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Shënim për metodologjinë 

 

Burim për kërkim është “Kurani i shqipëruar”. Janë nxjerrë paragrafet që  

përmbajnë “mirënjoh” dhe “falënder” aty ku flitet për mirënjohjen. Nuk janë 

përfshirë pjesët ku flitet për mosmirënjohjen. Gjetja është bërë me search (kërkim 

në Word), nga fillimi deri në fund. 
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2: 

 

49-57 

49
 Kujtojeni kur Ne ju shpëtuam nga populli i Faraonit, që ju nënshtruan me 

torturë të tmerrshme, duke jua vrarë djemtë brutalisht e duke jua kursyer veç gratë 

– kjo ishte sprovë e madhe nga Zoti juaj – 
2:50 

dhe kur Ne e ndamë detin mëdysh 

për ju, duke ju shpëtuar kështu dhe duke e fundosur popullin e Faraonit mu para 

syve tuaj. 
51

 Ne i caktuam dyzet net për Musain [në Malin Sinai] dhe pastaj, gjersa 

ai ishte larg, ju nisët ta adhuroni viçin – gabim i tmerrshëm. 
52

 Madje edhe atëherë 

Ne ju falëm, që të mund të ishit falënderues. 

 
53

 Kujtojeni kur Ne ia dhamë Musait Shkrimin e Shenjtë dhe mënyrën për të 

dalluar [të drejtën dhe të gabuarën], që të mund të ishit të udhëzuar. 
54

 Musai i tha 

popullit të tij: ‘Populli im, e keni dëmtuar veten duke e adhuruar viçin, kështu që 

pendohuni te Bërësi juaj dhe vritni [fajtorët ndërmjet] jush. Kjo është më e mira 

që mund ta bëni në sytë e Bërësit tuaj.’ Ai e pranoi pendimin tuaj: Ai është 

Gjithmonë-I Dhembshuri dhe Më Mëshirëploti. 
55

 Kujtojeni kur thatë: ‘Musa, nuk 

do të të besojmë deri kur ta shohim Zotin ballë për ballë.’ Për shkak të kësaj, ju 

goditën rrufe gjersa vështronit. 
56

 Pastaj Ne ju ringjallëm pas vdekjes suaj, që të 

mund të ishit falënderues. 
57

 Ne i bëmë retë t’ju mbulojnë me hije dhe zbritëm 

mana dhe thëllëza, duke thënë: ‘Hani gjërat e mira që Ne i kemi furnizuar për ju.’ 

Nuk ishim Ne të dëmtuarit; ata e dëmtuan veten. 

 

149-152 

 
149

 [Profet,] kudoqoftë të kesh filluar, ktheje fytyrën tënde në drejtimin e 

Xhamisë së Shenjtë – kjo është e vërteta nga Zoti yt: Ai nuk është i painformuar 

për atë që e bën ti – 
2:150

 kudoqoftë të kesh filluar, ktheje fytyrën tënde në drejtimin 

e Xhamisë së Shenjtë; kudoqofshi cilido nga ju, ktheni fytyrat tuaja drejt saj, që 

njerëzit të mos mund të kenë argument kundër jush
a
 – përveç keqbërësve ndër ta: 

mos ua keni frikën atyre; ma keni frikën Mua – kështu që Unë të mund ta përsosi 

mirësinë Time mbi ju dhe të mund të jeni të udhëzuar, 
151

 sikur që Ne
b
 e kemi 

dërguar në mesin tuaj një Të Dërguar tuajin t’jua recitojë shpalljet Tona, t’ju 

pastrojë dhe t’jua mësojë Shkrimin e Shenjtë, urtinë dhe gjërat [e tjera] që nuk i 

keni ditur. 
152

 Pra kujtomëni Mua; Unë do t’ju kujtoj juve. Jini falënderues ndaj 

meje dhe kurrë mosmirënjohës. 

 

 

a
 Edhe çifutët edhe politeistët e kontestonin zgjedhjen e kiblës (drejtimit të lutjeve) për arsyet e tyre. 

b
 Vërejeni zhvendosjen në përemër nga njëjës në shumës të madhështisë  
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168-173 

 
168

 Njerëz, hajeni atë që është e mirë dhe e ligjshme nga toka dhe mos i ndiqni 

gjurmët e Satanit, se ai është armik i juaji i betuar. 
169

 Ai gjithmonë ju nxit ta bëni 

atë që është e keqe dhe e pahijshme, të thoni për Zotin gjëra që në të vërtetë nuk i 

dini.
a
 

2:170
 Por kur atyre u thuhet: ‘Ndiqeni mesazhin që e ka zbritur Zoti’, 

përgjigjen: ‘Ne i ndjekim rrugët e etërve tanë.’ Çka?! Edhe pse etërit e tyre nuk 

kuptonin asgjë dhe nuk ishin të udhëzuar? 
171

 T’i thërrasësh mosbesimtarët është 

si një bari që thërret gjëra që nuk dëgjojnë asgjë pos një britmë dhe një klithmë: 

ata janë të shurdhër, memecë dhe të verbër dhe nuk kuptojnë asgjë. 
172

 Ju që besoni, 

hajini gjërat e mira që Ne i kemi furnizuar për ju dhe i jini mirënjohës Zotit, nëse 

është Ai – Ai që e adhuroni. 
173

 Ai jua ka ndaluar veç kafshën e ngordhur, gjakun, 

mishin e derrit dhe kafshët mbi të cilat është thirrur çfarëdo emri tjetër pos i Zotit. 

Por nëse kushdo detyrohet të hajë gjëra të tilla nga uria, e jo nga dëshira a teprimi, 

nuk bën asnjë mëkat: Zoti është më mëshirëploti dhe më falësi. 

 

183-186 

 
183

 Ju që besoni, agjërimi është urdhëruar për ju, siç ishte urdhëruar për ata 

para jush, që të mund të jeni të vetëdijshëm për Zotin. 
184

 Agjëroni për një numër 

të caktuar të ditëve, por nëse dikush nga ju është i sëmurë, apo në udhëtim – në 

ditë të tjera më vonë. Për ata që mund të agjërojnë veç me vështirësi të 

jashtëzakonshme, ka mënyrë për kompensim: ushqejeni një person në nevojë. Por 

nëse dikush bën mirë vullnetarisht, është më mirë për të dhe agjërimi është më i 

mirë për ju, veç po ta dinit. 
185

 Ishte pikërisht muaji i Ramazanit në të cilin Kurani 

u shpall si udhëzim për njerëzimin, si mesazhe të qarta që japin udhëzim dhe që 

bëjnë dallim ndërmjet të drejtës dhe të gabuarës. Pra kushdo nga ju që është 

prezent në atë muaj do të duhej të agjërojë dhe kushdo që është i sëmurë apo në 

udhëtim duhet t’i kompensojë ditët e humbura duke agjëruar në ditë të tjera më 

vonë. Zoti do lehtësi për ju, e jo vështirësi. Ai do që ju ta përfundoni periudhën e 

përcaktuar dhe ta madhëroni Atë që ju ka udhëzuar, që të mund të jeni falënderues. 

186
 [Profet,] nëse shërbyesit E Mi të pyesin për Mua, Unë jam afër. Unë i përgjigjem 

atyre që më thërrasin Mua, pra le të më përgjigjen Mua dhe le të besojnë në Mua, 

që të mund të jenë të udhëzuar. 

 

 

4: 

 

 

a
 Shih 6:138, 145 
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142-149 

 
142

 Hipokritët provojnë ta mashtrojnë Zotin, por është Ai që i bën ata të 

mashtrohen. Kur ngriten në këmbë për t’u lutur, e bëjnë këtë kaq ngadalë, duke u 

kallëzuar para njerëzve dhe e kujtojnë Zotin veç pak, 
143

 duke u lëkundur tërë 

kohën ndërmjet kësaj dhe asaj, duke mos i takuar as njërës anë as tjetrës. Nëse Zoti 

e lë dikë të devijojë, [ti Profet] nuk do t’ia gjesh kurrë një rrugë. 
144

 Ju që besoni, 

mos i merrni mosbesimtarët për aleatë dhe mbrojtës në vend të besimtarëve: a doni 

t’i ofroni Zotit provë të qartë kundër jush? 
145

 Hipokritët do të jenë në thellësitë 

më të ulëta të Ferrit dhe nuk do ta gjeni askë t’iu ndihmojë. 
146

 Kjo nuk vlen për 

ata që pendohen, i përmirësojnë rrugët e tyre, mbahen fort për Zotin dhe ia 

kushtojnë fenë e tyre plotësisht Atij: këta do t’i bashkojnë me besimtarët dhe Zoti 

do t’u japë besimtarëve shpërblim të fuqishëm. 
147

 Pse do t’ju bënte Zoti të vuanit 

torturë nëse jeni falënderues dhe besoni në Të? Zoti e shpërblen gjithmonë 

mirënjohjen dhe di gjithçka. 
148

 Zotit nuk i pëlqen që fjalët e këqija të bëhen 

publike pos nëse dikush është dëmtuar: Ai është gjithë-dëgjues dhe i gjithë-ditur. 

