
�����

Të dashur lexues!

Së pari i falënderohem Allahut xh.sh. i cili më mundësoi ta rishikoj
përkthimin e Kurani në gjuhën shqipe, të cilin e kam përkthyer dhe e kam
botuar gati para dhjetë viteve. Botimi i parë mban me vete shumë gabime
tekniko-gjuhësore dhe në disa vende kishte nevojë për korrigjim. Prandaj,
kërkoj falje për ato gabime të rastit që kanë mbetur në të. Tashmë vite me
radhë kam punar që ta përmirësoj këtë përkthim dhe ta bëj më të mirë e
më adekuat. Ky botim i dytë është një përkthim pothuajse i ri, me
përmirësime nga ana tekniko-gjuhësore dhe me komente e shpjegime të
reja. 

Dy atribute të Allahut xh.sh. që përmenden në Bismillah, Rahman dhe
Rahim, të cilat nuk mund t’i përkthejmë me një fjalë të vetme, sepse
përkthimi i këtyre atributeve nuk jep kuptimin dhe domethënien e vërtetë
e të plotë të tyre, andej unë i kam lënë ashtu atributet e Allahut dhe në
fusnota ose në komentim kam dhënë hollësisht domethënien e këtyre
atributeve të Allahut. Prandaj kam shkruar: Në emër të Allahut Rahman
dhe Rahim. 

Puna e përkthimit të Kuranit në ndonjë gjuhë tjetër nuk është një punë e
lehtë. Prandaj, çdo botim i ri do jetë më i mirë se i pari. 

U falenderohem të gjithë lexuesve, studiuesve dhe shokëve që më dhanë
këshilla,  sugjerime dhe përkrahje në rastin e këtij botimi të dytë. Allahu
ua shpërbleftë me të mira! Amin! 

I falënderohem përzemërsisht djalit tim, Taihr Khanit, që dha një
kontribut të papërshkrueshëm, duke punuar ditë e natë për t’i kryer
punimet komputerike. Allahu xh.sh. i shpërbleftë me të mirat! 

Zakaria Khan
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PARATHËNIE

Para katërmbëdhjetë shekujsh në Arabi ndodhi një ngjarje e rëndësishme,
që e ndërroi tërësisht fatin e njerëzimit. Fjala është për ardhjen e Profetit
të Shenjtë Hazret Muhammed s.a.v.s, kur nën flamurin e këtij Profeti të
madhërishëm u tubuan në formë të një kombi të gjitha fiset e shpërndara
dhe të përçara të Arabisë, kur në damaret e tyre filloi të rrjedhë gjaku i
shpresave të reja kombëtare dhe zelli, vullneti e këmbëngulja e tyre u dha
një forcë e hov të jashtëzakonshëm forcave shpirtërore të tyre dhe ata
duke marrë në duart e veta mesazhin e bashkimit e të vëllezërimit
depërtuan brenda një kohe të shkurtër në të katër anët e botës.

Ç'ishte ajo forcë që e ndërroi gjendjen e mëparshme të arabëve naivë dhe i
udhëhoqi drejt dritës dhe rrugës së ngadhënjimit? Pa dyshim, ajo ishte
forca e Kuranit, që i nxori ata nga errësirat e imoralitetit, e poshtërimit
dhe i futi në dritë - në dritën e moralit, të prosperitetit, të progresit dhe të
edukimit fizik e psikik. 

Kurani i Shenjtë është përmbledhja e fjalëve të diktuara prej Allahut, i cili
iu shpall Profetit Hazreti Muhammedit s.a.v.s. (paqa dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të) me qëllim që ai me anë të këtij Libri t'i përudhë
njerëzit, t’i udhëheqë drejt rrugës së Zotit dhe duke i nxjerrë njerëzit nga
errësirat e kohës t'i shpjerë në dritë.

Vërtet, Kurani është një përmbledhje udhëzimesh, këshillash dhe
dispozitash hyjnore që u garanton njerëzve sigurinë, jetën e qetë, të
lumtur dhe kënaqësinë mendore dhe shpirtërore.

Kjo është tradita e Zotit që kur në botë përhapet padrejtësia, degjenerimi,
imoraliteti dhe idhujtaria, Ai dërgon ndonjë Profet ose Reformator që t'i
tubojë njerëzit dhe t'i edukojë sipas udhëzimeve të Zotit. Qëllimi i ardhjes
së të githë Profetëve ishte një - t'i thërrasin njerëzit në drejtim të Krijuesit

VI
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të tyre të vërtetë dhe të krijojnë një unitet dhe një bashkim vëllazëror në
mes të të gjithë popujve dhe të krijojnë një mjedis lirie dhe një atmosferë
qetësie në botë. Ata përpiqen dhe angazhohen për t'i zhdukur të gjitha
dallimet, përçarjet dhe distancat që ekzistojnë në mes  të popujve të
ndryshëm të viseve të ndryshme. Andaj, sipas kësaj tradite të Zotit, erdhën
qindra e mijëra Profetë në botë. Disave Allahu u dha ndonjë Libër
(Sheriat), si Hazret Musait a.s. i dha Tevratin, Hazret Daudit a.s. i dha
Zeburin, Hazret Isajës a.s. i dha Unxhillin dhe Hazret Muhammedit
s.a.v.s. i dha Kur’anin.

NEVOJA E KURANIT

Shtrohet pyetja se kur ekzistonin fe të ndryshme si jehudizmi,
krishterizmi dhe hinduizmi etj. dhe ekzistonin edhe Librat e tyre, atëherë
përse u shpall Kurani? A ka pasur nevojë për ndonjë fe të re dhe për
ndonjë Libër (Sheriat) të ri? Përgjigja e kësaj pyetjeje mund të jepet në
mëyra të ndryshme:

1. Ky ndryshim i feve a nuk ishte argument i mjaftueshëm që të vinte një
fe e re që të zhdukeshin të gjitha dallimet dhe përçarjet që ekzistonin në fe
të ndryshme, dhe që të tuboheshin të gjithë njerëzit në një platformë?

2. Mendja e intelekti i njeriut a nuk ecte përpara duke i kapërcyer caqet e
evolucionit? Andaj a nuk i nevojtej t'i kalojë edhe caqet e evolucionit
shpirtëror!

3. A nuk ishin të deformuar ata Libra - Zeburi, Tevrati e Inxhill? Prandaj,
njerëzimit i nevojtej një Libër i përsosur.

4. Mos fetë e asaj kohe pohonin se Librat e tyre janë të përsosur e të
përhershëm apo vetë ishin duke pritur për një evolucion dhe për një
ndryshim tjetër shpirtëror, ku duhej të bashkohen njerëzit e tërë rruzullit
tokësor?

VII
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Sigurisht, u bë e qartë se përse u shpall Kurani. Të gjitha fetë që
ekzistonin para Islamit, ishin të kufizuara për një rajon dhe për një popull
në veçanti. Ato dalloheshin mes veti dhe e kundërshtonin njëri-tjetrin.
Asnjë fe prej tyre nuk pohonte se është universale dhe se mësimet e saj
janë të përhershme e janë të dobishme për të gjithë njerëzit e botës. P.sh.
Bibla nuk e paraqet Zotin e universit, por e paraqet vetëm Zotin e Bijëve
të Izraelit. Po ashtu ajo pohon se Krishti ka ardhur vetëm për Bijtë e
Izraelit e jo për ndonjë popull tjetër. Kështu edhe Tevrati i sotëm nuk
është ai Libër që Allahu ia shpalli Hazret Musait a.s. Ai sot ka mbetur si
një përmbledhje mësimesh kontradiktore. Edhe ithtarët e Vedës e
konsideronin se ajo u takon vetëm shtresave të larta të shoqërisë.
Përkundër  gjithë kësaj, Islami e paraqet konceptin e një Zoti universal që
është i Plotfuqishëm dhe i Vetëmjaftueshëm. Prej të gjitha feve botërore
vetëm Islami është ajo fe që pohon se është fe universale dhe Sheriati i
saj, Kurani, është Libri i përsosur, i përhershëm dhe i fundit që u takon të
gjithë popujve të botës.

Vërtet, predikimet, mësimet, këshillat, ligjet juridike e pedagogjike dhe
ideologjia e Kuranit janë aq fleksibile dhe të përshtatshme sa që u japin
dobi njerëzve të të gjitha kohërave. Ai na paraqet parimet fundamentale
që nëse zbatohen e praktikohen, mund të krijojnë një shoqëri të
shëndoshë në të gjitha aspektet ku zhvillohen dhe edukohen mendjet e
çdo individi.

Kuran do të thotë ai libër që shkruhet, lexohet e recitohet shumë. Fjala
Kuran në vetvete  permban  një profeci se ky libër do të shkruhet, do të
lexohet e do të studiohet shumë. Sot në botë nuk ka asnjë libër që lexohet
a studiohet më shumë se Kurani.

SI ZBRITI KURANI

Kurani iu shpall Profetit të Shenjtë me anë të diktimeve (me anë të vahjit)
gjatë një periudhe 23 vjeçare. Allahu i diktonte Profetit të Shenjtë ndonjë
ajet ose grup ajetesh, sipas rastit e sipas rrethanave, që besimtarë të kenë

VIII
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mundësi ta mbanin mend dhe ta kuptonin lehtë. Kur Allahu i diktonte
Profetit Muhammed s.a.v.s. ndonjë ajet, i tregonte edhe vendin e renditjen
e tij në Kuran. Ashtu sipas radhitjes së tyre besimtarët i mësonin ato ajete
dhe i recitonin në Namazet e veta.

Dihet se Profeti i Islamit Hazret Muhammedi s.a.v.s. vetë nuk dinte të
shkruante, andaj i kishte marrë disa shkrues, të cilët shkruanin çdo ajet
ose grup ajetesh që i diktohej atij. Krahas kësaj ai edhe u shpjegonte
besimtarëve me qëllim që edhe ata t'i mbajnë ato ajete në mendjen e tyre.

RUAJTJA E KURANIT

Kuranin e ka zbritur Allahu xh.sh. dhe Ai vetë mban përgjegjësinë për
ruajtjen e tij;  Ai thotë:  

�� �������������

Vërtet, Ne e kemi zbritur Kuranin dhe Ne vetë do ta ruajmë. (15:10)
Ruajtja e Kuranit  përfshin në vete disa aspekte të rëndësishme. Më i
rëndësishëm prej tyre është që të ruhet integriteti i tekstit origjinal. Në
këtë kontekst duhet mbajtur mend se Kurani u zbrit në pjesë të ndryshme
gjatë 23 viteve, kur Profeti i Islamit dhe besimtarët s'kishin qetësi e as
siguri, dhe kur analfabetizmi sundonte në Mekkë e u mungonin edhe
mjetet e shkrimit. Mirëpo, megjithëkëtë, teksti origjinal i Kuranit u ruajt
për mrekulli dhe prej shek. VII e gjer më tani Kurani është ruajtur në atë
formë në të cilën Profeti i Islamit ja pati dhënë ndjekësve të vet. Shumë
orientalistë të shteteve të Perëndimit, që janë marrë me studimin e
Kur'anit, njëzëri janë të mendimit se teksti i sotëm i Kuranit është  po ai
që Profeti i Islamit ja prezentoi botës. Vërtet, premtimi i Zotit për ruajtjen
e Kuranit ishte në vete një profeci eksplicite që u plotësua në shekujt e
kaluar dhe do të plotësohet edhe në të ardhmen.

Botuesi

IX
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FJALË E PËRKTHYESIT

Së pari  falënderoj Allahun tim  Mëshirëplotë, që më dha këtë forcë e fuqi
dhe më mundësoi ta përkthej Kuranin në gjuhën shqipe. Kjo nuk është
hera e parë që po prezentohet Kurani në këtë gjuhë. Mirëpo, Kurani është
ai libër të cilin Allahu xh.sh. e zbriti me një gjuhë e me një stil mjaft të
pasur e të qartë, Fjalët dhe shprehjet e tij kanë domethënie e kuptime të
shumta. Vërtetë, fjalët e Kuranit janë aq të begatshme dhe fleksibile sa qe
në çdo kohë ato marrin nuanca të ndryshme kuptimore, andaj ky Sheriat u
takon të gjitha epokave të njerëzimit dhe është në gjendje t'i plotësojë të
gjitha kërkesat dhe nevojat e një individi a të një kolektivi.

Kaherë kam pasur ndërmend ta përkthej Kuranin në gjuhën shqipe, por
rrethana të ndryshme objektive e subjektive nuk më lejuan ta realizoja
dëshirën time. Sot jam tepër i lumtur dhe i jam mirënjohës Zotit tim që
më mundësoi ta plotësoj këte dëshirë timen të kahershme.

Jam optimist dhe do të mbetem i tillë edhe në të ardhmen që kjo përpjekja
ime e vogël dhe modeste do të bëhet kandil në rrugën e atyre kërkimtarëve
që përpiqen dhe mundohen ta gjejnë vërtetësinë dhe që ngulmojnë të ecin
në rrugën e bamirësisë.

Pa dyshim, në Kuran janë përfshirë të gjitha ato çështje që kanë të bëjnë
me jetën individuale e kolektive të njerëzve, me etikën, me ideologjinë
dhe me jetën fizike, morale e shpirtërore të njeriut. Mirëpo, dritën e
Kuranit nuk e fiton ai, i cli vetëm e lexon atë e mandej e vë në dollap, por
e fiton ai që me tërë qenien e tij angazhohet dhe përpiqet t'i zbatojë
praktikisht mësimet, predikimet dhe dispozitat e tij.

Shpresoj se ky përkthim do ta pasurojë shumë bibliotekën e Artit e të
Kulturës shqiptare, dhe do t'u japë pa pushim lexuesve frymëzim të
kristaltë.

Jam i vetëdijshëm ndaj vështirësive që hasa gjatë përkthimit të këtij Libri

X
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të madhërueshëm. Përveç të tjerave, fjalori jashtëzakonisht i pasur dhe i
begatshëm i Kuranit paraqet një pengesë gjatë përkthimit të tij në ndonjë
gjuhë tjetër. Jam përpjekur me aq sa kisha mundësi t'i përmbahem tekstit
origjinal dhe të paraqes saktësisht domethënien e ajeteve të Kuranit. Po
ashtu u përpoqa që përkthimin ta bëj sa më të lehtë e të kuptueshëm në
gjuhën shqipe.

Shfrytëzoj këtë rast t'i falënderohem të ndjerit Hazret Mirza Nasir
Ahmadeit, Kalifi i tretë i Masihut të Premtuar, dhe Profesorit tim më të
dashur, të ndjerit Mir Daud Ahmedit, të cilët më dhanë një dashuri të
papërshkrueshme dhe një përkrahje jashtëzakonisht të madhe. Po ashtu i
falënderohem edhe Hazret Mirza Tahir Ahmedit, Kalifi i katërt dhe Imam
e kryetar i Xhematit Mysliman Ahmadia, i cili i dha një hov të ri vullnetit
tim dhe vuri një kandil ndriçues në rrugën e jetës sime!

Gjithashtu, e ndiej të nevojshme të falënderoj nënën time, Attija Khanit,
dhe babain tim,  Muhammad Isa Jan (Xhan) Khanit, të cilët në rrethana
shumë të vështira dhe pothuajse të pamundura më edukuan dhe më
shkolluan! O Zot, mëshiroji ata në këtë jetë e në jetën e Ahiretit!

Së fundi falënderoj profesorët e mi të dashur e shumë të respektueshëm të
Universitetit të Prishtinës e të Tiranës dhe shokët e mi të nderuar që më
dhanë një përkrahje dhe impuls gjatë këtij përkthimi!

Zakaria Khan

XI
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30. Ar-Rum 743
31. Lukman 755
32. As-Saxhda 762
33. Al-Ahzab 768
34. Saba 787
35. Fatir 799
36. Ja-Sinë 809
37. As-Saffat 821
38. Sad 839
39. Az-Zumer 852
40. Al-Momin 869
41. Ha-Mimë As-Saxhda 885
42. Al-Shura 896
43. Az-Zukhruf 907
44. Ad-Dukhan 920
45. Al-Xhathia 928
46. Al-Ahkaf 935
47. Muhammad 943
48. Al-Fat-He 951
49. Al-Huxhurat 959
50. Kaf 964
51. Az-Zarijat 971
52. At-Tur 979
53. An-Naxhm 985
54. Al-Kamar 992
55. Ar-Rahman 999
56. Al-Vakia 1008
57. Al-Hadid 1017
58. Al-Muxhadila 1025

1. Al-Fatiha 1
2. Al-Bakara 5
3. Al-Imran 92
4. An-Nisa 139
5. Al-Majdah 187
6. Al-Anam 225
7. Al-Araf 265
8. Al-Anfal 313
9. At-Tobah 331
10. Junus 365
11. Hud 387
12. Jusuf 413
13. Ar-Rad 436
14. Ibrahim 448
15. Al-Hixhr 460
16. An-Nahl 473
17. Bani Israil(Isra) 497
18. Al-Kahf 519
19. Merjem 544
20. Ta-Ha 559
21. Al-Anbija 580
22. Al-Haxh 599
23. Al-Momenun 617
24. An-Nur 634
25. Al-Furkan 651
26. Ash-Shuara 668
27. An-Naml 692
28. Al-Kases 710
29. Al-Ankabut 729
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87. Al-A’la 1153
88. Al-Gashia 1156
89. Al-Faxhr 1159
90. Al-Balad 1163
91. Ash-Shams 1166
92. Al-Lejl 1169
93. Ad-Duha 1172
94. Al-Inshirah 1174
95. At-Tin 1175
96. Al-Alak 1177
97. Al-Kadr 1180
98. Al-Bajjena 1182
99. Al-Zilzal 1184
100. Al-Adijat 1186
101. Al-Karia 1188
102. At-Takathur 1190
103. Al-Asr 1192
104. Al-Humaza 1193
105. Al-Fil 1195
106. Al-Kurejsh 1196
107. Al-Maun 1197
108. Al-Kaother 1198
109. Al-Kafrun 1199
110. An-Nasr 1200
111. Al-Lahab 1201
112. Al-Ikhlas 1203
113. Al-Falak 1204
114. An-Nas 1205

59. Al-Hashr 1031
60. Al-Mumtahina 1037
61. As-Saf 1042
62. Al-Xhuma 1047
63. Al-Munafekun 1051
64. At-Tagabun 1054
65. At-Talak 1058
66. At-Tahrim 1062
67. Al-Mulik 1066
68. Al-Kalam 1071
69. Al-Hakka 1077
70. Al-Muarixh 1083
71. Nuh 1088
72. Al-Xhin 1092
73. Al-Muzammil 1097
74. Al-Muddathir 1101
75. Al-Kiamah 1107
76. Ad-Dahr 1112
77. Al-Mursilat 1117
78. An-Naba 1122
79. An-Naziat 1126
80. Abasa 1131
81. At-Takvir 1135
82. Al-Infitar 1139
83. At-Tatfif 1141
84. Al-Inshikak 1145
85. Al-Buruxh 1148
86. At-Tarik 1151
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A
Agjerimi
Agjërimi dhe obligimi i tij Al-Bakara 184
I sëmuri dhe udhëtari nuk duhet të agjërojnë -------- 186
Fidja e Ramazanit -------- 185
Ajatullah
Ajatullah do të thotë mrekulli Beni Israil 60
-------- Al-Araf 134
Ajatullah do të thotë dispozitat e Zotit An-Nisa 141
Allah
Qenia e Allahut Al-Rad 3-4
-------- A-Haxh 19
-------- Al-Anam 74
-------- Al-Tagabun 2-4
-------- AI-Ala 2-6
-------- A1-Bakara 10
-------- -------- 22
-------- AI-Ikhlas 2
S'ka Zot tjetër pos Allahut Al-Bakara 117
-------- Al-Imran 3
-------- Al-Bakara 164
-------- -------- 256
-------- Al-Imran 19
Allahu është Nur (dritë) i qiejve dhe i tokës An-Nur 36
Allahu është shkaku i të gjitha sendeve Al-Hadid 14
Çdo gjë, pos Allahut, ka nevojë për shoqe AI-Zariat 50
Sytë fizikë e njeriut s'mund ta shohin Allahun Al-Anam 104
Allahu vetë u tregon njerëzve rrugën e Tij Al-Ankabut 70
Takimi me Allahun kërkon përpjekje të mëdha Al-Inshikak 7
Allahu e mban dijen e plotë për të gjitha krijesat Al-Bakara 256
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Allahu është afër njeriut më shumë se
damari i tij i qafës Kaf 17
Vetëm Allahu e di të padukshmën Al-Namal 66
Allahu i dërgon Profetë për t'i përudhur njerëzit Al-Haxh 76
Allahu s'ka asnjë partner Al-Anam 164
-------- Al-Furkan 3
-------- A1-Bakara 117
-------- Al-Ikhlas 5
Allahu s'ka fëmijë Al-Bakara 117
-------- An-Nisa 172
-------- A-Anam 101
Allahut nuk i zë as kotja e as gjumi Al-Bakara 256
Allahu nuk lodhet A1-Bakara 256
Allahu nuk harron Merjem 65
-------- Ta-Ha 53
Allahu nuk i bën padrejtë askujt Junus 45
Allahu nuk urdhëron për vepra të këqia Al-Araf 29
Të gjitha krijesat i bëjnë sexhde Allahut Ar-Rad 15
Ligji i Allahut nuk ndryshohet Beni Israil 78
-------- Fatir 44
Nuk duhet dëshpruar nga mëshira e Allahut Al-Zumar 54
Vetëm Allau i ringjall të vdekurit Al-Hixhr 24
Allahu bën çka dëshiron Ai Al-Buruxh 17
-------- Al-Haxh 15
-------- -------- 19
Allahu është i Plotfuqishëm Al-Bakara 21

Jusuf 21
Allahu nuk e humb mundin e askujt Lukman 17
Allahu i ndihmon besimtarët e devotshëm Rum 48
Froni i Allahut Hud 8

Dështohet ai që trillon gënjeshtra në
emër të Allahut Junus 18
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Argumente të pathyeshme rreth ekzistencës
së Zotit Ibrahim 11
-------- -------- 33-34
-------- Al-Bakara 165
-------- AI-Mulk 2
-------- AI-Xhuthia 5-6
-------- Al-Ankabut 62
-------- Kaf 7-10
Allahu i pranon lutjet A1-Bakara 187
Satisfakcioni i vërtetë fitohet nga
adhurimi i Allahut Al-Faxhr 28-30

B
Njeriu nuk përgjigjet për be të kota AI-Bakara 226
Bejti – Të dorëzosh qenien tënde 
Të bësh bejtin në dorën e Profetit do të 
thotë bëre bejtin në dorën e Allahut Al-Fatah 11
Pranimi i bejtit në rastin e Luftës së Hudebijes Al-Fat-he 19
Bejtul Harami
Bejtul Harami do të thotë Kaba Al-Majda 98
Profeci se Kaba do të jetë e banuar përgjithmonë Tur 5-6
Mesxhide Haram Beni Israil 2
Beni Israil
Israili është emri i Hazret Jakubit Merjem 59
Bekimet e Zotit ndaj Israilanëve A1-Bakara 48
------- ------- 123
Tiranitë e Faraonit kundër israilanëve A1-Bakara 50
------- Al-Araf 142
------- Ibrahim 7
------- A1-Kases 5
Imigrimi i Israilianëve Ta-Ha 78
------- Al-Shora 53
------- Al-Dukhan 27
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Bota
Mosbesimtarët e pëlqejnë botën Al-Bakara 213
Jeta e kësaj bote nuk ka vlerë ndaj Ahiretit An-Nisa 78
Mosha e botës AI-Muarixh 5
Berzekhu-Purgatori Al-Momenun 101
Njeiu pas vdekjes nuk kthehet në këtë botë
Bixhozi
Ndalohet bixhozi Al-Bakara 220

D
Derri
Derri dhe ndalimi i mishit të tij A1-Bakara 174
------- AI-Majda 4
------- Al-Nahl 116
------- Al-Infitar 4
Deti
Profecia se do të bashkohen dete Ar-Rahman 20
Profecia rreth kanalit Suez dhe Panama Ar-Rahman 21
Fjala det përdoret edhe për dituritë shpirtërore

Al-Tur 7
Dëgjueshmëria
T'i dëgjosh Allahun dhe Profetin e tij Al-Imran 133
Fitimi i gradave të larta me anë të
dëgjueshmërisë An-Nisa 70
Dëgjueshmëria ndaj Profetit është si
dëgjueshmëria ndaj Allahut An-Nisa 81
Dëgjueshmëria ndaj udhëheqësit An-Nisa 60
Ata që e dashurojnë Allahun,
duhet ta dëgjojnë Profetin Al-Imran 32
Një besimtar i vërtetë dhe një besimtare
nuk e kundërshton urdhërin e Profetit AI-Ahzab 37
Dëshmia
Dëshmia dhe kushtet e saj A1-Bakara 283
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------- Al-Majda 107
Dielli
Dielli e ka dritën e vet,
kurse hëna dritën e merr prej diellit Junus 6
Gjendja fillestare e sistemit diellor Al-Enbija 31
Sistemi diellor është argument i
ekzistencës së Zotit Nuh 16
Ndalimi i adhurimit të diellit H.M. As-Saxhda 38
Divorci
Divorci dhe kushtet e tij A1-Talak 2
------- AI-Bakara 228
------- ------- 229
------- ------- 230
Dhuna
S'Ka dhunë në fe Al-Bakara 257
------- Al-Kahf 30
------- At-Tobe 6
------- Al-Furkan 58

E
Ehle Kitab Populli i Librit An-Nisa 160
Ehle Kitab janë të krishterë e jehudë ------- -------
Engjëjt
Engjëjt janë Krijesat e Zotit Al-Saffat 151
Engjët janë të pafajshëm Al-Tahrim 7
Engjëjt nuk shihen me sytë fizikë AI-Anam 10
Besimtarët i besojnë engjëjt Al-Bakara 178
Askush nuk e di numrin e engjëjve Al-Mudathir 32
Fuqitë e engjëjve janë të kufishme Al-Bakara 33
Mohimi i engjëjve është paudhësia An-Nisa 137
Es-habët e Profetit të Shenjtë dhe cilësitë e tyre At-Tobe 117
------- ------- 100
------- AI-Fatah 19

XVIII

Lënda Sure Ajet

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\6_Index_Subjects.qps  22.06.03 20:11 PAGE 18 (1,1)



------- AI-Mursilat 1-6
------- A1-Safl'at 1-3
------- AI-Adijat 2-6
------- Al-Naziat 2-5
Etika
Etika e Profetit të Shenjtë Al-Kalam 5
Profeti i Shenjtë është model për të gjithë Al-Ahzab 22

F
Fëmijët
Fëmijë nuk duhet të bëhen pengesë për
të bërë sakrifica në rrugën e Allahut Al-Munafekun 10
Ndalimi i vrasjes së fëmijëve Beni Israil 32
Dëshirë për të ketë fëmijë të dëlirë AI-Imran 39
Të lutesh për edukimin e fëmijëve Al-Ahkaf 16
Nuk duhet brengosur me rastin e
lindjes së  vajzës Al-Nahl 59
Fëmijët këshillohen të sillen mirë ndaj prindërve Al-Ahkaf 16-18
Fiku e Përfaqëson epokën e Ademit Tinë 2

G
Gratë
Duhet të sillesh mirë ndaj grave An-Nisa 20
Qëllimi i martesës me gra ------- 25
Martesa me katër gra ------- 4
Duhet të ndahet drejtësia ndaj grave ------- 130
Gratë e  ndaluara për martesë ------- 24-25
Duhet të respektohen ndjenjat e grave Al-Nahl 73
Nuk duhet të akuzohen gra të pastra An-Nur 27
Gratë e Profetit të Shenjtë Al-Ahzab 7
Gratë e Profetit janë nënat e besimtarëve ------- 7
Akuza e turpshme e hipokritëve kundër
Hazret Ajeshës An-Nur 12
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Ndalimi i martesës me gratë e Profetit Al-Ahzab 54
Gjidhënia Al-Bakara 234
Gjidhënia dhe afati i saj Lukman 15

H

Halall e haram Al-Bakara 169-174
------- Al-Nahl 116-119
------- Al-Anam 119
Haxhillëku
Haxhillëku dhe obligimi i saj Al-Imran 98
Muajt e Haxhillëkut Al-Bakara 198
Këshilla për Haxhillëk ------- 198
Kushtet e Haxhillëkut AI-Bakara 159
------- ------- 199
------- ------- 197
Hëna
Hëna dhe format e saj Ja-Sinë 40 
Ndarja e hënës në dy pjesë Al-Qamar 2 

Hua
Duhet të shkruhet kur jepet hua Al-Bakara 283 
Kushtet e huadhënies ------- -------

I
Ibadeti - Namzi
Urdhëri i Namazit Nur 57
Namazi duhet të falet në kohën e vet AI-Nisa 104
Namazi të largon ty nga veprat e turpshme Al-Ankabut 46
Iblisi
Mosbindja e Iblisit ndaj Ademit Al-Bakara 35
Iblisi ishte ndër pasanikët AI-Kahf 51
Iddeti
Periudha e pritjes në shtëpi pas Al-Talak 5
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divorcit apo pas vdekjes së burrit Al-Bakara 235
Idhujtaria -------
Ndalimi i idhujtarisë Al-Haxh 31
Idhujtari rrëzohet nga qielli Al-Haxh 32

Ila
Çështë "Ila" A1-Bakara 227
Afat katër muajsh në Ila ------- -------
Kthimi apo divorci ------- -------

Imani  (Besimi)
Imani dhe Islami Al-Huxharat 15
Urdhëri që të kemi Iman në Allah e në Profet Al-Imran 180
Urdhëri që të kemi iman në të gjithë Profetët Al-Bakara 137
Të kemi iman në Ahiret Al-Bakara 6
Duhet bërë vepra të mira bashkë me imanin Al-Kahf 89
------- Ha-Mimë 9
------- A1-Sexhdha
------- Al-Tinë 7
------- A1-Bakara 26
Rijta e Imanit Al-Imran 174
Karakteristikat e besimtarëve të Vërtetë
------- Al-Ahzab 22-23
------- Al-Bakara 46
------- AI-Bakara 166
------- ------- 286
------- Al-Anfal 3
------- ------- 75
------- At-Tobe 124
------- An-Nur 52
------- ------- 63
------- Lukman 5
------- Sexhda 16
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------- Al-Muxhedela 23
Zoti është shoku i besimtarëve Al-Bakara 258
------- Al-Imran 69
------- Muhammad 20
------- Al-Anfal 20
Zoti i nxjerr besimtarët nga errësirat Al-Bakara 258
Besimtarët s'mërziten e as s'pikëllohen Al-Anam 49
Përpjekjet e besimtarëve s'shkojnë kot Al-Enbij 95
Besimtarët do të kenë falje e furnizim të Al-Anfal 5
ndershëm
------- ------- 75
Besimtarët do të kenë shpërblime të mëdha Al-Ahzab 45
------- Beni Israil 10
------- An-Nisa 147
------- Ha-Mimë 9
------- Al-Sexhda 20
------- AI-Tinë 7
Besimtari e urrejn mëkatin al-Huxharat 8
Inxhili
Paralajmërimi i ardhjes së Al-Imran 4 
Profetit të shenjtë në Inxhill Al-Araf 158
Irtidadi
Dorëheqja nga feja Islame-
Njeriu i tillë nuk i bën dëm fesë së Zotit Al-Imran 145
Njeriu i tillë nuk dënohet me vdekje AI-Imran 145
------- Al-Nahl 107
------- An-Nisa 138
------- Al-Bakara 218
------- Al-Majda 55
Islami
Kuptimi i vërtetë i fjalës Islam Al-Bakara 113
Allahu e pagëzoi fenë e tij me këtë emër Al-Haxh 79
Islami është feja e përsosur Al-Mjda 4
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Vetëm Islami është fe e pranueshme AI-Imran 86
Religjioni i vërtetë është vetëm Islami Al-Imran 20
S'ka dhunë në Islam Al-Kises 57
------- Al-Furkan 58
------- Al-Bakara 257
------- Al-Kahf 30
S'ka fe më të mirë se Islami An-Nisa 124
Feja Islame është e lehtë dhe e zbatueshme AI-Haxh 29
------- Al-Majda 7
------- Al-Bakara 186
Islami është si pema e pastër Ibrahim 25-27
Islami e zuduk dallimin e racës e të kombit Al-Huxhurat 14
Islami na mëson të ndajmë drejtësinë
edhe ndaj armiqve Al-Majda 9
Islami na mëson të sillemi mirë ndaj njerëzve An-Nisa 37
Triumfi i Islamit Al-Rad 42
Rënimi i Islamit Sexhda 6-7
Periudha e rrënimit të Islamit do të jetë e
përkohshme Al-Inshikak 17
Përparimi i Islamit Al-Kadr 4-6
------- Al-Inshikak 17-19
------- Al-Shams 2
------- Al-Kahf 41
------- Saba 31
Islami është feja universale Al-Saba 29
------- Al-Imran 97
------- An-Nur 36
lsra
Udhëtimi i Profetit të shenjtë Beni Israil 2
Isra është një Keshf (vizion) ------- 61
lstigfari - Të kërkuarit falje prej Zotit
Istigfari dhe dobitë e tij Nuh 11-13
------- Hud 53
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Istigfari është mjet për të fituar mëshirën e Zotit An-Nisa 65
Istigfari është mjet për të shpëtuar
nga ndëshkimi i Zotit Al-Anfal 34
Kuptimi i të bërit Istigfar nga
ana e Muhammadit s.a.v.s. Fat-he 3

J
Jaxhuxhi e Maxhuxhi Al-Kahf 150
Jeta e Ahiretit
Premtimi i Ringjalljes pas vdekjes Al-Bakara 29
------- Al-Naxhm 48
Nevoja e jetës së paskësajme Junus 5
Ahireti është jeta e vërtetë Al-Ankabut 65
Jeta e Ahiretit është më e mërë se kjo jetë An-Nisa 78
------- Beni Israil 22
------- Jusuf 110
Shpërblimi i çdo vepre në Ahiret Al-Kahf 50
------- Ta-Ha 16
Çmohet përpjekja për jetën e Ahiretit Beni Israil 20
Përgënjeshtrohet mendimi i mohuesve të
Ahiretit Al-Anam 30
------- Al-Nahl 39
------- Ja Sinë 75-02
------- Abasa 23
------- Bani Israil 50-52
Jetimi
Duhet të kujdesen jetima Al-Duha 10
Drejtësia ndaj grave jetima An-Nisa 4

K
Kamata
Ndalimi i kamatës Al-Bakara 276
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Karakteristika të besimtarëve të vërtetë
Pajtimi midis njerëzve An-Nisa 115
I ndalojnë të tjerët nga vepra të këqija dhe
këshillojnë për vepra të mira Al-Imran 111

Sjellje të mira ndaj farefiseve AI-Bakara 84
------- Nuh 91

Al-rum 39
Kujdesi ndaj të varfërve Al-Zariat 20
Amanti Muarixh 35
------- Al-Momenun 9
------- Al-Bakara 284
Ata i ushqejnë të varfërit Al-Balad 15
------- Al-Dahr 9
Përulësia Al-Furkan 64
------- Lukman 19
Besimi në Zot Ibrahim 13
------- Talak 4
------- Al-Furkan 59
Të mendosh mirë për dikë Huxharat 13
Të flasësh të vërtetën Al-Furkan 73
Falënderimi Al-Imran 145
I falin gabimet e të tjerëve Al-Imran 135
------- Nur 23
Durimi AI-Bakara 46
------- ------- 154
------- ------- 156
------- Al-Rad 23
Drejtësia AI-Huxharat 10
------- Al-Nahl 91
------- Al-Bakara 196
------- Al-Anam 153
Plotësimi i Premtimit Bani Israil 35
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------- Al-Bakara 178
------- Al-Momenun 9
Mikëpritja Al-Bakara 178
------- Bani Israil 27
Dëlirësia Al-Momenun 6-8
------- An-Nur 31
------- Al-Muarixh 30
------- AI-Nur 34
------- ------- 61
Të ndihmuarit reciprok Al-Majda 3
Gara në bamirësi Al-Bakara 149
Sjellje të mira ndaj prindërve An-Nisa 37
Sjellje të mira ndaj fqinjeve An-Nisa 37
Sjellje të mira ndaj nëpunësve ------- 37
Pastërtia Al-Mudathir 5
------- Al-Haxh 30
------- A1-Bakara 223
Besimtari e pi zemërimin Al-Imran 135
Kiameti
S'ka dyshim se Kiameti do të vijë An-Nisa 88
Emri i dytë i Kiametit: As-Sa’a Ta Ha 16
Kibla
Ndërrimi i Kibles AI-Bakara 143
Kisas- Dëmshpërblimi AI Bakara 179
Khula
Khula dhe kushtet e saj Al-Bakara 230
Khatme Nabuat Al-Momin 35
------- Al-Xhin 8
------- Al-Ahzab 41
Kilafeti An-Nur 56
Krishterizmi
Profecia se në kohën e fundit krishterismi
do të ngritet kundër Islamit Al-Nas 3
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Profecia rreth përparimit të krishterizmit AI-Kahf 19
Të Krishterët do t'i nënçmojnë myslimnët Al-Kahf 35
Faza e zhvillimi të kombeve krishtere Ta-ha 103
Shkatërrimi i Amerikës e i Rusisë Ar-Rahman 32
Filozofia evropiane dhe ndikimi i saj Al-Infitar 7
Kujtimi i Zotit
Kujtimi i Zotit i jep satisfakcion zemrës Al-Rad 29
Kurani Kerim
Kurani është kalematullah At-Takvir 20
Dobia e zbritjes së Kuranit në pjesë të
ndryshme Al-Furkan 33
Duhet ta dëgjosh Kuranin me heshtje Al-Araf 205
Kurani ka dy emra: Kuran dhe Al- Kitab A1 Hixhr 2
Kurani është i përhershëm Al-Bajena 4
Profecia se Kurani do të shkruhet shumë At-Tur 3
Kursi
Kursi do të thotë dija e Zotit Al-Bakara 256

L
Lejlatul Kadr
Lejlatul Kadr do të thotë epoka e Profetit Al-Kadr 2
Lufta
Luftëra fetare duhet të jenë vetëm mbrojtëse Al-Haxh 40
Lufta është e lejueshme vetëm
kundër atij që të sulmon Al-Bakara 191
Luftërat islamike kanë pasur
vetëm një qëllim që të krijohet liria fetare A1 Bakara 194
Nëse anohet armiku kah paqja anoheni edhe ju A1 Anfal 62
Duhet të respektohen marrëveshjet e luftës At-Tobe 4
Ruajtja e kufive të atdheut Al- Imran 210
Vendi i lartë i dëshmorëve të luftës Al-Bakara 155
S'ka robëria pa luftë Al-Anfal 68
Robërit e luftës lirohen me mirënjohje
ose duke marrë dëmshpërblim Muhammad 5
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Përpjekja kolektive për ndalimin e luftës Al-Huxharat 10
Lufta e Badrit Al-Imran 124
Lufta e Ohudit Al-Imran 153
Lufta e Ahzabit Al-Ahzab 11
Lufta e Hunenit At-Tobe 25
Lufta e Tabukut Al-Fat-he 12
Profecitë rreth luftërave të kësaj kohe
Lutja Al-Kahf 48
Nevoja e lutjes Al-Furkan 78
Pranohet lutja e një të shtrënguari An-Namal 63
Zoti i pranon lutjet e njerëzve
si duhet të bëhet lutja Momin 61
------- Bani Israil 111

M
Male
Krijmi i maleve H.M. As.Saxhda 11
Qëllimi i krijimit të maleve Al-Nahl 16
Mali Tur Al-Tur 2
Mali Xhudi Al-Hud 45
Fjala mal përdoret edhe për njerëz të mëdhenj,
të fuqishëm dhe të përshpirtshëm Al-Tur 11
------- Ta-Ha 106
------- Al-Faxhr 11
------- Bani Israil 38
------- Al-Karea 6
Mali Safa dhe Marva Al-Bakara 159
Copëtimi i maleve me anë të bombave atomike Al-Muarixh 10
Mekka
Mekka ka edhe emrin Bekka Al-Imran 97
Al-Baladul Emin emri i Mekkës Al-Tin 4
Profercia e triumfit të Mekkës Al-Balad 3
Mëkati
Njeriu lind i pastër Al-Shams 8-9
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Njeriu duhet të ruhet prej mëkateve të fshehta
e të hapura AI-Anam 152
------- ------- 121
------- Al-Araf 34
Mëkati shpërblehet aq sa është ai Junus 28
------- Al-Anam 161
------- Al-Kises 85
Bamirësia e mposht mëkatin Al-Hud 115
Mëkati falet me pendim Al-Shura 26
------- AI-Imran 136
------- An-Nisa 111
------- Al-Nahl 120
Ndekja e sinqertë e Profetit të Shenjtë e frenon
njeriun nga mëkati Al-Imran 32

Miraxhi
Miraxhi i Profetit të Shenjtë Al-Naxhm 14
Miraxhi i Profetit  Musa a.s. Al-Kahf 21-63
Muajt e vitit At-Tobe 36

Mubahila
Ftesë e Mubahilës dhënë jehudëve AI-Xhuma 7
Ftesë e Mubahilës dhënë të krishterëve
 
Murgëria Al-Imran 62

Murgërinë e adoptuan vetë ithtarët e Inxhilit Al-Hadid 28

N
Ndërmjetësia
S'ka ndërmjetësi pa lejen e Zotit Al-Bakara 256
Idhujt s'kanë të drejtë të ndërmjetësojnë Al-Zukhruf 87
Ndërmjetësi i vërtetë është vetëm Profeti i
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Shenjtë s.a.v.s. Ta-Ha 110
Ndërmjetësia në çështjet e botës 
Njeriu An-Nisa 86
Qëllimi i krijimit të njeriut Al-Zariat 57
Njeriu krijohet me natyrën e shëndosh Al-Shams 8
Njeriu ka aftësi e fuqi të mëdha për zhvillim
e përparim shpirtëror dhe shkencor Al-Ala 3

Al-Tinë 5
Allahu i tregoi njeriut të dyja rrugët: e mira dhe
e keqja Al-Shams 9
------- Al-Dahr 4
------- AI-Balad 11
Allahu nuk e ngarkon asnjë njeri jasht
kapacitetit të tij Al-Bakara 234
------- ------- 287
------- AI-Momenun 63
------- Al-Talak 88
Njeriu u krijua i ugutshëm Al-Anbija 38
Njeriu u krijua i dobët An-Nisa 29
Krijimi i njeriut nga dheu Al-Araf 13
------- Al-Kahf 38
------- Al-Imran 60
Njeriu këshillohet të sillet mirë ndaj prindërve Al-Ankabut 9
------- Al-Ahkaf 16
------- Lukman 15
Gjashtë fazat e krijimit të njeriut Al-Momenun 13-15
Krijimi i njeriut në tri errësira Al-Zumar 7
Padurueshmëria e njeriut Al-Muarixh 21-22
Njeriu është grindavec Al-Kahf 55
Dëshpërimi i njeriut në kohë të vështira Al-Rum 37
------- H. M. Saxhda 50
Lakmia e tij ndaj pasurisë Al-Faxhr 21
------- Beni Israil 101
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P
Palestinë
Toka e Shenjtë - Palestinë Al-Majda 22
Tubimi i jehudëve në Palestinë Beni Israil 105
Myslimanët do ta trashëgojnë atë Al-Anbija 106-113
Perdja - Ferexha
Perdeja është e domosdoshme për gratë Al-Ahzab 56 
Qëllimi i perdes An-Nur 31
Mënyra e saktë e perdes An-Nur 32
Gratë nuk duhet të dalin të zbukuruara para
meshkujve të huaj An-Nur 32
Plakat s'kanë nevojë të mbahen në perde An-Nur 61
Poligamia
Njeriu ka të drejtë të martohet me katër gra An-Nisa 4
Popuj të ndryshëm
Zhvillimi material i popujve të kaluar Momin 22
Zhvillimi dhe rrënimi i popujve të kaluar Al-Vakia 74
Populli i Adit Al-Araf 66
------- Hud ??

