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Shënim për metodologjinë 

 

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

përmbajnë “ndersh”. Gjetja është bërë me search (kërkim në Word), nga fillimi 

deri në fund. 
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2: 

 

130-132 

 
2:130

 Kush pos një budalla do ta braktiste fenë e Ibrahimit? Ne e kemi zgjedhur 

atë në këtë botë dhe ai do të renditet ndër të ndershmit në Të Përtejmen. 
131

 Zoti i 

tij i tha: ‘Përkushtomu Mua.’ Ibrahimi u përgjigj: ‘I përkushtohem Zotit të 

Gjithësisë’ 
132

 dhe i urdhëroi bijtë e tij ta bëjnë të njëjtën, siç bëri Jakubi: ‘Bijtë e 

mi, Allahu e ka zgjedhur fenë [tuaj] për ju, prandaj sigurohuni t’i përkushtoheni 

Atij, deri në momentin tuaj të vdekjes.’ 

 

 

3: 

 

37-41 

 Kurdo që Zekirjai hynte për ta parë atë në shenjtoren e saj, e gjente të furnizuar 

me furnizime. Ai tha: ‘Merjeme, si po ndodh që po i ke këto furnizime?’ dhe ajo 

tha: ‘Janë nga Allahu: Allahu furnizon pakufishëm për këdo që do të furnizojë.’ 

38
 Aty dhe në atë çast Zekirjai iu lut Zotit të tij, duke thënë: ‘Zot, nga dashamirësia 

Jote më dhuro pasardhës të virtytshëm: Ti e ndien çdo lutje.’ 
39

 Engjëjt i thirrën 

atij, gjersa po lutej në këmbë në shenjtore: ‘Allahu ta jep lajmin e Jahjait (Gjonit), 

që e vërteton një Fjalë nga Allahu.
a
 Ai do të jetë fisnik e i dëlirë, profet, nga të 

ndershmit.’ 
3:40

 Ai tha: ‘Zoti im, si mund të kem djalë kur jam kaq i vjetër dhe 

gruaja ime është shterpë?’ [Një engjëll] tha: ‘Do të jetë kështu: Allahu bën çkado 

që do të bëjë.’ 
41

 Ai tha: ‘Zoti im, ma jep një shenjë.’ ‘Shenja jote’, tha [engjëlli], 

‘është se nuk do të komunikosh me askë për tri ditë, pos me gjeste. Kujtoje Zotin 

tënd shpesh; festoje lavdinë E Tij në mbrëmje dhe në agim.’ 

 

 

 

 

 

a
 Vargu 45 më poshtë: Isait iu dha epiteti ‘Fjalë nga Allahu’. Një shpjegim është se kjo ishte kështu sepse 

ishte urdhri i Allahut që e solli atë në qenie, në vend se ndërhyrja e një babai njeri (Razi). 
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45-51 

45
     Dhe engjëjt thanë: 

 “Oj Merjeme, Allahu të shpall lajm të mirë 

 për një Fjalë nga Ai 

 të quajtur Mesih (Mesia), Isa i biri i Merjemes, 

 i nderuar në këtë botë 

 dhe në të përtejmen, 

 dhe në mesin e Të Afërmve Intimë të Allahut.” 

 

46
 Ai do t’u flasë njerëzve në fëmijëri

a
 dhe në moshën e rritur. Do të jetë një nga të 

ndershmit.’ 
47

 Ajo tha: ‘Zoti im, si mund të kem djalë kur asnjë burrë nuk më ka 

prekur?’ [Engjëlli] tha: ‘Kështu Allahu e krijon atë që do ta krijojë: kur Ai ka 

paracaktuar diçka, veç thotë: “Ji” dhe ajo është. 

 

48
 ‘Dhe Allahu do t’ia mësojë atij 

 Librin dhe urtinë, 

 Teuratin dhe Ungjillin’ 

 

49
 Ai do t’ua çojë atë si të dërguar Fëmijëve të Izraelit: “Kam ardhur te ju me një 

shenjë nga Zoti juaj: do ta bëj për ju formën e një shpendi nga balta, pastaj të fryj 

në të dhe, me lejen e Allahut, do të bëhet shpend i vërtetë; do ta shëroj të verbrin 

dhe lebrozin dhe do t’i kthej të vdekurit në jetë me lejen e Allahut; do t’ju tregoj 

se çka mund të hani dhe çka mund të ruani në shtëpitë tuaja.
b
 Vërtet është një 

shenjë për ju në këtë, në qofshi besimtarë. 
3:50

 Kam ardhur ta konfirmoj të vërtetën 

e Teuratit që më parapriu dhe t’jua bëj të ligjshme ca gjëra që më parë ishin të 

ndaluara. Kam ardhur te ju me një shenjë nga Zoti juaj. Jini të vetëdijshëm për 

Allahun, bindmuni: 
51

 Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, pra shërbeni Atij – kjo 

është rruga e drejtë.” ’ 

 

 

 

 

a
 Krahaso me 19:29-30. Fjala mahd domethënë një vend i zbutur për një fëmijë të vogël për të fjetur aty. 

Nuk është pjesë e mobiljeve si djep. 

b
 Një përkthim tjetër i mundshëm është ‘të ju tregoj se çka hani dhe çka ruani . . .’ 



  Ndershmëria në Kuran  

8 

 

110-115 

 
3:110

 [Besimtarë,] ju jeni bashkësia më e mirë e veçuar për njerëzit: e urdhëroni 

atë që është e drejtë, e ndaloni atë që është e gabuar dhe besoni në Allahun. Nëse 

edhe Njerëzit e Librit do të besonin, do të kish qenë më mirë për ta. Se megjithëse 

disa nga ta besojnë, shumica nga ta janë shkelës të ligjit – 
111

 ata nuk do t’ju bëjnë 

shumë dëm: edhe nëse vijnë t’ju luftojnë, së shpejti do të kthehen e të ikin me 

frikë; nuk do të marrin kurrfarë ndihme – 
112

 dhe, nëse nuk mbahen fort te një litar 

i shpëtimit nga Allahu dhe nga njerëzimi, ata i errëson cenueshmëria kudo që të 

gjenden. Ata e kanë tërhequr zemërimin e Allahut mbi veten. I errëson edhe 

dobësia se vazhdimisht nuk kanë besuar në shpalljen e Allahut dhe kanë vrarë 

profetë pa asnjë të drejtë, vetëm e vetëm për shkak të mosbindjes së tyre dhe 

shkeljes së pakufishme morale. 
113

 Por nuk janë të gjithë njësoj. Janë disa nga 

Njerëzit e Librit që janë të drejtë, që i recitojnë shpalljet e Allahut gjatë natës, që 

përkulen në adhurim, 
114

 që besojnë në Allahun dhe në Ditën e Fundit, që e 

urdhërojnë atë që është e drejtë dhe e ndalojnë atë që është e gabuar, që janë të 

shpejtë për të bërë vepra të mira. Këta njerëz janë ndër të ndershmit 
115

 dhe nuk do 

të [u] refuzohen [shpërblimet] për çfarëdo vepra të mira që bëjnë: Allahu e di 

saktësisht se kush është i vetëdijshëm për Të. 
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130-136 

3:130
      Besimtarë besnikë, 

  mos merrni interes me fajde, 

  të shumëzuar e të përbërë; 

  dhe ruajuni nga Allahu, 

  që të mund të përparoni. 

 

131
 Ruajuni nga Zjarri i përgatitur për ata që [e] injorojnë [Atë] – 

132
 dhe bindjuni 

Allahut dhe Profetit që të mund t’ju jepet mëshirë. 

 

133 
 Dhe shpejtoni kah falja 

  nga Zoti juaj, 

  dhe kah një Kopsht 

  i gjerë sa qiejt dhe toka, 

  i përgatitur për të ndershmit, 

134 
 ata që janë zemërgjerë 

  në kohë të mira e të këqija, 

  dhe që e përmbajnë zemërimin, 

  dhe që i falin njerëzit. 

  Se Allahu i do ata që bëjnë mirë. 

135 
 Dhe ata që e kujtojnë Allahun 

  dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre 

  kur e kanë bërë një vepër të pandershme 

  apo i kanë dëmtuar shpirtrat e tyre 

— dhe kush i fal mëkatet pos Allahut? – 

  dhe që nuk e vazhdojnë me vetëdije gabimin që e kanë bërë. 

136 
 Shpërblimi i tyre është falja nga Zoti i tyre, 

  dhe Kopshte nën të cilat rrjedhin lumenj, 

  duke qenë atje përherë: 

  sa i këndshëm [e i shkëlqyeshëm] 

  shpërblimi për ata që punojnë! 
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189-195 

189 
     Allahut i takon sundimi 

  mbi qiejt dhe tokën, 

  dhe Allahu ka pushtet mbi gjithçka. 

3:190
  Vërtet në krijimin 

  e qiejve dhe të tokës, 

  dhe në ndërrimin e natës dhe ditës 

  ka shenja për ata me zemër, 

191 
 që e kujtojnë Allahun 

  gjersa janë në këmbë, ulur dhe në prehje, 

  dhe meditojnë për krijimin 

  e qiejve dhe të tokës: 

  ‘Zoti ynë, 

  Ti nuk e ke krijuar këtë kot. 

  Lavdí Ty! 

  Na mbaj të sigurt 

  nga tortura e Zjarrit.’ 

 

192
 ‘Zoti ynë! Ti vërtet do t’i poshtërosh ata që i dërgon te Zjarri. Keqbërësit nuk e 

kanë askë t’u ndihmojë. 
193

 Zoti ynë! E kemi dëgjuar dikë duke na thirrur në besim 

– “Besoni në Zotin tuaj” – dhe kemi besuar. Zoti ynë! Na i fal mëkatet tona, na i 

shlyej veprat tona të këqija dhe na e mundëso t’u bashkohemi të ndershmëve kur 

të vdesim. 
194

 Zoti ynë! Lëshoji mbi ne të gjitha ato që na i ke premtuar përmes të 

dërguarve Tu – mos na poshtëro në Ditën e Ringjalljes – Ti nuk e shkel kurrë 

premtimin Tënd.’ 

 

195 
 Dhe Zoti i tyre iu përgjigj: 

  “Unë sigurisht nuk e anashkaloj 

  punën e asnjë punëtori midis jush, 

  qoftë mashkull a femër: 

  ju vini nga njëri-tjetri 

  [secili është si tjetri në shpërblime]. 

  Dhe sa për ata që kanë ikur 

  apo janë dëbuar nga shtëpitë e tyre 

  apo janë lënduar në çështjen Time, 
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  apo kanë luftuar a janë vrarë, 

  Unë sigurisht që do t’ua shlyej mëkatet e tyre 

  dhe do t’i fus në Kopshte 

  nën të cilat rrjedhin lumenj 

  si shpërblim 

  nga prezenca e Allahut 

  dhe në prezencën e Allahut 

  është më i miri nga shpërblimet.” 

 

4: 

 

25-28 

 
25

 Nëse dikush nga ju nuk ka mjete për t’u martuar me një grua të lirë 

besimtare, atëherë martohuni me një skllave besimtare – Allahu e di më së miri 

[thellësinë në] besimin tuaj: ju jeni [të gjithë] pjesë e familjes së njëjtë
a
 – pra 

martohuni me to me pëlqimin e njerëzve të tyre dhe me dhuratat e tyre të duhura 

për nuse. [Bëjini ato] gra të martuara, e jo kurorë-shkelëse apo dashnore. Nëse e 

shkelin kurorën kur janë të martuara, ndëshkimi i tyre do të jetë sa gjysma e atij të 

grave të lira. Kjo është për ata nga ju që keni frikë se mos po bëni mëkat; është më 

mirë për ju ta praktikoni vetë-përmbajtjen. Allahu është më falësi dhe 

mëshirëploti,  

 

26 
Ai dëshiron t’jua qartësojë 

 dhe t’ju udhëzojë në rrugët e ndershme 

 të atyre që ishin para jush, 

 dhe të kthehet kah ju në mëshirë: 

 se Ai është më i dituri, më i urti. 

27 
Ai dëshiron të kthehet kah ju, 

 por dëshira e atyre që i ndjekin epshet e tyre 

 është të largoheni, 

 të largoheni plotësisht nga Ai. 

28 
Allahu dëshiron t’jua lehtësojë barrën 

 se njerëzimi u krijua i dobët. 

 

a
 Fjalë për fjalë ‘ju jeni nga njëri-tjetri’. 
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34-35 

 
34

 Burrat duhet të kujdesen mirë për gratë e tyre, me
a
 [mirësitë] që Allahu ua 

ka dhënë disave më shumë se të tjerëve dhe me atë që e shpenzojnë nga paratë e 

tyre. Gratë e ndershme janë të devotshme dhe e ruajnë atë që Allahu do t’i linte ta 

ruanin kur burrat e tyre nuk janë të pranishëm. Nëse i frikësoheni mospërfilljes 

nga gratë tuaja, kujtojuani atyre [mësimet e Allahut], pastaj injorojini kur shkoni 

në shtrat, pastaj goditini
b
. Nëse ju binden, nuk keni asnjë të drejtë të veproni 

kundër tyre: Allahu është më i larti dhe më i madhi. 
35

 Nëse [ju besimtarë] keni 

frikë se një çift mund të ndahet, caktojeni një arbitër nga familja e tij dhe një nga 

e saj. Pastaj, nëse çifti dëshiron t’i rregullojë gjërat, Allahu do të sjellë pajtim mes 

tyre: Ai është i gjithë-dijshmi, i gjith’-informuari. 

