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Shënim për metodologjinë 

 

Në këtë botim janë vargjet (ajetet) e Kuranit të cilat i ka cituar dhe analizuar 

Garry Wills në librin: “What the Qur’an Meant and Why It Matters". Për më 

tepër mund ta shihni një paraqitje të autorit – “Garry Wills and the Q'uran”: 

 

https://youtu.be/h6NWfVWxqSM 

 

Garry Wills ka qenë me dekada komentator kryesor i jetës politike dhe fetare në 

Amerikë, fitues i një çmimi Pulitzer për "Lincoln në Gettysburg" dhe i dy 

Çmimeve Kombëtare të Rrethit të Kritikëve të Librit për Kritikë. Në librin e tij 

të ri, "Çfarë domethënie kishte Kurani", ai ofron një rishqyrtim në kohë të tekstit 

të shenjtë. Duke lexuar me simpati dhe me kujdes të thellë, Wills na kthen te vetë 

fjalët për të zbuluar se si ato i kanë udhëhequr njerëzit përgjatë shekujve dhe çka 

kanë gjetur kaq frymëzuese jomuslimanë të tjerë si Papa Françesku. 

Burim për vargjet shqip është “Kurani i shqipëruar”.  Pjesët në kllapa të mesme 

dhe italike janë shtesat sqaruese të Garry Wills. Pjesët tjera në kllapa të mesme 

janë nga puna e Abdel Haleem. Për më tepër shihni “Kurani i shqipëruar”. 

Gjithsesi, lexuesi mund t’i përdorë referencat nga përmbajtja dhe t’i shohë vargjet 

e Kuranit në gjuhën dhe versionin e vet të preferuar të përkthimit. 

 

  

https://youtu.be/h6NWfVWxqSM
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Hyrje: Problemi im i Kuranit 
(nuk ka vargje të Kuranit) 

 

Pjesa I - Iraku: Kostoja e injorancës 

(nuk ka vargje të Kuranit) 

 

 

KAPITULLI 1: Padituria sekulare 
(nuk ka vargje të Kuranit) 

 

KAPITULLI 2: Padituria fetare 
(nuk ka vargje të Kuranit) 

 

KAPITULLI 3: Padituria nga frika 
(nuk ka vargje të Kuranit) 
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Pjesa II - Kurani: Kërkimi i dijes 

 

KAPITULLI 4: Libër i shkretëtirës 
 

Uji dhe shkretëtira: 

 

41:39 

41:39
 Një tjetër shenjë E Tij është kjo: e shihni tokën tek rri e shkretë, por kur 

zbresim ujë në të, gjallërohet dhe rritet. Ai që i jep jetë asaj sigurisht që do t’u 

japë jetë të vdekurve. Ai ka pushtet ndaj gjithçkaje. 

 

30:19-20, 24 

30:19
 Ai e sjell të gjallën nga e vdekura, 

 dhe të vdekurën nga e gjalla. 

 E gjallëron tokën pas vdekjes, 

 dhe ju do të nxirreni njësoj. 

30:20
 Një nga shenjat E Tij 

 është se ju krijoi nga pluhuri dhe – 

 shih sa çudi! – 

 u bëtë njerëz dhe u përhapët gjerë-e-gjatë. . . . 

24
 Ai zbret ujë nga qielli, 

 për ta rigjallëruar tokën pas vdekjes. 

 Sigurisht që ka shenja në këtë 

 për ata që e përdorin arsyen e tyre. 

 

 

71:17-18 

71:17
 si Zoti ju bëri të dilni nga toka si bimë, 

18
 si do t’ju kthejë në të e pastaj t’ju 

nxjerrë përsëri 

(71.17–18) 
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7:57 

7:57
 Është Zoti që i dërgon erërat, duke e sjellë lajmin e mirë të mirësisë Së Tij që 

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

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

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

 

 

21:30 

21:30
  A nuk janë të vetëdijshëm mosbesimtarët 

 se qiejt dhe toka kanë qenë të bashkuar në një, 

 dhe se Ne i ndamë veç e veç, 

 se e bëmë çdo gjallesë nga uji? 

 A nuk do besojnë? 

 

 

24:45 

24:45
 dhe Zoti e krijoi secilën kafshë nga lëngu [i saj]:

a
 

 

 

18:37 

18:37 
Shoku i tij ia ktheu: 

 ‘A nuk ke besim në Atë që të krijoi nga pluhuri, 

 nga një pikë e vogël e lëngut, mandej të formësoi në njeri? 

 

 

  

                                              

a

 Kjo ma’ nuk është ‘ujë’, që do ta kishte al- të përgjithshëm (krahaso me 21:30), por është për secilën 

kafshë një lëng i veçantë, thelbësor dhe kështu secila krijesë është e ndryshme, siç është e qartë nga ajo që 

vijon. 
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25:48-49, 53-54 

25:48
  ...Ne zbresim ujë të pastër nga qielli, 

49
 që të mund ta ringjallim një tokë të 

vdekur me të dhe ia japim atë si pije shumë kafshëve e njerëzve që i kemi krijuar. 

. . . 

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

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

 Është Ai 

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

martesë: Zoti juaj është i gjithë-fuqishëm! 

 

50:6-11 

50:6
 A nuk e shohin [mosbesimtarët] 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 Zotit; 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]. 

 

 

30:50 

30:50
 Shih, pra, gjurmët e mëshirës së Zotit, 

 si e gjallëron tokën pas vdekjes: 

 ky Zoti i njëjtë është Ai 

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

 Ai ka pushtet mbi të gjitha gjërat. 

 

 

35:9 

35:9
 Është Zoti që i dërgon erërat; ato i ngrisin retë; Ne i shtyjmë te një tokë e 

vdekur dhe me to e ringjallim tokën pas vdekjes së saj: e tillë do të jetë Ringjallja. 
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45:18 

45:18
 Tash Ne të kemi vendosur [ty Muhamed] në rrugë të qartë fetare, pra ndiqe. 

Mos i ndiq meraket e atyre që u mungon dija [e vërtetë] 

 

 

Pastrimi: 

 

4:43 

 
4:43

 Ju që besoni, as mos iu afroni lutjes nëse jeni të dehur a të droguar,
a
 jo deri 

kur ta dini se çka po thoni; as nëse jeni në gjendje të papastërtisë madhore rituale 

– megjithëse mund të kaloni nëpër xhami
b
 – jo deri kur të jeni larë; nëse jeni të 

sëmurë, në udhëtim, e keni kryer nevojën natyrore (me urinë apo feces), apo keni 

pasur marrëdhënie seksuale dhe nuk mund të gjeni ujë, atëherë gjejeni ca rërë të 

pastër
c
 dhe fshijini fytyrat dhe duart me të. Zoti është gjithmonë gati të falë 

ndëshkime dhe gabime. 

 

 

5:6 

5:6
 Ju që besoni, kur doni të luteni, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri te 

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

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

çliruar nga një nevojë natyrore, apo kishte kontakt intim me një grua dhe nuk 

mund të gjejë ujë, atëherë merreni ca rërë të pastër dhe fshijeni fytyrën dhe duart 

me të. Zoti nuk dëshiron t’ju bëjë fare ngarkesë: Ai veç dëshiron t’ju pastrojë dhe 

ta përsosë bekimin E Tij në ju, që të mund të jeni falënderues.
e
 

 

 

 

                                              

a

 Ndalimi i materieve dehëse e droguese ishte prezentuar me faza dhe përfundimisht u bënë të paligjshme. 

Krahaso me 2:219, 5:90-1. 

b

 apo ‘pos nëse jeni në udhëtim’ 

c

 Termi sa`id domethënë pluhur apo tokë apo dhé apo rërë. 

d

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

e

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

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

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

vargjet e mësipërme. 
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8:11 

8:11
 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. 

 

 

Natyra vdekjeprurëse e shkretëtirës pa ujë: 

 

8:17-18 

8:17
 Nuk ishit ju që i vratë po Zoti dhe kur [ti Profet] gjuajte [rërë në ta]

a
 nuk ishte 

gjuajtja jote [që i mposhti ata] po e Zotit, për t’ua bërë një favor besimtarëve: Zoti 

është gjithë-pamësi dhe i gjithë-dituri – 
18

 ‘Këtë e merrni!’ – dhe Zoti do t’i 

dobësojë skemat e mosbesimtarëve. 

 

Mallkim veçanërisht i ashpër kundër një armiku: 

 

18:41 

18:41 
ose ujin e tij mund ta pijë toka kaq thellë 

 sa që nuk do të mund ta arrish më kurrë.’ 

 

Devja, mjeti më i përdorshëm në shkretëtirë përmendet në pikturën më të gjallë të fundit të 

botës: 

 

81:1-4 

81:1
 Kur dielli të mbështillet në errësirë, 

2
 kur yjet të terrohen, 

3
 kur malet të vihen 

në lëvizje, 
4
 kur devetë shtatzëna të dështojnë 

 

 

  

                                              

a

 Para betejës Profeti u lut dhe ia gjuajti një grusht rërë armikut si simbol i mposhtjes së tyre. 
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Parajsa e ujshme 

 

20:118-119 

20:118
 Në kopsht kurrë nuk do të uritesh, të ndihesh lakuriq, 

119
 të ndihesh i etur, a 

ta vuash vapën e diellit.’ 

 

 

9:72 

9:72
 Zoti u ka premtuar besimtarëve, edhe burrave edhe grave, Kopshte të 

hijeshuara me lumenj rrjedhës ku do të mbesin; shtëpi të mira, paqësore në 

Kopshte me lumturi të përhershme; dhe – mbi të gjitha – kënaqësinë e mirë të 

Zotit. Ky është triumfi suprem. 

 

 

13:22-24 

13:22
 ...Këta do ta kenë shpërblimin e shtëpisë [së vërtetë]: 

23
 ata do të futen në 

Kopshte të përhershme, bashkë me paraardhësit, bashkëshortët dhe pasardhësit e 

tyre të ndershëm; engjëjt do t’u shkojnë nga secila portë: 
24

 ‘Paqja qoftë me ju, se 

jeni mbajtur të qëndrueshëm. Çfarë shpërblimi i shkëlqyeshëm është kjo shtëpi e 

juaja!’ 

 

 

61:12 

61:12
 dhe Ai do t’jua falë mëkatet, do t’ju pranojë në Kopshtet e hijeshuara me 

lumenj rrjedhës, në banesa të këndshme në Kopshtet e Përherësisë. Ky është 

triumfi suprem. 
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19:24-25 

19:24
 ...‘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, 

 

 

37:45 

37:45
 Një pije do të kalohet te secili nga një burim rrjedhës: 

 

 

14:23 

14:23 
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’. 

 

 

36:34 

36:34
 Kemi vendosur kopshte me palma të hurmave dhe me rrush në tokë dhe 

kemi bërë burime të ujit të gufojnë nga ajo 

 

 

7:43 

7:43
 Do t’ua kemi hequr tërë ndjesinë e keqe nga zemrat e tyre; lumenjtë do të 

rrjedhin te këmbët e tyre... 

 

 

76:5-6 

76:5
 të ndershmit do ta kenë një pije të përzier me kafur,

a
 

6
 gurrë burimore për 

shërbyesit e Zotit, që rrjedh me bollëk sipas dëshirës së tyre. 

                                              

a

 Bar aromatik. 
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47:15 

47:15
 Ja një përshkrim i Kopshtit të premtuar për të përkushtuarit: lumenj me 

ujë të pastër përgjithmonë, lumenj me qumësht të freskët përgjithmonë, lumenj 

me verë, kënaqësi për ata që pinë, lumenj me mjaltë të kulluar e të pastër, [të 

gjithë] rrjedhin në të; aty do të gjejnë fruta të çdo lloji; dhe aty do të gjejnë falje 

nga Zoti i tyre... 

 

 

4:57 

4:57
 Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do t’i pranojmë në Kopshte të 

hijeshuara me lumenj rrjedhës dhe aty do të mbesin përgjithmonë. Do të kenë 

bashkëshortë të pastër aty dhe do t’i lejojmë nën hije të këndshme freskuese. 
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Ferri 

 

37:62-68 

37:62
 A është kjo [Kopshtet] mirëseardhje më e mirë, apo pema e Zekumit, 

63
 të cilën 

e kemi bërë sprovë për keqbërësit? 
64

 Kjo pemë rritet në zemër të Zjarrit 

flakërues,
a
  

65
 dhe frutat e saj janë si koka të djajve. 

66
 Do ta mbushin barkun duke 

ngrënë nga ajo; 
67

 pastaj vazhdojnë të pinë ujë përvëlues; 
68

 pastaj i kthehen 

Zjarrit flakërues. 