Ndëshkimi i popullit Ad Al-Ahkaf 25-26
Populli i Thamudit Al-Araf 74
Shenjë e deves për popullin Thamud Hud 65
Ndëshkimi i tërmetit për popullin Thamud Al-Araf 79
Populli i Ejkës Al-Hixhr 79
------- AI-Shura 177
------- Kaf 15
Populli i Ejekës qe populli i Shuejbit Al-Hixhr 79
Populli i Tubbait Kaf 15
Populli i Pusit Al-Furkan 39
Populli i Filit Al-Fil 2
Sulmi i popullit të Filit mbi Al-Fil 3
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Shtëpinë e Allahut
Populli i Kahfit Al-Kahf 10
Populli i Shpellës qe i krishterë ------- 10
Vendi i Shpellës ------- 18
Numri i tyre ------- 23
Xhamia e tyre ------- 22
Qeni i tyre ------- 19

Profecitë kuranike
Profecia e imigrimit të Profetit të shenjtë Al-Kises 66
------- Bani Israil 81
Profecia e Luftës së Ahzabit Al-Ahzab 23
Profecia se arabët do ta përqafojnë Islamin Beni Israil 53
Profecia se jehuditë do ta mposhtin Palestinën Beni Israil 105
Myslimanët do ta marrin prapë Palestinën Al-Anbija 107
Profecia e ardhjes së Jaxhuxhit dhe të Maxhuxhit Al-Anbija 97
Profecia e Luftës së Badrit dhe e triumfit të
myslimanëve Rum 6
Profecia e kanalit Suez dhe Panama Ar-Rahman 20
Profecia rreth anijeve Ar-Rahman 25
Profecia rreth trenave dhe të aroplaneve At-Takvir
Profecia rreth bombave atomike Al-Muarixh 9-10
Profecia rreth zhdukjes së mbretërive dhe përhapja
e shteteve demokratike Al-Mursilat 11
Kombet e pacivilizuara do të civilizohen At-Takvir 6
Do të përhapen kopshte zoologjike At-Takvir 6
Përhapja e shtypshkronjave At-Takvir 11
Zhvillimi i arkeologjisë Al-Inshikak 5
Do të përhapen mëkatet At-Takvir 13
Do të përhapet ateizmi Al-Infita 7
Progresi i myslimanëve At-Takvir 19
Në Ummetin e Muhammedit do të vijnë Profetë Al-Mursilat 12
------- Al-Buruxh 4
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------- Al-Kaother 2
------- Al-Saf 7
-------- Al-Araf 36
-------- An-Nisa 70
-------- Al-Fatiha 6-7
Do të ngriten do njerëz që do ta shërbejnë AI-Xhuma 4
Kuranin
Diktimi Hyjnor (vahji) do të vazhdojë Al-Mursilat 10
Dijetarët e fesë do të mbeten pa dijen e fesë Al-Mursilat 9
Do të zbulohen shkenca të reja Al-Zilzal 3
Do të shkatërrohen Amerika dhe Rusia Lahab 2

Profetët  e Zotit
Kush është Profeti? Xhin 27
Profeti ka dijen e së padukshmes Xhin 27
Allahu i zgjedh Profetë Al-Imran 180
Profetë janë të pafajshëm Al-Anbija 27
------- ------- 102
------- Al-Anam 163
------- Al-Naxhm 4-5
Nebi e Resul janë një Merjem 52-55
Për çdo popull ka ardhur ndonjë Profet Al-Fatir 25
------- Al-Rad 8
------- Al-Nahl 37
------- Al-Furkan 52
Lartësia e disa Profetëve ndaj disave të tjerë Al-Bakara 254
------- Beni Israil 56
Dy lloje të Profetëve - ata me Sheriat dhe ata
pa Sheriat Al-Majda 45
------- Ja Sinë 15
------- Al-Bakara 254
Secili Profet u akuzua me të njëjtën akuzë A Zariat 53-54
------- H.M. A.Saxhda 44
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Secili Profet kundërshtohet dhe përqeshet Al-Anam 113
------- Al-Furkan 32
------- Al-Anbija 42
------- Ja Sinë 31
------- Al-Zukruf 8
Krijmi i pengesave në rrugën e Profetëve nga
ana e djajve Al-Haxh 53
Secili Profet u quajt i marrë dhe magjistar AI-Zariat 53
-------- Saba 44
Secili Profet Përgënjeshtrohet Al-Momenun 45
Profetët janë njerëz Beni Israil 94
------- Ibrahim 12
------- Al-Kahf 111
Profetët kanë pasur gra e fëmijë Ar-Rad 39
Profetët ushqehen Al-Furkan 21
------- Al-Furkan 8
------- Al-Anbija 9
Profetët nuk i frikësohen askujt përveç Allahut Al-Ahzab 40
Profetët e Zotit kanë detyrë vetëm t'u përcjellin
njerëzve Mesazhin e Zotit Al-Majda 100
Ata i alarmojnë njerëzit dhe i përgëzojnë Al-Anam 49
Ata nuk kërkojnë ndonjë shpërblim prej njerëzve Hud 52
------- Hud 30
Vrasja e Profetëve do të thotë tentimi për vrasjen
e tyre Al-Bakara 62
------- Al- Imran 113
------- An-Nisa 156
Filozofia e vuajtjeve të Profetëve në Kuran
Hazrat Ademi a.s. ishte Profet i parë Al-Bakara 31
Akuza e engjëjve në rastin e krijimit të Ademit Al-Bakara 31
Urdhëri dhënë engjëjve për t'i bërë sexhde Ademit Al-Bakara 35

------- Al-Araf 12
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------- Beni Israil 62
------- Ta-Ha 117
------- Al-Haxh 3
Ademi urdhërohet të rrijë larg pemës së ndaluar Al-Bakara 36
------- Al-Araf 2
Pemë e ndaluar Al-Araf 20
Kuptimi i përshtjelljes së trupit me gjethet e
xhenetit Al-Araf 23
Ademi nuk bëri mëkat Ta Ha 116
Kuptimi i krijimit të Ademit me dy duart e Zotit Sad 76
Mësimi i parë i dhënë Ademit për themelimin e
shoqërisë njerëzore Ta Ha 119-120
Ademi urdhërohet të imigrohet Al-Bakara 37
------- Al-Bakara 39
Xheneti i Ademit Al-Bakara 36
Hazret Nuhi a.s.
Paralojmërimet rreth Profetit të Shenjtë në
ngjarjet e Nuhit Hud 50
Predikimi i Nuhit Al-Araf 60
Populli i Nuhit e përgënjeshtroi atë Al-Araf 65
------- Junus 74
------- Hud 28
------- Al-Kamar 10
------- Momenun 25
Populli i Nuhit kërkoi ndëshkimin Hud 33
Nuhi urdhërohet ta ndërtojë Arkën Hud 38-39
Ardhja e stuhisë dhe ngarkimi në Arkë Hud 41-42
Refuzimit i birit të Nuhit për të hipur në Arkë Hud 42-43
Biri i Nuhit ishte keqbërës Hud 47
Mali xhudi Hud 45
Mosha e Nuhit- epoka e tij Al-Ankabut 15
Hazrat Ibrahimi a.s.
Ngjarjet e Hazrat Ibrahimit Merjem 42
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Hazrat Ibrahimi qe pasuesi i Hazrat Nuhit Saffat 84
Predikimi i Ibrahimit drejtuar të atit Al-Anam 75
Populli i Ibrahimit e adhuronte yllin Al-Anam 77
Argumenti i Ibrahimit kundër ylltarisë Saffat 90
Agumentet e Ibrahimit kundër adhurimit të diellit
e të hënës AI-Anam 77
Thyerja e idhujve nga ana e Ibrahimit Al-Anbija 59-61
------- Saffat 94
Ndezja e zjarrit kundër Ibrahimit Saffat 99
Imigrimi i Ibrahimit Saffat 180
Lutja e Ibrahimit për babain e vet Mumtahina 5
------- At-Tobe 114
------- Merjem 48
Lajmi i gëzuar rreth Ismailit Saffat 101
Lajmi rreth Is-hakut Hud 72
Ëndrra e Ibrahimit dhe flijimi i Ismailit Saffat 103
Vënia e Ismailit në një vend të pabanuar Ibrahim 38
Rindërtimi i Kabes nga dora e Ibrahimit Al-Bakara 128
Shpallja e Haxhillëkut Al-Haxh 28
Lutja e Ibrahimit për ardhjen e Profetit të Islamit Al-Bakara 130
Ardhja e engjëjve te Ibrahimit me lajm Hud 71
rreth ndëshkimit të popullit Lut Al-Zariat 33
Paraqitja e viçit të pjekur para engjëjve Hud 70-71
Polemika e Ibrahimit me mbretin e kohës Al-Bakara 259
Hazret Ibrahimi ishte njeri i vërtetë Merjem 42
Hazret Luti a.s.
Luti ishte një Profet Saffat 134
Imigrimi i Lutit nga Iraku Al-Anbija 72
Vese të këqija të popullit Lut Al-Ankabut 30
Populli i Lutit e përgënjeshtroi atë Al-Shora 168
Lutja e Lutit Al-Ankabut 31
Çështja e bijave të Lutit Hud 79
Luti urdhërohet të largohet nga vendi Hud 82
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Shi qurësh për popullin Lut Hud 83-84
------- Al-Hixhr 75
------- Al-Shora 174
------- Al-Namal 59
------- AI-Kamar 35
------- Al-Ankabut 35
Hazret Ismaili a.s.
Ngjarjet e Ismailit a.s. Merjem 55
Ismaili ishte djali i madh i Ibrahimit Saffat 102
Ëndrra e Ibrahimit rreth flijimit të Ismailit Saffat 103
Ismaili ishte Profet i Zotit Merjem 55
Këshilla e Ismailit drejtuar anëtarëve të familjes Merjem S6
Hazret Is-haku a.s.
Lajm rreth lindjes së Is-hakut Hud 72
Shqetësimi i nënës së Is-hakut Al-Zariat 30
------- Hud 72
Hazret Jakubi a.s.
Lajm i dhënë Ibrahimit rreth Jakubit Hud 72
Emri i Jakubit ishte edhe Israil Al-Imran 94
Hazret Jusufi a.s.
Kontakti i Jusufit me Zotin Jusuf S
Xhelozia e vëllezërve të Jusufit Jusuf 9
Plani i vrasjes së Jusufit Jusuf 10
Vëllezërit e Jususfit e hodhën në pus Jusuf 16
Zoti i lajmëroi se ata nuk da ta mbytin atë Jusuf 16
Vëllezërit e Jusufit ia paraqitën një raport fals Jusuf 18
babait të tyre
Ardhja e një karavani te pusi dhe shpëtimi i Jusufit Jusuf 20-21
Azizi e bleu atë Jusuf 22
Grua e Azizit e detyroi Jusufin të bëjë punë
të turpshme Jusuf 25
Burgosja e Jusufit Jusuf 36
Predikimi i Jusufit në burg Jusuf 38
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Lirimi i Jusufit dhe si u bë minister i financave Jusuf SS
Ardhja e vëllezërve të Jusufit te ai për të marrë
furnizim Jusuf S9
Jusufi ua fali gabimin vëllezërve Jusuf 93
Hazret Hudi a.s.
Hazrat Hudi erdhi te populli i Adit Al-Araf 66
Populli i Hudit ishte idhujtar Hud 54
Hudi u përgënjeshtrua Al-Araf 67-71
Shpëptimi i Hudit dhe i besimtarëve të tij Al-Araf 73
Civilizimi i popullit Hud Al-Shora 130
Hazret Salih a.s.
Hazrat Salih u dërgua te populli i Thamudit Al-Namal 46
Emri i Popullit të Salihut Al-Hixhr 81
Hazret Salihu i këshilloi popullit të vet të
kërkojnë falje prej Allahut Hud 62
Nëntë sherrxhinj të popullit të Salihut Al-Namal 49
Deveja e Salihut si Shenjë AI-Araf 74
Mbytja e deves së Salihut Al-Araf 78
Ndëshkimi i tërmetit Al-Araf 79
Akuzë e ngritur kundër Salihut se është agjent
i forcave të huaja Al-Shora 1 S4
Hazret Shuejbi a.s.
Hazrat Shuejbi u dërgua te populli i Medjenit Al-Araf 86
Vendi i popullit Medjan Hud 90
Mësimi për matjen e drejtë Al-Araf 86
Shuejbi u këcenua se do të dëbohet nga vendi i vet Al-Araf 89
Shkatërrimi i popullit të Shjuejbit Al-Araf 92
Hazrat Musa s.a.
Ngjarjet e Musait a.s. Merjem 52
Qëllimi i lindjes së Musait Al-Kases 8
Lindja dhe fëmijëria e tij Al-Kases 8
Kthimi i tij kah nëna e tij Al-Kases 13
Vrasja e një personi Al-Kases 16
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Imigrimi i tij kah Medjeni Al-Kases 23
Martesa e tij Al-Kases 28
Kthimi i tij nga Madjeni Al-Kases 30
Vizioni i tij buzë Malit Tur Al-Kases 30
Shndërrimi i shkopit në gjarpër Al-Namal 11
------- Ta Ha 21
------- AI-Kases 32
Shenja e dorës së bardhë Ta Ha 23
Nëntë mrekullitë e Musait Al-Namal 13
Polemika e Musait me Faraonin Ta Ha 50-53
------- Al-Shora 19-24
Thirrja e magjistarëve nga ana e Faraonit Al-Araf 112-117
------- Ta Ha 59

Al-Shora 37-41
Tentimi i Faraonit për ta vrarë Musain Momin 27
Musai urdhërohet të imigrohet Al-Shora 53
Përmbytja e Faraonit në det Junus 90
Faraoni e pranoi besimin Junus 91
Premtimi i Zotit për ruajtjen e kufomës së
Faraonit Junus 93
Kërkimi i ujit nga ana e popullit të Musait Al-Bakara 61
Kërkesa e Musait për ta parë Zotin Al-Araf 144
Biseda e Musait me Zotin dhe marrja e Tevratit Al-Araf 145
Miraxhi i Musait Al-Kahf 61-83
Hazret Haruni a.s.
Haruni ishte Profeti i Zotit Merjem 54
Zemërimi i Musait ndaj Harunit Al-Araf 151
Hazrat Daudi a.s.
Lufta e Daudit me palestinezët dhe triumfi i tij Al-Bakara 252
Daudi u bë Kalif Sad 27
Mjeshtria e Daudit për të prodhuar mburoje Al-Anbija 81
Kuptimi i maleve dhe i zogjve të Daudit Saba 11
Ardhja e disa armiqve te Daudi Sad 22
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Grindja e dy ortakëve Sad 24
Libri i Daudit Beni Israil 59
Hazrat Sulejmani a.s.
Sulejmani ishte pasardhësi i Daudit Al-Namal 17
Propaganda e kryengritësve kundër Sulejmanit Al-Bakara 103
Nënshtrimi i erës për Sulejmanin Al-Anbija 82
------- Saba 13
------- Sad 13
Ndërtimi i rrokaqiejve për Sulejmanin Saba 14
Bindja e malësorëve Al-Namal 40
Fabrikat e Sulejmanit Saba 13
Ardhja e Sulejmanit te lugina e Namlit Al-Namal 19
Mungesa e Hud-Hudit Al-Namal 21
Hud-Hudi ishte një oficer Al-Namal 21
Polemika e Sulejmanit me mbretëreshën e
Namlit Al-Namal 29
Argumenti i ekzistencës së Zotit i dhënë
mbretëreshës Saba Al-Namal 35
Sulejmanit iu tregua se pasardhës i tij do të jetë
i paaftë Sad 35
Hazrat Iljasi a.s.
Hazret Iljasi ishte një Profet Saffat 124
Populli i Iljasit e përgënjeshtroi atë Saffat 128
Paralajmërimi i ardhjes së dytë të Iljasit Saffat 131
Hazret Junusi a.s.
Emri i Junisit ishte edhe Zennun Al-Anbija 88
Junusi ishte Profet
------- Saffat 140
------- AI-Nisa 164
Imigrimi i Junisit Saffat 141
Udhëtimi me barkë Saffat 141
Ardhja e stuhisë dhe u hodh në det sipas shortit Saffat 142
Gëltitja e peshkut dhe vjellja e tij Saffat 143

XL

Lënda Sure Ajet

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\6_Index_Subjects.qps  22.06.03 20:11 PAGE 40 (1,1)



Largimi i ndëshkimit prej popullit të tij përshkak
të pendimit të tyre Junus 99
Hazret Zulkifli a.s.
Zulkifli ishte emri i Profetit Hizkil Sad 49
Shkatërrimi i Jerushlemit nga Nebukad Nezeri
dhe vizioni i Hizkilit Al-Bakara 260
Hazret Jasaja a.s.
Të përmenduarit e Jasajes bashkë me Ismailin, Al-Anam 86
Junusin Lutin, Isain dhe Iljasin
Hazret Idris a.s.
Hazret Idrisi ishte një Profet durimtar Al-Anbija 89
Ai ishte Profet i vërtetë
------- Merjem 57
Vendi i lartë i Idrisit Merjem 57
Hazret Idrisi nuk shkoi i gjallë në qiell Al-Araf 26
Hazret Ejubi a.s.
Ejubi ishte malësor Sad 45
Ai u shqetësua prej armiqve Sad 42
Ai u urdhërua të imigrojë Sad 43
Hazret Zakaria a.s.
Hazret Zakaria kërkoi prej Zotit pasardhësit e mirë Al-Imran  39
U pranua lutja e Zakariait dhe Al-Imran 40
u përgëzua me birin Jahja Merjem 8
Habia e tij kur mori lajm rreth një djali Al-Imran 41
Hazret Jahja a.s.
Paralajmërimi i dhënë Zakariait rreth lindjes së
Jahjes Al-Imran 40
------- Merjem 8
Askush nuk u pagëzua me këtë emër Merjem 8
Të qenët i ditur në fëmijëri Merjem 13
Dëlirësia e pastërtia e tij Merjem 14
Ai ishte i sjellshëm ndaj prindërve Merjem 15
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Hazret Isa a.s.
Merjeme u lajmërua rreth lindjes së Isait
------- Al-Imran 46
------- Merjem 20
Habia e Merjemes Al-Imran 49
Shtatëzënia e saj pa martersë Merjem 23
Lindja e Isait në kushte të pavolitshme Merjem 24
Vendi i lindjes së Isait Merjem 25
Koha e lindjes së tij Merjem 26
Mrekullitë e Isait
Krijimi i zogjve Al-Imran 50
------- Al-Majda 111
Shërrimi i të sëmurve Al-Majda 111
Ringjallja e të vdekurve Al-Majda 111
Atij i ishte dhënë dija e Tevratit Al-Majda 111
Jahuditë e refuzuan Al-Imran 53
Kryqëzimi i Isait An-Nisa 158
Shpëtimi i tij nga kryqi dhe ardhja e tij në Momenun 51
Kashmir
Hazret Isa vdiq me vdekjen e tij të natyrshme Al-Majda 118
Ai Ishte Profet i Zotit Merjem 31
Ai U urdhërua të falë Namazin e të paguajë
Zakatin Merjem 32
Argumenti se Isai dhe nëna e tij s'janë Zot Al-Majda 76
Isai nuk ishte biri i Zotit At-Tobe 20
Argument rreth lindjes së tij pababë AI-Imran 48
Argumente të pathyeshme rreth vdekjes së Isait Al-Majda 118
------- Al-Imran 56
------- Al-Imran 145
------- Beni Israil 94
------- Al-Majda 76
Hazret Lukmani a.s.
Këshilla e Lukmanit drejtuar birit të vet Lukman 13-20
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Hazret Uzeri a.s.
Jehuditë e konsideronin Uzerin birin e Zotit At-Tobe 20
Hazret Zulkerneni a.s.
Përmendimi i Zulkernenit Al-Kahf 84
Zulkerneni ishte mbreti i Medës dhe i Farisit Al-Kahf 84
Ndërtimi i murit nga Zulkerneni Al-Kahf 87-91
Hazret Merjeme a.s.
Familja e Merjemes dhe lindja e saj Al-Imran 36
Zakaria a.s. e edukoi Merjemen Al-Imran 38
Qëndrimi i Merjemes në Bejtul Makdes Al-Imran 38
Pastërtia dhe virgjëria e saj Al-Anbija 92
Hazret Muhammadi s.a.v.s.
Emri i Profetit të Shenjtë në Kuran Muahmmad 3
------- Al-Fat-he 30
------- Al-Ahzab 41
------- Al-Imran 145
Zbritja e Kuranit Muhammad 3
------- Al-Shuara 194
------- Al-Nahl 45
Ai është kryetar i të gjithë Profetëve Al-Xhin 29
Profecitë e përmendura në AI-Araf 158
Tevrat e në Inxhil lidhur me të Al-Shuara 4
Vendi i tij i lartë Al-Naxhm 9
Lartësia e madhështia e tij ndaj të gjithë Al-Ahzab 41
Profetëve
Bindja ndaj tij është si bindja ndaj Zotit An-Nisa 81
Ai ësthë Profet për tërë botën Al-Araf 159
------- An-Nisa 80
Ai është mëshirë për tërë njerëzimin Al-Anbija 1-8
Premtimi i Allahut për mbrojtjen e tij AI-Majda 68
Engjëjt e Zotit e ruajnë Profetin e Shenjtë Al-Rad 12
Shqetësimi i tij për hir të njerëzimit Al-Kahf 7
Ai kishte virtyte të larta Al-Kalam S
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Ai është diell për tërë botën Al-Ahzab 47
Grada e profetizimit fitohet me bindjen e tij An-Nisa 70
Ummeti i tij është ummeti më i mirë Al-Imran 111
Ai ishte ummi (i pashkolluar) Al-Araf 158
------- Al-Ankabut 49
------- Al-Shura 53-54
Udhëtimi i tij i natës (Isra) Bani Israil 2
Miraxhi i tij Al-Naxhm 9-14
Katër detyrat e tij Al-Bakara 130
Ai është babai i besimtarëve dhe gratë e tij janë
nënat e tyre Al-Ahzab 7
Ai u urdhërua të ketë mëshirë ndaj besimtarëve Al-Shora 216
Plani i mosbesimtarëve për vrasjen e tij Al-Anfal 31
Imigrimi i tij Muhammed 14
Atij i ështe bërë premtimi se do të kthehet
prapë në Mekka Al-Kases 86
Strehimi i tij në Shpellë At-Tobe 40
Këshillohen besimtarët që të mos flasin me zë
të lartë para tij Al-Huxhurat 3
Këshillon besimtarët që të mos humbasin
kohën e tij Al-Ahzab 54
Këshillohen besimtarët që të japin sadaka para
se të këshillohen me Profetin Al-Muxhadi- 13
Mosbesimtarët e quajtën të çmendur Al-Hixhr 100
Akuzat e ngritura kundër tij
Përse ushqehet? Al-Anbija 9
------- A1-Furkan 8
Përse nuk flet Zoti me të? Al-Bakara 119
Përse nuk na solli ndonjë Shenjë Al-Bakara 119
------- Al-Anam 38
Përse nuk iu zbrit prej qiellit ndonjë libër i Bani Israil 94
shkruar
Përse Kurani nuk zbriti për një herë Al-Furkan 33
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Përse Kurani nuk iu zbrit ndonjë pasaniku Al-Zukruf 32
Përse ai nuk ka pasuri, kopshte dhe madhështi
materiale Hud 13
Ai është agjent i të tjerëve Al-Furkan 9
Ata që dëshirojnë ta dështojnë misionin e tij,
do të dëshpërohen Al-Haxh 16
Shenja e triumfit të tij është përhapja e fesë Islame Al-Nasr 3
Ai ishte njeri i përsosur Ta-Ha 2

Q
Qielli
Krijimi i qiellit për një qëllim të veçantë Al-Nuh 4
U krijua qielli sipas fuqisë së veçantë të Zotit Al-Zariat 48
Gjendja fillestare e krijimit të qiellit Ha-Mimë As-Sexhda 12
Krijimi i planeteve të ndryshme Al-Anbija 31
Krijimi i shtatë qiejve në dy faza Ha-Mimë As-Sexhda 13
Të gjitha planetet sillen Ja-Sinë 41
Zbukurimi i qiellit me yje Safat 7

R
Retë i krijoi Zoti Al-Rad 13
Ujë i tokës ruhet me anë të reve Al-Hixhr 23
Të vdekurit nuk ringjallen në këtë botë AI-Anbija 96
Profetët i ngjallin shpirtërisht të vdekurit Al-Araf 25
Zoti i dërgon retë në vende të ndryshme An-Nur 44
Argumentohet ekzistenca e Zotit me anë të shiut Al-Bakara 165
Fjala sama (qiell) përdoret edhe për retë Al-Tarik 12
------- Al-Furkan 49
------- Al-Tur 10
------- Al-Bakara 23
Ringjallja
Ringjallja pas vdekjes Al-Namal 39
------- AI-Haxh 6
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------- Momenun 101
------- Lukman 29
------- Kaf 16
------- Junus 5
Ringjallja përdoret edhe pët rilindjen kombëtare
Robëria Al-Araf 58
Duhet zhdukur robëria Al-Balad 14

SH
Shejtani
Shejtani është armiku i njeriut Bani Israil 54
------- Al-Fatir 7
------- Al-Furkan 30
Kuptimi i krijimit të Shejtanit prej zjarrit Al-Araf 13
Shirku - idhujtaria
Ndalimi i shirkut An-Nisa 37
Shirku është mizoria e madhe Lukman 14
Shirku nuk falet An-Nisa 49
Shpirti
Shpirti dhe krijimi i tij Bani Israil 86
Shpirti do të thotë mëshirë An-Nisa 172
Shpirti është edhe emri i Xhibrailit Merjem 18
Shpenzimi në rrugën e Allahut
Urdhër për të shpenzuar në rrugën e Allahut Al-Bakara 19b
------- Al-Hadid 8
------- Al-Hadid 11
------- AI-Tagabun 17
Mosshpenzemi në rrugën e Allahut krijon
shkatërrim për ju Al-Bakara 196
Duhet shpenzuar pasuri më të mirë Al-Bakara 268
------- Al-Imran 93
Dobia e shpenzimit në rrugën e Allahut AI-Tagabun 17
Nuk duhet të përmendet mirënjohja Al-Bakara 262
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Al-Bakara 265
Ritet e shumëfishohet pasuria kur shpenzohet në
rrugën e Allahut Al-Bakara 262
------- Al-Bakara 246
Kur dhe për kë duhet të shpenzohet AI-Bakara 216
------- Al-Bakara 268
Të shpenzosh haptazi dhe fshehtazi Al-Bakara 275
Korrin sukses ata që shpenzojnë në rrugën Al-Bakara 4-6
Allahut
Shpërblimi
Bamirësia shpërblehet dhjetëfishtë Al-Anam 161
Besimtarët do të kenë furnizim të ndershëm, kurse Al-Haxh 51-52
mosbesimtarët do të kenë xhehenem
Shpëtimi
Ata që e pasojnë Islamin, do të shpëtohen Al-Bakara 6
Shpëtimi është i amshueshëm Al-Tinë 7

T
Takva - Devotshmëria Ta-Ha 40
Mësimi i takvës AI-Bakara 42
------- AI-Bakara 197
------- AI-Bakara 204
------- AI-Bakara 224
------- AI-Nahal 3

AhShuara 132
Njeri më i ndershëm në Islam është ai që është
muttaki (i devotshëm) AI-Huxharat 14
Zoti është shoku i të devotshëmve Al-Xhathia 20
Allahu i do të devotshmit At-Tobe 7
Përfundimi i mirë u takon të devotshmëve Had 50
Dobitë e takvës: AI-Majda 101
Njeriu korr sukses
Shpëtimi nga vuajtjet AI-Talak 3
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Furnzimi i padakshëm AI-Talak 4
Lehtësimet në pnnë Al-Talak 5
Takdir - Fati
Ç' është takdiri Al-Hadid 23
Takdiri është ligji i Zotit Al-Kamar 50
Shkatërrimi vjen sipas ligjit të Zotit An-Nisa 80
Njeriu është i lirë Al-Mudathir 39
Takdiri që anulohet Al-Shuara 81
Takdiri që s'anulohet Al-Namal 62
Tasbih - Lavdërimi
Çdo gjë e lavdëron Zotin Bani Israil 45
------- An-Nur 42
------- Al-Hashr 2
------- AI-Xhuma 2
Tasbihu dhe Tekdisi Al-Bakara 31
Lavdërimi i engjëjve Momin 8
Lavdërimi i maleve dhe i zogjve Sad 19-20
Tevrati - Torat
Tevrati iu zbrit Musait a.s. Al-Imran 4
Tevrati në kohën e vet ishte dritë e udhëzim Al-Majda 45
Profecitë e shënuara në Tevrat rreth Profetit
të shenjtë AI-Araf 158
------- Al-Fat-he 30
Tobe - Pendesë
Njeriu këshillohet të bëjë tobe Hud 4
Zoti i fal të gjitha mëkatet Al-Zumar 54
Mëkatet me anë të tobes shndërrohen në Al-Furkan 71
bamirësi
Kujt i pranohet tobe An-Nisa 18
------- An-Nisa 19
------- Al-Nahl 120
------- Al-Huxharat 12
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Toka
Krijimi i tokës në gjashtë faza Hud 8
Krijimi i tokës është argument i ekzistencës
së Zotit Ha-Mimë Al- 10
Sjellja e tokës Al-Namal 89
Toka është e rrumbullakët AI-Rahman 18
Profecia se njerëzit do të përpiqen të shkojnë
në planete të tjera Al-Inshikak 4
Toka është e aftë të japë prodhimin Ha-Mimë AI- 10
e nevojshëm
Trashëgimësia
Njeriu duhet të shkruajë testamentin për
pasurinë e tij Al-Bakara 181
Si të ndahet pasuria Al-Bakara 181
Rregullat e ndarjes së trashëgimisë An-Nisa 8-12
Tregtia
Principet e tregtisë Al-Bakara 283
Feja duhet të ketë epërsi ndaj tregtisë Al-Xhuma 12
Tregtia nuk e pengon besimtarin nga Namazi
e shërbime të tjera fetare An-Nur 38
Hipokritët pësojnë humbje në tregtinë e tyre Al-Bakara 17
Të drejtat e njerëzve
Të drejtat e njerëzve dhe urdhër për plotësimin
e tyre AI-Nisa 37
Të varfërit
Kujdesi ndaj të varfërit Al-Balad 15-17
------- Al-Kahf 80

U
Ummeti i Muhammadit s.a.v.s. Al-Bakara 214
------- Junus 20
Ummet i Muhammadit u krijua për dobinë e
tërë botës Al-Imran 111
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Lartësia e Ummetit të Muhammadit Al-Bakara 144
Rrjedhja e profetëve në Ummetin e Muhammedit An-Nisa 70
------- Al-Fatiha 7
------- Al-Imran 180
------- Al-Imran 82
------- Al-Araf 36
------- Al-Haxh 76
------- Al-Xhin 8
Paralajmërimi i ardhjes së Mahdihut e të Masihut
të Premtuar në ummetin e Muhammadit s.a.v.s Al-Saf 7-8
-------- Al-Xhuma 4
Paralajmërimi i ardhjes së një dëshmitari në
ummetin e Muhammadit s.a.v.s. Hud 58
Ummul Kura (Mekka) Al-Anam 93
Ummul Kitab Al-Zukruf 5
------- Al-Rad 60
Umrah AI-Bakara 197

V
Vese të këqija
Koprracia An-Nisa 38
------- Al-Hadid 25
------- Al-Hashr 10
------- Al-Tagabun 17
------- Muhamed 39
Të menduarit keq për dikë Al-Huxharat 13
Të pagëzosh dikë me emër të keq AI-Huxharat 12
Të përqeshurit e të nënçmuarit Al-Huxharat 12
Xhelozia Al-Falak 6
Të shpenzuarit kot Bani Israil 27-28
------- Al-Araf 32
Të folurit kot Al-Mudathir 46

Momenun 4
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Të flasësh pa dije Bani Israil 37
Të përfolurit Al-Huxharat 13
Gënjeshtëra Al-Haxh 32
------- Saf 3
------- Al-Furkan 73
Tradhtia An-Nisa 108
Vjedhja Al-Majda 39
Dëshpërimi Al-Zumar 54
Kurvëria Bani Israil 33
------- AI-Furkan 69
Vëllezërimi
Te gjithë besimtarët janë vëllezër Al-Huxharat 11

XH
Xhehenemi
Xhehenemi është vendbanim i keq Al-Rad 19
Xhehenemi nuk është i përhershëm Al-Homoza S
------- Hud 108
Ushqimi i banorëve të xhehenemit Al-Gashia 7
------- Al-Naba 26
------- Ar-Rahman 45
------- Al-Vakia 53
Shtatë dyert e xhehenemit Al--Hixhr 45
Xheneti
Në Xhenet do të plotësohen të gjitha dëshirat Ha-Mimë Al- 32
Ka dy xhenete Ar-Rahman 47
Xheneti i botës - Xheneti i Ademit Al-Bakara 36
Askush nuk e di realitetin e xhenetit Sexhda 18
Karakteristika të Xhenetit
Gjerësia e xhenetit AI-Hadid 22
S'ka vuajtje në xhenet Al-Hixhr 49
S'ka vdekje në xhenet Al-Dukhan 57
Takimi me Zotin Al-Kiama 23
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Bekimet e xhenetit At-Tobe 72
------- Al-Furkan 76
------- Ar-Rahman 55
------- Al-Hixhr 48
------- Muhamed 16
------- Al-Tur 24
------- Al-Dahr 6
------- Al-Dahr 17
------- Al-Dahr 18
------- Al-Mutatiefi- 28
------- Merjem 63
------- Al-Naba 33
------- Al-Kahf 32
------- Al-Imran 16
Kush do të hyjë në xhenet Al-Bakara 26
------- Al-Imran 134
------- Al-Rad 23
Xhihadi
Urdhëri i xhihadit Al-Haxh 79
Xhihadi kundër nefsit Al-Ankabut 70
Xhihadi i madh Al-Furkan 53
Xhihadi me pasuri Al-Anfal 73
Xhihadi - Lufta mbrojtëse Al-Bakara 217
------- AI-Saf 5
Xhin- xhind
Zoti i Krijoi njerëzit e xhinët për adhurim Al-Zariat 57
Xhin do të thotë njerëz të mëdhenj Al-Anam 129
Xhin do të thotë malësorët rebelë Al-Namal 40
Xhinët që erdhën te Profeti i Shenjtë Al-Ahkaf 30
Xhinët që e dëgjuan Kuranin Al-Xhin 2
Xhizja At-Tobe 29
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Z
Zbatimi i ndëshkimit
Ndëshkimi i vjedhësit Al-Majda 39
Ndëshkimi i kurvërisë An-Nur 3
Ndëshkimi për akuzuesin e rremtë
Zakati
Zakati An-Nur 57
Filozofia e Zakatit At-Tobe 103
Përdorimi i Zakatit Al-Bakara 274
Zemra
Zemra është në dorën e Allahut Al-Anfal 25
Kuptimi i vulosjes së zemrës Momin 36
Zjarri
Fjala zjarr përdoret edhe për luftë Al-Bakara 18
Hazret Musa a.s. e pa zjarrin Ta-Ha 11
Rrezet Kozmike Ar-Rahman 36

Zihari
Zihari dhe kuptimi i tij Al-Muxhadila 3
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�����1. Në1 emër2  të Allahut3  Rahman dhe
Rahim.4

Kjo Sure është zbritur në fazën e parë të Mekkës. Sipas disa raporteve autentike, kjo është
zbritur edhe një herë në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka shtatë ajete. Kjo Sure është thelbi i
të gjitha përmbajtjeve të Kuranit. Kjo Sure njihet me disa emra: Fatihatul Kitab, As-Salat,
Al-Hamdu, Ummul Kuran, Ummul Kitab, As-Sab-ul Mathani, Ash-Shefa, Al-Kenzu etj.
1 Ba-ja është pjesë që shpreh një numër të madh kuptimesh.  Fjala e përbërë Bism do të thotë
në emër të… . Këtu, sipas përdorimit të gjuhës arabe, shprehja lexo, unë lexoj ose ne lexojmë
nënkuptohet, dhe kjo do të thotë lexo në emër të Allahut, unë lexoj në emër të Allahut, apo ne
lexojmë . . .
2 Ism do të thotë emër apo atribut (Akrab), këtu është përdorur me të dyja kuptimet. Ky i
referohet Allahut që është emri i Zotit; dhe i referohet Al-Rahimit dhe Al-Rahmanit, që janë
emrat atributivë të Tij.
3 Allahu është emri i asaj Qenieje të Lartë që është Një dhe së cilës i takojnë të gjitha atributet dhe
që është larg prej të metave. Emri Allah në gjuhën arabe nuk përdoret për ndonje qenie tjetër.
Asnjë gjuhë tjetër nuk ka ndonjë emër të veçantë ose dallues për Qenien Supreme. Të gjithë emrat
që gjenden në gjuhë të tjera, janë në trajtën e shumësit dhe  janë emra atributivë, kurse emri Allah
nuk përdoret kurrë në numrin shumës. Ky është një emër substantiv dhe nuk është i prejardhur.
Pra emri Allah përdoret për një Qenie që është e vetëqëndrueshme dhe që i zotëron të gjitha
atributet e përsosura.
4 Al-Rahman dhe  Al-Rahim të dyja këto fjalë kanë dalë prej një rrënje Rahim (ai mëshiroi, ai
shprehu butësi e mirësi ndaj dikujt, ai e fali). Këto janë dy atributet e Allahut. I pari
(Al-Rahman) tregon mëshirën e pakufishme të Allahut ndaj tërë universit, ndërsa atributi
Al-Rahim tregon mëshirën e kufishme por të përsëritur. Al-Rahman do të thotë ajo Qenie që i
mëshiron krijesat pa pagesë e pa shikuar punën e tyre, ndërsa Al-Rahim është ajo qenie që i
mëshiron njerëzit duke gjykuar veprat e tyre.  Atributi i parë përdoret vetëm për Allahun, kurse
i dyti përdoret edhe për njeriun. Sipas të thënave të Profetit të shenjtë s.a.v.s., atributi
Al-Rahman ka lidhje me jetën e kësaj bote, kurse i dyti me jetën e Ahirtit (Muhit), që do të
thotë se kjo botë  është bota e veprimtarive, kurse bota e Ahiretit është vetëm për t’u dhënë
njerëzve shpërblim, sipas veprave të tyre. Atributi Al-Rrahman i Allahut siguron dhe furnizon
në këtë jetë  mjetet materiale për punë, kurse atribut i Tij Al-Rrahim nxjerr rezultatin e veprave
të tij në këtë botë e në Ahiret. Të gjitha gjërat që na nevojten dhe mbi të cilat varet jeta jonë,
janë një favor e mirësi Hyjnore dhe që na  dhurohen përpara se ne të bëjmë diçka e bile i
meritojmë ato edhe para se të lindemi, kurse në anën tjetër do të na jepen bekime të shumta të
rezervuara për ne në Ahiret, si shpërblim për veprat tona. Kjo  do të thotë se Rahmani është ajo
Qenie që na mëshiron edhe para se të lindemi, kurse Rahimi është ajo Qenie që na shpërblen,
sipas veprave tona.