 

64-70 

 
64

 Të gjithë të dërguarit që i kemi çuar ishin me synimin që [njerëzit] t’u 

bindeshin, me lejen e Allahut. Ah po të kishin ardhur [hipokritët] te ti [Profet] kur 

e dëmtuan veten dhe të luteshin për faljen e Allahut, do ta kishin kuptuar se Allahu 

e pranon pendimin dhe është më mëshirëploti. 
65

 Pasha Zotin tënd, ata nuk do të 

jenë besimtarë të vërtetë deri kur të të lejojnë të vendosësh ndërmjet tyre në të 

gjitha çështjet e mosmarrëveshjeve dhe të mos gjejnë asnjë rezistencë në shpirtrat 

e tyre ndaj vendimeve tua, duke i pranuar plotësisht – 
66

 po të kishim urdhëruar 

Ne: ‘Hiqni dorë nga jetët tuaja’ apo ‘Lini shtëpitë tuaja’, ata nuk do të vepronin 

ashtu, pos pak prej tyre – do të kish qenë shumë më mirë për ta dhe vërtetim më i 

fortë i besimit të tyre, po të kishin vepruar siç u ishte thënë, 
67

 dhe Ne do t’ua 

kishim dhënë një shpërblim Tonin të madh 
68

 dhe do t’i udhëzonim në rrugë të 

drejtë. 
69

 Kushdo që i bindet Allahut dhe Të Dërguarit do të jetë ndërmjet atyre që 

Ai i ka bekuar: të dërguarit, besnikët, ata që e dëshmojnë të vërtetën,
c
 dhe të 

ndershmit – çfarë bashkëmiq të shkëlqyeshëm që janë! 
4:70

 Kjo është mirësia e 

Allahut. Askush nuk di më mirë se Ai. 

 

 

  

 

a
 bi interpretohet si ndihmës e jo si shkakor. 

b
 Kjo domethënë një goditje të vetme, siç është e qartë nga rrethanat e shpalljes së këtij vargu. Shih edhe 

Abdel Haleem, Understanding the Qur’an, 46-54. 

c
 Dëshmorët e dëshmojnë të vërtetën me jetët e tyre (Razi). 
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5: 

 

82-86 

 
82

 [Ti Profet] sigurisht që do ta shohësh se më armiqësorët ndaj besimtarëve 

janë çifutët dhe ata që shoqërojnë hyjni të tjera me Allahun; sigurisht që do ta 

shohësh se më të afërmit në përkushtim ndaj besimtarëve janë ata që thonë: ‘Jemi 

të krishterë’ se ka ndërmjet tyre njerëz të përkushtuar ndaj mësimit dhe asketë.
a
 

Këta njerëz nuk u janë dhënë arrogancës, 
83

 dhe kur dëgjojnë se çka i është zbritur 

Të Dërguarit, do t’i shihni sytë e tyre të mbushur me lotë se e njohin Të Vërtetën 

[në të]. Thonë: ‘Zoti ynë, besojmë, prandaj na llogarit në mesin e dëshmitarëve. 

 

84 
Dhe pse të mos besonim në Allahun 

 dhe Të Vërtetën që na ka zbritur 

 kur jemi të etur që Zoti ynë 

 të na lejojë të jemi 

 në shoqërinë e të ndershmëve?’ 

 

85
 Për shkak se e thonë këtë, Allahu i ka shpërblyer me Kopshte të hijeshuara me 

lumenj rrjedhës dhe aty do të rrinë: ky është shpërblimi për ata që bëjnë mirë. 

86
 Ata që e kundërshtojnë të vërtetën dhe i mohojnë mesazhet Tona do të jenë 

banorë të Zjarrit të Ferrit. 

 

 

 

  

 

a
 Shumica e përkthyesve i përkthejnë këto si ‘priftërinj dhe murgj’, që janë kuptimet e tyre bashkëkohore, 

e jo domethëniet etimologjike të fjalëve (al-Raghib, Mufradat). 
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6: 

 

55 

55
 Kështu Ne i shpjegojmë shpalljet, që rruga për mëkatarët të mund të bëhet e 

qartë.
a
 

 

68-70 

 
68

 Kur has njerëz që flasin me përçmim për shpalljet Tona, largohu nga ta deri 

kur të kalojnë në temë tjetër. Nëse Satani të bën të harrosh, atëherë, kur të 

kujtohesh, mos u ul me ata që po bëjnë gabim. 
69

 Të ndershmit në asnjë mënyrë 

nuk mbahen përgjegjës për keqbërësit; detyra e tyre e vetme është t’ua kujtojnë, që 

të jenë të vëmendshëm për Allahun. 
6:70

 Lërini me veten ata që e marrin fenë e tyre 

si lojë të thjeshtë dhe zbavitje dhe janë të mashtruar nga jeta e kësaj bote, por 

vazhdoni t’ua kujtoni [Kuranin], që të mos mallkohet ndonjë shpirt nga ajo që e 

ka bërë – nuk do ta ketë askë ta mbrojë nga Allahu dhe askë të ndërmjetësojë; nuk 

do të pranohet kurrfarë pagese për çlirim që mund ta ofrojë. Të tillë janë ata që 

janë mallkuar nga veprimet e tyre: do të kenë ujë të valë për të pirë dhe ndëshkim 

të dhembshëm, se [e] kundërshtonin [Allahun]. 

 

84-90 

 
84

 Ne ia dhamë atij Isakun dhe Jakubin, ku secilin e udhëzuam, siç e patëm 

udhëzuar Nuhun më parë dhe ndër pasardhësit e tij ishin Daudi, Sulejmani, Ejubi, 

Jusufi, Musai dhe Haruni – kështu i shpërblejmë ata që bëjnë mirë – 
85

 Zekerijai, 

Jahjai, Isai dhe Iljazi – secili nga ta ishte i ndershëm – 
86

 Ismaili, Eljesai, Junusi 

dhe Luti. Ne i favorizuam secilin nga ta mbi njerëzit e tjerë, 
87

 dhe po ashtu edhe 

disa nga paraardhësit e tyre, pasardhësit e tyre dhe vëllezërit e tyre: i zgjodhëm dhe 

i udhëzuam në rrugë të drejtë. 
88

 I tillë është udhëzimi i Allahut, me të cilin i 

udhëzon cilëtdo shërbyes Të Tij që do t’i udhëzojë. Po të kishin shoqëruar zota të 

tjerë me Të, të gjitha veprat e tyre do të ktheheshin në asgjë. 
89

 Këta janë ata të 

cilëve ua dhamë Shkrimin e Shenjtë, urtinë dhe profetësinë. Edhe nëse këta njerëz 

tani nuk besojnë në ta, Ne ua kemi besuar ata atyre që nuk kanë mosbesim. 
6:90

 Ata 

ishin njerëzit që i udhëzoi Allahu: ‘[Profet,] ndiqe udhëzimin që e pranuan.’ 

Thuaj: ‘Nuk kërkoj asnjë shpërblim për të nga ju: është mësim për të gjithë 

njerëzit.’ 

 

a
 Një interpretim tjetër i këtij vargu është se rruga e mëkatarëve këtu bëhet e dalluar nga rruga e të 

ndershmëve. 
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159-165 

159 
     Sa për ata që e përçanë fenë e tyre 

  dhe u ndanë në fraksione, 

   [ti Profet] s’ke të bësh fare me ta. 

  Çështja e tyre varet veç nga Allahu: 

  me kohë do t’u tregojë 

  për veprat e tyre. 

6:160
  Kushdo që e ka bërë

a
 

  një vepër të mirë 

  do ta ketë dhjetëfish më shumë 

  në llogarinë e tij, 

  por kushdo që ka bërë vepër të keqe 

  do të shpaguhet 

  veç me barasvlerën e saj – 

  nuk do t’u bëhet e padrejtë. 

 

161
 Thuaj: ‘Zoti im më ka udhëzuar në rrugë të drejtë, në fe të ndershme, besimin 

e Ibrahimit – njeri i besimit të pastër. Ai nuk ishte politeist.’ 

 

162 
 Thuaj: 

  “Vërtet lutjet dhe flijimi im i plotë 

  dhe jeta ime dhe vdekja ime 

  janë për Allahun, 

  Zotin e të gjitha Botëve; 

163 
 Ai nuk ka partner: 

  kështu jam urdhëruar, 

  dhe jam i pari
b
 

  që i kushtohem Atij.” 

164 
 Thuaj: 

  “A do të kërkoj Zot 

  tjetër pos Allahut, 

 

a
 Fjalë për fjalë: Kushdo që e sjell, dmth. në Gjykim 

b
 I pari ‘nga ju’: krahaso me vargun 14 dhe shumë të tjerë. 
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  kur ai është Zoti i të gjitha gjërave?” 

  Dhe secili shpirt është përgjegjës 

  për veprimet e tij; 

  asnjë shpirt nuk do ta bartë barrën e tjetrit. 

  Ju të gjithë do të ktheheni 

  te Zoti juaj në fund, 

  dhe Ai do t’jua tregojë 

  të vërtetën për dallimet tuaja.” 

 

165
 Është Ai që ju bëri pasardhës

a
 [të njëri-tjetrit] në tokë dhe i ngrit në rang disa 

nga ju mbi të tjerët, t’ju sprovojë përmes asaj që jua jep. [Profet,] Zoti yt është i 

shpejtë në ndëshkim, e megjithatë Ai është më falësi dhe mëshirëploti. 

 

 

  

 

a
 Termi khalifa normalisht përkthehet si ‘mëkëmbës’ (qeveritar në emër të dikujt) apo ‘zëvendësues’. 

Gjersa ky është një kuptim i termit, kuptimi i tij themelor është ‘pas-ardhës’ – Kurani flet shpesh për 

gjeneratat dhe individët që janë pas-ardhës të njëri-tjetrit, krahaso me 2:30, 7:129, etj. – apo 

‘kujdestar’ të cilit i jepet përkohësisht një përgjegjësi, krahaso Musain (Moses) dhe Harunin (Aaron), 

7:142. 
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7: 

 

28-32 

28
     E kur [këta njerëz] bëjnë diçka të turpshme

a
, 

 thonë: “I gjetëm paraardhësit tanë duke e bërë këtë”, 

 dhe “Allahu na ka urdhëruar ta bëjmë këtë.” 

 Thuaj [Profet]: “Zoti im 

 nuk urdhëron vepra të turpshme. 

 Si mund të thoni për Allahun 

 gjëra që nuk i dini [se a janë të vërteta]?” 

29
 Thuaj: 

 “Zoti im urdhëron ndershmëri. 

 Drejtojani adhurimin tuaj Atij 

 kudo që luteni; 

 përkushtojani fenë tuaj plotësisht Atij. 

 Siç ju krijoi herën e parë, 

 ashtu do të ktheheni [në jetë] përsëri.” 

7:30
 Disa i ka udhëzuar, 

 ndërsa disa janë dënuar të devijojnë: 

 ata i morën të ligët 

 në vend të Allahut, 

 si padronë të tyre, 

 duke menduar se janë të udhëzuar si duhet. 

31
 Fëmijë të Ademit, 

 vishuni mirë
b
 

 kurdo që jeni në adhurim, 

 dhe hani e pini 

 [siç e kemi lejuar Ne] 

 por mos e teproni: 

 Allahu nuk i do 

 njerëzit që e teprojnë. 

 

a
 Është sugjeruar që kjo mund t'i referohet zakonit pagan të burrave dhe grave që ecin rreth Qabesë 

lakuriq (Razi). 

b
 Fjalë për fjalë ‘visheni zbukurimin tuaj’, por kjo është qartë referencë për rroba dhe jo për  

stoli; krahaso me 7:26. Shih gjithashtu referencat për ushqimin në 6:135, 145, 148. 
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32
 Thuaj [Profet]: ‘Kush e ka ndaluar zbukurimin dhe ushqyerjen që Allahu e ka 

furnizuar për shërbyesit E Tij?’ Thuaj: ‘Ato janë [të lejuara] për ata që besojnë gjatë 

jetës së kësaj bote: ato do të jenë veç të tyret në Ditën e Ringjalljes.’ Kështu Ne e 

bëjmë shpalljen Tonë të qartë për ata që kuptojnë. 

 

35-39 

35
     Fëmijë të Ademit, 

 kur të dërguarit nga mesi juaj 

 ju vijnë duke jua recituar shpalljet E Mija, 

 ata që janë të vetëdijshëm për Allahun 

 dhe jetojnë ndershëm si duhet 

 nuk kanë pse të frikësohen 

 dhe nuk do të pikëllohen. 

36
 Por ata që i refuzojnë shpalljet Tona 

 dhe i përçmojnë me arrogancë 

 janë njerëz të Zjarrit, 

 dhe aty do të mbesin. 

 

37
 Kush është më gabim se sa personi që shpik rrena kundër Allahut apo i refuzon 

shpalljet E Tij? Njerëzit e tillë do ta kenë hisen e tyre të paracaktuar [në këtë botë], 

por pastaj, kur engjëjt Tanë të vijnë për t’i marrë prapa, duke thënë: ‘Ku janë ata 

që i thirrnit përkrah Allahut?’ do të thonë: ‘Na kanë braktisur.’ Do ta pranojnë se 

ishin mosbesimtarë dhe 
38

 Allahu do të thotë: ‘Bashkojuni turmave të xhindeve 

dhe njerëzve që kanë shkuar para jush në Zjarr.’ Çdo turmë e mallkon turmën e saj 

të afërt gjersa hyn, e pastaj, kur të mblidhen të gjithë brenda, e fundit nga to do të 

thotë për të parën: ‘Zoti ynë, ishin ata që na kanë devijuar: jepu atyre ndëshkim të 

dyfishtë në Zjarr’ – Allahu thotë: ‘Secila nga ju do të ketë ndëshkim të dyfishtë, 

megjithëse nuk e dini’ – 
39

 dhe e para nga to do t’i thotë asaj të fundit: ‘Ju nuk ishit 

më të mirë se ne: provojeni ndëshkimin që e keni fituar.’ 
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65-72 

 
65

 Popullit të Adit ua dërguam vëllanë e tyre, Hudin. Ai tha: ‘Populli im, 

shërbeni Allahut: nuk keni zot tjetër pos Tij. A nuk do të jeni të vëmendshëm?’ 