 

 

41:19-23 

41:19
 Në Ditën kur armiqtë e Zotit i grumbullojnë për Zjarrin dhe shtyhen 

përpara, 
41:20

 veshët, sytë dhe lëkurat e tyre, kur ta arrijnë atë, do të dëshmojnë 

kundër tyre për veprat e tyre të gabuara. 
21

 Ata do t’u thonë lëkurave të tyre: ‘Pse 

dëshmuat kundër nesh?’ dhe lëkurat e tyre do të përgjigjen: ‘Zoti, që gjithçkaje i 

dha aftësi për të folur, na ka dhënë aftësi për të folur – ishte Ai që ju krijoi herën 

e parë dhe tek Ai ju kanë kthyer – 
22

 e megjithatë nuk provuat të fsheheshit nga 

veshët, sytë dhe lëkura juaj për t’i penguar të dëshmojnë kundër jush. Menduat se 

Zoti nuk dinte për shumë nga ato që po bënit, 
23

 kështu që ishin mendimet që i 

zhvilluat për Zotin tuaj që çuan në shkatërrimin tuaj dhe u bëtë humbës.’ 

 

 

36:65 

36:65
 Në atë Ditë do t’ua vulosim gojën, por duart e tyre do të na flasin dhe këmbët 

e tyre dëshmojnë për gjithçka që kanë bërë. 

 

  

                                              

a

 Mosbesimtarët thoshin, me përbuzje: ‘Si mund të ketë pemë në Zjarr?’ 
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KAPITULLI 5: Biseda me Kozmosin 
 

27:16-18 

27:16
 Sulejmani e pasoi Daudin. Tha: ‘Njerëz, neve na është mësuar gjuha e 

shpezëve dhe na është dhënë një hise nga gjithçka: ky është qartësisht favor i 

madh.’ 
17

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

radhë të renditura para tij 
18

 dhe kur arritën te Lugina e Milingonave, një 

milingonë tha: ‘Milingona! Shkoni në shtëpitë tuaja, që Sulejmani dhe ushtritë e 

tij të mos ju dërrmojnë pa dashje.’ 

 

 

27:22-26 

27:22
 Por pupëza nuk qëndroi larg për shumë kohë – erdhi dhe tha: ‘Kam mësuar 

diçka që nuk e dije: vij te ti nga Sheba me lajme të sigurta. 
23

 E gjeta një grua që 

sundon mbi njerëzit, që i është dhënë një hise nga gjithçka – ajo ka fron 

madhështor – 
24

 [por] zbulova se ajo dhe populli i saj e adhuronin diellin në vend 

të Zotit. Satani ua ka bërë veprat e tyre tërheqëse për ta dhe i ka devijuar nga 

rruga e duhur: nuk mund ta gjejnë rrugën e duhur. 
25

 A nuk do të duhej ta 

adhuronin Zotin, që e nxjerr atë që është e fshehur në qiej dhe në tokë dhe që e di 

edhe çka fshihni ju njerëz edhe çka deklaroni? 
26

 Ai është Zoti, nuk ka zot pos 

Tij, Zoti i fronit të fuqishëm.’ 
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24:35 

24:35
  Zoti është Drita 

 e qiejve dhe e tokës. 

 Përgjasimi me Dritën E Tij 

 është si një vend në mur ku është një llambë, 

 llamba në një rruzull xhami, 

 rruzulli i xhamtë si yll shkëlqyes, 

 ndezur nga një pemë e bekuar ulliri 

 as e Lindjes as e Perëndimit, 

 drita e saj pothuaj shumë e ndritshme 

 edhe pa e prekur zjarri. 

 Dritë mbi dritë! 

 Zoti e udhëzon kah Drita E Tij 

 këdo që do ta udhëzojë: 

 dhe Zoti u jep kësi shembuj njerëzve; 

 dhe Zoti i di krejt gjërat. 

 

 

17:44 

17:44
 Shtatë qiejt dhe toka dhe çdokush në to e lavdojnë Atë. Nuk ka as një gjë të 

vetme që nuk e feston lavdërimin E Tij, megjithëse ju nuk e kuptoni lavdërimin e 

tyre: Ai është më i durueshmi, më falësi. 

 

 

21:79 

21:79
  ...I bëmë malet dhe shpezët t’i festojnë lavdet Tona me Dautin... 

 

 

34:10 

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

lavdërimeve të Zotit bashkë me të dhe ju shpezë po ashtu.’... 
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38:18 

38:18
 Ne i bëmë malet t’i bashkohen [Daudit] kur na lavdonte gjatë perëndimit dhe 

lindjes së diellit; 

 

 

7:143 

7:143
 ...kur Zoti i tij iu zbulua malit, e bëri copë e grimë: Musai ra pa ndjenja... 

 

 

2:74 

2:74
 Edhe pas kësaj, zemrat tuaja u bënë të forta si shkëmbinj, apo edhe më të 

forta, se ka shkëmbinj nga të cilët gufojnë burime dhe disa nga të cilët del uji kur 

çahen mëdysh dhe të tjerë që bien poshtë në respekt të thellë për Zotin... 

 

 

28:30 

28:30
 ...një zë i thirri nga ana e djathtë e luginës, nga një pemë në tokën e bekuar: 

‘Musa, jam Zoti, Zoti i Botëve. 

 

 

6:76-79 

6:76
 Kur nata u errësua rreth tij e pa një yll dhe tha: ‘Ky është Zoti im’, por kur 

perëndoi, tha: ‘Nuk më pëlqejnë gjërat që perëndojnë.’ 
77

 Dhe kur e pa hënën të 

lindte tha: ‘Kjo është Zoti im’ por kur edhe ajo perëndoi, tha: ‘Nëse Zoti im nuk 

më udhëzon, do të jem nga ata që devijojnë.’ 
78

 Pastaj e pa diellin të lindte dhe 

bërtiti: ‘Ky është Zoti im! Ky është më i madh.’ Por kur dielli perëndoi, tha: 

‘Populli im, distancohem nga të gjitha ato që i adhuroni përkrah Zotit. 79
 E kam 

kthyer fytyrën time si besimtar i vërtetë kah Ai që i krijoi qiejt dhe tokën. Nuk 

jam një nga politeistët.’ 
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33:72 

33:72
 Ne ia ofruam Përgjegjësinë

a
 qiejve, tokës dhe maleve, e megjithatë refuzuan ta 

marrin përsipër dhe ia kishin frikën; njerëzimi e mori përsipër – gjithmonë kanë 

qenë të ngathët dhe budallenj. 

 

 

14:4 

14:4
 Ne kurrë nuk kemi çuar të dërguar që nuk e ka përdorur gjuhën e popullit të 

tij për t’ua qartësuar gjërat. 

 

 

20:115 

20:115
 Ne e urdhëruam edhe Ademin para teje, por ai harroi dhe na doli i munguar 

në qëndrueshmëri. 

 

 

2:37 

2:37 
Pastaj Ademi mësoi fjalë

b
 nga Zoti i tij, 

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

 

 

  

                                              

a

 [E arsyes së shëndoshë dhe të përgjegjësisë morale] 

b

 Fjalë që e mësojnë Ademin si të pendohet, shih 7:23. (A.H.) 
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7:11-13 

7:11
 ...dhe pastaj u thamë engjëjve: 

 “Përkuluni para Ademit”, 

 dhe ata u përkulën. 

 Por jo Iblisi: 

 ai nuk ishte nga ata që u përkulën. 

12
 Zoti tha: 

 “Çka të pengoi të mos përkulesh 

 siç të urdhërova?” 

 dhe ai tha: 

 “Unë jam më i mirë se ai: 

 mua më krijove nga zjarri 

 dhe atë nga balta.” 

13
 Zoti tha: 

 “Zbrit nga këtu! 

 Nuk të takon të jesh arrogant këtu
a
. 

 Dil pra! 

 Je i neveritshëm!” 

 

 

2:31-32 

2:31 
Dhe Zoti 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." 

 

 

                                              

a

 Në Kopsht, krahaso me 20:117. 
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42:13 

42:13
 Në çështjet e besimit, Ai e ka deklaruar për ju [njerëz] urdhëresën e njëjtë që 

ia dha Nuhut, të cilën Ne ta kemi shpallur [ty Muhamed] dhe të cilën ia kemi 

urdhëruar Ibrahimit e Musait e Isait... 
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KAPITULLI 6: Rrjedha e Përhershme e Profetëve 
 

28:45 

28:45
 ... gjithmonë u kemi çuar njerëzve të dërguar 

 

 

28:51 

28:51
 Ne kemi bërë që Fjala Jonë t’u vijë që të mund të jenë të vetëdijshëm. 

 

 

6:84-89 

6:84
 Ne ia dhamë atij [Ibrahimit] Isakun dhe Jakubin, ku secilin e udhëzuam, siç e 

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

Sulejmani, Ejubi, Jusufi, Musai dhe Haruni – kështu i shpërblejmë ata që bëjnë 

mirë – 
85

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

86
 Ismaili, Eljesai, Junusi dhe Luti. Ne i favorizuam secilin nga ta mbi njerëzit e 

tjerë, 
87

 dhe po ashtu edhe disa nga paraardhësit e tyre, pasardhësit e tyre dhe 

vëllezërit e tyre: i zgjodhëm dhe i udhëzuam në rrugë të drejtë. 
88

 I tillë është 

udhëzimi i Zotit, me të cilin i udhëzon cilëtdo shërbyes Të Tij që do t’i udhëzojë. 

Po të kishin shoqëruar zota të tjerë me Të, të gjitha veprat e tyre do të ktheheshin 

në asgjë. 
89

 Këta janë ata të cilëve ua dhamë Shkrimin e Shenjtë, urtinë dhe 

profetësinë... 

(krahaso me 2:135-7) 
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Ademi 

 

3:33-34 

3:33
 Zoti e zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit

a
 dhe familjen e ‘Imranit, 

mbi të gjithë njerëzit e tjerë, 
34

 në një vijë të pasardhësve – Zoti i dëgjon dhe i di 

të gjitha. 

 

 

7:26 

7:26
     Fëmijë të Ademit, 

 Ne ju kemi dhënë veshje 

 për ta mbuluar lakuriqësinë tuaj 

 dhe si zbukurim për ju; 

 veshja e vetëdijes për Zotin është më e mira nga veshjet. 

 Kjo është një nga shenjat e Zotit, 

 që njerëzit të mund të jenë të vëmendshëm. 

 

 

  

                                              

a

 Kjo domethënë familjen në kuptimin më të gjerë të termit. 



   Kurani i lexuar nga Garry Wills  

22 

 

Ibrahimi 

 

 

4:125 

4:125 
 E kush është më mirë në fe 

  se ata që ia dorëzojnë 

  qenien e tyre plotësisht Zotit 

  dhe bëjnë mirë 

  dhe e ndjekin fenë e Ibrahimit, 

  që ishte besnik në besim 

  [e kërkonte të vërtetën]? 

  Se Zoti e mori Ibrahimin 

  si një mik. 

 

 

17:81 

17:81
 Dhe thuaj: ‘E vërteta ka ardhur dhe gënjeshtra ka vdekur: gënjeshtra është e 

destinuar të vdesë.’ 
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Musai 

 

19:51-52 

19:51
 Përmende në Kuran edhe rrëfimin e Musait. Ishte zgjedhur posaçërisht, i 

dërguar dhe profet: 
52

 Ne i thirrëm atij nga ana e djathtë e malit dhe e sollëm afër 

Nesh në komunikim të fshehtë intim 

 

 

16:43 

16:43
 [Profet,] të gjithë të dërguarit që i çuam para teje ishin thjesht njerëz që Ne 

ua patëm dhënë Shpalljen: [ju njerëz] mund t’i pyesni ata që kanë dije nëse nuk e 

dini. 
44

 Ne i çuam me shenja dhe libra të shenjta të qarta. Ne ta kemi zbritur 

mesazhin edhe ty [Profet], që të mund t’ua shpjegosh njerëzve atë që u është 

dërguar, që të mund të reflektojnë. 

 

 

4:154 

4:154
 e bëmë kullën e malit [Sinai] lart mbi ta me rastin e premtimit të tyre; u 

thamë: ‘Hyni në portë [në tokën e premtuar] me përulësi’ dhe ‘Mos e shkelni 

Sabathin’ dhe morëm premtim solemn nga ta. 

 

 

5:12 

5:12
 Zoti mori zotim nga Fëmijët e Izraelit. Ne bëmë që dymbëdhjetë udhëheqës 

[të fiseve] të ngriten ndër ta dhe Zoti 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 Zotit një hua të mirë,
a
 Unë do t’i fshij mëkatet tuaja dhe do t’ju pranoj 

në Kopshtet e hijeshuara me lumenj rrjedhës... 

 

 

                                              

a

 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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5:46-48 

5:46 
    Ne bëmë që Isai, i biri i Merjemes, 

 t’u vijojë gjurmëve të tyre [profetëve] 

 për ta konfirmuar të vërtetën 

 e Teuratit para tij; 

 dhe ia dhamë Ungjillin, 

 në të udhëzim e dritë, 

 duke e konfirmuar edhe të vërtetën 

 e Teuratit para tij, 

 si udhëzim e këshillë 

 për të vetëdijshmit për Zotin. 

