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Shënim për metodologjinë 

 

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

përmbajnë “Unë”, “Im”, “Mua” dhe “Meje”, aty ku Zoti i referohet Vetes. Gjetja 

është bërë me search (kërkim në Word), nga fillimi deri në fund. 
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2: 

 

30-52 

2:30
      [Profet,] kur Zoti yt u tha engjëjve: 

"Do ta vendos një përfaqësues kujdestar
a
 në tokë," 

ata thanë: "Si mund ta vendosësh
b
 dikë 

që do të bëjë telashe atje dhe të derdhë gjak? 

Dhe kjo gjersa ne e festojmë lavdërimin Tënd 

dhe të adhurojmë Ty?" 

Allahu tha: "Unë di gjëra që ju nuk i dini." 

31 
Dhe Allahu ia mësoi Ademit të gjithë emrat, 

pastaj iu drejtua engjëjve dhe tha: 

"M'i tregoni këta emra, në qofshi të vërtetë." 

32 
Ata thanë: "Lâvdi Ty! 

Nuk kemi njohuri 

pos asaj që na e ke mësuar Ti. 

Je Ti I Gjithë-Dijshmi, I Gjith’-Urti." 

33 
Allahu tha: "Adem, tregojua emrat." 

Dhe kur ai ua tregoi emrat, 

Allahu tha: "A nuk ju thashë që e di 

fshehtësinë e qiejve dhe të tokës? 

Dhe e di çka shfaqni 

dhe çka keni qenë duke fshehur." 

 

34 
    Dhe kur Ne u thamë engjëjve 

të përkulen para Ademit në nderim, 

ata u përkulën; pos Iblisit 

ai refuzoi, duke shfaqur arrogancë; 

dhe ishte tallës. 

 

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 6:165, 7:129, etj. – apo ‘kujdestar’ të 

cilit i jepet përkohësisht një përgjegjësi, krahaso Musain (Moses) dhe Harunin (Aaron), 7:142. (A.H.) 

b
 Kjo është istifham inkari në arabisht, dmth. jo fjali pyetëse po thirrore që normalisht shpreh mospajtim, 

më së miri e përkthyer ‘Si mund’. Ka shembuj të shumtë të kësaj në Kuran. (A.H.) 
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35 
Dhe Ne thamë: "Adem, 

bano te kopshti, 

ti dhe gruaja jote, 

dhe hani nga aty rehat, 

kur të doni dhe si të doni. 

Por mos iu qasni kësaj peme të caktuar, 

se bëheni keqbërës." 

36 
Pastaj Satani i bëri të dy 

që kjo t'u rrëshqasë nga vetëdija  

dhe i bëri ta lënë 

gjendjen në të cilën ishin. 

Dhe Ne thamë: "Uluni në nivel, 

në mospëlqim të ndërsjellë
a
; 

e prapë do të keni vend-banim 

dhe zotërime në tokë për ca kohë." 

37 
Pastaj Ademi mësoi fjalë

b
 nga Zoti i tij, 

 I Cili e fali; se Allahu është Gjithmonë-Falësi, Mëshirëploti. 

38 
Ne thamë: "Zbritni nga aty, të gjithë ju! 

E nëse udhërrëfimi ju vjen 

nga Unë, siç do të vijë patjetër, 

atëherë kushdo që e ndjek udhërrëfimin Tim 

nuk do të ketë asgjë që t'i frikësohet dhe nuk do të dëshpërohet. 

39 
"Sa për ata që i përqeshin 

dhe nuk i pranojnë shenjat Tona, 

janë të burgosur të zjarrit të ferrit, 

ku edhe do të mbesin." 

 

2:40
 Fëmijë të Izraelit, kujtojeni si ju kam bekuar Unë. Mbajeni premtimin tuaj 

ndaj Meje dhe Unë do ta mbaj premtimin Tim ndaj jush: Unë jam Ai të cilit duhet 

t’ia keni frikën. 
41

 Besoni në mesazhin që e kam zbritur duke e vërtetuar atë që 

tashmë e posedoni. Mos jini të parët që nuk besojnë në të dhe mos i shitni mesazhet 

E Mia për çmim të vogël: Unë jam Ai për të cilin duhet të jeni të vetëdijshëm. 

 

a
 Iblisi është armiku i njerëzimit dhe anasjelltas. Iblisi njihet edhe si Shejtan/Satan. (A.H.) 

b
 Fjalë që e mësojnë Ademin si të pendohet, shih 7:23. (A.H.) 
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42 
Dhe mos e turbulloni të vërtetën me pavërtetësi, 

 apo ta fshihni të vërtetën kur e dini; 

43 
dhe faluni rregullisht, 

 dhe jepni lëmoshë, 

 dhe përkulni kokat [në adhurim] 

 me ata që i përkulin të tyret. 

44 
Si i urdhëroni njerëzit të jenë të drejtë 

 kur vetë harroni 

 edhe pse e lexuat Librin? 

 Tash a s’do të kuptoni? 

45 
Dhe kërkoni ndihmë 

 të qëndrueshëm e duke u falur; 

 edhe pse është vërtet rëndë 

 pos për modestët, 

46 
ata që e dinë

a
 

 se do ta takojnë Zotin e tyre 

 dhe se do të kthehen tek Ai. 

 

 
47

 Fëmijë të Izraelit, kujtojeni si ju kam bekuar Unë dhe si ju kam favorizuar 

ndaj popujve të tjerë. 

48 
Dhe jini syçelë për një Ditë 

 kur asnjë shpirt nuk mund ta kompensojë 

 fare një shpirt tjetër, 

 dhe asnjë ndërmjetësim nuk pranohet për të, 

 dhe asnjë çmim për çlirim nuk merret për të, 

 dhe nuk do t’u ndihmohet atyre. 

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. 

 

a
 Një nga kuptimet klasike të zanna është ‘të dish’ në vend se kuptimi bashkëkohor dominues ‘të 

mendosh’. Ky term përdoret në kuptimin e dijes disa herë në Kuran. (A.H.) 
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122-124 

 

122
 Fëmijë të Izraelit, kujtojeni se si ju bekova Unë dhe ju favorizova ndaj 

popujve të tjerë, 
123

 dhe kini kujdes nga një Ditë kur asnjë shpirt nuk mund ta bëjë 

punën e një shpirti tjetër. As një kompensim nuk do të pranohet, as ndërmjetësimi 

nuk do të jetë i dobishëm dhe askush nuk do të ndihmohet. 
124

 Kur Zoti i Ibrahimit 

e sprovoi me urdhëresa të caktuara, të cilat ai i plotësoi, Ai tha: ‘Unë do të të bëj 

udhëheqës të popullit.’ Ibrahimi pyeti: ‘Dhe a do të bësh Ti udhëheqës edhe nga 

pasardhësit e mi?’ Allahu u përgjigj: ‘Premtimi Im nuk vlen për ata që bëjnë keq.’ 

 

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.’ 

 

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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158-162 

 

 158
 Safa dhe Marwa

a
 janë ndër ritet e Allahut, pra për ata që bëjnë haxh të madh 

apo të vogël
b
 te Shtëpia

c
 nuk është fyerje të qarkullohet ndërmjet tyre

d
. Kushdo që 

bën mirë vullnetarisht do të shpërblehet, se Allahu i shpërblen veprat e mira dhe 

di gjithçka. 
159

 Sa për ata që i fshehin vërtetimet dhe udhëzimin që Ne e zbresim, 

pasi ua kemi bërë ato të qarta njerëzve në Shkrimin e Shenjtë, Allahu i refuzon dhe 

po kështu veprojnë edhe të tjerët, 
2:160

 pos nëse ata pendohen, bëjnë kompensime 

dhe e deklarojnë të vërtetën. Unë do ta pranoj sigurisht pendimin e tyre: Unë jam 

Gjithmonë-I-Buti, Më Mëshirëploti. 
161

 Sa për ata që nuk besojnë dhe vdesin si 

mosbesimtarë, Allahu i refuzon, siç bëjnë edhe engjëjt dhe të gjithë njerëzit. 
162

 Ata 

do të mbesin në këtë gjendje të refuzimit: ndëshkimi i tyre nuk do të lehtësohet, 

as s’do të anulohet. 

 

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 Allahun. 
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. Allahu 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.  

 

a
 Dy kodra ngjitur me Qaben ndërmjet të cilave një haxhi (pelegrin) dhe një vizitor duhet të ecin përpjetë 

dhe teposhtë në përkujtim të asaj që e bëri Haxherja (Hagar) në kërkim të foshnjes së saj, Ismailit. 

b
 Haxhi i vogël (`umra) mund të bëhet gjatë sezonit të haxhit apo në çfarëdo kohe gjatë vitit. 

c
 Qabja, që është qendrore edhe për drejtimin e lutjeve edhe për ritet e haxhit siç janë përcaktuar nga 

Ibrahimi me urdhër të Allahut. 

d
 Myslimanët nuk dëshironin ta kryejnë këtë rit, meqë politeistët i kishin instaluar dy idhuj në këto 

kodra. Këtu kjo rivendoset për Allahun. 
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197-202 

 

 
197

 Haxhi ndodh gjatë muajve të përcaktuar. Nuk duhet të ketë të folur të 

pahijshëm, sjellje të gabuar, apo grindje për askë që e ndërmerr haxhin – çfarëdo 

të mire që e bëni, Allahu është fare mirë i informuar për të. Furnizohuni mirë për 

veten: furnizimi më i mirë është të jeni të vetëdijshëm për Allahun – gjithmonë 

jini të vetëdijshëm për Mua, ju që mund të kuptoni – 
198

 por nuk është ofendim të 

kërkoni ca bujari nga Zoti juaj
a
. Kur shpejtoni teposhtë nga Arafati kujtojeni 

Allahun te vendi i shenjtë.
b
 Kujtojeni Atë: Ai ju ka udhëzuar. Para kësaj ishit të 

devijuar. 
199 

Shpejtoni teposhtë ku shkojnë njerëzit e tjerë
c
 dhe kërkoni falje nga 

Allahu: Ai është më falësi dhe mëshirëploti. 
2:200

 Kur t’i keni kryer ritet tuaja, 

kujtojeni Allahun po aq sa i kujtoni etërit tuaj, apo edhe më shumë. Janë disa që 

luten: ‘Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë’ dhe ata nuk do të kenë fare hise në Të 

Përtejmen; 
201

 të tjerë luten: ‘Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe në Të 

Përtejmen dhe na mbroj nga tortura e Zjarrit.’ 
202

 Ata do ta kenë hisen për të cilën 

kanë punuar: Allahu është i shpejtë në llogaritje. 

 

  

 

a
 Është e ligjshme të bëni tregti gjatë haxhit.  

b
 Ky është një nga vendet e haxhit ndërmjet Arafatit dhe Mina-s – një rrafsh i quajtur Muzdalifa. 

c
 Disa fise arrogante i binin një rruge tjetër ndryshe nga masat. 
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3: 

 

55-57 

 

55 
    Allahu tha: 

 “Isa! 

 Unë do të të kthej prapa te Vetja, 

 dhe do të të ngris tek Unë 

 dhe do të të pastroj 

 nga mosmirënjohësit që nuk besojnë. 

 Dhe deri në Ditën e Ringjalljes 

 do t’i bëj ata që të ndjekin 

 superiorë mbi ata që nuk besuan. 

 Pastaj të gjithë do të ktheheni tek Unë, 

 dhe Unë do të gjykoj mes jush 

 për dallimet tuaja. 

 

56
 Do t’i bëj mosbesimtarët të vuajnë ashpër në këtë botë dhe në tjetrën; askush 

nuk do t’i ndihmojë.” 
57

 Allahu do t’i paguajë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të 

mira me shpërblimin e tyre të plotë; Allahu nuk i do keqbërësit. 

 

81-83 

 

 
81

 Allahu e mori një premtim nga profetët, duke thënë: ‘Nëse, pasi t’jua kem 

dhuruar Shkrimin e Shenjtë dhe urtinë, një i dërguar vjen duke e vërtetuar atë që 

ju është dhënë, duhet të besoni në të dhe ta përkrahni. A e pohoni këtë dhe a e 

pranoni premtimin Tim si obligues për ju?’ Ata thanë: ‘E pranojmë.’ Ai tha: 

‘Atëherë jini dëshmitar dhe edhe Unë do të jem dëshmitar.’ 
82

 Ata që largohen pas 

kësaj janë ata që i shkelin premtimet.  
83

 A kërkojnë ata diçka tjetër përveç 

nënshtrimit ndaj Allahut? Të gjithë në qiej dhe në tokë i nënshtrohen Atij, me 

dëshirë a pa dëshirë; të gjithë do t’i kthejnë tek Ai. 

