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14. IBRAHIMI (IBRÂHÎM, ABRAHAM) 

 

Kaptinë Mekase e emëruar sipas Ibrahimit (vargjet 35-41), i cili i lutet Zotit që Meka të 

mund të lulëzojë ashtu që njerëzit e vet të mund të jenë falënderues dhe të vazhdojnë t’i falen 

Zotit. Nëpër kaptinë, për mosmirënjohësit mbahet qëndrim kundërshtues dhe për mirënjohësit 

ka lëvdata. Ibrahimi po ashtu kërkon që ai dhe pasardhësit e tij të mund të mbrohen nga 

idhujtaria. Kjo shërben për t’ua kujtuar mekasve se duhet t’i shmangen adhurimit të idhujve. 

 

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

 

1 Alif Lam Ra 

Ky është Libër i Shenjtë të cilin Ne ta kemi zbritur [Profet] ashtu që — me autorizimin 

e Zotëruesit të tyre — të mund t’i shpiesh njerëzit nga thellësitë e errësirës në dritë, në 

rrugën e Të Plotfuqishmit, Të Admirueshmit, 2 Zotit, të cilit i përket gjithçka në qiej 

dhe në tokë. Sa e tmerrshme do të jetë dhembja që do ta vuajnë ata që [e] injorojnë 

[Atë], 3 ata që e preferojnë jetën e kësaj bote më shumë se jetën e ardhshme, që i 

largojnë të tjerët nga rruga e Zotit, duke u munduar ta shtrembërojnë rrugën: njerëzit e 

tillë kanë devijuar shumë larg. 4 Ne kurrë nuk kemi dërguar lajmëtar që nuk e ka 

përdorur gjuhën e popullit të vet për t’ua qartësuar gjërat. Por prapë Zoti e lë të 

devijojë këdo që Ai do ta lërë, dhe e udhëzon këdo që do ta udhëzojë: Ai është i 

Plotfuqishmi, i Gjithëdituri. 

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

errësirës në dritë. Kujtojua atyre Ditët e Zotita: vërtet në këtë ka shenja për çdo person 

të patundur e falënderues.’ 6 Dhe kështu Musai i tha popullit të vet: ‘Kujtojeni bekimin 

e Zotit mbi ju kur Ai ju shpëtoi nga njerëzit e Faraonit, që po ju shkaktonin vuajtje të 

tmerrshme, duke ua therur djemtë tuaj dhe duke i kursyer vetëm gratë tuaja — ajo ishte 

sprovë e rëndë nga Zotëruesi juaj! 7 Kujtojeni se Ai premtoi: "Nëse jeni falënderues, 

Unë absolutisht ju siguroj se do të ju jap më shumë, por nëse jeni jofalënderues...b 

Ndëshkimi Im është vërtet i tmerrshëm." ‘ 8 Dhe Musai tha: ‘Edhe nëse ju, bashkë me 

                                                 

 

a Kohët kur Zoti i veçoi për favor të veçantë apo për vuajtje (krahaso me 2: 30-61). 
b Këtu Nouman Ali Khan te ligjërata “Gratitude: A Way of Life” tregon se në arabisht janë tri pika dhe se 

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

ndër herat e rralla ku Zoti i referohet vetes me Unë në vend se me Ne (shënime të përkthyesit). 
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të gjithë të tjerët në tokë, jeni jofalënderues, Zoti është i vetë-mjaftueshëm, i denjë për 

tërë admirimin.’ 

