pohojnë: 

‘Zoti ka fëmijë.’
a
 
5
 Ata nuk kanë njohuri për këtë, as s’kishin paraardhësit e tyre – 

ai është pohim i tmerrshëm që del nga goja e tyre: ajo që e thonë nuk është asgjë 

tjetër pos rrena. 
6
 Por [Profet] a do të shkatërrohesh nga shqetësimi për ta nëse 

nuk besojnë në këtë mesazh a? 

7
 Ne e kemi zbukuruar tokën me gjëra tërheqëse që të mund t’i sprovojmë 

njerëzit për ta zbuluar se cili nga ta vepron më së miri, 
8
 por Ne do ta 

shndërrojmë tërë këtë në pluhur të shkretë. 
9
 [Profet,] a të duken Shokët në 

Shpellë dhe Rakimi
b
 kaq shumë mahnitës, ndër të gjitha shenjat Tona të tjera? 

10
 Kur të rinjtë kërkuan strehim në shpellë dhe thanë: ‘Zoti ynë, na e dhuro 

mëshirën Tënde dhe na e gjej një rrugëdalje të mirë nga vuajtja jonë e madhe’, 

11
 Ne ua mbyllëm veshët [me gjumë] në shpellë për shumë vite. 

12
 Pastaj Ne i 

zgjuam ashtu që të mund ta bënim të qartë se cila nga dy palët
c
 ishte më e aftë ta 

gjejë se sa kohë kishin qenë aty. 

13
 [Profet,] Ne do të ta tregojmë rrëfimin e tyre siç ishte në të vërtetë. Ata ishin 

të rinj që besonin në Zotin e vet dhe Ne u dhamë udhëzim gjithnjë e më shumë. 

14
 Ne u dhamë forcë zemrave të tyre kur u ngritën e thanë: ‘Zoti ynë është Zoti i 

qiejve dhe i tokës. Ne kurrë nuk do ta thërrasim asnjë zot tjetër pos Tij, se kjo do 

të ishte vepër jashtëzakonisht fyese. 
15

 Ky populli ynë ka marrë zota të tjerë pos 

Tij. Pse nuk japin dëshmi të qartë për ta? Kush do të mund të ishte më i padrejtë 

se dikush që shpik rrena për Zotin? 
16

 Tani që i keni lënë njerëzit e tillë dhe atë 

që e adhuronin në vend të Zotit, strehohuni në shpellë. Zoti do t’ju ujisë me 

mëshirën e Vet dhe do t’jua bëjë një rrugëdalje të mirë nga vuajtja juaj e madhe.’ 

 
a
 Walad në arabishten klasike vlen për mashkulloren dhe femëroren, njëjës dhe shumës. Meqë kjo sura 

është Mekase, me gjasë të madhe i referohet pretendimeve të mekasve se engjëjt janë bija të Zotit. 

b
 El-Rakimi interpretohet në mënyra të ndryshme si emri i malit në të cilin ndodhej shpella, emri i 

qenit të tyre apo një mbishkrim me emrat e tyre. 

c
 Shih vargun 19. 
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17
 Do të mund ta shihje diellin [me dritën e vet] teksa lindte, duke u larguar në 

të djathtë të shpellës së tyre dhe kur perëndonte, duke u larguar në të majtë të 

tyre, gjersa ata shtriheshin në hapësirën e gjerë brenda shpellës. (Kjo është një 

nga shenjat e Zotit: ata njerëz që i udhëzon Zoti janë të udhëzuar drejt, por nuk 

do ta gjesh asnjë mbrojtës që do t’i çonte në rrugë të duhur ata që Ai i lë të 

devijojnë.) 
18

 Do të mendoje se ishin zgjuar, megjithëse flinin të shtrirë. Ne i 

rrotullonim, djathtas e majtas dhe qenin e tyre që i shtriqte këmbët e parme në 

hyrje. Po t’i kishe parë, do të ktheheshe e të ikje, i kapluar nga frika prej tyre. 