 

 

 



  Zoti në vetën e parë njëjës në Kuran  

13 

 

168-175 

 

 
168

 Sa për ata që ndenjën prapa dhe u thanë vëllezërve të tyre: ‘Ah po të na 

dëgjonin, nuk do të vriteshin’, thuaju [Profet]: ‘Largojeni vdekjen nga vetja, në 

qoftë e vërtetë ajo që e thoni.’ 
169

 [Profet,] mos i mendo si të vdekur ata që janë vrarë 

në rrugën e Allahut. Ata janë të gjallë me Zotin e tyre, të furnizuar mirë, 
3:170

 të 

lumtur me atë që Allahu ua ka dhënë nga mirësia E Tij; duke u gëzuar se për ata 

që i kanë lënë prapa e që do t’u bashkohen në ndërkohë nuk ka frikë, as s’do të 

pikëllohen; 
171

 [duke u gëzuar] në bekimin dhe mirësinë e Allahut dhe se Allahu 

nuk do të lejojë që shpërblimi i besimtarëve të humbet. 
172

 Ata që iu përgjigjën 

Allahut dhe Të Dërguarit pasi pësuan disfatë, që bëjnë mirë dhe mbahen të 

vetëdijshëm për Allahun, do të kenë shpërblim të madh. 
173

 Ata besimi i të cilëve 

veçse u rrit kur njerëzit thanë: ‘Frikësojuni armikut tuaj: ata e kanë grumbulluar 

një ushtri të madhe kundër jush’ dhe që u përgjigjën: ‘Allahu është i mjaftueshëm 

për ne: Ai është mbrojtësi më i mirë’, 
174

 u kthyen me dhunti e mirësi prej Allahut; 

asnjë dëm nuk u ndodhi. Ata e ndoqën kënaqësinë e mirë të Allahut. Mirësia e 

Allahut është vërtet e madhe. 
175

 Është Satani ai që ju nxit t’i frikësoheni ndjekësve 

të tij; mos iu frikësoni atyre, por m’u frikësoni Mua, në qofshi besimtarë të vërtetë. 
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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 
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  apo janë lënduar në çështjen Time, 

  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.” 
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5: 

 

3 

 

 
3
 E keni të ndaluar të hani cofëtinë; gjak; mish të derrit; çfarëdo kafshe mbi të 

cilën është thirrur çfarëdo emri i ndryshëm nga i Allahut; çfarëdo kafshe të mbytur 

duke ia zënë frymën, apo viktimë e një goditjeje të dhunshme apo një rënieje, apo 

të shpuar me brirë apo të sulmuara ashpër nga një egërsirë, pos nëse prapë-se-prapë 

e preni atë [në mënyrën korrekte]; apo çkado të flijuar në altarë idhujtarë. Po ashtu 

e keni të ndaluar të shpërndani hise [të mishit] duke vizatuar shigjeta të shenjuara
a
 

– një praktikë e neveritshme – sot mosbesimtarët e kanë humbur tërë shpresën se 

do të hiqni dorë nga feja juaj. Mos u frikësoni nga ta: m’u frikësoni Mua. Sot e kam 

përsosur fenë tuaj për ju, e kam kompletuar bekimin Tim mbi ju dhe e kam 

zgjedhur si fe tuajën islamin: [përkushtimin e plotë ndaj Allahut]; por nëse dikush 

nga ju detyrohet nga uria të hajë ushqim të ndaluar, pa asnjë synim të veprojë 

gabim, atëherë Allahu është më falësi dhe mëshirëploti. 

 

 

12-14 

 

 
12

 Allahu mori zotim nga Fëmijët e Izraelit. Ne bëmë që dymbëdhjetë 

udhëheqës të ngriten ndër ta dhe Allahu tha: ‘Unë jam me ju: nëse i mbani lutjet, 

e paguani lëmoshën e përcaktuar, besoni në të dërguarit E Mi dhe i përkrahni dhe 

ia huazoni Allahut një hua të mirë,
b
 Unë do t’i fshij mëkatet tuaja dhe do t’ju pranoj 

në Kopshtet e hijeshuara me lumenj rrjedhës. Kushdo nga ju që tash e injoron këtë 

[zotim] do të jetë larg nga rruga e duhur. 
13

 Por ata e shkelën zotimin e tyre, kështu 

që i distancuam [nga Ne] dhe ua ngurtësuam zemrat. Ata e shtrembërojnë 

kuptimin e fjalëve [të shpallura] dhe i kanë harruar disa nga ato që ishin porositur 

t’i kujtonin: [ti Profet] gjithmonë do të gjesh tradhti te të gjithë ata pos pak prej 

tyre. Anashkaloje këtë dhe fali: Allahu i do ata që bëjnë mirë. 
14

 Ne po ashtu morëm 

zotim nga ata që thonë: ‘Jemi të krishterë’, por edhe ata i harruan disa nga ato që 

ishin porositur t’i kujtonin, kështu që shkaktuam armiqësi dhe urrejtje ndërmjet 

tyre deri në Ditën e Ringjalljes, kur Allahu do t’u tregojë se çka kanë bërë.  

 

a
 Zakon pagan arab. Shigjetat përdoreshin edhe për të marrë vendime të tjera, si në lojëra të fatit, për ta 

përcaktuar vullnetin e idhujve (shih vargun 90). 

b
 Zoti e shpaguan atë që është dhënë për hir Të Tij, shumë-fish. Kurani e përdor këtë figurë të ligjëratës 

në shumë raste. Shih, për shembull, 57:18, 64:17. 
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41-45 

 

 
41

 I Dërguar, mos u pikëllo nga ata që garojnë ta tejkalojnë njëri-tjetrin në 

mosbesim – ata që thonë me gojën e tyre: ‘Besojmë’, por nuk kanë besim në zemrat 

e tyre dhe çifutët që i dëgjojnë me etje rrenat dhe i dëgjojnë ata që madje as s’të 

kanë takuar, që i shtrembërojnë kuptimet e fjalëve [të shpallura] dhe [i] thonë 

[njëri-tjetrit]: ‘Nëse ju jepet ky vendim, pranojeni, por nëse nuk ju jepet, atëherë 

kini kujdes!’
a
 – nëse Allahu synon që disa njerëz të jenë kaq të devijuar, do të jesh 

i pafuqishëm kundër Allahut në emër të tyre. Këta janë ata zemrat e të cilëve 

Allahu nuk synon t’i pastrojë – një turp për ta në këtë botë dhe pastaj një ndëshkim 

i rëndë në Të Përtejmen – 
42

 ata i dëgjojnë me etje rrenat dhe e konsumojnë atë që 

është e paligjshme. Nëse vijnë te ti [Profet] për gjykim, ose mund të gjykosh 

ndërmjet tyre, ose të refuzosh – nëse refuzon, ata nuk do të të dëmtojnë në asnjë 

mënyrë, por nëse gjykon ndërmjet tyre, gjyko drejt: Allahu i do të drejtët – 
43

 por 

pse të vijnë te ti për gjykim kur e kanë Teuratin me gjykimin e Allahut dhe madje 

edhe atëherë prapë e kthejnë shpinën? Këta nuk janë besimtarë. 

 

44 
Jemi Ne 

 që e dërguam Teuratin, 

 në të udhëzim e dritë. 

 Profetët që iu dorëzuan Allahut 

 gjykuan sipas tij për çifutët, 

 dhe po kështu bënë edhe rabinët dhe dijetarët, 

 në pajtim me atë pjesë 

 të Shkrimit të Shenjtë të Allahut 

 që u ishte besuar ta ruanin 

 dhe për të cilin ishin dëshmitarë. 

 Prandaj [rabinë e dijetarë] 

 mos kini frikë nga njerëzit 

 por m’u frikësoni Mua; 

 dhe mos i shitni shenjat E Mija 

 për çmim të vockël. 

 

a
 Sipas shumicës së interpretuesve, kjo i referohet një rasti ku një çifut i shquar dhe një grua bënë 

marrëdhënie jashtëmartesore. Komuniteti çifut nuk donte ta zbatonte ndëshkimin biblik të gjuajtjes me 

gurë, kështu që dërguan përfaqësues te Profeti për ta kërkuar një vendim, duke thënë: ‘Nëse ju urdhëron 

ta zbatoni rrahjen me kamzhik pranojeni, por nëse e urdhëron gjuajtjen me gurë, mos e pranoni’ (Razi). 
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 Dhe ata që nuk gjykojnë 

 sipas asaj që e ka shpallur Allahu 

 janë [përçmues mosmirënjohës] 

 duke [i] refuzuar [mësimet e Allahut]. 

 

45
 Në Teurat Ne e përcaktuam për ta një jetë për një jetë, një sy për një sy, një hundë 

për një hundë, një vesh për një vesh, një dhëmb për një dhëmb, një plagë të njëjtë 

për një plagë: nëse dikush vendos të heqë dorë nga këto për shkak të bamirësisë, 

kjo do të shërbejë si shlyerje për veprat e tyre të këqija. Ata që nuk gjykojnë sipas 

asaj që e ka shpallur Allahu po bëjnë gabim të rëndë. 

 

 

109-111 

 

 
109

 Në ditën kur Allahu i mbledh të gjithë të dërguarit
a
 dhe pyet: ‘Çfarë 

përgjigje keni marrë?’ do të thonë: ‘Nuk e kemi atë njohuri: veç Ti i di gjërat që 

nuk mund të shihen.’ 
5:110

 Pastaj Allahu do të thotë: ‘Isa, i biri i Merjemes! Kujtoje 

favorin Tim për ty dhe për nënën tënde: si të forcova me shpirtin e shenjtë, ashtu 

që u fole njerëzve në mituri dhe si i rritur; si ta mësova Shkrimin e Shenjtë dhe 

urtinë dhe Teuratin e Ungjillin; si, me lejen Time, e formësove nga balta trajtën e 

një shpendi, fryve në të dhe u bë, me lejen Time, shpend; si, me lejen Time, e 

shërove personin e verbër dhe lebrozin; si, me lejen Time, e ktheve të vdekurin në 

jetë; si i frenova Unë Fëmijët e Izraelit nga ti [që të të dëmtojnë] kur u solle shenja 

të qarta dhe ata nga ta që nuk besuan thanë: “Kjo qartë nuk është asgjë tjetër pos 

magji”; 
111

 dhe si i frymëzova dishepujt të besonin në Mua dhe në të dërguarit E 

Mi – ata thanë: “Besojmë dhe dëshmojmë se [i] përkushtohemi [Allahut]” 
b
 ’ 

  

 

a
 Siç ka thënë me të drejtë Razi, është zakon i Kuranit që pasi të ketë folur gjerësisht për legjislacionin, ta 

pasojë atë me përkujtues të fuqisë së Allahut, me rrëfime të profetëve të mëhershëm, apo me atë që ndodh 

në Ditën e Gjykimit, në mënyrë që t’i motivojë njerëzit t’i përmbahen legjislacionit. Kjo sure, pasi i ka 

përmendur më herët pretendimet e të krishterëve, kërkon që më tej t’i hedhë poshtë ato duke treguar se 

Isai do t’i refuzojë si të tijat pretendimet e tyre në Ditën e Gjykimit. 

b
 Krahaso me 2:131-3. 
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6: 

 

151-153 

 

 
151

 Thuaj: ‘Ejani! Do t’ju tregoj se çka ju ka ndaluar vërtet Zoti juaj. Mos i 

atribuoni Atij asgjë si partner; jini të mirë me prindërit tuaj; mos i vrisni fëmijët 

tuaj nga frika e varfërisë’ – Ne do t’ju furnizojmë juve dhe ata – ‘qëndroni larg nga 

bërja e veprave të turpshme, qoftë haptas apo fshehtas; mos ia merrni tjetrit jetën 

që Allahu e ka bërë të shenjtë, përveç me të drejtë. Kjo është çka ju urdhëron Ai të 

bëni: mbase do ta përdorni arsyen tuaj. 
152

 Qëndroni larg nga prona e jetimëve, pos 

me më të mirat [qëllime], deri kur ta arrijnë moshën; bëni matje dhe peshim të 

plotë, sipas drejtësisë’ – Ne nuk e ngarkojmë asnjë shpirt me më shumë se që mund 

të durojë – ‘kur flisni, jini të drejtë, edhe nëse bëhet fjalë për një të afërm; mbani 

çfarëdo premtime që i jepni në emrin e Allahut. Kjo është ajo që Ai ju urdhëron ta 

bëni, që të mund të dëgjoni me vëmendje’ – 
153

 kjo është rruga Ime, që udhëheq 

drejt, pra ndiqeni dhe mos ndiqni rrugë të tjera: ato do t’ju largojnë nga ajo – ‘Kjo 

është çka ju urdhëron Ai të bëni, që të mund të përmbaheni nga veprimet e këqija.’ 