149
 Nëse bëni mirë, haptas a në fshehtësi, apo nëse e falni ndëshkimin për diçka të 

keqe,
a
 atëherë Zoti është më falësi dhe fuqiploti. 

 

 

  

 

a
 Razi sugjeron që kjo domethënë: nëse hipokritët pendohen, besimtarët nuk duhet t’i thumbojnë për atë 

që e kanë bërë në të shkuarën. 
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6-7 

 
6
 Ju që besoni, kur doni të luteni, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri te 

bërrylat, fshini kokat, lani shputat deri te nyjat dhe, nëse duhet,
a
 lajeni tërë trupin 

tuaj. Nëse dikush nga ju është i sëmurë apo në udhëtim, apo sapo është çliruar nga 

një nevojë natyrore, apo kishte kontakt intim me një grua dhe nuk mund të gjejë 

ujë, atëherë merreni ca rërë të pastër dhe fshijeni fytyrën dhe duart me të. Zoti nuk 

dëshiron t’ju bëjë fare ngarkesë: Ai veç dëshiron t’ju pastrojë dhe ta përsosë 

bekimin E Tij në ju, që të mund të jeni falënderues.
b
 
7
 Kujtojeni bekimin e Zotit 

në ju dhe zotimin që e dhatë kur thatë: ‘Dëgjojmë dhe bindemi.’  Jini të 

vetëdijshëm për Zotin: Zoti ka njohuri të plotë për fshehtësitë e zemrës. 

 

87-89 

 
87

 Ju që besoni, mos i ndaloni gjërat e mira që Zoti i ka bërë të ligjshme për ju 

– mos i tejkaloni kufijtë: Zoti nuk i do ata që i tejkalojnë kufijtë – 
88

 por hani gjërat 

e ligjshme e të mira që Zoti i furnizon për ju. Jini të vetëdijshëm për Zotin, në të 

cilin besoni. 
89

 Zoti nuk ju merr [në përgjegjësi] për atë që është e pamend në 

betimet tuaja,
c
 veç për betimet obliguese: shlyerja për shkeljen e një betimi është 

t’i ushqeni dhjetë njerëz të varfër me ushqim të barasvlefshëm me atë që normalisht 

do t’jua jepnit familjeve tuaja, apo t’i vishni, apo ta çlironi një skllav – nëse një 

person nuk mund t’i gjejë mjetet, duhet të agjërojë tri ditë. Kjo është shlyerja për 

shkeljen e betimeve tuaja – mbani betimet tuaja. Në këtë mënyrë Zoti jua qartëson 

shpalljet E Tij, që të mund të jeni falënderues. 

 

 

  

 

a
 p.sh. pas marrëdhënies seksuale apo shkarkimit të spermës. 

b
 ‘Përsosja e bekimit’ shihet në udhëzimin e besimtarëve që ta shmangin atë që është e papastër në ushqim 

dhe të pastrohen para adhurimit. Kjo vërehet edhe në 4:43, ku është një udhëzim për t’u pastruar para 

lutjes duke e pasuar një udhëzim për të qenë larg nga ndotja e veprave të pamoralshme të përmendura në 

vargjet e mësipërme. 

c
 Disa myslimanë u betuan të hiqnin dorë nga bota dhe të mos hanin ushqime të caktuara të mira as të 

vishnin rroba të mira dhe kur atyre iu tha se kjo ishte e gabuar, e pyetën Profetin se çka do të mund të 

bënin për betimet e tyre. 
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51-53 

51 
    Përdore Kuranin 

 për t’i paralajmëruar ata që frikësohen 

 se do të mblidhen para Zotit të tyre – 

 pos Tij nuk do të ketë për ta 

 as mbrojtës as ndërmjetës – 

 që të kenë kujdes. 

52 
Dhe mos i dëbo 

 ata që e thërrasin Zotin e tyre 

 mëngjes-e-mbrëmje 

 duke e kërkuar Fytyrën [apo Esencën] E Tij
a
 

 ti nuk je në asnjë mënyrë 

 përgjegjës për ta, 

 as ata për ty; 

 po t’i dëboje besimtarët, 

 do të bëheshe një nga keqbërësit. 

53 
Ne i kemi bërë disa nga ta 

 sprovë për të tjerët, 

 për t’i bërë mosbesimtarët të thonë: 

 “A janë këta ata njerëz 

 që Zoti i ka favorizuar 

 nga mesi ynë?” 

 A nuk e di Zoti më së miri 

 se kush janë mirënjohësit? 

 

 

  

 

a
 ‘Kënaqësinë/miratimin E Tij’, apo ‘ta shohin fytyrën E Tij’ (shih ‘The Face, Divine and Human in 

the Qur’an’, tek Abdel Haleem, Understanding the Qur’an, 107–22); shih edhe 92:19-21. 
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54-58 

 
54

 Zoti juaj është Zoti, që i krijoi qiejt dhe tokën për gjashtë Ditë, pastaj u 

vendos në fron; Ai e bën natën ta mbulojë ditën në ndjekje të shpejtë; Ai e krijoi 

diellin, hënën dhe yjet që të jenë nën-shërbyes ndaj komandës Së Tij; tërë krijimi 

dhe komanda i përkasin Atij. Lartësuar qoftë Zoti, Zoti i të gjitha botëve! 

55
 Thirreni Zotin tuaj përulësisht dhe privatisht – Ai nuk i do ata që i kalojnë 

kufijtë E Tij: 
56

 mos e korruptoni vendin pasi të jetë ndrequr si duhet – thirreni 

Atë duke u frikësuar dhe duke shpresuar. Mëshira e Zotit është pranë atyre që 

bëjnë mirë. 
57

 Është Zoti që i dërgon erërat, duke e sjellë lajmin e mirë të mirësisë 

Së Tij që po vjen dhe kur ato t’i kenë mbledhur retë e rënda, Ne i çojmë në tokë të 

vdekur kur bëjmë të bjerë shi, duke i nxjerrë të gjitha llojet e të korrave, pikërisht 

siç do t’i nxjerrim të vdekurit. A nuk do të reflektoni? 
58

 Bimësia del me bollëk nga 

toka e mirë, nga vullneti i Zotit të saj, por nga toka e keqe del veç pakicë: Ne ua 

shpjegojmë Shpalljet Tona në mënyra të ndryshme atyre që falënderojnë. 

 

142-144 

 
142

 Ne i caktuam tridhjetë net për Musain, e pastaj i shtuam edhe dhjetë të tjera: 

afati i caktuar nga Zoti i tij u krye për dyzet net. Musai i tha të vëllait Harunit: ‘Më 

zëvendëso te populli im: vepro drejt dhe mos e ndiq rrugën e  atyre që përhapin 

korrupsion.’ 
143

 Kur Musai erdhi për takimin dhe Zoti i tij i foli, ai tha: ‘Zoti im, 

shfaqmu: më lejo të të shoh!’ Ai tha: ‘Mua nuk do të më shohësh kurrë, por shikoje 

atë mal: nëse mbetet i patundur, do të më shohësh’ dhe kur Zoti i tij iu zbulua 

malit, e bëri copë e grimë: Musai ra pa ndjenja. Kur u këndell, tha: ‘Lavdet qofshin 

për Ty! Të kthehem me pendesë! Jam i pari që besoj!’ 
144

 Ai tha: ‘Musa, Unë të kam 

ngritur mbi njerëzit e tjerë me mesazhet E Mija [duke të t’i dhënë] dhe duke të të 

folur: mbahju asaj që ta kam dhënë; ji nga ata që falënderojnë.’ 
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26-29 

 
26

 Kujtoni kur ishit të paktë në numër, të viktimizuar në vend, të frikësuar se 

njerëzit mund t’ju kapnin, por Zoti ju strehoi dhe ju forcoi me ndihmën E Tij dhe 

ju furnizoi me gjëra të mira që të mund të ishit mirënjohës. 
27

 Besimtarë, mos e 

tradhtoni Zotin dhe Të Dërguarin, apo me qëllim ta tradhtoni besimin [e njerëzve 

të tjerë] në ju. 
28

 Jini të vetëdijshëm se pasuritë tuaja dhe fëmijët tuaj janë veç sprovë 

dhe se ka shpërblim të jashtëzakonshëm me Zotin. 
29

 Besimtarë, nëse qëndroni të 

vetëdijshëm për Zotin, Ai do t’jua japë një kriter [për ta dalluar të drejtën nga e 

gabuara] dhe do t’jua shlyejë veprat tuaja të këqija dhe do t’ju falë: favori i Zotit 

është i madh vërtet. 