66
 por udhëheqësit mosbesimtarë të popullit të tij thanë: ‘Besojmë se je budalla’ dhe 

‘Mendojmë se je gënjeshtar.’ 
67

 Ai tha: ‘Populli im, nuk ka asgjë budallaqe në lidhje 

me mua! Përkundrazi, jam i dërguar nga Zoti i të gjitha Botëve: 
68

 po jua përcjelli 

mesazhet e Zotit tim. Jam këshillues i juaji i sinqertë dhe i ndershëm. 
69

 A ju duket 

kaq e çuditshme që një mesazh do të vinte nga Zoti juaj, përmes një njeriu në mesin 

tuaj, t’ju paralajmërojë? Kujtojeni se si Ai ju bëri trashëgues pas popullit të Nuhut 

dhe jua ka rritur shkallën e zhvillimit: kujtoni dhuratat e Allahut, që të mund të 

përparoni.’ 
7:70

 Ata thanë: ‘A vërtet ke ardhur të na thuash t’i shërbejmë veç Allahut 

dhe ta braktisim atë të cilës i shërbyen paraardhësit tanë? Nëse kjo që po e thua 

është e vërtetë, na e sill ndëshkimin me të cilin po kërcënon.’ 
71

 Ai tha: ‘Tashmë e 

keni bërë veten për ta marrë neverinë dhe zemërimin e Zotit tuaj. A po grindeni 

me mua për emra të thjeshtë që i shpikët ju dhe paraardhësit tuaj, emra për të cilët 

Allahu nuk ka dhënë asnjë autoritet? Veç pritni; edhe unë po pres.’ 
72

 Ne e 

shpëtuam atë dhe ata që ishin me të, përmes mëshirës Sonë; i shkatërruam ata që i 

mohuan shpalljet Tona dhe që nuk do të besonin. 

 

168-171 

 
168

 Ne i shpërndamë ata nëpër tokë në bashkësi të ndara – disa janë të ndershëm 

e disa më pak: i sprovuam me bekime e fatkeqësi, ashtu që të gjithë të mund të 

ktheheshin [në ndershmëri] – 
169

 dhe u pasuan nga breza që, megjithëse e 

trashëguan Shkrimin e Shenjtë, i morën fitimet e shkurta kalimtare të kësaj bote 

më të ulët, duke thënë: ‘Do të na falin’, e në fakt duke i marrë prapë po t’u vinin 

fitime të tilla të tjera. A nuk ishte marrë zotim nga ta, i shkruar në Shkrimin e 

Shenjtë, ta thonë të vërtetën për Allahun dhe asgjë tjetër? Dhe e kanë studiuar 

mirë përmbajtjen e tij. Për ata që janë të vetëdijshëm për Allahun, E Përtejmja 

është më e mirë. ‘Pse nuk e përdorni arsyen tuaj?’ 
7:170

 Por sa për ata që i mbahen 

fort Shkrimit të Shenjtë dhe i mbajnë lutjet në vazhdimësi, Ne nuk ua mohojmë 

njerëzve të ndershëm shpërblimet e tyre. 
171

 Kur e bëmë malin të shfaqet lart mbi 

ta si hije dhe menduan se do t’u binte përmbi, Ne thamë: ‘Mbahuni fort për atë që 

jua kemi dhënë dhe kujtojeni se çka përmban, që të mund të mbeteni të 

vetëdijshëm për Allahun.’ 
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193-202 

 
193

 Nëse [ju besimtarë] i thirrni njerëzit e tillë në udhëzim, nuk ju ndjekin: nuk 

çon peshë a i thirrni apo mbeteni të heshtur. 
194

 Ata që [ju idhujtarë] i thirrni në 

vend të Allahut janë qenie të krijuara si ju. Thirrini ata, pra dhe le t’ju përgjigjen 

nëse ajo që e thoni është e vërtetë. 
195

 A kanë këmbë që të ecin, duar që të godasin, 

sy që të shohin, apo veshë që të dëgjojnë? Thuaj [Profet]: ‘Thirrini “partnerët” 

tuaj! Bëni plane të fshehta kundër meje! Mos më kurseni! 
196

 Mbrojtësi im është 

Allahu: Ai e ka shpallur Shkrimin e Shenjtë dhe është Ai që i mbron të ndershmit, 

197
 por ata që i thirrni në vend Të Tij nuk mund t’ju ndihmojnë juve madje as vetes.’ 

198
 Nëse [ju besimtarë] i thirrni njerëzit e tillë në udhëzim, nuk dëgjojnë. [Ti 

Profet] mund ta vëresh se si të shikojnë, por nuk mund të shohin. 
199

 Ji tolerant 

dhe urdhëroje atë që është e drejtë: mos u kushto vëmendje budallenjve. 
7:200

 Nëse 

Satani do të të nxisë të bësh diçka, kërko strehë te Allahu – Ai është gjithë-dëgjuesi, 

i gjithë-dituri – 
201

 ata që janë të vetëdijshëm për Allahun mendojnë për Të kur 

Satani i nxit të bëjnë diçka dhe menjëherë mund të shohin [drejt]; 
202

 pasuesit e 

djajve
a
 futen në gabim pa pushim nga ta dhe nuk mund të ndalen. 

 

 

  

 

a
 Ikhwan: ‘vëllezër’ – krahaso me 17:27, ku pasuesit e djajve përshkruhen si ikhwan të tyre 
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9: 

 

101-106 

 
101

 Disa nga arabët e shkretëtirës rreth jush janë hipokritë, siç janë edhe disa 

nga njerëzit e Medinës – janë kokëfortë në hipokrizinë e tyre. Ti [Profet] nuk i 

njeh, por Ne i njohim mirë: do t’i ndëshkojmë dyfish dhe pastaj do të kthehen [të 

përballen] te një ndëshkim i dhembshëm [në të Përtejmen]. 
102

 Dhe ka të tjerë që 

janë rrëfyer për keqbërjen e tyre, që i kanë bërë disa vepra të ndershme dhe disa të 

këqija: Allahu mund ta pranojë fare mirë pendimin e tyre, se Allahu është më falësi 

dhe mëshirëploti. 
103

 Për t’i larë e pastruar ata [Profet], pranoje
a
 një dhuratë nga 

pasuria e tyre [për t’i bërë përmirësimet] dhe lutu për ta – lutjet tua do të jenë 

ngushëllim për ta. Allahu është gjithë-dëgjues, i gjithë-ditur. 
104

 A s’e dinë se është 

Vetë Allahu që e pranon pendesën nga shërbyesit E Tij dhe e pranon atë që është 

dhënë lirshëm për hir Të Tij? Ai është gjithmonë gati ta pranojë pendesën, më i 

mëshirshmi. 
105

 Thuaj [Profet]: ‘Veproni! Allahu do t’i shohë veprimet tuaja – siç 

do t’i shohë I Dërguari I Tij dhe besimtarët – dhe pastaj do të ktheheni tek Ai që e 

di atë që është e dukshme dhe e padukshme dhe do t’ju tregojë se çka po bënit.’ 

106
 Dhe ka të tjerë që po e presin dekretin e Allahut, ose t’i ndëshkojë ose t’u shfaqë 

mëshirë. Allahu është i gjithë-dijshëm dhe i urtë. 

 

 

11: 

 

114-119 

 114
 [Profet,] vazhdo të falesh në të dy skajet e ditës dhe gjatë pjesëve të natës, se 

gjërat e mira i largojnë të këqijat – ky është kujtues për ata që janë të vetëdijshëm. 

115
 Ji i qëndrueshëm: Allahu nuk i lë të shkojnë kot shpërblimet e atyre që bëjnë 

mirë. 
116

 Ah po të kishte, ndër brezat para kohës sate, njerëz që u tepron arsyeja e 

shëndoshë, për ta ndaluar korrupsionin në tokë! Ne i shpëtuam veç ca nga ta, gjersa 

të padrejtët e ndoqën kënaqësinë e bollëkut dhe vazhduan njësoj në mëkat. 
117

 Zoti 

yt nuk do ta shkatërronte asnjë qytet pa shkak po të vepronte populli i tij 

ndershmërisht. 
118

 Po të kishte dashur Zoti yt, do t’i kishte bërë të gjithë popujt një 

komunitet të vetëm, por ata vazhdojnë t’i kenë dallimet e tyre – 
119

 përveç ata mbi 

të cilët ka mëshirë Zoti yt – se Ai i krijoi të jenë kështu dhe fjala e Zotit tënd është 

përfundimtare: ‘Definitivisht Unë do ta mbushi Ferrin edhe me xhinde edhe me 

njerëz.’ 

 

a
 Fjalë për fjalë: ‘merre’ 
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12: 

 

50-53 

 12:50 
Mbreti tha: ‘Ma sillni’, por kur korrieri erdhi ta marrë Jusufin, ai tha: 

‘Kthehu te padroni yt dhe pyete për atë se çka u ndodhi atyre grave që i prenë duart 

e tyre – Zoti im i di të gjitha për tradhtinë e tyre.’ 
51 

Mbreti i pyeti gratë: ‘Çka 

ndodhi kur u munduat ta joshnit Jusufin?’ Ato thanë: ‘Allah ruana! Nuk dimë 

asgjë të keqe për të!’ dhe gruaja e qeveritarit tha: ‘Tash e vërteta doli në shesh: isha 

unë ajo që u mundova ta josh – ai është njeri i ndershëm.’ 
52 

[Jusufi tha: ‘Kjo ishte] 

për padronin tim që ta dijë se nuk e kam tradhtuar pas shpinës: Allahu nuk i 

udhëzon dinakëritë e tradhtarëve. 
53 

Nuk prentendoj se jam i pafajshëm, se vetë 

shpirti i njeriut e nxit kah e keqja nëse Zoti im nuk tregon mëshirë: Ai është më 

falësi, më mëshirëploti.’ 

 

99-101 

 99 
Më vonë, kur u paraqitën te Jusufi, ai i afroi prindërit e tij dhe tha: ‘Mirë se 

vini në Egjipt: të gjithë do të jeni të sigurt këtu, dhashtë Allahu’ – 
12:100 

dhe i mori 

lart te froni [i tij]. Të gjithë u përkulën para tij dhe ai tha: ‘Baba, kjo është 

përmbushja e asaj ëndrrës që e kam parë dikur moti. Zoti im e ka përmbushur dhe 

ka qenë dashamirës ndaj meje – Ai më liroi nga burgu dhe ju solli këtu nga 

shkretëtira – pasi Satani mbolli përçarje mes meje dhe vëllezërve të mi. Zoti im 

është më subtili në arritjen e asaj që do ta arrijë; Ai është I Gjithëdijshmi, Vërtet I 

Urti. 
101 

Zoti im! Ti më ke dhënë autoritet; më ke mësuar diçka për interpretimin 

e ëndrrave; Krijues i qiejve dhe i tokës, je mbrojtësi im në këtë botë dhe në Të 

Përtejmen. Më lejo të vdes në përkushtim të plotë ndaj Teje. Më bashko me të 

ndershmit.’ 
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13: 

 

19-31 

 19
 A mund të jetë dikush që e di se shpallja nga Allahu juaj është E Vërteta – i 

barabartë me dikë që është i verbër? Veç ata me aftësi për të kuptuar do ta 

mendojnë seriozisht këtë; 
13:20

 ata që i përmbushin marrëveshjet që i bëjnë në emër 

të Allahut dhe nuk i shkelin zotimet e tyre; 
21

 që i shoqërojnë bashkë ato që Allahu 

urdhëron të shoqërohen; ata që janë në admirim për Zotin e tyre dhe i druhen 

ashpërsisë së Vlerësimit; 
22

 që mbahen të qëndrueshëm për shkak të merakut për 

fytyrën e Zotit të tyre; që falen vazhdimisht; që japin fshehtas dhe haptas nga ajo 

që Ne e kemi dhënë për ta; që e shmangin të keqen me të mirë. Këta do ta kenë 

shpërblimin e shtëpisë [së vërtetë]: 
23

 ata do të futen në Kopshte të përhershme, 

bashkë me paraardhësit, bashkëshortët dhe pasardhësit e tyre të ndershëm; engjëjt 

do t’u shkojnë nga secila portë: 
24

 ‘Paqja qoftë me ju, se jeni mbajtur të 

qëndrueshëm. Çfarë shpërblimi i shkëlqyeshëm është kjo shtëpi e juaja!’ 
25

 Por do 

të ketë refuzim për ata që i shkelin marrëveshjet e tyre të konfirmuara të bëra në 

emrin e Allahut, që e ndajnë atë që Allahu ka urdhëruar të shoqërohet dhe që 

shpërndajnë korrupsion në tokë: e tyre është shtëpia e tmerrshme – 
26

 Allahu i jep 

në mënyrë të begatshme kujtdo që i jep dhe në mënyrë të kursyer kujtdo që i jep – 

dhe megjithëse ata mund të argëtohen shfrenueshëm në jetën e kësaj bote, ajo është 

veçse komoditet i shkurtër në krahasim me Jetën që do të vijë. 