 

 

7: 

 

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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154-158 

 

154
 Kur Musait i kaloi zemërimi, i mori Pllakat, në të cilat ishin të skalitura 

udhëzimi dhe mëshira për ata që kishin frikë-respekt për Zotin e tyre. 

 

155
  Musai i zgjodhi nga populli i tij 

  shtatëdhjetë njerëz për takimin Tonë, 

  dhe kur u mbërthyen nga lëkundja e dhunshme, 

  ai u lut: “Zoti im, po të doje, 

  tashmë do të kishe mundur 

  t’i shkatërroje shumë kohë më parë, 

  po edhe mua, 

  pra a do të na shkatërrosh tani 

  për atë që e kanë bërë 

  budallenjtë në mesin tonë? 

  Kjo është veç sprovë nga Ti – 

  përmes saj e çorienton këdo që do ta çorientosh 

  dhe e udhëzon këdo që do ta udhëzosh – 

  dhe Ti je Mbrojtësi ynë, 

  pra na fal dhe ki mëshirë ndaj nesh. 

  Ti je më i miri nga ata që falin. 

156
  “Na i dhuro gjërat e mira 

  në këtë botë dhe në jetën e përtejme. 

  Ne kthehemi kah Ti.” 

  Allahu tha: 

  “Unë e godas me ndëshkimin Tim 

  këdo që e godas, 

  por mëshira Ime i përfshin të gjitha gjërat. 

 

      “Unë do ta urdhëroj mëshirën Time 

  për ata që janë të vetëdijshëm për Allahun 

  dhe e paguajnë lëmoshën e caktuar; 

  që besojnë në Shpalljet Tona; 

157
  ata që e ndjekin Të Dërguarin – 
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  profetin e pa-arsimuar
a
, 

  të cilin e gjejnë të përshkruar 

  në Teuratin që është me ta 

  dhe në Ungjill – 

  që i urdhëron të veprojnë drejt 

  dhe i ndalon të bëjnë keq, 

  që i bën të ligjshme gjërat e mira për ta 

  dhe gjërat e këqija të paligjshme, 

  dhe i liron nga barrët e tyre, 

  dhe zgjedhat
b
 që ishin në ta. 

  Pra ata që kanë besim në të, 

  dhe që e nderojnë e i ndihmojnë, 

  dhe që e ndjekin dritën 

  e zbritur me të – 

  ata do të kenë sukses.” 

 

158
 Thuaj [Muhamed]: ‘Njerëz, jam I Dërguari I Allahut për të gjithë ju, nga Ai që 

ka kontroll mbi qiejt dhe tokën. Nuk ka Zot tjetër pos Tij; Ai jep jetë dhe vdekje, 

pra besoni në Allahun dhe Të Dërguarin E Tij, profetin e pa-arsimuar që beson në 

Allahun dhe në fjalët E Tij dhe ndiqeni atë që të mund të gjeni udhëzim.’ 

 

  

 

a
 Ummi mund ta ketë kuptimin "i pa-arsimuar, i pamësuar" ose "dikush që nuk është çifut". 

b
 Krahaso me 6:146. Nga interpretuesit thuhet se kjo i referohet obligimeve të vështira që u janë ngarkuar 

Fëmijëve të Izraelit. 
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180-186 

 

7:180
      Emrat Më Të Shkëlqyeshëm i përkasin Allahut: 

  përdorni ata për ta kërkuar Atë, 

  dhe rrini larg nga ata që i përdhosin këta emra – 

  ata do të shpaguhen 

  për atë që e bëjnë. 

181
  Dhe ndër ata që i kemi krijuar Ne 

  janë një grup që udhëzojnë me të vërtetën 

  dhe veprojnë drejt sipas saj. 

 

182
 Por Ne i joshim në vështirësi ata që i refuzojnë mesazhet Tona, hap pas hapi, pa 

e kuptuar ata: 
183

 Unë do t’u jap afat, por plani Im është i sigurt. 
184

 A nuk u ka 

shkuar në mend se shoqëruesi
a
 i tyre nuk është i çmendur por po jep paralajmërim 

të qartë? 
185

 A nuk kanë menduar thellë për mbretërinë e qiejve dhe të tokës dhe 

për tërë atë që e krijoi Allahu dhe se fundi i kohës së tyre mund të jetë afër? Në 

çfarë [shpallje tjetër] do të besojnë nëse nuk besojnë në këtë? 
186

 Askush nuk mund 

t’i udhëzojë ata që Allahu i lejon të devijojnë: Ai i lë të bredhin verbërisht në 

paturpësinë e tyre. 

 

 

  

 

a
 Kjo i referohet Profetit Muhamed. 
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8: 

 

5-14 

 

 
5
 Se

a
 ishte Zoti yt që të bëri [ty Profet] të rrezikosh të largohesh nga shtëpia jote 

për qëllim të vërtetë – megjithëse një grupi të besimtarëve nuk u pëlqeu 
6
 dhe 

diskutonin me ty për të vërtetën pasi ishte bërë e qartë, sikur të ishin shtyrë kah 

një vdekje që do të mund ta shihnin me sytë e tyre. 
7
 Kujtojeni si ju premtoi Allahu 

[juve besimtarëve] se një nga dy grupet armike do t’ju binte në dorë: ju donit që 

grupi i paarmatosur të ishte i juaji, por ishte vullneti i Zotit ta vendosë të vërtetën 

sipas Fjalës Së Tij dhe t’i shfarosë mosbesimtarët – 
8
 për ta vërtetuar Të Vërtetën 

si të vërtetë dhe gënjeshtrën si gënjeshtër, sado që fajtorëve mund të mos u pëlqejë. 

9
 Kur e lutët Zotin tuaj për ndihmë, Ai ju përgjigj: ‘Do t’ju përforcoj me një mijë 

engjëj radhazi.’ 
8:10

 Allahu e bëri këtë mesazh të shpresës për t’jua qetësuar zemrat: 

ndihma vjen veç nga Allahu, Ai është i fuqishëm e i urtë. 
11

 Kujtojeni kur Ai ju 

dha gjumë si siguri nga Ai dhe zbriti ujë nga qielli për t’ju pastruar, për ta hequr 

ndotjen e Satanit nga ju, për t’jua bërë zemrat të forta dhe këmbët të vendosura. 

12
 Zoti juaj u shpalli engjëjve: ‘Unë jam me ju: jepuni qëndrueshmëri besimtarëve; 

do të fus terror në zemrat e mosbesimtarëve – goditini mbi qafa dhe godituani të 

gjitha majat e gishtave.’ 
13

 Kjo për shkak se e kundërshtuan Allahun dhe Të 

Dërguarin E Tij dhe kushdo që e kundërshton Allahun dhe Të Dërguarin E Tij, 

Allahu i ndëshkon ashpër – 
14

 ‘Këtë e merrni! Shijojeni!’ – dhe tortura e Zjarrit i 

pret mosbesimtarët. 

  

 

a
 Kjo lidhet me vargun 1. 
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11: 

 

36-49 

 

 36
 Nuhut i ishte shpallur: ‘Asnjë nga populli yt nuk do të besojnë, pos ata që 

tashmë kanë besuar, kështu që mos u tensiono me atë që e bëjnë. 
37

 Ndërtoje Arkën 

nën sytë Tanë [vigjilues] dhe me frymëzimin Tonë. Mos m’u lut Mua me kërkesa 

për ata që kanë bërë keq – ata do të përmbyten.’ 
38

 Kështu ai nisi ta ndërtojë Arkën 

dhe kurdo që kalonin udhëheqësit e popullit të tij, qeshnin me të. Ai tha: ‘Mund 

të na përbuzni tash, por ne do të vijmë t’ju përbuzim juve: 
39

 do ta zbuloni se kush 

do të marrë ndëshkim poshtërues dhe mbi kë do të zbresë vuajtje e gjatë.’ 
11:40

 Kur 

erdhi urdhri Ynë dhe uji gufoi përpjetë
a
 nga toka, Ne thamë: ‘Vendosi në këtë Arkë 

nga një çift të secilit lloj dhe familjen tënde – përveç atyre ndaj të cilëve është 

shqiptuar ndëshkimi tashmë – dhe ata që kanë besuar’, edhe pse veç pak nga ta 

besuan me të. 
41

 Ai tha: ‘Hipni në Arkë. Në emrin e Allahut ajo do të lundrojë dhe 

do të ankorohet. Allahu im është më falësi dhe mëshirëploti.’ 
42

 Ajo lundroi me ta 

mbi valë si male dhe Nuhu i thirri të birit, që nuk erdhi: ‘Eja në anije me ne, biri 

im, mos rri me pabesimtarët.’ 
43

 Por ai u përgjigj: ‘Do të kërkoj strehim në një mal 

për të më shpëtuar nga uji.’ Nuhu tha: ‘Sot nuk ka strehim nga urdhri i Allahut, 

pos për ata mbi të cilët Ai ka mëshirë.’ Valët i ndanë nga njëri-tjetri dhe ai ishte 

nga të përmbyturit. 

 44
 Pastaj është thënë: ‘Tokë, gëlltite ujin tënd dhe qiell, frenohu’ dhe uji u 

tërhoq – urdhri ishte përmbushur. Arka u ndal në Malin Xhudij dhe është thënë: 

‘Të shkuar janë ata njerëz keqbërës!’ 
45

 Nuhu i thirri Zotit të tij, duke thënë: ‘Zoti 

im, biri im ishte një nga familja ime, edhe pse premtimi
b
 Yt është i vërtetë dhe Ti 

je më i drejti nga të gjithë gjykatësit.’ 
46

 Allahu tha: ‘Nuh, ai nuk ishte një nga 

familja jote. Ajo që e bëri nuk ishte e drejtë. Mos kërko nga Unë gjëra për të cilat 

ti nuk di asgjë. Po të paralajmëroj të mos jesh budalla.’ 
47

 Ai tha: ‘Zoti im, marr 

strehim me Ty nga kërkimi i gjërave për të cilat nuk di asgjë. Nëse Ti nuk më fal 

dhe nuk ke mëshirë mbi mua, do të jem një nga humbësit.’ 
48

 Dhe është thënë: 

‘Nuh, zbrit në paqe nga Ne, me bekime mbi ty dhe mbi disa nga komunitetet që 

do të burojnë nga ata që janë me ty. Do të ketë të tjerë që Ne do t’i lejojmë ta 

shijojnë jetën për një kohë, por pastaj do ta vuajnë një ndëshkim të dhembshëm 

nga Ne.’ 
49

 Këto përshkrime janë pjesë e asaj që ishte përtej njohurisë sate 

[Muhamed]. Ne t’i zbuluam. As ti as populli yt nuk i keni ditur para të tashmes, 

pra ji i durueshëm: e ardhmja u përket atyre që janë të vetëdijshëm për Allahun. 

 

a
 Fjalë për fjalë: ‘stufa e derdhte ujin nga ena duke valuar’ 

b
 Për ta shpërtuar familjen e Nuhut; shih vargun 40 
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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.’ 
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13: 

 

32-34 

 

 32
 Shumë të dërguar para teje [Muhamed] i tallën, por Unë e kam plotësuar 

kërkesën për shtyrje të afatit për pabesimtarët: në fund, i kritikova ashpër – sa i 

tmerrshëm ishte ndëshkimi Im! 
33

 A është Ai që e mbikëqyr secilin shpirt duke e 

shënuar veprimin e tij [në nevojë për ndonjë partner]? E prapë i atribuojnë 

partnerë Allahut. Thuaj: ‘Emëroni ata’, apo: ‘A mund t’i tregoni Atij për diçka në 

tokë që Ai nuk e di se ekziston, apo kjo është veç shfaqje argëtuese e fjalëve?’ Por 

gjërat që i sajojnë janë bërë joshëse për pabesimtarët dhe u është bllokuar rruga [e 

drejtë]: askush nuk mund t’i udhëzojë ata që Allahu i lë të devijojnë. 
34

 Ka 

ndëshkim për ta në këtë botë, por ndëshkimi i Jetës së Përtejme do të jetë më i 

rëndë – askush nuk do t’i mbrojë kundër Allahut. 

 

 

14: 

 

5-8 

 

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

e errësirës në dritë. Kujtojua Ditët e Allahut
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 Allahut 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, Allahu është 

i vetë-mjaftueshëm, i denjë për tërë admirimin.’ 

 

 

 

a
 Kohët kur Allahu 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). 