(...) 

48 
    Dhe Ne ta dërguam Librin [ty Muhamed] 

 me të vërtetën, duke i vërtetuar 

 Shkrimet e Shenjta para tij 

 dhe me autoritet final mbi to 

 [dhe duke i ruajtur ato]... 
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Jezusi-Isai 

 

3:50
 ...Kam ardhur te ju me një shenjë nga Zoti juaj. Jini të vetëdijshëm për Zotin, 

bindmuni: 
51

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

e drejtë. 

 

3:48 

 

3:48
 ‘Dhe Zoti do t’ia mësojë atij 

 Librin dhe urtinë, 

 Teuratin dhe Ungjillin’ 

 

5:46-47 

5:46 
    Ne bëmë që Isai, i biri i Merjemes, 

 t’u vijojë gjurmëve të tyre [profetëve të mëhershëm] 

 për ta konfirmuar të vërtetën 

 e Teuratit para tij; 

 dhe ia dhamë Ungjillin, 

 në të udhëzim e dritë, 

 duke e konfirmuar edhe të vërtetën 

 e Teuratit para tij, 

 si udhëzim e këshillë 

 për të vetëdijshmit për Zotin. 

47 
Dhe njerëzit e Ungjillit 

 le të gjykojnë sipas asaj që Zoti shpalli aty; 

 dhe ata që nuk gjykojnë 

 sipas asaj që e ka shpallur Zoti, 

 janë shkelësit e ligjit. 

 

3:50 

3:50
 [Unë Jezusi] kam ardhur ta konfirmoj të vërtetën e Teuratit që më parapriu 

dhe t’jua bëj të ligjshme ca gjëra që më parë ishin të ndaluara... 
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61:6 

61:6
 Isai, i biri i Merjemes, tha: ‘Fëmijë të Izraelit, jam dërguar te ju nga Zoti, duke 

e vërtetuar Teuratin që erdhi para meje dhe duke sjellë lajm të mirë për një të 

dërguar që do të vijë pas meje emri i të cilit do të jetë Ahmed [variant i 

Muhamed].’ 
a
 

 

19:2-15 

19:2
 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.” ’ 

19:10
 Tha: ‘Ma jep një shenjë, Zot.’ Tha: ‘Shenja jote është se nuk do të [jesh në 

gjendje të] flasësh me askë për tri [ditë e] net të plota.’ 
11

 Doli nga faltorja, shkoi 

te populli i tij dhe i sinjalizoi ta lavdojnë Zotin mëngjes-e-mbrëmje. 

12
 [Ne thamë:] ‘Jahja, mbahju fort Shkrimit të Shenjtë.’ Gjersa ishte ende çun, 

i dhuruam urti, 
13

 butësi nga Ne dhe pastërti. Ishte i përkushtuar, 
14

 i sjellshëm 

me prindërit e tij, jo dominues a rebel. 
15

 Paqja ishte në të në ditën kur u lind, në 

ditën kur vdiq dhe do të jetë në të në ditën që kthehet në jetë përsëri. 

 

 

 

  

                                              

a

 Ahmed, ashtu si Muhamed, do të thotë 'i lavdëruar' (për karakterin e tij të mirë). 
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3:35-37 

3:35
 Gruaja e ‘Imranit tha: ‘Zot, atë që po rritet në barkun tim ta kam kushtuar 

plotësisht Ty; pra pranoje këtë nga unë. Ti je Ai që i dëgjon dhe i di të gjitha,’ 

36
 por kur ajo lindi, tha: ‘Zoti im! E kam lindur një vajzë’ – Zoti e dinte më së 

miri se çka ka lindur ajo: mashkulli nuk është si femra – ‘Po ia lë emrin Merjeme 

asaj dhe e lë atë dhe pasardhësit e saj në besim në mbrojtjen Tënde nga Satani i 

refuzuar.’ 
37

 Zoti i saj e pranoi dashamirësisht atë dhe e bëri të rritet në mirësi 

dhe ia besoi atë përgjegjësisë së Zekirjasë. 

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

furnizuar me furnizime. Ai tha: ‘Merjeme, si po ndodh që po i ke këto 

furnizime?’ dhe ajo tha: ‘Janë nga Zoti: Zoti furnizon pakufishëm për këdo që do 

të furnizojë.’ 

 

 

3:42-49 

3:42 
    Dhe engjëjt i thanë Merjemes: 

 “Oj Merjeme! Zoti të ka zgjedhur 

 dhe të bëri të pastër, 

 të zgjodhi në mesin e grave 

 të të gjitha kombeve. 

43 
“Oj Merjeme, bindju Zotit tënd, 

 përulu dhe përkulu në lutje 

 bashkë me ata që luten rregullisht!” 

 

44
 Ky është tregim i gjërave përtej njohurisë sate [Muhamed] që ta zbulojmë: nuk 

ishe i pranishëm ndër ta
a
 kur hodhën short për ta parë se cili prej tyre duhet ta 

marrë përgjegjësinë e Merjemes, nuk ishe i pranishëm me ta kur u grindën [për 

të]. 

 

45
     Dhe engjëjt thanë: 

 “Oj Merjeme, Zoti të shpall lajm të mirë 

 për një Fjalë nga Ai 

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

                                              

a

 Priftërinjtë 
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 i nderuar në këtë botë 

 dhe në të përtejmen, 

 dhe në mesin e Të Afërmve Intimë të Zotit.” 

 

46
 Ai do t’u flasë njerëzve në fëmijëri

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

ndershmit.’ 
47

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

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

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

 

48
 ‘Dhe Zoti do t’ia mësojë atij 

 Librin dhe urtinë, 

 Teuratin dhe Ungjillin’ 

 

49
 Ai do t’ua çojë atë si të dërguar Fëmijëve të Izraelit... 

 

19:27-34 

19:27
 Ajo u kthye te populli i saj duke e mbajtur fëmijën dhe ata thanë: ‘Merjeme! 

Ke bërë diçka të tmerrshme! 
28

 Motër e Harunit! Babai yt nuk ishte njeri i keq; 

nëna jote nuk ishte e padëlirë!’ 
29

 Ajo tregoi me gisht kah ai. Ata thanë: ‘Si mund 

të bisedojmë me një fëmijë?’ 
b
 

19:30
 [Por] ai tha: ‘Jam shërbyes i Zotit. Ai ma ka 

dhuruar Shkrimin e Shenjtë; më bëri profet; 
31

 më bëri të bekuar kudo që të jem. 

Më urdhëroi të falem, të jap lëmoshë sa të jem gjallë, 
32

 të kujdesem me butësi për 

nënën time. Nuk më bëri tiran a të pamirësi. 
33

 Paqja ishte në mua në ditën kur u 

linda dhe do të jetë në mua në ditën që vdes dhe në ditën që rikthehem në jetë.’ 

34
 I tillë ishte Isai, i biri i Merjemes. 

 

  

                                              

a

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

Nuk është pjesë e mobiljeve si djep. 

b

 Shih shënimin për 3:46: “Krahaso me 19:29-30. Fjala mahd domethënë një vend i zbutur për një fëmijë 

të vogël për të fjetur aty. Nuk është pjesë e mobileve si djep.” 

Këtu përsëri termi mahd i referohet vendit të çdo niveli e jo ‘djepit’ konkret. 
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3:58-60 

3:58
 Ne ta tregojmë [ty Muhamed] këtë shpallje, një deklaratë vendimtare. 

59
 Në 

sytë e Zotit Isai është mu sikur Ademi: Ai e krijoi nga pluhuri, i tha: ‘Ji’ dhe 

ishte. 

 

3:60
 Kjo është e vërteta nga Zoti yt, 

 pra mos ji dyshues. 

 

 

3:49 

3:49
 Ai do t’ua çojë atë si të dërguar Fëmijëve të Izraelit: “Kam ardhur te ju me një 

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

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

dhe lebrozin dhe do t’i kthej të vdekurit në jetë me lejen e Zotit... 

 

 

5:110 

5:110
 ...me lejen Time, e formësove nga balta trajtën e një shpendi, fryve në të dhe 

u bë, me lejen Time, shpend... 
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3:55-57 

3:55 
    Zoti 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

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

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

 

4:155 

4:155
 ...Zoti i ka vulosur në mosbesimin e tyre, kështu që besojnë veç pak – 

156
 dhe 

për shkak se nuk besuan dhe e lëshuan një shpifje të tmerrshme kundër 

Merjemes 
157

 dhe thanë: ‘E kemi vrarë Mesihun, Isain, të birin e Merjemes, Të 

Dërguarin e Zotit.’ (Ata nuk e vranë, as nuk e kryqëzuan, megjithëse ishte bërë që 

atyre t’u dukej ashtu; ata që patën mospajtime për të janë plot dyshim, pa dije për 

të ndjekur, veç supozim: natyrisht që nuk e vranë – 
158

 Zoti e ngriti te Vetja. Zoti 

është i gjithëfuqishëm dhe i urtë. 
159

 Nuk ka as edhe një nga Njerëzit e Librit që 

nuk do të besojë në [Isain] para vdekjes së tij dhe në Ditën e Ringjalljes ai do të 

jetë dëshmitar kundër tyre.) 
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Vazhdimësia e shpalljes 

 

2:136 

2:136 
 Pra [ju besimtarë] thoni: 

  ‘Besojmë në Zotin, 

  dhe në atë që na është zbritur neve, 

  dhe në atë që i është zbritur Ibrahimit dhe Ismailit 

  dhe Is’hakut dhe Jakubit dhe Fiseve 

  dhe në atë që i është dhënë Musait dhe Isait, 

  dhe në atë që i është dhënë profetëve 

  nga Zoti i tyre. 

  Dhe nuk bëjmë ndonjë dallim 

  në mes të individëve ndër ta, 

  se i përkushtohemi Atij.’ 

 

 

 

2:139 

2:139
 Thuaj [Profet] [çifutëve dhe të krishterëve]: ‘Si mund të kundërshtoheni me 

ne për Zotin kur Ai është Zoti ynë dhe Zoti juaj? Veprat tona na përkasin neve 

dhe tuajat juve. Ne i përkushtohemi plotësisht Atij. 

 

 

22:40 

 

22:40
 ...Po të mos i zmbrapste Zoti disa njerëz përmes të tjerëve, shumë manastire, 

kisha, sinagoga dhe xhami, ku thirret shumë emri i Zotit, do të ishin 

shkatërruar... 
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KAPITULLI 7: Paqe besimtarëve 
 

5:68 

5:68 
Thuaj: 

 “Njerëz të Librit, 

 nuk keni bazë të vërtetë 

 [për fenë tuaj] 

 deri kur ta përkrahni 

 Teuratin dhe Ungjillin 

 dhe atë që ju është zbritur [përmes Muhamedit] 

 nga Zoti juaj.”... 

 

 

2:285 

2:285 
...“Nuk bëjmë dallim 

 ndërmjet të dërguarve individualë Të Tij”, 
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5:48-49 

5:48 
...Për secilin nga ju 

 e kemi përcaktuar një ligj 

 dhe një rrugë të hapur. 

 Dhe po të donte Zoti 

 do t’ju bënte 

 një popull të vetëm; 

 por Ai po ju sprovon 

 në atë që jua ka dhënë. 

 Pra shpejtoni [kah virtytet] 

 për të bërë mirë: 

 të gjithë do të ktheheni te Zoti 

 dhe Ai do t’jua qartësojë 

 çështjet në të cilat patët dallime. 

49 
Prandaj [Profet] 

 gjyko midis tyre 

 sipas asaj që e ka shpallur Zoti [atyre] 

 dhe mos i ndjek teket e meraket e tyre, 

 dhe ruaju nga ta 

 të të mos joshin 

 të largohesh nga ndonjë pjesë 

 e asaj që ta ka shpallur Zoti... 

 

 

Myslimanë që ikin nga Kurani 

5:51-52 

5:51
 Ju që besoni, mos i bëni aleatë çifutët dhe të krishterët:

a
 ata janë aleatë veç të 

njëri-tjetrit. Kushdo që i bën aleatë bëhet një nga ta – Zoti nuk i udhëzon 

keqbërësit e tillë – 
52

 megjithatë [ti Profet] do t’i shohësh të çoroditurit në zemër 

duke u turrur kah ta për mbrojtje, duke thënë: ‘Kemi frikë se fati mund të 

kthehet kundër nesh.’... 

                                              

a

 D.m.th. ata që janë kundër kampit mysliman, siç është e qartë nga vargjet në vijim, deri te 59. ‘Mos u 

ktheni kah ta si aleatë duke i preferuar para myslimanëve’ (shiko 4:144). 
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Çifutë që ikin nga Teurati 

 

3:50 

3:50
 Kam ardhur ta konfirmoj të vërtetën e Teuratit që më parapriu dhe t’jua bëj të 

ligjshme ca gjëra që më parë ishin të ndaluara... 