 27
 Pabesimtarët thonë: ‘Pse nuk i është zbritur asnjë mrekulli atij nga Zoti i 

tij?’ [Profet,] thuaj: ‘Allahu e lë të devijojë këdo që e lë dhe i udhëzon kah Vetja 

ata që kthehen kah Ai, 
28

 ata që kanë besim dhe zemrat e të cilëve gjejnë paqe në të 

kujtuarit e Allahut – vërtet në të kujtuarit e Allahut e gjen zemra paqen – 
29

 ata që 

besojnë dhe që bëjnë vepra të ndershme: gëzimi i pret këta dhe kthimi i tyre 

përfundimtar në shtëpi do të jetë i shkëlqyeshëm.’ 
13:30

 Pra të kemi dërguar [ty 

Profet] te një komunitet – komunitete të tjera kanë ndërruar jetë shumë kohë para 

tyre – për t’ua recituar atë që ta zbulojmë. E prapë nuk besojnë në Zotin e Mëshirës. 

Thuaj: ‘Ai është Zoti im: nuk ka zot pos Tij. E kam besimin tim në Të dhe tek Ai 

është kthimi im.’ 
31

 Po të kishte ndonjëherë Kuran me të cilin do të mund të 

lëvizeshin malet, të mund të shpartallohej toka, apo të mund të bëheshin të 

vdekurit të flisnin [do të kish qenë ky]
a
, por gjithçka është vërtet në duart e 

Allahut. A nuk e vërejnë besimtarët se po të donte Allahu, do të kishte mundur t’i 

udhëzonte tërë njerëzimin? Sa u përket pabesimtarëve, për shkak të krimeve të 

tyre, katastrofa nuk do të ndalet duke u shkaktuar vuajtje apo duke u rënë afër 

shtëpive të tyre deri kur të përmbushet premtimi i Allahut: Allahu nuk dështon 

kurrë në mbajtjen e premtimit Të Tij. 

 

a
 Apo ‘[ata prapë nuk do të besonin]’. 
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26-50 

 26
 Ne e krijuam njeriun nga balta e tharë e formuar nga lloçi i errët – 

27
 xhindët 

i krijuam më parë, nga zjarri i frymës së tejnxehtë. 
28

 Zoti juaj u tha engjëjve: ‘Do 

ta krijoj një vdekatar nga balta e tharë, të formuar nga lloçi i errët. 
29

 Kur ta kem 

formësuar dhe të kem fryrë shpirt Timin në të, përkuluni para tij,’ 
15:30

 dhe engjëjt 

të gjithë vepruan ashtu. 
31

 Por jo Iblisi: ai refuzoi të përkulet si të tjerët. 
32

 Allahu 

tha: ‘Iblis, pse nuk u përkule si të tjerët?’ 
33

 dhe ai u përgjigj: ‘Nuk do t’i përkulem 

një vdekatari që e krijove nga balta e tharë, të formuar nga lloçi i errët.’ 
34

 ‘Dil nga 

këtu!’ tha Allahu. ‘Je i dëbuar, 
35

 i refuzuar deri në Ditën e Gjykimit.’ 
36

 Iblisi tha: 

‘Zoti im, ma shtyj afatin deri në Ditën kur ata të gjithë zgjohen nga të vdekurit.’ 

37
 ‘E ke shtyrjen e afatit,’ tha Allahu, 

38
 ‘deri në Ditën e Kohës së Caktuar.’ 

39
 Iblisi 

pastaj i tha Allahut: ‘Meqë më bëre të jem gabim, do ta josh njerëzimin në tokë 

dhe do t’i bëj të jenë gabim, 
15:40

 të gjithë përveç shërbyesve Tu të devotshëm.’ 

41
 Allahu tha: ‘[Devotshmëria] është rrugë e drejtë kah Unë: 

42
 nuk do të kesh fare 

pushtet ndaj shërbyesve të Mi, veç ndaj atyre që devijojnë dhe të ndjekin. 
43

 Ferri 

është vendi i premtuar për të gjithë ata, 
44

 me shtatë porta, ku secila portë e ka hisen 

e saj të caktuar të tyre. 
45

 Por të ndershmit do të jenë në Kopshte me burime – 

46
 "Hyni aty në paqe dhe siguri!" – 

47
 dhe Ne do t’ua heqim çfarëdo zhgënjimi nga 

zemrat: [ata do të jenë si] vëllezër, të ulur në divane, ballë për ballë. 
48

 Asnjë lodhje 

nuk do t’i kapë kurrë aty, as kurrë s’do të dëbohen.’ 
49

 [Profet] tregoju shërbyesve 

të Mi se Unë jam Falësi, Mëshirëploti, 
15:50

 por vuajtja nga Unë është ajo që është 

vërtet dhembje-plotë.
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30-34 

 16:30
 Por kur të ndershmit i pyesin: ‘Çka ka zbritur Zoti juaj?’ do të thonë: 

‘Gjithçka që është e mirë.’ Ka shpërblim në këtë botë të tashme për ata që bëjnë 

mirë, por shtëpia e tyre në Të Përtejmen është shumë më e mirë: shtëpia e të 

ndershmëve është e shkëlqyeshme. 
31

 Ata do të futen në Kopshte të përhershme të 

hijeshuara me lumenj të rrjedhshëm. Aty do të kenë gjithçka që duan. Kjo është 

mënyra si i shpërblen Allahu të ndershmit, 
32

 ata që engjëjt ua marrin jetën në 

gjendje të mirësisë. Do t’u thonë: ‘Paqja qoftë me ju! Futuni në Kopsht si 

shpërblim për atë që e keni bërë.’ 
33

 A po presin pabesimtarët t’u vijnë engjëjt, apo 

Gjykimin e Zotit tuaj? Ata që shkuan para tyre e bënë të njëjtën. Allahu nuk i 

dëmtoi; e dëmtuan veten. 
34

 Pra e keqja që e patën bërë i goditi dhe ishin rrethuar 

pikërisht nga gjëja që e patën përqeshur. 

 

120-124 

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

i sinqertë në besim. Nuk ishte idhujtar; 
121

 ishte falënderues për bekimet e Allahut 

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. 
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71-82 

 71
 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? 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?’ 
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?’ 
76

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

nga shoqërimi me ty – mjaft 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 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 se e dija që po vinte një mbret që po e merrte me forcë çdo barkë [të 

dobishme]. 
18:80

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

u frikësuar se 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. Babai i tyre kish qenë njeri i ndershëm, kështu që Zoti yt synoi që ta 

arrinin pjekurinë dhe pastaj ta nxirrnin thesarin e tyre 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.’ 
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58-63 

58
 Këta ishin profetët që i bekoi Allahu – nga fara e Ademit, nga ata që Ne i 

bartëm në Arkë me Nuhun, nga fara e Ibrahimit dhe Izraelit – dhe ata që i 

udhëzuam e i zgjodhëm. Kur u recitoheshin shpalljet e Zotit të Mëshirës, binin në 

gjunjë dhe qanin, 
59

 por pas tyre erdhën breza që i shpërfillën lutjet dhe nxiteshin 

nga meraket e tyre. Këta do të vijnë ballë për ballë me të keqen e tyre, 
19:60

 por ata 

që pendohen, që besojnë, që bëjnë vepra të ndershme, do të hyjnë në Parajsë. Nuk 

do t’u bëhet e padrejtë aspak: 
61

 do të hyjnë në Kopshtet e Lumturisë së 

Vazhdueshme, të premtuar nga Zoti i Mëshirës për shërbyesit E Tij – ende nuk 

është parë por vërtet premtimi I Tij do të përmbushet. 
62

 Atje do të dëgjojnë veç 

biseda paqësore, asgjë të keqe; aty do t’u jepen furnizime mëngjes-e-mbrëmje. 
63

 Ai 

është Kopshti që do t’ua japim si të vetin shërbyesve Tanë që ishin të përkushtuar. 

 

81-87 

81
 Ata kanë marrë zota të tjerë krahas Allahut për t’u dhënë pushtet, 

82
 por ata 

zota do ta refuzojnë adhurimin e tyre dhe madje do t’u kthehen kundër. 
83

 A nuk e 

ke parë [Profet] se si Ne dërgojmë djaj për t’i nxitur mosbesimtarët të mëkatojnë? 

84
 Nuk ka nevojë të jesh i padurueshëm me ta: po ua numërojmë kohën e tyre [të 

caktuar]. 
85

 Në Ditën që i mbledhim të ndershmit si shoqëri e nderuar para Zotit 

të Mëshirës 
86

 dhe i dëbojmë mëkatarët si tufë të etur në Ferr, 
87

 askush nuk do të 

ketë pushtet të ndërmjetësojë pos atyre që kanë leje
a
 nga Zoti i Mëshirës. 

 

96-98 

96
 Por Zoti i Mëshirës do t’u japë dashuri atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të 

ndershme: 
97

 Ne e kemi bërë atë
b
 të lehtë, në gjuhën tënde [Profet], që të mund t’u 

sjellësh lajme të mira të ndershmëve dhe paralajmërime një populli kokëfortë. 
98

 Sa 

shumë breza Ne i kemi shkatërruar para tyre! A po e percepton qoftë edhe një nga 

ta tani, apo të dëgjosh ndojgjë qoftë edhe sa një pëshpërimë? 

 

 

 

a
 Për kuptimin e ‘ahd si ‘leje’ idhn shih Baydawi. Krahaso me 10:3; 78:38. 

b
 Ose atë që është thënë në këtë sure ose tërë Kuranin. 
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74-82 

74
 Ferri do të jetë shpërblimi i atyre që kthehen te Zoti i tyre si keqbërës: aty do 

të rrinë, as duke jetuar as duke vdekur. 
75

 Por ata që kthehen te Zoti i tyre si 

besimtarë me vepra të ndershme do të shpërblehen me gradat më të larta, 
76

 me 

Kopshte me lumturi të përhershme të hijeshuara me mirësinë e lumenjve rrjedhës 

dhe aty do të rrinë. I tillë është shpërblimi i atyre që pastrohen. 

77
 Ne i shpallëm Musait: ‘Dil gjatë natës me shërbyesit E Mi dhe godite një 

shteg të thatë për ta përgjatë detit.
a
 Mos ki frikë se do t’ju zënë dhe mos u tmerroni.’ 

78
 Faraoni i ndoqi me ushtritë e tij dhe u përmbyt nga deti. 

79
 Faraoni vërtet i çoi 

në devijim popullin e tij; nuk i udhëzoi. 

20:80
 Fëmijë të Izraelit, Ne ju shpëtuam nga armiqtë tuaj. E bëmë një zotim me 

ju në anën e djathtë të malit. Zbritëm mana dhe thëllëza për ju: 
81

 ‘Hani nga gjërat 

e mira që i kemi furnizuar për ju, por mos i tejkaloni kufijtë, se zemërimi Im do të 

zbresë mbi ju. Kushdo mbi të cilin zbret zemërimi Im ka rënë vërtet. 
82

 E 

megjithatë Unë jam më falësi ndaj atyre që pendohen, besojnë, bëjnë vepra të 

ndershme dhe rrinë në rrugën e drejtë. 

 

105-114 

105
 Të pyesin [Profet] për malet – thuaj: ‘[Në atë Ditë] Zoti im do t’i shndërrojë 

në pluhur 
106

 dhe do ta lërë një fushë të rrafshët, 
107

 pa breg a lug për t’u parë. 
108

 Në 

atë Ditë, njerëzit do ta ndjekin thirrësin nga i cili nuk ka shpëtim; secili zë do të 

heshtet për Zotin e Mëshirës; veç pëshpërima do të dëgjohen. 
109

 Në atë Ditë, 

ndërmjetësimi do të jetë pa dobi pos nga ata që u ka dhënë leje Zoti i Mëshirës dhe 

fjalët e të cilëve i miraton – 
20:110

 Ai e di atë që është para dhe prapa tyre, megjithëse 

ata nuk e kuptojnë Atë – 
111

 dhe [të gjitha] fytyrat
b
 do të përulen para Të Gjallit, 

Gjithmonë-Vigjilentit. Të ngarkuarit me vepra të këqija do të dëshpërohen, 
112

 por 

kushdo që ka bërë vepra të ndershme dhe ka besuar nuk ka nevojë të ketë frikë nga 

padrejtësia a privimi.’ 
113

 Ne e kemi zbritur Kuranin në gjuhën arabe dhe i kemi 

dhënë të gjitha llojet e paralajmërimeve në të, që ata të mund të kenë kujdes apo të 

jenë të vëmendshëm – 
114

 lartësuar qoftë Allahu, Ai që e ka kontrollin vërtet. 

 

 

a
 Bahr, ‘det’, domethënë çfarëdo hapësire e ujit, i ëmbël apo i kripur. Krahaso me 35:12. 

b
 Kjo mund ta ketë edhe kuptimin ‘fytyrat e tyre’. 
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48-75 

48
  Ne ia dhamë Musait dhe Harunit 

 atë [Shkrimin e Shenjtë] 

 që e dallon të drejtën nga e gabuara, 

 dritë dhe përkujtues për ata 

 që janë të vetëdijshëm për Allahun, 

49
 që kanë frikë-respekt për Zotin e tyre, 

 megjithëse Ai është i padukshëm, 

 dhe që i druhen Orës. 