  Zoti në vetën e parë njëjës në Kuran  

27 

 

13-23 

 

 13 
Mosbesimtarët u thanë të dërguarve të tyre: ‘Do t’ju dëbojmë nga vendi ynë 

nëse nuk ktheheni në fenë tonë.’ Por Zoti i tyre i frymëzoi të dërguarit: ‘Ne do t’i 

shkatërrojmë keqbërësit, 
14

 dhe do t’ju lëmë të rroni në vend pas tyre. Ky shpërblim 

është për ata që kanë frikë-respekt për takimin me Mua dhe për paralajmërimet E 

Mija.’ 
15

 Ata e lutën Allahun të vendosë dhe çdo tiran kokëfortë dështoi – 
16

 Ferri 

e pret secilin; atij do t’i jepet të pijë ujë të fëlliqtë, 
17

 të cilin do të mundohet ta 

përpijë por mezi do të mund ta kalojë nëpër fyt; vdekja do ta marrë gradualisht nga 

çdo anë, por nuk do të vdesë; do të ketë ende vuajtje të madhe. 
18

 Veprat e atyre që 

e refuzojnë Zotin e tyre janë si hi që era e shtyn furishëm në ditë të stuhishme: nuk 

kanë pushtet ndaj asgjëje që e kanë fituar. Kjo është të devijosh shumë, shumë larg. 

19
 [Profet,] a nuk e sheh se Allahu i krijoi qiejt dhe tokën për një destinim? Ai do 

të mund t’ju hiqte të gjithëve dhe t’ju zëvendësonte me krijim të ri po të donte: 

14:20
 kjo nuk është e vështirë për Allahun. 

21
 Kur të shfaqen të gjithë para Tij, të 

dobëtit do t’u thonë atyre që kërkonin të ndikonin te ta: ‘Ne ishim ndjekësit tuaj. 

A mund të na mbroni prej ndonjë ndëshkimi të Allahut?’ Ata do të përgjigjen: ‘Po 

të na udhëzonte Allahu neve, ne do t’ju udhëzonim juve. Tani s’ka rëndësi se a 

tërbohemi apo durojmë: nuk ka shpëtim.’ 
22

 Kur të jetë vendosur gjithçka, Satani 

do të thotë: ‘Allahu ju bëri premtim të vërtetë. Edhe unë kam bërë premtime por 

ishin të rrejshme: nuk kisha pushtet ndaj jush pos t’ju thërras dhe ju iu përgjigjët 

thirrjes sime, kështu që mos më fajësoni mua; fajësojeni veten. Nuk mund t’ju 

ndihmoj, as s’mund të më ndihmoni. E refuzoj mënyrën se si më keni shoqëruar 

me Allahun më parë.’ Keqbërësit e tillë i pret dhembje e vuajtshme, 
23 

por ata që 

besuan dhe bënë vepra të mira do të dërgohen në Kopshte tërheqëse të zbukuruara 

me lumenj rrjedhës, për të mbetur aty me leje të Zotit të tyre: përshëndetja e tyre 

atje është ‘Paqe’. 
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15: 

 

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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16: 

 

1-9 

 

1
 Gjykimi i Allahut po vjen

a
, pra mos kërkoni që ta sjellë më herët. Lâvdi qoftë për 

Të! Ai është larg mbi çkado që bashkojnë me Të! 
2
 Ai u zbret engjëj me frymëzim 

nën komandën E Tij cilëvedo shërbyes Të Tij që i zgjedh, për t’ua dhënë 

paralajmërimin [E Tij]: ‘Nuk ka zot pos Meje, pra m’u ruani Mua.’ 
3
 Ai i krijoi qiejt 

dhe tokën për një qëllim të vërtetë dhe është lart mbi çkado që bashkojnë me Të! 

4
 Ai e krijoi njeriun nga një pikë e lëngut, e prapë njeriu e sfidon Atë haptas! 

5
 Dhe 

bagëtitë – Ai i krijoi edhe ato. Ju nxjerrni ngrohtësi dhe përfitime të tjera nga to: 

merrni ushqim nga to; 
6
 gjeni bukuri në to kur i ktheni në shtëpi për të pushuar 

dhe kur i nxirrni jashtë për të kullotur. 
7
 Ato jua bartin ngarkesat në vise që vetë 

nuk do të mund t’i arrinit pa vështirësi të madhe – vërtet Zoti juaj është i mirë dhe 

mëshirëplotë – 
8
 kuaj, mushka e gomarë për ju që t’i kalëroni dhe t’i përdorni për 

dukje dhe gjëra të tjera për të cilat s’dini asgjë. 
9
 Allahu e nxjerr në pah rrugën e 

duhur, se disa rrugë çojnë në drejtimin e gabuar: po të donte, Ai do të mund t’ju 

udhëzonte të gjithëve. 

 

 

 

51-55 

 

 51
 Allahu tha: ‘Mos i merrni dy zota’ – se Ai është Allahu Një – ‘Unë i vetëm 

jam Ai për të cilin duhet të keni frikë-respekt.’ 
52

 Gjithçka në qiej e tokë i përket 

Atij: bindja e përhershme është e drejta E Tij. A do t’ia dëgjoni këshillat ndokujt 

tjetër pos Allahut? 
53

 Çfarëdo gjëra të mira që posedoni vijnë nga Allahu dhe kur 

ju shkaktohet vështirësia, veç tek Ai kërkoni ndihmë me ngulm, 
54

 e kur Ai ju ka 

çliruar nga vështirësia juaj – shih! – disa nga ju i atribuojnë partnerë Zotit tuaj. 

55
 Le të shfaqin mosmirënjohje për të mirat që Ne ua kemi shfaqur; ‘Shijojeni 

kohën tuaj të shkurtër – së shpejti do ta dini.’ 

 

 

  

 

a
 Folja arabike ata është në kohën e shkuar për të shprehur pashmangshmëri dhe afërsi. 
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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.’ 

 

18: 

 

50-53 

 

18:50
     Ne u thamë engjëjve: ‘Përkuluni përpara Ademit’ 

 dhe u përkulën të gjithë, por jo Iblisi: 

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

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

 për padronë tuajt në vend se Mua, 

 edhe pse janë armiqtë tuaj? 

 Çfarë pazari i keq për keqbërësit! 

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

 as të krijimit të vetë atyre; 

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

52 
Në Ditën që Allahu do të thotë: 

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

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

 Ne do ta vendosim një humnerë vdekjeprurëse ndërmjet tyre. 

53 
Keqbërësit do ta shohin Zjarrin 

 dhe do ta kuptojnë se pothuajse kanë rënë në të: 

 nuk do të gjejnë shpëtim nga ai. 
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92-102 

 

92 
     Ai udhëtoi tutje; 

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

  e gjeti rrëzë tyre një popull që mezi e kuptonin. 

94 
 Ata thanë: 

  ‘Dhulkarnejn, Jexhuxhët dhe Mexhuxhët 

  po e shkatërrojnë këtë vend. 

  A do ta ndërtosh një pengesë ndërmjet atyre dhe neve 

  nëse të paguajmë haraç?’ 

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

  është më e mirë se çfarëdo haraçi, 

  por nëse ma jepni forcën tuaj, 

  do ta vendos një fortifikim midis jush dhe tyre: 

96 
 më sillni blloqe të hekurit!’ 

  dhe pastaj, kur e kishte mbushur hapësirën 

  ndërmjet dy anëve të malit [tha]: 

  ‘Fryni zjarrit!’ dhe pastaj, 

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

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

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

  as s’mund ta shponin, 

98 
 dhe ai tha: ‘Kjo është mëshirë nga Zoti im. 

  Por kur të përmbushet premtimi i Zotit tim, 

  Ai do ta bëjë këtë pengesë rrafsh me tokë: 

  premtimi i Zotit tim realizohet gjithmonë.’ 

99 
 Në atë Ditë, 

  Ne do t’i lëmë të vërshojnë kundër njëri-tjetrit si dallgë 

  dhe pastaj do t’i fryhet Trumpetës 

  dhe do t’i tubojmë të gjithë së bashku. 

18:100
 Do t’ua tregojmë Ferrin mosbesimtarëve, 

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

  atyre që nuk ishin në gjendje të dëgjonin. 

102 
 A menduan se mund t’i merrnin shërbyesit E Mi për padronë 
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  në vend se Mua? 

  Ferrin e kemi përgatitur  

  si vend-pushim të mosbesimtarëve. 

 

19: 

 

2-9 

 

2
 Ky është rrëfim përshkrues i mirësisë së Zotit tënd ndaj shërbyesit Të Tij, 

Zekerijasë, 
3
 kur i thirri Zotit të tij, duke thënë: 

4
 ‘Zot, eshtrat më janë dobësuar 

dhe flokët më janë thinjur, por kurrë, Zot, nuk të jam lutur kot: 
5
 kam frikë [për 

atë që do ta bëjnë] të afërmit e mi kur të kem shkuar, se gruaja ime është shterpë, 

andaj ma dhuro një pasardhës – dhuratë nga Ti – 
6
 të jetë trashëgimtari im dhe 

trashëgimtari i familjes së Jakubit. Zot, bëje të kënaqshëm [për Ty].’ 
7
 ‘Zekerija, Ne 

ta sjellim lajmin e mirë për një djalë që do të quhet Jahja (Gjon) – nuk e kemi 

zgjedhur këtë emër për askë tjetër para tij.’ 
8
 Ai tha: ‘Zot, si mund të kem djalë kur 

gruaja ime është shterpë e unë jam plak e i dobët?’ 
9
 Ai tha: ‘Ja çka ka thënë Zoti 

yt: “Është lehtë për Mua: të krijova ty, megjithëse nuk ishe asgjë më parë.” ’ 

 

16-26 

 

16
 Përmende në Kuran rrëfimin e Merjemes. Ajo u tërhoq nga familja e saj në 

një vend kah ana lindore 
17

 dhe u vetmua larg; Ne e dërguam Shpirtin Tonë të 

shfaqet para saj në formë të një njeriu të përsosur. 
18

 Ajo tha: ‘E kërkoj mbrojtjen e 

Zotit të Mëshirës ndaj teje: nëse ke sadopak frikë nga Ai [mos u afro]!’ 
19

 por ai tha: 

‘Jam veç I Dërguar nga Zoti yt, [i ardhur] të ta shpall dhuratën e një djali të pastër.’ 

19:20
 Ajo tha: ‘Si mund të kem djalë kur s’më ka prekur asnjë burrë? Nuk kam qenë 

e padëlirë’, 
21

 dhe ai tha: ‘Ja çka tha Zoti yt: “Është lehtë për Mua – Ne do ta bëjmë 

atë shenjë për të gjithë njerëzit, bekim nga Ne.’ ” 
22

 Dhe kështu u paracaktua: ajo e 

ngjizi. U tërhoq në një vend të largët 
23

 dhe, kur dhembjet e lindjes e shtynë [të 

kapet] te trungu i një peme të palmës, bërtiti: ‘Do të doja të kisha qenë e vdekur 

dhe e harruar shumë kohë para gjithë kësaj!’ 
24

 por një zë i thirri nga poshtë: ‘Mos 

u shqetëso: Zoti yt e ka furnizuar një rrjedhë te këmbët e tua 
25

 dhe, nëse e shkund 

trungun e palmës kah ti, do të të furnizojë me hurma të freskëta, 
26

 pra ha, pi, ji e 

lumtur dhe kujtdo që e sheh thuaji: “I jam betuar Zotit të Mëshirës të përmbahem 

nga biseda dhe sot nuk do të flas me askë.” ’  
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20: 

 

9-16 

 

9
 A të ka ardhur [Profet] rrëfimi i Musait?

a
 

20:10
 Ai e pa një zjarr dhe u tha 

njerëzve të tij: ‘Rrini këtu – mund ta shoh një zjarr. Ndoshta mund t’jua sjell një 

copë dru të ndezur nga ai apo të gjej ndonjë udhëzim atje.’ 
11

 Kur erdhi te zjarri, ai 

u thirr: ‘Musa! 
12

 Jam Zoti yt. Zbathi këpucët: je në luginën e shenjtë të Tuvasë. 

13
 Të kam zgjedhur, kështu që dëgjoje atë që po shpallet. 

14
 Unë jam Allahu; nuk 

ka zot pos Meje. Pra adhuromë dhe lutu e falu vazhdimisht që të më kujtosh. 
15

 Ora 

po vjen – megjithëse zgjodha
b
 ta mbaj të fshehur – për çdo shpirt që të shpërblehet 

për punën e tij. 
16

 Mos e lejo askë që nuk beson në të dhe i ndjek meraket e tij të të 

shpërqendrojë nga ajo dhe kështu të të sjellë në shkatërrim.’ 