19
 Dikur Ne i zgjuam dhe ata nisën ta pyesnin njëri-tjetrin. Njëri nga ta pyeti: 

‘Sa kohë keni qenë këtu?’ dhe [disa] u përgjigjën: ‘Një ditë apo një pjesë të ditës’, 

por pastaj [të tjerët] thanë: ‘Zoti juaj e di më së miri se sa kohë keni qenë këtu. 

Njëri nga ju shkoni në qytet me monedhat tuaja të argjendta, gjeni se ku është 

ushqimi më i mirë atje dhe na e sillni ca. Por kini kujdes të mos e marrë vesh 

askush për ju: 
20

 nëse ju zbulojnë, do t’ju gurëzonin apo do t’ju detyronin të 

ktheheni në fenë e vet, ku nuk do ta keni asnjë të mirë.’ 
21

 Kështu Ne i sollëm ata 

në vëmendjen e njerëzve që të mund ta dinin se premtimi i Zotit [për ringjallje] 

është i vërtetë dhe se nuk ka dyshim për Orën e Fundit, [megjithëse] njerëzit 

grinden ndërmjet vete. 

[Disa] thanë: ‘Ndërtojeni një ndërtesë mbi ta: Zoti i tyre di më së miri për ta.’ 

Ata që mbizotëruan thanë: ‘Ne do ta ndërtojmë një faltore mbi ta.’ 
22

 [Disa] 

thonë: ‘Fjetësit ishin tre, e qeni ishte i katërti’, e të tjerë thonë: ‘Ata ishin pesë, e 

qeni ishte i gjashti’ – duke hamendësuar në terr – dhe disa thonë: ‘Ata ishin 

shtatë, e qeni ishte i teti.’ Thuaj [Profet]: ‘Zoti im e di më së miri se sa ishin.’ 

Vetëm disa kanë njohuri reale për ta, pra mos u grind, por mbaju asaj që është e 

qartë dhe mos e pyet asnjë nga këta njerëz për ta; 
23

 për asgjë mos thuaj: ‘Do ta bëj 

nesër’,
a
 

24
 pa shtuar: ‘dashtë Zoti’ dhe, kurdo që harron, kujtoje Zotin tënd dhe 

thuaj: ‘Zoti im më udhëzoftë më afër asaj që është e drejtë.’ 
25

 [Disa thonë:] 

‘Fjetësit qëndruan treqind vjet në shpellën e vet’, e disa i shtuan edhe nëntë. 
26

 

Thuaj [Profet]: ‘Zoti e di më së miri se sa qëndruan.’ E Tij është njohuria e tërë 

asaj që është e fshehur në qiej dhe në tokë – Ah, sa mirë sheh Ai! Sa mirë dëgjon 

Ai! – dhe ata nuk e kanë askë t’i mbrojë pos Tij; Ai nuk e lejon askë t’i përzihet 

në qeverisjen e Vet. 

27
 [Profet,] ndiqe atë që të është shpallur nga Shkrimi i Shenjtë i Zotit tënd: 

nuk ka ndryshim të fjalëve të Tij, as s’mund të gjesh ndonjë strehë pos tek Ai. 
28

 

Kënaqu me ata që i falen Zotit të vet mëngjes-e-mbrëmje, duke e kërkuar 

miratimin e Tij dhe mos i lejo sytë të të shmangen nga ta prej merakut për 

 
a
 Kur Profeti u sfidua nga Mekasit, të nxitur nga Hebrenjtë, që ta shpjegojë rrëfimin e Fjetësve, ai 

premtoi se do ta bëjë ‘nesër’, por nuk pranoi shpallje për të disa ditë radhas më pas. 
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atraksionet e kësaj jete tokësore:
a
 mos ua vër veshin atyre zemrat e të cilëve Ne i 

kemi bërë mospërfillëse ndaj Kuranit Tonë, atyre që i ndjekin meraket e veta të 

ulëta, atyre që i kanë rrugët të shfrenuara. 
29

 Thuaj: ‘Tani e vërteta ka ardhur nga 

Zoti juaj: ata që besojnë në të – le ta besojnë dhe ata që duan ta refuzojnë – le ta 