 

 

4:160-162 

4:160
 Për keqbërjet nga çifutët, Ne ua ndaluam gjërat e mira të caktuara që iu patën 

lejuar më parë: për shkak se i kanë penguar shpesh të tjerët nga rruga e Zotit; 
161

 se kanë marrë fajde kur e kishin të ndaluar ta bënin këtë; dhe se e kishin 

zhvatur pronën e njerëzve të tjerë. Për ata nga ta që e refuzojnë të vërtetën kemi 

përgatitur torturë agonizuese. 
162

 Por ata nga ta – që kanë rrënjë të mira në dije 

dhe kanë besim – besojnë në atë që të është shpallur [ty Muhamed] dhe në atë që 

ishte shpallur para teje – ata që i kryejnë lutjet, e paguajnë lëmoshën e përcaktuar 

dhe besojnë në Zotin dhe Ditën e Fundit – atyre Ne do t’u japim shpërblim të 

madh. 

 

 

24:2 

24:2
 Kurorë-shkelësen dhe kurorë-shkelësin

a
 goditini njëqind herë

b
. Mos lejoni që 

dhembshuria për ta t’jua ndalë zbatimin e ligjit të Zotit... 

 

 

  

                                              

a

 Krimi i zina-së në arabisht i përfshin të gjitha marrëdhëniet seksuale jashtë-martesore midis një burri e 

një gruaje. 

b

 Jalada në arabisht domethënë ‘godite lëkurën’ me dorë apo diçka tjetër, çkadoqoftë. Ka raportime se 

njerëzit përdornin këpucë, rroba etj. (Bukhari, Hudud 4) 
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5:43-44 

5:43
 por pse të vijnë [çifutët] te ti për gjykim kur e kanë Teuratin me gjykimin e 

Zotit dhe madje edhe atëherë prapë e kthejnë shpinën? Këta nuk janë besimtarë 

[çifutë]. 

 

44 
Jemi Ne 

 që e dërguam Teuratin, 

 në të udhëzim e dritë. 

 Profetët që iu dorëzuan Zotit 

 gjykuan sipas tij për çifutët, 

 dhe po kështu bënë edhe rabinët dhe dijetarët, 

 në pajtim me atë pjesë 

 të Shkrimit të Shenjtë të Zotit 

 që u ishte besuar ta ruanin 

 dhe për të cilin ishin dëshmitarë... 

 

 

5:42 

5:42
 ...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: Zoti i do të drejtët 

 

 

62:5 

62:5
 Ata që janë caktuar përgjegjës t’i binden Teuratit, por nuk e bëjnë, janë si 

gomarë
a
 që bartin libra... 

 

 

 

 

                                              

a

 Fjalë për fjalë ‘[një] gomar’ por konstrukti në shumës në anglisht (pra edhe shqip) e kërkon shumësin. 



   Kurani i lexuar nga Garry Wills  

36 

 

Të krishterë që ikin nga Ungjilli 

 

5:73 

5:73
 Ata njerëz që thonë se Zoti është i treti nga tre po [e] kundërshtojnë haptas [të 

vërtetën]: është veç Një Zot. . . . Mesihu, i biri i Merjemes, ishte veç i dërguar... 

 

 

4:171 

4:171 
 Njerëz të Librit, 

  mos e teproni 

  në fenë tuaj, 

  dhe mos thoni për Zotin 

  asgjë pos të vërtetës. 

  Mesihu, 

  Isai, i biri i Merjemes, 

  nuk ishte asgjë më shumë 

  se I Dërguar i Zotit 

  dhe Fjalë nga Ai 

  e drejtuar në Merjemen, 

  dhe shpirt nga Ai. 

  Pra besoni në Zotin 

  dhe të dërguarit E Tij, 

  dhe mos flisni për ‘Trini’... 
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5:116-118 

5:116
 Kur Zoti thotë: ‘Isa, i biri i Merjemes, a u ke thënë njerëzve: “Më merrni 

mua dhe nënën time si dy zota përkrah Zotit”?’ ai do të thotë: ‘Qofsh i lartësuar! 

Kurrë nuk do ta thosha atë që nuk kam të drejtë ta them – po ta kisha thënë një 

gjë të tillë Ti do ta kishe ditur: Ti e di tërë atë që është përbrenda meje, 

megjithëse unë nuk e di se çka ka përbrenda Teje, veç Ti ke njohuri të plota për 

gjërat e padukshme – 
117

 atyre ua thashë veç ato që m’i urdhërove Ti: 

“Adhurojeni Zotin, Zotin tim dhe Zotin tuaj.” Unë isha dëshmitar mbi ta gjatë 

kohës sime në mesin e tyre. Që kur ma more shpirtin, veç Ti ke qenë vëzhgues 

mbi ta: Ti je dëshmitar për të gjitha gjërat 
118

 dhe nëse i ndëshkon, ata janë 

shërbyesit e Tu; nëse i fal, Ti je I Gjithë-Fuqishmi, I Urti.’ 

 

 

A i ka “abroguar” Kurani Teuratin dhe Ungjillin? 

 

2:106 

2:106
 Cilëndo shpallje që Ne bëjmë të mbishkruhet apo të harrohet, e zëvendësojmë 

me diçka më të mirë apo të ngjashme. A nuk e di [Profet] se Zoti ka pushtet ndaj 

çdo gjëje? 

 

 

13:37-40 

13:37
 Kështu Ne e kemi dërguar Kuranin për të dhënë gjykim në gjuhën arabe... 

Ne çuam të dërguar para teje [Muhamed]. . . . Kishte Libër të Shenjtë për çdo 

epokë:
a
 

39
 Zoti fshin apo konfirmon çkado që do të fshijë a të konfirmojë dhe 

burimi i Librit të Shenjtë është me Të. 
13:40

 Qoftë nëse Ne të lejojmë [Profet] ta 

shohësh një pjesë të asaj me të cilën i kërcënojmë [Popujt e tjerë të Librit], apo të 

bëjmë të vdesësh [para kësaj], detyra jote është veç ta dërgosh mesazhin: 

Vlerësimi është I Yni. 

 

 

 

 

                                              

a

 Një interpretim tjetër është ‘ka kohë të dekretuar për gjithçka’. 
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16:101-102 

16:101
 Kur Ne e zëvendësojmë një shpallje me një tjetër – dhe Zoti e di më së miri 

atë që e zbulon – thonë: ‘Ti [Profet] veç po e sajon’, por shumica nga ta nuk kanë 

dije. 
102

 Thuaj që Shpirti i Shenjtë
a
 e ka sjellë Shpalljen me Të Vërtetën hap pas 

hapi nga Zoti juaj, për t’i forcuar besimtarët dhe si udhëzim e lajm të mirë për të 

devotshmit. 

 

 

17:85 

17:85
 [Profet,] të pyesin për Shpirtin. Thuaj: ‘Shpirti është pjesë e domenit të Zotit 

tim. Juve ju është dhënë veç pak njohuri.’ 
86

 Po të donim, Ne do të mund të ta 

merrnim atë që ta kemi shpallur – pastaj nuk do ta gjeje askë të lutej për ty 

kundër Nesh – 
87

 po të mos ishte mëshira e Zotit tënd... 

 

 

16:43-44 

16:43
 [Profet,] të gjithë të dërguarit që i çuam para teje ishin thjesht njerëz që Ne 

ua patëm dhënë Shpalljen: [ju njerëz] mund t’i pyesni ata që kanë dije nëse nuk e 

dini. 
44

 Ne i çuam me shenja dhe libra të shenjta të qarta. Ne ta kemi zbritur 

mesazhin edhe ty [Profet], që të mund t’ua shpjegosh njerëzve atë që u është 

dërguar, që të mund të reflektojnë. 

 

 

5:90 

5:90
 Ju që besoni, materiet dehëse dhe bixhozi, praktikat idhujtare dhe 

[parashikimi me]
b
 shigjetat janë vepra të neveritshme – veprime të Satanit – 

shmangiuni që të mund të përparoni. 

 

41:43 

41:43
 [duhet ta mbajnë mend se] [ty Profet] nuk të thuhet asgjë që nuk u ishte 

thënë të dërguarve të mëparshëm... 

                                              

a

 Kjo i referohet Engjëllit Xhebrail. 

 

b

 Shih shënimin për vargun 3 më lart. 
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Apostatët (braktisësit e fesë) 

 

4:116-118 

4:116
 Zoti nuk e fal adhurimin e të tjerëve përveç Tij – megjithëse Ai e fal këdo që 

do ta falë për mëkate më të vogla – se kushdo që e bën këtë ka devijuar shumë, 

shumë larg. 
117

 Në vend Të Tij idhujtarët thërrasin veç femra
a
 dhe Satanin, 

rebelin 
118

 që Zoti e refuzoi... 

 

 

53:19 

53:19
 [Mosbesimtarë,] mendoni për Latën dhe Uzzën, 

53:20
 dhe të tretën, Menatën

b
 

– 
21

 a do ta keni ju mashkullin dhe Ai femrën [hyjnesha bija]? 
22

 Kjo do të ishte më 

e padrejta shpërndarje!
c
 – 

23
 këto nuk janë asgjë pos emra që i keni shpikur vetë, 

ju dhe para-ardhësit tuaj. Zoti nuk ka dërguar autoritet për ta. Këta njerëz thjesht 

e ndjekin hamendjen dhe tekat e shpirtrave të tyre, edhe pse u ka ardhur 

udhëzimi nga Zoti i tyre. 

 

 

 

 

  

                                              

a

 Shih edhe 53:19-20 (në lidhje me hyjneshat pagane arabe – shënim i shqipëruesit nga fusnota e 53:20) 

b

 Emrat e perëndeshave pagane arabe. 

c

 Meqë arabët paganë i konsideronin bijat si poshtërim, Kurani argumenton me ta sipas logjikës së tyre se 

ishte veçanërisht e palogjikshme për ta t’ia atribuojnë bijat Zotit. Shih edhe 16:57-62; 43:16-20. 
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Familja e besimtarëve 

 

3:64 

3:64
 Thuaj: ‘Njerëz të Librit, le të arrijmë te një deklaratë që është e përbashkët 

për të gjithë ne: e adhurojmë veç Zotin, nuk i bashkëngjisim asnjë partner dhe 

askush nga ne nuk merr për Zot të tjerë pos Zotit.’... 

 

 

5:5 

5:5
 Sot të gjitha gjërat e mira janë bërë të ligjshme për ju. Ushqimi i Njerëzve të 

Librit është i ligjshëm për ju siç është ushqimi i juaj i ligjshëm për ta. Po kështu 

janë edhe gratë e dëlira, besimtare si dhe gratë e dëlira të njerëzve të cilëve u ishte 

dhënë Shkrimi i Shenjtë para juve, përderisa ua keni dhënë dhuratat e tyre të 

nuses dhe jeni martuar me to, e jo duke i marrë si dashnore apo konkubine të 

fshehta... 
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KAPITULLI 8: Zelli (xhihadi) 
 

Lufta e drejtë (mbrojtëse) 

 

 

22:39 

22:39
 Ata që janë sulmuar lejohet t’i rrokin armët se u është bërë e padrejtë – Zoti 

ka fuqi t’u ndihmojë – 
22:40

 ata që janë dëbuar padrejtësisht nga shtëpitë e tyre veç 

se kanë thënë: ‘Zoti ynë është Zoti.’... 

 

 

2:190 

2:190
 Luftoni në çështjen e Zotit kundër atyre që ju luftojnë, por mos i tejkaloni 

kufijtë:
a
 Zoti nuk i do ata që i tejkalojnë kufijtë. 

 

2:191-194 

2:191
 ...Mos i luftoni ata në Xhaminë e Shenjtë pos nëse ata ju luftojnë aty. Nëse ju 

luftojnë, vritni – kjo është ajo që e meritojnë mosbesimtarët e tillë – 
192

 por nëse 

ndalen, atëherë Zoti është më falësi dhe mëshirëploti. 
193

 Luftoni ata deri kur të 

mos ketë më përndjekje dhe adhurimi [në faltore] 
b
 
c
 t’i përkushtohet Zotit. Nëse i 

ndalin armiqësitë, nuk mund të ketë armiqësi [të mëtejme], përveç ndaj 

agresorëve. 
194

 Një muaj i shenjtë për një muaj të shenjtë [të përkushtimit në faltore, 

por]: shkelja e shenjtërisë [kërkon] ndëshkim të drejtë. Pra nëse kushdo bën 

agresion ndaj jush, sulmojeni siç [në proporcion me atë se si] ju ka sulmuar, por jini 

të vetëdijshëm për Zotin dhe dijeni se Ai është me ata që janë të vetëdijshëm për 

Të. 