 

36-48 

 

36
 Allahu tha: ‘Musa, kërkesa jote pranohet. 

37
 Vërtet Ne të dhamë përparësi të 

dukshme më parë. 
38

 E frymëzuam nënën tënde, duke thënë: 
39

 “Fute fëmijën tënd 

në arkë, pastaj vendose në lumë. Le ta çojë uji te bregu i tij dhe ai do të merret nga 

një armik I Imi dhe i tij.” Ta dhurova dashurinë Time të begatshme dhe 

planifikova që do të edukoheshe nën syrin Tim vigjilent. 
20:40

 Motra jote doli duke 

thënë: “Do t’jua tregoj dikë që do të kujdeset për të”, pastaj Ne të kthyem te nëna 

jote që të mund të gëzohej e të mos pikëllohej. Më vonë e vrave një njeri, por të 

shpëtuam nga ankthi dhe të sprovuam me prova të tjera. Ndenje ndër njerëzit e 

Medjenit me vite, pastaj erdhe këtu siç urdhërova Unë. 
41

 Të kam zgjedhur për 

Vete. 
42

 Shkoni, ti dhe vëllai yt, me shenjat E Mija dhe sigurohuni të më kujtoni. 

43
 Shkoni, të dytë, te Faraoni, se i ka tejkaluar të gjithë kufijtë. 

44
 Flisni butë me të 

që të mund të jetë i vëmendshëm, apo të tregojë respekt.’ 

45
 Ata thanë: ‘Zot, kemi frikë se ai do të na lëndojë shumë apo t’i tejkalojë të 

gjithë kufijtë.’ 
46

 Ai tha: ‘Mos kini frikë, Unë jam me ju të dy, duke dëgjuar dhe 

duke parë gjithçka. 
47

 Shkoni dhe i thoni: “Jemi të dërguarit e Zotit tënd, pra 

lëshoji Fëmijët e Izraelit me ne dhe mos i shtyp. Ta kemi sjellë një shenjë nga Zoti 

yt. Paqja qoftë mbi këdo që e ndjek udhëzimin e duhur; 
48

 na është shpallur se 

ndëshkimi bie mbi këdo që e refuzon të vërtetën dhe ia kthen shpinën.” ’ 

 

a
 Ky konstrukt është idiomë në arabisht që nënkupton ‘mendo mirë për të’ apo ‘merr mësim nga kjo’. 

b
 Ebu Muslimi e interpreton akadu si uridu: ‘dëshiroj’ apo ‘zgjedh’ (Razi). 
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80-82 

 

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. 

 

21: 

 

21-29 

 

21
  A janë tërheqës për ta zotat nga toka 

 që i ringjallin të vdekurit? 

22
 Po të kishte në qiej apo tokë 

 zota të tjerë pos Allahut, 

 edhe qiejt edhe toka do të shkatërroheshin: 

 Allahu, Zoti i Fronit, 

 është larg mbi gjërat që i thonë: 

23
 Ai nuk mund të thirret të japë llogari 

 për asgjë që bën, 

 ndërsa ata do të thirren të japin llogari. 

24
 A kanë zgjedhur të adhurojnë 

 zota të tjerë në vend se Atë? 

 Thuaj: ‘Silleni provën tuaj. 

 Ky është Shkrimi i Shenjtë 

 për ata që janë me mua, 

 dhe Shkrimi i Shenjtë 

 për ata që shkuan para meje.’ 

 Por shumica nga ta 

 nuk e njohin të vërtetën, 

 dhe kështu nuk janë të vëmendshëm. 
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25
 Ne kurrë nuk çuam të dërguar para teje [Muhamed] 

 pa i shpallur atij: 

 ‘Nuk ka zot pos Meje, pra më shërbeni Mua.’ 

26
 Dhe thonë: 

 ‘Zoti i Mëshirës ka marrë për Vete fëmijë të lindur’ 
a
 

 Qoftë i lartësuar Ai! 

 Jo! Ata janë veç shërbyesit E Tij të nderuar: 

27
 ata nuk flasin para se të flasë Ai, 

 dhe veprojnë sipas urdhrit Të Tij. 

28
 Ai e di atë që është para tyre dhe atë prapa tyre: 

 dhe nuk mund të ndërmjetësojnë pa lejen
b
 E Tij – 

 vërtet ata vetë kanë frikë-respekt për Të. 

29
 Nëse cilido nga ta do të pretendonte: 

 ‘Jam zot krahas Tij’, 

 Ne do ta shpërblenim me Ferr: 

 kështu i shpërblejmë keqbërësit. 

 

  

 

a
 Politeistët mekasë pretendonin se engjëjt ishin bija të Allahut. 

b
 Shih 20:109. 
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37-40 

 

37
     Njeriu është krijuar i ngutshëm: 

 Unë do t’jua tregoj së shpejti shenjat E Mija, 

 pra mos më kërkoni t’i nxitoj. 

38
 Thonë: 

 ‘Kur do të përmbushet ky premtim, 

 nëse kjo që po e thoni është e vërtetë?’ 

39
 Ah po ta dinin mosbesimtarët, 

 do të vijë koha kur nuk do të mund ta shmangin Zjarrin 

 nga fytyrat a shpinat e tyre, 

 dhe nuk do të marrin kurrfarë ndihme. 

21:40
 Do t’u vijë befas dhe do t’i trullosë; 

 do të jenë të pafuqishëm për ta larguar; 

 nuk do t’u shtyhet afati. 

 

92-100 

 

92
 [Të Dërguar,]

a
 ky komunitet i juaji është një komunitet i vetëm dhe Unë jam 

Zoti juaj, pra më shërbeni Mua. 
93

 Ata e kanë bërë copash unitetin e tyre, por të 

gjithë do të kthehen te Ne. 
94

 Nëse dikush bën vepra të mira dhe është besimtar, 

përpjekjet e tij nuk do të injorohen: Ne i regjistrojmë për të. 
95

 Asnjë komunitet i 

shkatërruar nga Ne nuk mund t’i shpëtojë kthimit të tij,
b
  

96
 dhe kur popujt e Gogut 

e të Magogut [Jexhuxhët dhe Mexhuxhët] lihen të lirë dhe turren në turma nga çdo 

malësi, 
97

 kur të afrohet Premtimi I Vërtetë, sytë e mosbesimtarëve do të 

zgurdullohen me tmerr dhe do të thonë: ‘Mjerë ne! Nuk paskemi qenë fare të 

vetëdijshëm për këtë. Paskemi qenë gabim.’ 
98

 Ju [mosbesimtarë] dhe ajo që e 

adhuroni në vend të Allahut do të jeni lëndë djegëse për Ferr: ai është vendi ku do 

të shkoni – 
99

 po të kishin qenë këta [idhuj] zota realë ata nuk do të kishin shkuar 

atje – të gjithë do të rrini atje. 
21:100

 Atje mosbesimtarët do të rënkojnë mjerueshëm, 

por [idhujt] nuk do të dëgjojnë asgjë. 

 

 

a
 Krahaso me 23:51-53. 

b
 Interpretime të tjera janë: ‘nuk do të kthehen në botë’; ‘nuk do të largohen nga keqbërjet e tyre’. 



  Zoti në vetën e parë njëjës në Kuran  

37 

 

22: 

 

25-30 

 

25
 Sa për mosbesimtarët, që i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe nga 

Xhamia e Shenjtë – të cilën Ne e bëmë të njëjtë për të gjithë njerëzit, banorët dhe 

vizitorët – dhe që provojnë ta dhunojnë me keqbërje, do t’i bëjmë ta shijojnë një 

ndëshkim të dhembshëm. 
26

 Ne ia treguam Ibrahimit lokacionin e Shtëpisë, duke 

thënë: ‘Mos më bëj partnerë Mua. Pastroje Shtëpinë Time për ata që sillen rreth 

saj, ata që luten në këmbë dhe ata që përkulen dhe bien në gjunjë. 
27

 Shpalle Haxhin 

(Pelegrinazhin) për të gjithë njerëzit. Ata do të vijnë te ti në këmbë dhe në çdo lloj 

përpjetëze të shpejtë, që del nga çdo kalim i thellë malor 
28

 për t’i arritur përfitimet 

dhe për ta festuar emrin e Allahut, në ditët e caktuara, mbi bagëtitë që Ai i ka 

furnizuar për ta – ushqejeni veten dhe të varfrit dhe të mjerët – 
29

 pra le t’i kryejnë 

pelegrinët veprat e tyre të pastrimit, le t’i përmbushin zotimet e tyre dhe le të sillen 

rreth Shtëpisë së Lashtë.’ 
22:30

 Gjithë kjo [është përcaktuar nga Allahu]: kushdo që 

i nderon urdhëresat e shenjta të Allahut do të ketë shpërblime të mira nga Zoti i 

tij. 

 

42-48 

 

42
 Nëse të refuzojnë [Profet], po kështu bënë edhe populli i Nuhut para tyre dhe 

ata të Adit, Themudit, 
43

 Ibrahimit, Lutit, 
44

 Medjenit. Edhe Musain e quajtën 

gënjeshtar. Unë u dhashë kohë mosbesimtarëve, por në fund i ndëshkova. Sa 

ashpër i gjykova! 
45

 Sa e sa qytete të zhytura në keqbërje i kemi shkatërruar dhe i 

kemi lënë në shkatërrim të plotë; sa e sa puse të braktisura; sa e sa pallate të larta! 

46
 A nuk kanë udhëtuar këta njerëz [të Mekës] nëpër vend me zemra që kuptojnë 

dhe veshë që dëgjojnë? Nuk janë sytë e njerëzve të verbër, por zemrat e tyre brenda 

gjokseve të tyre. 

47
 Ata do të të sfidojnë [Profet] për ta nxituar ndëshkimin. Allahu nuk do të 

dështojë në premtimin E Tij – një Ditë me Zotin tuaj është si njëmijë vite sipas 

llogarisë suaj. 
48

 Shumë qytezave të zhytura në keqbërje u dhashë ende kohë dhe 

pastaj i godita: ata të gjithë kthehen tek Unë në fund. 
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23: 

 

51-67 

 

51
 Të dërguar, hani gjëra të mira dhe bëni vepra të mira: Unë jam plotësisht i 

informuar për atë që e bëni. 
52

 Ky komunitet i juaji është një – dhe Unë jam Zoti 

juaj: jini të vetëdijshëm për Mua – 
53

 por ata e kanë ndarë komunitetin e tyre në 

sekte, secili duke u ngazëllyer më vete. 
54

 Pra [Muhamed] lëri për ca kohë të zhytur 

[në padijen e tyre]. 
55

 A llogarisin se, duke u dhënë pasuri e djem, 
56

 Ne shpejtojmë 

t’u japim gjëra të mira? Vërtet nuk kanë ide! 
57

 Ata që kanë frikë-respekt për Zotin 

e tyre, 
58

 që besojnë në mesazhet E Tij, 
59

 që nuk i përshkruajnë partnerë, 
23:60

 që 

gjithmonë japin me zemrat që u dridhen nga mendimi se duhet të kthehen tek Ai, 

61
 janë ata që shpejtojnë kah gjërat e mira dhe do të jenë të parët që do t’i marrin. 

62
 Nuk e ngarkojmë asnjë shpirt më shumë sesa mund të bartë – e kemi një Regjistër 

që e tregon të vërtetën – atyre nuk do t’u bëhet e padrejtë. 
63

 Por zemrat e 

mosbesimtarëve janë të zhytura në [padije për] tërë këtë; dhe ka gjëra të tjera përveç 

kësaj që i bëjnë. 
64

 Kur e sjellim ndëshkimin Tonë mbi ata që janë të korruptuar 

me pasuri, do të thirrin për ndihmë: 
65

 ‘Mos thirrni sot: nuk do të merrni kurrfarë 

ndihme nga Ne. 
66

 Mesazhet E Mija ju janë recituar përsëri e përsëri, por e kthenit 

shpinën me arrogancë, 
67

 dhe e kalonit mbrëmjen duke u tallur [me Kuranin].’ 
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99-115 

 

99
 Kur i vjen vdekja njërit nga ta, thërret: ‘Zoti im, më lejo të kthehem 

23:100
 t’i 

ndreqi gjërat që i kam lënë pas dore.’ Kurrë! Kjo nuk do të shkojë përtej fjalëve të 

tij: prapa njerëzve të tillë qëndron një pengesë deri në vetë Ditën kur ringjallen. 

101
 Në atë Ditë kur t’i fryhet Trumpetës, lidhjet mes tyre do të jenë si asgjë dhe nuk 

do të pyesin për njëri-tjetrin: 
102

 ata veprat e mira të të cilëve peshojnë rëndë do të 

jenë të suksesshëm, 
103

 por ata me balans të lehtë do t’i kenë humbur shpirtrat 

përgjithmonë dhe do të rrinë në Ferr – 
104

 Zjarri do t’ua djegë fytyrat, dhe buzët e 

tyre do të përdredhen në dhembje. 
105

 ‘A nuk ju janë recituar mesazhet E Mija 

përsëri e përsëri dhe prapë i refuzuat?’ 
106

 Do të thonë: ‘Zot, çoroditja jonë na 

mposhti dhe devijuam. 
107

 Zot, na largo nga kjo dhe nëse kthehemi në rrugët tona 

të vjetra, do të jemi vërtet keqbërës.’ 
108

 Ai do të thotë: ‘Thyeni qafën! Brenda hyni! 