refuzojnë.’ Për keqbërësit Ne e kemi përgatitur një Zjarr që do t’i mbështjellë nga 

të gjitha anët. Nëse kërkojnë lehtësim, do të lehtësohen me ujë si metal i shkrirë, 

që ua përvëlon fytyrat. Çfarë pije e tmerrshme! Çfarë vendi i dhimbshëm për 

pushim! 
30

 Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira – Ne nuk e lëmë të 

shkojë huq shpërblimin e kujtdo që e bën një vepër të mirë – 
31

 ata do të kenë 

Kopshte të lumturisë së qëndrueshme të hijeshuar me lumenj që rrjedhin. Atje 

do të stolisen me byzylykë ari. Atje do të vishen me rroba të gjelbra nga 

mëndafshi dhe pëlhura e mirë. Atje do të ulen rehat në karrige të buta. Çfarë 

shpërblimi i bekuar! Çfarë vendi i këndshëm për pushim! 

32
 Tregojua alegorinë e dy njerëzve: për njërin nga ta Ne i bëmë dy kopshte 

vreshtash, i rrethuam me hurma dhe vendosëm fusha të misrit në mes; 
33

 të dy 

kopshtet dhanë fruta dhe nuk dështuan assesi; Ne e bëmë një përrua të rrjedhë 

përmes tyre, 
34

 dhe kështu ai kishte fruta të bollshme. Një ditë, gjersa po fliste me 

mikun e vet, tha: ‘Unë kam më shumë pasuri se sa ti dhe rreth më të madh të 

njerëzve.’ 
35

 Ai hyri në kopshtin e vet dhe e dëmtoi veten duke thënë: ‘Nuk ma 

merr mendja se kjo do të zhduket ndonjëherë, 
36

 apo se do të vijë ndonjëherë Ora 

e Fundit – edhe po të më kthenin te Zoti im, me siguri do të gjeja diçka edhe më 

të mirë atje.’ 
37

 Shoku i vet ia ktheu: ‘A nuk ke besim në Atë që të krijoi nga 

pluhuri, nga një pikë e vogël e lëngut, mandej të formësoi në njeri a? 
38

 Se, për 

mua, Ai është Zoti, Zoti im dhe kurrë nuk do t’i bëj partner. 
39

 Ah sikur, kur hyre 

në kopshtin tënd, të thoshe: “Ky është vullneti i Zotit. Nuk ka fuqi që nuk është 

[dhënë] nga Zoti.” Megjithëse po e sheh se kam më pak pasuri dhe pasardhës se 

ti, 
40

 Zoti im fare mirë mund të më japë diçka më të mirë se kopshti yt dhe të 

dërgojë në kopshtin tënd rrufe nga qielli, që ai të bëhet hi e pluhur; 
41

 ose ujin e 

tij mund ta pijë toka kaq thellë sa që nuk do të mund ta arrish më kurrë.’ 
42

 Dhe 

kështu ndodhi: frytet e tij u shkatërruan plotësisht dhe ja ku ishte ai, duke i 

shtrënguar duart nga shqetësimi për gjithçka që kishte investuar në to, gjersa 

thaheshin në thurjet e drunjta dhe duke thënë: ‘Ah sikur të mos i kisha bërë 

partner Zotit tim.’ 
43

 Ai nuk kishte kurrfarë forcash për ta ndihmuar pos Zotit – 

s’mund t’i ndihmonte madje as vetes. 
44

 Në atë situatë, mbrojtja e vetme është ajo 

e Zotit, e Zotit të Vërtetë: Ai i jep shpërblimet më të mira dhe rezultatin më të 

mirë. 