 

 

10: 

 

5-10 

 5
 Është Ai që e bëri diellin rrezatim ndriçues dhe hënën dritë, duke i përcaktuar 

fazat për të që të mund ta dinit numrin e viteve dhe si ta llogaritni kohën. Zoti nuk 

i krijoi të gjitha këto pa destinim të vërtetë; Ai ua shpjegon shenjat E Tij atyre që 

kuptojnë. 
6
 Në ardhjen e njëpasnjëshme të natës dhe ditës dhe në atë që e krijoi 

Zoti në qiej dhe tokë vërtet ka shenja për ata që janë të vetëdijshëm për Të. 
7
 Ata 

që nuk presin
a
 të na takojnë dhe janë të kënaqur me jetën e kësaj bote, duke u 

kënaqur me të dhe duke mos ua vënë veshin shenjave Tona, 
8
 do ta kenë Zjarrin 

për shtëpi të veten për shkak të asaj që e kanë bërë dikur. 
9
 Por sa u përket atyre që 

besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t’i udhëzojë për shkak të besimit të 

tyre. Lumenjtë do të rrjedhin te këmbët e tyre në Kopshtet e Lumturisë Supreme. 

10:10
 Lutja e tyre në to do të jetë: ‘Lâvdi qoftë për Ty, Zot!’, përshëndetja e tyre: 

‘Paqe’ dhe pjesa e fundit e lutjes së tyre: ‘Lâvdi e falënderimi qoftë për Zotin, Zotin 

e Botëve.’ 

 

 

 

 

 

a
 Apo ‘frikësohen’ (një nga kuptimet e yarjuna). 
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5-8 

 5
 Ne e dërguam Musain me shenjat Tona: ‘Nxirre popullin tënd nga thellësitë 

e errësirës në dritë. Kujtojua Ditët e Zotit
a
: vërtet në këtë ka shenja për çdo person 

të qëndrueshëm e falënderues.’ 
6
 Dhe kështu Musai i tha popullit të tij: ‘Kujtojeni 

bekimin e Zotit mbi ju kur ju shpëtoi nga njerëzit e Faraonit, që po ju shkaktonin 

vuajtje të tmerrshme, duke jua therur djemtë dhe duke jua kursyer veç gratë – kjo 

ishte sprovë e rëndë nga Zoti juaj! 
7
 Kujtojeni se Ai premtoi: "Në qofshi 

falënderues, Unë absolutisht ju siguroj se do t’ju jap më shumë, por në qofshi 

jofalënderues...
b
 Ndëshkimi Im është vërtet i tmerrshëm." ’  

8
 Dhe Musai tha: 

‘Edhe nëse ju, bashkë me të gjithë të tjerët në tokë, jeni jofalënderues, Zoti është i 

vetë-mjaftueshëm, i denjë për tërë admirimin.’ 

 

35-41 

 35
 Kujtojeni kur Ibrahimi tha: ‘Zot, bëje të sigurt këtë qytet! Mbromë mua dhe 

pasardhësit e mi nga idhujtaria, 
36

 Zot, [idhujt] kanë devijuar shumë njerëz! 

Kushdo që më ndjek është me mua, por sa i përket kujtdo që nuk më bindet – Ti 

je sigurisht falës dhe mëshirëplotë. 
37

 Zoti Ynë, i kam vendosur disa nga 

pasardhësit e mi në një luginë të papunuar, afër Shtëpisë Sate të Shenjtë, Zot, ashtu 

që të mund të vazhdojnë të falen. Bëri zemrat e njerëzve të kthehen kah ata dhe 

furnizoji me produkte, ashtu që të mund të jenë falënderues. 
38

 Zoti Ynë, Ti e di 

mirë atë që e fshehim dhe atë që e shfaqim: asgjë prej gjëje nuk është e fshehur nga 

Zoti, as në tokë as në qiell. 
39

 Admirimi qoftë për Zotin, që ma ka dhuruar Ismailin 

dhe Is’hakun në pleqërinë time: Zoti im i dëgjon të gjitha lutjet! 
14:40

 Zot, bëj që 

unë dhe pasardhësit e mi të mund të falemi vazhdimisht. Zoti ynë, pranoje lutjen 

time. 
41

 Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në Ditën e Vlerësimit.’ 

 

  

 

a
 Kohët kur Zoti i veçoi për favor të veçantë apo për vuajtje (krahaso me 2:30-61). 

b
 Këtu Nouman Ali Khan te ligjërata “Gratitude: A Way of Life” tregon se në arabisht janë tri pika dhe se 

fjalia vijuese është e ndarë nga kjo. Kjo fjali është “nëse...” pa “atëherë...”. Po ashtu, Nouman thekson se 

është ndër herat e rralla ku Zoti i referohet vetes me Unë në vend se me Ne (shënime të shqipëruesit). 
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16: 

 

10-17 

 16:10
 Është Ai që e zbret ujin për ju nga qielli, nga i cili vjen një pije për ju dhe 

shkurret me të cilat i ushqeni kafshët tuaja. 
11

 Me të Ai rrit për ju drithëra, ullinj, 

palma, hardhi dhe të gjitha llojet e kulturave të tjera. Vërtet ka shenjë në këtë për 

ata që reflektojnë. 
12

 Me komandën E Tij i ka bërë ditën dhe natën, diellin, hënën 

dhe yjet – të gjitha për përfitimin tuaj. Vërtet ka shenja në këtë për ata që e përdorin 

gjykimin e tyre të shëndoshë. 
13

 Ai i ka bërë për përfitimin tuaj gjërat e shumë-

ngjyrta që i ka shumëfishuar në tokë. Vërtet ka shenja në këtë për ata që e marrin 

shumë seriozisht. 
14

 Është Ai që e bëri detin në dobi tuajën: ju hani peshq të freskët 

nga ai dhe nxirrni stoli të çmuara për t’i veshur; i shihni anijet tek i çajnë valët e 

tij ashtu që të mund të shkoni në kërkim të dhuratave bujare Të Tij dhe të 

falënderoheni. 
15

 Ai i ka bërë malet të qëndrojnë fort në tokë, për ta parandaluar të 

lëkundet nën ju dhe lumenjtë e shtigjet që të mund ta gjeni rrugën tuaj, 
16

 dhe 

objektet e dalluara të peisazhit dhe yjet për t’i udhëzuar njerëzit. 
17

 A mund të 

krahasohet Ai që krijon me atë që s’mund të krijojë? Pse nuk po jeni të 

vëmendshëm? 

 

78-83 

 78
 Është Zoti Ai që ju nxori nga brendësia e nënave tuaja duke mos ditur ju 

asgjë dhe ju dha dëgjim e të pamur e mendje, që të mund të ishit falënderues. 
79

 A 

nuk i shohin shpezët që janë bërë të fluturojnë nëpër ajrin në qiell? Asgjë nuk i 

mban lart pos Zotit. Vërtet ka shenja në këtë për ata që besojnë. 
16:80

 Është Zoti Ai 

që ju ka dhënë vend të pushimit në shtëpitë tuaja dhe nga lëkurat e kafshëve ju ka 

ndërtuar shtëpi që ju duken të lehta [të merreni me to] kur udhëtoni dhe kur e 

ngritni një kamp; veshje dhe komoditet për ca kohë nga leshi, gëzofi dhe jelet e 

tyre. 
81

 Është Zoti Ai që ju ka dhënë hije nga ato që i ka krijuar dhe vende të 

strehimit në male; veshje për t’ju mbrojtur nga nxehtësia dhe veshje për t’ju 

mbrojtur në luftërat tuaja. Në këtë mënyrë Ai i përsos bekimet E Tij mbi ju, që të 

mund t’i kushtoheni. 
82

 Por nëse shmangen [Profet], obligimi yt i vetëm është ta 

përcjellësh mesazhin qartë. 
83

 Ata i dinë bekimet e Zotit, por refuzojnë t’i njohin 

publikisht: shumica nga ta janë mosmirënjohës. 
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114-124 

 114
 Pra hani nga gjërat e mira e të ligjshme që jua ka siguruar Zoti dhe jini 

falënderues për bekimet E Tij,
a
 nëse është Ai - ai që e adhuroni. 