Mos më flisni! 
109

 Ndër shërbyesit e mi ishin ata që thanë: “Zot, ne besojmë. Na fal 

dhe ki mëshirë për ne: Ti je më mëshirëploti nga të gjithë.” 
23:110

 Por ju vazhdonit 

të qeshnit me ta: kaq të vendosur ishit të qeshnit me ta sa që ju bëri ta harronit 

paralajmërimin Tim. 
111

 Sot Unë i kam shpërblyer ata për durimin e tyre: janë ata 

që do të kenë sukses.’ 
112

 Ai do të thotë: ‘Sa vite ishit në tokë?’ 
113

 dhe ata do të 

përgjigjen: ‘Qëndruam një ditë apo një pjesë të ditës, por pyeti ata që mbajnë 

llogari.’ 
114

 Ai do të thotë: ‘Keni ndenjur veç pak, veç po ta kishit ditur. 
115

 A 

menduat se ju patëm krijuar kot dhe se nuk do t’ju kthenin te Ne?’ 

 

 

24: 

 

55-57 

 
55

 Allahu u dha premtim atyre midis jush që besojnë dhe bëjnë vepra të mira: 

do t’i bëjë trashëgues të vendit, siç i bëri ata që erdhën para tyre; do ta fuqizojë fenë 

që e ka zgjedhur për ta; do t’u japë siguri për ta zëvendësuar frikën e tyre. ‘Do të 

më adhurojnë Mua dhe nuk do të bashkojnë asgjë me Mua.’ Ata që janë 

kundërshtues të hapur pas kësaj do të jenë rebelët – 
56

 [Njerëz,] lutuni vazhdimisht, 

paguajeni lëmoshën e caktuar dhe bindjuni Të Dërguarit, që të mund t’ju jepet 

mëshirë. 
57

 Mos mendo [Profet] se mosbesimtarët mund t’i ikin Allahut në tokë; 

Zjarri do të jetë shtëpia e tyre e fundit, një fund i keq. 
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27: 

 

7-12 

 

7
 Musai i tha familjes së tij: ‘E kam parë një zjarr. Do t’ju sjelli lajme të mira 

nga atje apo një copë dru të ndezur për ju që të ngroheni.’ 
8
 Kur arriti te zjarri, një 

zë thirri: ‘I bekuar është personi afër këtij zjarri
a
 dhe ata përreth tij;

b
 qoftë i 

lartësuar Allahu, Zoti i Botëve. 
9
 Musa, Unë jam Allahu, I Fuqishmi, I Urti. 

27:10
 Hidhe shkopin tënd’, por kur ai e pa duke lëvizur si gjarpër, u kthye dhe iku. 

‘Musa, mos ki frikë! Të dërguarit nuk kanë nevojë të kenë frikë në prezencën Time, 

11
 Unë jam vërtet më falësi dhe mëshirëploti ndaj atyre që bëjnë keq,

c
 dhe pastaj e 

zëvendësojnë të keqen e tyre me të mirë. 
12

 Fute dorën tënde brenda mantelit tënd 

dhe ajo do të dalë e bardhë, por e padëmtuar. Këto janë ndër nëntë shenjat që do 

t’ia tregosh Faraonit dhe popullit të tij; ata kanë shkuar vërtet tepër larg.’ 

 

 

28: 

 

71-75 

 

71
 Thuaj [Profet]: ‘Veç mendoni, po t’jua hidhte Allahu 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 Allahu 

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 Allahut; zotat që i shpikën do t’i braktisin ata. 

 

  

 

a
 Musai ose Allahu. Fjalë për fjalë ‘në këtë zjarr’ (fi al-nari). Zamakhshari e interpreton fi si ‘afër’, ndërsa 

Qatada dhe Zajjaj e kuptojnë nar ‘zjarr’ se domethënë nur ‘dritë’ (Razi). 

b
 Engjëjt. 

c
 Krahaso me 28:15. Ky është aludim për një njeri të cilin Musai e vrau në Egjipt. 
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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. 

 

56-63 

 

56
 Shërbyes të Mi besimtarë! Toka Ime është e gjerë, pra më adhuroni Mua dhe 

veç Mua. 
57

 Secili shpirt do ta shijojë vdekjen, pastaj te Ne do t’ju kthejnë. 
58

 Ata që 

besuan dhe bënë vepra të mira do t’i strehojmë në banesa të larta, në Kopshtin e 

hijeshuar me lumenj rrjedhës, për të mbetur aty. Sa i shkëlqyeshëm është 

shpërblimi i atyre që punojnë, 
59

 i atyre që janë të qëndrueshëm, që e patën besimin 

e tyre në Zotin e tyre! 
29:60

 Sa të shumta janë krijesat që nuk ruajnë rezerva të 

furnizimit të tyre! Allahu i furnizon ato dhe ju: veç Ai është Gjithë-Dëgjuesi, 

Gjithë-Ditësi. 
61

 Nëse i pyet mosbesimtarët kush i krijoi qiejt dhe tokën dhe kush 

e shfrytëzoi diellin dhe hënën, thonë të sigurt: ‘Allahu’. Pra pse largohen prej Tij? 

62
 Është Allahu që u jep begatshëm cilëvedo shërbyes Të Tij që do t’u japë dhe me 

masë kujtdo që do t’i japë: Ai ka njohuri të plotë për gjithçka. 
63

 Nëse i pyet: ‘Kush 

e zbret ujin nga qielli dhe me të i jep jetë tokës pasi të ketë vdekur?’ thonë të sigurt: 

‘Allahu’. Thuaj: ‘Lâvdi i përket Allahut!’ Vërtet, shumica nga ta nuk e përdorin 

arsyen e tyre. 
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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! 

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. 

 

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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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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14-15 

 

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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34: 

 

10-14 

 

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

lavdërimeve të Allahut 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. 

 

  

 

a
 Mihrab i referohet disa llojeve të ndërtesave të bukura, përfshirë pallatet (al-Mu`jam al-Wasit) 
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40-45 

34:40
     Në Ditën që Ai i mbledh të gjithë bashkë, 

do t’u thotë engjëjve: 

‘A ishit ju që u adhuruat nga këta njerëz?’ 

41 
Ata do të përgjigjen: 

‘Qofsh i lartësuar! 

Ti je përkrahësi ynë kundër tyre! 

Vërtet, ata i adhuruan xhindet – 

shumica e tyre besuan në ta.’ 

42 
‘Pra sot 

askush nga ju nuk ka ndonjë fuqi 

t’i bëjë mirë a ta dëmtojë tjetrin’, 

do t’u themi keqbërësve, 

‘Shijojeni torturën e zjarrit 

që e quajtët gënjeshtër.’ 

43 
Kur u recitohen mesazhet Tona, 

qartë siç janë, thonë: 

‘Ky është veç një njeri 

që dëshiron t’ju largojë 

nga ajo që e adhuruan para-ardhësit tuaj’, 

dhe ‘Ky [Kuran] s’është asgjë 

pos gënjeshtra që i ka sajuar ai.’ 

Kur E Vërteta vjen te mosbesimtarët, thonë: 

‘Kjo është veç magji e thjeshtë’, 

44 
megjithëse nuk u kemi dhënë 

ndonjë libër për ta studiuar 

as s’ua kemi dërguar 

ndonjë paralajmërues para teje. 

45 
Edhe ata që jetuan para tyre e refuzuan të vërtetën – 

këta njerëz nuk e kanë arritur madje as një të dhjetën 

e asaj që ua dhamë paraardhësve të tyre – 

edhe ata i refuzuan të dërguarit E Mi, 

dhe sa i tmerrshëm ishte ndëshkimi Im!  
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35: 

 

15-26 

 

15
 Njerëz, jeni ju që keni nevojë për Allahun – Allahu nuk ka nevojë për asgjë 

dhe është i denjë për të gjitha lavdet – 
16

 nëse Ai do, mund t’ju heqë plotësisht dhe 

ta sjellë një krijim të ri, 
17

 kjo nuk është e vështirë për Allahun. 
18

 Asnjë shpirt i 

ngarkuar nuk do ta bartë barrën e tjetrit: madje edhe nëse një shpirt i ngarkuar 

rëndë do të thërriste për ndihmë, aspak nga barra e tij nuk do të bartet, madje as 

nga një familjar i afërm. Por ti [Profet] mundesh veç t’i paralajmërosh ata që ia 

kanë frikën Zotit të tyre, megjithëse nuk mund ta shohin, dhe që falen rregullisht 

– kushdo që pastrohet e bën këtë për dobinë e tij – gjithçka kthehet te Allahu. 
19

 I 

verbri dhe ai që sheh nuk janë të ngjashëm, 
35:20

 as s’janë errësira dhe drita; 
21

 hija 

dhe vapa nuk janë të ngjashme, 
22

 as s’janë të gjallët dhe të vdekurit. Allahu e bën 

këdo që do ta bëjë të dëgjojë [mesazhin E Tij]: ti nuk mund t’i bësh të dëgjojnë ata 

që janë në varret e tyre. 
23

 Je këtu veç për t’i paralajmëruar – 
24

 Ne të kemi dërguar 

me Të Vërtetën si sjellës të lajmit të mirë dhe të paralajmërimit – secilit komunitet 

i është dërguar një paralajmërues. 
25

 Nëse të quajnë gënjeshtar, para-ardhësit e tyre 

e bënë të njëjtën: të dërguarit u erdhën me shenja të qarta, me shkrime të shenjta 

dhe me shpallje përndritëse 
26

 dhe më pas Unë i mbërtheva mosbesimtarët – sa i 

tmerrshëm ishte ndëshkimi Im! 
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36: 

 

51-64 

 

51
 Trumpeta do të dëgjohet dhe – shih sa çudi! – do të turren jashtë te Zoti i tyre 

nga varret e tyre. 
52

 Do të thonë: ‘Të mjerët ne! Kush na ka ringjallur nga vendet 

tona të pushimit? [Do t’u thuhet:] ‘Kjo është ajo që e ka premtuar Zoti i Mëshirës, 

dhe të dërguarit e treguan të vërtetën.’ 
53

 Ishte veç një shpërthim i vetëm dhe – shih 

sa çudi! – të gjithë i sollën para Nesh. 
54

 ‘Sot, asnjë shpirti nuk do t’i bëhet e padrejtë 

aspak: do të shpaguheni veç për veprat tuaja. 
55

 Njerëzit e Parajsës sot janë në 

mendime të lumtura – 
56

 ata dhe bashkëshortët e tyre – të ulur në divane në hije. 

57
 Aty kanë fruta të gjithçkaje që kërkojnë. 

58
 “Paqe”, fjalë nga Zoti i Mëshirës. 

59
 Por 

shtyhuni sot, ju fajtorë. 
36:60

 Fëmijë të Ademit, a nuk ju kam urdhëruar të mos i 

shërbeni Satanit, se ishte armiku juaj i betuar, 
61

 por të më shërbeni Mua? Kjo është 

rruga e drejtë. 
62

 Ai e ka devijuar një pjesë të madhe nga ju. A nuk e keni përdorur 

arsyen? 
63

 Pra ky është Zjarri për të cilin ishit paralajmëruar. 
64

 Futuni në të sot, se 

vazhduat me injorim [të urdhrave të Mi].’ 
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38: 

 

8-17 

 

Në fakt ata e vënë në dyshim paralajmërimin Tim; në fakt nuk e kanë shijuar 

ende ndëshkimin Tim. 
9
 A i posedojnë thesaret e Zotit tënd, Të Fuqishmit, Gjithë-

Dhuruesit? 
38:10

 A i kontrollojnë qiejt dhe tokën dhe gjithçka ndërmjet? Le të 

ngjiten litarëve të tyre: 
a
 

11
 aleanca e tyre e armatosur është e dobët dhe do të 

shkatërrohet. 
12

 Popujt e Nuhut, Adit dhe Faraonit që-ishte-i-mbështetur-fort
b
 i 

refuzuan profetët e tyre para tyre. 
13

 Themudi, populli i Lutit dhe Banorët e Pyllit 

secili formoi opozitë [kundër të vetëve]. 
14

 Ata të gjithë i refuzuan të dërguarit dhe 

u goditën me meritë nga ndëshkimi Im: 
15

 krejt çka po presin mosbesimtarët këtu 

është një shpërthim të vetëm që nuk mund të shtyhet. 
16

 Thonë: ‘Zoti ynë! Na e 

ngut hisen tonë të ndëshkimit para Ditës së Llogarisë!’ 
17

 Ki durim me fjalët e tyre 

[Profet]. 