 
a
 Njerëzit e shquar të Mekës përpiqeshin ta bindnin Profetin t’u afrohej dhe t’i largonte ndjekësit e vet 

të përulur. Shih 17: 73–4, 80: 1–10 
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45
 Tregoju atyre, po ashtu, se në çka ngjan jeta e kësaj bote: Ne e zbresim ujin 

nga qiejt dhe bimësia e tokës e përthith atë, por së shpejti bimët kthehen në 

kashtë të thata të shkapërderdhura nga era: Zoti ka fuqi ndaj çdo gjëje. 
46

 Pasuria 

dhe fëmijët janë atraksionet e kësaj jete tokësore, por veprat e mira të 

qëndrueshme kanë shpërblim më të mirë me Zotin tënd dhe japin baza më të 

mira për shpresë. 
47

 Një ditë Ne do t’i bëjmë malet të lëvizin dhe ju do ta shihni 

tokën si fushë të hapur. Ne do t’i tubojmë të gjithë njerëzit bashkë, duke mos e 

përjashtuar askë. 
48

 Ata do të rreshtohen përpara Zotit tuaj: ‘Tani keni ardhur te 

Ne siç ju kemi krijuar herën e parë, megjithëse pretendonit se Ne nuk patëm 

caktuar kurrfarë takimi të tillë për ju.’ 
49

 Regjistri i veprave të veta do të hapet 

dhe do t’i shohësh fajtorët, të tronditur nga përmbajtjet e tyre, duke thënë: ‘Mjerë 

ne! Çfarë regjistri është ky! Nuk lë asnjë vepër, të vogël a të madhe, të 

pallogaritur!’ Ata do të gjejnë gjithçka që kanë bërë ndonjëherë të hapur para 

tyre: Zoti juaj nuk do të jetë i padrejtë me askë. 

50
 Ne u thamë engjëjve: ‘Përkuluni përpara Ademit’ dhe ata u përkulën të 

gjithë, por jo Iblisi: ai ishte një nga xhindet dhe nuk iu bind urdhrit të Zotit të 

vet. A do t’i merrni ju [njerëz] atë dhe pasardhësit e tij për padronë tuajt në vend 

se Mua, edhe pse ata janë armiqtë tuaj a? Çfarë pazari i keq për keqbërësit! 
51

 Unë 

nuk i bëra ata dëshmitarë të krijimit të qiejve dhe të tokës, as të krijimit të vetë 

atyre; Unë nuk i marr për përkrahës të Mi ata që i devijojnë të tjerët. 
52

 Në Ditën 

që Zoti do të thotë: ‘Thirrni ata që pretenduat se ishin partnerët e Mi’, këta do t’i 

thërrasin ata por ata nuk do të përgjigjen; Ne do ta vendosim një humnerë 

vdekjeprurëse ndërmjet tyre. 
53

 Keqbërësit do ta shohin Zjarrin dhe do ta 

kuptojnë se pothuajse kanë rënë në të: ata nuk do të gjejnë shpëtim nga ai. 

54
 Në këtë Kuran Ne e kemi paraqitur çdo lloj përshkrimi për njerëzit por 

njeriu është më grindavec se çdo krijesë tjetër. 
55

 Tani që u ka ardhur udhëzimi, 

çka i ndal ata njerëz të besojnë dhe të kërkojnë falje nga Zoti i vet para se t’i 

asgjësojë fati i njerëzve të mëparshëm apo të ballafaqohen me torturën e vet? 
56

 Ne 

çojmë të dërguar veç për të sjellë lajme të mira dhe për të dhënë paralajmërim, e 

megjithatë mosbesimtarët duan ta hedhin poshtë të vërtetën me argumente të 

rreme dhe bëjnë shaka me mesazhet dhe paralajmërimet e Mija. 
57

 Kush do të 

mund të ishte më i gabuar se personi që ia përkujtojnë mesazhet e Zotit të vet dhe 

ai ua kthen shpinën atyre, duke e injoruar atë që po e depozitojnë duart e veta për 