�

SURE 1                                        AL-FATIHA                                KAP. 1
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2. Të gjitha lavdërimet5  i takonjë vetëm
Al l ahut ,  që  ësh t ë  Zo t 6 (Rabb)  i
botërave.7

3. Ai është Rahman dhe Rahim!8

4. Është Zoti9  i Ditës10  së Gjykimit.11 

5 Al-Hamdo - Al në gjuhën arabe përdoret për të treguar diçka të veçantë. Tregon diçka që
është përmendur më parë ose të cilën kemi ndërmend ta përmendim.
Për të shprehur lavdërim ose falënderim përdoren dy fjalë: Hamd dhe Med-ha, mirëpo Med-ha
mund të jetë edhe false, kurse Hamdi gjithmonë është i vërtetë. Po ashtu, Med-ha mund të
përdoret për ato vepra që kryehen vullnetarisht (Mufridat). Fjala Hamd shpreh kuptimin e
admirimit, të zmadhimit dhe të lavdërimit ndaj asaj që lavdërohet, kurse manifeston përulësinë,
bindshmërinë dhe të dorëzuarit te personi që e lavdëron vetëm Allahun, sepse qëllimi kryesor
është që ndaj Allahut të shprehet lavdërimi i vërtetë, i merituar dhe glorifikimi i Tij. Në
përdorimin e përgjithshëm fjala Hamd, përdoret vetëm për Allahun. Kështu ajeti do të thothë se
të gjitha lavdërimet e përkryera dhe të vërteta i takojnë vetëm Allahut. Pra Al-Hamdo do të
thotë se të gjitha bukuritë dhe atributet ekzistojnë në mënyrë të përsosur vetëm në Allah, jo në
ndonjë qenie tjetër.
6 Rabb: Fjala rabba do të thotë: rregulloj çështjen, rrit, zhvilloj e përsos dhe kujdes. Pra, Rabb
do të thotë: a. Zoti, pronar, krijues, b. Zhvillues dhe rritës, dhe c. Ai që njeriun e shpien
shkallë-shkallë drejt përsosmërisë (Mufridat dhe Lane). 
7 Alamin është shumësi i Alam-it që buron nga Alama (dija). Kjo përdoret për të gjitha ato
qenie dhe sende me anën e të cilave njeriu mund ta njohë Krijuesin e vet (Akrab). Kjo nuk
përdoret vetëm për të gjitha llojet e krijesave ose të sendeve, por përdoret edhe për klasat e tyre,
kështu që mund të themi Alam al-ins (bota e njerëzve); Alam al-Hejavan (bota e shtazëve). Pra,
Al-Alamin tregon të gjitha krijesat, qoftë janë qenie njerëzore ose jo njerëzore (planete, shtazë,
zogj etj).
8 Në Bismillah atributet Al-Rrahman dhe Al-Rrahim përdoren si çelësi i kuptimeve të tërë
Sures. Këto po përmenden për një qëllim të caktuar. Atributet Al-Rrahman dhe Al-Rrahim janë
përdorur si lidhëse midis atributeve Rabbal-Alamin dhe  Maliki Jomiddin. 
9 Malik do të thotë: Zoti, pronari, poseduesi i së drejtës së pronësisë dhe që ka fuqi ta
shfrytëzojë atë ashtu si do ai (Akrab). 
10 Jom do të thotë kohë; dita prej agimit e deri te perëndimi, si edhe epokë (Akrab). 
11 Din do të thotë kompensim, gjykim, sundim, bindshmëri dhe fe (Lane). Këto të katër
atributet e Zotit - Rabbul-Alamin, Al-Rrahman, Al-Rrahim dhe Maliki Jomid-Din - janë
atributet fundamentale. Atribute të tjera përdoren vetëm për shkoqitjen e këtyre katër
atributeve, të cilat janë si shtylla mbi të cilat është vënë Froni i Allahut. Renditja e këtyre katër 
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�����������5. O Allah! Vetëm Ty të adhurojmë12  ne
dhe vetëm prej  Teje po kërkojmë
ndihmë!13

atributeve tregon se Zoti i shfaq njeriut atributet e Veta. Atributi Rabul-Alamin (Zoti i
botërave) nënkupton së bashku me krijimin e njeriut. Allahu për të krijon edhe të gjitha
rrethanat e nevojshme për zhvillimin dhe për progresin e tij shpirtëror. Atributi Al-Rahman (i
Mëshirshëm) hyn në fuqi dhe me anë të këtij atributi Zoti i siguron njeriut mjetet e nevojshme
për përparimin dhe rritjen e tij morale e shpirtërore. Dhe kur njeriu i përdor dhe i shfrytëzon ato
mjete në jetën e tij, atëherë atributi Al-Rrahim hyn në fuqi që t'i japë njeriut shpërblim dhe
rezultat për veprat dhe për aksionet e tij. Në fund atributi Maliki Jomid-Din (Zoti i Ditës së
Gjykimit) nxjerr në shesh  rezultatin final të veprave të njeriut. Sadoqë gjykimi final do të bëhet
në Ditën e Kiametit, procesi i shpërblimit të veprave vazhdon edhe në këtë jetë me dallim që në
këtë botë ku ekzistojnë shumë gabime dhe padrejtësi në të gjykuar, njeriu shpërblehet prej
mbretërve e prej njerëzve, por në Ditën e Kiametit nuk do të jetë më rreziku i gabimit eventual
në procesin e gjykimit, sepse Allahu do të jetë Zot dhe Mbret i asaj Dite. Atë Ditë askujt nuk
do t'i bëhet padrejtësia. Fjala Malik tregon se Zoti nuk është i kufizuar që të shpallë gjykimin e
Tij, sipas ndonjë ligji të Vet, por duke qenë Malik, Ai ka të drejtë ta falë dikë dhe mund të
shprehë mëshirën e Tij ndaj cilitdo. Maliki Jomid-Din ka edhe një kuptim tjetër:  Allahu është
Zoti i Ditës së fesë, d.m.th. kur shfaqet në botë ndonjë fe e vërtetë, atëherë shfaqen edhe fuqitë
e Zotit, dhe kur zhduket ajo fe e vërtetë, duket se s'ka Zot, e as krijues të kësaj bote e as nuk
shfaqen fuqitë dhe atributet e Zotit.
12 Ijjaka Nabodo (vetëm Ty të adhurojmë) va Ijjaka Nastain (vetëm prej Teje kërkojmë
ndihmë). Fjalët (Ijjaka Nabodo) që janë vënë para fjalëve Ijjaka Nastain nënkuptojnë se pasi
njeriu informohet dhe merr vesh rreth atributeve të mëdha të Allahut, impulsi i parë i tij është ta
adhurojë Atë. Ideja e të kërkuarit ndihmë prej Allahut vjen pas impulsit të adhurimit të Tij.
Njeriu dëshiron ta adhurojë Allahun, mirëpo ai ndien se për këtë punë i nevojitet ndihma e
Allahut. Përdorimi i shumësit të përemrave vjetorë në këtë ajet është në bazë të dy pikave
kryesore: 1. Njeriu nuk është i vetëm në këtë botë, por ai është pjesë e pandashme e asaj
shoqërie që e rrethon atë. Ai, pra, nuk duhet të ecë i vetmuar në rrugën e Allahut, por duke i
marrë me vete edhe të tjerët; 2. Derisa njeriu nuk e përmirëson ambientin dhe rrethin e tij, ai
nuk është i sigurtë.
13 Kjo lutje i përfshin në vete të gjitha nevojat dhe kërkesat e nevojshme materiale, fizike dhe
shpirtërore të njeriut të sotëm e të ardhshëm. Besimtari bën lutje për të ecur në rrugën e drejtë,
që është rruga më e shkurtër. Nganjëherë njeriut i tregohet rruga e drejtë, por ai s'mund të arrijë
deri tek ajo, ose arrin deri aty, por nuk mund të qëndrojë nëpër të. Prandaj kjo lutje kërkon prej
besimtarit që të mos jetë i kënaqur vetëm duke e  parë rrugën e drejtë, por duhet që në atë rrugë
të ecë vazhdimisht, derisa ta arrijë cakun e vet. Ky është kuptimi i fjalës hidajet (udhëzim).
Faktikisht, ajeti tregon se njeriut në çdo hap i nevojtet ndihma e Allahut, përndryshe ai s'mund
të korrë sukses e as nuk mund ta arrijë qëllimin e vet. Rruga e shkurtër mund të jetë edhe rruga
e xhehenemit dhe e shkatërrimit, andaj fill pas kësaj na mëson lutjen që të kërkojmë rrugën e
atyre njerëzve të cilët përfituan pëlqimin e Allahut dhe që kanë qenë të përudhur.
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6. Udhëhiqna në rrugën e drejtë,

7. Në rrugën e atyre14  të cilët i bekove
Ti15  e jo në rrugën e atyre, të cilët u
bënë pre e zemërimit (Tënd) e as të cilët
u devijuan nga rruga e drejtë!16   

14 Një besimtar nuk kënaqet vetëm kur bën disa vepra të mira, por, përkundrazi, ai dëshiron të
përparojë në bamirësi dhe dëshiron të fluturojë më lart dhe ta shohë pëlqimin e Zotit. Prandaj,
besimtari e lut Zotin që Ai t'i dhurojë shpërblime të mëdha shpirtërore.
15  Në rrugën e atyre që i shpërbleve me të mirat, siç ishin Profetët, Siddikët (të vërtetët),
Shahidë (të vrarë në rrugën e Allahut) dhe Salehinët (fisnikët), e jo në rrugën e atyre që u
shkatërruan moralisht e shpirtërisht dhe që u devijuan nga rruga e drejtë. Kjo është piktura e
Zotit të Islamit që e përmend Kurani. Allahu është Ai Zot fuqia dhe sundimi i të cilit s'ka kufi;
edhe mëshira e bujaria e Tij janë të pakufishme. Allahu e di se njeriu është i dobët dhe gabon,
andaj e këshillon që në çdo hap të jetës të kërkojë ndihmën e Tij dhe në çdo rast nevoje ai
duhet ta thërrasë Atë.
16 Këtu është fjala për jehuditë dhe për të krishterët. Jehuditë pësuan zemërimin e Allahut. Ndërsa të
krishterët devijuan nga rruga e drejtë. Mirëpo ajeti nuk do të thotë se të gjithë jehuditë dhe të gjithë
të krishterët janë të humbur, sepse Allahu xh.sh. në Kuran deklaron se ata jehudë dhe ata të
krishterë që e besojnë Allahun dhe bëjnë vepra të mira do të futen në xhenet. Pra, këtu është fjala
për disa kualitete. Prandaj, Allahu xh.sh. nuk flet se jehuditë dhe të krishterët, por Ai thotë: Ata që
janë bërë pre e zemërimit (të Allahut) dhe ata që e humbën rrugën e drejtë. Po ashtu mund të
radhiten nën këtë ajet edhe ata myslimanë, të cilët nuk veprojnë sipas principeve dhe të mësimeve të
Islamit. Rruga e drejtë është sajuar dhe ekziston, por njerëzit largohen prej saj. Prandaj, Kurani
deklaron se ata që do të ndjekin rrugën e drejtë, mund të fitojnë grada dhe shpërblime të mëdha
shpirtërore, siç janë profetizmi (Pejgemberllëku), sidikijet, salehijet dhe shahadeti etj. Të humbur e
të devijuar janë idhujtarët dhe ata të krishterë që Krishtin, Shpirtin e Shenjtë, nënën e Isait dhe
shenjëtorët i konsiderojnë Zot. Ky është një stil i bukur i Kuranit se ai nuk e përmendi emrin e
ndonjë religjioni, sepse janë edhe të atillë prej të krishterëve dhe prej jehudëve që nuk hyjnë në këtë
kategori dhe ky ajet nuk u aplikohet të tillëve. Disa dijetarë kanë shkruar se të gjithë jehuditë dhe të
gjithë të krishterët janë të mallkuar dhe gjithnjë do të mbeten të tillë. Një pohim nuk përputhet me
shumë ajete të tjera të Kuranit. 
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Mimë (Unë jam Allah që
di shumë mirë).1 

3. Ky është Libri i Përsosur, nuk ka
dyshim se është hidajet (udhëzim) për të
devotshmit,2

4. Të cilët e besojnë të padukshmen3 
dhe falin Namazin dhe shpenzojnë (në
rrugën e Allahut) prej asaj që ua kemi
dhënë Ne.

�

Kjo Sure është zbritur në vitin e parë e të dytë të fazës së Medinës. Bashkë me Bismillahun ka
287 ajete. Në fillim të kësaj Sureje, Allahu xh.sh. i përmend besime fundamentale të Islamit,
siç janë: Vahi dhe Ilham (diktimi i Allahut), besim në Ditën e Ahiretit, të falurit Namaz dhe të
paguarit Zakat etj. Në Sure Al-Fatiha përmenden tri grupe njerëzish: ata që janë të shpërblyerit,
ata që janë bërë pre e zemërimit të Allahut dhe ata që e humbën rrugën e drejtë. Në këtë Sure,
pasiqë përmenden njerëzit e devotshëm dhe të shpërblyer, përmenden dogma dhe besime të
gabuara dhe veprat e shëmtuara të çifutëve.
1 Alif Lamë Mimë janë shkurtesat e fjalëve (Anallaho Alamo) që do të thotë: Unë jam Allah që
e di më së miri. Alifi simbolizon përemrin Ana (Unë), Lami, Allahun dhe Mimi, Alamo (di).
Këto shkronja në gjuhën arabe quhen Muketteat dhe janë përdorur para 28 Sureve të Kuranit.
Me anë të këtyre shkurtesave hidhet dritë rreth atyre atributeve të Allahut që përmenden në atë
Sure, para së cilës shkruhen kësi shkronjash. Po ka edhe sure të atilla ku s'ka mukatteat, në këtë
rast ato sure vijnë nën muketteatët e Sures së mëparshme.

2  Muttaki është ai person që e ruan veten prej mëkateve dhe prej veprave të këqija dhe që është
besimtar i devotshëm. Po ashtu edhe Muttaki është ai që i frikësohet Allahut dhe jetën e kalon
me dëlirësi e me shpirt të pastër.
3  Al-Gejb do të thotë diçka e fshehtë dhe e padukshme. Allahu, engjëjt e Tij dhe Dita e Fundit
janë Gejbë.
Fjala myslim përdoret për atë që nuk përdoret për Momin (besimtar), mirëpo të dyja
mishërohen me njëra-tjetrën. Udhëtimi i njeriut fillon me Iman. Ata që e besojnë Gejbin është
nismë e udhëtimit. Është hapi i parë i udhëtimit në drejtim të Allahut. Ai që e beson Gejbin,
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5. Dhe të cilët e besojnë edhe atë që të
është diktuar ty dhe atë që është diktuar
para teje dhe e besojnë fuqimisht
Ahiretin.4

6. Të t il lët  janë ata që e ndjekin
udhëzimi (hidajetin) që u erdhi atyre
prej Zotit të tyre dhe të tillët janë ata që
do të ngadhënjejnë.

7. Ata të cilët nuk e pranojnë besimin,
është njësoj t'i frikësosh ose të mos i
frikësosh, ata prapë nuk do ta pranojnë
besimin.5 

përfiton një iman shumë të fortë dhe veprat e tij, siç janë Namazi dhe të shpenzuarit në rrugën e
Allahut, e përforcojnë më shumë. Çdo hap që vihet në drejtim të Allahut të shpien në drejtim të
Islamit. S'ka Islam pa iman dhe s'ka Iman pa Islam. Sa më të fortë të kesh Imanin, aq vepra të
mira dhe të mëdha do të bësh ti. Çdo hap që vihet e bëhet në drejtim të Allahut është bindje.
Myslimani është ai, veprat e të cilit dëshmojnë se imani i tij është i përsosur. Modeli praktik
është argument i imanit. Vetëm të deklarosh verbalisht se je mysliman por vepra
korrespondente nuk japin një provë, atëherë imani është i kotë. Sa më fort do të jesh mysliman,
aq më shumë do të jesh momin, dhe feja jote do të jetë e pranueshme. Në kohën e sotme besimi
i njerëzve është bërë mjaftë i dyshimtë. E besojnë Zotin por flasin gënjeshtra, bëjnë mëkate,
bëjnë vrasje, bëjnë gjakderdhje, vjedhin dhe plaçkitin etj. Të gjitha këto vepra të largojnë ty
nga Zoti dhe të gjitha këto akte dëshmojnë se nuk je Momin (besimtar). Allahu xh.sh. thotë:
Vraponi në drejtim të Allahut. Ky është Islam që njeriu t'i orientohet vetëm Zotit. Pra,
Myslimani dhe Momini i takojnë një sfere të vetme, mirëpo njëra kërkon dëshminë dhe provën
praktike. Nëse imani është i përsosur, atëherë edhe Islami do të jetë i përsosur. Po ashtu Momin
është ai që e pranon imanin dhe krijon paqe. Ky gjithashtu është edhe atributi i Allahut, i cili u
siguron paqe njerëzve, prandaj edhe njeriu momin duhet të jetë i tillë.
4 Al-Ahiret do të thotë jeta e paskëtajme. Përdoret edhe për një revolucion shpirtëror që do të
paraqitet në të ardhmen. Fjala është për ardhjen e Imam Mahdiut e të Masihut të Premtuar.
Përdoret edhe për ato profeci dhe parashikime që akoma nuk janë realizuar, por do të shfaqen e
do të plotësohen në të ardhmen.
Në Kuran janë përdorur dy fjalë lidhur me Ahiretin. Jekin dhe Iman. Kur është fjala për botën e
Ahretit, përdoret fjala Iman. Po ashtu kur është fjala për botën e Ahiretit, përdoret bashkë me të
edhe fjala ditë. Ndërsa fjala Jekin përdoret për ndonjë ngjarje dhe ndodhi të së ardhmes. Pra, të
besosh Ditën e Ahiretit, i takon Imanit, kurse të kesh besim në ngjarje dhe në plotësimin e
parashikimeve, i takon Jekinit. Prandaj, këtu Allahu thotë Va bil Ahirati Hum Jukenun (kanë
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8. Allahu i vulosi zemrat dhe veshët e
tyre  dhe mbi sytë e tyre është vënë
perde, dhe ata kanë një ndëshkim të
madh.

9. Dhe ka disa njerëz që thonë: Ne e
besojmë Allahun dhe Ditën e Ahiretit,
por në realitet ata nuk besojnë fare.

10. Dëshirojnë t'i mashtrojnë Allahun
dhe besimtarët, por në realitet ata nuk
mashtrojnë askënd, pos vetvetes, mirëpo
ata nuk e perceptojnë.

besim në ato profeci që kanë të bëjnë me ngjarjet e së ardhmes), e jo Va bil Ahirati Hum
Jomenun (Pjesa e Imanit është të kenë besim në Ditën e Ahiretit).

Pra, besimtari gjithnjë ka jekin se Islami do të triumfojë një ditë. Dhe fitorja e Islamit në ditët e
fundit do të shfaqet në këtë botë e jo në botën e Ahiretit. Fjala Ahiret ka shtatë kuptime në
gjuhën arabe. Ne pajtohemi se kjo fjalë përdoret edhe për Botën e Ahiretit. Mirëpo, konteksti
tregon se këtu është fjala për ndodhitë dhe ngjarjet vijuese.
Va lel Ahiratu hejrul laka minel Ula gjithashtu flet për fitoren e Islamit që do të realizohet në
këtë botë e jo në botën e Ahiretit. Profeti i Islamit, Hazret Muhammedi s.a.v.s., thotë:
Shembulli i Islamit është si shembulli i shiut. Askush nuk e di se nisma 
e këtij shiu (pjesa e parë) apo mbarimi i tij (pjesa e Ahiretit që bie në fund) do të jetë më
bekimdhënëse. Fjala është për ngadhënjimin dhe fitoren e Islamit. Sipas Haditheve të Hazret
Muhammadit s.a.v.s. del qartë se Islami do të ketë një fitore në fazën e vet të parë, kurse një
fitore do t'i jepet në të ardhmën që do të jetë fitorja më e madhe se e para. Pra, këtu Hazret
Muhammedi s.a.v.s. e krahason fazën e parë të Islamit me fazën e fundit të tij.

Pra, besimtari ka jekin në një përfundim të shkëlqyeshëm të Islamit. Ahiret do të thotë: Ajo që
vjen më vonë. Kjo fjalë mund të përkthehet në shumë konotacione (kuptime). Çdo çast vijues i
Islamit do të jetë më i mirë se i kaluari. Ky kuptim i jep një status madhështor Profetit Hazret
Muhammedi s.a v.s. Kushdo qoftë le të jetë instrument apo vegël për fitoren e Islamit, krenaria
dhe merita i takon vetëm Hazret Muhammedit s.a.v.s. Dhe kjo kohë u takon Ahirinëve. Shikoni
çfarë thotë Allahu xh.sh.: Sunnatul minel Avvalin dhe Sunnatul minel Ahirinë. Kalilen minel
Avvalin dhe kalilen minel Ahirinë. Ky shpjegim dhe komentim  ka rrënje të thella në Kuran. Va
lel Ahiratu hejrum laka minel Ula ka të bëjë me premtimin e fitores së Islamit që jepet me këto
fjalë: Le juz-hirahu aladdini kullihi. Pra, Ahireti këtu tregon përfundimin e Islamit. Faza e parë
është faza e Hazret Muhammedit s.a.v.s., ndersa faza e dytë është faza e shërbëtorit të tij, Imam
Mahdiut a.s.
 
5  Derisa nuk e ndërrojnë gjendjen e tyre.
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11. Në zemrat e tyre ka një sëmundje,6

mandej Allahu ua shtoi sëmundjen e
tyre, dhe për ta ka një ndëshkim të
dhembshëm për shkak se gënjenin.

12. Dhe atyre u thuhet: Mos krijoni
çrregullim nëpër tokë! Ata thonë: Ne
j e m i  v e t ë m  p a q e d a s h ë s  d h e
përmirësues.

13. Dëgjoni! Ata në të vërtetë janë
çrregullues, por këtë nuk e kuptojnë.

14. Dhe kur u thuhet: Besoni si besuan
njerëzit! Ata thonë: A të besojmë ashtu
sikurse besuan mendjelehtët? Mbani
mend, ata në realitet janë mendjelehtë,
por s'e dinë.

15. Dhe kur i takojnë besimtarët thonë:
Ne e pranuam besimin; por kur takohen
me parinë7 e tyre thonë: Ne në realitet
jemi me ju, ne vetëm po tallemi me
besimtarët.

16. Allahu do t'i ndëshkojë për talljet e
tyre dhe do t'u japë një afat të bredhin
verbërisht në rebelizmin e tyre.8 

17. Të tillë janë ata të cilët e kanë blerë

6  Sëmundja e tyre u shtua edhe më shumë kur e panë zhvillimin dhe përparimin e Islamit.
7  Fjala Shejtan (shumësi Shejatinë-Djalli) përdoret edhe për udhëheqësin, liderin e prijësin.
8 Ajeti nuk tregon se Zoti i dënon ata, por mospranimi i hidajetit është rezultat i aksioneve të
tyre.

8
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paudhësinë në vend të hidajetit, por kjo
tregti e tyre nuk u solli kurrfarë dobie e
as nuk u përudhën ata.

18. Shembulli i tyre është si shembulli i
atij që ndezi një zjarr dhe kur ai sapo e
ndriti rrethin e tij, Allahu e shoi atë zjarr
dhe i la (ata ndezës) në errësira (të
thella), kështu që s'mund të shikonin gjë
(nuk gjenin ndonjë rrugë shpëtimi).

19. Ata janë të shurdhër, memecë dhe të
verbër, andaj nuk do të kthehen (në
drejtim të hidajetit).

20. Ose shembulli i tyre është si shiu i
rrëmbyeshëm që bie prej  reve të
përcjella me errësirë, bubullimë dhe me
vetëtimë, dhe ata  për shkak të vetëtimës
dhe nga frika e vdekjes i vënë gishtat e
tyre në veshët e tyre. Pa dyshim Allahu
do t'i shkatërrojë mosbesimtarët.

21. Mund të ndodhë që vetëtima
pothuajse t'ua rrëmbejë të pamurit e
tyre, dhe sa herë që ajo u shkreptin ata
fillojnë të ecin në të, dhe kur errësohet
mbesin aty. Dhe sikur të donte Allahu,
do t 'ua merrte të dëgjuarit  dhe të
pamurit. Vërtet, Allahu ka fuqi të bëjë
çka do Ai.

22. O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj, i
cili ju krijoi juve edhe ata që ishin para
jush që të shpëtoni prej së keqes (që të

9
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bëheni muttaki).9 

23. Adhurojeni Atë Zot që për ju e bëri
tokën shtrat dhe qiellin kulm, dhe prej reve
zbriti ujë me anën e të cilit Ai ju furnizoi
me pemë të ndryshme, si ushqim për ju,
pra duke ditur (këto fakte) mos i shoqëroni
askënd Atij si shok (partner).10 

24. Dhe nëse dyshoni rreth asaj që Ne ia
diktuam robit Tanë, atëherë përpiloni
ndonjë kaptinë të ngjashme si kjo (e
Kuranit) dhe i thërrisni ndihmësit tuaj,
pos Allahut, nëse jeni të vërtetë. 

25. Por, nëse nuk do ta përpiloni dhe
kurrë nuk do ta përpiloni atë, atëherë
ruajuni zjarrit, lënda djegëse e të cilit do
të jenë njerëzit dhe gurët11 dhe i cili është
i përgatitur për mosbesimtarët.

26. Dhe u jepni lajm të gëzuar atyre që
besuan dhe bënë vepra të mira se do të
kenë kopshte (Xhenete) ku rrjedhin
lumenj. Kurdoherë që u jepet ushqim

9 Ky është urdhëri i parë që Allahu na dha. Ky urdhër është për të gjithë njerëzit e botës e jo
vetëm për arabët. Kjo do të thotë se Islami është religjioni universal.

10 Ajeti do të thotë se si një ndërtesë a një pullaz u jep mbrojtje atyre që banojnë në të, ashtu
edhe planetet e universit shërbejnë për mbrojtjen e planetit tonë (tokë). Ata që studiojnë
shkencën e dinë se si trupa të rëndë qiellorë vrapojnë në të gjitha anët e tokës për ta bërë tokën
të qëndrueshme e të sigurtë. Këtu është një fshehtësi se përsosmëria e botës materiale varet mbi
koordinimin e forcave tokësore dhe qiellore.
11 Fjala Al-hixhara (gurë) përdoret edhe për liderët. Kjo do të thotë se idhujtarët dhe liderët e
tyre do të hidhen në zjarr.

10
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nga frutat e tij (xhenetit), ata do të
thonë: Një ushqim i tillë na është dhënë
neve edhe më parë. Dhe atyre do t'u
jepet ushqim i ngjashëm. Ata aty do të
kenë edhe shoqe të pastra dhe aty do të
jetojnë përgjithmonë.12 

27. Allahut nuk i vjen turp të paraqesë
çfarëdo shembulli aq të vogël sa
mushkonja ose të atij që është mbi të.13 

Ata që janë besimtarë, e dinë se ai është i
vërtetë nga Zoti i tyre, ndërsa
mosbesimtarët thonë: ç'deshi Allahu me
anë të këtij shembulli? Ai me këtë i
devijon shumë njerëz, dhe i përudh shumë,
por Ai nuk e devijon nga rruga e drejtë
askënd, pos të pabindurve.

28. Të cilët e thyejnë besën që i kanë
dhënë Allahut, pasi e lidhën, dhe e
këpusin atë për lidhjen e së cilës Allahu
i  urdhëroi ,  dhe të  c i l ë t  kr i j ojnë
çrregullime në tokë.Të tillët janë ata që
pësojnë humbje.

11
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�
12 Kurani na tregon se çdo krijesë për zhvillimin e vet ka nevojë për shoqe. Ashtu edhe në
Xhenet besimtarët e besimtaret do të kenë shoqe për zhvillimin e tyre shpirtëror. Çfarë do të
jenë shpërblimet e Ahiretit? Askush nuk e di. Kurani deklaron haptazi se mendja e njeriut është
larg që të kuptojë natyrën e atyre shpërblimeve. Edhe Profeti i Shenjtë ka thënë: Asnjë sy nuk i
ka parë ato e asnjë vesh nuk ka dëgjuar për to e as mendja e njeriut nuk mund t'i imagjinojë.
(Buhari). Kurani flet me gjuhë metaforike, përndryshe bekimet e botës vijuese nuk kanë asgjë
të përbashkët me bekimet dhe me sendet e kësaj bote. Po ashtu, kopshtet e përfaqësojnë fenë,
kurse lumenjtë përfaqësojnë veprat e mira të njeriut. Kopshtet s'mund të jenë të lulëzuara pa
lumenjtë, ashtu edhe besimi (feja), pa vepra të mira, nuk vlen gjë. Prandaj, besimi dhe veprat e
mira janë të pandashme për të fituar shpëtimin.
13 Këtu është fjala për ato mikrobe të cilat mushkonja i mban mbi vete. Kjo do të thotë se
Allahut nuk i vjen turp të përmendë shembullin e mushkonjes ose të asaj që është shumë e
shumë më e vogël se mushkonja.
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29. O njerëz, si i mohoni urdhërat e
Allahut, ju keni qenë të vdekur dhe Ai
ju ngjalli, dhe një ditë do t'ju japë
vdekjen dhe prapë do t'ju ringjallë, dhe
atëherë do të ktheheni tek Ai.14

30. Allahu është Ai i cili për të mirën
tuaj krijoi gjithçka që ekziston në tokë,
mandej iu drejtua qiellit dhe i përsosi
shtatë15  qiej, dhe Ai ka dijen perfekte
dhe e përkryer për çdo gjë.

31. Dhe kujtoje kohën, o njeri, kur Zoti
yt u tha engjëjve: Unë po shkoj të caktoj
një zëvendës nëpër tokë. Ata thanë: A
do të krijosh njerëz të atillë që do të
krijojnë çrregullime dhe do të bëjnë
gjakderdhje në të,16  kurse ne Të
madhërojmë Ty,17  Të lavdërojmë Ty18

dhe të konsiderojmë Ty të Shenjtë!
Allahu tha: Unë e di atë që ju nuk e
dini.19 

12
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�

14 Ky ajet tregon se jeta e njeriut nuk merr fund me vdekjen fizike, sepse në këtë rast krijimi i
njeriut do të ishte vetëm një argëtim dhe do të mbetej i paqëllimtë. Kurse Zoti e krijoi njeriun
me një qëllim të veçantë dhe krijoi për të një jetë më të mirë, më të plotë e të amshueshme që
do t'i jepet atij pas vdekjes së tij fizike.
15 Numri shtatë në gjuhën arabe përdoret për të shprehur përsosëmërinë e diçkaje dhe numra të
atillë  janë shtatëdhjetë a shtatëqind.
16 Engjëjt nuk e kundërshtuan vendimin e Allahut kur Ai vendosi të krijojë Ademin, si
zëvendës nëpër tokë, por ata e shprehën habinë e tyre rreth atyre gjakderdhjeve, çrregullimeve
dhe ngatërresave që do të shfaqeshin në tokë me paraqitjen e Ademit a.s. si Profet i Zotit. 
17 Tesbih përdoret për glorifikimin e atributeve të Zotit.
18 Tekdis përdoret për glorifikimin e veprave të Zotit.
19 Ademi që ka jetuar para 6000 vjetësh, konsiderohet si njeri i parë i krijuar prej Zotit. 
Mirëpo, kjo pikëpamje nuk përputhet me Kuranin. Bota ka kaluar nëpër ciklone të ndryshme të
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32. Dhe Allahu ia mësoi Ademit të
gjithë emrat,20 mandej ata ua paraqiti
engjëjve dhe u tha: Më tregoni emrat21 e
tyre, nëse jeni duke thënë të vërtetën!22 

33. Ata thanë: Ti je i Shenjtë! Ne s'kemi
kurrfarë dije pos asaj që na mësove Ti,
dhe pa dyshim Ti je i Gjithëdijshëm dhe
i Mençur.

34. Allahu tha: O Adem, tregoju emrat e
tyre! Pra, kur ai ua tregoi emrat e tyre,
Allahu tha: A nuk ju kam thënë se Unë i
di më së miri fshehtësitë e qiejve dhe të
tokës dhe Unë e di atë që e zbuloni ju
dhe që e mbani të fshehtë?

35. Dhe kujtojeni kohën kur u thamë
engjëjve: Binduni para Ademit23 dhe ata
të gjithë u bindën përveç Iblisit.24  Ai
r e f u z o i  t ë  b i n d e t  d h e  s h p r e h u
arrogancën; ai ishte ndër mosbesimtarët.

13
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krijimit e të qytetërimit, dhe Ademi, zëvendësi i racës së tanishme, është vetëm lidhja e parë e
ciklonit të tanishëm, e jo njeriu i parë ndër krijesat e Allahut. Nuk mund të themi se raca
njerëzore që jetoi para Ademit qe zhdukur tërësisht para lindjes së Ademit, por është e mundur
që disa gjenerata të racës së vjetër të kenë mbetur dhe Ademi ishte njeri prej tyre. Vetë fjala
zëvendës (kalif) tregon se ekzistonin njerëzit dhe që jetonin në tokë para Ademit, për
udhëzimin e të cilëve erdhi ai. Në Kur'an nuk flitet se Ademi ishte njeriu i parë, por ishte
pejgemberi i parë. Vetë shkenca ka vërtetuar dhe arkeologët kanë zbuluar atë dëshmi që
tregojnë se njeriu rrjedh prej miliona vjetësh.
20 Të gjithë do të thotë të nevojshëm.
21 Asma është shumësi i fjalës ism që do të thotë emër, atribut, shenjë a simbol i diçkaje.
22 Kjo do të thotë se Zoti i mësoi Ademit dijen rreth atributeve të Tij, pa të cilat njeriu s'mund
të fitojë dijen hyjnore e as afërsinë e Zotit.
23 Ajeti do të thotë t'Më bëni sexhde Mua në shenjë falënderimi që e krijova Ademin e jo t'i
bëni sexhde Ademit, sepse, sipas mësimeve të Kuranit, sexhdeja nuk i bëhet askujt pos Allahut.
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36. Dhe Ne i thamë (Ademit): O Adem,
ti dhe bashkëshortja jote  banoni në
kopsht25  dhe hani lirisht nga frutat e tij
ku të doni, por mos iu afroni asaj
peme,26  se do të bëheni mizor ndaj
vetvetes.

