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13. BUBULLIMA (ER-RA‘D) 

 

Kaptinë Medinase që e merr titullin nga bubullima që e himnizon Zotin në vargun 13. 

Kaptina dallohet me përshkrimin e saj emocionues të fuqisë dhe të dijes së Zotit. Theksohet 

vendi i Muhamedit në traditën e gjatë të profetëve, prej të cilëve asnjëri nuk mund të 

prodhonte mrekulli kur i kërkohej, dhe nënvizohet roli i tij: është vetëm që ta bartë mesazhin. 

Zoti është Ai që do t’iu kërkojë llogari njerëzve për veprat e veta, dhe Ai është dëshmitari për 

të vërtetën e mesazhit. 

 

Në emër të Zotit, Zotëruesit të Mëshirës, Dhënësit të Mëshirës 

1 Alif Lam Ra 

Këto janë shenja të Librit të Shenjtë. Ajo që ty [Profet] ta ka zbritur Zoti është e 

vërteta, e prapë shumica e njerëzve nuk besojnë. 2 Është Zoti Ai që i ngriti qiejt pa 

shtylla të dukshme dhe pastaj u vendos në fron; Ai ka shkaktuar që edhe dielli edhe hëna 

ta ndjekin shtegun e vet për një kohë të caktuar; Ai e kontrollon funksionimin e të gjitha 

gjërave, dhe i bën shpalljet të qarta ashtu që të mund të jeni të sigurt se do ta takoni 

Zotin tuaj; 3 është Ai që e shtriu tokën, vendosi male të qëndrueshme dhe lumenj në të, 

dhe i bëri dy nga çdo lloj i frutit; Ai e tërheq vellon e natës mbi ditën. Vërtet ka shenja 

në këtë për njerëzit që reflektojnë. 4 Ka, në dhé, ngastra fqinje, kopshte me vreshta, 

fusha të misrit, pemë të palmës në tufa apo ndryshe, të gjitha të ujitura me ujin e njëjtë, 

e prapë Ne i bëjmë disa nga to të kenë shije më të mirë sesa të tjerat: vërtet ka shenja në 

këtë për njerëzit që reflektojnë. 

5 Nëse mund të të mahnisë diçka, [Profet,] çkado qoftë, atëherë sigurisht do të duhej 

të mahniteshe kur pyesin: ‘Çka? Kur të bëhemi pluhur, a do të krijohemi rishtas?’ Këta 

janë ata që e mohojnë Zotin e vet, që do të mbajnë jaka të vargonjta rreth qafës së vet 

dhe do të jenë banorë të Zjarrit, për të mbetur aty. 6 Ata të kërkojnë ta shkaktosh 

dënimin në vend se ndonjërin nga shpërblimet e premtuara, edhe pse ka pasur shumë 

shembuj para tyre — Zoti yt është plot falje për njerëzit, përkundër keqbërjes së tyre, 

por Ai është vërtet i ashpër në dënim. 7 Pabesimtarët thonë: ‘Pse s’i është zbritur atij 

asnjë mrekulli nga Zoti i vet?’ Por ti je aty vetëm për të paralajmëruar: komunitetet [e 

mëhershme] e kishin secili udhërrëfyesin e vet. 

8 Zoti e di se çka mbart çdo femër dhe se sa tkurren apo zgjerohen mitrat e tyre — 

gjithçka e ka masën e vet me Të; 9 Ai e di atë që nuk shihet si dhe atë që shihet; Ai është 

I Madhi, Më i Larti. 10 Nuk ka rëndësi se a flisni cilido nga ju fshehtas apo me zë të 

lartë, se a po fshiheni nën mbulesën e natës apo po ecni përreth gjatë ditës: 11 secili 

person ka engjëj mbrojtës para tij dhe prapa, duke e ruajtur atë sipas urdhrit të Zotit. 
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Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli [për të keq]a pos nëse ata e ndryshojnë atë 

që është në ta, por nëse Ai dëshiron t’i bëjë dëm një populli, askush nuk mund t’i 

shmanget — pos Tij, ata nuk kanë mbrojtës. 

12 Është Ai që jua shfaq vetëtimën, duke frymëzuar frikë e shpresë; Ai i ndërton retë 

duke i rënduar me shi; 13 bubullima i prodhon himnet e Tij, siç bëjnë engjëjt në 

admirim të madh për Të; Ai dërgon rrufe për ta goditur këto që do ta godasë Ai. E 

prapë ata kanë mospajtim rreth Zotit — Ai ka plane të fuqishme. 14 E vetmja lutje e 

vërtetë është ajo që i bëhet Atij: ata të cilëve iu luten përveç Tij nuk iu japin përgjigje 

aspak më shumë sesa uji që e arrin gojën e dikujt që thjesht i zgjat duart e veta për të — 

ai nuk mund ta bëjë këtë: lutjet e pabesimtarëve krejt shkojnë kot. 15 Krejt çka ka në qiell 

dhe në tokë i jepenb veç Zotit, me qejf apo pa qejf, siç bëjnë hijet e tyre në mëngjese 

dhe në mbrëmje. 