115
 Ai jua ka ndaluar 

veç këto gjëra: cofëtinën, gjakun, mishin e derrit dhe kafshët mbi të cilat është 

thirrur çfarëdo emri tjetër pos i Zotit. Por nëse kushdo detyrohet nga uria, duke 

mos e dëshiruar atë as duke mos e tejkaluar nevojën e tij urgjente, Zoti është falës 

dhe mëshirëplotë. 
116

 Mos thoni gabimisht: ‘Kjo është e ligjshme dhe ajo është e 

ndaluar’, duke shpikur rrenë për Zotin: ata që shpikin rrena për Zotin nuk do të 

përparojnë – 
117

 mund të kenë pak kënaqësi, por i pret ndëshkim i dhembshëm. 

118
 [Profet,] Ne ua ndaluam çifutëve ato për të cilat të treguam.

b
 Nuk i kemi 

dëmtuar; e dëmtuan veten. 
119

 Por ndaj atyre që bëjnë gabim nga padituria dhe 

pastaj pendohen e bëjnë përmirësime, Zoti juaj është më falësi dhe më 

mëshirëploti. 

 16:120
 Ibrahimi ishte vërtet shembull: i bindur devotshmërisht ndaj Zotit dhe i 

sinqertë në besim. Nuk ishte idhujtar; 
121

 ishte falënderues për bekimet e Zotit që 

e zgjodhi dhe e udhëzoi në rrugë të drejtë. 
122

 Ne i dhamë bekime në këtë botë dhe 

është ndër të ndershmit në Të Përtejmen. 
123

 Pastaj të shpallëm [Muhamed]: 

‘Ndiqe mënyrën e besimit të Ibrahimit, njeri i besimit të pastër që nuk ishte 

idhujtar.’ 
124

 Sabathi ishte bërë i detyrueshëm veç për ata që kishin dallime rreth 

tij. Në Ditën e Ringjalljes Zoti juaj do të gjykojë ndërmjet tyre në lidhje me 

dallimet e tyre. 

 

 

17: 

 

1-3 

1
 Lâvdi është për Atë që e bëri shërbyesin E Tij të udhëtojë natën nga vendi i 

shenjtë i adhurimit në vendin më të largët të adhurimit, ambientet e të cilit Ne i 

kemi bekuar, për t’ia treguar disa nga shenjat Tona: veç Ai është Gjithë-Dëgjuesi, 

Gjithë-Pamësi. 
2
 Ne po ashtu ia dhamë Musait Shkrimin e Shenjtë dhe e bëmë 

udhëzues për Fëmijët e Izraelit. ‘Mos ia besoni veten askujt pos Meje, 
3
 ju pasardhës 

të atyre që i bartëm me Nuhun: ai ishte vërtet shërbyes falënderues.’ 

 

 

 

a
 Për dallim nga njerëzit mosmirënjohës që sapo u përmendën. 

b
 Në një shpallje të mëhershme (shih 6:146). 



   Falënderimi dhe mirënjohja në Kuran  

15 

 

15-21 

15
 Kushdo që e pranon udhëzimin e bën këtë për të mirën e tij; kushdo që 

devijon e bën në rrezik të vetin. Asnjë shpirt nuk do ta bartë barrën e tjetrit dhe 

Ne nuk ndëshkojmë deri kur ta kemi çuar një të dërguar. 
16

 Kur vendosim ta 

shkatërrojmë një qytet, i urdhërojmë ata që janë korruptuar me pasuri [për t’u 

reformuar], por ata rrinë [duke këmbëngulur] në mos-bindjen [e tyre]; vendimi 

Ynë dënues përmbushet dhe i shkatërrojmë plotësisht. 
17

 Sa shumë breza i kemi 

shkatërruar që nga Nuhu! Zoti yt i njeh dhe i vëzhgon mëkatet e shërbyesve Të Tij 

fare mirë. 
18

 Nëse dikush e ka merak [veç] jetën që kalon shpejt, shpejtojmë çkado 

që shpejtojmë në të, për këdo që duam; në fund e kemi përgatitur Ferrin për të që 

të digjet në të, i çnderuar e i refuzuar. 
19

 Por nëse dikush e ka merak jetën vijuese 

dhe përpiqet për të si duhet, si besimtar i vërtetë, përpjekja e tij do të falënderohet. 

17:20
 Edhe këtyre të dytëve edhe atyre të parëve, ua japim ca nga mirësitë e Zotit 

tënd. [Profet,] mirësia e Zotit tënd nuk është e kufizuar – 
21

 shih si u kemi dhënë 

disave më shumë se të tjerëve – por E Përtejmja mban grada më të larta dhe favore 

më të mëdha. 

 

 

21: 

 

78-82 

78
 Dhe kujtoje Dautin dhe Sulejmanin, kur gjykuan në lidhje me fushën në të 

cilën endeshin e kullotnin delet. Ne e dëshmuam gjykimin e tyre 
79

 dhe e bëmë 

Sulejmanin ta kuptojë rastin [më mirë], megjithëse i dhamë urti dhe njohuri të 

shëndoshë të dyve. I bëmë malet dhe shpezët t’i festojnë lavdet Tona me Dautin – 

i bëmë të gjitha këto gjëra – 
21:80

 e mësuam si të bëjë parzmore të blinduara për të 

mirën tuaj [njerëz], për t’ju mbrojtur në luftërat tuaja, por a jeni mirënjohës për 

këtë? 
81

 E shfrytëzuam erën e stuhishme për Sulejmanin, ashtu që shpejtoi sipas 

urdhrit të tij në tokën që e patëm bekuar – Ne kemi njohuri për të gjitha gjërat – 

82
 dhe i bëmë disa nga xhindët

a
 të nënshtruar ndaj tij, të zhyten për të dhe të bëjnë 

punë të tjera. Ne po i mbikëqyrnim. 

 

 

 

 

a
 Krahaso me 34:12-13 
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22: 

 

36-37 

36
 Ne i kemi bërë devetë

a
 pjesë të riteve të shenjta të Zotit për ju. Ka shumë të 

mira në to për ju, pra thirreni emrin e Zotit mbi to gjersa rreshtohen për flijim, 

pastaj, kur të kenë rënë të vdekura, ushqejeni veten dhe ata që nuk kërkojnë, si 

edhe ata që kërkojnë. Ne jua kemi nënshtruar ato që të mund të jeni falënderues. 

37
 As mishi as gjaku i tyre nuk e arrin Zotin por përkushtimi juaj. Ai jua ka 

nënshtruar ato që të mund ta lavdoni Zotin se ju ka udhëzuar. 

 

 

  

 

a
 Termi budn mund t’u referohet ose deveve ose lopëve. 
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23: 

 

78-98 

78
 Është Zoti që ju pajisi me dëgjim, shikim dhe zemra – sa rrallë jeni 

mirënjohës! 
79

 Është Ai që ju bëri të shumoheni në tokë. Është Ai tek i cili do t’ju 

mbledhin: 
23:80

 është Ai që jep jetë dhe vdekje; ndërrimi i natës dhe ditës varet nga 

Ai; a nuk do t’i përdorni mendjet? 
81

 Por, si të tjerët para tyre, 
82

 thonë: ‘Çka? Kur 

vdesim dhe kthehemi në pluhur e eshtra, vërtet do të ringjallemi? 
83

 Kemi dëgjuar 

premtime të tilla më parë, si edhe para-ardhësit tanë. Këto janë veç fabula të lashta.’ 

84
 Thuaj [Profet]: ‘Kush e zotëron tokën dhe tërë ato që jetojnë në të, nëse dini [kaq 

shumë]?’ 
85

 dhe do të përgjigjen: ‘Zoti.’ Thuaj: ‘A nuk do të jeni të vëmendshëm?’ 