14
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24 Iblisi rrjedh prej fjalës Ablasa që do të thotë: virtyti i tij ra poshtë, 2) ai e humbi shpresën në
mëshirën e Zotit, 3) u këput shpirtërisht dhe 4) u habit dhe nuk ka aftësi ta gjejë rrugën e drejtë.
Në bazë të këtyre kuptimeve Iblis do të thotë ai që ka vese të këqija, i dëshpëruar, i dëbuar e i
larguar nga mëshira e Allahut. Iblisi është i ndarë prej Shejtanit, sepse kur Zoti e përmend
ngjarjen e Ademit në Kuran, i përmend paralelisht të dy - Iblisin dhe Shejtanin. Kur është fjala
për bindjen e Ademit, përmendet Iblisi, por kur është fjala për dëbimin e tij nga Xheneti,
përmendet Shejtani. Sipas Kuranit, Iblisi ishte i aftë e i pavarur ta dëgjojë ose të mos e dëgjojë
Zotin (7:12,13).
Kurani lidhur me Shejtanin dhe me Iblisin thotë: Ai ka qenë prej xhindëve. Nëse studiojmë
mirë dhe thellë Kuranin, atëherë na paraqet një fakt i kristaltë që Shejtani është shpirti i
mëkatit, që është krijuar prej zjarrit. Sipas idiomit të gjuhës arabe nuk është e domosdoshme që
ai të krijohet prej zjarrit, por fjala është për reflektimin e karakterit të tij. Kjo do të thotë se ai
mban në vete cilësitë e zjarrit. Si flitet në shumë vende se ai ose ajo është krijuar prej baltës a
prej zjarrit apo prej ndonjë metali a materiali, tregon qartë se fjala është për karakterin e tij. Kur
themi se Shejtani është krijuar prej zjarrit, kjo do të thotë se ai e posedon natyrën rebeluese të
zjarrit. Përndryshe, kjo do të thotë që çdo person tek cili vjen Shejtani duhet të digjet. A ndien
njeriu ndonjë nxehtësi a ngrohtësi kur i afrohet dhe i prek Shejtani, kur ai bën ndonjë mëkat
apo vepër të keqe? Çudi që shumë dijetarë dhe hoxhallarë të kësaj kohe nuk e kuptojnë këtë
realitet e as nuk dëshirojnë bile të kuptojnë! Kur gjuha arabe vetë flet dhe dëshmon për këto
kuptime, atëherë pse të mos i pranojmë kur edhe janë të logjikshme! Pra, fjala shejtan i referon
njerëzit rebelë dhe të pabindur. Për sa i përket xhinit (xhindit) se është krijuar prej zjarrit, mund
të bindemi dhe pajtohemi, sepse fjala xhin përdoret për baktere dhe kjo ka të bëjë me
Firotopebaktere. Pra, Kuranin duhet ta kuptojmë sipas kontekstit. Por kur fjala xhin përdoret
për njerëzit, atëherë kuptohet se fjala është për ata njerëz dhe popuj që mbajnë me vete cilësitë
e zjarrit, janë të ashpër të vrazhdë dhe të papërkulshëm e të pabindur. Ç'është Iblisi? Ngjarja e
Iblisit, e përmendur në Kuran, tregon qartë se fjala është për një qenie që mund të bisedojë me
dikë dhe mund t'ia përcjellë mesazhin dhe që me anë të bisedave mund ta mashtrojë dikë. Iblisi
vetë nuk ishte engjëll. Siç binden para Allahut, të gjitha ligjet natyrore dhe çdo ligj ka një anë e
kundërt, si p.sh. dita ka natën, drita ka errësirën. Ashtu Iblisi është ana e kundërtë e engjëllit.
Iblisi apo shejtani janë ata njerëz që ecin kundër ligjeve të Zotit dhe nuk i binden Atij. Errësira
është vetëm rezultat i mungesës së dritës. Aty ku  nuk ka dritë, do të jetë errësirë. Në të njëjtën
mënyrë, të bindurit është dritë dhe kush nuk do të bindet, do të mbetet në errësirë dhe do të
titullohet shejtan.  Kur shejtani (shpirti i keq) e gjen një strehim te ndonjë njeri dhe e okupon
dhe e bën atë si është ai vetë, d.m.th. mashtrues, i pabesë, rebel, gënjeshtar, destruktiv, imoral
dhe i pandershëm, atëherë ai njeri bëhet Iblis. Iblisi, sipas Kuranit, është personifikimi i
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37. Por, shejtani me anë të "Pemës së
ndaluar" i mashtroi ata të dy  dhe i
largoi prej atij vendi ku banonin ata.

15

SURE 2                                        AL-BAKARA                                KAP. 1

shejtanit. Studimi i Kuranit na tregon se shejtani ka  pjellë shumë pasardhës (fëmijë). Pra,
Iblisi, shejtani dhe qenie njerëzore s'mund të ndahen prej njëri-tjetrit. Në bazë të veprave të
njeriut shihet shejtani dhe Iblisi. Emri i dytë i Nefsit Ammarah (nefs që të ngacmon ty për vepra
të këqija) është shejtani. Profeti i Islamit, Hazret Muhammedi s.a.v.s. thotë se shejtani i çdo
njeriu sillet në gjakun e tij, mirëpo shejtani im është bërë mysliman.  Pra, ky është argument i
mjaftueshëm se shejtani që sillet në gjakun e njeriut është Nefsi ammarah. Vërtet, ai që e
mposht egon e vet, ai me të vërtetë e mposht shejtanin. Hazret Muhammedi s.a.v.s. ishte
Mësuesi ynë i cili e mbyti dhe e mposhti egon e vet. Pra, mund të themi se Iblisi është ajo qenie
e parë njerëzore që ishte bërë pre e parë e shejtanit. Pa dyshim, disa njerëz bëhen personifikim
të shejtanit, për shkak të veprave të tyre, kurse disa njerëz bëhen personifikim të engjëjve, për
shkak të veprave të tyre. Dhe kjo ndodh në çdo kohë e periudhë. Abu Xhahli dhe Ukaba etj
kanë qenë Iblisë të asaj kohe. Kurani flet se Iblis lind fëmijë. Kjo do të thotë se fjala është për
qenie njerëzore. Iblisi dhe Shejtani janë krijuar prej zjarrit. Ata ishin krijuar para krijimit të
njeriut. Kjo jetë jona është tërësisht ndryshe nga ajo jetë që është krijuar në fillim. Shumë
mikrobe dhe baktere, që gjithnjë ekzistonin në çdo kohë dhe ekzistojnë edhe sot në trupin tonë
fizik dhe ne bëjmë përpjekje dhe mundime të mëdha për t'i mposhtur, por nuk mposhten e as
nuk dorëzohen. Të tillat janë llojet e Iblisit, që ekzistonin në tokë shumë më herët se jeta jonë.
Ademi është krijuar prej baltës tingëllonjëse që do të thotë se njeriu ka aftësi të lakohet e ta
trajtojë veten sipas dëshirës. Ka natyrën e bindjes dhe të përkuljes. Po ashtu kur thirret ai,
dëgjon dhe përgjigjet.
25 Al-Xhan'na (kopsht a parajsë) në këtë ajet nuk tregon parajsën, por është përdorur në
kuptimin e thjeshtë të fjalës që tregon vend të bukur si kopsht, ku banonte Ademi. Sepse
xheneti është ai vend që nuk ekziston në tokë e askush s'mund të dalë prej tij, nëse hyn njëherë
në të. Pra, sipas hulumtimeve të bëra, ai vend ishte afër Babilionit në Irak (Encik. Britanike).
Ademi jetonte në xhenet. Ky është mendim i përhapur te shumë dijetarë e komentatorë të
Kuranit. Mirëpo, Kurani na jep mësim të qartë se Ademi lindi në tokë e jo në ndonjë vend tjetër
jashtë tokës. Nëse xheneti i tij është një vend tjetër, përveç tokës, siç mendojnë disa dijetarë,
atëherë duhej që Ademi të lindte aty, ose mund të themi se ai lindi në tokë dhe më vonë Zoti e
çoi në një vend të largët jashtë tokës. Mirëpo, Kurani nuk e përmend këtë. Sipas Kuranit ai
është lindur në tokë. Dhe ai xhenet ku jetonte ai ishte nëpër tokë. Ç'është xheneti? Është një
kopsht me pemë e me gjelbërim. Kurani thotë se Ademi lindi në atë xhenet ku bashkë me pemë
të pastra ka pasur edhe pemë jo të pastra. Dhe Allahu xh.sh. e porositi Ademin që të hajë nga
pemët e pastra dhe të mos i afrohet pemës së ndytë e të papastër. Cilat janë ato pemë të pastra
që rezultojnë vepra të pastra e të mira, dhe cilat janë ato që rezultojnë mëkate dhe vepra të
ndyta? Përgjigjen e kësaj pyetjeje na jep Kurani. Kurani thotë se pema e pastër është ajo pemë
që del nga dashuria e Zotit dhe degët e saj arrijnë deri në qiell, ndërsa rrënjet e saj janë shumë
të thella nën tokë dhe që u jep pemë dhe fruta në të gjitha epokat e në të gjitha stinet. Kjo
tregon se robët e vërtetë të Zotit gjithnjë shartohen me Zotin dhe vaditen nga uji i Vahit (diktim
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Dhe Ne u thamë: Dilni prej këtu! Disa
prej jush janë armiq të disa të tjerëve,
dhe për ju në tokë ka vendbanim dhe
mjete jetese për një kohë të caktuar.27 
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Hyjnor). Ky diktim Hyjnor nuk ka ndonjë kohë të caktuar. Njeriu i tillë jeton në këtë situatë në
mënyrë të përhershme. Pra, Sheriati dhe diktimi Hyjnor, me të vërtetë, është xheneti i Zotit.
Nëse do të rrini brenda kufijve të Sheriatit, ju do të keni xhenet dhe vetëm xhenet. Po, nëse do
t'i tejkaloni kufijt e Sheriatit dhe do të hani pemë të pa pastër d.m.th. do t'i mohoni dhe do t'i
shkelini porositë dhe urdhërat e Zotit, atëherë do të vuani dhe do ta shkatërroni xhenetin tuaj
dhe do të privoheni nga ai. Pra, fjala xhenet këtu e referon Sheriatin. 
  Gjethet e xhenetit e referojnë diktimin Hyjnor. Ato ishin gjethet e urdhërave Hyjnore dhe ishte
petku i devotshmërisë. Nuk është fjala për petka materiale e as për gjethe normale. Faktikisht,
kur një popull nuk vepron sipas urdhërave të Allahut, dënohet. Dhe në këtë dënim shpesh edhe
njerëz të mirë e të devotshëm bluhen e shkatërrohen ose pësojnë  dëm. Kur Ademi ka bërë
mëkat, ai u pendua dhe kërkoi falje prej Zotit dhe Allahu e fali atë. Atëherë përse Allahu i dëboi
nga xheneti? Konteksti na tregon se nuk është fjala për ndonjë xhenet jashtë tokës, por fjala
është për jetën e kësaj toke. Shikoni! Allahu thotë: Dilni ju të gjithë nga këtu! Mëkatin e bëri
Ademi, mirëpo përjashtohen dhe dëbohen të gjithë njerëzit e asaj kohe. Kjo tregon se Ademi ka
gabuar dhe të gjithë ndjekësit e tij e ndoqën atë gabim, atëherë pësuan dëm dhe i lajtën duart
nga paqja e nga qetësia. Paqja është emri i xhenetit. Ashtu sikurse ndjekësit e Hazret Musait
a.s. gati 40 vjet nuk e respektuan porosinë e Musait, vuajtën shumë. Në të njëjtën mënyrë,
Allahu e kishte falur Ademin por populli i tij nuk e adoptuan rrugën e drejtë dhe u dëbuan nga
paqja e sigurimi. Njerëzit zakonisht mendojnë se Ademi ishte njeri i parë, prandaj e
keqkuptojnë ajetin. Ademi ishte profeti i parë. Ai kishte përfituar gjendjen e përkryer të brezit
njerëzor, andaj fitoi gradën e profetit. Pra, Ademi ishte njeri i parë, i cili duke përparuar dhe
duke kaluar nëpër faza të ndryshme të evolucionit arriti në këtë pozitë dhe fitoi gradën e një
profeti. Përndryshe njerëzimi rrjedh prej miliona vitesh. Po ta studioni mirë Kuranin, do të
kuptoni tërë këtë temë. Në një vend Allahu duke iu drejtuar profetit H. Muhammedit s.a.v.s.
thotë: Kush prej jush do të ndjekë shejtanin, ai do të përjashtohet nga xheneti. Shtrohet pyetja
se nëse stërgjyshët janë dëbuar nga xheneti, atëherë si dikush mund të përjashtohet kur nuk
jeton më në xhenet? Kurse Kurani haptazi deklaron për xhenet se askush nuk do të përjashtohet
nga xheneti, kur njëherë hyn në të. Pra, kuptohet se fjala është për jetën tonë në tokë. Duhet të
mbani mend se kur vjen një profet në botë, krijohet një xhenet. Ata që e ndjekin, rrinë në
xhenet, por ata që e mohojnë dhe dalin jashtë rrethit të tij, dëbohen dhe përjashtohen nga
xheneti. Njerëzit e tillë nuk do të kenë as paqe e as qetësi.
26 Sipas Biblës pemë e ndaluar ishte pemë e dijes së të mirës e të keqes, por, sipas Kuranit, pas
ngrënies së pemës së ndaluar, Ademi dhe Hava mbeten lakuriq, gjë që dëshmon se ajo pemë
ishte burim i së keqes që u bë shkak i shfaqjes së dobësisë së Ademit. Kurani dhe Bibla të dy
pajtohen rreth kësaj pikëpamjeje se ajo pemë e ndaluar nuk ishte ndonjë pemë e vërtetë, por qe
një simbol.  
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38. Atëherë Ademi mësoi disa lutje prej
Zotit të vet dhe iu lut, e Allahu iu
drej tua me mëshirë.  Vërtet ,  Ai u
drejtohet me mëshirë njërëzve  dhe Ai
është shumë i Mëshirshëm.

39. Atëherë Ne u thamë: Dilni prej këtu
ju të gj i thë! Dhe mbani mend se
kurdoherë që t'ju arrijë hidajeti  prej
Meje, atëherë ata që do ta ndjekin
hidajetin tim nuk do të kenë as frikë28 e
as s'do të pikëllohen.

40. Por, ata të cilët nuk do ta pranojnë
besimin dhe do t'i përgënjeshtrojnë
ajetet Tona do të hidhen në zjarr ku do
të jetojnë për një kohë shumë të gjatë.29 

41. O bijtë e Israelit,30  kujtojeni favorin
Tim që e bëra ndaj jush dhe plotësojeni
konventën (marrë- veshjen) që e keni
bërë me Mua,  edhe Unë do ta plotësoj
konventën (marrëveshjen) Time të bërë
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27 Kurani nuk i jep përkrahje pikëpamjes së ngritjes së dikujt nëpër qiell. S'ka njeri, sipas
Kuranit, që mund t'i ngjitet qiellit.
28 Kauf (frikë) përdoret për të ardhmen, kurse huzn (pikëllim) përdoret për të kaluarën.
29 Hum Fiha haledun Aty ata do të jetojnë përgjithmonë. Kur kjo shprehje përdoret për banorët
e xhenetit ka kuptim se ata aty do të banojnë përgjithmonë, ndërsa kur përdoret për banorët e
xhehenemit ka kuptim se aty ata do të jetojnë për një kohë shumë të gjatë, sepse xhehenemi
është vendbanim i përkohshëm. Sipas të thënave të Hazret Muhammadit s.a.v.s., do të vijë një
kohë kur askush nuk do të mbetet në xhehenem. Prandaj, e përktheva: ku do të jetojnë për një
kohë shumë të gjatë që tërësisht përputhet me mësimet e Islamit.   
30 Israeli (Izraeli) është emri i dytë i Hazret Jakubit a.s  biri i Hazret Is-hakut a.s. Fjala Israil kur
përdoret në Kuran, ka tri kuptime: Brezi i Jakubit, vetë Jakubi dhe persona të drejtë që i
frikësohen Allahut.
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me ju, dhe duhet të keni frikë vetëm
prej Meje!

42. Dhe besoni atë (mësim) që e zbrita
Unë  dhe që e vërteton atë që e keni ju
dhe mos u bëni mohues të parë të tij,
dhe mos i ndërroni (shitni) ajetet e Mia
me pak të holla dhe frikësoheni vetëm
prej Meje.

43. Dhe mos e përzieni gënjeshtrën me
të vërtetën e as mos e fshihni qëllimisht
të vërtetën.31 

44. Faleni  Namazin dhe paguani
Zakatin dhe adhurojeni Allahun bashkë
me ata që e adhurojnë.

45. A i urdhëroni të tjerët të bëjnë vepra
të mira, kurse veten tuaj po e harroni?
Edhe pse e lexoni Tevratin, prapë
s'punoni me mend?

46. Dhe kërkoni ndihmë (prej Allahut)
me anë të durimit e të lutjes (Namazit),
pa dyshim një punë e tillë është shumë e
vështirë, por jo për ata që i përulen
shpirtërisht Allahut,

47. Të cilët e dinë se (një ditë) do të
takohen me Allahun e tyre dhe se tek Ai
do të kthehen.

18

SURE 2                                        AL-BAKARA                                KAP. 1

��

31 Këtu jehuditë ndalohen ta përziejnë të vërtetën me të pavërtetën, duke cituar ajetet nga Libri i
tyre dhe duke u dhënë interpretim të gabueshëm, dhe ndalohen ta fshehin të vërtetën, siç e
fshihnin profecinë e ardhjes së Profetit të Shenjtë Muhammadit s.a.v.s.
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48. O bijtë e Izraelit, kujtojeni favorin
Tim që bëra ndaj jush dhe Unë ju bëra
popull të lartësuar ndaj popujve të asaj
kohe.

49. Dhe ruajuni prej ditës kur asnjë shpirt
nuk do t'i japë kurrfarë ndihme shpirtit
tjetër, e as nuk do të pranohet prej tij
ndonjë ndërmjetësim, e as nuk do të
pranohet ndonjë kompensim dhe as nuk
do të ndihmohen fare.

50. Dhe kujtojeni kohën kur Ne ju
shpëtuam prej popullit të Faraonit,32  i
cili bënte torturime të dhembshme
kundër jush. Ata i mbytnin bijtë tuaj e i
mbanin të gjallë gratë tuaja. Dhe në këtë
keni pasur një sprovë të madhe nga Zoti
juaj.

51. Po ashtu kujtojeni kohën kur për ju
e ndamë detin33 dhe ju shpëtuam,
ndërsa i përmbytëm ithtarët e Faraonit e
ju i shihnit.34 

52. Dhe kur i premtuam Musait për
dyzetë netë, atëherë në mungesë të tij ju
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32 Faraoni nuk është emri i ndonjë monarku të veçantë. Sundimtarët e Nilit e të Aleksandrisë
quheshin Faraonë. Hazret Musai a.s. u lind në regjimin e Faraonit Rameses, dhe u detyrua ta
braktisë Egjiptin bashkë me Israelitët. Faraoni shtypte dhe bënte tortura të mëdha kundër Bijëve
të Israelit; ua mbyste meshkujt, kurse femrat ua linte të jetonin. Ai ishte tiran i vërtetë.
33 Ky incident tregon kohën kur Hazret Musai a.s nën komandën hyjnore i udhëhoqi Izraelitët
nga Egjipti për në Kinan. Mirëpo, Faraoni kur mori lajmin e shpërnguljes së tyre, i ndoqi ata
me anë të ushtrive të veta dhe kështu u mbyt në det.
34 Fjala është për baticën e zbaticën.
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keni filluar ta adhuroni viçin, duke bërë
mizori e padrejtësi ndaj vetvetes.35 

53. Mandej, pas kësaj Ne ju falëm që të
jeni mirënjohës.

54. Dhe kujtojeni kohën kur ia dhamë
Musait Librin dhe Furkanin36 që të
gjeni rrugë të drejtë.

55. Dhe kujtojeni kohën kur Musai i tha
popullit të vet: O populli im, ju e keni
tepruar ndaj vetes, duke e zgjedhur
viçin për adhurim, pra i drejtoheni
Krijuesit tuaj dhe mbytni dëshirat tuaja
të këqija.37   Kjo do të jetë më mirë për
ju në sy të Krijuesit tuaj. Pra (kur keni
bërë metani-u penduat) Allahu ju
drejtua me mëshirë. Vërtet, Ai e pranon
shumë pendimin (metaninë) dhe është i
Mëshirshëm.

56. Dhe kujtojeni kohën kur keni thënë:
O Musa, ne nuk do të të besojmë ty
derisa të mos shohim Allahun haptazi,
atëherë një ndëshkim i tmerrshëm ju
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35 Musai a.s themelues i Jehudizmit, i cili i shpëtoi israilianët nga tirania e Faraonit, ka qenë
profeti më i madh israilian. Sipas të dhënave biblike, ai jetoi nja 500 vjet pas Profetit Ibrahim
a.s dhe 1400 vjet para Krishtit, Ai ka qenë Profet sheriatbartës - e solli Tevratin.
36 Furkan do të thotë argument, agim dhe mëngjes. Ajeti tregon se Zoti jo vetëm që i dha
Musait Librin, por edhe disa shenja dhe argumente që e dallonin të vërtetën nga  e pa vërteta.
37 Anfosakum, dëshirat tuaja të këqija, motivet dhe tendencat e ulëta. Disa përkthyes dhe
komentatorë kanë shkruar: mbytni vetveten ose bëni vetëvrasje. Ky përkthim nuk është i drejtë,
sepse vetëvrasja është haram në Islam.
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zuri dhe ju e shihnit me sytë tuaj
(konsekuencën e veprave tuaja).

57. Pastaj, pas shkatërrimit tuaj (që i
ngjante vdekjes), ju ngritëm që të jeni
mirënjohës.

58. Dhe Ne bëmë që retë t'ju bëjnë hije,
dhe ju furnizuam me Manna38  dhe
Salva39 duke ju thënë: Hani nga të mirat
që ju furnizuam. Dhe (duke mos i
respektuar urdhërat Tona) ata Neve nuk
Na bënë kurrfarë dëmi, por dëmtuan
vetveten.

59. Dhe kujtojeni kohën kur ju thamë:
Hyni në këtë vendbanim dhe hani
mjaftueshëm prej nga të doni dhe hyni
në portë (të këtij vendbanimi) duke u
bindur dhe duke thënë: O Zot, na
lehtëso barrën tonë (na fal mëkatet
tona). Ne do t'jua falim mëkatet tuaja,
dhe  bami rë sve  do  t 'ua  sh to j më
shpërblimin.

60. Dhe mizorët e ndërruan atë, që u
ishte thënë, me një fjalë tjetër. Pra, Ne
lëshuam prej  qiellit një ndëshkim
kundër atyre që ishin mizorë, sepse ata
ishin të padëgjueshëm.
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38 Manna do të thotë favor ose dhuratë, çdo gjë që fitohet pa pengesë e vështirësi, mjalt apo
vezë dhe tranguj (kastravecë).
39 Salva është një zog (shkurtëza), mjalti, gëzimi dhe kënaqësia.
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61. Dhe kujtojeni kohën kur Musai
kërkoi ujë për popullin e tij dhe Ne i
thamë: Rrihe shkëmbin me shkopin
tënd! Atëherë u shpërthyen dymbëdhjetë
kroje dhe secili fis u njoftua për vendin
ku do të pinte ujë. Dhe u thamë: Hani
dhe pini nga bereqeti i Allahut dhe mos
krijoni çrregullim nëpër tokë, duke u
bërë të padrejtë!

62. Dhe kujtojeni kohën kur ju thatë: O
Musa, ne s'mund të durojmë vetëm me
një ushqim, pra lute Zotin tënd për ne
që Ai të na furnizojë me çfarë mbin në
tokë prej perimeve të saj, prej trangujve,
prej hudhrave, prej thjerrëzave dhe prej
qepëve! Musai tha: A doni të ndërroni të
mirën me atë që është e pavlefshme?
Shkoni, pra në ndonjë qytet, se aty do ta
gjeni atë që kërkoni ju! Dhe ata i zuri
poshtërimi dhe skamja dhe u bënë pre e
ze më r i mi t  t ë  A l l a h u t ,  s e p s e  i
përgënjeshtronin Shenjat e Allahut dhe
mbytnin40 Profetët pa kurrfarë të drejte.
Kjo ndodhi për shkak se ata shfaqën
rebelizmin dhe se e tepruan.  

63. Vërtet, ata që besuan, dhe jehuditë
dhe të krishterët dhe sabitë41  - kush prej
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�

40 Fjala katl pos kuptimit të vet primar-vrasje,  ka edhe kuptimin: orvatje për vrasje, rrahje. Kjo
do të thotë se Izraelitët tentonin të vrisnin Profetët e Allahut, dhe i kundërshtonin. Pra i vrisnin
profetët ka edhe këtë kuptim se i kundërshtonin profetët, sepse të gjithë profetët u kundërshtuan
ashpër, por pak janë ata që u vranë.

41 Sabi është ai person që ndërron fenë e tij. Po edhe përdoret për a) adhuruesit e yllit që jetonin
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tyre e beson sinqerisht Allahun dhe
Ditën e Fundit dhe bën vepra të mira, të
gjithë këta do të kenë shpërblimin e tyre
te Zoti i tyre, dhe nuk do të kenë as
frikë e as nuk do të pikëllohen.

64. Dhe kujtojeni kohën kur morëm prej
jush besën dhe e ngritëm mbi ju malin
Tur42  dhe ju thamë: Kapeni fuqimisht
atë (mësim) që ju dhamë dhe mbajeni
mend atë që është në të, që të shpëtoni
ju.

65. E pas këtij predikimi të qartë, ju u
kthyet shpinazi, dhe po të mos ishte
mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush,
ju  me s igur i  do  të  i shi t  p re j  t ë
dëmtuarve.

66. Dhe ju me siguri e dini përfundimin
e atyre që ishin prej jush dhe që e kanë
tepruar në çështjen e Sabtit, andaj Ne u
thamë: Bëhuni majmunë të poshtër.43 

67. Pra, (këtë ndodhi) Ne e bëmë një
mësim për ata që ishin në atë kohë dhe
për ata që vijnë pas tyre, dhe e bëmë atë
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në Mesopotami b) popullin që ka jetuar afër Muselit në Irak dhe që besonte në një Zot dhe i
besonin të gjithë Profetët, por nuk kishin ndonjë Libër (sheriat). Ajeti tregon se vetëm besimi
në Zot e në Ditën e Fundit nuk mjafton për shpëtimin e vërtetë, por duhet që njeriu të bëjë edhe
vepra të mira, sipas predikimeve të Sheriatit.
42 Nuk duhet kuptuar se Mali Sinai u ngrit fizkisht mbi kokat e Izraelitëve, por ajeti tregon se
izraelitët qëndronin në luginën e Malit Sinai, kur lidhej konventa (marrëveshja).
43 Fjala majmunë është përdorur figurativisht e do të thotë se izraelitët u bënë të poshtër e të
ndytë si majmunët. Ky transformim nuk ishte bërë fizikisht, por kishte karakter shpirtëror.
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një këshillë për ata që i frikësohen
Allahut.

68. Dhe kujtojeni kohën kur Musai
popullit të tij i tha: Zoti ju urdhëron ta
therni një lopë! Ata thanë: A po tallesh
me ne? Ai tha: Unë kërkoj strehim te
Zoti se sa të bëhem një ndër injorantët.

69. Ata thanë: Lute, pra, Zotin tënd për
ne që Ai të na sqarojë se çfarë lope
është ajo? Ai tha: Zoti thotë se ajo është
një lopë që nuk është as plake e as e re,
por është në mes të tyre - e mesme; tani
zbatoni urdhërin që ju jepet.

70. Ata thanë: Lute Zotin tënd për ne që
Ai të na sqarojë se çfarë është ngjyra e
saj? Ai tha: Zoti thotë se ajo është një
lopë me ngjyrë alle të çiltër që u jep
kënaqësi  shikuesve.

71. Ata thanë: Lute Zotin tënd për ne që
Ai të na sqarojë se çfarë është ajo, se
lopët na janë përzierë, dhe në dashtë
Allahu, ne do të gjejmë rrugë të drejtë.

72. Ai tha: Zoti thotë se ajo është një
lopë44  që nuk u përdor për lërimin e tokës
e as për të ujitur arën, ajo është pa të meta
dhe nuk ka shenjë në të (një ngjyre).  Ata
thanë: Tani na solle të vërtetën, dhe e
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44 Sa duket ata e adhuronin lopën, andaj për ta pastruar mendjen e tyre e për t'i larguar ata nga
adhurimi i saj, u urdhëruan ta presin atë.
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therën atë, megjithëse ata nuk donin të
realizonin këtë porosi.

73. Dhe kujtojeni kohën kur e patët
mbytur një person45  dhe u grindët me
njëri-tjetrin rreth tij, dhe Allahu patjetër
e zbulonte atë fshehtësi, të cilën ju e
mbanit të fshehtë.46 

74. Atëherë (për të zhbiruar të vërtetën)
Ne u thamë: Studionie këtë rast duke e
krahasuar me një të njëjtë (do të zbuloni
të vërtetën). Ja, kështu Allahu i ngjall të
vdekurit dhe ju tregon Shenjat e Veta që
ta kuptoni.47 

75. Mandej, zemrat tuaja u bënë të
vrazhda si guri, bile edhe më të forta,
sepse ka gurë prej të cilëve gufojnë
kroje dhe ka disa prej tyre që kur çahen,
buron ujë prej tyre, madje ka prej tyre
që nga frika e Allahut rrokullisen
(shprehin përulësinë). Dhe Allahu nuk
është i pavetëdijshëm ndaj asaj që bëni
ju.
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45 Ajeti bën fjalë rreth ngjarjes së kryqezimit të Krishtit. Të Krishterët pohojnë se Isai u
kryqëzua me dëshirën e vet, sepse ai donte t'i barte mëkatet e njerëzve, kurse Jehuditë pohonin
se e kanë vrarë Krishtin. Zoti thotë se këta të dy po gënjejnë. Isai, në realitet, zbriti i gjallë nga
Kryqi dhe nëse studioni rrethana të këtilla në të cilat u kryqëzua Isai, do të kuptoni se njeriu
nuk mund të vdesë në rrethana të tilla. Këtu Zoti do të thotë se kujtojeni kohën kur e pohuat se
kinëse e keni vrarë atë.
46 Këto fjalë tregojnë se do të vijë koha kur do të zbulohet vërtetësia rreth vdekjes së Krishtit. 
47 Ajeti do të thotë se studioheni këtë ngjarje duke e krahasuar atë me ndonjë ngjarje të tillë.
Sipas shënimeve biblike Krishti ka kaluar vetëm disa orë nëpër Kryq dhe për disa orë njeriu
s'mund të vdesë. Prandaj, si është e mundur që Krishti të pësonte vdekjen në Kryq, gjatë
qëndrimit të tij dy a tri orësh.
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76. A shpresoni (O mysilmanë) se ata
(jehuditë) do t'ju binden, kurse ka sosh
prej tyre të cilët e dëgjojnë Fjalën e
Allahut dhe duke e kuptuar mirë, e
çoroditin (kuptimin e saj) dhe ata e dinë
shumë mirë konsekuencën e kësaj
vepre.

77. Dhe kur takohen me besimtarët,
thonë: Ne jemi besimtarë! E kur ata
takohen me njëri-tjetrin,  (duke e
akuzuar  njër i -t j e t r in)  thonë:  A i
informoni ata (besimtarët) për atë që
Allahu ju sqaroi juve (në Tevrat), si
rezultat i kësaj ata para Zotit tuaj do të
kenë argument kundër jush, pra nuk jeni
duke kuptuar?

78. A nuk e dinë ata se Allahu e di atë
çka fshihni ju dhe çka zbuloni?

79. Dhe ka disa prej  tyre që janë
analfabetë, ata nuk kanë kurrfarë dije
rreth Libr i t  (Tevra t i t ) ,  pos  d isa
nocioneve të pavërteta (pos dëshirave të
veta), dhe ata nuk flasin tjetër vetëm me
hamendje.

80. Dhe ata të cilët me duart e veta e
shkruajnë Librin e mandej thonë: Ky
është prej Allahut, me qëllim që të
fitojnë pak pare, këta do të kenë një
ndëshkim të ashpër. Të tillët, pra, do të
kenë ndëshkim të madh për shkak të
asaj që kanë shkruar duart e tyre, dhe do
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të kenë ndëshkim të madh për shkak të
asaj që fitojnë ata.

81. Dhe ata thonë: Zjarri nuk do të na
prekë vetëm për disa ditë të numëruara.
Thuaju: A mos keni marrë prej Allahut
ndonjë premtim, nëse është ashtu
atëherë ta dini se Allahu kurrë nuk e
thyen premtimin e Tij, ose jeni duke
thënë për Allahun atë që nuk e dini?

82. Pa dyshim, ai që bën mëkat dhe
mëkatet e tij e rrethojnë atë nga të katër
anët, të tillët do të jenë banorë të  zjarrit
e aty do të mbeten për një kohëshumë të
gjatë.

83. Por, ata që e pranojnë besimin dhe
bëjnë vepra të mira, do të jenë banorë të
X h e n e t i t  e  a t y  d o  t ë  j e t o j n ë
përgjithmonë.

84. Dhe kujtojeni kohën kur Ne e
morëm besën prej bijëve të Izraelit se
nuk do të adhuroni askënd përveç
Allahut dhe do të silleni mirë ndaj
pr indërve,  ndaj  të  afërmve, ndaj
jetimëve dhe ndaj të varfërve dhe se do
të flisni butësisht me njerëzit e do të
falni Namazin e do ta paguani Zakatin,
mirëpo, pos disave, ju e thyet besën
duke ia kthyer shpinën besës.

85. Dhe kujtojeni kohën kur e morëm
besën prej jush se ju nuk do të derdhni
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gjakun e njëri-tjetrit e nuk do ta dëboni
popullin tuaj nga vendbanimet tuaja,
mandej ju e verifikuat këtë (besën) dhe
ju keni qenë dëshmitarë për këtë.

86. Megjithëkëtë ju vrisni njëri-tjetrin
dhe duke u dhënë armiqve të tyre
ndihmë e përkrahje, e dëboni vetë një
grup nga populli juaj prej shtëpive të
tyre, duke bërë mëkat dhe tirani. Dhe
nëse ata vijnë te ju si robë, ju i lironi
duke dhënë kompensim, kurse dëbimi i
tyre nga shtëpitë e tyre ishte i ndaluar
për ju. A besoni një pjesë të Librit,
ndërsa pjesën tjetër e mohoni? Çfarë
ndëshkimi do të ketë ndaj atij që vepron
kështu prej jush, pos poshtërimit në këtë
jetë dhe në Ditën e Kiametit ata do të
hidhen në një ndëshkim më të rëndë.
V ë r t e t ,  A l l a h u  n u k  ë s h t ë  i
pavetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

87. Të tillët janë ata që e preferojnë
jetën e kësaj bote në krahasim me jetën
vijuese, andaj atyre nuk do t'u lehtësohet
ndëshkimi e as nuk do të ndihmohen
(në asnjë mënyrë).

88. Dhe, me të vërtetë, Ne i patëm
dhënë Musait Librin dhe pas tij i patëm
dërguar Profetë njëri pas tjetrit. Edhe
Isait, biri i Merjemes, i dhamë Shenja të
hapura, dhe e ndihmuam me anë të
Shpirtit të Shenjtë (Xhibraili). Pra,  sa
herë që ju erdhi ndonjë Profet me atë

28

SURE 2                                        AL-BAKARA                                KAP. 1

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G01verlag.qps  22.06.03 16:30 PAGE 28 (1,1)



X1C

_ x	yz� { ��n�`

Y16 |g}}5

��ÓZ~ M ��tRA�

1 s� F [����E�

Á���VU���tRA}

2
��ÓÁ � VU ÇT�

���Z

��±U�����D�U�
F ?�Ò;�_��D�;�_

�<®��©U F �© r �N

e�f �b KN�	�

�[

�����dm6�?�Ò;�_�n�

(mësim), të cilin nuk e pëlqyet ju, ju u
sollët me arrogancë, andaj disa (Profetë)
ju i përgënjeshtruat, kurse disa i mbytët
(i kundërshtuat ashpër)!

89. Dhe Ne e dimë se ata (jehuditë)
thanë: Zemrat tona janë në këllëfë. Jo,
por për shkak të mosbesimit të tyre,
Allahu i mallkoi. Pra, pak janë ata që e
pranojnë besimin (ose një pjesë të vogël
e pranojnë).

90. Dhe kur u erdhi prej Allahut një
Libër  (Kurani) ,  i  c i l i  i  vër te ton
profecitë48 e Librit të tyre që e kanë ata
(Tevrat) , dhe megjithëse më parë
kërkonin ndihmë (prej Allahut) kundër
mosbesimtarëve, e mohuan atë që e
njohën, kur u erdhi atyre. Pra, mallkimi
i Allahut qoftë mbi  mosbesimtarët!

91. Shumë e shëmtuar është ajo për çka
ata e shitën vetveten, dhe ata e refuzojnë
atë (të vërtetë) të zbritur prej Allahut,
duke shprehur mospëlqimin e tyre (për
shkak të inatit) se përse Allahu e zbret
mirësinë e Tij mbi atë (person) që e do
Ai? Pra, ata merituan zemërim pas
zemërimi dhe për mosbesimtarët ka
ndëshkim poshtërues.

92. Dhe kur atyre u thuhet: Besojeni atë
(mësim që e zbriti Allahu), ata thonë:
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48 Fjala është për profecinë e ardhjes së Profetit të Shenjtë të shënuar në Tevrat.
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Ne e besojmë atë që na është zbritur,
kurse e mohojmë atë që është zbritur
pas tij, edhe pse ai është i vërtetë dhe e
vërteton atë që e kanë ata. Thuaj: Përse
më parë tentonit t'i kundërshtoni ashpër
Profetët e Allahut, nëse jeni besimtarë?

93. Dhe ju pat ardhur Musai me Shenja
të hapura por ju, në mungesë të tij, e
zgjodhët viçin për adhurim (në vend të
Allahut), kështu e keni tepruar ndaj
vetvetes.

94. Dhe kujtojeni kohën kur e morëm
besën prej jush dhe e ngritëm mbi ju
malin Tur, duke ju thënë: Kapeni
fuqimisht atë (mësim) që ju dhamë dhe
binduni (para Allahut)! Ata thanë: Ne
d ë g j u a m  d h e  v e n d o s ë m  t a
kundërshtojmë. Prandaj, për shkak të
mosbesimit të tyre, zemrat e tyre u
krodhën në dashurinë e viçit.49  Thuaju:
E shëmtuar është ajo që ju urdhëron feja
juaj, nëse jeni besimtarë.

95. Thuaju: Nëse shtëpia e Ahiretit
(Xheneti) është vetëm për ju në sytë e
Allahut, atëherë, pra, dëshironi vdekjen,
nëse jeni të vërtetë!50 
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49 Ushrebu Fi kolubehim është idiomë e gjuhës arabe që do të thotë se dashuria e diçkaje hyri
në zemrat e tyre (Akrab). Ajeti tregon se dashuria ndaj viçit ka hyrë në zemrat e tyre.
50 Jehuditë pohonin se vetëm ata janë të atillë që fitojnë favorin e Zotit dhe se pohimi i Profetit
Muhammad është i pabazë. Prandaj, Zoti u tha se ata duhet të kërkojnë vdekjen, nëse janë të
vërtetë në pohimin e tyre. 
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96. Por, ata për shkak të veprave të tyre,
kurrë nuk do ta dëshirojnë vdekjen, dhe
Allahu i njeh mirë mizorët.

97. Vërtet, ti do t'i gjesh ata (jehuditë)
dhe edhe prej idhujtarëve, njerëzit më
lakmues për të jetuar. Secili prej tyre
dëshiron të jetojë një mijë vjet, por edhe
sikur të jetojë, ajo jetë e gjatë nuk do të
shpëtojë atë nga ndëshkimi. Allahu sheh
mirë çka bëjnë ata.

98 .  Thuaj :  Kush  është  a rmiku i
Xhibrailit51  për shkak se ai me urdhërin
e Allahut e zbriti mbi zemrën tënde
Librin (Kuranin) që e vërteton atë
(Mesazh) të zbritur më parë dhe që
është udhërrëfyes dhe përgëzues për
besimtarët.