16 Thuaj [Profet]: ‘Kush është Zotëruesi i qiejve dhe i tokës?’ Thuaj: ‘Zoti.’ Thuaj: 

‘Pse merrni mbrojtës të tjerë e jo Atë, të cilët as nuk mund të bëjnë mirë as dëm madje 

as vetes?’ Thuaj: ‘A janë të verbrit të barabartë me ata që mund të shohin? Dhe a janë 

thellësitë e errësirës të barabarta me dritën?’ A kanë krijuar partnerët — të cilët ata ia 

atribuojnë Zotit — çkado qoftë të ngjashme me krijimin e Tij ashtu që krijimi i tyre 

është i padallueshëm nga i Tij? Thuaj: ‘Zoti është Krijuesi i të gjitha gjërave: Ai është 

Ai, Gjithë-Imponuesi.’ 17 Ai e dërgon ujin nga qielli që i mbush shtretërit e lumenjve 

deri kur tejmbushen, secili sipas masës së vet. Rrjedha e bart në sipërfaqen e vet një 

shtresë të shkumës që rritet vazhdimisht, si shkuma që shfaqet kur njerëzit i shkrijnë 

metalet në zjarr për të bërë stoli dhe mjete: në këtë mënyrë Zoti e ilustron të vërtetën 

dhe pavërtetësinë — shkuma zhduket, por ajo që është për të mirën e njeriut mbetet 

prapa — kështu jep ilustrime Zoti. 18 Më të mirat nga shpërblimet do të jenë për ata që 

i përgjigjen Zotit të vet; ata që nuk i përgjigjen do ta falnin me qejf dy herë përmbajtjen 

e tokës, po ta kishin, në mënyrë që ta paguajnë çlirimin e vet, kaq i tmerrshëm do të jetë 

vlerësimi për ta. Ferri do të jetë vatra e tyre, dhe i mjeruar shtrati i tyre. 

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

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

seriozisht këtë; 20 ata që i përmbushin marrëveshjet që i bëjnë në emër të Zotit dhe nuk 

i shkelin zotimet e veta; 21 që i shoqërojnë bashkë ato që Zoti urdhëron të shoqërohen; 

ata që janë në admirim për Zotëruesin e vet dhe i druhen ashpërsisë së Vlerësimit; 22 që 

mbeten të patundur për shkak të merakut të vet për fytyrën e Zotëruesit të vet; që falen 

vazhdimisht; që japin fshehtas dhe haptas nga ajo që Ne e kemi dhënë për ta; që e 

shmangin të keqen me të mirë. Këta do ta kenë shpërblimin e vatrës [së vërtetë]: 23 ata 

do të futen në Kopshte të përhershme, bashkë me paraardhësit, bashkëshortët dhe 

                                                 
a Krahaso me 8: 53; 16: 112. 
b Apo ‘i përulen me respekt’: hijet i përulen ligjeve të Zotit në natyrë dhe po ashtu shtrihen në tokë sikur po 

përulen. Sajada i ka të dy kuptimet. 
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pasardhësit e vet të mirë; engjëjt do t’iu shkojnë nga secila portë: 24 ‘Paqja qoftë me ju, 

sepse keni qëndruar të patundur. Çfarë shpërblimi i shkëlqyeshëm është kjo vatër e 

juaja!’ 25 Por do të ketë refuzim për ata që i shkelin marrëveshjet e tyre të konfirmuara të 

bëra në emrin e Zotit, që e ndajnë atë që Zoti ka urdhëruar të shoqërohet dhe që 

shpërndajnë korruptim në tokë: e tyre është vatra e tmerrshme — 26 Zoti i jep në 

mënyrë të begatshme kujtdo që Ai i jep, dhe në mënyrë të kursyer kujtdo që Ai i jep — 

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

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

27 Pabesimtarët thonë: ‘Pse nuk i është zbritur asnjë mrekulli atij nga Zotëruesi i vet?’ 

[Profet], thuaj: ‘Zoti e lë të devijojë këdo që Ai e lë, dhe i udhëzon kah Vetja ata që 

kthehen kah Ai, 28 ata që kanë besim dhe zemrat e të cilëve gjejnë paqe në të kujtuarit e 

Zotit — vërtet është të kujtuarit e Zotit aty ku zemra gjen paqe — 29 ata që besojnë dhe 

që bëjnë vepra të mira: gëzimi i pret këta, dhe kthimi i tyre përfundimtar në vatër do të 

jetë i shkëlqyeshëm.’ 30 Pra të kemi dërguar ty [Profet] te një komunitet — komunitete 

të tjera kanë ndërruar jetë shumë kohë para tyre — për t’ua recituar atyre atë që Ne ta 

zbulojmë. E prapë ata nuk besojnë në Zotëruesin e Mëshirës. Thuaj: ‘Ai është Zotëruesi 

im: nuk ka zot pos Tij. E vë besimin tim në Të dhe tek Ai është kthimi im.’ 31 Po të 

kishte ndonjëherë Kuran me të cilin do të mund të lëvizeshin malet, të mund të 

shpartallohej toka, apo të mund të bëheshin të flisnin të vdekurit [do të kishte qenë ky]a, 

por gjithçka është vërtet në duart e Zotit. A nuk e vërejnë besimtarët se po të donte 