86
 Thuaj: ‘Kush është Zoti i shtatë qiejve? Kush është Zoti i Fronit të Fuqishëm?’ 

87
 dhe do të përgjigjen: ‘Zoti.’ Thuaj: ‘A nuk do të jeni të vëmendshëm?’ 

88
 Thuaj: 

‘Kush e mban kontrollin e gjithçkaje në dorën E Tij? Kush mbron, gjersa nuk ka 

mbrojtje ndaj Tij, nëse dini [kaq shumë]?’ 
89

 dhe do të përgjigjen: ‘Zoti.’ Thuaj: 

‘Atëherë si mund të jeni kaq thellë në deluzion?’ 
23:90

 Ç’është e vërteta, Ne ua sollëm 

të vërtetën dhe ata po gënjejnë. 
91

 Zoti nuk ka pasur fëmijë kurrë. As nuk ka ndonjë 

zot krahas Tij – po të kishte, secili zot do ta ndante anash krijimin e tij dhe do të 

provonte t’i mposhtte të tjerët. Zoti qoftë i lartësuar mbi atë që e përshkruajnë! 

92
 Ai e di atë që është e padukshme si dhe atë që është e dukshme; Ai është larg mbi 

çdo partner që e pretendojnë për Të. 
93

 Thuaj: ‘Zot, nëse do të ma shfaqësh 

ndëshkimin që ua ke premtuar, 
94

 atëherë Zot, mos më përfshij ndër keqbërësit!’ 

95
 Sigurisht që jemi të aftë të ta shfaqim ndëshkimin që ua kemi premtuar. 

96
 Zmbrapse të keqen me të mirë – Ne jemi plotësisht të informuar për atë që na e 

mveshin – 
97

 dhe thuaj: ‘Zot, strehohem me Ty nga nxitjet zemëruese të të këqijve; 

98
 kërkoj strehë me ty, Zot, që të mos më vijnë pranë.’ 
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25: 

 

53-62 

53
 Është Ai që i lëshoi dy trupa të ujit rrjedhës, një i ëmbël e i freskët dhe tjetri 

me kripë e i hidhur dhe vuri pengesë të pakapërcyeshme ndërmjet tyre. 
54

 Është Ai 

që krijon qenie njerëzore nga lëngu, pastaj i bën të afërm me lidhje gjaku e me 

martesë: Zoti juaj është i gjithë-fuqishëm! 
55

 E megjithatë në vend të Zotit 

adhurojnë gjëra që as s’mund t’u sjellin dobi as t’i dëmtojnë: mosbesimtari 

gjithmonë ia ka kthyer shpinën Zotit të tij. 
56

 Ne të dërguam veç për të dhënë lajme 

të mira dhe paralajmërim. 
57

 Thuaj: ‘Nuk po kërkoj ndonjë shpërblim nga kjo, por 

kushdo që dëshiron duhet ta marrë një rrugë kah Zoti i tij.’ 
58

 Kijeni besimin në 

Të Gjallin [Zot] që nuk vdes kurrë dhe festojeni lâvdin E Tij. Ai i di fare mirë 

mëkatet e shërbyesve Të Tij: 
59

 është Ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe atë që është 

ndërmjet tyre për gjashtë Ditë
a
 dhe pastaj u vendos te froni – Ai është Zoti i 

Mëshirës; Ai është I Informuari Më Së Miri
b
. 

25:60
 E megjithatë kur u thuhet: 

‘Përkuluni para Zotit të Mëshirës’, thonë: ‘Çka është Zoti i Mëshirës? A duhet të 

përkulemi para çdo gjëje që ti na urdhëron?’ dhe largohen edhe më shumë. 
61

 I 

Lartësuar është Ai që i vuri yjësitë në qiej, një dritë rrezatuese dhe një hënë 

ndriçuese – 
62

 është Ai që e bëri natën dhe ditën ta ndjekin njëra-tjetrën – që kush 

të dojë të mund të jetë i vetëdijshëm apo të shfaqë mirënjohje. 

 

 

  

 

a
 Krahaso me 41:9-12 

b
 Lexime të tjera të kësaj fraze përfshijnë ‘pyeteni dikë që di’ apo ‘pyeteni këdo se sa mirë është i 

informuar Ai’, por shprehja fas’al, ‘pyeteni dikë’, në fillim të frazës është mjet retorik që e sugjeron të 

vërtetën e pohimit dhe nuk duhet të përkthehet fjalë për fjalë. 
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27: 

 

15-19 

15
 Ne u dhamë njohuri Daudit dhe Sulejmanit dhe të dytë thanë: ‘Lâvdi qoftë 

për Zotin, që na ka favorizuar mbi shumë nga shërbyesit E Tij besimtarë.’ 

16
 Sulejmani e pasoi Daudin. Tha: ‘Njerëz, neve na është mësuar gjuha e shpezëve 

dhe na është dhënë një hise nga gjithçka: ky është qartësisht favor i madh.’ 

17
 Ushtritë e Sulejmanit me xhinde, njerëz dhe shpezë u rreshtuan në radhë të 

renditura para tij 
18

 dhe kur arritën te Lugina e Milingonave, një milingonë tha: 

‘Milingona! Shkoni në shtëpitë tuaja, që Sulejmani dhe ushtritë e tij të mos ju 

dërrmojnë pa dashje.’ 
19

 Sulejmani buzëqeshi fort me fjalët e saj dhe tha: ‘Zot, më 

frymëzo të jem falënderues për bekimet që m’i ke dhuruar mua dhe prindërve të 

mi dhe të bëj vepra të mira që të kënaqin Ty; më prano përmes mirësisë Sate në 

radhët e shërbyesve të Tu të ndershëm.’ 

 

 

40-44 

Kur Sulejmani e pa t’i vihej përpara, tha: ‘Ky është favor nga Zoti im, për të më 

sprovuar se a jam mirënjohës apo jo: nëse dikush është mirënjohës - është për të 

mirën e tij, nëse dikush është mosmirënjohës atëherë Zoti im është i vetë-

mjaftueshëm dhe më bujari.’ 
41

 Pastaj tha: ‘Maskojani fronin asaj dhe ta shohim a 

do ta njohë a jo.’ 
42

 Kur ajo arriti, e pyetën: ‘A është ky froni yt?’ Ajo u përgjigj: ‘Po 

duket si ai.’ [Sulejmani tha:] ‘Neve na është dhënë njohuri para saj dhe iu 

përkushtuam Zotit; 
43

 ajo ishte penguar nga ajo [gjëja] që e adhuronte në vend të 

Zotit, se vinte nga një popull mosbesimtar.’ 
44

 Pastaj i thanë asaj: ‘Hyr në sallë’, por 

kur ajo e pa atë, mendoi se ishte pishinë e thellë me ujë dhe i zhveshi këmbët. 

Sulejmani shpjegoi: ‘Është veç sallë e shtruar me xham’ dhe ajo tha: ‘Zoti im, e 

kam dëmtuar veten: i përkushtohem – me Sulejmanin – Zotit, Zotit të Botëve.’ 
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28: 

 

71-75 

71
 Thuaj [Profet]: ‘Veç mendoni, po t’jua hidhte Zoti përmbi natën e 

përhershme deri në Ditën e Ringjalljes, çfarë zoti tjetër pos Tij do të mund t’ju 

sillte dritë? A nuk po dëgjoni?’ 
72

 Thuaj: ‘Veç mendoni, po t’jua hidhte Zoti përmbi 

ditën e përhershme deri në Ditën e Ringjalljes, çfarë zoti tjetër pos Tij do të mund 

t’ju sillte natë për të pushuar? A nuk po e shihni? 
73

 Në mëshirën E Tij jua ka dhënë 

natën dhe ditën, që të mund të pushoni e ta kërkoni mirësinë E Tij dhe të jeni 

mirënjohës.’ 
74

 Do të vijë Dita kur Ai do t’i thërrasë, duke u thënë: ‘Ku janë 

partnerët që m’i pretendonit Mua?’ 
75

 Ne do ta thërrasim një dëshmitar nga çdo 

komunitet dhe do të themi: ‘Prodhoni provat tuaja’ dhe pastaj do ta dinë se e 

vërteta i përket veç Zotit; zotat që i shpikën do t’i braktisin ata. 