99. Le ta di ai se kush është armiku i
Allahut, i engjëjve të Tij dhe i Profetëve
të Tij dhe i Xhibrailit dhe i Mikailit,52

atëherë edhe Allahu është armiku i
mosbesimtarëve të tillë.
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51 Fjala xhibrili është përbërë prej fjalës xhibr dhe il-it, që do të thotë trimi i Zotit ose shërbëtor
i Zotit. Xhibraili është engjëll kryesor. Ai e barti diktimin e Kuranit. Ai quhet edhe Ruhul Kuds
(shpirti i shenjtë). Xhibraili a.s., sipas Kuranit, është Kryeengjëll, që ka për detyrë t'ua përcjellë
me kujdes mesazhin e Zotit profetëve të Tij. Fjala është për një fenomen që lidhet ngushtë me
të gjithë profetët dhe me profecitë e tyre. Pra, kush e mohon një profet, e mohon njëkohësisht
edhe Xhibrailin, i cili duke bartur diktimin e Allahut, vjen te profeti. Kështu, ai person, duke u
bërë pengesë në rrugën e Xhibrailit, bëhet armiku e tij, kurse në anën tjetër bëhet edhe armiku i
Allahut, i cili e dërgon Xhibrailin për kryerjen e detyrës. Për këtë arsye popujt dënohen dhe
shkatërrohen se bëhen armiq të profetëve, të Xhibrailit dhe të Zotit. Pra, kush e përgënjeshtron
profetin, e përqafon shkatërrimin.
 
52 Mikaili është njëri ndër engjëjve më kryesorë. 
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100. Vërtet, Ne zbritëm për ty Shenja të
hapura, dhe ato nuk i mohon askush pos
të pabindurve.

101. (A nuk është e shëmtuar kjo dukuri
që) Kurdoherë ata dhanë ndonjë besë,
një grup prej tyre e hodhi atë, bile
shumica prej tyre nuk i afrohen besimit.

102. Dhe, tani kur u erdhi një Profet
prej Allahut që e vërteton atë (Libër) që
e kanë ata, një grup prej tyre, të cilëve u
ishte dhënë Libri, e hodhën pas shpinës
Librin e Allahut, kinëse nuk e njohin
fare.

103. Dhe ata (jehuditë) e ndoqën atë
rrugë të cilën e ndiqnin rebelët e kohës
së  sundimi t  t ë  Su le jmani t .  Dhe
Sulejmani nuk ishte i pafe, por rebelët
(e tij) ishin të pafe. Ata u mësonin
njerëzve magjinë,53  dhe pohonin se
gjoja e ndjekin atë që u është zbritur në
Bab i l  dy  engj ë j ve ,  Haru t i t  dhe
Marutit.54 (Realiteti i tyre qëndron në
faktin se) ata të dy nuk i mësonin askujt,
para se t'i thonin: Ne jemi vetëm sprovë
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53 Disa mendojnë se fjala është për magjinë që e ndante burrin prej gruas. Faktikisht, ajeti flet
rreth atyre organizatave ku për shkak të kryerjes së detyrave ndaheshin burrë-grua. Në vendet
afrikane ka qindra mijëra magjistarë që me anë të një pagese e mbysin njerin prej tyre (burrin
ose graun) dhe e pagëzojnë me emrin e magjisë.
54 Harut dhe Marut të dy janë emra diskriptivë, i pari ka dalë prej fjalës Harata që do të thotë
çjerrës, kurse i dyti ka dalë prej fjalës Marata që do të thotë thyerës. Me këta dy emra
nënkuptohet se qëllimi i ardhjes së këtyre njerëzve të Shenjtë ishte ta thyejnë e ta çjerrin fuqinë
e pushtetit të armiqve të Israelit.
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(prej  Allahut), pra mos e përqafo
mosbesimin! Prandaj, njerëzit mësonin
prej tyre atë me çka e ndanin burrin prej
gruas së tij, dhe me anë të kësaj ata nuk
i bënin dëm askujt, pa lejen e Allahut.
Përkundër kësaj, ata (kundërshtarët e
Muhammadit)  po mësojnë atë  që
patjetër do t'u bëjë dëm e nuk do t'u
sjellë dobi. Dhe ata (jehuditë) e dinin
shumë mirë se kush e bën këtë tregti
nuk do të ketë pjesë në Ahiret. Vërtet,
shumë e shëmtuar ishte ajo (tregti e
përkohshme) për çka e shitën vetveten.
Ah,  sikur ta dinin ata!

104. E sikur të kishin pranuar besimin
dhe të kishin bërë vepra të mira, do të
kishin shpërblim më të mirë prej
Allahut, sikur ta dinin!

105. O ju besimtarë, mos i thoni Profetit
Raina, por thuani Undhurna55  dhe e
dëgjoni atë! Dhe mosbesimtarët do të
kenë ndëshkim të rëndë.

106 Ata të cilët janë mosbesimtarë prej
popullit të Librit ose prej idhujtarëve
nuk dëshirojnë që për ju të zbritet
ndonjë mirësi prej Zotit tuaj. Mirëpo,
(ata harrojnë se) Allahu për mëshirën e
Tij zgjedh atë të cilin e do Ai, dhe se
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55 Fjala Raina ka kuptim reciprok që do të thotë se ju na nderoni neve dhe ne do t'ju nderojmë.
Kjo fjalë, nëse rrjedh nga rrënja Rain, mund të ketë edhe një kuptim tjetër budall. Me anë të
kësaj shprehjeje jehuditë e nënçmonin Profetin e shenjtë, prandaj Zoti i ndali myslimanët ta
përdorin këtë fjalë e shprehje.
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Allahu është Zoti i mirësisë së madhe.

107. Çfarëdo mesazhi56  të cilin Ne e
abrogojmë (shfuqizojmë) ose ta lëmë në
harresë, Ne e sjellim (mesazhin) edhe
më të dobishëm se ai ose të ngjashëm
me të. A nuk e di ti se Zoti ka fuqi të
bëjë gjithçka që dëshiron Ai?

108. A nuk e di ti se vetëm Allahut i
takon mbretëria e qiejve dhe e tokës,
dhe se pos Allahut nuk keni as shok e as
ndihmëtar?

109. A doni të pyetni Profetin tuaj ashtu
si u pyet më parë Musai? Dhe kush e
pranon mosbesimin në vend të besimit,
le ta dijë ai se ka humbur rrugën e
drejtë.

110. Shumica prej popullit të Librit,
pasi u bë e qartë e vërteta, për shkak të
zilisë personale, dëshirojnë që pas
besimit tuaj t'ju kthejnë në mosbesim.
Pra, ju falini ata dhe lërini ata, derisa
Allahu ta sjellë urdhërin e Tij. Në të
vërtetë, Allahu ka fuqi të bëjë gjithçka
që dëshiron Ai.

111. Dhe faleni Namazin (me të gjitha
kushtet e tij) dhe paguani Zakatin, dhe
ta dini se çfarë bamirësie do të bëni për
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�

56 Aja do të thotë mesazh, shenjë, urdhër ose ajet i Kuranit. Ajeti do të thotë se kur e ndërrojmë
ndonjë shenjë ose kur e ndalim atë (nuk shfaqet), Ne sjellim ndonjë shenjë më të madhe se ajo e
anulluar.
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veten tuaj, do ta gjeni tek Allahu.
Vërtet, Allahu i sheh të gjitha veprat që
bëni ju.

112. Dhe ata (jehuditë e të krishterët)
thonë: Askush nuk do të hyjë në Xhenet
pos jehudëve e të krishterëve!57  Këto
janë vetëm dëshira imagjinare të tyre.
Thuaju: Sillni argumentin tuaj, nëse jeni
të vërtetë!

113. Dhe tregoni se përse njerëzit e tjerë
nuk do të hyjnë në xhenet? Cili ia
dorëzon veten Allahut58  dhe del i
shkëlqyer në bamirësitë e veta, do të
ketë shpërblimin e vet tek Allahu i tij,
dhe njerëzit e tillë nuk do të kenë as
frikë e as nuk do të pikëllohen.

114. Dhe jehuditë thonë se të krishterët
nuk qëndrojnë mbi ndonjë bazë (të
vërtetë), dhe të krishterët thonë se
jehuditë nuk qëndrojnë mbi ndonjë bazë
(të vërtetë), ndërsa ata të dy e lexojnë të
njëjtin Libër (Tevrat). Kështu në të
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57 Kjo do të thotë se jehuditë pohojnë se vetëm ata do të hyjnë në xhenet, kurse në anën tjetër të
krishterët pohojnë se vetëm ata do të hyjnë në xhenet, e jo që jehuditë mendojnë se ata dhe të
krishterët do të hyjnë në xhenet, ashtu është edhe për të krishterët. 
58 Fjala vaxh-h në këtë ajet do të thotë: fytyrë, objekt, motivacion, vepër a aksion. Ajeti shpreh
tri gjendje të rëndësishme të udhës së drejtë: Fena (shkatërrimi i qenies së vet); Beka
(rigjeneracion) dhe lika (takimi me Zotin). Të sakrifikosh qenien tënde për hir të Zotit dhe të
angazhohesh me të gjitha aftësitë e fuqitë e tua në shërbim të Zotit quhet Fena ose vdekje, që
një mysliman duhet ta pranojë. Dhe kur njeriu humbet dhe kridhet në dashurinë e Zotit dhe kur
epshet e tij shuhen, atëherë i jepet atij një jetë e re që quhet Beka. Mandej, ai jeton për hir të
Zotit dhe të njerëzimit. Kjo është gjendja më e lartë e bamirësisë, ku ai takohet me Zotin. Kjo
gjendje quhet Lika.
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njëjtën mënyrë thoshin edhe ata të cilët
nuk kanë pasur kurrfarë diturie. Por,
Allahu ndërmjet tyre do të gjykojë në
Ditën e Kiametit lidhur me atë për të
cilën diferencohen.

115. Dhe kush mund të jetë më mizor se
ai që pengon të përmendet emri i
Allahut në Xhamitë e Allahut dhe që
përpiqet për shkatërrimin e tyre? Nuk
ishte e udhës për ata që të hyjnë në to
(në xhami), por vetëm duke u frikësuar
prej Allahut. Ata (që i pengojnë të tjerët
të adhurojnë Allahun) do të kenë
poshtërim në këtë jetë e në botën tjetër
do të kenë ndëshkim të rëndë.

116 .  Al lahu t  i  t akoj në  l indj a  e
perëndimi, dhe kahdo që të ktheheni ju,
aty do ta gjeni Allahun. Vërtet, Allahu
ë s h t ë  Z g j e r u e s  ( B u j a r )  d h e  i
Gjithëdijshëm.

117. Dhe ata (populli i Librit) thonë se
Allahu e adoptoi për vete një djalë.
S'është e vërtetë. Ai është i Shenjtë (larg
prej të metave)! Po, çdo gjë që ekziston
në qiej e në tokë i takon Atij dhe
gjithçka i është nënshtruar Atij.

118. Ai është Krijues i qiejve dhe i
tokës,  dhe kur vendos të krijojë diçka,
Ai vetëm i thotë Bëhu, dhe tamam në
atë moment fillon procesi i krijimit të
saj.59 
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119. Dhe ata të cilët nuk i njohin
(urtësitë e Zotit), thonë: Përse Allahu
nuk flet me ne, ose pse nuk vjen tek ne
ndonjë Shenjë? Ashtu të njëjtën thënie e
thonin edhe ata që ishin para tyre.
Zemrat e tyre i ngjajnë njëra-tjetrës. Ne
ia sqaruam argumentet Tona popullit që
dëshiron të pranojë besimin.

120. Ne të dërguam ty me të Vërtetën
(Kuranin)  dhe  s i  përgëzues  dhe
alarmues. Dhe ti nuk do të pyetesh
lidhur me banorët e Xhehenemit (nuk je
përgjegjës për ta).

121. Dhe as jehuditë e as të krishterët
nuk do të jenë të kënaqur me ty, derisa
nuk do ta pasosh fenë e tyre. Thuaju:
Hidajeti i Allahut është hidajet i vërtetë.
Dhe nëse, pasi të ka ardhur ty e vërteta,
do t'i pasosh dëshirat e tyre, nuk do të
kesh  pre j  Al lahu t  a s  shok e  a s
ndihmëtar.

122. Ata të cilëve Ne u dhamë Librin
(Kuranin), dhe ata e recitojnë atë (e
pasojnë atë), ashtu siç është e drejta e
recitimit. Të tillët janë ata që e besojnë
atë me sinqeritet. Kurse ata të cilët e
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59 Ky ajet jo vetëm që e përgënjeshtron dogmën e të krishterëve se Krishti është Zot, por e
hedh poshtë edhe teorinë e fesë hinduse se shpirti dhe materia janë të amshueshme që nga
fillimi. Këtu përmendet atributi i Zotit se Ai është Krijuesi i qiejve dhe i tokës. Atij nuk i
nevojitet ndihma e askujt. Kur vendos të krijojë diçka, Ai vetëm thotë: Bëhu, dhe procesi i
krijimit të saj fillon. Ajeti nuk do të thotë se ajo krijohet aty për aty, sepse çdo gjë u
nënshtrohet ligjeve të natyrës.
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mohojnë atë do të pësojnë humbje.

123. O bijtë e Izraelit, kujtojeni favorin
Tim që e bëra ndaj jush dhe atë që ju
lartësova prej të gjithë popujve të asaj
kohe.

124. Dhe ruajuni prej asaj Dite kur
askush nuk do t'i vijë në ndihmë  qenies
t j e t ë r ,  e  a s  nuk do  të  p ranohe t
ko mpe n s i m p re j  t i j ,  a s  n d on j ë
ndërmjetësim nuk do t'i sjellë dobi dhe
as nuk do të ndihmohen ata.

125. Dhe kujtojeni kohën kur lbrahimin
e provoi Zoti i tij  me anë të disa
urdhërave dhe ai i përmbushi ato.
Atëherë Zoti i tha: Unë të bëj ty Imam
të njerëzimit! Ai tha: O Zot, bëj edhe
prej pasardhësve të mi! Zoti tha:
Premtimi Im nuk do t'u arrijë mizorëve
(mizorët nuk do të bëhen lmam)!

126. Dhe kujtojeni kohën kur shtëpinë
(Kabenë)60 e bëmë vendtubimi dhe
vendsigurie për njerëzit dhe ju dhamë
urdhër: Vendin ku qëndroi Ibrahimi
pranojeni si vendnamazi! Dhe Ne
Ibrahimin dhe Ismailin i urdhëruam:
Pastrojeni Shtëpinë Time për vizituesit
dhe për ata që qëndrojnë aty dhe për ata
që bëjnë sexhde aty!

38

SURE 2                                        AL-BAKARA                                KAP. 1

60 Mathaba quhet ai vend të cilin e vizitojnë njerëzit. Kaba qe ndërtuar në kohën e Ademit dhe
ka qenë qendra e adhurimit. Mandej me kalimin e kohës njerëzit u ndanë në kabile e në fise të
ndryshme dhe i adoptuan qendra të ndryshme për adhurim. Hazret Ibrahimi e rindërtoi Kabën.
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127. Dhe kujtojeni kohën kur Ibrahimi
tha :  O Zot i  im,  bë je  kë të  qyte t
paqedhënës dhe banorët e tij , që e
besojnë Allahun dhe Ditën e Fundit;
furnizoi me fruta të llojllojshme! Allahu
tha: Do t'i mundësoj edhe atij që nuk
beson të kënaqet për një kohë të
shkurtër, mandej do ta shtrëngojë atë të
shkojë në drejtim të ndëshkimit të
zjarrit, e sa përfundim i shëmtuar është
ai!

128. Edhe kujtojeni kohën kur Ibrahimi
dhe Ismaili i ngritën themelet e Shtëpisë
(Kabesë)61  duke e lutur Zotin: O Zoti
ynë, pranoje prej nesh, se Ti, me të
vërtetë, je i Gjithëdëgjueshëm dhe i
Gjithë- dijshëm.

129. O Zoti ynë, na bëj ne të dyve
besimtarë të sinqertë ndaj Teje dhe krijo
nga pasardhësit tanë njerëz të bindur
ndaj Teje, dhe na trego mënyrat e
Ibadetit Tënd, dhe drejtohuna me
mëshirë, vërtet Ti u drejtohesh shumë
robëve të Tu dhe je i Mëshirshëm.

130. Dhe O Zoti ynë, dërgo ndër ta, vetë
nga gjiri i tyre, një Profet që t'u lexojë
ajetet e Tua e t'u mësojë Librin dhe
U r t ë s i n ë ,  d h e  t ' i  p a s t r o j ë  a t a
(shpirtërisht e moralisht). Vërtet, Ti je i
Fuqishëm dhe i Ditur!

39
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�

61 Edhe këto fjalë tregojnë qartë se Kaba qe e ndërtuar më herët dhe Ibrahimi e rindërtoi atë.
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131. Dhe kush largohet prej fesë së
Ibrahimit, përveç atij që e shkatërron
veten? Ne, me të vërtetë, e bëmë
(Ibrahimin)  të zgjedhur në këtë botë,
kurse në botën tjetër ai do të jetë ndër të
ndershmit.

132. Kur Zoti i tij i tha: Bindu! Ai tha:
U binda para Zotit të botërave.

133. Po kështu Ibrahimi edhe Jakubi i
këshilluan bijtë e tyre dhe u thanë: O
bijtë e mi, Allahu me të vërtetë e
zgjodhi për ju këtë fe, pra mos vdisni
ndryshe por duke qenë të bindur ndaj
Zotit.

134. A ishit ju dëshmitarë kur Jakubit iu
afrua vdekja, dhe ai bijëve të vet u tha:
Kë do të adhuroni pas meje? Ata thanë:
Do  të adhurojmë Zotin tënd - Zotin e
etërve të tu - Zotin e Ibrahimit, e të
Ismailit dhe të Is-hakut, një të vetmin
Zot, dhe vetëm Atij do t'i bindemi!

135. Ai ishte një popull që kaloi. Atij i
takon ajo që fitoi, kurse juve ju takon
ajo që fituat ju, prandaj nuk jeni
përgjegjës për atë që vepruan ata.

136. A keni dëgjuar se ata (populli i
Librit) thonë: Bëhuni jehudë ose të
krishterë se do ta gjeni rrugën e drejtë.
Thuaju: Jo, por adoptojeni fenë e
Ibrahimit që i përulej Allahut dhe që

40
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nuk ishte ndër idhujtarët.

137. Ju thuajuni: Ne besojmë Allahun
dhe atë që na u diktua neve dhe atë që
iu diktua Ibrahimit,  Ismail i t  dhe
Is-hakut dhe Jakubit dhe pasardhësve të
tij, dhe besojmë atë që i është dhënë
Musait dhe Isait  dhe atë që prej Zotit të
tyre u është dhënë të gjithë Profetëve të
tjerë. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin
prej tyre dhe ne vetëm Allahut i jemi
bindur.

138. Pra, nëse ata besojnë, siç besoni ju në
këtë mësim, ata vërtet do të përudhen, dhe
nëse e refuzojnë, atëherë dihet se
insistojnë të krijojnë përçarje, dhe Allahu
do të mjaftojë ty (kundër tyre) dhe do të të
ruajë ty nga sherri i tyre, se Ai është i
Gjithë- dëgjueshëm dhe i Gjithëdijshëm.

139. Thuaj: Ne do ta adoptojmë ngjyrën62 
(fenë) e Allahut, dhe kush mund të mësojë
fenë më mirë se Allahu, dhe ne  vetëm  Atë  e 
adhurojmë.

140. Thuaj: A grindeni me ne rreth
Allahut, kurse Ai është Zoti ynë dhe
Zoti juaj? Dhe veprat tona janë për ne,
ndërsa veprat tuaja për ju, dhe vetëm
ndaj Tij jemi të bindur me devotshmëri.

41

SURE 2                                        AL-BAKARA                                KAP. 1

62 Sibga do të thotë: ngjyrë, llojë, natyrë, fe dhe kod i ligjit etj. Kjo nuk do të thotë se Allahu ka
ndonjë fe të cilën Ai e ndjek, por fjala është për fenë, të cilën Allahu e caktoi për ne.
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141. A thoni ju se Ibrahimi dhe Ismaili
dhe Is-haku dhe Jakubi dhe pasardhësit
e tij kanë qenë jehudë ose të krishterë?63

Thuaj: A e dini ju më mirë ose Allahu?
Dhe kush është më mizor se ai i cili e
fsheh dëshminë që e ka prej Allahut (si
amanet)? Dhe Allahu nuk është i
pavetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.  

142. Ky është ai popull që ka kaluar, atij
i takon ajo që fitoi, kurse juve ju do të
takojë që do të fitoni, prandaj ju nuk do
të pyeteni për atë që vepruan ata.

42
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�

63 Ajeti tregon se jehuditë dhe të krishterët nuk flasin të vërtetën kur thonë se Ibrahimi, Ismaili,
Is-haku dhe Jakubi dhe fëmijët e tyre kanë qenë jehudë ose të krishterë, sepse ata kanë jetuar
para ardhjes së Tevratit. 
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�143. Mendjelehtët prej njerëzve patjetër
do t'u thonë (myslimanëve): Çka i ktheu
ata (myslimanët) prej Kibles, të cilën e
ndiqnin? Thuaju: Allahut i takojnë
lindja e perëndimi. Ai e përudh atë që e
do.64

144. Dhe ashtu Ne ju bëmë një popull të
lartësuar me qëllim që të jeni kujdestarë
të njerëzve të tjerë dhe që ky Profet i
Allahut të jetë kujdestari juaj. Dhe këtë
Kible, të cilën e ndiqje ti, Ne e caktuam
që ta dallojmë atë i cil i  e dëgjon
Profetin, nga ai që kthehet mbrapa. Dhe
kjo është shumë e vështirë për njerëzit,
përveç atyre  të ci lë t  Al lahu i  ka
përudhur. Dhe Allahu nuk është i tillë
që të lejojë që besimi juaj të shkojë kot
(bosh). Vërtet, Allahu është i Butë dhe i
Mëshirshëm ndaj njerëzve.

145. Vërtet, Ne e shohim kthimin e
herëpashershëm të fytyrës sate në
drejtim të qiellit, e Ne gjithnjë do të të
drejtojmë ty në drejtim të asaj Kible, të
cilën e do ti. Pra, ktheje fytyrën në
drejtim të Xhamisë së Shenjtë, dhe
kudo që të jeni ju (O myslimanë),

KAP. II

64 Ngjarja e ndërrimit të Kibles ndodhi në Medinë. Profeti i Shenjtë falej në atë drejtim ku
Kaba dhe Bejtul Mukaddesi rrinin përpara. Jehuditë kënaqeshin për këtë se ai falet në drejtim
të Kibles sonë. Profeti i Shenjtë, kur erdhi në Medinë, pas disa muajsh u diktua prej Zotit që t'i
drejtohet Kabës, pra ai filloi të falej vetëm në drejtim të Kabës. Atëherë njerëzit mendjelehtë
ngritën këtë akuzë.
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kthehuni në drejtim të asaj. Dhe ata të
cilëve u është dhënë Libri (Tevrat), e
dinë se ky urdhër i ndërrimit të Kibles
është një realitet nga Zoti i tyre. Dhe
Allahu nuk është i pavetëdijshëm ndaj
asaj që bëjnë ata.65

146. Dhe edhe sikur t'u sjellësh çdo lloj
argumenti atyre që u është dhënë Libri,
ata nuk do ta pasojnë Kiblen tënde, e as
ti nuk do ta pasosh kiblen e tyre, e
asnjëra palë prej tyre nuk do ta pasojë
kiblen e palës tjetër. Dhe nëse ti, pasiqë
more dijen hyjnore, do t'i ndjekësh
dëshirat e tyre, atëherë do të jesh ndër
mizorët.

147. Ata të cilëve Ne u dhamë Librin, e
njohin këtë66 (Muhammedin) të vërtetë,
ashtu siç i njohin bijtë e tyre, por disa
prej tyre, megjithëse e dinë këtë, prapë e
fshehin të vërtetën. 

148. Ky realitet (i përmendur lartë)
është prej Zotit tënd, pra mos u bë ndër
ata që dyshojnë.

149. Dhe secili njeri ka një cak (qëllim)
për të cilin ai angazhohet. Pra, (caku
juaj duhet të jetë) të dilni përpara
njëri-tjetrit në bamirësi. Kudo që të jeni

�
�

65 Ndërrimi i Kibles u bë vetëm që të bashkohen myslimanët dhe të krijohet uniteti në mes të
tyre.
66 Përemri atë mund të përdoret për ngjarjen e ndërrimit të Kibles ose është për Profetin e
Shenjtë.
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ju, Allahu do t'ju tubojë të gjithëve.
Vërtet, Allahu ka fuqi të bëjë atë çka
dëshiron Ai.

150. Dhe prej kudo që të dalësh67 ktheje
fytyrën tënde në drejtim të Xhamisë së
Shenjtë. Vërtet, ky urdhër është një
realitet i ardhur prej Zotit tënd. Dhe
Allahu nuk është i pavetëdijshëm ndaj
asaj që bëni ju.68 

151. Dhe prej kudo që të dalësh, ktheje
fytyrën tënde në drejtim të Xhamisë së
Shenjtë, dhe kudo që të jeni ktheni
fytyrat tuaja në atë drejtim, kështu që
njerëzit të mos kenë ndonjë argument
kundër jush, përveç atyre që janë
mizorë. Pra, mos u frikësoni prej tyre,
por frikësohuni vetëm prej Meje, që
Unë ta përsos mirësinë Time ndaj jush
dhe që të përudheni.69 

152. Ashtu siç Ne e dërguam në mesin
tuaj një Profet vetë nga gjiri juaj, i cili i
reciton para jush ajetet Tona, dhe i cili
ju pastron (shpirtërisht) dhe ju mëson
Librin dhe urtësinë dhe ju mëson atë që
ju nuk e dinit.

67 Këto fjalë tregojnë se fjala është për ndonjë luftë për të cilën do të detyrohen myslimanët.
Prandaj, Zoti i këshillon besimtarët se nëse ata detyrohen për luftë, ata duhet të luftojnë vetëm
për lirimin e Kabes nga idhujt.
68 Këshillohen myslimanët që kur ftohen e thirren për xhihad, duhet të kenë parasysh fitoren e
Kabes, ndërsa ata që s'mund të marrin pjesë në xhihad duhet të falen në drejtim të Kabes, duke
lutur Zotin për fitoren e myslimanëve.
69 Nëse nuk do ta fitoni Mekkën, do të akuzoheni. 

SURE 2                                        AL-BAKARA                                KAP. 2

45

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G02verlag.QPS  22.06.03 18:49 PAGE 45 (1,1)



����P#�Q���R��S�.

�����

�����%�������

�� ��/0�������T

�.� �UV1W�2

��X �Y� 3Z #!����#

[\ �]��� 4^� �_

�� ��` a5� �� �! �5 4 �b

� � �T c �

�67 �8 � #"�� � ����9

153. Pra, Më kujtoni70  Mua se edhe
Unë do t'ju kujtoj, dhe Më falënderoni e
mos u bëni mosmirënjohës!

154. O ju besimtarë! Kërkoni ndihmën e
Allahut me anë të durimit71  e të
Na ma z i t ,  vë r t e t  Zo t i  ë s h t ë  me
durimtarët.

155. Dhe mos thuani se janë të vdekur
ata të cilët vriten në rrugën e Zotit,
përkundrazi ata janë të gjallë, mirëpo ju
s'e kuptoni.72

 
156. Dhe Ne do t'ju provojmë me anë të
frikës, të urisë, të shkatërrimit të
pasurisë, të vdekjes dhe me anë të
dëmtimit të fruteve, por (o Profet) jepu
lajm të gëzuar durimtarëve-

157. Të cilët kur ballafaqohen me

�

70 Të përkujtosh Zotin do të thotë të angazhohesh me tërë qenien tënde në rrugën e Tij dhe t'i
respektosh urdhërat e Tij. Kurse Zoti e përkujton njeriun duke iu afruar e duke i dhënë
mirësinë dhe favorin e vet.
71 Fjala Sabr do të thotë të durosh vuajtje pa u ankuar, të kesh aftësi për ta çuar një punë deri
në fund; të heqësh dorë prej asaj që është e ndaluar prej Sheriatit. Ajeti e mban me vete një
princip të suksesit. Myslimani duhet të ketë durim deri në fund në përpjekjet e veta dhe nuk
duhet të dëshpërohet. Mandej, ai duhet ta lusë Zotin që Ai t'i japë ndihmë, sepse Zoti është i
vetmi burim për të gjitha të mirat. Disa komentatorë janë të mendimit se këtu fjala durim
aplikohet edhe për agjërim, d.m.th. njeriu duhet të kërkojë ndihmën e Allahut me anë të
agjërimit e të Namazit. Po ashtu ajeti tregon qartë se Namazi dhe lutja mund të jenë efektive
dhe të frytshme vetëm atëherë kur njeriu për ta arritur qëllimin i shfrytëzon të gjitha mjetet e
nevojshme të krijuara prej Zotit.
72 Ajeti përmban një realitet të madh psikologjik, që ka një influencë të jashtëzakonshme në
jetën dhe në përparimin e një populli. Populli që nuk i jep respekt e rëndësi përkujtimit të të
vrarëve (dëshmorëve) dhe nuk i çmon sakrificat e tyre, mbyll fatin e vet.

SURE 2                                        AL-BAKARA                                KAP. 2

46

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G02verlag.QPS  22.06.03 18:49 PAGE 46 (1,1)



�� � ����#!

$� : ;<=��

�� ��;<>��� 	 �*


��2�� " ? �������

��� � ���#���

�$ �����
� �� ���#

����%�

� & &#@ � ������

�� ��� " ����A�

� ��d�;<����

� � � 

��;< !� �����"#��##�

�e =��#B�$���� � #'

�(�$ � ��' � �����C�

ndonjë të keqe, thonë: Ne jemi të
Allahut dhe tek Ai do të kthehemi!

158. Të tillët janë ata që do të kenë
bekim e mëshirë prej Zotit të tyre, dhe
të tillët janë ata që janë të përudhur.

159. Vërtet, Safa dhe Marva73  janë nga
Shenjat e Allahut, prandaj kush bën
Haxhillëk74  ose Umra, nuk është mëkat
që t'u bëjë vizitë atyre të dyjave. Dhe
kush bën ndonjë mirësi nga dëshira e
vet, (të dijë ai se) Allahu e çmon shumë
bamirësinë dhe është i Ditur.

160. Vërtet, ata që e fshehin atë që Ne
zbritëm prej argumenteve të qarta dhe
prej udhëzimit të përsosur, pasi ua
sqaruam njerëzve në libër (në këtë
Kuran) ,  i  mal lkon  Allahu  dhe  i
mallkojnë edhe ata që mallkojnë.

161. Përveç atyre të cilët pendohen dhe
përmirësohen dhe u shpjegojnë njerëzve
(të vërtetën). Unë do ta pranoj pendimin
e tyre se Unë u drejtohem njerëzve me
mëshirë dhe Jam i Mëshirshëm.

162. Vërtet, ata të cilët mohuan dhe

73 AI-Safa dhe Al-Marva janë dy male afër Kabës në Mekkë. Këto shërbejnë si përkujtimore të
durimit e të sakrificës së madhe të Hazret Haxherës dhe besnikërisë së saj ndaj Zotit.
74 Haxhillëku është obligim për çdo mysliman që ka mundësi (pasuri, shëndet dhe sigurim) ta
kryejë, kurse Umrah (Haxhillëku i vogël që bëhet jashtë kohës së Haxhillëkut) nuk është
obligim.
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vdiqën në gjendje pabesimi, do të kenë
mallkimin e Allahut e të engjëjve dhe të
gjithë njerëzve.

163. Do të mbeten në atë mallkim për
një  kohë të  gja të ,  as  nuk do t 'u
lehtësohet dënimi e as nuk do t'u jepet
afat.

164. Dhe Zoti juaj është Një, s'ka Zot
tjetër pos Tij. Ai është shumë Rahman
(i Mëshirshëm) dhe  Rahim (Hirplotë).

165. Vërtet, në krijimin e qiejve dhe të
tokës, në ndërrimin e natës e të ditës
dhe në anijet që lundrojnë në det për t'u
dhënë dobi njerëzve, e në atë shi që e
lëshon Allahu prej reve dhe me anën e
të cilit e ngjall tokën pas vdekjes së saj
dhe përhap në të çdo lloj gjallese, e në
qarkullimin e erërave dhe reve të
nënshtruara në mes të qiellit e të tokës,
ka shumë Shenja për njerëzit e ditur.75 

166. Dhe ka disa njerëz që i adhurojnë
idhujt në vend të Zotit. I dashurojnë ata
(idhujt) ashtu, siç duhet ta dashuronin
Zotin. Por, besimtarët e dashurojnë më
fort Zotin. Dhe ata të cilët e kanë bërë

�

75 Ky ajet na tregon se Zoti i ka krijuar të gjitha planetet e Universit. Vërtet, këtu është dhënë
një argument rreth ekzistencës së Zotit se të gjitha fenomenet natyrore dëshmojnë se ekziston
ndonjë qenie që i kontrrollon dhe i rregullon.
76 Kur është fjala për idhujt, Kurani i ka përdorur këto fjalë: Nid, Sharik, Ilah dhe Rab. Dy
fjalët e para përdoren vetëm për idhujt, kurse dy të fundit përdoren edhe për Allahun.
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këtë faj, po të shohin atë kohë, kur do ta
shohin ndëshkimin, do të realizojnë se
të gjitha fuqitë i takojnë Zotit dhe se
Zoti është Ndëshkimdhënës i ashpër.76 

167. Ah! Sikur ta kishin parë atë kohë
kur ata të cilët adhuroheshin, do të
ndahen prej atyre që i adhuronin (nuk
do të mbajnë përgjegjësinë e adhurimit
të tyre), dhe do ta shohin dënimin kur të
gjitha mjetet e tyre të shpëtimit do të
këputen!77 

168. Dhe ata të cilët kanë qenë ndjekësit
(e parive të mos-besimtarëve), do të
thonë: Ah, po të ktheheshim edhe një
herë në këtë botë, do të hiqnim dorë prej
tyre, ashtu siç ata hoqën dorë prej nesh.
Ja kështu Zoti do t'ua tregojë veprat e
tyre duke i bërë angështi (hasret) për ta
dhe ata s'do të mund të dalin jashtë nga
Zjarri (i xhehenemit).

169.  O njerëz! Hani  çka është  e
lejueshme (hallall) dhe e pastër nga ajo
që ka në tokë, dhe mos shkoni pas
hapave të Shejtanit78  sepse ai, me të
vërtetë, është armiku juaj i hapët.

77 Liderët e njerëzve të humbur do të tentojnë ta lirojnë veten nga përgjegjësia, dhe ndjekësve
të vet do t'u thonë se ju vetë me dëshirën tuaj na ndiqnit. Ne nuk ju detyruam të na ndiqni. Kjo
ishte detyra juaj ta zbulonit të vërtetën.
78 Ndalimi i bindjes ndaj shejtanit që vjen fill pas urdhërave të ushqimit, tregon qartë se
aksionet fizike ushtrojnë një ndikim të madh në gjendjet morale e shpirtërore të njeriut.
Përdorimi i ushqimeve të palejuara dëmton aftësitë morale, etike e shpirtërore të njeriut dhe
pengon zhvillimin e tij shpirtëror.
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170. Ai (Shejtani) ju urdhëron të bëni
vepra të këqija dhe poshtërsi, dhe të
flisni për Allahun që nuk e dini ju.

171. Dhe kur u thuhet atyre: Ndiqni atë
që Allahu e ka zbritur (Kuranin), ata
thonë: Jo, ne do ta ndjekim atë rrugë të
cilën e ndiqnin të parët tanë.79  Athua
edhe atëherë kur të parët e tyre s'kanë
pasur mend e as nuk e ndiqnin rrugën e
drejtë?

172. Shembulli i mosbesimtarëve është
si shembulli i atij që e thërret atë që nuk
dëgjon gjë, pos thirrjes e britmës. Ata
janë të shurdhër, memecë dhe të verbër,
prandaj s'kuptojnë gjë.

173.  O ju  bes imtarë!  Han i  pr e j
ushqimeve të mira e të pastra80  që Ne i
kemi siguruar për ju, dhe e falënderoni
vetëm Allahun, nëse jeni  duke e
adhuaruar vetëm Atë! 

174. Ai (Allahu) e bëri të palejueshme

79 Është i çuditshëm fakti se njeriu në çështjet fetare, të cilat kanë një ndikim të madh në jetën
e tij të amshueshme, i pason verbërisht hapat e të parëve të vet, ndërsa në çështjet e kësaj bote,
të cilat kanë lidhje vetëm me këtë jetë, ai u jep epërsi interesave të veta personale dhe  e zgjedh
vetë rrugën e drejtë.
80 Urdhëri hani gjëra të pastra tregon se myslimanët nuk duhet të përdorin ato ushqime e pije
që dëmtojnë shëndetin e tyre fizik, moral dhe shpirtëror.
81 Fjala Khinzir (derr) është përbërë prej dy fjalëve: khinz dhe ar. Fjala khinz do të thotë: i
ndytë, dhe i fëlliqtë, kurse fjala ar do të thotë: unë shoh. Kjo do të thotë se unë e shoh të ndytë.
Pra, vetë emri i kësaj shtaze e mban në vete sekretin e ndalimit të saj. Po edhe hulumtimet
shkencore e vërtetuan faktin se mishi i derrit ndikon keq dhe negativisht në shëndetin e njeriut
dhe te morali e tij.
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(haram) për ju vetëm coftirën, gjakun,
mishin e derrit81  dhe që prehet në emër
të dikujt tjetër, në vend të emrit të
Allahut. Por, ai i cili shtrëngohet e
detyrohet t'i përdorë (jo nga dëshira)
dhe as nuk e shkel qëllimisht ligjin e as
nuk e kalon kufirin, nuk bën mëkat.
Vërtet, Allahu është shumë mëkatfalës
dhe i Mëshirshëm.

175. Ata të cilët e fshehin atë (mësim)
që Allahu e ka zbritur në Libër dhe
pranojnë në vend të  t i j  d içka të
pavlefshme, nuk fusin asgjë në barqet e
tyre pos zjarrit.82  Allahu nuk do të flasë
me ta në Ditën e Kiametit e as nuk do t'i
dëlirësojë ata. Dhe ata do të kenë dënim
të dhembshëm.

176. Të tillët janë ata të cilët e kanë
blerë paudhësinë në vend të rrugës së
drejtë dhe ndëshkimin në vend të faljes.
Po sa i madh është durimi i tyre ndaj
Zjarrit!

177. (Do të kenë ndëshkim për shkak
se) Allahu e ka zbritur Librin me
vë r t e t ës i ,  ndë rsa  a ta  që  e  kanë
kundërshtuar (nuk pajtohen me të) janë
me të vërtetë në një kundërshtim të
thellë.