 

71-85 

 

71
 Zoti juaj u tha engjëjve: ‘Do ta krijoj një njeri nga balta. 

72
 Kur ta kem 

formësuar dhe t’i kem fryrë nga Shpirti Im përbrenda, përkuluni para tij.’ 
73

 Engjëjt 

të gjithë u përkulën bashkë, 
74

 por jo Iblisi që ishte tepër krenar. Ai u bë rebel. 

75
 Allahu tha: ‘Iblis, çka të pengon t’i përkulesh njeriut që e kam bërë me duart E 

Mija? A je tepër i lartë e i fuqishëm?’ 
76

 Iblisi tha: ‘Unë jam më i mirë se ai: mua 

më bëre nga zjarri e atë nga balta.’ 
77

 ‘Dil nga këtu! Je i refuzuar: 
78

 refuzimi Im do 

të të ndjekë deri në Ditën e Gjykimit!’ 
79

 por Iblisi tha: ‘Zoti im, më jep afat deri 

në Ditën kur të gjithë ringjallen nga të vdekurit’, 
38:80

 kështu që Ai tha: ‘E ke afatin 

81
 deri në Ditën e Caktuar.’ 

82
 Iblisi tha: ‘Betohem për fuqinë Tënde! Do t’i tundoj 

të gjithë 
83

 pos shërbyesve Tu të vërtetë.’ 
84

 Allahu tha: ‘Kjo është e vërteta – Unë 

e flas veç të vërtetën – 
85

 do ta mbush Ferrin me ty dhe të gjithë ata që të ndjekin.’ 

 

  

 

a
 Krahaso me shënimin për 22:15: “Shih edhe 6:35. Një interpretim tjetër i këtij vargu është ‘ta zgjasë një 

litar deri në tavan dhe të varet’ ” 

b
 Dhu’l-awtad fjalë për fjalë domethënë ‘me kunjat e tij’, por këtu metaforikisht kuptohet se tregon diçka të 

fiksuar fort; krahasoje përdorimin e saj duke iu referuar maleve në 78:7. 
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39: 

 

10-16 

 

39:10
 Thuaj: ‘[Allahu thotë:] shërbyes besimtarë, jini të vetëdijshëm për Zotin 

tuaj! Ata që bëjnë mirë në këtë botë do të kenë shpërblim të mirë – toka e Allahut 

është e gjerë
a
 – dhe atyre që qëndrojnë me durim do t’u jepet shpërblim i plotë e i 

pakursyer.’ 
11

 Thuaj: ‘Jam urdhëruar t’i shërbej Allahut, duke ia kushtuar 

adhurimin tim plotësisht Atij. 
12

 Jam urdhëruar të jem i pari që nënshtrohet.’ 

13
 Thuaj: ‘Ia kam frikën torturës së një Dite të tmerrshme nëse nuk i bindem Zotit 

tim.’ 
14

 Thuaj: ‘Është pikërisht Allahu Ai të cilit i shërbej, duke ia përkushtuar 

adhurimin tim plotësisht – 
15

 ju mund t’i shërbeni kujt të doni krahas Tij.’ Thuaj: 

‘Humbësit e vërtetë janë ata që do ta humbin veten dhe popullin e tyre në Ditën e 

Ringjalljes: ajo është humbja më e dukshme. 
16

 Ata do të kenë shtresa të Zjarrit 

mbi ta dhe përfundi.’ Kështu Allahu vë frikë në shërbyesit E Tij: shërbyesit E Mi, 

m’u ruani Mua. 

 

 

40: 

 

2-6 

 

2
 Ky Shkrim i Shenjtë është zbritur nga Allahu, I Gjithë-Fuqishmi, I Gjithë-

Dijshmi, 
3
 Falësi i mëkateve dhe Pranuesi i pendimit, i ashpër në ndëshkim, i 

pafund në mirësi. Nuk ka zot pos Tij; tek Ai është kthimi vendimtar. 
4
 Veç 

mosbesimtarët janë ata që i kundërshtojnë shpalljet e Zotit. [Profet,] mos u mahnit 

nga lëvizjet e tyre andej-këndej nëpër vend.
b
 
5
 Para tyre populli i Nuhut e refuzoi 

të vërtetën dhe po kështu bënë edhe ata që krijuan kundërshti pas tyre: secili 

komunitet planifikoi fshehtas për ta shkatërruar të dërguarin e tij dhe u përpoqën 

ta hedhin poshtë të vërtetën me falsitet; por isha Unë që i shkatërrova ata. Sa i 

tmerrshëm që ishte ndëshkimi Im! 
6
 Në këtë mënyrë vendimi gjykues i Zotit tënd 

ishte marrë kundër mosbesimtarëve që ata do të ishin banorë të Zjarrit. 

 

 

a
 Shih 29:56-60 

b
 Duke bërë pasuri përmes tregtisë. 
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57-60 

 

57
 Krijimi i qiejve dhe i tokës është shumë më i madh se sa krijimi i njerëzimit, 

megjithëse shumica e njerëzve nuk e dinë atë gjë. 
58

 Të verbrit dhe ata që shohin 

nuk janë të barabartë, siç nuk janë të barabartë ata që besojnë dhe bëjnë punë të 

mira – dhe ata që bëjnë keq: sa rrallë reflektoni! 
59

 Ora Finale sigurisht që do të 

vijë, pa dyshim, por shumica e njerëzve nuk besojnë. 
40:60

 Zoti juaj thotë: ‘Më 

thirrni dhe Unë do t’ju përgjigjem; ata që janë tepër krenarë të më shërbejnë do të 

hyjnë në Ferr të poshtëruar.’ 

 

 

43: 

 

29-39 

 

29
 Unë i kam lënë këta njerëz dhe etërit e tyre të gëzojnë jetë të gjata dhe tash ua 

kam dhënë Të Vërtetën dhe një të dërguar për t’i bërë gjërat të qarta – 
43:30

 e 

megjithatë kur u erdhi E Vërteta, thanë: ‘Kjo është magji. Nuk besojmë në të’, 

31
 dhe thanë: ‘Pse ky Kuran nuk i është zbritur një njeriu të shquar, të njërit nga 

dy qytetet?’ 
a
 
32

 A janë ata që kanë hise në mirësinë e Zotit tënd? Ne jemi ata që ua 

japim hisen e tyre të jetesës në këtë botë dhe i kemi ngritur disa nga ta mbi të tjerë 

në rang, ashtu që disa mund t’i marrin të tjerët në shërbim: mirësia e Zotit tënd 

është më e mirë se gjithçka që grumbullojnë. 
33

 Po të mos ishte e mundur që tërë 

njerëzimi të mund të bëhej komb i vetëm [i mosbesimtarëve], do të mund t’u 

kishim dhënë – të gjithë atyre që nuk besojnë në Zotin e Mëshirës – shtëpi me çati 

të argjendta, shkallë të vrullshme për t’u ngjitur, 
34

 porta masive, divane për t’u 

ulur 
35

 dhe ornamente të arta. Të gjitha këto janë kënaqësi të thjeshta të kësaj jete; 

Zoti juaj e rezervon jetën tjetër për ata që janë të vëmendshëm për Të. 
36

 Ne ia 

caktojmë një të lig si shok cilitdo që largohet nga shpalljet e Zotit të Mëshirës: 
37

 të 

ligët i pengojnë njerëzit nga rruga e duhur, edhe pse mund të mendojnë se janë të 

udhëzuar mirë. 
38

 Kur një person i tillë vjen te Ne, do t’i thotë [shokut të tij]: ‘Veç 

po të kishe qenë kaq larg nga unë sa është lindja nga perëndimi. Çfarë shoku i lig!’ 

39
 [Do t’u thuhet:] ‘Keni bërë keq. Posedimi i partnerëve në ndëshkim nuk do t’ju 

ngushëllojë sot.’ 

  

 

a
 Meka apo Ta’if, dy qytetet kryesore të rajonit. 
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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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50: 

 

1-14 

 

1
 Kaf 

Pasha Kuranin e lavdishëm!
a
 
2
 Por mosbesimtarët çuditen se një paralajmërues ka 

ardhur nga mesi i tyre dhe thonë: ‘Sa çudi! 
3
 Të kthehemi [në jetë] pasi të kemi 

vdekur e të jemi bërë pluhur? Kjo është tepër e vështirë për t’u besuar.’ 
4
 Ne e dimë 

shumë mirë se çka merr toka nga ta: e mbajmë një regjistër gjithë-përfshirës. 
5
 Por 

mosbesimtarët e refuzojnë të vërtetën kur u vjen; janë në gjendje të hutisë. 
6
 A nuk 

e shohin qiellin mbi ta – si e kemi ndërtuar dhe e kemi zbukuruar, pa asnjë çarje 

në të; 
7
 si e kemi shtrirë tokën dhe kemi vënë male të forta në të dhe kemi bërë të 

rritet në të çdo lloj bime e gëzueshme, 
8
 si mësim dhe përkujtues për çdo shërbyes 

që i kthehet Allahut; 
9
 dhe si zbresim ujë të bekuar nga qielli dhe me të i rrisim 

kopshtet, drithërat që korren 
50:10

 dhe palmat e larta të mbushura me tufa të 

hurmave, 
11

 si furnizim për secilin; si i japim me ujë jetë [të re] një toke që është e 

vdekur? Kështu do të dalin të vdekurit [nga varret e tyre]. 
12

 Populli i Nuhut nuk 

besoi shumë kohë para këtyre mosbesimtarëve, siç bënë edhe populli i Ressit, i 

Themudit, 
13

 i Adit, i Faraonit, i Lutit, 
14

 i Banorëve të Pyllit e i Tubës: të gjithë 

këta popuj nuk u besuan të dërguarve të tyre dhe kështu paralajmërimi Im u 

realizua. 

 

  

 

a
 Ajo për çka bëhet be – se njerëzimi do të ringjallen nga të vdekurit – është lënë jashtë por është e qartë 

nga vargjet që vijojnë (krahaso me 37:1; 89:1-4). 
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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. 

 

 

51: 

 

56-59 

 

56
 Unë i krijova xhindet dhe njerëzimin veç për të më adhuruar Mua: 

57
 nuk dua 

kurrfarë furnizimi nga ta, as s’dua të më ushqejnë – 
58

 Allahu është Furnizuesi, 

Zoti I Fuqisë, Gjithmonë-I-Fuqishmi. 
59

 Keqbërësit, si para-ardhësit e tyre, do ta 

kenë një hise të ndëshkimit – nuk ka nevojë të kërkojnë nga Unë ta shpejtoj – dhe 

mjerë ata që e refuzojnë të vërtetën për Ditën që u është premtuar. 

 

 

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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54: 

 

9-32 

 

9
 Populli i Nuhut e refuzuan të vërtetën para tyre: e refuzuan shërbyesin Tonë, 

duke thënë: ‘Është i çmendur!’ Nuhun e qortuan, 
54:10

 dhe kështu ai i thirri Zotit 

të tij: ‘Më mundën: më ndihmo!’ 
11

 Kështu Ne i hapëm portat e qiellit me ujë të 

rrëmbyeshëm, 
12

 e shpërthyem tokën me burime gufuese: ujërat u takuan për një 

qëllim të paracaktuar. 
13

 E bartëm atë mbi një anije nga dërrasat e gozhdat 
14

 që 

pluskonte nën syrin Tonë vigjilent, shpërblim për atë që ishte refuzuar. 
15

 E kemi 

lënë këtë
a
 si shenjë: a do të jetë i vëmendshëm ndokush? 

16
 Sa [i tmerrshëm] ishte 

ndëshkimi Im dhe [përmbushja për] paralajmërimet E Mija! 
17

 Ne e kemi bërë të 

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

18
 Edhe njerëzit e Adit e refuzuan të vërtetën. Sa [i tmerrshëm] ishte ndëshkimi 

Im dhe [përmbushja për] paralajmërimet E Mija! 
19

 E lëshuam një erë ulëritëse 

kundër tyre në një ditë të katastrofës së tmerrshme; 
54:20

 ajo i fshiu njerëzit nga 

faqja e dheut si trungje të palmave të shkulura. 
21

 Sa [i tmerrshëm] ishte ndëshkimi 

Im dhe [përmbushja për] paralajmërimet E Mija! 
22

 E kemi bërë të lehtë të 

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

23
 Edhe njerëzit e Themudit i refuzuan paralajmërimet – 

24
 thanë: ‘Çka? Një 

njeri? Pse duhet ta ndjekim një njeri të vetëm nga mesi ynë? Kjo do të ishte e 

gabuar; krejtësisht e çmendur! 
25

 A do t’i jepej një mesazh veç atij nga të gjithë ne? 