 

 

29: 

 

16-18 

 
16

 Ne e dërguam edhe Ibrahimin. I tha popullit të tij: ‘Shërbeni Zotit dhe jini 

të vetëdijshëm për Të: kjo është më e mirë për ju, veç po ta dinit. 
17

 Ata që i 

adhuroni në vend të Zotit janë idhuj të thjeshtë; ajo që e shpikni nuk është asgjë 

pos falsitet. Ata të cilëve u shërbeni në vend të Zotit nuk kanë pushtet t’ju japin 

furnizime, pra kërkoni furnizime nga Zoti, shërbeni Atij dhe falënderohjuni Atij. 

18
 Nëse thoni se kjo është gënjeshtër, [ta dini se] komunitetet e tjera para jush e 

thanë të njëjtën. Detyra e vetme e të dërguarit është të japë paralajmërim të qartë.’ 
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30: 

 

46-54 

46
     Një nga shenjat E Tij 

 është se Ai i dërgon erërat 

 që bartin lajme të gëzuara, 

 duke jua dhënë një shijim 

 të hijeshisë Së Tij, 

 duke i bërë anijet të lundrojnë 

 sipas komandës Së Tij, 

 duke jua mundësuar 

 [të udhëtoni që] ta kërkoni  

 mirësinë E Tij, 

 që të mund të jeni mirënjohës. 

47
 Para teje [Muhamed],  

 kemi çuar të Dërguar, 

 secilin popullit të tij: 

 ata u sollën prova të qarta 

 dhe pastaj i ndëshkuam keqbërësit. 

 Ne e bëmë obligim Tonin 

 t’u ndihmonim besimtarëve. 

48
 Është Zoti që i dërgon erërat; 

 ato i gjallërojnë retë; 

 i shpërndan nëpër qiej, 

 siç i pëlqen Atij; 

 i bën të ndahen, 

 dhe ti e sheh shiun tek bie nga to. 

 Shih si gëzohen ata 

 kur Ai e lëshon atë të bie 

 mbi këdo që do 

 ndër shërbyesit E Tij, 

49
 megjithëse para se të lëshohej, 

 mund ta kishin humbur tërë shpresën. 
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30:50
 Shih, pra, gjurmët e mëshirës së Zotit, 

 si e gjallëron tokën pas vdekjes: 

 ky Zoti i njëjtë është Ai 

 që do t’i kthejë njerëzit në jetë pas vdekjes – 

 Ai ka pushtet mbi të gjitha gjërat. 

51
 E megjithatë ata do të vazhdojnë në mosbesimin e tyre, 

 edhe po ta dërgonim një erë [përvëluese] 

 dhe ta shihnin si zverdhen të korrat e tyre. 

52
  [Ti Profet] nuk mund t’i bësh të vdekurit të dëgjojnë, 

 dhe s’mund t’i bësh të shurdhrit ta dëgjojnë thirrjen tënde 

 kur e kthejnë shpinën dhe largohen; 

53
 nuk mund t’i udhëzosh të verbrit 

 t’i largohen gabimit të tyre; 

 të vetmit që mund t’i bësh të të dëgjojnë 

 janë ata që besojnë në shpalljet Tona 

 dhe përkushtohen [ndaj Nesh]. 

54
 Është Zoti që ju krijon të dobët, 

 pastaj ju jep fuqi, 

 pastaj dobësi pas fuqisë, 

 bashkë me flokët tuaj të thinjur: 

 Ai krijon çkado që do të krijojë; 

 Ai është I Gjithë-Dijshmi, I Gjithë-Fuqishmi. 
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31: 

 

12-15 

12 
 Ne e pajisëm Lukmanin me urti: 

 ‘Ji mirënjohës ndaj Zotit: 

 kushdo që falënderon 

 e bën këtë në dobi të shpirtit të tij, 

 dhe sa për ata që janë jofalënderues – 

 epo, Zoti është i vetë-mjaftueshëm, 

 i denjë për tërë lâvdin. 

13 
Lukmani e këshilloi të birin: 

 ‘Biri im, mos i shoqëro asnjë partner Zotit: 

 t’i shoqërosh partnerë është gabim i tmerrshëm.’ 

 

14 
 Ne i kemi urdhëruar njerëzit 

 të jenë të mirë me prindërit e tyre: 

 nënat e tyre i bartën, 

 me sforcim mbi sforcim, 

 dhe duhen dy vite për t’u hequr nga gjiri. 

 M’u falënderoni Mua 

 dhe prindërve tuaj – 

 të gjithë do të kthehen tek Unë. 

15 
Nëse përpiqen t’ju bëjnë 

 të shoqëroni me Mua çkadoqoftë 

 për të cilën nuk keni dije, 

 atëherë mos iu bindni. 

 E megjithatë shoqërohuni me ta 

 në mënyrë të sjellshme 

 në atë që është e drejtë, 

 dhe ndiqeni rrugën 

 e atyre që kthehen kah Unë. 

 Të gjithë do të ktheheni kah Unë në fund, 

 dhe do t’ju tregoj 

 gjithçka që keni bërë. 
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29-34 

29 
 [Profet,] a nuk e sheh se Zoti 

 e bën natën të shkrihet në ditë 

 dhe ditën të shkrihet në natë; 

 se i ka nënshtruar diellin dhe hënën, 

 secili të shkojë rrugës së vet për një afat të caktuar; 

 se është i informuar për gjithçka që bëni [ju njerëz]? 

31:30
 Është kështu për shkak se Zoti është E Vërteta, 

 dhe ajo që e thërrasin pos Tij është e rreme. 

 Ai është Më I Larti, Më I Madhi. 

31 
[Profet,] a nuk e sheh 

 se anijet lundrojnë nëpër det, 

 sipas mirësisë së Zotit, 

 për t’jua treguar [juve njerëz] 

 disa nga mrekullitë E Tij? 

 Vërtet ka shenja në këtë 

 për çdo person të qëndrueshëm, falënderues. 

32 
Kur valët shfaqen me kërcënim 

 si hije gjigante mbi ata që janë në anije 

 ata i thërrasin Zotit, 

 duke ia kushtuar plotësisht fenë e tyre. 

 Por, kur Ai t’i ketë dërguar 

 të sigurt në tokë, 

 disa nga ta lëkunden – 

 veç një person tradhtar, jofalënderues 

 refuzon t’i pranojë shenjat Tona. 

33 
Njerëz, 

 jini të vetëdijshëm për Zotin tuaj 

 dhe frikësojuni një dite 

 kur asnjë prind nuk do të kompensojë 

 për fëmijën e tij, 

 dhe asnjë fëmijë 

 për prindin e tij, 
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 në asnjë mënyrë. 

 Premtimi i Zotit është i vërtetë, 

 pra mos e lejoni jetën e tanishme t’ju hutojë, 

 as mos e lejoni Mashtruesin 

 t’ju hutojë për Zotin. 

34 
Të diturit e Orës [së Ringjalljes] 

 i përket Zotit; 

 është Ai që e zbret shiun lehtësues 

 dhe është Ai që e di atë që është e fshehur në mitra. 

 Asnjë shpirt nuk e di 

 se çka do të korrë nesër, 

 dhe asnjë shpirt nuk e di 

 se në çfarë toke do të vdesë; 

 është Zoti që është i gjithë-dituri 

 dhe i gjith’-informuari.  
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32: 

 

1-11 

1
 Elif Lam Mim 

2
 Ky shkrim i shenjtë, i pastër nga çdo dyshim, është zbritur nga Zoti i Botëve. 

3
 E 

megjithatë thonë: ‘Muhamedi e ka sajuar.’ Jo në fakt! Është E Vërteta nga Zoti yt 

për ty [Profet], për ta paralajmëruar një popull që nuk e kanë pasur askë t’i 

paralajmërojë më parë, që të mund të udhëzohen. 
4
 Është Zoti Ai që i krijoi qiejt 

dhe tokën dhe gjithçka ndërmjet tyre për gjashtë Ditë. Pastaj u vendos në Fron. 