të [në të Përtejmen]? Ne u kemi vënë perde zemrave të tyre, kështu që nuk mund 

ta kuptojnë Kuranin dhe Ne ua rënduam veshët: edhe pse ti [Profet] i thërret në 

udhëzim ata nuk do ta pranojnë kurrë. 
58

 Zoti yt është Më Falësi dhe plot me 

mëshirë: po t’i qortonte Ai për gabimet që i kanë bërë, do ta shpejtonte dënimin e 

tyre. Ata e kanë një kohë të caktuar nga e cila nuk do të kenë shpëtim, 
59

 [mu 

sikur] komunitetet e shkuara që Ne i shkatërruam se bënë keq: Ne e caktuam 

kohën për shkatërrimin e tyre. 
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60
 Musai i tha shërbyesit të vet: ‘Nuk do të pushoj deri kur ta arrij vendin ku 

takohen dy detet, edhe sikur të më duhen vite!’ 
61

 por kur e arritën vendin ku 

takohen dy detet, i kishin harruar krejtësisht peshqit e vet, të cilët e gjetën rrugën 

për në det dhe u larguan duke notuar. 
62

 Ata e vazhduan udhëtimin dhe pastaj 

Musai i tha shërbyesit të vet: ‘Na e jep drekën tënde! Ky udhëtimi ynë është 

shumë i lodhshëm’, 
63

 dhe [shërbyesi] tha: ‘A të kujtohet kur po pushonim pranë 

shkëmbit? I harrova peshqit – Satani më bëri të harroj t’u kushtoj vëmendje – 

dhe [me siguri] e kanë gjetur rrugën për në det.’ ‘Sa çudi!’ 
64

 tha Musai, ‘Atëherë 

ai ishte vendi që po e kërkonim.’ Kështu të dytë u kthyen prapa, i ripërshkuan 

gjurmët e veta të këmbëve, 
65

 dhe e gjetën një nga shërbyesit Tanë – një burrë të 

cilit Ne ia patëm dhënë mëshirën Tonë dhe të cilit i patëm dhënë dije nga e Jona. 

66
 Musai i tha: ‘A mund të të ndjek ashtu që të mund të më mësosh ca nga 

udhëzimi i duhur që të është mësuar ty?’ 
67

 Burri i tha: ‘Nuk do të jesh në gjendje 

të përmbahesh me mua me durim. 
68

 Si do të mund të ishe i durueshëm në 

çështjet përtej dijes tënde?’ 
69

 Musai tha: ‘Dashtë Zoti, do ta shohësh se jam i 

duruar. Nuk do të t’shfaqi mosbindje në asnjë mënyrë.’ 
70

 Burri tha: ‘Nëse më 

ndjek pra, mos pyet për asgjë që bëj para se të ta përmendi vetë.’ 

71
 Ata udhëtuan tutje. Më vonë, kur hipën në një barkë dhe burri e bëri një 

vrimë në të, Musai tha: ‘Si munde të bësh vrimë në të? A po do t’i fundosësh 

udhëtarët e saj a? Çfarë vepre e çuditshme!’ 
72

 Ai u përgjigj: ‘A nuk të thashë se 

nuk do të ishe kurrë në gjendje të përmbahesh me mua me durim a?’ 
73

 Musai 

tha: ‘Më fal që harrova. Mos ma bëj tepër të vështirë të të ndjek.’ 
74

 Dhe kështu 

udhëtuan tutje. Pastaj, kur e takuan një djalë të ri dhe burri e vrau, Musai tha: ‘Si 

munde ta vrasësh një person të pafajshëm? Ai nuk e ka vrarë askë! Çfarë vepre e 

tmerrshme!’ 
75

 Ai u përgjigj: ‘A nuk të thashë se nuk do të ishe kurrë në gjendje 

të përmbahesh me mua me durim a?’ 
76

 Musai tha: ‘Prej tash e tutje, nëse pyes për 

çkado që bën, më dëbo nga shoqërimi me ty – boll më ke duruar.’ 
77

 Dhe kështu 

udhëtuan tutje. Pastaj, kur erdhën te një qytet dhe u kërkuan ushqim banorëve 

por iu refuzua mikpritja, e panë një mur që ishte pothuajse i rrëzuar dhe burri e 

ndreqi. Musai tha: ‘Por po të doje do të mund të paguheshe për ta bërë këtë.’ 
78