21:50
 Edhe ky [Kuran] është mesazh i bekuar 

 që e kemi zbritur – 

 a do ta refuzoni [ju njerëz]? 

 

51
 Kohë më parë i dhuruam Ibrahimit aftësi për të gjykuar drejt dhe e njihnim mirë. 

52
 Ai i tha babait të tij dhe popullit të tij: ‘Çka janë këto imazhe ndaj të cilave jeni 

kaq të përkushtuar?’ 
53

 U përgjigjën: ‘I kemi gjetur etërit tanë duke i adhuruar ato.’ 

54
 Tha: ‘Ju dhe etërit tuaj keni devijuar qartë.’ 

55
 Pyetën: ‘A na e ke sjellë të vërtetën 

a veç po luan?’ 
56

 Tha: ‘Dëgjoni! Zoti juaj i vërtetë është Zoti i qiejve dhe i tokës, 

Ai që i krijoi ato dhe unë jam dëshmitar i kësaj. 
57

 Pasha Allahun me siguri do të 

komplotoj kundër idhujve tuaj posa ta keni kthyer shpinën!’ 
58

 I theu të gjithë copë 

e grimë, por e la më të madhin nga ta që ata t’i kthehen. 
59

 Thanë: ‘Kush ia ka bërë 

këtë zotave tanë? Sa i ligë duhet të jetë ai!’ 
21:60

 Disa thanë: ‘E kemi dëgjuar një 

djalë të ri të quajtur Ibrahim duke folur për ta.’ 
61

 Thanë: ‘Silleni para syve të 

popullit, që të mund të jenë dëshmitarë [të gjyqit të tij].’ 
62

 E pyetën: ‘A ishe ti, 

Ibrahim, që ia bëre këtë zotave tanë?’ 
63

 Tha: ‘Jo, kjo u bë nga më i madhi i tyre – 

ky. Pyetini, nëse mund të flasin.’ 
64

 U kthyen kah njëri-tjetri, duke thënë: ‘Jeni ju 

që e keni gabim’, 
65

 por pastaj gabuan përsëri dhe thanë: ‘Ti e di fare mirë se këta 

zota s’mund të flasin.’ 
66

 Ibrahimi tha: ‘Si mund të adhuroni diçka që as nuk mund 

t’ju sjellë dobi as dëm, në vend të Allahut? 
67

 Turp për ju dhe për gjërat që i 

adhuroni në vend të Allahut. A s’keni mend?’ 
68

 Thanë: ‘Digjeni dhe hakmerruni 

për zotat tuaj, nëse do ta bëni gjënë e duhur.’ 
69

 Por Ne thamë: ‘Zjarr, ji i ftohtë dhe 

i sigurt për Ibrahimin.’ 
21:70

 Planifikuan ta dëmtojnë, por i bëmë ta vuajnë humbjen 

më të madhe. 
71

 E shpëtuam atë dhe Lutin [dhe i çuam] në tokën që e bekuam për 

të gjithë njerëzit, 
72

 dhe ia dhamë Is’hakun dhe Jakubin si dhuratë shtesë dhe i 

bëmë secilin nga ta të ndershëm. 
73

 I bëmë ata të gjithë udhëheqës, duke i udhëzuar 
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të tjerët sipas urdhrit Tonë dhe i frymëzuam të bëjnë vepra të mira, të falen 

rregullisht dhe ta japin lëmoshën: ishin adhurues Tanët të vërtetë. 
74

 I dhamë Lutit 

urti dhe dije të shëndoshë dhe e shpëtuam nga komuniteti që praktikonte 

poshtërime – ishin njerëz të paturp që e shkelën ligjin e Allahut! 
75

 E pranuam në 

mëshirën Tonë; ishte njeri i ndershëm. 

 

83-91 

83
 Kujtoje Ejubin, kur i thirri Zotit të tij: ‘Vuajtja më ka munduar vërtet, por ti 

je Më Mëshirëploti i mëshirëplotëve.’ 
84

 Ne iu përgjigjëm, ia hoqëm vuajtjen dhe ia 

rikthyem familjen, bashkë me më shumë si ta, si vepër e mirësisë nga Ne dhe 

përkujtues për të gjithë ata që na shërbejnë. 
85

 Dhe kujtoje Ismailin, Idrizin dhe 

Dhu’l-Kifl-in:
a
 ishin të gjithë të qëndrueshëm. 

86
 I pranuam në mëshirën Tonë; 

ishin vërtet të ndershëm. 
87

 Dhe kujtoje njeriun me balenë,
b
 kur u largua 

zemërueshëm, duke menduar se nuk mund ta kufizonim, por pastaj thirri në terrin 

e thellë: ‘Nuk ka Zot pos Teje, lâvdi qoftë për Ty, paskam qenë gabim.’ 
88

 Ne iu 

përgjigjëm dhe e shpëtuam nga fatkeqësia: kështu i shpëtojmë besimplotët. 

89
 Kujtoje Zekerijanë, kur i thirri Zotit të tij: ‘Zoti im, mos më lër pa fëmijë, 

megjithëse Ti je më i miri nga trashëgimtarët.’ 
21:90

 Ne iu përgjigjëm – ia dhamë 

Jahjain dhe e shëruam gruan e tij nga shterpësia – ata ishin gjithmonë të etur të 

bëjnë vepra të mira. Na thirrën nga përmallimi dhe frikë-respekti dhe u përulën 

para Nesh. 
91

 Kujtoje atë që e ruajti dëlirësinë e saj.
c
 Ne frymë brenda saj nga 

Shpirti Ynë dhe e bëmë atë dhe të birin e saj shenjë për të gjithë njerëzit. 

 

  

 

a
 Disa komentues sugjerojnë se kjo i referohet profetit Ezekiel. Shih tek Encyclopaedia of Islam nën Dhu’l-

Kifl. 

b
 Junusi (Dhun-Nuni, Jonah). Krahaso me 37:139-148. 

c
 Merjemen. Krahaso me 66:12. 
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105-110 

105
 Ne shkruam në Zebur [Psalme], siç bëmë në Shkrim të Shenjtë [të 

mëhershëm]: ‘Shërbyesit e mi të ndershëm do ta trashëgojnë tokën.’ 
106

 Vërtet ka 

mesazh në këtë për shërbyesit e Allahut! 
107

 Ishte veç si mëshirë që të dërguam 

[Profet] te të gjithë njerëzit.
a
 
108

 Thuaj: ‘Ajo që më është shpallur është se Allahu 

juaj është një Zot – a do t’i nënshtroheni?’ 
109

 Por nëse largohen, thuaj: ‘Jua kam 

shpallur mesazhin qartë të gjithë juve. Nuk e di se a është afër apo larg gjykimi që 

ju është premtuar, 
21:110

 por Ai e di atë që e zbuloni dhe që e fshehni. 
111

 Unë nuk e 

di: kjo [kohë] mund të jetë fare mirë sprovë për ju, kënaqësi për ca kohë.’ 
112

 Tha:
b
 

‘Zoti im, bëje gjykimin e vërtetë.’ Dhe: ‘Zoti ynë është Zoti i Mëshirës. E kërkojmë 

ndihmesën E Tij ndaj asaj që e thoni [ju mosbesimtarë].’ 

 

 

24: 

 

23-26 

 
23

 Ata që i akuzojnë gratë besimtare që janë të ndershme por të pamatura – 

refuzohen nga Allahu, në këtë jetë dhe në tjetrën. Një ndëshkim i dhembshëm i 

pret 
24

 në Ditën kur gjuhët, duart dhe këmbët e tyre do të dëshmojnë kundër tyre 

për atë që e kanë bërë – 
25

 në atë Ditë, Allahu do t’i shpaguajë plotësisht – dhe do 

ta kuptojnë se Allahu është E Vërteta që qartëson gjithçka. 
26

 Gratë e korruptuara 

janë për burra të korruptuar dhe burrat e korruptuar janë për gra të korruptuara; 

gratë e mira janë për burra të mirë dhe burrat e mirë janë për gra të mira. Të mirët 

janë të pafajshëm për ato që janë thënë kundër tyre; ata do të kenë falje dhe 

furnizim bujar. 

 

  

 

a
 Apo ‘Ne të dërguam [Profet] veç si mëshirë për të gjithë njerëzit.’ 

b
 Shih shënimin për vargun 4. 
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32-33 

 
32

 Martoni
a
 të pamartuarit në mesin tuaj dhe ata nga skllevërit tuaj meshkuj e 

femra që janë të përshtatshëm [për martesë].
b
 Nëse janë të varfër, Allahu do të 

furnizojë për ta nga bujaria E Tij: bujaria e Allahut është e pafund dhe Ai është i 

gjithë-dijshëm. 
33

 Ata që nuk janë në gjendje të martohen duhet ta ruajnë dëlirësinë 

deri kur Allahu t’u japë mjaftueshëm nga bujaria E Tij. Nëse dikush nga skllevërit 

tuaj dëshiron ta paguajë lirinë e tij, bëni kontratë me ta përkatësisht, nëse e dini se 

kanë mirësi në vete dhe jepuni ca nga pasuria që jua ka dhënë Allahu. Mos i 

detyroni skllavet tuaja vajza në prostitucion, kur ato vetë duan të mbahen të 

ndershme, në kërkimin tuaj për përfitimet afat-shkurtra të kësaj bote, megjithëse, 

nëse ato detyrohen, Allahu do të jetë falës dhe mëshirëplotë ndaj tyre. 

 

 

  

 

a
 Është një interpretim tjetër që e përkthen si ‘martohuni me’. 

b
 Apo ‘të ndershëm’. 
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26: 

 

69-104 

69
 Tregojua rrëfimin e Ibrahimit, 

26:70
 kur e pyeti babanë e tij dhe popullin e tij: 

‘Çka adhuroni?’ 
71

 Ata thanë: ‘I adhurojmë idhujt dhe vazhdimisht u bindemi 

dëshirave të tyre.’ 
72

 Ai pyeti: ‘Si ju dëgjojnë kur i thirrni? 
73

 A ju ndihmojnë apo 

ju dëmtojnë?’ 
74

 Ata u përgjigjën: ‘Jo, por kështu i kemi parë etërit tanë duke bërë.’ 

75
 Ibrahimi tha: ‘Ata idhuj që i keni adhuruar, 

76
 ju dhe para-ardhësit tuaj, 

77
 janë 

armiqtë e mi; e jo Zoti i Botëve, 
78

 që më krijoi. Është Ai që më udhëzon; 
79

 Ai që 

më jep ushqim dhe pije; 
26:80

 Ai që më shëron kur jam i sëmurë; 
81

 Ai që do të më 

bëjë të vdes dhe pastaj do të më japë jetë përsëri; 
82

 dhe Ai që, shpresoj, do të m’i 

falë gabimet e mija në Ditën e Gjykimit. 
83

 Zoti im, më jep urti; më bashko me të 

ndershmit; 
84

 më jep emër të mirë ndër brezat e ardhshëm; 
85

 më bëj nga ata që u 

jepet Kopshti i Lumturisë – 
86

 fale babanë tim, se është nga ata që kanë devijuar – 

87
 dhe mos më turpëro në Ditën kur të gjithë njerëzit ringjallen: 

88
 në Ditën kur as 

pasuria as fëmijët s’mund të ndihmojnë, 
89

 kur i vetmi që do të shpëtohet është ai 

që vjen para Allahut me zemër të përkushtuar Atij.’ 

26:90
 Kur t’u afrohet Kopshti të ndershmëve 

91
 dhe Zjarri të vendoset në pamje 

të plotë të të kequdhëzuarve, 
92

 do t’u thuhet: ‘Ku janë ata që i adhuruat 
93

 përkrah 

Allahut? A mund t’ju ndihmojnë tani, apo madje ta ndihmojnë veten?’ 
94

 dhe pastaj 

të gjithë do të hidhen brenda në Ferr, bashkë me ata që i kequdhëzuan, 
95

 dhe të 

gjithë përkrahësit e Iblisit.
a
 
96

 Aty do t’u thonë zotave të tyre, gjersa grinden mes 

vete: 
97

 ‘Ishim qartas të kequdhëzuar 
98

 kur ju bëmë të barabartë me Zotin e Botëve. 

99
 Ishin keqbërësit ata që na devijuan, 

26:100
 dhe tani nuk kemi kurrfarë ndërmjetësi 

101
 dhe kurrfarë miku të vërtetë. 

102
 Ah sikur të mund t’i jetonim jetët tona përsëri, 

do të ishim besimtarë të vërtetë!’ 
103

 Vërtet ka shenjë në këtë, megjithëse shumica 

nga ta nuk besojnë: 
104

 veç Zoti yt është I Gjithë-Fuqishmi, Mëshirëploti. 

 

 

  

 

a
 Shih shënimin për 37:173: Në arabishten klasike xhund domethënë ‘përkrahësit’, jo vetëm ‘ushtritë’. 
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27: 

 

15-19 

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

për Allahun, 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.’ 