9 A nuk keni dëgjuar për ata që shkuan para jush, për popullin e Nuhut, të Adit, të 

Themudit, dhe për ata që jetuan pas tyre, të njohur veç për Zotin? Lajmëtarët e tyre iu 

erdhën me dëshmi të qartë, por ata u munduan t’ua mbyllnin gojëna, duke thënë: ‘Nuk e 

besojmë mesazhin me të cilin jeni dërguar. Kemi dyshime shqetësuese për atë që po 

kërkoni ta bëjmë.’ 10 Lajmëtarët e tyre u përgjigjën: ‘A mund të ketë ndonjë dyshim për 

Zotin, Krijuesin e qiejve dhe të tokës? Ai ju fton tek Ai në mënyrë që t’ua falë mëkatet 

tuaja dhe t’ju lërë ta shijoni jetën tuaj deri në orën e caktuar.’ Por ata thanë: ‘Ju jeni veç 

njerëz si ne. Dëshironi të na largoni nga ajo që paraardhësit tanë e kishin zakon ta 

adhuronin. Na sillni dëshmi të qartë pra, [nëse mundeni].’ 11 Lajmëtarët e tyre u 

përgjigjën: ‘E vërtetë, ne jemi veç njerëz si ju, por Zoti i favorizon cilëtdo nga 

shërbyesit e Vet që Ai i zgjedh. Nuk mund t’jua sjellim asnjë dëshmi pa e autorizuar 

Zoti, prandaj le ta mbështesin besimtarët tërë besimin e vet në Të — 12 pse të mos e 

mbështesnim besimin tonë në Zotin kur Ai është Ai që na ka udhëzuar në këtë rrugë që 

e ndjekim?  Sigurisht që do ta durojmë në mënyrë të patundur çfarëdo dëmi që na e 

shkaktoni. Kushdo që ka besim, le të besojë në Zotin.’ 

13 Pabesimtarët iu thanë lajmëtarëve të vet: ‘Do t’ju dëbojmë nga vendi ynë nëse nuk 

ktheheni në fenë tonë.’ Por Zotëruesi i tyre i frymëzoi lajmëtarët: ‘Ne do t’i 

shkatërrojmë keqbërësit, 14 dhe do t’ju lëmë juve të rroni në vend pas tyre. Ky 

shpërblim është për ata që kanë admirim-e-frikë për takimin me Mua dhe për 

paralajmërimet e Mija.’ 15 Ata e lutën Zotin 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 kapërcejë në fyt; vdekja do ta marrë gradualisht nga 

çdo anë, por ai nuk do të vdesë; do të ketë ende vuajtje të madhe. 18 Veprat e atyre që e 

refuzojnë Zotëruesin e vet janë si hi të cilin era e shtyn furishëm në ditë të stuhishme: 

ata nuk kanë fuqi ndaj asgjëje që e kanë fituar. Kjo është të devijosh shumë, shumë larg. 
19 [Profet], a nuk e sheh se Zoti 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: 20 kjo nuk është e 

vështirë për Zotin. 21 Kur të shfaqen të gjithë para Tij, të dobëtit do t’iu thonë atyre që 

kërkonin të ndikonin te ta: ‘Ne ishim ndjekësit tuaj. A mund të na mbroni prej ndonjë 

dënimi të Zotit?’ Ata do të përgjigjen: ‘Po të na udhëzonte Zoti 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, Djalli do të thotë: ‘Zoti ju bëri premtim të vërtetë. Edhe 

unë kam bërë premtime por ato ishin të rrejshme: nuk kisha fuqi ndaj jush pos t’ju 

thërras, dhe ju iu përgjigjët thirrjes sime, kështu që mos më fajësoni mua; fajësojeni 

                                                 

 

a Fjalë për fjalë 'ua futën duart në gojët e profetëve'. 
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veten.  Nuk mund t’ju ndihmoj, as ju s’mund të më ndihmoni. E refuzoj mënyrën se si 

më keni asociuar me Zotin më parë.’ Keqbërësit e tillë i pret dhembje e vuajtshme, 
23por ata që besuan dhe bënë vepra të mira do të dërgohen në Kopshte tërheqëse të 

zbukuruara me përronj rrjedhës, për të mbetur aty me leje të Zotëruesit të vet: 

përshëndetja e tyre atje është ‘Paqe’. 