[Ju njerëz] nuk e keni askë pos Tij t’ju mbrojë dhe askë të ndërmjetësojë për ju, pra 

pse nuk jeni të vëmendshëm? 
5
 Ai menaxhon gjithçka, që nga qiejt deri në tokë dhe 

gjithçka do të ngritet tek Ai në fund, në një Ditë që do ta ketë masën e njëmijë 

viteve sipas llogarisë suaj. 
6
 I tillë është Ai që e di krejt atë që është e padukshme si 

dhe atë që është e dukshme, I Gjithë-Fuqishmi, Mëshirëploti, 
7
 që të gjithave ua 

dha formën e tyre të përsosur. Së pari e krijoi njeriun nga balta, 
8
 pastaj i bëri 

pasardhësit e tij nga një ekstrakt i lëngut të nënvlerësuar.
a
 
9
 Pastaj e formësoi; fryu 

nga Shpirti I Tij brenda tij; jua dha dëgjimin, të pamurit dhe mendjet. Sa rrallë 

jeni mirënjohës! 
32:10

 Thonë: ‘Çka? Kur të jemi zhdukur brenda në tokë, vërtet do 

të krijohemi rishtas?’ Në fakt, e mohojnë takimin me Zotin e tyre. 
11

 Thuaj: 

‘Engjëlli i Vdekjes i ngarkuar me përgjegjësi për ju do t’ju rimarrë dhe pastaj do 

t’ju kthejnë te Zoti juaj.’ 

 

 

  

 

a
 Sperma. 
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34: 

 

10-21 

34:10
 Ne i dhamë mirësi Daudit me favorin Tonë. Thamë: ‘Ju male, jepuni jehonë 

lavdërimeve të Zotit bashkë me të dhe ju shpezë po ashtu.’ E zbutëm hekurin për 

të, 
11

 duke thënë: ‘Bëj mantele të parzmoreve dhe mati lidhjet mirë.’ ‘Veproni mirë, 

të gjithë, se Unë shoh gjithçka që bëni.’ 
12

 Dhe [Ne e nënshtruam] erën për 

Sylejmanin. Udhëtimi i saj largues zgjati një muaj dhe po aq udhëtimi i saj kthyes. 

E bëmë një fontanë të bronzit të shkrirë të rrjedhë për të dhe disa nga xhindet 

punuan nën kontrollin e tij me lejen e Zotit të tij. Nëse njëri nga ta devijonte nga 

komanda Jonë, e lejonim ta shijonte vuajtjen e zjarrit flakërues. 
13

 I bënin atij çka 

të donte – pallate,
a
 statuja, pellgje të mëdha sa koritat, kazanë të palëvizshëm. Ne 

thamë: ‘Punoni me falënderim, familje e Daudit, se pak nga shërbyesit e mi janë 

vërtet falënderues.’ 
14

 Pastaj, kur e dekretuam vdekjen e Sylejmanit, asgjë nuk u 

tregoi xhindeve se ishte i vdekur, pos një krijesë e tokës që hante te bastuni i tij: 

kur ra poshtë e kuptuan – po ta dinin se çka ishte e fshehur nuk do të kishin 

vazhduar me punën e tyre poshtëruese. 

15
 Kishte një shenjë edhe për popullin e Shebës, në vendin e tyre të banimit: dy 

kopshte, njëri djathtas, tjetri majtas: ‘Hani nga ajo që Zoti juaj jua ka furnizuar dhe 

falënderojeni, se toka juaj është e mirë dhe Zoti juaj më falësi.’ 
16

 Por nuk ishin të 

vëmendshëm, kështu që Ne e lamë mbi ta një përmbytje nga diga dhe i 

zëvendësuam dy kopshtet e tyre me të tjera që prodhonin fruta të hidhura, shkurre 

të mëdha tamariske me gjethe të ngurta dhe ca pemë lotuse Sidri
b
. 

17
 Kështu i 

ndëshkuam për mosmirënjohjen e tyre – a do ta ndëshkonim ndokë përveç 

mosmirënjohësve? 
18

 Po ashtu, patëm vënë, ndërmjet tyre dhe qyteteve që i patëm 

bekuar, qytete të tjera të dukshme nga njëri-tjetri te të cilat mund të udhëtonin 

lehtë – ‘Udhëtoni në mënyrë të sigurt në këtë tokë natën dhe ditën’ – 
19

 por [prapë] 

ankoheshin: ‘Zoti ynë e ka bërë largesën ndërmjet stacioneve tona kaq të gjatë!’ 
c
 

E dëmtuan veten dhe, në fund, Ne e bëmë fatin e tyre epitet përbuzës dhe i 

shpërndamë në fragmente të panumërta. Vërtet ka shenja në këtë për çdo person 

të durueshëm, falënderues. 
34:20

 Satani doli se kishte të drejtë në opinionin e tij për 

ta, se të gjithë e ndoqën – përveç një grupi të besimtarëve – 
21

 megjithëse ai nuk 

kishte kurrfarë autoriteti mbi ta. Por [Ne synojmë] t’i dallojmë ata që besojnë në 

jetën tjetër nga ata që dyshojnë në të: [Profet,] Zoti yt vëzhgon gjithçka. 

 

a
 Mihrab i referohet disa llojeve të ndërtesave të bukura, përfshirë pallatet (al-Mu`jam al-Wasit) 

b
 Pema lotus (Sidr): pemë me gjemba, e njohur edhe si gjembi i Krishtit, me fruta të ngrënshëm. 

c
 Për këtë formë shih A. H. Omar dhe A. S. Makram, Mu`jam al-Qira’at al-Qur’aniyya (Teheran, 1999), 

referencën nën këtë varg. Kjo duket të ketë kuptim më të mirë se sa forma tjetër ‘Zot, bëji udhëtimet tona 

më të largëta.’ 
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35: 

 

12-13 

12
 Dy masat e ujit nuk janë të ngjashme – njëri është i shijshëm, i ëmbël e i 

këndshëm për ta pirë, e tjetri i kripur e i hidhur – e megjithatë nga secili hani peshk 

të freskët dhe nxirrni zbukurime për t’i veshur dhe në secilin shihni anije duke e 

çarë drejtimin e tyre që të mund ta kërkoni mirësinë e Zotit dhe të jeni mirënjohës. 

13
 Ai e bën natën të shkrihet në ditë dhe ditën në natë; Ai i ka nënshtruar diellin 

dhe hënën – secili lëviz për një afat të caktuar. I tillë është Zoti – Zoti juaj: tërë 

kontrolli i përket Atij. Ata që i thirrni përkrah Tij nuk e kontrollojnë madje as 

lëkurën e një bërthame të hurmës; 
14

 nëse i thirrni nuk mund t’ju dëgjojnë; po të 

mund të dëgjonin, nuk do të mund t’ju përgjigjeshin; në Ditën e Ringjalljes nuk 

do ta pranojnë idhujtarinë tuaj si të tyren. Askush nuk mund të t’informojë [Profet] 

si Ai që është i gjith’-informuar. 

 

 

39: 

 

6-7 

6
 Ai ju krijoi të gjithëve nga një qenie e vetme, nga e cila e bëri partneren e tij; 

jua dha
a
 katër lloje të bagëtive në çifte;

b
 ju krijon në mitrat e nënave tuaja, fazë pas 

faze, në thellësitë e trefishta të errësirës. I tillë është Zoti, Zoti juaj; Ai e mban 

kontrollin, nuk ka zot pos Tij. Si mund të largoheni? 
7
 Në qofshi mosmirënjohës, 

kujtojeni se Zoti nuk jua ka nevojën fare, e megjithatë nuk është i kënaqur me 

mosmirënjohjen në shërbyesit E Tij; në qofshi mirënjohës, Ai është i kënaqur [ta 

shohë] atë në ju. Asnjë shpirt nuk do ta bartë barrën e tjetrit. Në fund do të 

ktheheni te Zoti juaj dhe do t’ju informojë për atë që e keni bërë: Ai e di mirë se 

çka ka në thellësitë e zemrave [tuaja]. 