 

 

29: 

 

2-9 

2
 A mendojnë njerëzit se do të lihen rehat pasi të thonë ‘Besojmë’ pa u sprovuar? 

3
 Ne i sprovuam ata që shkuan para tyre: Allahu sigurisht që do t’i shenjojë cilët 

janë të vërtetë dhe cilët po gënjejnë. 
4
 A mendojnë keqbërësit se do të shpëtojnë 

nga Ne? Sa cektë gjykojnë! 
5
 Por sa u përket atyre që përpiqen për takimin e tyre 

me Allahun, koha e caktuar e Allahut do të vijë gjithsesi; Ai është Gjithë-Pamësi, 

Gjithë-Ditësi. 
6
 Ata që përpiqen – e bëjnë këtë për dobi të veten – Allahu nuk ka 

nevojë për krijesat E Tij – 
7
 Ne sigurisht që do t’i fshijmë keqbërjet e atyre që 

besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe do t’i shpërblejmë sipas më të mirës së 

veprimeve të tyre. 
8
 I kemi urdhëruar njerëzit të jenë të mirë me prindërit e tyre, 

por mos iu bindni nëse përpiqen t’ju bëjnë t’i shërbeni, pos Meje, diçkaje për të 

cilën nuk keni njohuri: të gjithë do të ktheheni tek Unë dhe do t’ju informoj për 

atë që e keni bërë. 
9
 Ne do të sigurohemi që ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira 

t’i pranojmë në radhët e të ndershmëve. 
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24-27 

24
 E vetmja përgjigje që e dha populli i Ibrahimit ishte: ‘Vriteni apo digjeni!’ 

por Allahu e shpëtoi nga Zjarri: vërtet ka shenja në këtë për njerëzit që besojnë. 

25
 Ibrahimi u tha: ‘Keni zgjedhur idhuj në vend të Allahut por dashuria juaj për ta 

do të zgjasë veç gjatë jetës së tanishme: në Ditën e Ringjalljes, do ta mohoni dhe 

refuzoni njëri-tjetrin. Ferri do të jetë shtëpia juaj dhe askush s’do t’ju ndihmojë.’ 

26
 Luti i besoi dhe tha: ‘Do të nxitoj te Zoti im: Ai është I Gjithë-Fuqishmi, I 

Gjith’-Urti.’ 
27

 Ne ia dhamë Ibrahimit Is’hakun dhe Jakubin dhe dhamë profeci 

dhe Shkrim të Shenjtë ndër pasardhësit e tij. Ia dhamë shpërblimet në këtë botë, 

dhe në jetën e ardhshme do të jetë ndër të ndershmit. 

 

 

31: 

 

1-11 

1 
Elif Lam Mim 

2 
Këto janë vargjet 

 e Shkrimit të Shenjtë të urtë, 

3 
[me] udhëzim e mëshirë 

 për ata që bëjnë mirë, 

4 
që luten e falen rregullisht, 

 e paguajnë lëmoshën e përcaktuar, 

 dhe janë të sigurt për Të Përtejmen: 

5 
këta janë të udhëzuar drejt nga Zoti i tyre, 

 dhe janë ata që do të përparojnë. 

6 
Por është lloji i personit 

 që paguan për përralla shpërqendruese, 

 me synimin, pa ndonjë dije, 

 t’i devijojë të tjerët nga rruga e Allahut, 

 dhe ta bëjë [atë rrugë] objekt për tallje.
a
 

 Do të ketë torturë poshtëruese për të! 

 

a
 Kjo kuptohet se i referohet al-Nadr ibn al-Harith-it, që i bleu disa rrëfime të lashta të Persisë për ta 

shpërqendruar popullin e Kurjeshëve nga dëgjimi i Kuranit. 
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7 
Kur i recitohen vargjet Tona, 

 largohet me përbuzje 

 si të mos i kishte dëgjuar, 

 si të kishte rëndim në veshë. 

 Tregoji se do të ketë torturë të dhembshme! 

8 
Por për ata që besojnë 

 dhe bëjnë vepra të ndershme, 

 do të ketë Kopshte të lumturisë 

9 
ku do të rrinë: 

 ky është premtimi i vërtetë i Allahut, 

 dhe Ai është I Gjithë-Fuqishmi, I Gjith’-Urti. 

31:10
 Ai i krijoi qiejt 

 pa ndonjë mbështetje të dukshme, 

 dhe vuri në tokë male të forta – 

 në rast se ajo duhet të dridhet nën ju – 

 dhe i shpërndau nëpër të 

 të gjitha llojet e kafshëve. 

 Ne e zbritëm ujin nga qielli, 

 me të cilin e bëmë çdo lloj bime të mirë 

 të rritet në tokë: 

11 
tërë kjo është krijim i Allahut. 

 Tani, më trego Mua 

 se çka kanë krijuar zotat tuaj të tjerë. 

 Jo, mosbesimtarët janë të devijuar qartë. 
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33: 

 

22-27 

22
 Kur besimtarët i panë forcat e bashkuara, thanë: ‘Kjo është ajo që Allahu dhe 

I Dërguari I Tij na premtuan: premtimi i Allahut dhe i Të Dërguarit Të Tij është 

i vërtetë’ dhe kjo veç shërbeu për ta rritur besimin dhe përuljen e tyre ndaj Allahut. 

23
 Ka njerëz ndër besimtarë të cilët e mbajtën zotimin e tyre ndaj Allahut: disa nga 

ta e kanë plotësuar me vdekje dhe disa po presin ende. Nuk kanë ndryshuar aspak. 

24
 [Sprovat e tilla janë paracaktuar] që Allahu të mund t’i shpërblejë të çiltërit për 

ndershmërinë e tyre dhe t’i ndëshkojë hipokritët nëse Ai do, apo mund të zbutet 

ndaj tyre, se Allahu është falës dhe mëshirëplotë. 
25

 Allahu i zmbrapsi 

mosbesimtarët
a
 bashkë me zemërimin e tyre – nuk patën kurrfarë dobie – dhe i 

kurseu besimtarët nga luftimet. Ai është i fortë dhe i fuqishëm. 
26

 I solli ata Njerëz 

të Librit që i përkrahën ata poshtë nga kështjellat e tyre dhe vuri panik në zemrat 

e tyre. Disa nga ta [ju besimtarë] i vratë dhe disa i zutë robër. 
27

 Ai jua barti juve 

tokën e tyre, shtëpitë e tyre, pasuritë e tyre dhe një tokë ku nuk ju pati shkelur 

këmba: Allahu ka pushtet mbi gjithçka. 

 

49-52 

49
 Besimtarë, kur të martoheni me gra besimtare dhe pastaj divorcoheni nga to 

para se t’i keni prekur – nuk keni të drejtë të pritni nga to periudhë pritjeje: bëni 

furnizime për to dhe lirojini në mënyrë të ndershme. 
33:50

 Profet, Ne i kemi bërë të 

ligjshme për ty gratë të cilave ua ke paguar dhuratën e nuses dhe cilatdo skllave që 

Allahu t’i ka caktuar gjatë luftës dhe bijat e xhaxhallarëve e të dajëve dhe të hallave 

e tezeve, që mërguan me ty. Gjithashtu, çfarëdo gruaje besimtare që i është ofruar 

Profetit dhe me të cilën Profeti dëshiron të martohet – kjo është veç për ty [Profet] 

dhe jo për pjesën tjetër të besimtarëve: Ne e dimë saktësisht se çka kemi bërë të 

obligueshme për ta në lidhje me gratë e tyre dhe vajzat-skllave – pra nuk duhet të 

fajësohesh: Allahu është më falësi, më mëshirëploti. 
51

 Mund ta bësh cilëndo nga 

[gratë tuaja] të presë dhe ta pranosh cilëndo nga to si të dëshirosh, por nuk do të 

jesh fajtor nëse e fton atë radhën e së cilës e ke lënë mënjanë më parë: kështu ka 

më shumë gjasa se do të jenë të kënaqura me atë që ua ke dhënë. Allahu e di atë që 

është në zemrat tuaja: Allahu është i gjithë-ditur, i durueshëm. 
52

 [Profet] nuk 

lejohet të marrësh gra të tjera, as t’i shkëmbesh gratë që i ke me të tjera, edhe nëse 

të tërheqin me bukurinë e tyre. Por kjo nuk vlen për vajzat e tua skllave: Allahu 

është vigjilent mbi çdo gjë. 

 

a
 Kjo i referohet stuhisë së rërës që bëri që mosbesimtarët të ktheheshin prapa pa sukses. 
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35: 

 

9-11 

9
 Është Allahu që i dërgon erërat; ato i ngrisin retë; Ne i shtyjmë te një tokë e 

vdekur dhe me to e ringjallim tokën pas vdekjes së saj: e tillë do të jetë Ringjallja. 

35:10
 Nëse dikush e ka merak fuqinë, tërë fuqia i përket Allahut; fjalët e mira ngriten 

tek Ai dhe Ai e ngrit veprën e ndershme, por një torturë e ashpër i pret ata që 

komplotojnë të këqija dhe komplotimi i tyre do të kthehet në asgjë. 
11

 Është Allahu 

që ju krijoi nga pluhuri dhe më vonë nga një pikë e lëngut; pastaj ju bëri në dy 

gjini; asnjë femër nuk ngjizet as s’lind pa dijeninë E Tij; asnjë person nuk plaket 

as s’i shkurtohet jeta, përveç në pajtim me një Regjistër: krejt kjo është e lehtë për 

Allahun. 

 

31-37 

31
 Shkrimi i Shenjtë që Ne ta kemi shpallur [Profet] është E Vërteta dhe i 

vërteton shkrimet e shenjta që i paraprinë. Allahu është fare mirë i informuar për 

shërbyesit E Tij, sheh gjithçka. 
32

 Ne ua dhamë Shkrimin e Shenjtë si trashëgimi 

shërbyesve Tonë të zgjedhur: disa nga ta i dëmtuan shpirtrat e tyre, disa qëndruan 

ndërmjet [të drejtës e të gabuarës] dhe disa, me lejen e Allahut, ishin më të shquarit 

në vepra të mira. Ky është favori më i madh: 
33

 do të hyjnë në Kopshte të 

qëndrueshme ku do të zbukurohen me byzylykë të artë dhe perla, ku do të veshin 

rroba të mëndafshit. 
34

 Do të thonë: ‘Lâvdi qoftë për Allahun, që na ka ndarë nga 

tërë pikëllimi! Zoti ynë është vërtet më falësi, më çmuesi: 
35 

Në mirësinë E Tij, na 

ka rehatuar në Shtëpinë e përhershme ku s’do t’na prekë kurrfarë mundimi a 

lodhje.’ 
36

 Por ata që e refuzojnë të vërtetën do të qëndrojnë në Zjarr të Ferrit, ku 

as s’do të mbarohen nga vdekja, as s’do të çlirohen nga tortura e Ferrit: kështu i 

shpërblejmë mosbesimtarët e ngurtësuar. 
37

 Do të thërrasin fort në Ferr: ‘Zot, na 

lësho të dalim dhe do të bëjmë vepra të ndershme, jo çka kemi bërë më parë!’ – ‘A 

nuk jua dhamë një jetë mjaft të gjatë për ta marrë paralajmërimin po ta kishit 

ndërmend? Paralajmëruesi ju erdhi, tash shijojeni ndëshkimin.’ Keqbërësit nuk 

do ta kenë askë t’u ndihmojë. 
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37: 

 

99-122 

99
 Ai tha: ‘Do të shkoj te Zoti im: Ai sigurisht që do të më udhëzojë. 

37:100
 Zot, 

ma dhuro një djalë të ndershëm’, 
101

 dhe kështu ia dhamë lajmin e mirë se do ta 

kishte një djalë të durueshëm. 
102

 Kur djali ishte mjaft i vjetër të punonte me të 

atin, Ibrahimi tha: ‘Biri im, e kam parë veten duke të të flijuar në një ëndërr. Çka 

po ta merr mendja?’ Tha: ‘Baba, bëj siç je urdhëruar dhe, dhashtë Allahu, do ta 

shohësh se jam i qëndrueshëm.’ 
103

 Kur të dytë i ishin dorëzuar Zotit dhe ai e kishte 

shtrirë të birin anash fytyrës së tij, 
104

 Ne i thirrëm atij: ‘Ibrahim, 
105

 e ke 

përmbushur ëndrrën.’ Kështu i shpërblejmë ata që bëjnë mirë – 
106

 kjo ishte sprovë 

për të vërtetuar [karakterin e tyre të vërtetë] – 
107

 ia shpenguam të birin me një 

flijim shumë të rëndësishëm 
108

 dhe lejuam të lavdërohet nga brezat vijues: 

109
 ‘Paqja qoftë mbi Ibrahimin!’ 

37:110
 Kështu i shpërblejmë ata që bëjnë mirë: 

111
 vërtet ishte nga shërbyesit Tanë besimplotë. 

112
 Ne ia dhamë Ibrahimit lajmin e mirë të Is’hakut – profet dhe njeri i 

ndershëm – 
113

 dhe e bekuam edhe atë edhe Is’hakun: disa nga pasardhësit e tyre 

ishin të mirë, por disa e dëmtuan veten qartë. 
114

 Ne ia dhuruam favorin Tonë edhe 

Musait dhe Harunit: 
115

 Ne i shpëtuam ata dhe popullin e tyre nga një ankth i 

madh; 
116

 u ndihmuam, kështu që ishin ata që ia dolën; 
117

 ua dhamë Shkrimin e 

Shenjtë që i qartëson gjërat: 
118

 i udhëzuam në rrugën e drejtë; 
119

  i lejuam të 

lavdërohen nga brezat pasardhës: 
37:120

 ‘Paqja qoftë mbi Musain dhe Harunin!’ 

121
 Kështu i shpërblejmë ata që bëjnë mirë: 

122
 vërtet ishin ndër shërbyesit Tanë 

besnikë. 
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39: 

 

53-59 

53
 Thuaj: ‘[Allahu thotë:] shërbyesit E Mi që e keni dëmtuar veten me teprimet 

tuaja, mos e humbni shpresën për mëshirën e Allahut. Allahu i fal të gjitha 

mëkatet: Ai është vërtet Më Falësi, Më Mëshirëploti. 
54

 Kthehjuni Zotit tuaj. 