178. Kjo nuk është bamirësi që të ktheni

82 Këto fjalë tregojnë se si zjarri nuk e shuan etjen, ashtu edhe sendet e kësaj bote materiale
nuk i japin mendjes njerëzore satisfakcion e kënaqësi.
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fytyrat tuaja në drejtim të Lindjes ose të
Perëndimit, por bamirës i vërtetë është
ai që e beson Allahun dhe Ditën e
Fundit, Engjëjt, Librin dhe Profetët; dhe
i cili për hir të dashurisë së Allahut e
shpenzon pasurinë e tij për farefisin e
tij, për jetimët, për nevojtarët, për
udhëtarët dhe për lypësit dhe për t'i
liruar të robëruarit; dhe që fal Namazin
dhe  paguan Zakat in;  dhe ata  që
plotësojnë premtimin e tyre kur bëjnë
njëherë, dhe që tregojnë qëndrueshmëri
në skamje, në sëmundje dhe në luftë, të
tillët janë ata që e vërtetuan besimin e
tyre dhe të tillët janë sinqerisht të
devotshëm.83 

179. O ju besimtarë! Është obliguar për
ju  të  merrni  dëmshpërbl im84  të
barabartë për vrasje: vrasësi i lirë për të
vrarin e lirë; vrasësi rob për të vrarin
rob; vrasëse për femrën e vrarë. Ndërsa
ai të cilit i falet diçka prej vëllait të vet
(në të holla, të cilat mund t'i pranojë si
dëmshpërblim trashëgimtari i të vrarit)

83 Ky ajet e paraqet esencën e mësimeve të fesë Islame dhe mban me vete besimet dhe
doktrinat fundamentale të saj - të besosh në një Zot, në Ditën e Fundit, në engjëjt, në Librat
Hyjnorë dhe në Profetët e Allahut.
84 Kisasi (hakmarrja) është obligim i shoqërisë. Qëllimi i këtij obligimi është të ruhet e të
sigurohet jeta e njeriut, sepse dënimi me vdekje që bashkësia (gjyqi) i jep dorasit, bëhet një
vërejtje e mësim për të tjerë. Lidhur me këtë Islami na mëson të veprojmë sipas rrethanave. Pa
dyshim, të dyja rrugët - ta dënosh dorasin me vdekje ose ta falësh janë të dobishme në rrethana
specifike. Farefiset e të vrarit kanë të drejtë ta falin dorasin ose t'i lehtësojnë dënimin. Ndërsa,
organet e pushtetit nuk kanë të drejtë ta falin me dëshirën e vet, por ata doemos duhet ta
dënojnë sipas ligjit. Nga ana tjetër nuk u lejohet trashëgimtarëve që ligjin ta marrin në dorë dhe
ta dënojnë vetë dorasin. Ajeti tregon edhe barazinë që Islami do të krijojë ndër njerëzit.
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duhet ta paguajë (vrasësi) bujarisht në
shenje  mirënjohje. Kjo është lehtësi
dhe mëshirë prej Zotit tuaj. Dhe kush e
tepron pas këtij mësimi, do të ketë
ndëshkim të dhembshëm.

180. Dhe në ligjin e hakmarrjes ka
ekzistencë për ju, o njerëzit e mençur,
që të përjetoni sigurimin.

181. Është obligimi juaj që kur i vjen
vdekja dikujt prej jush, nëse ai le pas
vetes pasuri të madhe, ai duhet t'i
këshillojë prindërit dhe të afërmit që të
veprojnë me drejtësi. Ky është një
obligim për ata që i frikësohen Allahut.

182. Dhe kush e deformon (prish) këtë
testament pasi e ka dëgjuar atë, bën
m ë k a t .  Vërtet, Allahu është i
Gjithëdëgjueshëm dhe i Gjithëdijshëm.

1 8 3 .  P o r  a i  q ë  f r i k ë s o h e t  s e
testamentbërësi të mos të mbajë anësi e
të mos i anohet mëkatit, krijon pajtim
ndërmjet trashëgimtarëve, nuk bën
ndonjë mëkat. Vërtet, Allahu është
shumë mëkatfalës dhe i Mëshirshëm.85

184. O ju besimtarë! Obligohet për ju
agjërimi,86  ashtu siç qe i obliguar për

85 Në këtë ajet Zoti na tregon se nëse dikush dikton dhe heton se në testamentin e të ndjerit ka
disa gabime dhe të meta, dhe ai frikësohet se me anë të atyre të metave mund të krijohet ndonjë
përçarje në mes të anëtarëve të familjes, atëherë në këtë rast ai ka të drejtë t'i përmirësojë ato
gabime duke i pajtuar pjesëmarrësit.
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ata të cilët ishin para jush, që të ruheni
(prej të metave morale e shpirtërore).

185. Mbajtja e Ramazanit është për disa
ditë të caktuara, por cili prej jush është i
sëmurë ose është në udhëtim duhet të
a g j ë r o j ë  n ë  d i t ë  t ë  t j e r a  ( p a s
Ramazanit); dhe ata të cilët s'kanë
mundësi të agjërojnë, por me vështirësi,
duhet t'i japin ushqim, si kompensim,
n j ë  t ë  v a r f ë r i  ( g j a t ë  mu a j t  t ë
Ramazanit). Dhe kush bën bamirësi me
bindje të plotë, do ta bëjë në dobi të vet.
Dhe të agjërosh është më mirë për ju,
nëse merrni vesh.

186. Muaji i Ramazanit është ai në të
cilin u diktua Kurani87  udhërrëfyes për
tërë njerëzimin me plot realitete të qarta
dhe që e dallon të mirën nga e keqja.
Pra, kush prej jush e gjen këtë muaj
duhet të agjërojë. Por, ai i cili është i
sëmurë ose është në rrugë, duhet të
agjërojë më vonë aq ditë sa s'mundi t'i
agjërojë (në muajin e Ramazanit).
Allahu dëshiron lehtësi për ju e jo

86 Agjërimi është ai institucion fetar për të cilin është shkruar gati në të gjithë Librat Hyjnorë.
Mbajtja e ramazanit është esenciale për zhvillimin e përparimin moral e shpirtëror të njeriut. Ai
është mjeti më i fuqishëm që e bën njeriun të pastër, të dëlirë dhe të kalitur. Agjërimi, sipas
Islamit, është simbol i sakrificës së përsosur.
87 Al-Kuran ka dalë prej fjalës kara-a që do të thotë: ai lexoi, ai e përcolli mesazhin dhe ai
tuboi sendet. Pra, Kurani do të thotë: a) Libër që është mjet leximi. Kurani është Libri më i
lexueshëm në botë, b) Libër a mesazh që i përcillet botës. Mesazhi i Kuranit është i
pakufishëm dhe është për tërë njerëzimin, dhe c) Libër që mban në vete të gjitha vërtetësitë.
Kurani është ai Libër që i mban në vete të gjitha mësimet e vërteta të librave të mëparshëm.
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vështirësi. Ai dëshiron që ju ta plotësoni
numrin e ditëve të caktuara, dhe të
madhështoni Allahun, sepse Ai ju tregoi
rrugë të drejtë dhe të bëheni mirënjohës.

187. Dhe kur shërbëtorët e Mi të pyesin
ty rreth Meje, thuaju; Unë jam afër. Unë
i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai Më
thërret Mua. Pra, edhe ata duhet të Më
binden dhe të më besojnë Mua, nëse
dëshirojnë të gjejnë rrugë të drejtë.

188. Është e lejueshme për ju që netëve
të agjërimit të bini me gratë tuaja. Ato
janë mbulojë  për  j u  dhe ju  j en i
mbulojë88 për ato. Allahu dinte mirë se
ju do të veproni padrejtësisht ndaj vetes,
prandaj Ai u drejtua kah ju me mëshirë
dhe e përmirësoi këtë gjendje tuajën.
Pra, tani shkoni tek ato (natës së
agjërimit) dhe kërkoni atë që Allahu ka
caktuar për ju; dhe hani e pini derisa
vija e bardhë të dallohet prej vijes së
zezë të agimit. Mandaj, plotësoni
agjërimin deri në mbrëmje. Dhe mos
bini me gratë deri sa jeni në itkaf89 në
xhami. Këto janë kufijtë e (caktuar)
Allahut, pra mos u afrohuni. Kështu
Allahu ua sqaron njerëzve urdhërat e Tij
që të ruhen prej të këqijave.

88 Ata janë rrobat e njëri-tjetrit është një shprehje mjaft karakteristike, dhe është bukuria e
Kuranit. Me të vërtetë, ky është stili jashtëzakonisht i bukur i Kuranit se si ai i shpjegon
marrëdhëniet bashkëshortore. Rrobat siç shërbejnë për ta mbuluar lakuriqësinë dhe për t'u
zbukuruar, ashtu burri e gruaja janë rroba për njëri-tjetrin, se i fshehin të metat, dobësitë dhe
lakuriqësinë e njëri-tjetrit dhe i mbrojnë nga akuzat e të tjerëve.
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189. Dhe mos gëlltitni në mënyra të
rrejshme pasurinë e njëri-tjetrit dhe mos
ua ofroni (si ryshfet) personave të
autorizuar me qëllim që ta gëlltitni me
vetëdije pasurinë e njerëzve të tjerë.90 

190. Ata të pyesin ty rreth hënave të
reja. Thuaju: Ato janë mjetet e matjes së
kohës (për nevojat e përditshme të
njeriut) dhe për Haxhillëk. Dhe nuk
është mirësia të hyni në shtëpi nga ana e
sprapme, por bamirës është ai që i
frikësohet Allahut. Dhe ju duhet të hyni
nëpër shtëpitë tuaja nga dyert e tyre; dhe
i f r ikësoheni Allahut që të dilni
ngadhënjimtarë.91 

191. Dhe luftoni në rrugën e Allahut
kundër atyre që ju sulmojnë, por mos e
teproni. Vërtet, Allahu nuk i do ata që e
teprojnë.92 

89 Dhjetë ditë të fundit të Ramazanit (ose eventualisht tri ditë) të kalosh në xhami, nëse ke
kohë, shëndet e mundësi që të bësh Ibadet, quhet itkaf. Gjatë qëndrimit të tij në Xhami, ai
agjëron, lexon shumë Kuranin dhe kohën e kalon në Ibadet. Personi në Itkaf nuk ka të drejtë të
shkojë në shtëpi dhe të ketë marrëdhënie me bashkëshortën e vet. Ai nuk duhet të angazhohet
në biseda të kota, përveç bisedës rreth mësimeve të Islamit. Ditën e fundit të Ramazanit, pasi të
paraqitet hëna e re në horizont, ai kthehet në shtëpi.
90 Ruajtja e pasurisë së njerëzve është detyra e çdo myslimani. Pasuria e dikujt është pasuria
jote, andaj duhet ta ruash atë, ashtu si e ruan ti pasurinë tënde.
91 Islami i ka paraqitur të dyja sistemet e matjes e të llogaritjes së kohës: sistemi diellor (solar)
dhe ai i hënës (lunar). Kur është çështja e Ibadetit të përditshëm si është falja e Namazit të
përditshëm, ngrënia e syfyrit dhe e iftarit, përdoret sistemi diellor, ndërsa kur është fjala e
ibadetit muajor a vjetor, si caktimi i muajit të Ramazanit e të Haxhillëkut, përdoret sistemi
lunar.
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192. Dhe vritini ata (tiranët e sulmuesit)
kudo që t'i gjeni dhe i dëbojini nga ai
vend prej ku ata ju kanë dëbuar, sepse
përçarja (persekutimi) është më e
rrezikshme se vrasja. Dhe mos luftoni
kundër tyre në Xhaminë e Shenjtë e as
përreth saj, vetëm nëse ju sulmojnë. Po
nëse ata fillojnë luftën, atëherë edhe ju
duhet të luftoni kundër tyre. I tillë është
shpërblimi i mosbesimtarëve.

193. Por nëse ata i hedhin armët dhe
heqin dorë nga lufta, atëherë ata duhet
ta dinë se Allahu është shumë Falës dhe
i Mëshirshëm.

194. Dhe luftoni kundër atyre përderisa
të zhduket persekutimi (përçarja), dhe
religjioni të mbetet vetëm për Allahun.
Por, nëse i hedhin armët, atëherë nuk
është e lejueshme të luftoni, pos atyre
që e teprojnë.93 

195. Cënimi i Muajt të Shenjtë mund të
hakmerret në Muajin e Shenjtë; dhe për

92 Ky është një ndër ajetet e para me të cilat u është dhënë leje myslimanëve të luftojnë kundër
atyre që  fillojnë luftën kundër tyre; dhe të luftojnë kundër atyre që tentojnë t'ju largojnë me
dhunë nga feja juaj. Ajeti i këshillon myslimanët që të luftojnë vetëm kundër atyre që fillojnë
luftën kundër jush.
93 Këto katër ajete mbajnë në vete parimet e poshtëshënuara:
a) Lufta duhet të zhvillohet vetëm për hir të Zotit e jo për hir të ndonjë motivi personal.
b) Myslimanët mund të luftojnë vetëm kundër atyre që i sulmojnë ata. c) Kur përhapet lufta,
myslimanët duhet t'i ruajnë kufijtë dhe nuk duhet ta teprojnë e as nuk duhet t'i vrasin  gratë,
fëmijët e as pleqtë, të cilët nuk marrin pjesë në luftë. d) Nuk duhet luftuar në vende të Shenjta
adhurimi, por vetëm në rast se armiku ju sulmon aty. e) Lufta duhet të zgjatet aq sa të krijohet
liria fetare.
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cënimin e të gjitha sendeve të Shenjta
ka ligje të hakmarrjes. Pra, kush e
tepron kundër jush, sulmojeni edhe ju
me të njëjtën masë. Dhe i frikësoheni
Allahut dhe ta dini se Allahu është me
të devotshmit.

196. Dhe shpenzoni për hir të Allahut
në rrugën e Tij, por mos e çoni vetveten
tuaj vetë deri në shkatërrim nga duart
tuaja, dhe bëni vepra të mira. Vërtet,
Allahu i dashuron bamirësit.

197. Dhe kryeni Haxhëllëkun94 dhe
Umrën për hir të Allahut, por nëse (për
ndonjë arsye) jeni të penguar, atëherë
prejeni kurbanin e mundshëm; dhe mos
i rruani kokat deri sa të mos arrijë
kurbani në vendin e vet. Dhe cili prej
jush është i sëmurë ose ka ndonjë
sëmundje në kokë (po të rruajë kokën),
ai duhet të japë kompensim duke
agjëruar ose duke dhënë lëmoshë ose
duke e prerë kurbanin. Mirëpo, kur jeni
në paqe, atëherë ai që bën Umrën
bashkë me Haxhillëkun, duhet ta bëjë
kurbanin e mundshëm. Por, cili prej
jush nuk mund ta gjejë Kurbanin, duhet
të agjërojë tri ditë gjatë Haxhillëkut dhe
shtatë ditë kur kthehet në shtëpi - këto
bëjnë dhjetë ditë. Ky (urdhër) është për
atë që nuk e ka familjen në rrethin e

94 Me këtë ajet fillon subjekti i Haxhillëkut që është një ndër postulatet fundamentale të
Islamit. Haxhillëku është obligim i çdo myslimani që ka mundësi (të ketë shëndet, udhëtim të
sigurtë dhe gjendje të mirë ekonomike) ta bëjë. Umrah është Haxhillëku i vogël që mund të
kryehet në çdo kohë, kurse Haxhillëku duhet të kryehet vetëm në muajin e Dhul-Hixhës.
Haxhillëku dhe Umrah mund të kryehen bashkërisht.
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Xhamisë së Shenjtë. Dhe frikësoheni
prej Allahut dhe të dini se Allahu është
Ndëshkimdhënës i ashpër. 

198. Muajt e Haxhillëkut janë të njohur;
pra cili obligohet të bëjë Haxhillëk në
këta muaj duhet ta dijë se atje nuk ka
fjalë epshe,95  as kryengritje96  e as
grindje,97  gjatë procesit të Haxhillëkut.
Dhe çfarëdo bamirësie që të bëni ju,
Allahu e di mirë. Dhe furnizohuni
vetëm me gjëra të nevojshme që ju
nevojiten për udhëtimin tuaj dhe, vërtet,
furnizimi më i mirë është devotshmëria.
Dhe frikësohuni vetëm prej Meje, o ju
njerëzit e mençur!

199. Nuk është mëkat për ju që (gjatë
Haxhillëkut) të kërkoni ndonjë mirësi
prej Zotit tuaj. Dhe kur ktheheni nga
Arafati,98  përkujtojeni Allahun në
Masharal-Haram,99  dhe e përkujtoni,
siç ju ka përudhur Ai, ngase më parë
keni qenë të humbur.

200. Mandej ,  kthehuni andej  nga
kthehen njerëzit, dhe kërkoni falje prej
Allahut; vërtet Allahu është shumë Falës
dhe i Mëshirëshëm.

95 Fjala rafatha do të thotë imoralitet, ndytësi, biseda të kota dhe imoralitet seksual.
96 Fjala fusuk do të thotë kryengritje kundër ligjeve të Zotit dhe mosbindje.
97 Fjala xhidal do të thotë grindje e përleshje me bashkudhëtarët, me shokët e me fqinjët.
98 Arafat është një fushë afër Mekkës, ku qëndrojnë Haxhilerët ditën e nëntë të Dhulhixhës.
99 Mash-arul-Haram është një kodër në Muzdelfe që gjendet në mes të Arafatit e të Mekkës.
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201. Dhe kur t'i kryeni obligimet tuaja
(të Haxhillëkut), përkujtojeni Allahun,
ashtu siç i përkujtoni etërit tuaj, bile
edhe më shumë. Dhe ka disa njerëz që
thonë: O Zoti ynë, falna të mirat e kësaj
bote. Njerëzit e tillë nuk do të kenë
pjesë në botën e paskësajme.

202. Dhe ka disa sosh që thonë: O Zoti
ynë, falna të mirat e kësaj bote dhe të
mirat e botës së amshueshme (Ahiretit)
dhe ruajna prej dënimit të Zjarrit. 

203. Të tillët janë ata që do të kenë një
pjesë të madhe nga ajo që e kanë fituar.
Dhe Allahu është i Shpejtë në qërimin e
hesapit.

204. Dhe përkujtojeni Allahun gjatë
kë tyre  d i tëve  t ë  caktuara  (gj a të
Haxhillëkut). Por, ai që shpejton të niset
brenda dy ditësh, nuk ka mëkat; dhe
kush mbetet mbrapa, edhe ai nuk ka
mëkat. Ky udhëzim është për ata që i
frikësohen Allahut. Pra, frikësohuni prej
Allahut dhe ta dini se ju të gjithë do të
silleni te Ai.

205. Dhe ka prej njerëzve edhe ai,
biseda e të cilit rreth kësaj bote të
pëlqen (të mahnit) ty, dhe ai e thërret
Allahun për dëshmi për atë që e mban
në zemrën e tij, por, në realitet, ai është
grindavec më i madh prej të gjithë
grindavecëve.
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206. Dhe kur ai bëhet sundues, përpiqet
për të krijuar çrregullime nëpër tokë, për
të asgjësuar të mbjellat100 dhe për t'i
therur pasardhësit. Mirëpo, mbani mend
se Allahu nuk do çrregullimin.

207. Dhe kur i thuhet: Frikësohu prej
Allahut, krenaria (egoja) e tij e nxit atë
të bëjë mëkat. Pra, xhehenemi do të jetë
shpërblim i mjaftueshëm për të.  Sa
vendbanim i keq është ai!

208. Dhe prej njerëzve ka edhe ai që e
shet qenien e tij vetëm e vetëm për të
kërkuar pëlqimin e Allahut, dhe Allahu
është shumë i Mëshirshëm ndaj robëve
të Vet.

209. O ju besimtarë! Binduni tërësisht
ju të gjithë dhe mos ecni gjurmëve të
shejtanit; vërtet, ai është armiku juaj i
hapët.

210. Por nëse luhateni ju, pasi erdhën te
ju argumente të qarta, ta dini se Allahu
është i Fuqishëm dhe i Ditur. 

211. Ata nuk janë duke pritur tjetër
vetëm se t'u vijë Allahu dhe engjëjt e Tij
nën hijen e reve101  (t'u vijë ndëshkimi a
vendimi i Allahut) dhe të vendoset puna
(çështja). Dhe Allahut i drejtohen të
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100 Fjala harth në këtë ajet ka shumë kuptime: 1) pjesë e tokës së lëruar ose pjesë e mbjellë
prej drithi, 2) produktiviti i tokës, 3) profit, 4) shpërblim, 5) gjëra të kësaj bote, 6) Grua a gratë
etj.
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gjitha çështjet.102 

212. Pyetni Bijtë e lsraelit se sa Shenja
të qarta Ne u kemi dhënë? Por, kush e
ndërron dhuntinë e Allahut, pasi t'i ketë
ardhur njëherë, le ta dijë se Allahu, me
të vërtetë, është Ndëshkimdhënës i
ashpër.

213. Jeta e kësaj bote u është bërë
tërheqëse jobesimtarëve, dhe ata i
përqeshin ata që e pranuan besimin.
Mirëpo, ata që i fr ikësohen Zoti t
(shmangen prej  mëkatave)  do të
lartësohen mbi ta në Ditën e Ringjalljes;
dhe  Zot i  i  f a l  dhura tat  e  T i j  t ë
panumërta atij që e do Ai.

214. Të gjithë njerëzit kanë qenë të
njëmendimi (një ummet),103 mandej ata
filluan të diferencoheshin në mes të
tyre, atherë Allahu i dërgoi Profetët si
bartësit e lajmeve të gëzueshme e
alarmuese, dhe ua dha Librin me plot

101 Fjala Gamam në Kuran përdoret për të shprehur mëshirën dhe ndëshkimin e Zotit.
102 Ajeti hedh dritë mbi luftën e Badrit, kur Zoti i ndihmoi besimtarët duke lëshur shi e duke
dërguar engjëjt e Tij.
103 Fjala një ummet në Kuran është përdorur në tetë vende. Në tri vende është përdorur për
ummetin kombëtar, kurse në pesë vende për unitetin e mendimit. Ajeti tregon se të gjithë
njerëzit kanë qenë të një mendimi e të një feje, por kur erdhën profetët e Zotit, ata për shkak të
kundërshtimit të tyre u ndanë në grupe e në mendime të ndryshme. Megjithëse profetët kanë
ardhur t'i bashkonin njerëzit në një platformë e në një mendim. Ajeti flet rreth një realiteti
absolut se pejgemberi i Zotit vjen që t'i zhdukë diferencat dhe përçarjet e njerëzve, por
fatkeqësisht njerëzit fillojnë t'i kundërshtojnë në mënyrën më të ashpër. Më së shumëti e
kundërshtojnë banorët e atij vendi nga vjen ndonjë profet. Popujt e tjerë e studiojnë dhe
përfitojnë dobi për vete nga predikimet dhe udhëzimet e tij.
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vërtetësi me qëllim që Ai (Zoti) të
gjykojë midis njerëzve lidhur me ato
ç ë s h t j e  r r e t h  t ë  c i l a v e  a t a
diferencoheshin. Por (ngjau ndryshe)
askush nuk shfaqi diferencën lidhur me
atë libër, përveç atyre të cilëve u ishte
dhënë Libri, e megjithëse u patën ardhur
Shenja të qarta, krijuan diferenca (rreth
atij Libri), për shkak të ndasisë (zilisë)
së tyre reciproke. Pra, Allahu me
urdhërin e Vet i përudhi ata që e
pranuan besimin, sepse ata për hir të së
vërtetës krijuan diferenca në të, dhe
Allahu  shpie në rrugë të drejtë vetëm
atë të cilin e do Ai.

215. A mendoni ju se do të hyni në
Parajsë, përderisa nuk jeni të goditur
ende, siç janë goditur ata që kanë kaluar
para jush? Skamja dhe vuajtjet i goditën
ata dhe u tronditën aq shumë sa që
Profeti dhe besimtarët së bashku patën
thënë: Kur do të vijë ndihma e Zotit? Ta
dini se ndihma e Zotit është afër.104 

216. Ata të pyesin ty se çfarë duhet të
shpenzojnë? Thuaju: Çfarë shpenzoni
prej pasurive tuaja të begatshme e të
mira, të drejtën e parë e kanë prindërit
tuaj, farefiset dhe të afërmit, jetimët,
nevojtarët dhe udhëtarët. Dhe çfarëdo
mirësie të bëni ju, Allahu e di mirë.105

104 Pranimi i fesë Islame nuk është ndonjë punë e lehtë. Myslimani në këtë ajet alarmohet se
do të ballafaqohet me vuajtje, me mundime e me tortura të ndryshme, dhe ai do të hidhet në
sprova të ndryshme që të kalitet besimi i tij.
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217. Obligohet lufta për ju, sadoqë nuk
e pëlqeni atë. Por, mund të ndodhë që të
urreni diçka por ajo është e mirë (e
dobishme) për ju, po ashtu mund të
ndodhë që të pëlqeni diçka, por ajo
është e dëmshme (keqe) për ju. Allahu e
di dhe ju nuk e dini.106 

218. Ata të pyesin ty rreth luftës në
Muajin e Shenjtë. Thuaju: Lufta në atë
Muaj është një kundërvajtje e madhe
(mëkati i madh), por t'i ndalosh njerëzit
nga rruga e Allahut dhe ta mohosh
Zotin dhe t 'i pengosh njerëzit nga
Xhamia e Shejntë (të bëjnë Haxhillëk)
dhe t'i dëbosh banorët nga ai vend, është
akti (mëkati) më i madh (zi) e më i
urrej tshëm në sy të Allahut.  Dhe
përçarja është mëkati më i madh se
vrasja. Dhe ata (mosbesimtarët) nuk do
ta ndërpresin luftën kundër jush, derisa
të mos ju kthejnë, nëse munden, nga
feja juaj. Dhe cili prej jush kthehet prej
besimit të tij dhe vdes në atë gjendje
mosbesimi, janë ata që veprat e tyre do
të shkojnë huq në këtë botë e në botën e
përtejme. Ata janë banorët e Zjarrit

105 Ajeti flet qartë se ne kur shpenzojmë në rrugën e Allahut, duhet të shpenzojmë nga pasuria
jonë e ligjshme (hallalle) e nga gjërat që janë tajjebe (të pastra e të dobishme). P.sh t'i falësh
nevojtarit një palë këpucë të prishura, nuk do të thotë se i fale atij diçka tajjebe, sepse këpucë të
tilla nuk i vlejnë për përdorim. Po ashtu t'i falësh një të varfëri rrobe të leckosura e të grisura
nuk do të thotë se e ndihmove atë. Prandaj, Zoti na këshillon që kur të shpenzojmë në rrugën e
Allahut, duhet ta shpenzojmë atë që i jep ndihmë të vërtetë nevojtarit.
106 Myslimanët e urrejnë luftën jo se frikësohen, por për arsye se nuk dëshirojnë të derdhin
gjakun e njerëzve.
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(xhehenemit) ku do të rrinë për një kohë
të gjatë.107 

219. Ata të cilët e pranuan besimin dhe
që emigruan dhe kanë bërë xhihad në
rrugën e Allahut, janë optimistë ndaj
mëshirës së Allahut; dhe Allahu është
shumë falës dhe i Mëshirshëm.

220. Ata të pyesin ty rreth alkoolit108 

dhe rreth bixhozit.109 Thuaju: Në të dyja
ka mëkat e dëm të madh, por ka edhe ca
dobi për njerëzit; mirëpo mëkati dhe
dëmi i tyre janë më të mëdha se dobitë e
tyre. Dhe ata të pyesin ty se çfarë duhet
të shpenzojnë? Thuaju: Shpenzoni nga
ajo që ju tepron, pasi të plotësohen
nevojat tuaja.110  Kështu Allahu i
paraqet në mënyrë të qartë urdhërat e
Tij që të punoni me mend,

221. Rreth kësaj bote dhe botës së
pastajme. Dhe ata të pyesin ty lidhur me
jetimët. Thuaju: Rritja e mbikëqyrja e

107 Nga ky ajet del qartë se të trazosh dikë për shkak të fesë është një gjest e një akt më i
rrezikshëm dhe më i urrejtshëm se vrasja. Feja është çështja personale e çdo individi. Ai ka të
drejtë ta mbajë fenë e tij e të jetojë sipas predikimeve të saj.
108 Khamar Alkooli është haram, sepse e mbyll dhe e bllokon mendjen dhe vetëdijen e njeriut
dhe e shfrenon fuqinë kontrolluese të trurit të tij. Ai i paralizon aftësitë krijuese, morale e
intelektuale të njeriut.
109 Al-Mejsar (kumar) është i ndaluar në fenë Islame, sepse lakmia për të fituar para, pa bërë
përpjekje, e shkatërron ndonjëherë tërë familjen dhe vetë aftësitë krijuese të njeriut.
110 Al-Afv do të thotë: a) Çka del e tepërt nga nevojat tuaja dhe shpenzimi i asaj nuk i paraqet
ndonjë vështirësi atij që e shpenzon në rrugën e Allahut, b) pjesa më e mirë e diçkaje, c) të
shpenzosh atëherë kur askush nuk të lyp ty. Pra, njeriu këshillohet të shpenzojë sipas të
ardhurave të veta.
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tyre  është  akt i  i  shkëlqyeshëm i
bamirësisë. Nëse jetoni bashkë me ta të
përzier është akt i mirë, sepse janë
vëllezërit tuaj. Allahu e di mirë dallimin
midis sherrxhiut (që sillet keq ndaj
jetimëve) dhe bamirësit (që i rrit e i
edukon ata). Dhe po të dëshironte
Allahu, do t'ju vinte në mundim. Vërtet,
Allahu është i Fuqishëm dhe i Ditur.111 

222. Dhe mos u martoni me gratë
idhujtare, derisa të mos e pranojnë
besimin. Një robëreshë besimtare është
më e mirë se një idhujtare, sadoqë e
pëlqeni ju. Dhe mos i martoni gratë
besimtare me idhujtarët, derisa ata të
mos e pranojnë besimin. Një rob
besimtar është më i mirë se një idhujtar
i lirë, sadoqë e pëlqeni shumë. Këta ju
thërrasin në drejtim të Zjarrit, ndërsa
Allahu me anë të urdhërit të Tij ju
thërret në drejtim të Parajsës dhe në
drejtim të faljes. Dhe Allahu i sqaron
për njerëzit Shenjat e Tij që të pranojnë
këshillën.

223 .  Dhe a ta  të  pyes in  ty r re th
marrëdhënieve me gratë gjatë periudhës
së menstruacionit. Thuaju: Është e
dëmshme. Prandaj mos iu afroni grave
gj a të  kësaj  per iudhe,  der i  sa  të
pastrohen ato. Por, kur të pastrohen,
afrohuni ashtu siç ju urdhëron Allahu.

111 Ajeti na këshillon që të kemi kujdes të veçantë ndaj jetimëve e ndaj edukimit e arsimimit të
tyre.
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Allahu i do ata që i drejtohen Atij dhe
që e  mbajnë pastërtinë (morale e
shpirtërore).

224. Gratë tuaja janë si arat për ju, pra
shkoni te arat tuaja si të doni ju; dhe
dërgoni përpara vetes diçka të mirë
(mendoni për jetën vijuese);  dhe
frikësohuni prej Allahut dhe mbani
mend se (një ditë) do të dilni para Tij.
Dhe jepu (o profet) lajm të gëzuar
besimtarëve.112 

225. Dhe mos e bëni Allahun shenjë
qëllimi të betimeve tuaja për të bërë
vepra të mira e për të punuar me
devotshmëri dhe për të krijuar pajtim
ndërmjet njerëzve. Dhe Allahu është i
Gjithëdëgjueshëm dhe i Gjithëdijshëm.

226. Allahu nuk ju dënon për shkak të
b e t i me ve 113  t u a j a  t ë  ko t a  ( t ë
paqëllimta), por ju dënon për atë që e
keni vendosur në zemrat tuaja (që e bëni
qëllimisht). Ta dini se Allahu është shumë
Falës dhe i Mëshirshëm.114 

112 Pas sëmundjeve shoqërore që e dëmtojnë shoqërinë dhe e prishin qetësinë e rrethit
njerëzor, si alkooli e bixhozi, Zoti flet për marrëdhëniet familjare e në radhë të parë për
marrëdhëniet bashkëshortore, të cilat kanë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e në
përparimin e një shoqërie të shëndoshë. Prandaj, Kurani thotë se gratë janë si ara  që do të
thotë se siç kujdeset bujku ndaj arës së vet- e lëron dhe e vadit në kohë e në mënyrë më të
përshtatshme, ashtu burri duhet të ketë kujdes ndaj gruas e ndaj fëmijëve, se kështu mund të
krijohet një shoqëri e shëndoshë dhe e sigurtë.
113 Betimet e kota e të bëra pa qëllim që njeriu i përdor gjatë bisedës së rëndomtë, nuk kanë
peshë, por kur njeriu betohet me qëllim e me vullnet të zemrës, do të përgjigjet për të.
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227. Ata të cilët përbetohen se do të
ndahen prej grave të tyre (nuk do të
kenë marrëdhënie me to), kanë afat të
presin katër muaj dhe nëse gjatë këtij
afati kthehen e pajtohen, ta dini se
A l l a h u  ë s h t ë  s h u më  F a l ë s  e  i
Mëshirshëm.

228 .  Dhe  nëse  a t a  vendos in  t ë
shkurorëzohen, atëherë ta dinë se
Allahu është i Gjithëdëgjueshëm e i
Gjithëdijshëm.115 

229. Dhe gratë e divorcuara duhet të
presin tri cikle të menstruacionit116  dhe
nuk është e lejueshme për to që ta
fshehin atë që Allahu e ka krijuar në
mitrat e tyre (shtatzëninë), nëse e
besojnë Allahun dhe Ditën e Ahiretit.
Në këtë situatë, burrat e tyre kanë më
shumë të drejtë që t'i pranojnë, nëse
dëshirojnë të pajtohen. Dhe atyre
(grave) u takojnë të drejta, ashtu siç u
takojnë atyre (burrave), në barazi,
megjithëse meshkujt kanë një epërsi

114 Fjala Ila do të thotë të betohesh. Arabët kanë pasur zakon që burri betohej se nuk do t'i
afrohej gruas, dhe ajo mbetej e varur për një kohë të papërcaktuar. Ky zakon i tyre quhet Ila.
Për të penguar këtë zakon, Zoti e përcakoi kohën (katër muaj) gjatë së cilës ata duhet të
rregullojnë marrëdhënie me gratë ose t'u japin divorc. Pra, Islami nuk lejon që burri të rrijë i
ndarë prej gruas më shumë se katër muaj.
115 Ky ajet e hap kaptinën e divorcit islamik. Sipas këtij ajeti burri ka të drejtë t'i japë divorc
gruas, kur lind nevoja ligjore. Po edhe gruaja ka të drejtë të shkurorëzohet me burrin.
116 Kuru është shumësi i fjalës ker që do të thotë: kohë, menstruacion, periudhë apo gjendja e
pastërtisë pas menstruacionit. Kjo do të thotë koha midis dy menstruacioneve.
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ndaj tyre. Dhe Allahu është i Fuqishëm
dhe i Urtë.117 

230. Një divorc118  i tillë (gjatë të cilit
burri e gruaja mund të pajtohen) mund
të jepet dy herë; andaj ta ndalësh
(gruan) në mënyrë të përshtatshme ose
t a  p ë r c j e l l ë s h  me  b u j a r i  e  me
mirëkuptim. Dhe nuk është e lejueshme
për ju të merrni diçka nga ajo që ua
kishit dhënë (grave tuaja)119  vetëm në
rast se të dy frikësohen se nuk mund t'i
ruajnë kufijtë (e caktuar) e Allahut. Por
nëse ju (organet përkatëse) keni frikë se
ata s'mund t'i ruajnë kufijtë e Allahut,
atëherë s'është mëkat për asnjerin prej
tyre që ajo (grua) t'i falë (burrit për t'u
liruar) diçka. Këta janë kufij të e
Allahut, pra mos i tejkaloni; dhe ata që i
tejkalojnë kufijtë e Allahut, janë njerëz
mizor.120 

117 Pa dyshim, divorci (shkurorëzimi) është një akt i urryer prej të gjitha akteve të lejueshme.
Mirëpo, nëse detyrohet njeri, ai duhet t'i ketë para vetes këto fakte: a) ai mund t'i japë divorc
gruas së tij vetëm atëherë kur është e pastër, b) pas shpalljes së divorcit, gruaja duhet të presë
tri menstruacione (tre muaj). Kjo periudhë quhet iddet, periudha e pritjes. Kjo është me qëllim
që t'i jepet burrit një kohë që ta rishqyrtojë vendimin e tij. c) Gruaja e divorcuar, nëse është
shtatzëne, nuk duhet ta fshehë atë prej burrit, sepse lindja e fëmijëve mund të rregullojë
marrëdhëniet e tyre bashkëshortore.ç) ai duhet t'i japë tri divorce, e çdo divorc duhet dhënë
kohë pas kohe, e pas kalimit të iddetit burri ka të drejtë ta marrë prapë gruan, nëse do ai.
118 Këtu bëhet fjalë rreth procesit të dhënies së divorcit. Njeriu i cili do t'i japë divorc gruas së
tij, duhet t'i japë tri divorce në tri periudha të ndryshme, kur ajo është e pastër. Nuk është e
udhës që njeriu t'i thotë gruas se unë të jap ty tri divorce. Divorci i tillë nuk ka efekt. Sipas
ligjit Islamik njeriu, pas dy divorceve të para, mund ta marrë prapë gruan e vet, gjatë periudhës
së iddetit, por pas divorcit të tretë e pas kalimit të periudhës së iddetit, ai mund ta marrë dhe të
rimartohet me të, me kusht që ajo pajtohet për këtë.
119 Pas divorcit burri s'ka të drejtë të kërkojë prej gruas prikën e as dhuratat që ai i kishte
dhënë asaj.
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231. Dhe nëse ai (burri pas atyre dy
divorceve) prapë i jep divorc për herë të
tretën, atëherë kjo nuk do të jetë e
lejueshme për të, derisa ajo të martohet
me ndonjë burrë tjetër. Mirëpo, nëse
edhe ai (burri i dytë) i jep divorc asaj,
atëherë s'është mëkat që ai (burri i parë
dhe ish-gruaja e tij) të martohen prapë,
vetëm me kusht që me besim të plotë do
t'i respektojnë kufijtë e Allahut. Këta
janë kufijtë e Allahut, të cilët Ai i
shpjegon qartazi për njerëzit e ditur.121

 
232. Dhe kur t'u jepni divorc grave dhe
ato e kalojnë periudhën e caktuar të
pritjes, atëherë keni të drejtë t'i mbani
në mënyrë të përshtatshme, ose t'i
përcillni në mënyrë të bukur; mirëpo
nuk është e hijeshme që t'i mbani me
qëllim të keq që t 'i  trazoni ose t 'i
shqetësoni. Dhe kush vepron kështu në
të vërtetë bën keq ndaj vetes. Dhe mos u
tallni me urdhërat e Allahut,  dhe
përkujtojeni favorin e Allahut që Ai bëri
ndaj jush dhe përkujtojeni Librin dhe
Urtësinë që e zbriti për ju, sepse Ai me
anë të të atij (Libri) ju predikon juve.
Dhe frikësohuni prej Allahut dhe dijeni
se Allahu e di mirë gjithçka.

120 Por, nëse gruaja kërkon sepracion (ndarje) që quhet khula, ajo duhet ta kërkojë atë
nëpërmes të kadiut (gjykatësit). Në këtë rast ajo obligohet t'ia kthejë burrit prikën dhe dhuratat.
121 Ky ajet na tregon se kur kompletohet divorci dhe kalon iddeti, burri s'ka të drejtë ta marrë
atë, derisa ajo grua të mos martohet me ndonjë person tjetër, e nëse ajo ndahet prej atij personi
(burrë  i dytë) ose kur ai  vdes, ajo lejohet të martohet prapë.
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233. Dhe kur u jepni divorc grave dhe
ato e plotësojnë periudhën e tyre (të
pritjes), mos i pengoni të martohen
përsëri me burrat e tyre, nëse pajtohen
në mes veti në mënyrë të përshtatshme.
Për këtë këshillohet secili prej jush, i
cili e beson Allahun e Ditën e Fundit.
Mbani mend se ky predikim është
bekimdhënës për ju dhe i pastër. Dhe
Allahu e di gjithçka e ju s'e dini.