 

 

 

                                              

a

 Komanda arabe la ta`tadu është kaq e përgjithshme sa që komentuesit janë pajtuar se e përfshin 

ndalimin e fillimit të armiqësive, luftimin kundër jo-luftëtarëve, reagimi joproporcional ndaj agresionit 

etj. 

b

 Adhurimi në xhaminë e shenjtë. 

c

 Krahaso me 8:39 dhe shënimin e dytë për 2:191 më lart. 
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2:191 

2:191
 Vritni ata kudo që t’i hasni,

a
 [domethënë, edhe në zonën e shenjtë] dhe dëbojini 

nga aty ku ju dëbuan, se përndjekja [mbi baza fetare] është më serioze se vrasja.
b
 

[në vetë-mbrojtje] 

 

 

49:9 

49:9
 Nëse luftojnë dy grupe besimtarësh, ju [besimtarë] duhet të provoni t’i 

pajtoni; nëse njëri nga ta [qartas] po e shtyp tjetrin, luftoni shtypësit deri kur t’i 

nënshtrohen urdhrit të Zotit, pastaj bëjeni një pajtim të drejtë dhe të pa-anshëm 

ndërmjet tyre: Zoti i do ata që janë të pa-anshëm. 
49:10

 Besimtarët janë vëllezër, 

pra bëni paqe ndërmjet dy vëllezërve tuaj dhe jini të vetëdijshëm për Zotin, që të 

mund t’ju jepet mëshirë. 

 

4:115 

4:115
 e nëse dikush e kundërshton Të Dërguarin, pasi t’i jetë qartësuar udhëzimi 

dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, Ne do ta lëmë në rrugën e tij të 

zgjedhur – do ta djegim në Ferr, një destinacion i keq. 

 

 

5:27-30 

5:27
 ...Njëri tha: ‘Do të të vras’, por tjetri tha: ‘Zoti e pranon veç flijimin e atyre që 

janë të vetëdijshëm për Të. 
28

 Nëse e ngrit dorën të më vrasësh, unë nuk do ta 

ngris timen të të vras. I frikësohem Zotit, Zotit të të gjitha botëve, 
29

 dhe për mua 

do të ishte më mirë që ti të ngarkoheshe me mëkatet e mija si dhe me tuat dhe të 

bëheshe banor i Zjarrit: i tillë është shpërblimi i keqbërësve.’ 
5:30

 Por shpirti i tij e 

nxiti ta vrasë vëllain e tij: e vrau dhe u bë një nga humbësit. 

 

 

                                              

a

 Myslimanëve u interesonte se a ishte e lejuar të hakmerreshin kur sulmoheshin brenda ambienteve të 

shenjta në Mekë gjatë haxhit (shih 2:196 dhe Tafsir-in e Razit). Këtu u jepet leja të luftojnë kur sulmohen 

kudo që i hasin sulmuesit e tyre: në ambiente apo jashtë tyre. 

b

 ‘Ata t’ju përndjekin në mënyrë të paligjshme është më keq se sa ju t’i vrisni ata në ambiente në vetë-

mbrojtje.’ Nyja al- në arabisht nganjëherë e merr vendin e një përemri, si këtu ‘përndjekja e tyre’ dhe ‘ju 

t’i vrisni ata’ (Tammam Hassan, al-Bayan, Cairo, 1993, 118–45); nuk është al- e përgjithshme, krahaso me 

2:217. Shih edhe 2:217. 
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5:32 

5:32
 ...Ne i lëshuam urdhër Fëmijëve të Izraelit që nëse dikush e vret një person – 

pos si ndëshkim për vrasje apo për shpërndarje të korrupsionit në vend – është 

sikur ta vriste tërë njerëzimin, ndërsa nëse dikush e shpëton një jetë është sikur 

t’i shpëtonte jetët e tërë njerëzimit.... 

 

 

 

Një “varg i shpatës”? 

 

9:5 

9:5
 Kur të mbarojnë [katër] muajt e ndaluar, kudo

a
 që t’i hasni idhujtarët

b
, vritini, 

kapini, rrethojini, rrini në pritje për ta në çdo post vëzhgimi; por nëse kthehen 

[kah Zoti], falen rregullisht dhe e paguajnë lëmoshën e caktuar, lërini të shkojnë 

rrugës së tyre, se Zoti është më falësi dhe mëshirëploti. 

 

 

9:4 

9:4
 Sa për ata [idhujtarët] që e kanë respektuar traktatin që [ju besimtarët] e bëtë me 

ta dhe që nuk e kanë mbështetur askë kundër jush: përmbushe marrëveshjen 

tënde me ta deri në fund të afatit të tyre. Zoti i do ata që janë të vetëdijshëm për 

Të. 

 

 

 

  

                                              

a

 Brenda apo jashtë Shenjtores në Mekë. Shih shënimin ‘d’ në 2:191: 

Myslimanëve u interesonte se a ishte e lejuar të hakmerreshin kur sulmoheshin brenda ambienteve të 

shenjta në Mekë gjatë haxhit (shih 2:196 dhe Tafsir-in e Razit). Këtu u jepet leja të luftojnë kur sulmohen 

kudo që i hasin sulmuesit e tyre: në ambiente apo jashtë tyre.  

b

 Në këtë kontekst, kjo definitivisht u referohet atyre që e shkelën traktatin. Nyja këtu është ‘ahdiya’ 

(specifike) duke iu referuar asaj që është thënë tashmë. 
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9:6-7 

9:6
 Nëse dikush nga idhujtarët do ta kërkojë mbrojtjen tënde [Profet], jepja që të 

mund ta dëgjojë fjalën e Zotit, pastaj çoje në një vend të sigurt për të, se janë 

njerëz pa njohuri [për të]. 
7
 Si do të mund të kishte traktat me Zotin dhe Të 

Dërguarin E Tij për idhujtarë të tillë? Por sa për ata me të cilët keni bërë traktat 

[armëpushim] te Xhamia e Shenjtë, përderisa ju mbeten besnikë, jini besnik ndaj 

tyre; Zoti i do ata që janë të vetëdijshëm për Të. 

 

 

60: 7-8 

60:7
 Zoti prapë mund të sjellë ndjenjë të pëlqimit ndërmjet jush dhe armiqve tuaj 

aktualë – Zoti është i gjithë-fuqishmi, Zoti është më falësi dhe mëshirëploti – 

8
 dhe nuk jua ndalon ta trajtoni këndshëm dhe drejtësisht këdo që nuk ju ka 

luftuar për besimin tuaj apo t’ju ketë dëbuar nga shtëpitë tuaja... 

 

 

 

Ta bësh luftën të shenjtë? 

 

40:24-26 

40:24
 Në luginën e Mekës ishte Ai që i mbajti duart e tyre larg jush dhe duart tuaja 

larg tyre pasi ju dha juve përparësi ndaj tyre
a
 – Zoti sheh gjithçka që bëni. 

25
 Ata 

ishin ata që nuk besuan, që ju penguan për te Xhamia e Shenjtë dhe që e 

parandaluan ofertën të mos e arrijë vend-flijimin e saj. Po të mos kish pasur ndër 

ta, të panjohur për ju, burra e gra besimtare të cilët do t’i kishit shkelur me 

këmbë, duke shkaktuar faj padashur në llogari të tyre – Zoti e sjell këdo që do ta 

sjellë në mëshirën E Tij – po të ishin ndarë qartë [besimtarët], Ne do ta kishim 

shkaktuar një ndëshkim të dhembshëm mbi mosbesimtarët. 
26

 Gjersa 

mosbesimtarët kishin tërbim në zemrat e tyre – tërbimin e paditurisë – Zoti ia 

zbriti qetësinë E Tij Të Dërguarit Të Tij dhe besimtarëve dhe ua bëri detyrues 

premtimin [e tyre] për t’iu bindur Zotit,b se kjo ishte më e duhur dhe më e 

përshtatshme për ta. Zoti ka njohuri të plotë për të gjitha gjërat. 

                                              

a

 Një çetë prej tetëdhjetë luftëtarësh mekas e sulmuan kampin e Profetit por u kapën. Profeti i liroi pasi u 

nënshkrua traktati. 

b

 Premtimi që e bënë nën pemën në Hudaxhbijja (shih vargun 18). 
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4:92-94 

4:92
 ...Nëse dikush e vret një besimtar gabimisht, duhet ta çlirojë një skllav 

mysliman dhe t’ia paguajë kompensimin të afërmve të viktimës, përveç nëse ata 

heqin dorë bamirësisht; nëse viktima i përkiste një populli në luftë me ju por 

është besimtar, atëherë kompensimi është veç të çlirohet një skllav besimtar; nëse 

i përkiste një populli me të cilët keni traktat, atëherë kompensimi duhet t’i 

dërgohet të afërmve të tij dhe të çlirohet një skllav besimtar. Kushdo që i 

mungojnë mjetet për ta bërë këtë duhet të agjërojë dy muaj rresht me mënyrën e 

pendimit te Zoti: Zoti është i gjithëdijshëm, i gjith’-urtë. 
93

 Nëse dikush e vret 

një besimtar me paramendim, ndëshkimi për të është Ferri dhe aty do të mbetet: 

Zoti është i zemëruar me të dhe e refuzon dhe ka përgatitur torturë të tmerrshme 

për të. 
94

 Pra, ju që besoni, kini kujdes kur shkoni të luftoni në rrugën e Zotit dhe 

mos i thoni dikujt që ju ofron përshëndetje të paqes: ‘Nuk je besimtar’,
a
 nga 

dëshira për përfitimet e mundshme të kësaj jete – Zoti ka përfitime me bollëk për 

ju. Ju vetë ishit në pozitën e njëjtë [një herë], por Zoti ishte dashamirës ndaj jush, 

pra kini kujdes: Zoti është plotësisht i informuar për atë që e bëni. 

 

 

  

                                              

a

 Një mysliman e vrau dikë në betejë që ia kishte dhënë përshëndetjen myslimane, duke menduar se burri 

po përpiqej të shpëtonte, por Profeti e kundërshtoi këtë. 
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KAPITULLI 9: Rruga e Duhur (Sheriati) 
 

5:38-39 

5:38
 Pritini duart e hajdutëve, qofshin burra a gra, si ndëshkim për atë që e kanë 

bërë – një frenues nga Zoti: Zoti është i gjithëfuqishëm dhe i urtë. 
39

 Por nëse 

dikush pendohet pas veprave të tyre të gabuara dhe bën përmirësime, Zoti do ta 

pranojë pendimin e tij: Zoti është më falësi, më mëshirëploti. 

 

 

5:33-34 

5:33
 Ata që bëjnë luftë kundër Zotit dhe Të Dërguarit Të Tij dhe përpiqen të 

përhapin korrupsion në vend duhet të ndëshkohen me vdekje, me kryqëzim, me 

amputim të një dore dhe shpute të tërthortë
a
, apo me dëbim nga vendi: një turp 

për ta në këtë botë dhe pastaj një ndëshkim i tmerrshëm në Të Përtejmen, 
34

 pos 

nëse pendohen para se t’i mposhtni – në atë rast kujtojeni se Zoti është falës dhe 

mëshirëplotë. 

 

 

39:53 

39:53
 Thuaj: ‘[Zoti thotë:] shërbyesit E Mi që e keni dëmtuar veten me teprimet 

tuaja, mos e humbni shpresën për mëshirën e Zotit. Zoti i fal të gjitha mëkatet: 

Ai është vërtet Më Falësi, Më Mëshirëploti. 

 

 

4:110 

4:110
 ...kushdo që bën keq apo e dëmton shpirtin e tij dhe pastaj e lut Zotin për 

falje do ta shohë se Ai është më falësi dhe mëshirëploti. 

 

 

                                              

a

 Dora e majtë dhe shputa e djathtë apo e kundërta. 
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24:22 

 
24:22

 Ata që janë nderuar me bujari dhe bollëk nuk duhet të betohen se nuk do 

t’u japin [më] të afërmve, të varfërve, atyre që mërguan në rrugën e Zotit:a
 le t’ua 

falin gabimin e ta ndalin inatin. A nuk do të donit që Zoti t’ju falte? Zoti është 

më falësi dhe mëshirëploti. 

 

 

2:225 

2:225
 Ai nuk do t’ju kërkojë llogari për betimet që i keni shqiptuar pa qëllim, por 

do t’ju kërkojë llogari për atë që e synoni në zemrat tuaja. Zoti është më falësi dhe 

më i durueshmi. 

 

 

2:233 

2:233
  ...Askush nuk duhet të rëndohet me më shumë se që mund të mbajë... 

 

 

2:196 

 
2:196

 Përfundoni haxhet, të madhin e të voglin, për hir të Zotit. Nëse jeni të 

penguar [për ta bërë këtë], atëherë [dërgoni] çfarëdo oferte për flijim që mund ta 

bëni dhe mos i rruani kokat tuaja
b
 deri kur oferta ta ketë arritur vendin e flijimit. 

Nëse dikush nga ju është i sëmurë, apo lëkurën e kokës e ka në gjendje të keqe, ai 

duhet ta kompenzojë përmes agjërimit, apo duke e ushqyer të varfrin, apo duke 

ofruar flijim... 