Nënshtrohjuni para se t’ju kapë ndëshkimi dhe të mos mund të ndihmoheni më. 

55
 Ndiqeni mësimin më të mirë që ju është zbritur nga Zoti juaj, para se t’ju marrë 

ndëshkimi, të pavetëdijshëm, 
56

 dhe shpirti juaj të thotë: “Mjerë për mua që e kam 

shpërfillur atë që i takon Allahut dhe që kam qenë një nga ata që talleshin!” 
57

 Apo 

thotë: “Po të më udhëzonte Allahu, do t’u isha bashkuar të ndershmëve!” 
58

 Apo, i 

përballur me ndëshkimin, thotë: “Veç po ta kisha edhe një shans, do t’u 

bashkohesha atyre që bëjnë mirë!” 
59

 Jo në fakt! Mesazhet e mija ju erdhën dhe i 

refuzuat: ishit arrogantë dhe e refuzuat të vërtetën.’ 

 

40: 

 

7-12 

7
 Ata [engjëj] që e mbajnë Fronin dhe ata që e rrethojnë atë e festojnë lâvdin e 

Zotit të tyre dhe kanë besim në Të. Ata luten për falje për besimtarët: ‘Zoti ynë, Ti 

i përfshin të gjitha gjërat në mëshirë e dije, pra fali ata që të kthehen dhe e ndjekin 

rrugën Tënde. Ruaji nga dhembjet e Ferrit 
8
 dhe pranoji, Zot, në Kopshtet e 

qëndrueshme që jua ke premtuar, bashkë me para-ardhësit e tyre
a
 [të ndershëm], 

bashkëshortët [e ndershëm] dhe fëmijët e lindur të ndershëm: veç Ti je I Gjithë-

Fuqishmi, I Gjith’-Urti. 
9
 Mbroji nga të gjitha veprat e këqija: ata që i mbron në 

atë Ditë nga [ndëshkimi për] veprat e këqija do ta pranojnë mëshirën Tënde – ky 

është triumfi suprem.’ 
40:10

 Por atyre që nuk besuan do t’u thuhet: ‘Kur ju thirrën 

në besim dhe e refuzuat, neveria e Allahut me ju ishte edhe më e madhe se vetë-

neveria që e ndjeni [sot].’ 
11

 Do të thonë: ‘Zoti ynë, dy herë ke bërë të jemi të pajetë
b
 

dhe dy herë na ke sjellë në jetë. Tash i njohim mëkatet tona. A ka ndonjë 

rrugëdalje?’ 
12

 [Do t’u thuhet:] ‘Krejt kjo – për shkak se kur u thirr veç Allahu ju e 

refuzuat këtë, e megjithatë kur u shoqëruan të tjerë me Të – besuat [në ta].’ Gjykimi 

i përket Allahut Më Të Lartit, Më Të Madhit. 

 

a
 Fjala aba’ i përfshin para-ardhësit meshkuj dhe femra. Babai dhe nëna quhen abawan. 

b
 Fjalë për fjalë ‘të vdekur’, duke bërë që disa komentues ta interpretojnë këtë sikur po i referohet vdekjes 

fillestare të personit, të ndjekur menjëherë më pas nga një ‘vdekje’ e dytë pas marrjes në pyetje në varr. 

Mirëpo, pikëpamja më e pranuar përgjithësisht është se jeta tokësore edhe paraprihet edhe pasohet nga një 

gjendje e pajetësisë. Prandaj dy aktet e dhënies së jetës i referohen lindjes dhe ringjalljes. 
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41: 

 

33-36 

33
 Kush flet më mirë se dikush që i thërret njerëzit te Allahu, e bën atë që është 

e drejtë dhe thotë: ‘Jam një nga ata që i kushtohen Allahut’ ? 
34

 E mira dhe e keqja 

nuk mund të jenë të barabarta. [Profet,] zmbrapse të keqen me atë që është më e 

mirë dhe armiku yt do të bëhet po aq i afërt sa një mik i vjetër e i çmuar, 
35

 por veç 

ata që janë të qëndrueshëm në durim, veç ata që janë të bekuar me ndershmëri të 

madhe, do të arrijnë mirësi të tillë. 
36

 Nëse ndodh të të trazojë ndonjë nxitje nga 

Satani, kërko strehë me Allahun: Ai është Gjithë-Dëgjuesi dhe I Gjithë-Dijshmi. 

 

 

43: 

 

61-78 

61
 Ky [Kuran] jep njohuri për Orën: 

a
 mos dyshoni në të. Më ndiqni Mua se kjo 

është rruga e duhur; 
62

 mos e lejoni Satanin t’ju pengojë, se është armiku juaj i 

betuar. 
63

 Kur Isai erdhi me shenja të qarta tha: ‘Ju kam sjellë urti; kam ardhur 

t’jua qartësoj disa nga dallimet tuaja. Jini të vetëdijshëm për Allahun dhe 

bindmuni: 
64

 Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Shërbeni Atij: kjo është rruga e 

drejtë.’ 
65

 E prapë fraksionet e ndryshme ndër ta nuk u pajtuan – mjerë keqbërësit: 

do ta vuajnë torturën e një dite të rëndë! – 
66

 çka po presin pos Orës, që do t’u vijë 

befas dhe do t’i marrë të pavetëdijshëm? 
67

 Në atë Ditë, miqtë do të bëhen armiqtë 

e njëri-tjetrit. Por jo të ndershmit – 
68

 ‘Shërbyesit e Mi, nuk ka frikë për ju sot, as 

s’do të pikëlloheni’ – 
69

 ata që besuan në shpalljet Tona dhe na u përkushtuan. 

43:70
 ‘Hyni në Parajsë, ju dhe bashkëshortët tuaj: do të mbusheni plot gëzim.’ 

71
 Pjatat dhe gotat e arta do të kalohen rreth tyre me gjithçka që ua ka merak shpirti 

dhe sytë u kënaqen. ‘Aty do të mbeteni: 
72

 ky është Kopshti që ju jepet si i juaji, 

për shkak të asaj që e keni bërë dikur, 
73

 dhe ka fruta të bollshme në të për të 

ngrënë.’ 
74

 Por keqbërësit do të mbeten në ndëshkimin e Ferrit, 
75

 nga i cili nuk ka 

lehtësim: aty do të mbeten në dëshpërim të plotë. 
76

 Ne s’ua kemi bërë kurrë të 

padrejtë; ata ishin që bënë padrejtësi. 
77

 Do të thërrasin: ‘Malik,
b
 ah sikur të na 

asgjësonte Zoti yt’, por ai do të përgjigjet: ‘Jo! Jeni këtu për të ndenjur.’ 
78

 Ne jua 

kemi sjellë Të Vërtetën por shumica nga ju e përbuzni. 

 

a
 Alternativisht, përemri hu mund të merret edhe se i referohet Isait: ‘[Isai] jep njohuri për Orën’. 

b
 Engjëlli përgjegjës i Ferrit. 
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45: 

 

16-23 

16
 Ne u dhamë Fëmijëve të Izraelit shkrim të shenjtë, urti dhe profetësi; i 

furnizuam me gjëra të mira dhe i favorizuam mbi të tjerët; 
17

 u dhamë provë të 

qartë në çështjet [e fesë]. Ata dallonin ndërmjet vete për shkak të rivalitetit të 

ndërsjellë, veç pasi u erdhi dija: në Ditën e Ringjalljes Zoti juaj do të gjykojë 

ndërmjet tyre në lidhje me dallimet e tyre. 
18

 Tash Ne të kemi vendosur [ty 

Muhamed] në rrugë të qartë fetare, pra ndiqe. Mos i ndiq meraket e atyre që u 

mungon dija [e vërtetë] – 
19

 nuk mund të të ndihmojnë kundër Allahut kurrsesi. 

Keqbërësit e kanë veç njëri-tjetrin për t’i mbrojtur; të ndershmit e kanë Vetë 

Allahun si mbrojtës të vetin. 
45:20

 Kjo [shpallje] është mjet i njohurisë intuitive për 

njerëzit, burim i udhëzimit dhe mëshirë për ata me besim të sigurt. 

21
 A vërtet keqbërësit mendojnë se do të merremi me ta në mënyrën e njëjtë si 

me ata që besojnë dhe bëjnë vepra të ndershme, se do të jenë të ngjashëm në jetesën 

dhe vdekjen e tyre? Sa keq që gjykojnë! 
22

 Allahu i krijoi qiejt dhe tokën për qëllim 

të vërtetë: ta shpërblejë secilin shpirt sipas veprave të tij. Nuk do t’u bëhet e 

padrejtë. 
23

 [Profet,] mendo me kujdes për atë që e ka marrë për zot merakun e tij, 

të cilin Allahu e lejon të devijojë përballë dijes, duke ia vulosur veshët dhe zemrën 

dhe duke ia mbuluar sytë – kush mund ta udhëzojë një person të tillë pas Allahut 

[që e ka bërë këtë]? A nuk do të jeni të vëmendshëm [ju njerëz]? 

 

 

48: 

 

29 

29
 Muhamedi është I Dërguari I Allahut. Ata që e ndjekin atë janë të ashpër ndaj 

mosbesimtarëve dhe dashamirës ndaj njëri-tjetrit. Ti i sheh duke rënë në gjunjë 

dhe duke e përulur kokën, duke e kërkuar mirësinë e Allahut dhe kënaqësinë E 

Tij të mirë: në fytyrat e tyre i mbajnë shenjat e përuljeve të kokës. Kështu 

përshkruhen në Teurat dhe në Ungjill: si farë që i lëshon filizat e saj, forcohet, 

trashet dhe ngritet në kërcellin e saj për kënaqësinë e mbjellësve të saj. Pra Allahu 

i zemëron mosbesimtarët përmes tyre; Allahu u premton falje dhe shpërblim të 

madh atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të ndershme.  
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50: 

 

20-35 

50:20
 Trumpeta do të fryhet: ‘Kjo është Dita e [për të cilën ishit] paralajmëruar.’ 

21
 Secili person do të mbërrijë i shoqëruar nga një [engjëll] për ta bërë të lëvizë dhe 

një tjetër për të qenë dëshmitar: 
22

 ‘Nuk i kushtove vëmendje kësaj [Dite]; por sot 

Ne ta kemi hequr perden dhe të pamurit tënd është i mprehtë.’ 
23

 Shoqëruesi i 

personit do të thotë: ‘Ja çka kam përgatitur’ – 
24

 ‘Hidheni
a
 çdo mosbesimtar 

kokëfortë në Ferr, 
25

 secilin që e pengoi të mirën, ishte agresiv, i bëri të tjerët të 

dyshojnë, 
26

 dhe mveshi zota të tjerë përkrah Allahut. Hidheni në ndëshkim të 

ashpër! – 
27

 dhe shoqëruesi i tij [i keq]
b
 do të thotë: ‘Zot, unë nuk e kam bërë të 

mëkatojë; ai tashmë vetë kishte devijuar larg.’ 
28

 Allahu do të thotë: ‘Mos u grindni 

në praninë Time. Jua çova një paralajmërim 
29

 dhe fjala Ime nuk mund të 

ndryshohet: Unë nuk jam i padrejtë ndaj asnjë krijese.’ 
50:30

 Ne do t’i themi Ferrit 

në atë ditë: ‘A je plot?’ dhe ai do të përgjigjet: ‘A nuk ka më?’ 
31

 Por Parajsa do t’u 

afrohet të ndershmëve dhe më nuk do të jetë e largët: 
32

 ‘Kjo është ajo që ju ishte 

premtuar – kjo është për secilin që iu kthye Allahut shpesh dhe e mbajti Atë në 

mendje, 
33

 që kishte frikë-respekt për Më Dashamirësin, megjithëse është i 

padukshëm, që vjen para Tij me zemër të kthyer kah Ai në përkushtim – 
34

 pra 

hyni në të në paqe. Kjo është Dita e Jetës së përhershme.’ 
35

 Aty do të kenë gjithçka 

që duan dhe kemi edhe më shumë për ta. 

 

 

  

 

a
 Kjo folje është në trajtën duale, që merret se i drejtohet ose dy engjëjve regjistrues, ose dy engjëjve që e 

ruajnë Ferrin. 

b
 Krahaso me 4:38; 41:25. 
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51: 

 

1-23 

1
 Pasha ato [erëra] që shpërhapin gjerë-e-gjatë e larg,

a
 
2
 dhe ato që janë të ngarkuara 

shumë,
b
 
3
 që shpejtojnë lirshëm, 

4
 që shpërndajnë [shi] siç është përcaktuar! 

5
 Ajo 

që ju është premtuar [juve njerëzve] është e vërtetë: 
6
 Gjykimi do të vijë – 

7
 pasha 

qiellin me shtigjet e tij, 
8
 keni dallime në atë që e thoni – 

9
 ata që largohen nga ai

c
 

janë [vërtet] të mashtruar. 
51:10

 Shuani gënjeshtarët, 
11

 ata që janë të zhytur në 

gabim dhe të pavetëdijshëm! 
12

 Pyesin: ‘Kur po vjen kjo farë Dita e Gjykimit?’ 

13
 Në një Ditë kur do të ndëshkohen nga Zjarri: 

14
 ‘Shijojeni ndëshkimin! Kjo është 

ajo që donit ta nxitonit.’ 
15

 Të ndershmit do të jenë në Kopshte me burime 

[rrjedhëse]. 
16

 Do t’u vijnë dhuratat e Zotit të tyre për shkak të të mirës që e bënë 

më parë: 
17

 duke fjetur veç pak natën, 
18

 duke u lutur në agim për faljen e Allahut, 

19
 duke ia dhënë lypësit dhe skamësit një hise të drejtë të pasurisë së tyre. 