Zoti, Ai do të kishte mundur t’i udhëzonte tërë njerëzimin? Sa i përket pabesimtarëve, 

për shkak të krimeve të tyre, katastrofa nuk do të ndalet së shkaktuari vuajtje atyre apo 

së rëni afër vatrave të tyre deri kur të përmbushet premtimi i Zotit: Zoti nuk dështon 

kurrë që ta mbajë premtimin e Vet. 

32 Shumë lajmëtarë para teje [Muhamed] i tallën, por Unë e kam plotësuar kërkesën 

për shtyrje të afatit për pabesimtarët: në fund, Unë i kritikova ashpër — sa i tmerrshëm 

ishte dënimi Im! 33 A është Ai që e mbikëqyr secilin shpirt duke e shënuar veprimin e tij 

[në nevojë për ndonjë partner]? E prapë ata i atribuojnë partnerë Zotit. Thuaj: 

‘Emëroni ata’, apo: ‘A mund t’i tregoni Atij për diçka në tokë që Ai nuk e di se ekziston, 

apo kjo është veçse shfaqje argëtuese e fjalëve?’ Por gjërat që ata i sajojnë janë bërë 

joshëse për pabesimtarët dhe atyre iu është bllokuar rruga [e drejtë]: askush nuk mund 

t’i udhëzojë ata që Zoti i lë të devijojnë. 34 Ka dënim për ta në këtë botë, por dënimi i 

Jetës së Përtejme do të jetë më i rëndë — askush nuk do t’i mbrojë kundër Zotit. 

35 Ja një pikturë e Kopshtit që iu është premtuar atyre që janë të vetëdijshëm për 

Zotin: përronj rrjedhës dhe ushqim e hije të përhershme. Ky është shpërblimi që i pret 

ata që janë të vetëdijshëm për Zotin; shpërblimi i pabesimtarëve është Zjarri. 36 Ata të 

cilëve Ne ua dërguam Librin e Shenjtë lumturohen në atë që të është zbuluar [Profet]; 

disa fraksione mohojnë pjesë të tij. Thuaj: ‘Jam urdhëruar t’i falem Zotit, dhe  të mos 

                                                 
a Apo ‘[ata prapë nuk do të besonin]’. 
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shoqëroj asgjë me Të kur falem: tek Ai [i] thërras [të tjerët] dhe tek Ai do të kthehem.’ 
37 Kështu Ne e kemi dërguar Kuranin për të dhënë gjykim në gjuhën arabe. Po t’i 

ndiqnit meraket e tyre, pasi ju ka ardhur dituria juve, nuk do ta kishit askënd t’ju ruajë 

apo t’ju mbrojë nga Zoti. 38 Ne dërguam lajmëtarë para teje dhe iu dhamë gra dhe 

pasardhës; asnjë lajmëtari nuk i është dhënë fuqia për të prodhuar mrekulli pos me 

autorizim të Zotit. Kishte Libër të Shenjtë për çdo epokëa: 39 Zoti fshin apo konfirmon 

çkado që do të fshijë apo të konfirmojë, dhe burimi i Librit të Shenjtë është me Të. 40 

Qoftë nëse Ne të lejojmë [Profet] ta shohësh një pjesë të asaj me të cilën Ne i 

kërcënojmë, apo shkaktojmë të vdesësh [para kësaj], detyra jote është veç ta dërgosh 

mesazhin: Vlerësimi është i Yni. 41 A nuk e shohin ata se si iu vijmë Ne në tokë [të tyre] 

dhe i tkurrim kufijtë e saj? Zoti vendos — askush nuk mund ta kthejë prapa vendimin e 

Tij — dhe Ai është i shpejtë në vlerësim. 42 Ata para tyre kanë bërë plane të fshehta po 

ashtu, por plani i fshehtë gjithëpërfshirës i përket Zotit: Ai e di se çka bën secili shpirt. 

Në fund, pabesimtarët do ta marrin vesh se kush do ta ketë vatrën e shkëlqyeshme. 43 

Ata thonë: ‘Ti nuk je dërguar.’ Thuaj: ‘Zoti është dëshmitar i mjaftueshëm ndërmjet 

meje dhe jush: tërë dituria e Librit të Shenjtë vjen nga Ai.’b 

  

                                                 
a Një interpretim tjetër është ‘ka kohë të dekretuar për gjithçka’. 
b Alternativisht, ‘Zoti -- dhe ata që kanë dituri [të vërtetë] të Librit të Shenjtë -- janë dëshmitarë të 

mjaftueshëm ndërmjet nesh.’ 
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