 

 

                                              

a

 Ebu Bekri (Abu Bakr), babai i Aishes, që dikur e mbështeste një të afërm të quajtur Mistah, u betua, kur 

Mistahu mori pjesë në përhapjen e thashethemeve, se nuk do ta mbështeste më kurrë Mistahun. 

b

 Rruajtja e kokës apo prerja e flokëve është njëri nga ritet e bëra nga haxhinjtë meshkuj pasi të jenë kryer 

shumica e riteve të tjera. 
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5:89 

5:89
 Zoti nuk ju merr [në përgjegjësi] për atë që është e pamend në betimet tuaja,

a
 

veç për betimet obliguese: shlyerja për shkeljen e një betimi është t’i ushqeni 

dhjetë njerëz të varfër me ushqim të barasvlefshëm me atë që normalisht do t’jua 

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

nuk mund t’i gjejë mjetet, duhet të agjërojë tri ditë... 

 

 

58:3 

58:3
 Ata nga ju që ua thonë një gjë të tillë grave të tyre, e pastaj nuk e bëjnë atë që e 

kanë thënë, duhet ta lirojnë një skllav-e para se çifti të mund të preken përsëri – 

këtë urdhëroheni ta bëni dhe Zoti është plotësisht i informuar për atë që e bëni – 

4
 por kushdo që nuk i ka mundësitë duhet të agjërojë vazhdimisht dy muaj para 

se të preken dhe kushdo që nuk është në gjendje ta bëjë këtë duhet t’i ushqejë 

gjashtëdhjetë njerëz në nevojë.... 

 

 

2:184-186 

2:184
 ...Për ata që mund të agjërojnë veç me vështirësi të jashtëzakonshme, ka 

mënyrë për kompensim: ushqejeni një person në nevojë. . . . Zoti do lehtësi për 

ju, e jo vështirësi. . . . . 
186

 [Profet,] nëse shërbyesit E Mi të pyesin për Mua, Unë 

jam afër. Unë i përgjigjem atyre që më thërrasin Mua... 

 

 

5:6 

5:6
 ...Zoti nuk dëshiron t’ju bëjë fare ngarkesë... 

 

4:28 

4:28 Zoti dëshiron t’jua lehtësojë barrën 

 se njerëzimi u krijua i dobët. 

                                              

a

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

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

bënin për betimet e tyre. 
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6:152 

6:152
 ...Ne nuk e ngarkojmë asnjë shpirt me më shumë se që mund të durojë... 

 

2:286 

2:286 
 Zoti nuk e ngarkon një shpirt 

  përtej mundësive të tij... 

 

 

7:42 

7:42
 ...Ne nuk e ngarkojmë asnjë shpirt me më shumë se që mund të durojë... 

 

 

23:62 

23:62
 Nuk e ngarkojmë asnjë shpirt më shumë sesa mund të bartë... 
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KAPITULLI 10: Tregtia 
 

 

2:282 

2:282
 Ju që besoni, kur ta kontraktoni një borxh për një afat të caktuar, bëjeni me 

shkrim: merreni një shkrues ta shkruajë atë me drejtësi ndërmjet jush. Asnjë 

shkrues nuk duhet të refuzojë të shkruajë: le të shkruajë siç e ka mësuar Zoti, 

borxhmarrësi le të diktojë dhe le t’i druhet Zotit, Zotit të tij dhe mos ta zvogëlojë 

[borxhin] fare. Nëse borxhmarrësi është me mendje të mangët, i dobët, apo i 

paaftë për të diktuar, le të diktojë kujdestari i tij me drejtësi. Thirrni dy burra si 

dëshmitarë. Nëse nuk ka dy burra, atëherë thirreni një burrë dhe dy gra nga ato 

që i miratoni si dëshmitare, që nëse ndodh që njëra nga dy gratë të harrojë
a
, tjetra 

mund t’ia përkujtojë. Dëshmitarët të mos refuzojnë kur të ftohen. Mos e përbuzni 

të shkruarit e borxhit, qoftë i vogël apo i madh, bashkë me afatin e kthimit: kjo 

mënyrë është më e paanshme në sytë e Zotit, më e besueshme si dëshmi dhe ka 

më shumë gjasa t’i parandalojë dyshimet që lindin mes jush. Por nëse malli është 

aty dhe e dorëzoni, nuk ju vihet faj nëse nuk e shkruani. Kini dëshmitarë të 

pranishëm kurdo që tregtoni me njëri-tjetrin dhe mos t’i bëhet dëm as shkruesit 

as dëshmitarit, se po t’u bënit dëm, do të ishte krim nga ana juaj. Jini të 

vetëdijshëm për Zotin dhe Ai do t’ju mësojë: Ai ka njohuri të plotë për gjithçka. 

 

 

2:283 

2:283
 Nëse jeni në udhëtim dhe nuk mund të gjeni shkrues, diçka duhet të 

dorëzohet si garancë, por nëse vendosni t’i besoni njëri-tjetrit, atëherë ai të cilit i 

besohet le ta përmbushë besimin e tij; le të jetë i vetëdijshëm për Zotin, Zotin e 

tij. Mos i fshehni provat: kushdo që e bën këtë ka zemër mëkatare dhe Zoti është 

plotësisht i informuar për gjithçka që bëni. 

 

 

2:284 

284
 Çkado që është në qiej dhe në tokë i përket Zotit dhe, pavarësisht a i zbuloni a 

i fshehni mendimet tuaja, Zoti do t’ju kërkojë llogari për to... 

                                              

a

 Kuptim klasik i dalla. 



   Kurani i lexuar nga Garry Wills  

51 

 

55:5-9 

55:5
 Dielli dhe hëna i ndjekin shtigjet e tyre të llogaritura; 

6
 bimët dhe pemët u 

nënshtrohen
a
 dizajneve Të Tij; 

7
 Ai e ka ngritur qiellin. E ka vënë baraspeshën 

8
 që të mos ju lejohet ta teproni në baraspeshë: 

9
 peshoni me drejtësi dhe mos 

pakësoni në baraspeshë. 

 

 

17:35 

17:35
 Jepni masë të plotë kur të matni dhe peshoni me peshore të sakta... 

 

 

26:181 

26:181
 Jepni masë të plotë: mos u shitni të tjerëve më pak se masa. 

182
 Peshoni me 

peshore korrekte: 
183

 mos i privoni njerëzit nga ajo që është e tyrja... 

 

 

7:85 

7:85
 ...Bëni matje dhe peshime të plota dhe mos i nënvlerësoni mallrat e njerëzve... 

 

 

83:1 

83:1
 Mjerë ata që matin padrejtësisht, 

2
 që kërkojnë nga njerëzit e tjerë masë të 

plotë për veten, 
3
 por japin më pak se ç’duhet kur janë ata që peshojnë apo matin 

për të tjerët! 

 

 

11:84 

11:84
  Mos mashtroni në matje të gjatësisë as të peshës. E shoh se po përparoni, por 

kam frikë se do të keni torturë në një Ditë tronditëse. 
85

 Populli im, me drejtësi, 

bëni matje të plotë të gjatësisë e të peshës. Mos ua hani hakun njerëzve... 

                                              

a

 Saxhada domethënë ‘të nënshtrohesh’ dhe rrjedhimisht edhe ‘të përkuluesh apo ‘të gjunjëzohesh’. 
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2:188 

2:188
 Mos e konsumoni pronën tuaj padrejtësisht, as mos e përdorni për t’i 

korruptuar gjykatësit, duke synuar në mënyrë të mëkatshme dhe me vetëdije të 

konsumoni pjesë të pronës së njerëzve të tjerë. 

 

 

3:130 

3:130
      Besimtarë besnikë, 

  mos merrni interes me fajde, 

  të shumëzuar e të përbërë... 

 

 

2:274-276 

2:274
 Ata që japin, nga pasuritë e tyre, natën dhe ditën, privatisht apo publikisht, 

do ta kenë shpërblimin e tyre me Zotin e tyre: nuk ka frikë për ta, as s’do të 

pikëllohen. 
275

 Por ata që marrin fajde do të ngriten në Ditën e Ringjalljes si 

dikush që mundohet nga prekja e Satanit. Kjo për shkak se thonë: ‘Tregtia dhe 

fajdja [riba] janë e njëjta gjë’, 
276

 por Zoti e ka lejuar tregtinë dhe e ka ndaluar 

fajden... 

 

 

2:276 

2:276
 ...Kushdo, që kur e merr paralajmërimin e Zotit, e ndal marrjen e fajdes 

mund t’i mbajë fitimet e tij të shkuara – Zoti do të jetë gjykatësi i tij – por kushdo 

që i kthehet fajdes do të jetë banor i Zjarrit, për të mbetur aty. Zoti e kalb fajden, 

por i bekon veprat bamirëse me rritje të shumëfishtë... 

 

 

2:273 

2:273
 [Jepjuni] atyre në nevojë që janë plotësisht të preokupuar në rrugën e Zotit 

dhe nuk mund të udhëtojnë nëpër vend [për tregti]. Të panjohurve mund t’u 

duken të pasur për shkak të vetëpërmbajtjes së tyre, por ju do t’i njihni nga 

karakteristika e tyre që nuk lypin me këmbëngulje. Zoti është fare mirë i 

informuar për çdo të mirë që e jepni. 
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2:267 

2:267
 Ju që besoni, jepni bamirësisht nga gjërat e mira që i keni fituar dhe që Ne i 

kemi prodhuar për ju nga toka. Mos i jepni falas gjërat e këqija që ju vetë do t’i 

pranonit veç me sytë mbyllur: kujtojeni se Zoti është i vetë-mjaftueshëm, i denjë 

për tërë lâvdin. 
268

 Satani ju kërcënon me gjasën që mund të varfëroheni dhe ju 

porosit të bëni vepra të gabuara; Zoti jua premton faljen E Tij dhe begatinë E 

Tij: Zoti është i pakufi dhe i gjithë-dijshëm, 
269

 dhe i jep urti kujtdo që do t’i japë. 

Kushdo të cilit i është dhënë urti i janë dhënë vërtet shumë të mira, por veç ata 

me njohuri intuitive e mbajnë mend këtë. 
2:270

 Çkado që mund të jepni, apo 

betoheni ta jepni, Zoti e di mirë dhe ata që bëjnë gabim nuk do ta kenë askë t’u 

ndihmojë. 

 

 

90:12-20 

90:12
 Çka do t’jua shpjegojë se ç’është rruga e pjerrët? 

13
 Është ta çlirosh një skllav, 

14
 ta ushqesh në kohë urie 

15
 një të afërm jetim 

16
 a një person të varfër në ankth, 

17
 dhe të jesh një nga ata që besojnë dhe e nxisin njëri-tjetrin në qëndrueshmëri e 

dhembshuri. 
18

 Ata që e bëjnë këtë do të jenë në anën e dorës së djathtë, 
19

 por ata 

që nuk besojnë në shpalljet Tona do të jenë në anën e dorës së majtë, 
90:20

 dhe 

Zjarri do t’i rrethojë përmbi. 
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4:92-94 

 
4:92

 ...Nëse dikush e vret një besimtar gabimisht, duhet ta çlirojë një skllav 

mysliman dhe t’ia paguajë kompensimin të afërmve të viktimës, përveç nëse ata 

heqin dorë bamirësisht; nëse viktima i përkiste një populli në luftë me ju por 

është besimtar, atëherë kompensimi është veç të çlirohet një skllav besimtar; nëse 

i përkiste një populli me të cilët keni traktat, atëherë kompensimi duhet t’i 

dërgohet të afërmve të tij dhe të çlirohet një skllav besimtar. Kushdo që i 

mungojnë mjetet për ta bërë këtë duhet të agjërojë dy muaj rresht me mënyrën e 

pendimit te Zoti: Zoti është i gjithëdijshëm, i gjith’-urtë. 
93

 Nëse dikush e vret 

një besimtar me paramendim, ndëshkimi për të është Ferri dhe aty do të mbetet: 

Zoti është i zemëruar me të dhe e refuzon dhe ka përgatitur torturë të tmerrshme 

për të. 
94

 Pra, ju që besoni, kini kujdes kur shkoni të luftoni në rrugën e Zotit dhe 

mos i thoni dikujt që ju ofron përshëndetje të paqes: ‘Nuk je besimtar’,
a
 nga 

dëshira për përfitimet e mundshme të kësaj jete – Zoti ka përfitime me bollëk për 

ju. Ju vetë ishit në pozitën e njëjtë [një herë], por Zoti ishte dashamirës ndaj jush, 

pra kini kujdes: Zoti është plotësisht i informuar për atë që e bëni. 

 

  

                                              

a

 Një mysliman e vrau dikë në betejë që ia kishte dhënë përshëndetjen myslimane, duke menduar se burri 

po përpiqej të shpëtonte, por Profeti e kundërshtoi këtë. 
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KAPITULLI 11: Gratë: Martesa e shumëfishtë 
 

 

4:34 

4:34
 ...Nëse i frikësoheni mospërfilljes nga gratë tuaja, kujtojuani atyre [mësimet e 

Zotit], pastaj injorojini kur shkoni në shtrat, pastaj goditini
a
. Nëse ju binden, nuk 

keni asnjë të drejtë të veproni kundër tyre: Zoti është më i larti dhe më i madhi. 