 Ai 

tha: ‘Këtu ti dhe unë i ndajmë rrugët. Do të ta tregoj kuptimin e gjërave për të 

cilat nuk munde të përmbahesh me durim: 
79

 barka u përkiste disa njerëzve në 

nevojë që e nxirrnin jetesën nga deti dhe e dëmtova sepse e dija se pas tyre po 

vinte një mbret që po e merrte me forcë çdo barkë [të dobishme]. 
80

 Djali i ri 

kishte prindër që ishin njerëz të besimit dhe kështu, duke u frikësuar se ai do t’i 

shqetësonte me ligësi e mosbesim, 
81

 ne deshëm që Zoti i tyre t’ua jepte një fëmijë 

tjetër – më të pastër dhe më dashamirës – në vend të tijin. 
82

 Muri u përkiste dy 

jetimëve të rinj në qytet dhe nën të kishte thesar të fshehur që u përkiste atyre. 

Babai i tyre kishte qenë njeri i drejtë, kështu që Zoti yt synoi që ata ta arrinin 

pjekurinë dhe pastaj ta nxirrnin thesarin e vet si mëshirë nga Zoti yt. Nuk i kam 
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bërë [këto gjëra] me dëshirën time: këto janë shpjegimet për ato gjëra për të cilat 

nuk munde të përmbaheshe me durim.’ 

83
 [Profet,] të pyesin për Dhulkarnejnin.

a
 Thuaj: ‘Do t’ju tregoj diçka për të.’ 

84
 Ne e vendosëm fuqinë e tij në vend dhe ia dhamë mjetet për të arritur gjithçka. 

85
 Ai udhëtoi në një rrugë të caktuar; 

86
 pastaj kur arriti te perëndimi i diellit, e 

vërejti se [dukej sikur] po perëndon në një burim të turbullt. Aty afër i gjeti disa 

njerëz dhe Ne thamë: ‘Dhulkarnejn, mund të zgjedhësh [se cilët nga ta] t’i 

dënosh apo t’u shfaqësh mirësi.’ 
87

 Ai u përgjigj: ‘Ne do t’i dënojmë ata që kanë 

bërë keq dhe kur t’i kthejnë te Zoti i vet Ai do t’i dënojë [edhe më] ashpër, 
88

 

gjersa ata që besuan dhe bënë vepra të mira do t’i kenë më të mirat nga 

shpërblimet: ne do t’i urdhërojmë ta bëjnë atë që është e lehtë për ta.’ 
89

 Ai 

udhëtoi tutje; 
90

 pastaj, kur arriti te lindja e diellit, e pa të lindte mbi një popull 

për të cilin Ne nuk patëm furnizuar kurrfarë strehimi prej diellit. 
91

 Dhe kështu 

ishte: Ne dinim gjithçka për të. 

92
 Ai udhëtoi tutje; 

93
 pastaj, kur e arriti një vend mes dy pengesave malore, e 

gjeti rrëzë tyre një popull që mezi e kuptonin. 
94

 Ata thanë: ‘Dhulkarnejn, 

Jexhuxhët dhe Mexhuxhët po e shkatërrojnë këtë vend. A do ta ndërtosh një 

pengesë ndërmjet  atyre dhe neve nëse të paguajmë haraç?’ 
95

 Ai u përgjigj: ‘Fuqia 

që ma ka dhënë Zoti im është më e mirë se çfarëdo haraçi, por nëse ma jepni 

forcën tuaj, do ta vendos një fortifikim midis jush dhe tyre: 
96

 më sillni blloqe të 

hekurit!’ dhe pastaj, kur e kishte mbushur hapësirën ndërmjet dy anëve të malit 

[tha]: ‘Fryni zjarrit!’ dhe pastaj, kur e kishte bërë hekurin të shkëlqente si zjarr, 