234. Dhe nënat duhet t'u japin gji
fëmijëve të tyre për dy vjet të tërë. Ky
(urdhër) është për ato që  dëshirojnë që
të plotësohet gjidhënia. Dhe i ati i
fëmijës është përgjegjës që t'i furnizojë
nënat me ushqim e me veshmbathje.
Askush nuk ngarkohet më shumë se
kapaciteti i tij. Po edhe nuk duhet që
nëna të trazohet122  për shkak të fëmijës
së vet e as i ati nuk duhet të trazohet për
shkak të fëmijës  së  t i j ,  e  kështu
obligohet edhe trashëgimtari. Nëse ata
(prindërit e fëmijës) me pëlqimin e me
pajtimin e tyre vendosin ta ndërpresin
gjirin, atëherë s'është mëkat për ta. Po
nëse dëshironi që t'i jepni gji fëmijës
suaj me anë të mëndeshës, s'ka mëkat
për ju, por me kusht që t'ia paguani asaj
në mënyrë të drejtë pagën e caktuar.
Dhe frikësohuni prej Allahut dhe ta dini
se Allahu sheh çka bëni ju.
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122 Shprehja La-Tudarra ka dy kuptime: a) Nëna nuk duhet ta trazojë të atin për shkak të
foshnjes dhe b) nëna nuk duhet të trazohet për shkak të foshnjes.
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235. Dhe ata (burrat), të cilët vdesin dhe
pas vetes lënë gratë e tyre, ato (të vejat)
duhet të presin katër muaj e dhjetë
ditë.123 Dhe kur ato e plotësojnë këtë
periudhë, s'është mëkat për ju nëse ato
në mënyrë të hijshme të vendosin për
veten e tyre .  Dhe Allahu është  i
vetëdijshëm për atë që bëni ju.

236. S'është mëkat për ju nëse atyre të
vejave t'u dërgoni tërthorazi mesazhin124

e martesës ose këtë dëshirë ta mbani të
fshehtë në zemrën tuaj. Allahu e di se
do të mendoni patjetër për to, por (gjatë
periudhës së pritjes) mos e rregulloni
fshehurazi ndonjë marrëveshje me to,
pos t'u thoni ndonjë fjalë të mirë. Dhe
mos vendosni në mënyrë të prerë
marrëveshjen për martesë, para se ta
kalojnë ato periudhën e caktuar të
pritjes. Dhe ta dini se Allahu e di çka ka
në mendjen tuaj, pra kini kujdes dhe
ruajuni nga kjo punë, dhe ta dini se
A l l a h u  ë s h t ë  s h u më  F a l ë s  d h e
Vetpërmbajtës.

237. S'është mëkat për ju nëse u jepni
divorc grave tuaja kur ende s'i keni

123 Iddeti për vejushka zgjatet katër muaj e dhjetë ditë në shenje zie për burrin e vdekur.
124 Njeriu s'ka të drejtë që gjatë iddetit t'i dhurojë ndonjë vejushke diçka si premtim për fejesë.
Mirëpo, në mënyrë indirekte mund t'i dërgojë mesazhin e vet. Ai s'ka të drejtë të lidhë
marrëdhënie të fshehta me të. Po ashtu  i ndalohet që gjatë iddetit ta shprehë pëlqimin dhe
pajtimin e saj lidhur me martesën. Ajo detyrohet të presë katër muaj e dhjetë ditë me qëllim që
të zbulohet shtatëzënia e mundur, sepse gruaja shtatzëne nuk lejohet të martohet pa lindur
fëmijë.

�
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prekur ato (s'patët marrëdhënie me to) e
as kur ende s'keni caktuar prikën. Por në
këtë rast duhet që t'u jepni, në mënyrë të
dre j të ,  d içka  (ndonjë dhuratë)  -
pasaniku sipas mundësisë së tij dhe i
varfëri sipas mundësisë së vet. Ky është
obligim për njerëzit e virtytshëm.

238. Dhe nëse u jepni divorc pa i
prekur, por ja kishit caktuar prikën,
atëherë gjysmën e prikës duhet t'ia
paguani, me përjashtim kur ato ua falin
vetë, ose ua fal ai në duart e të cilit
është lidhja e martesës (kujdestari i saj).
Dhe nëse të falni, atëherë ta dish se ky
gjest është shumë më afër bamirësisë.
Dhe mos  har roni  t ë  bëni  mi rës i
reciproke (kur rregulloni marrëveshje
mes veti). Vërtet, Allahu e sheh atë që
bëni ju.

239. Kini kujdes ndaj Namazeve,125 

veçanërisht ndaj Namazit të mesëm126 

dhe qëndroni para Allahut me përulje (e
me bindje të plotë).

240. Nëse keni frikë (është koha e luftës
etj), atëherë faleni Namazin127  duke
ecur më këmbë ose të hipur, por kur të
jeni në gjendje paqeje, përkujtojeni
Allahun ashtu siç Ai ju mësoi dhe të
cilën ju (më parë) nuk e dinit.

241. Dhe ata të cilët prej jush vdesin
dhe lënë mbrapa gratë e tyre, lidhur me
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to ka këtë testament që ato të furnizohen
dhe të rrinë për një vit në shtëpinë e tyre
dhe të mos dëbohen (të rrinë te prindërit
e burrit e të mos dëbohen). Por nëse ato
shkojnë vetë (te prindërit e tyre) ose
vendosin vetë për fatin e tyre, atëherë ju
s'e mbani përgjegjësinë për to. Dhe
Allahu është i Fuqishëm dhe i Urtë.

2 4 2 .  D h e  d u h e t  q ë  g r a v e  t ë
shkurorëzuara t'u jepen disa pajisje. Ky
është një obligim për ata që frikësohen
prej Allahut.

243. Kështu Allahu i sqaron urdhërat e
Tij për ju që t'i kuptoni.

244. A s'ke dëgjuar ti rreth atyre të cilët
ishin me mijëra128  dhe që për të
shpëtuar nga vdekja, kanë ikur prej
shtëpive të tyre dhe Allahu u tha:
Vdisni,129  mandaj Ai i ringjalli ata.
Vërtet Allahu është Bekimdhënës ndaj
njerëzve,  por  shumica nuk dal in
mirënjohës.130 

245. Dhe luftoni (për hir të Allahut) në

125 Pas dispozitave martesore, Zoti flet për Namaz, sepse shpesh ndodh që njeriu pas martesës
nuk i jep rëndësi Namazit.
126 Cili është Namazi i mesëm? Ka shumë mendime lidhur me këtë. Disa thonë se është fjala
për Namazin e Tahaxhudit, kurse sipas  disave është Namazi i pasdrekës etj. Mirëpo, sipas disa
dijetarëve Namazi i mesëm është ai Namaz që vjen tamam në mes të punës.
127 Të falësh Namaz është detyra më e rëndësishme që në asnjë rrethanë nuk lejohet të harrohet
- gjatë luftës, gjatë sëmundjes e gjatë udhëtimit, njeriu patjetër duhet të falë Namazin.
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rrugën e Allahut dhe ta dini se Allahu
ë s h t ë  i  G j i t h ë d ë g j u e s h ë m  e  i
Gjithëdijshëm.131 

246. A ka kush që i jep Allahut një hua
të mirë132  e Ai t'ia shtojë atij shumëfish
atë? Allahu e pranon dhe e zmadhon
(huan), dhe tek Ai do të ktheheni ju të
gjithë.

247. A nuk u informove për parinë e
bijëve të Israelit që kishin kaluar pas
Musait, kur i patën thënë një Profeti të
tyre: Cakto për ne një mbret, nën
udhëheqjen e të cilit të luftojmë në
rrugën e Allahut, nën udhëheqjen e tij!
Ai (Profeti) tha: Mos  ndodhtë që nëse
lufta ju obligohet e ju të mos luftoni!
Ata thanë: Ç'kemi ne që të mos luftojmë
në rrugën e Allahut, kur dihet se ne jemi
dëbuar nga shtëpitë tona dhe jemi ndarë
prej  fëmijëve tanë? Mirëpo, kur u
obliguan me luftë, atëherë, përveç një

128 Është fjala për bijtë e Israelit që e braktisën Egjiptin nga frika e Faraonit.
129 Mutu do të thotë se për shkak të mosbindjes suaj, aftësitë tuaja ngadhënjimtare po
rrëmbehen. Më vonë Allahu i fali ata dhe ua ktheu aftësitë dhe fuqitë e tyre.
130 Ajeti tregon se israelianët refuzuan të luftonin kundër Faraonit, andaj u bënë pre e
zemërimit të Zotit. Mandej, pas dyzet vitesh kur u rrit gjenerata e re, ata vepruan sipas urdhërit
të Zotit dhe duke bërë sakrifica të mëdha e fituan Kenanin, e kështu Zoti i ringjalli ata.
131 Po këshillohen myslimanët që ta dinë se populli që i frikësohet vdekjes dhe nuk është në
gjendje gatishmërie për të bërë sakrifica për ekzistencën e për integritetin e vet, s'ka të drejtë të
jetojë.
132 Të hollat që njeriu shpenzon në rrugën e Allahut d.m.th. i jep ndihmë një të varfëri,
nevojtari ose jep ndonjë donacion dhe kontribut për ndërtimin e xhamisë, të spitalit apo për
ndërtimin e objekteve të ndryshme bamirëse, konsiderohen si hua që i jepet Allahut, ndërsa
Allahu premton se këtë hua Ai do t'ia kthejë huadhënësit, duke i dhënë qindrafishtë më shumë.

�
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pakice prej tyre, të gjithë ata u zbrapën.
Allahu i njeh shumë mirë mizorët.

248. Profeti i tyre u tha: Allahu e caktoi
Talutin133  mbretin tuaj. Ata thanë: Si
mund të jetë ai mbreti ynë, kur ne kemi
merita më të mëdha se ai për pushtet,
madje ai edhe nuk është njeri i pasur?
Ai tha: Allahu e zgjodhi atë mbretin tuaj
dhe e pajisi me dituri e me fuqi fizike!
Allahu ia jep mbretërinë (pushtetin) atij
që do Ai. Allahu është Dhuruesi i madh
dhe i Ditur.

249. Profeti i tyre u tha: Shenja e
mbretërisë së tij është se juve do t'u vijë
arka134  ku do të jetë qetësim për ju nga
Zoti juaj, dhe që do ta bartin engjëjt e
që do të jetë trashëgimi i asaj pasurie që
e lanë Pasardhësit e Musait e të Harunit.
Pa dyshim, kjo është një Shenjë e
madhe për ju, nëse jeni besimtarë.

250. Dhe kur Taluti doli me ushtrinë e
tij, tha: Allahu do t'ju sprovojë me anë
të një lumi135  dhe ai që pi136  prej atij
lumi nuk ka lidhje me mua, dhe kush
nuk e shijon do të ketë lidhje me mua,
përveç atij që me dorën e vet pi një

133 Taluti është emër atributiv i një mbreti Israelian, i cili ka jetuar nja dy qind vjet para Daudit
e gati aq vjet pas Musait.
134 Tabuti do të thotë: a) Senduku, b) gjoksi ose zemra dhe c) zemra që është depoja e diturisë,
e urtësisë dhe e paqes. Fjala tabut në këtë ajet është përdorur me kuptimin e zemrës. Sepse Zoti
thotë se në të gjeni qetësim, e dihet se qetësimi ka lidhje me zemër e jo me senduk.
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grusht. Mirëpo, pos një pakice prej tyre,
të gjithë të tjerët pinë nga ai. Mandej,
kur Taluti dhe ata besimtarë që ishin me
të e kaluan lumin, ata thanë: Ne sot nuk
kemi fuqi kundër Xhalutit137  dhe
ushtrisë së tij të kacafytemi me të! Por,
ata që kanë pasur besim se do ta takonin
një ditë Allahun thanë: Sa grupe të
vogla me dekretin e Allahut kanë
triumfuar ndaj grupeve të mëdha!
Vërtet, Allahu është me durimtarët.

251. Dhe kur dolën për të luftuar kundër
Xhalutit e ushtrisë së tij, thanë: O Zoti
ynë, na dhuro durim e na i përforco
këmbët tona (të dalim të palëkundur nga
be t e j a )  d h e  n a  n d i h mo ku n d ë r
mosbesimtarëve!

252. Dhe me urdhërin e Allahut i
mposhtën  a ta  dhe  Daudi  e  vrau
Xhalutin, dhe Allahu i dhuroi Daudit
pushtetin dhe urtësinë dhe e mësoi atë
çka dëshiroi Ai. Dhe sikur të mos i
mbronte Allahu njerëzit (nga sherri) me

135   Fjala Nahr (lumë), në këtë ajet ka edhe një kuptim: pasuri. Zoti na tregon se nëse ne do të
vrapojmë pas pasurive materiale, do të largohemi nga obligimet tona ndaj Zotit. Po ashtu njeriu
i ngopur nuk mund të jetë në gjendje të luftojë e të bëjë lëvizje të shpejta, andaj Allahu dha
urdhër që ata të jenë më të lehtë e të jenë në gjendje të tregojnë rezultate të shkëlqyera në luftë.
136   U është dhënë leje të pinë ujë për dy arsye: 1) Për t'u dhënë pushim e për ta shuar etjen e
tyre, por u ndaluan të pinë shumë se kështu do të ngopen e do të rëndohen, gjë që u sjell dëm
luftëtarëve, 2) Për t'i provuar, sepse është lehtë që njeriu t'i përdorë ato gjëra, të cilat ai i
posedon, por është vështirë kur ai detyrohet t'i përdorë duke i respektuar disa kufij. 
137 Xhaluti është emri atributiv që do të thotë person a popull, i cili sulmon të tjerët. Fjala
është për një popull.
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disa kundër disave, do të mbushej toka
me çrregullime, por Allahu është shumë
i Mëshirshëm ndaj të gjithë popujve.

253. Këto janë ajetet e Allahut, të cilat i
recitojmë para teje me vërtetësi, dhe pa
dyshim ti je ndër Profetët (e Zotit).
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254. Këta (të përmendur më lartë) janë
ata Profetë të Zotit, që disa prej tyre i
lartësuam nga të tjerët. Ka disa prej tyre
me të cilët Allahu foli, dhe disa i ngriti
në shkallë më të lartë. Dhe Isait, birit të
Merjemes, i dhamë argumente të qarta
dhe e përforcuam atë (e përkrahëm) me
anë të Shpirtit të Shenjtë. Dhe sikur të
dëshironte Allahu, nuk do të luftonin në
mes veti ata që erdhën pas tyre, pasi u
kishin ardhur argumente të hapura.
Mirëpo, ata, megjithëketë, u përçanë.
Por ka pasur disa prej tyre që e pranuan
besimin, kurse disa të tjerë që nuk e
pranuan. Dhe sikur të dëshironte
Allahu, ata nuk do të bënin gjakderdhje
mes veti ,  mirëpo Allahu bën çka
dëshiron Ai.138 

255. O ju besimtarë, shpenzoni (në
rrugën e Allahut) nga ajo (pasuri) që Ne
ju dhuruam, para se të vijë ajo ditë kur
nuk do t'ju sjellë dobi as shitblerja, as
miqësia e as ndërmjetësia. Vërtet,
mosbesimtarët janë mizorë!

256. Allahu është Ai që s'ka Zot tjetër
pos Atij .  Ai është i  Gjallë dhe i
Qëndruar. Atë nuk e kap as kotje e as
gjumi. Gjithçka që ka në qiej e në tokë i
takon vetëm Atij. Kush është që mund

KAP. III

138 Ajeti tregon se ka dy lloje profetësh: 1) Ata që e sjellin me vete ndonjë Sheriat dhe
2) Ata që nuk vijnë me ndonjë Sheriat por e ndjekin Sheriatin e Profetëve të mëparshëm.
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të ndërmjetësojë tek Ai, pa lejen e Tij.
Ai e di çka është pranë tyre dhe çka
është mbrapa tyre, dhe ata s'mund ta
arrijnë dijen e Tij, përveç sa dëshiron
Ai. Kursia (Dija)139  e Tij i përfshin
qiejt e tokën dhe kujdesi ndaj atyre të
dyjave nuk e lodh Atë. Ai është i Lartë
dhe i Madhërueshëm.

257. Nuk ka dhunë në çështjen e fesë.140

Pa dyshim, e vërteta është dalluar nga e
pavërteta. Kush i mohon djajt141  (që e
pengojnë atë nga rruga e drejtë) dhe e
beson Allahun, ai e kap fuqimisht
lidhjen e fortë që kurrë s'këputet. Dhe
Allahu është i Gjithëdëgjueshëm dhe i
Gjithëdijshëm.

258. Allahu është shoku i atyre që e
pranojnë besimin, Ai i shpien në drejtim
të dr i tës  duke i  nxjerrë  a ta  prej
errësirave. Kurse djajtë janë shokët e
atyre që e mohojnë të vërtetën. Ata i
shpiejnë në drejtim të errësirës duke i
nxjerrë nga drita. Ata janë banorë të
xhehenemit, ku do të jetojnë për një
kohë shumë të gjatë.

139 Në këtë ajet fjala kursi do të thotë: Kurorë, karrike, fron, dije dhe fuqi (Akrab). Ajeti hedh
dritë mbi unikatësinë e Zotit dhe rreth atributeve të tij.
140 Nga ajetet e kaluara, ku është fjala për luftë, dikush mund të kuptojë se feja Islame lejon që
dhuna të përdoret për përhapjen e saj, andaj Allahu sqaron se s'ka dhunë për çështjen e fesë, e
kështu hidhet poshtë akuza e përdorimit të forcës në propagandën Islamike.
141 Taguti është ai që i tejkalon kufijtë, shejtani dhe personi që i pengon të tjerët nga rruga e
drejtë.

SURE 2                                        AL-BAKARA                                KAP. 3

80

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G03verlag.qps  22.06.03 16:33 PAGE 80 (1,1)



	56����
./���7�0

����8����1 	�������

�8	912�13� 4 ��
5�

% 	�(6 �� :� ��� 8�

��;7 % � 	 	� � �

��
�����	<���

�
��

	
��
���	�
��


5���
 �	 8� �8
 �9

:;���<� � =� �� ���

	
> � ?� 8� �@� 8�
�A:;���� 8� ���

�=�B���C5D�

� �E�� >/ ����=F

� � ������G?�H

�	8� � I��� �J

���� �� �� :	

259. A nuk të ka arritur lajmi i atij
njeriu që në bazë të atij pushteti që
Allahu i kishte dhënë, polemizonte me
Ibrahimin rre th  Zot i t  të  t i j ! Kur
Ibrahimi tha: Zoti im është Ai që fal
jetë dhe shkakton vdekje! Ai tha:
(S'është punë e madhe) Edhe unë jap
jetë e vdekje. Ibrahimi tha: Zoti im sjell
diellin nga lindja, sille ti atë, pra,  nga
perëndimi! Kështu iu mbyll goja atij
mosbesimtari. Ashtu ndodh, sepse
Allahu nuk i përudh mizorët.

260. Apo (nuk ke menduar fare) rreth
shembullit të atij njeriu i cili kaloi pranë
një qyteti142  që ishte rrënuar mbi
kulmet e tij ,143 dhe  tha: Si do ta
ringjallë Allahu këtë pas shkatërrimit të
tij? Atëherë, Allahu e bëri të vdekur (në
ëndërr) për njëqind vjet , pastaj  e
ringjalli atë dhe i tha: (O robi Im), sa
qëndrove ti (i vdekur)? Ai tha: Një ditë
ose një pjesë të ditës. Allahu tha: Jo,
por ke qëndruar njëqind vjet, shikoje
ushqimin dhe pijen tënde se nuk u
prishën, dhe shikoje gomarin tënd (se
është mirë).144  Këtë e kemi bërë që të të
bëjmë ty një Shenjë për njerëzit. Dhe

�

142 Fshati i rrënuar ishte Jerushalemi, të cilin e kishte shkatërruar Nebukad Nezeri, mbret i
Babilionit në vitin 599 p.e.r.
143 Fjala është për Profetin Ezkail. Ai duke e parë atë fshat të rrënuar, e luti Zotin me plot
patos: O Zot, më trego se kur do të rindërtohet e do të lulëzohet ky? Pra, Zoti i tregoi në ëndërr
(Keshf) se do të rindërtohet pas një qind vitesh.
144 Fjala është për vizionin (ëndrrën) e Ezkailit e jo që ai ishte i vdekur. Fjalët e Kuranit
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shikoji eshtrat se si i vëmë ato në vendet
e tyre e i veshim me mish! Pra, kur iu bë
e qartë atij, ai tha: Unë e di se Allahu ka
fuqi mbi çdo gjë.

261. Dhe përkujtoje atë ndodhi kur
Ibrahimi tha: O Zoti im, më trego se si i
ngjall të vdekurit? Allahu tha: A nuk
beson ti? Ibrahimi tha: Po, por pyeta që
zemra ime të qetësohet. Allahu i tha:
Merri katër zogj145  dhe i miqëso ata me
veten tënde. Mandej secilin e vë mbi një
kodër, dhe pastaj thirri ata, (do të
shohësh se) ata do të vijnë te ti me vrap.
Dhe ta dish se Allahu është i Fuqishëm
dhe i Mençur.

262. Shembulli  i  atyre,  të cilët e
shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e
Allahut, është si shembulli i një kokrre
prej së cilës mbijnë shtatë kallinj dhe në
secilin kalli ka nga një qind kokrra. Dhe
Allahu e shumëfishon për atë të cilin e
do Ai; dhe Allahu është Dorëhapur dhe
i Gjithëdijshëm.

�

Shikoje ushqimin dhe pijen dhe gomarin tregojnë qartë se është fjala për ëndrrën e tij (keshf),
sepse njeriu, pasi përjeton një herë vdekjen, nuk ringjallet në këtë botë. Ky është ligji i Allahut
dhe Allahu nuk vepron kundër ligjeve të Veta.
145 Ky ishte vizioni i Ibrahimit. Fjalët Merri katër zogj tregojnë se pasardhësit e tij do të
ngrehen e do të rrëzohen katër herë. Ky fenomen u duk dy herë në mesin e Izraelitëve dhe do
të përsëritet dy herë në mesin e ithtarëve të Profetit të Shenjtë. Pra, fuqia e Islamit u shkatërrua
kur ra Bagdadi, ndërsa u lulëzua kur stërnipi i Halakut e pranoi fenë Islame. Kurse rrënimi i
dytë i fesë Islame u manifestua në këtë kohë, e rilindja e dytë e Islamit do të bëhet me ardhjen
e Masihut e Mahdiut të Premtuar.
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263. Ata të cilët e shpenzojnë pasurinë e
tyre në rrugën e Allahut dhe (pas
sh p e n z i mi t )  n uk  e  pë r ku j t o j n ë
mirënjohjen e tyre, as nuk japin ndonjë
shqetësim (atij të cilit i kishin dhënë
lëmoshë), do ta gjejnë shpërblimin e
tyre te Zoti i tyre, dhe ata nuk do të kenë
as frikë e as nuk do të pikëllohen.146 

264. Një fjalë e mirë dhe falja janë më
të mira se lëmosha pas së cilës vjen
shqet ës imi .  Dhe  Al lahu  ësh t ë  i
Vetëmjaftueshëm dhe i Butë.

265. O ju besimtarë! Mos i prishni
lëmoshat  tua j a  duke  e  shprehur
mirënjohjen e as duke e ofenduar (atë të
cilit i kishit dhënë lëmoshë), si ai njeri i
cili e shpenzon pasurinë e tij për t'u
reklamuar dhe ai as nuk ka besim në
Allah e as në Ditën e Fundit. Sepse
shembulli i tij i ngjan atij shkëmbi që
është i mbuluar me dhe, dhe kur mbi të
bie shiu i rrëmbyeshëm që (duke e larë)
prapë e lë vetëm shkëmb (nuk zbutet,
nuk pëson ndryshim).Të tillë janë ata të
cilët s'marrin asnjë pjesë prej asaj që
fitojnë ata. Dhe Allahu nuk u tregon
rrugë të drejtë mosbesimtarëve (të tillë).

266. Kurse shembulli i atyre që e
shpenzojnë pasurinë e tyre vetëm e

146 Kur njeriu shpreh krenarinë në bamirësitë e veta, e humb efektin e tyre. Prandaj, ndalohet
që njeriu ta përmend vend e pavend mirënjohjen e tij, se në këtë mënyrë e humb sevapin.
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vetëm për të kërkuar pëlqimin e Allahut
dhe për të përforcuar qenien e tyre,
është si kopshti në rrafshnaltë ku bie
shumë shi dhe prandaj edhe jep frut të
dyfishtë. Dhe nëse nuk bie shiu i madh,
atëherë mjafton për të vetëm shiu i imët.
Dhe Allahu sheh çka bëni ju.

267. A dëshiron dikush prej jush që ai
të ketë një kopsht hurmash e rrushi në të
cilin po rrjedhin lumenj dhe ku gjen
frute të të gjitha llojeve, ndërsa atë ta
kaplojë pleqëria, kurse ai akoma i ka
fëmijët e vegjël e të dobët, dhe një
s h t j e l l ë  e  r r ë mb ye s h me  e  e r ë s
përvëluese (që ka një nxehtësi zjarri) të
fryjë mbi atë kopsht dhe të digjet
kopshti i tij? Kështu Allahu i shpjegon
në mënyrë të qartë Shenjat e Veta që të
veproni me mend.

268. O ju besimtarë! Shpenzoni (sa keni
mundësi) gjëra të pastra prej  asaj
(pasurie) që e keni përfituar ju dhe prej
asaj që ju kemi furnizuar  nga toka; dhe
mos zgjedhni  diçka të  keqe (për
lëmoshë), të cilën ju nuk do ta kishit
marrë për vete, por vetëm symbyllazi
(nga turpi). Dhe ta dini se Allahu është i
Vetëmjaf tueshëm dhe i  denjë  t ë
lavdërohet.

269. Shejtani ju frikëson nga varfëria
dhe ju nxit për vepra të këqija e të
turpshme, ndërsa Allahu ju premton për
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falje e për mirësinë e Tij. Dhe Allahu
është  Dorëhapur dhe i Gjithëdijshëm.

270. Ai (Allahu) ia dhuron urtësinë atij
që e do Ai, dhe kujt i dhurohet urtësia,
ta dini se ai dhurohet me diçka të
dobishme. Dhe askush s 'e pranon
këshillën pos të mençurëve.

271. Dhe çka shpenzoni (për hir të
Allahut) ose çka zotoni, Allahu, vërtet, e
di atë; dhe keqbërësit s'do të kenë
ndihmëtarë.

272. Nëse lëmoshat i jepni haptazi,
është e udhës dhe e mirë; por është më e
mirë dhe më e udhës që t 'i  jepni
fshehurazi dhe t'ua jepni të varfërve.
Allahu me anë të këtyre lëmoshave do t'i
eliminojë gabimet (mëkatet) tuaja. Dhe
Allahu është i Vetëdijshëm për atë që
bëni ju.

273. Kjo nuk është detyra jote (o profet)
që t'i përudhësh njerëzit, por Allahu e
përudh kë e do Ai. Dhe çka shpenzoni
ju nga pasuria e pastër, do të merrni
vetë profitin (dobinë) e saj, sepse ju
shpenzoni vetëm e vetëm për të kërkuar
pëlqimin e Allahut. Dhe çka shpenzoni
ju nga pasuria juaj , prapë do t 'ju
kompensohet plotësisht dhe nuk do të
pësoni gjë.

274. Lëmoshat147  (e përmendura më
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lartë) janë për të varfërit, të cilët u
angazhuan tërësisht në rrugën e Allahut
dhe nuk janë në gjendje të bredhin
lirisht në vend. Njeri mendjelehtë i
konsideron ata si të pasur, për shkak se
ata nuk lypin, ndërsa ti mund t'i njohësh
me anë të pamjes së tyre. Ata nuk lypin
duke insistuar. Dhe çfarë pasurie ta
shpenzoni, vërtet, Allahu e di mirë.

275. Ata të cilët e shpenzojnë pasurinë e
tyre natën e ditën, fshehurazi e haptazi,
do të kenë shpërblimin e tyre prej Zotit
të tyre. Ata nuk do të kenë as frikë e as
s'do të pikëllohen.

276. Ata që e hanë kamatën,148  ngriten
në këmbë, ashtu siç ngritet ai që është i
çmendur nga të prekurit e shejtanit
(djalli),149 sepse ata thanë: Edhe tregtia
është si kamata. Mirëpo, Allahu e bëri

147 Ka dy lloje lëmoshash në lslam. Njëra quhet sadaka që njeriu jep nga vullneti e nga dëshira
e vet, ndërsa e dyta quhet Zakat që është i obligueshëm për çdo njeri që posedon pasuri. Zakati
i jepet shtetit që ta shpenzojë për të varfërit e për nevojtarët.
148 Riba (Kamatë) letrarisht do të thotë tepricë dhe shtesë, signifikon shtesën mbi kapitalin
(Lane). Kjo përfshin kamatën dhe interesin. Paratë e caktuara që pranohen ose jepen për të
hollat që i merr dikush si parapagim ose si hua, është interesi - qoftë ato para të merren nga
banka, nga kooprativa, nga posta, nga ndonjë individ apo nga ndonjë organizatë. Interesi nuk
kufizohet vetëm me paratë, por çdo tepëricë që kërkohet mbi hua është interes.
149 Këto fjalë signifikojnë se si një njeri i çmendur është i pavetëdijshëm ndaj konsekuencave
të akteve të veta, ashtu huadhënësit në mënyrë të pamëshirshme u bëjnë dëm moralisht e
ekonomikisht individëve, shoqërisë dhe botës. Prandaj, është e ndaluar në Islam të jepet a të
merret kamata, sepse ajo bëhet shkak i grumbullimit të të hollave në duart e disave dhe se
ndikon negativisht në qarkullimin e tyre të drejtë e të ligjshëm. Huadhënësi fiton dobi nga
gjendja e shtrënguar dhe e mjerë e huamarrësit. Riba (Kamata) i jep shkas huadhënësit të luajë
me dëshirat e njerëzve dhe kështu i jep shoqërisë plagën e pashërueshme.
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të lejueshme (hallall) tregtinë, ndërsa
kamatën e bëri të palejueshme (haram).
Pra, mbani mend se te kush vjen
këshilla prej Zotit të tij dhe ai duke e
pranuar e frenon veten, atëherë çfarë
kishte marrë në të kaluarën është fitimi i
tij dhe çështja e tij është në dorën e
Allahut. Dhe ata të cilët e hedhin poshtë
(këtë këshillë) dhe hanë kamatën, janë
banorët e Zjarrit ku do të rrinë për një
kohë të gjatë.

277. Allahu do ta zhdukë kamatën dhe
do t'i shtojë lëmoshat. Dhe Allahu nuk e
do çdo mosbesimtar të prerë dhe çdo
mëkatar të madh.

278. Vërtet, ata të cilët e pranojnë
besimin dhe bëjnë vepra të mira, dhe
falin Namazin dhe paguajnë Zakatin, do
të kenë shpërblimin e tyre prej Zotit të
tyre, dhe nuk do të kenë frikë e as nuk
do të pikëllohen.

279. O ju besimtarë! Frikësohuni prej
Allahut dhe lëreni çka ka mbetur prej
kamatës, nëse jeni besimtarë të vërtetë.

280. Por nëse nuk do të veproni kështu,
atëherë bëhuni gati për luftë me Allahun
e me Profetin e Tij; dhe nëse pendoheni,
atëherë ju do të keni kapitalin tuaj e
kështu nuk të dëmtoni askënd e as nuk
do të jeni të dëmtuar.
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281. Dhe nëse huamarrësi është në
gjendje varfërie, atëherë jepini afat
derisa të përmirësohet gjendja e tij
ekonomike.150  Dhe nëse ia falni si
lëmoshë (atë hua që ai e kishte marrë),
do të jetë më mirë për ju, nëse e dini.

282. Dhe ruajuni prej ditës kur do të
ktheheni tek Allahu, atëherë çdo shpirti
do t'i paguhet plotësisht çka do të ketë
fituar ai, dhe askush nuk do të pësojë
dëm.

283. O ju besimtarë! Kur merrni hua
prej njëri-tjetrit për ndonjë afat të
caktuar, atëherë duhet që ta shkruani.
Dhe duhet që një shkrues ta shkruajë
besnikërisht në prezencën tuaj; dhe
asnjë shkrues nuk duhet të refuzojë të
shkruajë, sepse Allahu e mësoi të
shkruajë. Pra, le të shkruajë; dhe ai që
ka hak (huamarrës) duhet që gjatë
diktimit të ketë frikën e Allahut që është
Zoti i tij, dhe nuk duhet të zvogëlojë
diçka nga shkrimi. Por nëse ai person, i
cili ka hak (huamarrës) është njeri
mendjelehtë ose i dobët ose është i
paaftë të diktojë, atëherë në vend të tij
le të diktojë me drejtësi mbikëqyrësi i
tij .  Dhe sillni  dy dëshmitarë prej
meshkujve tuaj, dhe nëse nuk gjenden
dy meshkuj atëherë sillni një mashkull e

150 Islami i jep përkrahje bashkëpunimit reciprok. T'i japësh hua pa kamatë dikujt në rast
nevoje është një gjest i mirë. Mirëpo, nëse ti ia fal borxhin huamarrësit, është virtyt i lartë.
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dy femra prej dëshmitarëve të rastit me
qëllim që, nëse e harron një femër prej
tyre, t'ia përkujtojë tjetra. Po kështu
duhet që edhe dëshmitarët të mos
refuzojnë kur thirren për dëshmi. Dhe
mos tregoni përtaci në të shkruarit,
qoftë është çështje e vogël ose është e
madhe (sasia e vogël të hollash ose e
madhe), duhet ta shkruani bashkë me
afatin e kthimit. Kjo (këshillë) është
shumë e drejtë në sy të Allahut dhe
rregullon dëshminë për ju e mbi të
gjitha ju largon nga dyshimi. Pra,
shkruani, pos në raste pazarllëku që
bëni aty për aty. Në raste të tilla s'është
mëkat për ju, nëse nuk do të shkruani.
Mirëpo kur bëni tregti në mes veti,
atëherë duhet ta shkruani në prezencën e
dëshmitarëve, por nuk duhet që ta
trazoni shkruesin e as dëshmitarin. Dhe
nëse do të bëni kështu, atëherë do të
shfaqet padëgjueshmëria nga ana juaj.
Dhe duhet që të frikësoheni prej
Allahut, sepse Ai ju mëson; dhe Allahu
e di mirë çdo gjë.

284. Dhe nëse jeni në udhëtim dhe ju
s'gjeni ndonjë shkrues, atëherë merrni
peng. Dhe nëse njeri prej jush ka besim
ndaj dikujt tjetër dhe ai i dorëzon atij
diçka (si amanet), atëherë ai (që e ka
marrë amanetin) duhet t'ia kthejë (kur
kërkon ai që i kishte dhënë amanet) dhe
duhet të frikësohet prej Allahut, Zotit të
tij. Dhe mos e fshihni dëshminë. Dhe ai
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i cili e fsheh atë, ka zemër mëkatare.
Dhe Allahu është i Vetëdijshëm për atë
që bëni ju.

285. Allahut i takon gjithçka që është në
qiej e në tokë. Dhe çka është në zemrat
tuaja, qoftë ta zbuloni a qoftë ta fshehni,
Allahu do të kërkojë hesapin për atë.
Mandej, kënd do Ai, do ta falë dhe kënd
do, do ta dënojë. Dhe Allahu ka fuqi të
bëjë gjithçka që do Ai.

286. Çka është zbritur mbi këtë Profet
nga Zoti i tij e beson ai vetë dhe e
besojnë edhe besimtarët. Të gjithë këta
besojnë në Allah e në engjëjt e Tij dhe
në Librat e Tij dhe në Profetët e Tij
duke thënë: Ne nuk bëjmë kurrfarë
dallimi midis Profetëve të Tij; dhe ata
thonë: Ne dëgjojmë dhe bindemi. O
Zoti ynë, ne kërkojmë faljen Tënde dhe
tek Ti do të kthehemi.

287. Allahu nuk e ngarkon151  asnjë
shpirt jashtë kapacitetit të tij. Ai do të
shpërblehet për shkak të veprave të mira
dhe do të pësojë dëm për shkak të
veprave të këqija. O Zoti ynë, mos na
dëno nëse harrojmë a të bëjmë ndonjë
gabim. O Zoti ynë, mos na ngarko me
atë barrë (përgjegjësie)152  me të cilën i

151 Ajeti tregon qartë se secili njeri do të përgjigjet për veprat e veta. Askush nuk do ta bartë
barrën e përgjegjësisë së dikujt.
152 Isr do të thotë: betim, pohim, barrë, mëkat. Pra, kjo lutje ka kuptim se o Zot, ruana që ta
shkelim betimin e bërë me Ty e të ngarkohemi me përgjegjësinë, siç u ngarkuan të parët tanë.
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ngarkove të parët tanë. O Zoti ynë, mos
na ngarko me atë përgjegjësi për bartjen
e së cilës ne nuk kemi fuqi; dhe na i fal
mëkatet tona dhe falna e mëshirona, Ti
je Zoti ynë, pra ndihmona kundër
mosbesimtarëve!
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Mimë.1 

3. Allahu është ajo qenie pos të cilit s'ka
kush të adhurohet. Ai është i Gjallë, i
Vetëqëndrueshëm dhe Jetëdhënës.2

4. Ai ka zbritur mbi ty Librin me
vërtetësi3  dhe që e plotëson atë (diktim)
që erdhi para këtij Libri. Dhe Ai më
parë e zbriti Tevratin e Inxhilin-

5. Për t'i përudhur njerëzit, dhe Ai edhe
e ka zbritur Furkanin.Vërtet, ata që i
mohojnë Shenjat e Allahut do të kenë
ndëshkim të dhembshëm. Dhe Allahu
është i Fuqishëm dhe ndëshkimdhënës.

6. Vërtet, asgjë nga qiejt e nga toka nuk

Kjo Sure është zbriutr në vitin e tretë të Hixhrës në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 201
ajete. Në këtë Sure përmenden dogma dhe besime të gabuara të grupit të tretë të përmendur në
Sure Al-Fatiha, d.m.th. dogmat e të krishterëve, dhe eliminimi i tyre. Në fund përmendet
ndihma e veçantë e Allahut, që e shfaqi në Betjen e Badrit.
1 Alif Lamë Mimë - Unë jam Allah që di më së miri.
2 Ajeti e hedh poshtë kategorisht doktrinën e krishterizmit se Krishti është Zot. Kjo është tema
kryesore rreth së cilës bëhet fjalë në këtë Sure. Për këtë arsye këtu po përmenden atributet e
Zotit.
3 164. Hak do të thotë: i drejtë, i vërtetë, autentik, real, që e përforcon faktin. Shprehja
bil-Hake, pra nënkupton: a) se Kurani  përfshin ato mësime, të cilat bazohen mbi vërtetësitë e
amshueshme, b) se pranuesit e tij të parë janë populli më i mirë, c) ai ka ardhur në kohën e
duhur dhe i plotëson të gjitha nevojat dhe kërkesat e njeriut.
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është e fshehur prej Allahut.