 

  

 

a
 Fjalë për fjalë ‘zbriti’, dmth. në Shkrimin e Shenjtë, krahaso me 6:142-4. 

b
 Ka pasur ca huti në lidhje me numërimin këtu, duke i bërë disa përkthyes ta përkthejnë këtë fragment 

‘tetë çifte’. Në fakt, përkthimi korrekt është ose ‘tetë koka’ ose ‘katër çifte’. Krahaso me 6:143-4. 
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64-70 

64
 Thuaj: ‘A po më urdhëroni ta adhuroj dikë tjetër përveç Zotit, o njerëz 

budallenj?’ 
65

 Tashmë të është shpallur ty [Profet] dhe atyre para teje: ‘Nëse i 

përshkruan ndonjë partner Zotit, tërë puna jote do të kthehet në asgjë: do të jesh 

një nga humbësit. 
66

 Jo! Adhuroje veç Zotin dhe ji një nga ata që i janë mirënjohës 

Atij.’ 
67

 Këta njerëz nuk mund ta rrokin me mendje masën e vërtetë të Zotit. Në 

Ditën e Ringjalljes, tërë toka do të jetë në mbërthimin E Tij. Qiejt do të 

mbështillen rrotull në dorën E Tij të djathtë – Lâvdi qoftë për Të! Është larg mbi 

partnerët që ia përshkruajnë! 
68

 Trumpeta do të dëgjohet dhe secili në qiej dhe në 

tokë do të bie përtokë pa ndjenja përveç atyre që i kursen Zoti. Ajo do të dëgjohet 

edhe një herë dhe ata do të jenë në këmbët e tyre, duke shikuar. 
69

 Toka do të 

shkëlqejë me dritën e Zotit të tyre; do të hapet Regjistri i Veprave gjerë-e-gjatë; do 

të sillen profetët dhe dëshmitarët. Do të bëhet gjykimi i drejtë ndërmjet tyre: nuk 

do t’u bëhet e padrejtë 
39:70

 dhe secili shpirt do të shpaguhet plotësisht për atë që e 

ka bërë. Ai e di më së miri se çka bëjnë ata. 

 

 

42: 

 

29-35 

29
 Ndër shenjat E Tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i të gjitha krijesave 

të gjalla që i ka shpërndarë nëpër to: Ai e ka fuqinë t’i mbledhë të gjitha bashkë 

kurdo që do t’i mbledhë. 
42:30

 Çfarëdo fatkeqësie t’ju godasë [njerëz], është për 

shkak të asaj që e kanë bërë duart tuaja – Zoti fal shumë – 
31

 nuk mund t’i shpëtoni 

askund në tokë: nuk keni mbrojtës as ndihmues tjetër veç Zotit. 
32

 Ndër shenjat E 

Tij janë anijet, që lundrojnë si male pluskuese: 
33

 po të donte, do të mund ta bënte 

erën të qëndrojë në vend dhe ato do të rrinin të palëvizshme në sipërfaqen e detit 

– vërtet ka shenja në këtë për këdo që është i qëndrueshëm dhe falënderues – 
34

 apo 

do të mund të bënte që të shkatërrohen për shkak të asaj që e kanë bërë udhëtarët 

e tyre – Zoti fal shumë – 
35

 për t’ua bërë me dije atyre që grinden për mesazhet 

Tona se nuk ka shpëtim për ta. 
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45: 

 

12-13 

12
 Është Zoti Ai që e nënshtroi detin për ju – anijet lundrojnë mbi të sipas 

urdhrit Të Tij që të mund ta kërkoni mirësinë E Tij dhe ta falënderoni – 
13

 Ai ka 

nënshtruar gjithçka në qiej dhe në tokë për dobinë tuaj, si dhuratë nga Ai. Vërtet 

ka shenja në këtë për ata që reflektojnë. 

 

 

46: 

 

15-16 

15
 Ne e kemi urdhëruar njeriun të jetë i mirë me prindërit e tij: nëna e tij kishte 

mundime për ta bartur dhe kishte mundime për ta lindur – barra dhe largimi nga 

gjiri zgjatën tridhjetë muaj të plotë. Kur të jetë bërë burrë dhe ta ketë arritur 

moshën dyzet-vjeçe ai [mund të] thotë: ‘Zot, më ndihmo të jem vërtet mirënjohës 

për favoret e Tua ndaj meje dhe prindërve të mi; më ndihmo të bëj punë të mirë 

që të t’kënaqi; m’i bëj të mirë fëmijët e lindur. Ty të kthehem; jam një nga ata që 

të përkushtohen.’ 
16

 Nga njerëzit e tillë e pranojmë më të mirën e asaj që e bëjnë 

dhe nuk ua këqyrim veprat e këqija. Do të jenë ndër njerëzit e Parajsës – premtimi 

i vërtetë që u është dhënë. 

 

 

54: 

 

33-40 

33
 Populli i Lutit i refuzoi paralajmërimet. 

34
 E lëshuam një erë që bartte gurë 

kundër tyre, të gjithëve pos familjes së Lutit. I shpëtuam para agimit 
35

 si favor nga 

Ne: kështu i shpërblejmë falënderuesit. 
36

 Ai i paralajmëroi për sulmin tonë masiv, 

por ata e hoqën nga mendja paralajmërimin – 
37

 madje ia kërkuan mysafirët e tij – 

prandaj ua vulosëm sytë – ‘Shijojeni ndëshkimin tim [të tmerrshëm] dhe 

[përmbushjen për] paralajmërimet E Mija!’ – 
38

 dhe herët në mëngjes i mbërtheu 

një ndëshkim që mbetet ende – 
39

 ‘Shijojeni ndëshkimin tim [të tmerrshëm] dhe 

[përmbushjen për] paralajmërimet E Mija!’ 
54:40

 E kemi bërë të lehtë të mësohen 

mësime nga Kurani: a do të jetë i vëmendshëm ndokush? 
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56: 

 

57-74 

57
 Ishte Ai që ju krijoi: a nuk do të besoni? 

58
 Mendojeni [spermën] që e gufoni 

– 
59

 a e krijoni vetë apo jemi Ne Krijuesi? 
56:60

 Ne e paracaktuam vdekjen të jetë 

midis jush. Asgjë s’do të mund të na ndalte 
61

 po të synonim t’ju ndryshonim e t’ju 

rikrijonim në një mënyrë të panjohur për ju. 
62

 Keni mësuar se si u krijuat për herë 

të parë: a nuk do të reflektoni? 
63

 Mendojini farat që i mbillni në tokë – 
64

 a jeni ju 

që i bëni të rriten apo Ne? 
65

 Po të donim, do të mund t’jua shndërronim të korrat 

në byk dhe t’ju linim të vajtonit: 
66

 ‘Jemi të ngarkuar me borxhe; 
67

 jemi shkret.’ 

68
 Mendojeni ujin që e pini – 

69
 a ishit ju që e zbritët nga reja e shiut apo Ne? 

56:70
 Po 

të donim, do të mund ta bënim të hidhur: a nuk do të jeni falënderues? 

71
 Mendojeni zjarrin që e ndizni – 

72
 a jeni ju që e bëni të rritet drurin për të apo 

Ne? 
73

 E bëmë përkujtues dhe të dobishëm për ata që e ndezin,
a
 

74
 pra [Profet] 

lavdoje emrin e Zotit tënd, Supremit. 

 

 

64: 

 

15-18 

15
 Pasuria dhe fëmijët tuaj janë veç sprovë për ju. Ka shpërblim të madh me 

Zotin: 
16

 jini të vetëdijshëm për Zotin sa më shumë që mundeni; dëgjoni dhe 

zbatoni me bindje; jini bamirës – është për të mirën tuaj. Ata që shpëtohen nga 

koprracia e tyre do të jenë të begatshmit: 
17

 nëse i bëni hua bujare Zotit Ai do ta 

shumëfishojë për ju dhe do t’ju falë. Zoti është gjithnjë falënderues dhe i duruar; 

18
 Ai e di të padukshmen, si edhe të dukshmen; Ai është I Gjithë-Fuqishmi, I Urti. 

 

 

  

 

a
 Ky interpretim i mukuin përkrahet nga Razi. Alternativat për ‘ata që e ndezin’ janë ‘banorët e 

shkretëtirës’ apo ‘udhëtarët’. 
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76: 

 

1-3 

1
 A s’ishte një periudhë e kohës kur njeriu nuk ishte asgjë për të cilën mund të 

flitej? 
a
 
2
 Ne e krijuam njeriun nga një pikë e lëngut të përzier për ta vënë në sprovë; 

i dhamë dëgjim dhe shikim; 
3
 e udhëzuam në rrugën e drejtë, pavarësisht a ishte 

mirënjohës apo jo. 

  

 

a
 Fjalë për fjalë: ‘A nuk ka ardhur mbi njeriun një periudhë e kohës kur ai nuk përmendej?’ Kjo i 

referohet kohës para se të lindet një person, ku poenta është se ai ishte asgjë, pastaj Zoti e krijoi, siç do ta 

sjellë Ai prapë në jetë për Gjykim. 
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