 

 

4:3 

4:3 
Dhe nëse keni frikë 

 se mund të mos jeni në gjendje 

 të bëni drejtësi për vajzat jetime,
b
 

 atëherë martohuni me gra [të tjera] që ju pëlqejnë, 

 dy, tri, apo katër; 

 por nëse keni frikë 

 se mund të mos jeni në gjendje 

 t’i trajtoni ato barabarësisht, 

 atëherë martohuni me një [më tepër], 

 apo me një vajzë nën kujdestarinë tuaj:
c
 

 kjo do të ishte më e përshtatshme, 

 që ta shmangni animin. 

 

 

 

4:34 

4:34
 Burrat duhet të kujdesen mirë për gratë e tyre... 

 

                                              

a

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

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

b

 Në Arabinë para-islamike, disa kujdestarë të vajzave jetime martoheshin me to me qëllim që t’ua 

merrnin pasurinë (shih 4:127). 

c

 Fjalë për fjalë: ‘çka posedon dora juaj e djathtë’. 
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4:129 

4:129
 Kurrë nuk do të mund t’i trajtoni gratë tuaja me drejtësi të barabartë, sado të 

mund të keni merak ta bëni këtë, por mos e injoroni një grua krejtësisht, duke e 

lënë pezull [ndërmjet martesës dhe ndarjes]. Nëse përmirësoheni dhe mbeteni të 

vetëdijshëm për Zotin, Ai është më falësi dhe mëshirëploti 

 

 

33:28-29 

33:28
 Profet, thuaju grave tua:

a
 ‘Nëse e keni merak jetën e tanishme dhe stolitë e 

saj, ejani t’ju furnizoj dhe t’ju liroj me mirësi, 
29

 por nëse e keni merak Zotin, Të 

Dërguarin E Tij dhe Shtëpinë e Fundit, kujtojeni se Zoti ka përgatitur 

shpërblime të mëdha për ato nga ju që bëjnë mirë.’ 

 

 

66:3-5 

66:3
 Profeti i tregoi diçka në besim njërës nga gratë e tij. Kur ajo e tregoi këtë 

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

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

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

I Gjithë-Dijshmi, I Gjith’-Informuari’ 
4
 Nëse ju të dyja [gratë] pendoheni te Zoti 

– se zemrat ju kanë devijuar – [gjithçka do të jetë mirë]; nëse bashkëpunoni 

kundër tij, [ta dini se] Zoti do ta ndihmojë, si edhe Xhebraili dhe të gjithë 

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

zëvendësojë fare mirë me gra më të mira nëse Profeti vendos ta divorcojë cilëndo 

nga ju: gra që i përkushtohen Zotit, besimtare të vërteta, të devotshme, që i 

kthehen Atij në pendesë dhe e adhurojnë, të dhëna pas agjërimit, qoftë të 

martuara më parë apo virgjëresha. 

 

 

 

  

                                              

a

 Disa nga gratë e Profetit vendosën t’i kërkonin më shumë furnizime, duke e parë se ishte bërë udhëheqës 

i një shteti të ri. 
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33:37-40 

33:37
 Kur [ti Profet] i the njeriut që ishte favorizuar nga Zoti dhe nga ti: ‘Mbaje 

gruan tënde dhe ji i vetëdijshëm për Zotin’, e fshehe në zemrën tënde atë që Zoti 

do ta shpallte më vonë: ua kishe frikën njerëzve, por është më e përshtatshme t’ia 

kesh frikën Zotit. Kur Zejdi më nuk e dëshironte atë,
a
 Ne ta dhamë ty në martesë 

që të mos ketë faj për besimtarët që martohen me gratë e djemve të tyre të 

birësuar pasi ata të mos i dëshironin më. Urdhri i Zotit duhet të zbatohet: 

38
 Profeti nuk ka faj për atë që Zoti e ka urdhëruar për të. Kjo ishte praktika e 

Zotit me ata që shkuan më parë [domethënë, profetët poligjenë (me shumë gra 

njëkohësisht) të Dhiatës së Vjetër]– komanda e Zotit duhet të përmbushet – 
39

 [dhe 

me të gjithë] ata që i kumtojnë mesazhet e Zotit dhe ia kanë frikën veç Atij dhe 

askujt tjetër: llogaritja e Zotit është e mjaftueshme. 
33:40

 Muhamedi nuk është 

babai i asnjërit nga ju njerëz [domethënë, i Zejdit]; ai është I Dërguari I Zotit dhe 

vula e profetëve: Zoti di gjithçka. 

 

 

  

                                              

a

 Profeti e martoi Zejdin, djalin e tij të birësuar (të adoptuar), me Zejneben, kushërirën e tij. Zejdi më 

vonë u divorcua nga ajo dhe Profeti e mori atë si grua të veten. Kjo sure tregon se martesa është e ligjshme 

meqë birësimi nuk krijon lidhje gjaku që e përjashtojnë martesën. 
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24:4-19 

24:4
 Ndërsa ata që i akuzojnë gratë e dëlira për kurvëri dhe pastaj dështojnë t’i 

sigurojnë katër dëshmitarë, goditini tetëdhjetë herë dhe refuzojeni dëshminë e 

tyre në të ardhmen: ata janë shkelës të ligjit, 
5
 pos ata që pendohen më vonë dhe 

përmirësohen – Zoti është më falësi dhe mëshirëploti. . . . 
11

 Ishte një grup në 

mesin tuaj që e sajoi rrenën
a
 – mos e konsideroni atë gjë të keqe për ju [njerëz]; 

ishte gjë e mirë – dhe secili nga ta do të ngarkohet me mëkatin që e ka fituar. Ai 

që e mori hisen më të madhe në të do të ketë ndëshkim të dhembshëm. 
12

 Kur e 

dëgjuat rrenën, pse burrat dhe gratë besimtare nuk menduan mirë për njerëzit e 

tyre dhe të deklaronin: ‘Qartas kjo është rrenë’? 
13

 Dhe pse akuzuesit nuk i sollën 

katër dëshmitarë? Nëse nuk mund të prodhojnë dëshmitarë të tillë, janë rrenësa 

në sytë e Zotit. 14
 Po të mos ishte bujaria dhe mëshira e Zotit ndaj jush në këtë 

botë dhe në tjetrën, tanimë do të ishit prekur nga vuajtje të tmerrshme se jeni 

lëshuar në kënaqësinë e të folurit të tillë. 
15

 Kur i përdorët gjuhët tuaja dhe folët 

me gojën tuaj gjëra që nuk i dinit [se a janë të vërteta], menduat se ishte imtësi 

por për Zotin ishte shumë serioze. 
16

 Kur e dëgjuat rrenën, pse nuk thatë: ‘Nuk 

duhet ta përsërisim këtë – Zot mos e bëj! – është shpifje monstruoze’? 
17

 Zoti ju 

paralajmëron të mos bëni më kurrë diçka të tillë, në qofshi besimtarë të vërtetë. 

18
 Zoti jua qartëson mesazhet E Tij: Zoti është i gjithë-dijshëm, i gjith’-urtë. 

19
 Një ndëshkim plot dhembje i pret në këtë botë dhe në tjetrën ata që u pëlqen që 

e pahijshmja të përhapet mes besimtarëve: Zoti di dhe ju nuk dini. 

 

 

4:128 

4:128
 Nëse një grua i frikësohet mospërfilljes apo ftohjes tëhuajësuese nga burri i 

saj, asnjëri nga ta nuk do të fajësohet nëse arrijnë në një zgjidhje paqësore, se 

paqja është më e mira. Edhe pse shpirtrat njerëzorë janë të prirë për egoizëm, 

nëse bëni mirë dhe jeni të vetëdijshëm për Zotin, Ai është fare mirë i informuar 

për gjithçka që bëni. 
129

 Kurrë nuk do të mund t’i trajtoni gratë tuaja me drejtësi 

të barabartë, sado të mund të keni merak ta bëni këtë, por mos e injoroni një grua 

krejtësisht, duke e lënë pezull [ndërmjet martesës dhe ndarjes]... 

 

 

33:51 

33:51
 Mund ta bësh cilëndo nga [gratë tuaja] të presë dhe ta pranosh cilëndo nga to 

si të dëshirosh, por nuk do të jesh fajtor nëse e fton atë radhën e së cilës e ke lënë 

                                              

a

 Kjo aludon në akuzën e bërë kundër Aishes, gruas së Profetit. 
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mënjanë më parë: kështu ka më shumë gjasa se do të jenë të kënaqura me atë që 

ua ke dhënë... 

 

 

2:223 

2:223
 Gratë tuaja janë fushat tuaja, pra shkoni në fushat tuaja në cilëndo mënyrë që 

ju pëlqen,
a
 dhe dërgoni [diçka të mirë] përpara për veten... 

 

 

  

                                              

a

 Kur myslimanët emigruan në Medinë, dëgjuan nga çifutët se një fëmijë i lindur nga një grua e qasur nga 

prapa do të ketë sy të vëngër. 
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KAPITULLI 12: Gratë: kundërsulmi 
 

4:11 

4:11
 Në lidhje me fëmijët tuaj, Zoti ju urdhëron që një djalë duhet ta ketë hisen e 

barasvlershme të dy vajzave... 

 

 

2:282 

2:282
 ...Thirrni dy burra si dëshmitarë. Nëse nuk ka dy burra, atëherë thirreni një 

burrë dhe dy gra nga ato që i miratoni si dëshmitare, që nëse ndodh që njëra nga 

dy gratë të harrojë
a
, tjetra mund t’ia përkujtojë... 

 

 

4:128 

4:128
 Nëse një grua i frikësohet mospërfilljes apo ftohjes tëhuajësuese nga burri i 

saj, asnjëri nga ta nuk do të fajësohet nëse arrijnë në një zgjidhje paqësore, se 

paqja është më e mira... 

 

 

33:35 

33:35
 Për burrat e gratë që i janë përkushtuar Zotit – burra e gra besimtarë, 

burra e gra të bindur, burra e gra besnikë, burra e gra të qëndrueshëm, burra e gra 

modestë, burra e gra bamirës, burra e gra agjërues, burra e gra të dëlirë, burra e 

gra që e kujtojnë Zotin shpesh – Zoti ka përgatitur falje dhe shpërblim të 

begatshëm. 

 

 

  

                                              

a

 Kuptim klasik i dalla. 
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4:1 

4:1
 O njerëzim, 

 jini të vetëdijshëm për Zotin tuaj 

 që ju krijoi nga një shpirt 

 dhe e krijoi bashkëshorten e tij nga ai
a
 [shpirt] 

 dhe nga këta dy 

 shpërndau shumë burra e gra... 

 

 

2:237 

2:237
 Nëse i divorconi gratë para konsumimit të martesës por pasi ta keni caktuar 

dhuratën e nuses për to, atëherë jepjuani gjysmën e asaj që e keni caktuar 

paraprakisht, pos nëse ato heqin dorë [nga e drejta e tyre], apo nëse ai që e mban 

lidhjen e martesës [dmth. paguesi i të drejtës së nuses, burri] heq dorë [nga e drejta e 

tij]. Heqja dorë [nga e drejta juaj] është më së afërmi hyjnores, pra mos harroni të 

jeni zemërgjerë ndaj njëri-tjetrit: Zoti e sheh atë që e bëni. 

 

 

2:236 

2:236
 Nuk do të fajësoheni nëse i divorconi gratë kur ende nuk e keni konsumuar 

martesën apo nuk keni caktuar dhuratë të nuses për to, por bëni furnizim të 

drejtë për to, i pasuri sipas mjeteve të tij dhe i varfi sipas të vetave – kjo është 

detyrë për ata që bëjnë mirë. 

 

 

4:20-21 

4:20
 Nëse dëshironi ta zëvendësoni një grua me një tjetër, mos merrni prapa aspak 

nga dhurata e saj e nuses, edhe nëse i keni dhënë sasi të madhe të arit. 
21

 Si do të 

mund ta merrnit kur ky është mëkat i padrejtë dhe i pacipë? Si do të mund ta 

merrnit kur jeni shtrirë me njëri-tjetrin dhe ato kanë marrë premtim solemn nga 

ju? 

 

                                              

a

 ‘Nga esenca e njëjtë’. Razi arriti në këtë përfundim në mënyrë bindëse duke u bazuar në krahasimin me 

shumë raste kur përdoret min anfusikum në Kuran. 
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4:24 

4:24
 ...Nëse dëshironi t’i shijoni gratë përmes martesës, jepjuani dhuratën e tyre të 

nuses – kjo është e detyrueshme – edhe pse nëse, pas përmbushjes së këtij 

detyrimi, të dy zgjedhni të veproni ndryshe [me dhuratën e nuses], nuk do të 

fajësoheni: Zoti është i gjithë-dijshëm dhe i gjith’-urtë. 