24 [Profet], a nuk e sheh se si bën krahasime Zoti? Një fjalë e mirë është si një pemë e 

mirë rrënja e së cilës është e qëndrueshme dhe degët e së cilës janë lart në qiell, 25 duke 

dhënë fryte të vazhdueshme me miratim të Zotëruesit të vet — Zoti bën krahasime të 

tilla për njerëzit ashtu që të mund të reflektojnë — 26 por një fjalë e keqe është si një 

pemë e kalbur, e çrrënjosur nga sipërfaqja e tokës, pa asnjë fuqi për të qëndruar. 27 Zoti 

do t’iu japë vendosmëri atyre që besojnë në fjalën e rrënjosur vendosmërishta, edhe në 

këtë botë edhe në Të Përtejmen, por keqbërësit i lë të devijojnë: Zoti e bën atë që do ta 

bëjë. 

28 [Profet], a nuk po i sheh ata që, në këmbim për të mirën e Zotit, ofrojnë vetëm 

mosmirënjohje dhe bëjnë që njerëzit e vet të përfundojnë në vatrën e shkatërrimit, në 

Ferr, 29 ku digjen? Çfarë vendi i keq për të qëndruar! 30 Ata përpilojnë [perëndi të 

rrejshme si] të barabartë me Zotin për t’i devijuar njerëzit nga rruga e Tij. Thuaj: 

‘Kënaquni tani, se destinacioni juaj është Zjarri.’ 31 Tregoju shërbyesve të Mi — të cilët 

kanë besuar — që të vazhdojnë të falen dhe të japin, fshehurazi dhe haptazi, nga ajo që 

Ne ua kemi dhënë, para se të vijë një Ditë kur nuk do të ketë as shkëmbime as miqësi. 

32 Është Zoti që i krijoi qiejt dhe tokën, që ka lëshuar ujë nga qielli dhe që me të 

prodhoi produkte për t’ju ushqyer; Ai ua ka bërë të dobishme anijet, duke lundruar 

nëpër det me urdhrin e Tij, dhe lumenjtë po ashtu; 33 Ai ua ka bërë të dobishëm diellin 

dhe hënën, stabilë në rrugët e veta; Ai ua ka bërë të dobishme natën dhe ditën 34 dhe ca 

nga gjithçka që i keni kërkuar Atij. Po të provonit t’i numëronit të mirat e Zotit nuk do 

të mund t’i llogaritnit kurrë: njeriu është vërtet i padrejtë dhe mosmirënjohës. 

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

pasardhësit e mi nga idhujtaria, 36 Zotërues, [idhujt] kanë devijuar shumë njerëz! 

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

sigurisht falës dhe mëshirëplotë. 37 Zotëruesi Ynë, i kam vendosur disa nga pasardhësit e 

mi në një luginë të papunuar, afër Shtëpisë Sate të Shenjtë, Zotërues, ashtu që të mund 

të vazhdojnë të falen. Bëri zemrat e njerëzve të kthehen kah ata, dhe furnizoji me 

produkte, ashtu që të mund të jenë falënderues. 38 Zotëruesi Ynë, Ti e di mirë se çka 

fshehim dhe çka shfaqim: asgjë prej gjëje nuk është e fshehur nga Zoti, as në tokë as në 

qiell. 39 Admirimi qoftë për Zotin, që ma ka dhuruar Ismailin dhe Is’hakun në pleqërinë 

                                                 

 

a Me gjasë Librin e Shenjtë, të rrënjosur vendosmërisht në dijen nga Zoti. 
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time: Zotëruesi im i dëgjon të gjitha lutjet! 40 Zotërues, bëj që unë dhe pasardhësit e mi 

të mund të falemi vazhdimisht. Zotëruesi ynë, pranoje lutjen time. 41 Zotëruesi ynë, më 