51:20
 Në 

tokë ka shenja për ata me besim të sigurt – 
21

 dhe edhe në vetet tuaja, a nuk e 

shihni? – 
22

 në qiell është ushqimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar.
d
 
23

 Pasha 

Zotin e qiejve dhe të tokës! Krejt kjo është po aq reale sa të folurit tuaj. 

 

54: 

 

52-55 

52
 Gjithçka që bëjnë shënohet në regjistrat e tyre: 

53
 çdo veprim, i madh a i vogël, 

regjistrohet. 
54

 Të ndershmit do të jetojnë në mënyrë të sigurt në mes të Kopshteve 

e lumenjve, 
55

 të sigurt në prezencën e një Sovrani të gjithë-fuqishëm. 

 

 

  

 

a
 Shih 15:22; kjo është shpërhapje dashamirëse (për dallim nga ajo në 18:45). 

b
 Me shi. 

c
 Gjykimi. 

d
 Ndëshkimi dhe Gjykimi Përfundimtar/Fati/ushqimi fizik dhe shpirtëror. 
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60: 

 

12 

12
 Profet, kur gratë besimtare vijnë dhe të zotohen se nuk do t’i përshkruajnë 

asnjë partner Allahut, as s’do të vjedhin, as s’do ta shkelin kurorën, as s’do t’i vrasin 

fëmijët e tyre, as s’do të gënjejnë për atë se kush ishte babai i fëmijëve të tyre,
a
 as 

s’do të jenë të pabindura ndaj teje në asnjë gjë të ndershme, atëherë duhet ta 

pranosh zotimin e tyre të besnikërisë dhe t’i lutesh Allahut t’i falë: Allahu është 

më falësi dhe mëshirëploti. 

 

 

63: 

 

9-11 

9
 Besimtarë, mos e lejoni pasurinë dhe fëmijët tuaj t’ju shpërqendrojnë nga të 

kujtuarit e Allahut: ata që e bëjnë këtë do të jenë ata që humbin. 
63:10

 Jepni nga ajo 

që Ne e kemi furnizuar për ju, para se të vijë vdekja te njëri nga ju dhe ai të thotë: 

‘Zoti im, nëse do të ma shtyje afatin për ca kohë, do të jepja në bamirësi dhe do të 

bëhesha një nga të ndershmit.’ 
11

 Allahu nuk ia shtyn afatin një shpirti kur t’i vijë 

radha: Allahu është plotësisht i informuar për atë që e bëni. 

 

 

  

 

a
 Ky është interpretim i zakonshëm i idiomës ‘ajo që është ndërmjet duarve dhe këmbëve të tyre’ (Razi). 
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64: 

 

8-10 

8
 Pra besoni në Allahun, në Të Dërguarin E Tij dhe në dritën

a
 që Ne e kemi 

zbritur: Allahu është plotësisht i informuar për atë që e bëni. 
9
 Kur Ai t’ju mbledhë 

për Ditën e Grumbullimit, Ditën e shpërfilljes reciproke,
b
 do t’i shlyejë mëkatet e 

atyre që besuan në Të dhe vepruan ndershmërisht: do t’i pranojë në Kopshte të 

hijeshuara me lumenj rrjedhës, për të mbetur aty përgjithmonë – triumfi suprem. 

64:10
 Por ata që nuk besuan dhe i refuzuan shenjat Tona do të jenë banorë të Zjarrit, 

për të mbetur aty – destinacion i mjerueshëm. 

 

 

65: 

 

10-11 

Pra, ju që keni aftësi të kuptoni, ju që besoni, ruajuni nga Allahu. Ai jua ka çuar 

Kuranin 
11

 dhe një të dërguar – duke jua recituar shpalljet e Allahut që i qartësojnë 

gjërat – për t’i nxjerrë nga terri në dritë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të ndershme. 

Allahu do t’i pranojë ata që besojnë në Të dhe bëjnë vepra të ndershme në Kopshte 

të hijeshuara me lumenj rrjedhës, ku do të mbesin përgjithmonë – Ai ka bërë 

furnizim të mirë për ta. 

 

  

 

a
 Kuranin 

b
 Taghabun arabisht është reciproke me ghabina: ‘të shpërfillësh apo të harrosh’. Secili do të jetë kaq i 

preokupuar me fatin e tij sa që do t’i shpërfillë të gjithë të tjerët (krahaso me 70:10-11; 80:34-7) 
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66: 

 

3-5 

3
 Profeti i tregoi diçka në besim njërës nga gratë e tij. Kur ajo e tregoi këtë [një 

gruaje tjetër] dhe Allahu ia bëri të ditur këtë atij, ai e konfirmoi një pjesë të asaj, 

duke e mbajtur pjesën tjetër për vete. Kur ai e ballafaqoi atë me veprën që e kishte 

bërë, ajo pyeti: ‘Kush të tregoi për këtë?’ dhe ai u përgjigj: ‘Më tregoi I Gjithë-

Dijshmi, I Gjith’-Informuari’ 
4
 Nëse ju të dyja [gratë] pendoheni te Allahu – se 

zemrat ju kanë devijuar – [gjithçka do të jetë mirë]; nëse bashkëpunoni kundër tij, 

[ta dini se] Allahu do ta ndihmojë, si edhe Xhebraili dhe të gjithë besimtarët e 

ndershëm dhe edhe engjëjt do ta mbështesin. 
5
 Zoti i tij mund t’ju zëvendësojë fare 

mirë me gra më të mira nëse Profeti vendos ta divorcojë cilëndo nga ju: gra që i 

përkushtohen Allahut, besimtare të vërteta, të devotshme, që i kthehen Atij në 

pendesë dhe e adhurojnë, të dhëna pas agjërimit, qoftë të martuara më parë apo 

virgjëresha. 

 

 

68: 

 

44-52 

44
 Pra [Profet] m’i lër Mua ata që e refuzojnë këtë shpallje: Ne do t’i çojmë, hap 

pas hapi, nëpër rrugë përtej njohurive të tyre; 
45

 Do t’u lejoj më shumë kohë, se 

plani Im është i fuqishëm. 
46

 A kërkon ti ndonjë shpërblim nga ta që do t’i 

ngarkonte me borxh? 
47

 A kanë njohuri për të padukshmen që ua mundëson ta 

shkruajnë atë? 
48

 Prite me durim [Profet] gjykimin e Zotit tënd: mos ji si njeriu në 

balenë që thirri në ankth: 
49

 nëse nuk do ta prekte mirësia e Zotit të tij, do të ishte 

lënë, i braktisur dhe fajtor, në bregun e djerrë, 
68:50

 por Zoti i tij e zgjodhi dhe e bëri 

një nga Të Ndershmit. 
51

 Kur e dëgjojnë Kuranin mosbesimtarët pothuajse të 

rrëzojnë me shikimet e tyre. Thonë: ‘Ai duhet të jetë i çmendur!’ 
52

 por vërtet nuk 

është gjë tjetër pos Përkujtues për të gjithë njerëzit. 
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70: 

 

19-35 

19
 Njeriu vërtet u krijua të jetë plot shqetësime: 

70:20
 është i ligështuar kur e 

godet fatkeqësia, 
21

 por dorë-shtrënguar kur i vjen fati i mirë. 
22

 Nuk janë të tillë ata 

që falen 
23

 dhe janë të vazhdueshëm në faljet e tyre; 
24

 që ua japin një hise të duhur 

të pasurisë së tyre 
25

 lypësve dhe atyre që s’i kanë as gjërat thelbësore; 
26

 që besojnë 

në Ditën e Gjykimit 
27

 dhe ia kanë frikën ndëshkimit të Zotit të tyre – 
28

 askush 

nuk mund të ndihet plotësisht i sigurt nga ai [ndëshkim] – 
29

 që e ruajnë dëlirësinë 

e tyre 
70:30

 nga të gjithë pos bashkëshortëve të tyre apo skllaveve të tyre – nuk bëhet 

faj me [marrëdhëniet me] ta, 
31

 por ata meraket e të cilëve e tejkalojnë këtë kufi janë 

vërtet shkelës – 
32

 që janë besnikë ndaj besave dhe zotimeve të tyre; 
33

 që japin 

dëshmi të ndershme 
34

 dhe janë të qëndrueshëm në lutjet e tyre. 
35

 Ata do të 

nderohen në Kopshtet e lumturisë. 
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72: 

 

1-15 

1
 Thuaj [Profet]: ‘Më është shpallur 

 se një herë një grup i xhindeve dëgjuan dhe thanë: 

 “E kemi dëgjuar një Kuran të mrekullueshëm, 

2
 që udhëzon në rrugën e duhur, 

 prandaj jemi bindur dhe e besojmë – 

 kurrë nuk do t’i mveshim partnerë Zotit tonë – 

3
 dhe se Ai – lartësuar qoftë madhështia e Zotit tonë! – 

 s’ka as bashkëshort[e], as fëmijë. 

4
 Budallenjtë në mesin tonë kanë thënë 

 gënjeshtra të tejfryra për Allahun, 

5
 megjithëse patëm menduar se asnjë njeri a xhind 

 nuk do të [guxonte të] thoshte gënjeshtër për Të. 

6
 Njerëzit kanë kërkuar strehë 

 te xhindet në të shkuarën 

 por veç sa i çorientuan edhe më shumë. 

7
 Menduan, siç menduat edhe ju, 

 se Allahu nuk do ta ringjallte askë nga të vdekurit. 

8
 U munduam ta arrinim qiellin, 

 por zbuluam se ishte i mbushur 

 me roje qëndrestare 

 dhe meteorë si zjarre të përndezura – 

9 
uleshim nëpër vende atypari, duke dëgjuar,

a
 

 por kushdo që provon të dëgjojë tani 

 do ta gjejë një meteor 

 që rri duke e pritur – 

72:10
 [pra tash] nuk e dimë për ata që jetojnë në tokë 

 a u takon fatkeqësia, 

 apo Zoti i tyre synon t’i udhëzojë. 

 

a
 Ata po dëgjonin për tregues se çka mund të ndodhë tutje, por në vargun 10 thonë se më nuk janë në 

gjendje ta dinë të ardhmen (krahaso me vargun 26 më poshtë). 
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11
 Disa nga ne janë të ndershëm, 

 dhe të tjerët më pak: 

 ndjekim rrugë të ndryshme. 

12
 E dimë se kurrë s’mund ta frustrojmë 

 Allahun në tokë; 

 kurrë s’mund t’i ikim Atij. 

13
 Kur e dëgjuam udhëzimin, 

 u bindëm e besuam në të: 

 kushdo që beson në Zotin e tij 

 s’ka nevojë t’i frikësohet 

 humbjes a padrejtësisë. 

14
 Disa nga ne i dorëzohen Atij, 

 dhe disa shkojnë rrugës së gabuar: 

 ata që i dorëzohen Allahut, 

 kanë gjetur udhëzim të urtë, 

15
 por ata që veprojnë padrejtësisht, 

 do të jenë lëndë djegëse për Zjarr të Ferrit.” ’ 
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76: 

 

4-22 

4
 Ne kemi përgatitur zinxhirë, qafore të hekurta dhe Zjarr flakërues për 

mosbesimtarët, por 
5
 të ndershmit do ta kenë një pije të përzier me kafur,

a
 
6
 gurrë 

burimore për shërbyesit e Allahut, që rrjedh me bollëk sipas dëshirës së tyre. 
7
 Ata 

i përmbushin zotimet e tyre; ia kanë frikën një dite të mjerimeve të përhapura; 
8
 u 

japin ushqim të varfërve, jetimit dhe robit, megjithëse e duan vetë, 
9
 duke thënë: 

‘Ju ushqejmë veç për hir të Allahut: nuk kërkojmë as shpërblim as falënderime nga 

ju. 
76:10

 Ia kemi frikën Ditës së Zotit tonë – Ditë e zymtë mjerim-plotë.’ 
11

 Kështu 

që Allahu do t’i shpëtojë nga mjerimet e asaj Dite, do t’u japë shkëlqim e gëzim, 

12
 dhe do t’i shpërblejë, për qëndrueshmërinë e tyre, me Kopsht dhe rroba 

mëndafshi. 
13

 Do të ulen në divane, duke mos ndier as vapë përcëlluese as të ftohtë 

të ashpër, 
14

 me [degë] hije-mira të shpërndara mbi ta dhe tufa frutash që varen afër 

te dora. 
15

 Do të shërbehen me pjata të argjendta 
16

 dhe gota shkëlqyese të argjendta 

sipas qejfit të tyre 
17

 dhe do t’u jepet një pije e mbushur me xhenxhefil 
18

 nga një 

gurrë burimore e quajtur Salsabil. 
19

 Për ta do të kujdesen të rinj të përhershëm – 

po të mund t’i shihnit, do të mendonit se janë perla të shpërndara – 
76:20

 dhe po të 

shihnit përreth, do të shihnit lumturi dhe pasuri të madhe: 
21

 do të veshin rroba 

prej mëndafshit të gjelbër dhe me pëlhurë të mirë; do të zbukurohen me byzylykë 

argjendi; Zoti i tyre do t’ua japë një pije të pastër. 
22

 [Do të thuhet:] ‘Ky është 

shpërblimi juaj. Përpjekjet tuaja janë çmuar.’  

 

 

 

  

 

a
 Bar aromatik. 
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