 

 

4:25 

4:25
 Nëse dikush nga ju nuk ka mjete për t’u martuar me një grua të lirë besimtare, 

atëherë martohuni me një skllave besimtare – Zoti e di më së miri [thellësinë në] 

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

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

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

 

 

4:25
 ...Kjo [martesë me një skllave besimtare] është për ata nga ju që keni frikë se mos 

po bëni mëkat; është më mirë për ju ta praktikoni vetë-përmbajtjen... 

 

 

5:5 

5:5
 Sot të gjitha gjërat e mira janë bërë të ligjshme për ju. Ushqimi i Njerëzve të 

Librit [çifutëve] është i ligjshëm për ju siç është ushqimi i juaj i ligjshëm për ta. 

Po kështu janë edhe gratë e dëlira, besimtare si dhe gratë e dëlira të njerëzve të 

cilëve u ishte dhënë Shkrimi i Shenjtë [të krishterëve] para juve, përderisa ua keni 

dhënë dhuratat e tyre të nuses dhe jeni martuar me to, e jo duke i marrë si 

dashnore apo konkubine të fshehta... 

 

 

  

                                              

a

 Fjalë për fjalë ‘ju jeni nga njëri-tjetri’. 
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30:21 

30:21
 Një shenjë tjetër E Tij 

 është se krijoi për ju 

 bashkëshortë nga ata që janë në mesin tuaj 

 që të jetoni me ta në qetësi: 

 Ai paracaktoi dashuri e mirësi ndërmjet jush... 

 

 

 

2:226-228 

2:226
 Për ata që betohen se nuk do t’u afrohen grave të tyre, do të ketë periudhë të 

pritjes prej katër muajsh:
a
 nëse kthehen, kujtojeni se Zoti do të jetë më falësi dhe 

mëshirëploti, 
227

 por nëse janë të vendosur të ndahen, kujtojeni se Zoti i dëgjon 

dhe i di të gjitha. 
228

 Gratë e ndara duhet të presin tri periudha mujore para se të 

rimartohen, dhe, nëse vërtet besojnë në Zotin dhe në Ditën e Fundit, nuk është e 

ligjshme që ta fshehin atë që e ka krijuar Zoti në barkun e tyre: burrat e tyre do të 

bënin më mirë t’i kthenin ato gjatë kësaj periudhe, me kusht që ata të dëshirojnë 

t’i rregullojnë gjërat. Gratë kanë [të drejta] të ngjashme me [obligimet] e tyre, 

sipas asaj që njihet se është e drejtë dhe burrat e kanë një shkallë [të të drejtës] 

ndaj tyre: [të dytë duhet ta kujtojnë se] Zoti është i plotfuqishëm dhe i urtë. 

 

 

  

                                              

a

 Para Islamit, burrat do të mund ta bënin një betim të tillë dhe ta pezullojnë gruan për kohë të pacaktuar. 

Në Islam, nëse nuk kthehen pas katër muajsh, divorci bëhet efektiv. 
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65:1-7 

65:1
 Profet, kur dikush nga ju e ka ndërmend t’i divorcojë gratë, bëjeni këtë në një 

kohë kur periudha e tyre e caktuar e pritjes mund të fillojë si duhet,
a
 dhe 

llogariteni periudhën me kujdes: jini të vetëdijshëm për Zotin, Zotin tuaj. Mos i 

dëboni ato nga shtëpitë e tyre – as s’duhet të largohen vetë – pos nëse bëjnë 

paturpësi flagrante. Këta janë kufijtë e caktuar nga Zoti – kushdo që i tejkalon 

kufijtë e Zotit e dëmton shpirtin e tij – se nuk mund ta dini se çfarë situate të re 

mbase mund të sjellë Zoti. 

2
 Kur ato ta kenë kryer afatin e tyre të caktuar, ose mbajini me nder, ose 

ndahuni me to me nder. Thirrni dy dëshmitarë të drejtë nga populli juaj dhe 

vendosni dëshmi për hir të Zotit. Kushdo që beson në Zotin dhe Ditën e fundit 

duhet të jetë i vëmendshëm për këtë: Zoti do ta gjejë një rrugëdalje për ata që 

janë të vetëdijshëm për Të 
3
 dhe do të furnizojë për ta nga një burim i papritur; 

Zoti do të jetë i mjaftueshëm për ata që e kanë besimin e tyre në Të. Zoti e arrin 

qëllimin E Tij; Zoti ka caktuar masë të duhur për gjithçka. 

4
 Nëse jeni në dyshim, periudha e pritjes do të jetë tre muaj për ato gra që u 

janë ndalë menstruimet dhe për ato që nuk kanë menstruuar [ende]; periudha e 

pritjes për ato që janë shtatzëna do të jetë deri kur ta lindin barrën e tyre: Zoti i 

bën gjërat të lehta për ata që janë të vetëdijshëm për Të. 
5
 Ky është urdhri i Zotit, 

që jua ka zbritur. Zoti do t’i shlyejë veprat mëkatare dhe do t’i rrisë shpërblimet e 

kujtdo që është i vetëdijshëm për Të. 

6
 Sistemoni gratë që po i divorconi sipas mundësive tuaja, kudo që 

sistemoheni vetë dhe mos i ngacmoni që t’ua vështirësoni jetën. Nëse janë 

shtatzëna, mbajini deri kur t’i kenë lindur barrët e tyre; nëse u japin gji foshnjave 

tuaja, paguajini për këtë. Këshillohuni bashkë në mënyrë të mirë – nëse i krijoni 

vështirësi njëri-tjetrit, fëmijës mund t’i japë gji një grua tjetër për babanë
b
 – 

7
 dhe 

njeriu i pasur le të shpenzojë sipas pasurisë së tij. Por ai, furnizimi i të cilit është i 

kufizuar, le të shpenzojë sipas asaj që i ka dhënë Zoti: Zoti nuk e ngarkon asnjë 

shpirt me më shumë se që i ka dhënë – pas vështirësisë, Zoti do të sjellë lehtësim. 

 

 

                                              

a

 Periudha e pritjes fillon si duhet pas menstruacioneve dhe para se të rifillohen marrëdhëniet seksuale, 

dhe zgjat tri cikle menstruale. 

b

 Në ligjin Islam është përgjegjësia e babait të paguajë që të ushqehet fëmija i tij. 
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4:35 

4:35
 Nëse [ju besimtarë] keni frikë se një çift mund të ndahet, caktojeni një arbitër 

nga familja e tij dhe një nga e saj. Pastaj, nëse çifti dëshiron t’i rregullojë gjërat, 

Zoti do të sjellë pajtim mes tyre: Ai është i gjithë-dijshmi, i gjith’-informuari. 

 

 

2:229-230 

 
2:229

 Divorci mund të ndodhë dy herë dhe [secilën herë] gratë ose mbahen në 

mënyrë të pranueshme ose lëshohen në mënyrë të mirë. Nuk është e ligjshme për 

ju të ktheni çkado [nga e drejta-dhurata e nuses] që u keni dhënë [grave tuaja], 

përveç aty ku të dytë kanë frikë se nuk mund ta mbajnë [martesën] brenda 

kufijve të vendosur nga Zoti: nëse ju [arbitra] dyshoni se çifti mund të mos jetë 

në gjendje ta bëjë këtë, atëherë nuk bie faj në asnjërin prej tyre nëse gruaja 

përcaktohet të japë diçka [nga e drejta-dhurata e e saj e nuses] për lirimin e saj.
a
 . . . . 

2:230
 Nëse një burrë e ri-divorcon gruan e tij pas divorcit të dytë, ajo nuk do të jetë 

e ligjshme për të deri kur ta ketë marrë një burrë tjetër; nëse ai e divorcon atë, 

nuk do të ketë faj nëse ajo dhe burri i parë i kthehen njëri-tjetrit, me kusht që ata 

ndihen se mund të qëndrojnë brenda kufijve të vendosur nga Zoti... 

 

 

 

 

  

                                              

a

 Duke e paguar tërë dhuratën e nuses apo një pjesë të saj në këmbim të divorcit. 
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KAPITULLI 13: Gratë: Velloja 
 

 

33:50 

33:50
 ...Kjo është veç për ty [Profet] dhe jo për pjesën tjetër të besimtarëve: Ne e 

dimë saktësisht se çka kemi bërë të obligueshme për ta në lidhje me gratë e tyre 

dhe vajzat-skllave – pra nuk duhet të fajësohesh [për atë se je ndryshe]: Zoti është 

më falësi, më mëshirëploti. 

 

 

33:53 

33:53
 ...Kur i kërkoni gratë e tij për diçka, bëjeni këtë nga prapa një perdeje: kjo 

është më e pastër edhe për zemrat e tuaja edhe për të tyret... 

 

 

33:59 

33:59
 Profet, thuaju grave tua, bijave tua dhe besimtareve gra t’i bëjnë rrobat e tyre 

të jashtme të varen në nivel të ulët mbi to
a
 që të njihen e të mos fyhen: Zoti është 

më falësi, më mëshirëploti. 

 

 

  

                                              

a

 Idioma arabe adna al-xhilbab domethënë ‘bëje të varet në nivel të ulët’, e jo ‘mbështjell rreth-e-rrotull’ siç 

kanë supozuar përkthyes të tjerë. 
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24:30 

24:30
 [Profet,] thuaju burrave besimtarë t’i ulin shikimet e tyre dhe të kenë kujdes 

për pjesët private: kjo është më e pastër për ta. Zoti është fare mirë i informuar 

për gjithçka që bëjnë. 
31

 Dhe thuaju grave besimtare që duhet t’i ulin shikimet e 

tyre, të kenë kujdes për pjesët private dhe të mos i shfaqin hijeshitë e tyre përtej 

asaj që është [e pranueshme] të zbulohet;
a
 ato duhet t’i lënë shamitë e tyre të bien 

që t’i mbulojnë dekoltetë e tyre dhe të mos i zbulojnë hijeshitë e tyre pos 

bashkëshortëve të tyre, baballarëve të tyre, vjehërrve të tyre, bijve të tyre, bijve të 

bashkëshortëve të tyre, vëllezërve të tyre, bijve të vëllezërve të tyre, bijve të 

motrave të tyre, grave të familjes së tyre, skllevërve të tyre, burrave që kujdesen 

për to që nuk kanë dëshirë seksuale [eunukët] apo fëmijëve që nuk janë ende të 

vetëdijshëm për lakuriqësinë e grave; nuk duhet të kërcasin me këmbë që të 

tërheqin vëmendje kah ndonjë hijeshi e fshehur. Besimtarë, të gjithë ju, kthehuni 

kah Zoti që të mund të përparoni. 

 

 

 

  

                                              

a

 Fjalë për fjalë: ‘përtej asaj që shfaqet [zakonisht]’. Kjo frazë është dykuptimëshe në arabisht. Zakonisht i 

jepet mbështetje hadithit (traditës profetike), që e përdor foljen e njëjtë dhahara në kuptimin se është e 

lejueshme për një grua ta shfaqë vetëm fytyrën dhe duart para të huajve. 
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Përmbyllje: arsyeshmëria dhe drejtësia në lexim 
 

Leximi i Kuranit nuk është fillimisht punë e lehtë. Por është i rëndësishëm, 

meqë raportet e dorës së dytë dhe të tretë për përmbajtjen e tij janë shumë shpesh 

selektive dhe tendecioze. Ajo që është e lehtë është ta ndjesh tonin (thelbin) dhe 

prioritetet e përgjithshme të librit. Vetëm disa vargje — të cilat citohen 

pafundësisht — kanë të bëjnë me dhunën. Vargjet më të zymta janë të rezervuara 

për politeistët dhe muslimanët femohues. Disa nga to citohen dhe aplikohen për 

të krishterët dhe çifutët, ndaj të cilëve si të tillë dhuna nuk është aprovuar kurrë. 

Toni i përgjithshëm është ai i mëshirës dhe i faljes, të cilat evokohen kudo, 

pothuajse në mënyrë obsesive. Më kujtohen disa vargje të Dhiatës së Re që janë 

jofalëse (përsëri, të drejtuara kryesisht për paganët dhe femohuesit), për dallim 

nga urdhëri pothuajse obsesiv për t'u kujdesur për të varfërit, të dobëtit dhe të 

neglizhuarit (ata që janë lënë pas dore). Kur Papa Françesku thotë se të krishterët 

mund të mësojnë nga Kurani, nuk po thotë se do të mësojmë diçka që mungon 

nga Dhiata e Re, por se do t'i zbulojmë vetet tona më të thella shpirtërore duke i 

zbuluar thellësitë e përkushtimit tjetër. Ne e njohim veten në imazhin e vërtetë të 

besimtarëve të tjerë, në Kuran apo në Teurat. Ne besimtarët e inkurajojmë njëri-

tjetrin përmbi barrierat e ngritura nga njerëzit që nuk na e donë të mirën asnjërit 

prej nesh. 
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