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

42 Mos mendo [Profet] se Zoti është i pavetëdijshëm se çka bëjnë pabesimtarët: Ai 

veçse ua shtyn afatin deri në një Ditë kur sytë e tyre do të shikojnë të hutuar në tmerr. 
43Ata do të turren përpara, duke i zgjatur qafat, të paaftë ta heqin shikimin e vet nga ajo 

që e shohin, zbrazësi shumë e madhe në zemrat e tyre. 44 Pra paralajmëroji njerëzit për 

Ditën kur do t’iu vijë dënimi, dhe kur pabesimtarët do të thonë: ‘Zotëruesi ynë, jepna 

pak më shumë kohë: do t’i përgjigjemi thirrjes Sate dhe do t’iu bindemi lajmëtarëve.’ A 

nuk u përbetuat në të shkuarën [ju pabesimtarë] se fuqia juaj nuk do të kishte fund? 
45Jetuat në vendet e njëjta si ata që e mashtruan veten më parë, dhe ju është treguar 

qartë se si i trajtuam Ne ata — Ne ju dhamë shumë shembuj. 46 Ata i bënë komplotet e 

veta, por edhe po të mund t’i lëviznin malet me komplotet e tyre, Zoti e kishte 

përgjigjen. 47 Pra mos mendo [Profet] se Zoti do ta shkelë premtimin e Vet ndaj 

lajmëtarëve të Vet: Ai është i fuqishëm, dhe i aftë për ndëshkim. 48 Një Ditë — kur toka 

kthehet në një tokë tjetër, qiejt në një qiell tjetër, dhe njerëzit të gjithë shfaqen para 

Zotit, Atij, Gjithë-Kontrolluesit — 49 ti [Profet] do t’i shohësh fajtorët atë Ditë, të 

lidhur bashkë në vargonj, 50 me rroba nga zifti, fytyrat të mbuluara me zjarr. 51 [Të 

gjithë do të gjykohen] ashtu që Zoti të mund ta kompensojë secilin shpirt siç e meriton: 

Zoti është i shpejtë në vlerësimin e Tij. 

52 Ky është mesazh për të gjithë njerëzit, ashtu që të mund të paralajmërohen me të, 

dhe ta dinë se Ai është Zoti i vetëm, dhe ashtu që ata që kanë mendje të mund ta marrin 

parasysh seriozisht. 

 

 

  



Ibrahimi | 6 

 

Bibliografia 

1. The Qur’an, A new translation by M. A. S. Abdel Haleem, Oxford world’s 

classics (Oxford University Press), originally published: 2004. 

2. RISTalks: Ustad Nouman Ali Khan - "Gratitude: A Way of Life", 

rismultimedia, published on Aug 8, 2013, https://youtu.be/FfvsOD3R0gE 

3. Kurani i madhërishëm, përktheu kuptimet e tij nga gjuha arabe: Prof. Hasan I. 

Nahi, përgatiti për botim: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit 

Islam, Tiranë, 2006 

 

Përzgjedhja e kaptinës u frymëzua nga video: 

04. Ta njohësh suren Jusuf - Nouman Ali Khan, NAK Albanian, Aug 6, 2017 

https://youtu.be/DWr0_gvs5RA 

 

Online 

https://botimetrb.wordpress.com/ 

 

Licencimi 

Ky publikim lëshohet nën licencën  

 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

CC BY-NC-SA 

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as 

long as they credit you and license their new creations under the identical terms. 

 

që nënkupton se i lejon të tjerët ta shkarkojnë dhe ta shpërndajnë te të tjerët, ta 

ndryshojnë punën në mënyrë jokomerciale, përderisa e përmendin burimin dhe i 

licencojnë krijimet e reja nën terma identike. Për më tepër, shih: 

http://creativecommons.org/licenses/ 

 

https://youtu.be/FfvsOD3R0gE
https://youtu.be/DWr0_gvs5RA
https://botimetrb.wordpress.com/
http://creativecommons.org/licenses/