tha: ‘Ma sillni metalin e shkrirë ta derdhim mbi të!’ 
97

 Armiqtë e tyre nuk mund 

t’i ngjiteshin pengesës, as s’mund ta shponin, 
98

 dhe ai tha: ‘Kjo është mëshirë 

nga Zoti im. Por kur të përmbushet premtimi i Zotit tim, Ai do ta bëjë këtë 

pengesë rrafsh me tokë: premtimi i Zotit tim realizohet gjithmonë.’ 
99

 Në atë 

Ditë, Ne do t’i lëmë të vërshojnë kundër njëri-tjetrit si dallgë dhe pastaj do t’i 

fryhet Trumpetës dhe Ne do t’i tubojmë të gjithë së bashku. 
100

 Ne do t’ua 

tregojmë Ferrin mosbesimtarëve, 
101

 atyre që sytë i kishin të verbër ndaj shenjave 

të Mija, atyre që nuk ishin në gjendje të dëgjonin. 
102

 A menduan se mund t’i 

merrnin shërbyesit e Mi për padronë në vend se Mua a? Ne e kemi përgatitur 

Ferrin si vend-pushim të mosbesimtarëve. 

103
 Thuaj [Profet]: ‘A t’ju tregojmë ne

b
 se kush ka më së shumti për të humbur 

nga veprimet e veta, 
104

 përpjekjet e të cilëve në këtë botë janë të kequdhëzuara, 

madje edhe kur mendojnë se po bëjnë vepra të mira? 
105

 Janë ata që nuk besojnë 

në mesazhet e Zotit të vet dhe refuzojnë se do ta takojnë Atë.’ Veprat e tyre 

 
a
 Fjalë për fjalë ‘ai me dy brirë’, që nga disa thuhet të jetë Aleksandri i Madh. 

b
 Kjo ‘ne’ me sa duket i referohet Profetit dhe komunitetit të vet të besimtarëve. 
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tkurren në asgjë: në Ditën e Ringjalljes Ne nuk do t’u japim kurrfarë peshe. 

106
 Shpagimi i tyre për atë se nuk besuan dhe u tallën me mesazhet e Mija dhe të 

dërguarit e Mi – do të jetë Ferri. 
107

 Por atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira 

do t’u jepen Kopshtet e Parajsës. 
108

 Aty do të mbesin, duke mos dashur të 

largohen kurrë. 

109
 Thuaj [Profet]: ‘Sikur tërë oqeani

a
 të ishte bojë për t’i shkruar fjalët e Zotit 

tim, ai do të thahej para se të shtereshin ato fjalë’ – madje edhe po t’ia shtonim 

edhe një oqean atij. 
110

 Thuaj: ‘Unë jam veç qenie njerëzore, si ju, të cilës i është 

shpallur se Zoti juaj është Një. Kushdo që frikësohet
b
 ta takojë Zotin e vet duhet 

të bëjë vepra të mira dhe të mos i japë askujt hise në adhurimin që i takon Zotit të 

vet.’ 

 

 

 

 

 
a
 Termi bahr i referohet të gjitha ujërave të gjera. 

b
 Shih shënimin për 10:7: “apo ‘pret’ (një nga kuptimet e yarjuna).” 
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Përshkrimi para kaptinës nga Abdel Haleem: 

Sura Mekase që e merr emrin nga Fjetësit e Shpellës, rrëfimi i të cilëve zë vend të 

spikatur në kaptinë (vargjet 9–26). Kjo kaptinë merret edhe me dy rrëfime të tjera: 

takimin e Musait me një figurë të paidentifikuar (vargjet 60–82) dhe rrëfimin e 

Dhulkarnejnit (vargjet 83–99). Për njerëzit e Mekës është parashtruar një alegori: 

alegoria e kopshteve të lezetshme që i përkasin një njeriu arrogant e mosmirënjohës, të 

cilin Zoti e shndërron në pluhur. Kaptina hapet dhe mbyllet me referenca në vetë 

Kuranin. 
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