Jo, është gënjeshtar i pafytyrë!’ 
26

 ‘Nesër do ta dinë se kush është gënjeshtari i 

pafytyrë, 
27

 se do t’ua dërgojmë një deve për t’i sprovuar: pra shikoji [Salih] dhe ji 

i durueshëm. 
28

 Tregoju se uji duhet të ndahet ndërmjet tyre:
b
 secili duhet të pijë 

me radhë.’ 
29

 Por ata e thirrën shoqëruesin e tyre, që e mori një shpatë dhe e gjymtoi 

deven. 
54:30

 Sa [i tmerrshëm] ishte ndëshkimi Im dhe [përmbushja për] 

paralajmërimet E Mija! 
31

 E lëshuam një shpërthim të vetëm të fuqishëm kundër 

tyre dhe mbaruan si thuprat e thata të një gardh-ndreqësi. 
32

 E kemi bërë të lehtë 

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

 

 

  

 

a
 ‘Këtë rrëfim’ apo ‘këtë anije’. 

b
 Dhe deves (shih 26:155). 



  Zoti në vetën e parë njëjës në Kuran  

56 

 

58: 

 

14-21 

 

14
 A nuk i ke parë [Profet] ata që ua japin besnikërinë e tyre njerëzve me të cilët 

Allahu është i zemëruar? Nuk janë as me ty as me ta dhe me vetëdije betohen në 

rrena. 
15

 Allahu e ka përgatitur një torturë të ashpër për ta: ajo që e bëjnë është 

vërtet e ligë. 
16

 I kanë përdorur betimet e tyre për mbulesë [të veprave të tyre të 

rreme] dhe i kanë penguar të tjerët nga rruga e Allahut. I pret një torturë 

poshtëruese – 
17

 as pasuria e tyre as fëmijët e tyre nuk do t’u hyjnë në punë kundër 

Allahut – do të jenë banorë të Ferrit, ku do të mbesin. 
18

 Në Ditën që Allahu i ngrit 

nga të vdekurit, do të betohen para Tij siç betohen para teje tash, duke menduar se 

do t’u ndihmojë. Çfarë gënjeshtarë që janë! 
19

 Satani e ka fituar kontrollin ndaj tyre 

dhe i ka bërë ta harrojnë Allahun. Ata janë në anën e Satanit dhe ana e Satanit do 

të jenë humbësit: 
58:20

 ata që i kundërvihen Allahut dhe Të Dërguarit Të Tij do të 

jenë ndër më të poshtëruarit. 
21

 Allahu ka shkruar: ‘Sigurisht që do të fitoj, Unë 

dhe të dërguarit E Mi.’ Allahu është i plotfuqishëm dhe i gjithëfuqishëm. 

 

 

60: 

 

1-2 

 

1
 Ju që besoni, mos i bëni aleatë armiqtë E Mi dhe tuajt, duke u shfaqur miqësi kur 

e kanë refuzuar të vërtetën që ju ka ardhur [juve] dhe ju kanë dëbuar juve dhe Të 

Dërguarin thjesht se besoni në Allahun, Zotin tuaj
a
 – jo nëse vërtet mërguat që të 

përpiqeni për çështjen Time dhe ta kërkoni kënaqësinë Time të mirë. Ju u shfaqni 

miqësi fshehtas – Unë e di tërë atë që e fshehni dhe tërë atë që e zbuloni – por 

kushdo nga ju që e bën këtë po devijon nga rruga e drejtë. 
2
 Nëse e fitojnë epërsinë 

ndaj jush, do të rikthehen e të bëhen armiqtë tuaj dhe t’i zgjasin duart e gjuhët e 

tyre për t’ju dëmtuar; është dëshira e tyre më e ëmbël të hiqni dorë nga besimi juaj. 

 

a
 Një mysliman në Medinë, Hatib bin Abi Balta`a, që e kishte familjen dhe pronën në Mekë, ua çoi një 

letër të fshehtë udhëheqësve mekasë duke u treguar se Profeti po përgatitej të marshonte në qytetin e tyre 

dhe duke i paralajmëruar të marrin masa paraprake. Letra ishe zënë dhe kur Profeti i kërkoi ta shpjegonte 

veprimin e tij, ai tha se veç donte që mekasit ta mbronin familjen dhe pronën e tij. 
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67: 

 

17-22 

 

Do ta merrni vesh se çka domethënë paralajmërimi Im. 
18

 Edhe ata që shkuan 

para tyre nuk besuan – sa i tmerrshëm ishte dënimi Im! 
19

 A nuk i shohin shpendët 

mbi ta duke i hapur dhe mbyllur krahët? Është veç Zoti i mëshirës që i mban lart: 

Ai mbikëqyr gjithçka. 
67:20

 Çfarë force mund të të ndihmojë nëse Zoti i Mëshirës 

nuk të ndihmon? Mosbesimtarët janë vërtet në deluzion. 
21

 Kush mund të 

furnizojë për ju nëse Ai e ndal furnizimin E Tij? E megjithatë këmbëngulin në 

paturpësinë e tyre dhe shmangien e tyre të Të Vërtetës. 
22

 Kush është i udhëzuar 

më mirë: dikush që rrëzohet në fytyrën e tij, apo dikush që ec në mënyrë të 

qëndrueshme në rrugë të drejtë? 

 

 

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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69: 

 

38-52 

 

38
 Pra Unë betohem për atë që mund ta shihni 

39
 dhe për atë që s’mund ta shihni: 

69:40
 ky [Kuran] është fjalimi i një të dërguari të nderuar, 

41
 jo fjalët e një poeti – sa 

pak besoni! – 
42

 as fjalët e një falltari – sa pak reflektoni! 
43

 Ky [Kuran] është 

mesazh i zbritur nga Zoti i Botëve: 
44

 nëse [Profeti] do të na e kishte mveshur 

ndonjë trillim, 
45

 Ne sigurisht që do t’ia kishim mbërthyer dorën e djathtë 
46

 dhe 

do t’ia ndërprisnim gjakun jetik
a
 
47

 dhe askush nga ju nuk do të mund ta mbronte. 

48
 Ky [Kuran] është përkujtues për ata që janë të vetëdijshëm për Allahun. 

49
 Ne e 

dimë se disa nga ju konsideroni se është me gënjeshtra – 
69:50

 kjo do të jetë burim i 

pishmanit të hidhur për mosbesimtarët – 
51

 por është në fakt E Vërteta e sigurt. 

52
 Pra [Profet] lavdoje emrin e Zotit tënd, Të Gjithë-Fuqishmit. 

 

 

73: 

 

1-12 

 

1
 Ti [Profet], i mbështjellë në petkun tënd! 

2
 Rri zgjuar gjatë natës, të tërën pos një 

pjese të vogël të saj, 
3
 gjysmën, apo ca më pak, 

4
 apo ca më shumë; recitoje Kuranin 

ngadalë dhe qartë: 
5
 Ne do të ta zbresim një mesazh shumë të rëndësishëm. 

6
 Lutja 

e natës
b
 krijon përshtypje më të thellë dhe i mpreh fjalët – 

7
 ditën je i zënë në 

periudha të gjata – 
8
 pra festoje emrin e Zotit tënd dhe përkushtoju me gjithë zemër 

Atij. 
9
 Ai është Zoti i lindjes e i perëndimit, nuk ka zot pos Tij, pra merre Atë si 

Mbrojtësin tënd, 
73:10

 me durim qëndro ndaj asaj që e thonë, injoroji me mirësjellje, 

11
 dhe lërmi Mua ata që e refuzojnë të vërtetën dhe jetojnë në luks. Ki durim me ta 

për pak kohë; 
12

 Ne kemi pranga, zjarr flakërues, 
13

 ushqim që mbetet në fyt dhe 

torturë agonizuese të ruajtur për ta 
14

 në Ditën kur toka dhe malet do të shkunden. 

Malet do të bëhen grumbull i rërës së rralluar. 

  

 

a
 Fjalë për fjalë ‘arterien’. 

b
 Apo ‘orët e natës’ / ‘zgjimi gjatë natës’ 
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74: 

 

8-25 

 

8
 Kur të bjerë Trumpeta, 

9
 do të jetë Ditë e ankthit për mosbesimtarët. 

74:10
 Nuk 

do të kenë kurrfarë lehtësimi. 
11

 [Profet,] më lër Mua të merrem me atë që e krijova 

të pafuqishëm,
a
 

12
 pastaj i dhashë pasuri shumë të madhe, 

13
 dhe djem përanash, 

14
 duke ia bërë gjithçka të lehtë – 

15
 e megjithatë ende shpreson se do t’i jap më 

shumë. 
16

 Jo! Ka qenë me kokëfortësi armiqësor ndaj shpalljes Sonë: 
17

 do t’i 

shkaktoj torturë spirale. 
18

 Planifikonte dhe komplotonte – 
19

 djallëzisht 

komplotonte! 
74:20

 egërsisht komplotonte! 
21

 – dhe shikonte 
22

 dhe mërrolej e 

përqeshte 
23

 dhe largohej e sillej me arrogancë 
24

 dhe thoshte: ‘Kjo është veç magji 

e vjetër, 
25

 veç fjalë të një vdekatari!’ 

 

 

77: 

 

29-45 

 

29 
 Do t’u thuhet: 

 ‘Shkoni tek ajo 

 që dikur e refuzonit!’ 

77:30
 Shkoni te një hije e tymit!’ 

 Ajo ngritet në tri shtylla; 

31 
as s’jep hije, as lehtësim nga flaka; 

32 
lëshon shkëndija të mëdha 

 sa trungjet e pemëve
b
 

33 
dhe të ndritshme si bakri.

c
 

34 
Në atë Ditë, mjerë ata 

 që e refuzuan të vërtetën! 

 

a
 Al-Walid ibn al-Mughira, një nga kundërshtarët kokëfortë të Profetit. 

b
 Një kuptim alternativ i qasr është ‘pallate, kështjella’ por ky kuptim i ‘trungjeve të pemëve’ duket se 

përshtatet më mirë (Razi). 

c
 Zakonisht përkthehet si ‘devet’, por ‘bakri’ (siç raportohet nga Razi) është alternativë më bindëse. 
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35 
Në atë Ditë 

 do të mbesin pa fjalë, 

36 
dhe nuk do t’u jepet shans 

 ta ofrojnë ndonjë arsyetim. 

37 
Në atë Ditë, mjerë ata 

 që e refuzuan të vërtetën! 

38 
[Do t’u thuhet:] 

 ‘Kjo është Dita e Vendimit: 

 Ne ju kemi mbledhur juve 

 dhe brezat e mëhershëm. 

39 
Nëse keni çfarëdo plane të fshehta kundër Meje, 

 provoni ato tani.’ 

77:40
 Në atë Ditë, mjerë ata 

 që e refuzuan të vërtetën! 

41 
Por ata që ishin të vëmendshëm për Allahun 

 do të shijojnë hije të freskët, burime, 

42 
dhe çfarëdo fruti që e kanë merak; 

43 
[do t’u thuhet:] 

 ‘Hani e pini 

 çka t’jua dojë zemra 

 si shpërblim për veprat tuaja: 

44 
kështu i shpërblejmë 

 ata që bëjnë mirë.’ 

45 
Në atë Ditë, mjerë ata 

 që e refuzuan të vërtetën! 
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86: 

 

11-17 

 

 
11

 Pasha qiellin dhe shiun e tij të përsëritur, 
12

 pasha tokën që çahet! 
a
 

13
 Kjo 

është vërtet deklaratë vendimtare: 
14

 nuk është për t’u marrë si shaka. 
15

 Ata 

komplotojnë e planifikojnë fshehtas, 
16

 por edhe Unë: 
17

 [Profet,] ndashtë për 

mosbesimtarët, ndashtë për ca kohë. 

 

 

92: 

 

12-21 

 

 
12

 Pjesa Jonë është të ofrojmë udhëzim – 
13

 kjo botë dhe tjetra na përkasin Neve 

– 
14

 prandaj Unë ju paralajmëroj për Zjarrin e furishëm, 
15

 ku s’do të digjet askush 

pos më i ligu, 
16

 që [e] refuzoi [të vërtetën] dhe u largua. 
17

 Më i devotshmi do të 

kursehet nga kjo – 
18

 ai që e fal pasurinë e tij si vetë-pastrim, 
19

 jo për t’ia kthyer një 

favor dikujt 
92:20

 por për hir të Zotit të tij Më të Lartit
b
 – 

21
 dhe ai do të jetë i kënaqur 

shumë. 

 

 

 

  

 

a
 Që të dalin bimët dhe njerëzit në Ditën e Ringjalljes. 

b
 Fjalë për fjalë ‘për hir të Fytyrës së Zotit të tij’. 
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