7. Ai është Allahu që ju trajton në mitrat
ashtu si dëshiron Ai. S'ka kush të
adhurohet, përveç Atij të Fuqishmit dhe
të Mençurit.

8. Ai është (Allahu) që zbriti mbi ty
Librin ku ka disa ajete qenësore4  (që
kanë kuptim të prerë), të cilat janë nënë
(rrënjë)5  të këtij Libri. Mirëpo ka disa
ajete të tjera, të cilat mund të kenë
interpretime të ndryshme. Ata që kanë
sëmundjen e kryeneçësisë, i ndjekin ato
ajete që mund të interpretohen6 në
mënyra të ndryshme me qëllim që të
krijojnë ndasi e çrregullim. Dhe askush
s'e di interpretimin e tyre të saktë, pos
Allahut e pos atyre që kanë dijen e
thellë dhe që thonë: Ne e besojmë këtë
Libër, i tërë ky është prej Zotit tonë.
Dhe askush s'e pranon këshillën pos të
mençurëve.

9. O Zoti ynë! Mos i shtrembëro zemrat
tona pasi Ti na tregove rrugën e drejtë
dhe dhurona mëshirën Tënde; vërtet Ti
je Dhuruesi i Madh.

4 Mohkam janë ato ajete që nuk pësojnë ndryshime e që nuk janë të dyshimta; ato janë të qarta
për nga kuptimi.
5 Umm do të thotë: a) nënë, b) burim ose origjinë ose bazë e diçkaje c) ndihmë a reformim për
të tjerë.
6 Motashabehat janë ato ajete që interpretohen në mënyra të ndryshme; kuptimi i të cilave po
sqarohet me studimin e ajeteve të tjera të qarta të Kuranit.

SURE 3                                        ALE-IMRAN                                KAP. 3

93

�

�

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G03verlag.qps  22.06.03 16:33 PAGE 93 (1,1)



�k � �� � �0 C� 6 � ��


� � ���:������

�:��.
�K��

�F7� , 	"���J	
l�4

�7 / �0 =� � �1234

%� A� �� �8 ��;�%9

�h �� � �� 
� ��� � :;

�; �������

�
 �� � <..
��

���� �=���

/�
7����� ���

M �� <� ��7��F�1

���=������ �
�

�H��:7NT  >� ��

�/ ��!� 2� ��

10. O Zoti ynë! Ti me të vërtetë do t'i
tubosh njerëzit në Ditën rreth së cilës
s'ka dyshim. Vërtet, Allahu kurrë nuk
vepron kundër premtimit të Tij.

11. Ata që janë mosbesimtarë, duhet ta
dinë se pasuritë dhe as fëmijët e tyre
nuk do t'u sjellin kurrfarë dobie kundër
Allahut. Dhe të tillët janë ata që janë
lëndë djegëse e Zjarrit.

12. Sjellja e tyre është si sjellja e
popullit të Faraonit e të atyre që ishin
para tyre. Ata i kanë përgënjeshtruar
Shenjat Tona, pra Allahu i ndëshkoi
ashpër për shkak të mëkateve të tyre dhe
Allahu është Ndëshkimdhënës i ashpër.

13. Thuaju atyre, që nuk e pranuan
besimin, se do të mposhteni patjetër dhe
do të tuboheni në xhehenem, dhe sa
strehim i tmerrshëm është ai!

14. Pa dyshim, ka pasur për ju një
Shenjë në ato dy grupe që u kacafytën7

ndërmjet veti. Një grup luftonte në
rrugën e Allahut, ndërsa i dyti ishte i
jobesimtarëve. Ata (jobesimtarët) i
shikonin (myslimanët) me sytë e tyre dy
herë më tepër se sa ishin ata vetë. Dhe
Allahu atë që e do, e fuqizon duke i
dhënë ndihmë. Vërtet, në këtë ka një

7 Fjala është për luftën e Badrit. Në këtë luftë morën pjesë vetëm 313 myslimanë, e nga ana
tjetër ushtria e idhujtarëve kishte një mijë ushtarë të pajisur me shpata e me kuaj, por me
ndihmën e Allahut myslimanët fituan.
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mësim të madh për ata që kanë sy.

15. U është paraqitur njerëzve në formë
të bukur dashuria ndaj sendeve të
pëlqyeshme - gratë, fëmijët, thesaret e
ruajtura të arit e të argjendit, kuajt e
bukur dhe bagëtia e bujqësia. Këto janë
pajisje të kësaj bote, por tek Allahu
është një strehim i shkëlqyer.

16. Thuaju: A t'ju tregoj për diçka më të
mirë se kjo? Për ata që frikësohen prej
Allahut, ka kopshte te Zoti i tyre, ku po
rrjedhin lumenj, aty do të banojnë dhe
do të kenë bashkëshortet e pastra dhe
pëlqimin e Allahut. Dhe Allahu i njeh
mirë ata robë të Tij,

17. Të cilët thonë: O Zoti ynë, ne e
pranuam besimin, pra falna mëkatet
tona dhe ruana prej  ndëshkimit të
Zjarrit.

18. (këto kopshte janë për ata) Të cilët
dalin të qëndrueshëm (durimtarë), që
flasin të vërtetën dhe që tregojnë
bindjen dhe dëgjueshmërinë, dhe të cilët
shpenzojnë (në rrugën e Allahut) dhe
kërkojnë falje (prej Allahut) në orët e
vona të natës.

19 .  A l l a hu  d u ke  q ë nd r u a r  mb i
drejtësinë, dëshmon se s'ka Zot tjetër
pos8  Atij, po ashtu edhe engjëjt dhe
dijetarët dëshmojnë se s'ka Zot tjetër
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pos Allahut. Ai është i Fuqishëm dhe i
Urtë.

20. Religjioni i vërtetë ndaj Allahut
është Islami (bindja e plotë). Dhe vetëm
ata, të cilëve u ishte dhënë Libri e pasi u
kishte ardhur dija, krijuan divergjenca
për shkak të zilisë e të  grindjeve
reciproke. Dhe kush i mohon Shenjat e
Allahut, le ta dijë se Allahu, vërtet,
është i Shpejtë në larjen e hesapit.

21. Por nëse ata grinden me ty, thuaju:
Unë dhe ata të cilët më ndjekin mua i
kemi dorëzuar qeniet tona vetëm para
Allahut të Madhërishëm. Dhe thuaju
atyre të cilëve u ishte dhënë Libri9  dhe
analfabetëve: A e keni pranuar Islamin
(a tregoni bindjen para porosive të
Allahut)? Nëse e përqafuan Islamin ata,
atëherë ata, me të vërtetë, janë të
përudhur. Por nëse ata kthehen mbrapa,
ti ke për detyrë vetëm t'ua përcjellësh
mesazhin. Dhe Allahu është Vigjilent
ndaj shërbëtorëve të Tij.

22. Ua përcjell lajmin rreth ndëshkimit
të dhembshëm atyre, të cilët i mohojnë
Shenjat e Allahut dhe përpiqen t'i vrasin
profetët dhe personat që i këshillojnë
njerëzit për drejtësi.

8 Një fakt qenësor dhe i pakundërshtueshëm në të gjitha fetë është se Zoti është Një.
9 Populli i Librit janë ata që e besojnë ndonjë Libër (Sheriat) Hyjnor.
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23. Të tillët janë ata veprat e të cilëve
do të shkojnë kot në këtë botë dhe në
botën e pastajme, dhe ata s'do të kenë
ndihmëtarë.

24. A nuk i sheh ata, të cilëve u ishte
dhënë një pjesë e Librit dhe kur thirren
në drejtim të Librit të Allahut, që ai
(Libri) të gjykojë në mes të tyre, prapë
një grup prej tyre shmanget, duke e
kundërshtuar!

25. Kjo (shmangie) është për shkak se
ata thonë: Zjarri nuk do të na prekë pos
disa ditëve të numëruara. Dhe ata
trillojnë dhe trillimet e tyre i mashtrojnë
ata në çështjen e religjionit të tyre.

26. Si do të jenë ata, kur Ne do t'i
tubojmë në Ditën për ardhjen e së cilës
s'ka dyshim, dhe kur çdo shpirti do t'i
paguhet plotësisht çka do të ketë fituar
ai, dhe ata s'do të sillen padrejtësisht.

27. Thuaj: O Allah, Zoti i Sovranitetit,
Ti ia fal pushtetin atij, që do Ti; dhe Ti
merr prej atij, kë do Ti. Ti e lartëson
atë, kë do Ti, dhe e poshtëron atë, kë do
Ti. Të gjitha mirësitë janë në dorën
Tënde. Ti, vërtet, ke fuqi për të bërë
gjithçka.

28. Ti e shndërron natën në ditë, dhe
ditën në natë; dhe Ti e nxjerr prej të
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vdekurit të gjallin dhe nga i gjalli të
v d e k u r i n ,  d h e  T i  e  f u r n i z o n
pafundësisht atë, që do Ti.

29. Besimtarët nuk duhet që duke i lënë
anësh besimtarët e tjerë, t'i marrin për
miq jobesimtarët. Kush vepron kështu,
ai s'ka lidhje me Allahun. Pra, duhet të
ruheni plotësisht prej tyre. Dhe Allahu
ju alarmon ( jep vërej t je)  kundër
ndëshkimit të Tij; dhe tek Allahu do të
ktheheni.

30. Thuaj: Qoftë ta fshehni atë që ka në
zemrat tuaja ose ta zbuloni, Allahu e di
atë; dhe Ai e di edhe atë që është në qiej
e që është në tokë. Dhe Allahu ka fuqi
të bëjë gjithçka.

31. (Frikësoheni prej Ditës) Kur çdo
njeri do të ballafaqohet me të gjitha
veprat e tij të mira e me ato të këqija që
i kishte bërë ai. Ai do të dëshirojë (atë
Ditë) që ndërmjet veprave të tij dhe të
atij të ketë një largësi të madhe. Dhe
Allahu ju frikëson kundër ndëshkimit të
T i j .  Dhe  Al l ahu  ë sh t ë  shumë  i
Dhembshur ndaj robëve të Vet.

32. Thuaj: Nëse e doni Allahun, atëherë
më ndiqni mua. Kështu edhe Allahu do
t'ju dashurojë dhe do t'i falë mëkatet
tua j a .  Dhe  Al l ahu  ësh të  shumë
Mëkatfalës dhe i Mëshirshëm.
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33. Thuaj: Binduni para Allahut e para
Profetit të Tij; por nëse ata kthejnë
shpinën, atëherë mbani mend se Allahu
nuk i do jobesimtarët.

34. Allahu e ka zgjedhur Ademin dhe
Nuhin dhe familjen e Ibrahimit dhe
familjen e Imranit10 prej  të gjithë
popujve të asaj kohe.

35. Ata ishin pasardhësit që kishin një
përputhmëri të plotë me njëri-tjetrin.
Dhe Allahu është i Gjithëdëgjueshëm
dhe i Gjithëdijshëm.

36. (Kujtojeni) Kur një grua e Imranit
tha: O Zoti im, unë Të kam bërë be Ty
se çka është në barkun (mitrën) time e
bëra të dedikuar11  në shërbimin Tënd,
duke e liruar atë nga peripecitë e botës.
Pra, Ti pranoje atë prej meje, vërtet Ti
j e  i  G j i t h ë d ë g j u e s h ë m  d h e  i
Gjithëdijshëm.

37. Por kur ajo e lindi, tha: O Zoti im,
unë e kam lindur femër.12  Dhe Allahu e
dinte mirë çka e kishte lindur, dhe

10 Emri Imran mund të jetë i përdorur për dy persona: a) Për Imranin e Biblës, i cili qe biri i
Kohathit dhe nipi i Levit. Ai ishte babai i Musait e i Harunit; b) Për Imranin, babai i Merjemes,
nëna e Isait (Krishtit).
11 Fjala Muharrar në këtë ajet do të thotë: fëmijë i emancipuar, i dedikuar për shërbim të kishës
(Lane e Mufredat).
12 Nëna e Merjemes i kishte dhënë betim Zotit se nëse i lind djalë, do ta dedikojë për shërbim
të Tij. Por, kur iu lind vajza, ajo u habit se ç'të bëjë.
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mashkulli (që ishte në imagjinatën e saj)
nuk ishte si kjo femër (që e lindi). Dhe
ajo tha: Unë e pagëzova me emrin
Merjem, dhe unë e dorëzoj atë dhe
pasardhësit e saj në mbrojtjen Tënde
nga shejtani i mallkuar.13 

38. Pra Zoti i saj  e pranoi atë në
mënyrën më të bukur dhe e rriti në
mënyrë të shkëlqyer dhe e bëri Zakarian
kujdestar të saj. Kurdoherë që Zakaria e
vizitonte në Mihrab (në pjesën më të
mirë të shtëpisë ku ajo adhuronte),
gjente ushqimin tek ajo. Pra, një ditë ai
i tha: O Merjem, nga ku e ke marrë
këtë? Ajo iu përgjigj :  Është prej
Allahut,  vërtet Allahu e furnizon
pafundësisht atë, kë do Ai.

39. Aty Zakaria e luti Zotin e tij duke
thënë: O Zoti im, falmë prej Vetes
fëmijë të dëlirë, vërtet Ti i dëgjon
shumë lutjet (e lutësit)!

40. Kur ai ishte duke lutur Allahun në
Mihrab, engjëjt e thirrën: Allahu të jep
ty lajm të gëzuar rreth Jahjes14  i cili do
ta verifikojë një fjalë madhështore të
Allahut, dhe që do të jetë fisnik e i
dëlirë dhe një profet ndër bamirësit.

13 Fjala raxhim që është përdorur si cilësia e shejtanit, rrjedh nga fjala raxhma që do të thotë:
a) njeriu i larguar nga oborri i Zotit e nga mëshira e Tij, ose njeriu i mallkuar, b) i braktisur e i
harruar c) i qëlluar me gurë dhe ç) ai që është larg prej të gjitha virtyteve të larta (Lane).
14 Jahja ose Xhoni është emri i një Profeti që erdhi para Krishtit.
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41. Ai tha: O Zoti im, si do të kem unë
djalë, kur më zuri pleqëria dhe kur edhe
gruaja ime është bërë shterpe? Ai iu
përgjigj:  Ashtu është puna e Allahut, Ai
bën çka do Ai.

42. Ai (Zakaria) tha: O Zoti im, më jep
ndonjë urdhër (këshillë). Ai (Zoti) iu
përgjigj: Urdhëri për ty është se ti nuk
duhet të flasësh me askënd për tri ditë,
pos me anë të shenjave. Dhe përkujtoje
shumë Zotin tënd dhe lavdroje Atë në
mbrëmje e në mëngjes!

43. Dhe kujtoje kohën kur engjëjt thanë:
O Merjem, Allahu të ka zgjedhur ty dhe
të ka dëlirësuar ty dhe të ka lartësuar ty
prej të gjitha grave të kohës.

44. O Merjem, bindu para Zotit tënd
dhe bëji sexhde dhe adhuroje Allahun së
bashku me ata që e adhurojnë Atë!

45. Ky është një lajm prej lajmeve të së
padukshmes që të diktojmë ty. Dhe ti
s'ke qenë me ata kur ata i gjuanin
shigjetat e tyre (për short) me qëllim që
ta dinin se kush do të jetë kujdestari i
Merjemes e as nuk ke qenë me ata kur
përziheshin me njëri-tjetrin.

46. Dhe kujtoje kohën kur engjëjt thanë:
O Merjem, Allahu të jep ty lajm të
gëzuar rreth një Fjale të Shenjtë (rreth
një djali) emri i të cilit do të jetë

SURE 3                                        ALE-IMRAN                                KAP. 3

101

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G03verlag.qps  22.06.03 16:33 PAGE 101 (1,1)



%� +mP� ���h��12�

.7 � �i

�% ��j�k  �0 l�

�%/

Masihu, Isa biri  i  Merjemes,15  i
respektuar në këtë botë dhe në botën e
paskësajme, dhe do të jetë ndër të
afërmit e Allahut.

47. Dhe ai do të flasë me njerëzit qysh
prej  djepit16  dhe si ashtu edhe në
moshën e pleqërisë, dhe ai do të jetë
ndër njerëzit e dëlirë.

15 Ibne Merjem (biri i Merjemes) është emri i Krishtit. Zoti e pagëzoi atë me këtë emër se ishte
pa babë.
16 Al-Mahd është ajo moshë fëmijënore kur fëmija fillon të flasë mirë, kurse Al-Kahl përdoret
për moshën 40 vjeçare e deri te pleqëria. Këto janë dy fjalë që janë përdorur në Kuran lidhur
me Hazret Isain a.s. Shtrohet pyetja se përse këto dy faza të jetës së tij janë zgjedhur? Kjo do të
thotë se Allahu nuk flet për ndonjë bisedë të rëndomtë, por është fjala për një bisedë shumë të
rëndësishme. Kur është fjala për moshën e tij fëmijënore, dijetarët mendojnë se Allahu ia
dhuroi Isait profetizmin dhe librin në moshën e tij shumë fëmijënore. Nëse ta zëmë se ashtu
ngjau, atëherë duhet të bindemi se Isai patjetër është kryqëzuar në moshën fëmijënore. Inxhilli
tregon qartë se ajo ishte mosha e Kahlit kur i është dhënë libri dhe është autorizuar si profet, e
jo mosha fëmijënore.Shpesh ndodh që fëmija e shikon një ëndërr për të ardhmën dhe që
realizohet ashtu. Po edhe njerëzit më shumë i besojnë fëmijët se sa të rriturit, sepse fëmija nuk
gënjen. Allahu xh.sh. e porositi Merjemen që të rrijë të heshtë dhe të mos flasë. Hazret Isai a.s.
iu drejtua njerëzve dhe tha: Allahu më bëri profet dhe më dha libër. Askush nuk kërkoi se ku
është libri e as nuk ekzistonte ndonjë libër në atë kohë.  Mirëpo, me këto fjalë njerëzit kanë
konstatuar se ky fëmijë nuk është një fëmijë i zakonshëm, por është një fëmijë i veçantë dhe
shumë special, ndaj lini atë. Më vonë në moshën e Kahlit ai deklaroi se është profet i Zotit dhe
ua paraqiti librin. Pra, këto dy faza të jetës së tij po përmenden këtu, kurse asnjë ngjarje tjetër
nuk është përmendur në mes të këtyre dy fazave. Nëse Isai kishte marrë librin dhe profetizmin
në moshën fëmijënore, pse mbeti heshtë për një kohë aq të gjatë dhe nuk bëri kurrfarë
predikimi? Hazret Merjeme e solli Isain hipur mbi një gomar, që tregon se ai nuk ishte foshnjë
por ishte një djalë 5-6 vjeçar. Një fëmijë në këtë moshë mund të tregojë ëndërrën e vet dhe
njerëzit mund ta besojnë atë. Allahu xh.sh. i dha forcë ta rrëfejë ëndërrën e tij, përndryshe një
fëmijë s'mund të trillojë prej vetes. Hazret Isai a.s. është kryqëzuar në moshën 41 vjeçare, vetë
sipas Biblës, që është mosha e Kahlit. Po ashtu, Hazret Jusufi a.s. kishte parë një ëndërr në
moshën fëmijënore që u realzua më vonë. Ajetet e Kuranit tregojnë se Isait i është urdhëruar të
falë Namazin dhe të paguajë Zakatin dhe të mos jetë i vrazhdë dhe zemërgur ndaj nënës. Pra, si
ai në moshën 4-6 vjeçare falte Namazin, paguante Zakatin dhe sillej ashpër ndaj nënës së tij?
Mendoni pak për këto fakte!
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48. Ajo tha: O Zoti im, si do të kem unë
djalë, kurse s'më ka prekur mashkulli?
Ai tha: Ashtu është puna e Allahut. Ai
krijon çka do Ai. Kur vendos Ai të bëjë
d i çka ,  ve t ëm t ho t ë :  Bë hu ,  d h e
menjëherë fillon procesi i krijimit të saj.

49. Dhe Ai (Allahu) do t'ia mësojë
Libr in e urtësinë dhe Tevrat in e
Inxhilin;

50. Dhe ai do të paraqitet si pejgember
te Bijtë e Izraelit me këtë mesazh: Unë
kam ardhur te ju me një Shenjë nga Zoti
juaj që unë të trajtoj (në dobinë tuaj) një
krijesë prej deltinës në formë zogu,17

madje të fryj në të një shpirt të ri dhe ai
me urdhërin e Allahut do të bëhet zog
fluturak (zog shpirtëror); dhe unë me
urdhërin e Allahut do t'i shëroj  të
verbërit dhe të sëmurët nga gërbulla18

dhe unë do ta ngjall (shpirtërisht) të
vdekurin, dhe unë do t'ju tregoj çka do
të hani e çka do të tuboni në shtëpitë
tuaja. Vërtet, në këtë është një Shenjë
për ju, nëse jeni besimtarë.

51. Dhe kam ardhur për ta plotësuar atë
(d ik t i m)  që  k i sh t e  a rdh ur  pa r a

17 Tair (zog) metaforikisht përdoret për një njeri të përshpirtshëm që fluturon lartë në kupën e
qiellit shpirtëror.
18 Jehudëve u ishte dhënë urdhër që njerëzit e sëmurë nga gërbulla e të verbërit t'i konsiderojnë
të papastër dhe të fëlliqur (Ahbar 12 dhe 21). Allahu me anë të Masihut (Krishti) e korrigjoi
këtë mësim të tyre. Shumë mjekë edhe në këtë botë i shërrojnë të sëmurit e tillë. Pra, Masihu
nuk ishte Zot.
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meje,Tevratin; dhe kam ardhur që t'i bëj
të lejueshme (hallall) disa ato gjëra që
ishin bërë të palejueshme (haram) për
ju. Dhe kam ardhur te ju me një Shenjë
nga Zoti juaj, prandaj frikësoheni prej
Allahut dhe ndiqmëni.19

52. Vërtet, Allahu është Zoti im dhe
Zoti juaj, pra adhurojeni Atë se kjo
është rruga e drejtë.

53. Dhe kur Isai mori vesh se ata nuk po
e pranojnë besimin, ai tha: Kush do të
jenë ndihmëtarët e mi për hir të Allahut?
Ne, iu përgjigjën dishepujt. Ne jemi
ndihmëtarët e (fesë së) Allahut. Ne e
kemi besuar Allahun, pra edhe ti duhet
të dëshmosh se ne jemi të bindur.

54. O Zoti ynë, ne e besojmë atë që Ti e
ke zbritur dhe ne e ndjekim këtë Profet,
pra na shkruaj ndër dëshmitarët (e
vërtetësisë).

55. Dhe (armiqtë e Isait) planifikuan,
edhe Allahu planifikoi dhe Allahu është
Planifikuesi më i mirë.20

 
56. (Kujtojeni kohën) Kur Allahu tha: O

19 Havarijun është shumësi i fjalës Havari që do të thotë: a) rrobalërës, b) njeriu që përpiqet të
largohet prej mëkateve c) njeriu me karakter të pastër ç) ai që bën vepra të mira d) shok i
vërtetë e i sinqertë dhe ndihmëtar e ithtar i një Profeti (Lane e Mufredat).
20 Jahuditë planifikuan që ta mbysin Krishtin mbi Kryq, por dështoi plani i tyre, sepse Zoti e
shpëtoi nga vdekja e Kryqit.
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Isa, Unë do të të jap ty vdekjen e
natyrshme21 dhe do të të jap ty respekt
në oborrin Tim,22 dhe do të të liroj ty
nga akuzat e jobesimtarëve dhe do t'i
l a r t ë s o j  n d j e k ë s i t  e  t u  ku n d ë r
jobesimtarëve deri në Ditën e Kiametit;
mandej do të ktheheni tek Unë dhe
atëherë Unë do të gjykoj në mes jush
lidhur me ato çështje rreth të cilave
diferencoheshit.

57. Pra, për sa u përket atyre të cilët
dolën jobesimtarë, Unë do t'i jap një
ndëshkim të rëndë në këtë botë e në
botën e paskësajme, dhe ata nuk do të
kenë ndihmëtarë.

58. Dhe për sa u përket atyre, të cilët e
pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
mi r a ,  A i  (A l l a hu )  do  t 'ua  j ap ë
shpërblimin e tyre të plotë. Dhe Allahu

21 Fjala mutavaffi ka dalë prej fjalës tavaffa; thuhet tavaffa Allahu Agimin d.m.th Allahu e
mori shpirtin e Agimit,  vdiq ai. Sipas gramatikës arabe kur Zoti është subjekt dhe qenia
njerëzore të jetë objekt dhe nuk përmendet fjala gjumë, folja tavaffa s'ka kuptim tjetër pos
vdekjes. Kjo fjalë është përdorur në 25 vende të Kuranit, prej të cilave në 23 vende ka kuptim
të vdekjes, ndërsa në dy vende ka kuptim të gjumit, mirëpo këtu bashkë me fjalën tavaffa është
përdorur edhe fjala gjumë ose natë, gjë që tregon se është fjala për gjumë, sepse edhe gjatë
gjumit njeriut i vjen një lloj vdekjeje.
22 Fjala rafa nënkupton ngritjen e gradës së ndonjë personi. Kur përdoret për njeriun dhe Zoti
është subjekt, kjo do të thotë se Zoti e lartësoi dhe e ngriti shpirtërisht dhe i dha një nder në
oborrin e Tij. Jahuditë besonin se Isai ka vdekur mbi Kryq, prandaj pësoi vdekjen e mallkuar
(sipas besimeve të jahudëve, Profeti që kryqëzohet është i mallkuar dhe nuk mund të ketë nder
e ngritje shpirtërore në oborrin e Zotit), prandaj Zoti në këtë ajet tregon se Isai (Krishti) nuk
vdiq mbi Kryq e as nuk do të kryqëzohet e as do të vritet, por përkundrazi, Unë do t'i jap
vdekjen e tij të natyrshme dhe ai do të ketë ngritje shpirtërore në oborrin Tim. Fjala Rafa nuk
do të thotë se Allahu e ngriti Isain fizikisht. Një akt i tillë është jashtë ligjeve të Allahut dhe
Allahu kurrë nuk vepron kundër ligjeve të Veta.
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nuk i do mizorët.

59. Ky është ai mësim që Ne e recitojmë
para teje nga Shenjat dhe nga Zikri
(Kurani) plot urtësie.

60. Vërtet, rasti i Isait ndaj Allahut
është si rasti i Ademit. Allahu e krijoi
(Ademin) nga dheu mandej Ai i tha:
Bëhu, dhe ai u bë (u krijua).

61. Ky është realiteti prej Zotit tënd, pra
mos u bë ndër ata që dyshojnë.

62. Pra,  pasi  erdhi tek t i  di turia
(hyjnore), kush grindet me ty rreth asaj,
thuaji atij: Ejani, ne thërrasim bijtë tanë
e ju tuajt, ne gratë tona e ju tuajat dhe
ne njerëzit tanë dhe ju tuajt, atëherë ne
të gjithë duhet të lutemi me gjithë shpirt
e me gjithë zemër dhe ta hedhim
mallkimin e Allahut mbi gënjeshtarët.

63. Ky, me të vërtetë, është shpjegim i
vërtetë. Dhe s'ka kush të adhurohet pos
Allahut; dhe Allahu është i Fuqishëm
dhe i Urtë.

64. Po nëse e kthejnë shpinën, atëherë
mbani mend se Allahu i njeh mirë
ngatërrestarët.

65. Thuaj: O populli i Librit! Ejani në
dre j t im të  asa j  f j a le  që  ësh të  e
përbashkët midis nesh e jush, se ne nuk
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duhet ta adhurojmë askënd pos Allahut
dhe asgjë nuk duhet ta konsiderojmë
partner të Tij, dhe të mos trajtojmë
njëri-tjetrin Zota në vend të Allahut. Por
nëse ata kthejnë shpinën, thuajuni:
Duhet të dëshmoni ju se ne jemi të
bindur para Allahut.

66. O populli i Librit! Përse po grindeni
lidhur me Ibrahimin, kurse Tevrati dhe
Inxhili zbriten pas tij? Prapë s' merrni
vesh!

67. Dëgjoni! Ju jeni ata që ishit duke
diskutuar rreth atyre çështjeve për të
cilat ju keni pasur dije. Pra, përse tani
po diskutoni rreth atyre çështjeve për të
cilat ju s'keni kurrfarë dijeje? Allahu e
di dhe ju s'e dini.

68. Ibrahimi s'ka qenë as jehud e as i
krishter, por ai rrinte gjithmonë i
përulur para Allahut dhe i dëgjueshëm
ndaj Tij, dhe s'ka qenë ndër politeistët.

69. Vërtet, njerëzit më të afërm me
Ibrahimin janë ata të cilët e ndoqën
rrugën e tij, dhe ky Profet (Muhammadi
s.a.v.s.) dhe besimtarët (ithtarët e tij).
Dhe Allahu është shoku i besimtarëve.

70. Një grup prej popullit të Librit
dëshiron që t'ju mënjanojë nga rruga e
drejtë, por ata nuk mund të  mënjanojnë
askënd pos vetvetes, mirëpo këtë nuk e
ndjejnë.
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7l. O populli i Librit! Përse i mohoni
Shenjat (argumentet) e Allahut, kurse
jeni dëshmitarë të tyre (se janë të
vërteta)?

72. O populli i Librit! Përse duke ditur e
përzieni të vërtetën me gënjeshtrën dhe
e fshihni të vërtetën?

73. Dhe një grup prej popullit të Librit
thotë: Çka është zbritur mbi besimtarët,
e besoni atë në pjesën e parë të ditës dhe
e mohoni në pjesën e fundit të ditës,
ndoshta (me anë të kësaj metode) ata
(besimtarët) do të kthehen nga besimi i
tyre.

74. Dhe (thonë) mos u bindni para
askujt pos atij që e ndjek religjionin
tuaj. Thuaju: Vërtet, hidajeti i vërtetë
është  a i  i  Al lahut .  (Nuk është  e
domosdoshme) që t'i jepet dikujt ashtu
siç ju është dhënë juve ose (nëse nuk u
jepet, a do të kenë të drejtë) që të
grinden me ju para Zotit tuaj. Po ashtu,
thuaju: Tërë bekimi është në dorën e
Allahut. Ai ia fal bekimin e Tij atij që
do Ai. Dhe Allahu është  Dorëhapur dhe
i Gjithëdijshëm.

75. Ai (Allahu) për mëshirën e Tij e
zgjedh atë, kë do Ai. Dhe Allahu është
shumë i Mëshirshëm.

76. Dhe në mesin e popullit të Librit ka
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njeri të cilit nëse ia beson një thesar
pasurish, do të ta kthejë ty, mirëpo ka
edhe të tillë, që nëse i beson vetëm një
dinar, nuk do të ta kthejë ty, derisa të
mos i rrish mbi kokën e tij. Kjo është
për shkak se ata thonë: Ne nuk do të
j e mi  p ë r g j e g j ë s  p ë r  n j e r ë z i t  e
pashkolluar; dhe ata duke e ditur thonë
gënjeshtrën kundër Allahut.23 

77. Jo, por njeriu i devotshëm është ai
që e plotëson zotimin e vet dhe i
frikësohet Allahut. Vërtet, Allahu i do të
devotshmit.

78. Ata që e shesin me diçka të
pavlefshme konventën dhe betimet e
tyre të bëra me Allahun, nuk do të kenë
kurrfarë pjese në jetën e paskësajme,
dhe në Ditën e Kiametit Allahu nuk do
të flasë me ta e as nuk do t'i shikojë e as
nuk do t'i pastrojë; dhe për ata do të jetë
një ndëshkim i tmerrshëm.

79. Dhe, vërtet, në mesin e tyre ka një
grup që e përdredhin gjuhën24 e tyre kur
recitojnë Librin (Tevratin) me qëllim që
ta konsideroni atë si pjesë të Librit,
kurse në realitet ajo nuk është pjesa e
Librit. Dhe ata thonë: Kjo është prej

23 Në kohën e Profetit të Shenjtë jehuditë mendonin se nuk është mëkat të plaçkiten
myslimanët, sepse ndjekin fenë e gënjeshtërt.
24 Është fjala për praktikën e keqe të jehudëve që e lexonin ndonjë fragment në gjuhën
hebreike me qëllim që dëgjuesi ta konsideronte një pjesë të Tevratit.
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Allahut. Por, faktikisht ajo nuk është
prej Allahut. Dhe ata duke ditur, e
trillojnë gënjeshtrën në emër të Allahut.

80. Është e pamundur që një qenie
njerëzore, të cilit Allahu i jep Librin,
u r t ë s i n ë  d h e  p r o f e t ë s i n ë
(pejgemberllëkun), t'u thotë njerëzve:
Adhuromëni në vend të Allahut (duke i
lënë anësh të gjitha këto bekimet e
Allahut). Por, përkundrazi, ai vetëm
thotë: Bëhuni tërësisht të devotshëm25

vetëm ndaj Zotit, sepse ju e predikoni
Librin dhe se e studioni.

81. As nuk është e hijshme për të që t'ju
predikojë që engjëjt dhe profetët t'i bëni
Zot.  A është e mundur që ai  t 'ju
predikojë që ta pranoni mosbesimin,
pasi u bëtë njëherë myslimanë (të
bindur)?

82. Dhe kujtojeni kohën kur Allahu
nënshkroi një konventë me popullin e
Librit, siç e lidhi konventën me të gjithë
profetët, duke thënë se Unë ju dhashë
Librin e Urtësinë, pra nëse vjen te ju
ndonjë profet i cili e vërteton (atë Libër)
që e keni ju, atëherë duhet ta besoni dhe
duhet ta ndihmoni atë! Dhe Ai tha: A
p a j t o h e n i  j u  d h e  a  e  p r a n o n i
përgjegjësinë nga ana Ime (lidhur me

25 Rrabbanijun është shumësi i rrabani që do të thotë: a) njeriu i devotshëm dhe i dedikuar për
shërbim të fesë b) ai që zotëron dijen Hyjnore c) ai që është edukuar me diturinë fetare 
ç) mësues d) udhëheqës dhe dh) reformator (Lane e Mufredat).
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këtë)? Ata thanë: Ne e pranojmë. Ai tha:
Dëshmoni, edhe Unë bashkë me ju jam
ndër dëshmitarët.

83. Tani kush e kthen shpinën pas kësaj
konvente (le ta dijë) se të tillët janë
përçarës.

84. A kërkojnë ndonjë fe tjetër pos fesë
së Allahut, kurse çdo gjë që ekziston në
qiej e në tokë bindet, me hir e pahir,
para Tij dhe te Ai do të kthehen të
gjithë ata?

85. Thuaj: Ne e besojmë Allahun dhe
atë që na është zbritur neve (mësim e
diktim) dhe që i është zbritur Ibrahimit
e Ismailit e Is-hakut e Jakubit dhe që u
është zbritur pasardhësve të tij dhe në
atë që i është zbritur Musait e Isait e
profetëve të tjerë prej Zotit të tyre. Ne
nuk e dallojmë njërin prej tjetrit dhe ne i
bindemi vetëm Allahut.26

86. Dhe kush dëshiron ta pranojë fenë
tjetër pos Islamit,27  le ta dijë se nuk do
të pranohet prej tij dhe në botën e
paskësajme ai do të jetë ndër ata që do
të pësojnë humbje.

26 Ajeti do të thotë se nuk mund të jetë diskriminim ndërmjet Profetëve.
27 Ajeti tregon qartë se Feja Islame është feja e përsosur, e përkryer, universale dhe e fundit që
vlen njësoj për të gjithë njerëzit e popujve dhe kombësive të rruzullit tokësor. Fe të tjera të
mëparshme kanë qenë për ndonjë lokalitet, zonë ose për ndonjë popull në veçanti. Pa dyshim,
edhe ato kanë qenë të vërteta, andaj Kurani deklaron se mësimet bazore dhe origjinale të atyre
feve tashmë janë përfshirë në këtë Kuran që është sheriati i fundit dhe i përkryer i Allahut.
Njerëzit, përveç Islamit dhe të Kuarnit,  nuk kanë nevojë e as nuk do të kenë nevojë deri në
Ditën e Kiametit për ndonjë fe të re e as për ndonjë libër të ri.
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87. Si do t'u tregojë Allahu rrugë të
drejtë atyre që e përqafuan mosbesimin
pasi e kishin pranuar njëherë, dhe kishin
dhënë dëshmi se ky profet është i
vërtetë, po edhe kanë pasur argumente
të qarta! Dhe Allahu nuk e përudh
popullin mizor.

88. Të tillët janë ata që do të kenë për
shpërblim mallkimin e Allahut e të
engjëjve dhe të të gjithë njerëzve.

89. Ata për një kohë të gjatë do të rrinë
nën atë mallkim. Nuk do t'u lehtësohet
ndëshkimi e as nuk do t'u jepet afat;

90. Pos atyre të  cilët ,  pas kësaj ,
pendohen dhe bëjnë metani (kërkojnë
falje prej Allahut dhe gjunjëzohen para
Tij) dhe e përmirësojnë veten. Vërtet,
Allahu është ai që fal shumë dhe është i
Mëshirshëm.

91. Vërtet, nuk do të pranohet metania e
atyre të cilët e mohojnë besimin, pasiqë
e kishin pranuar njëherë, dhe, mandej,
rriten e përforcohen në mosbesimin e
tyre .  Të t i l lë janë ata që j anë të
humbur.28

92. Për sa u përket atyre të cilët e
shfaqin mosbesimin dhe vdesin si
mosbesimtarë, nuk do të pranohet prej

28 Këto ajete flasin qartë se dera e pranimit të pendimit e të metanisë është e hapur. Mirëpo,
kur i vjen vdekja dikujt, kjo derë mbyllet e më nuk pranohet pendimi.
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asnjërit për kompensim, qoftë edhe
tokën e plotë ari. Për njerëzit e tillë do
të jetë ndëshkimi i pikëllueshëm dhe ata
s'do të kenë ndihmtarë.

�
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93. Ju s'mund të fitoni bamirësinë e
përsosur derisa të mos shpenzoni (për
hir të Allahut) prej pasurive tuaja më të
dashura, dhe çka shpenzoni ju, Allahu,
vërtet, i di mirë.29 

94. Të gjitha ushqimet kanë qenë të
lejueshme për Bijtë e Israelit, pos atyre
që e ndaloi Israeli (Hazrat Jakubi) për
vete para zbritjes së Tevratit. Thuaj:
Silleni, pra, Tevratin dhe e lexoni, nëse
jeni të vërtetë. 

95. Tani, pas kësaj, kush flet gënjeshtra
kundër Allahut, pa dyshim ata do të jenë
mizorë.

96. Thuaj: Allahu ka thënë të vërtetën,
prandaj ndiqni religjionin e Ibrahimit që
për herë ishte i bindur para Allahut dhe
ai s'ka qenë ndër politeistët.

97. Vërtet, Shtëpia e parë e ndërtuar për
tërë njerëzimin është ajo në Bekka
(Mekka) , 30  i  c i l i  ë sh të  (vend)
bekimdhënës dhe udhërrëfyes për tërë
njerëzimin.

KAP. IV

29 Për ta fituar besimin e vërtetë që është esenca e të gjitha mësimeve dhe është forma më e
lartë e bamirësisë, njeriu duhet të rrijë i gatshëm për ta sakrifikuar pronën dhe pasurinë më të
dashur në rrugën e Allahut.

30 Bekka ështe emri i luginës së Mekkës. M-ja e fjalës Mekka ka kaluar në B.
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98. Në të (në ndërtimin e Kabes) ka
shumë shenja  t ë  qar ta ;  ky është
vendqëndrimi i Ibrahimit, dhe kush hyn
në të ,  hyn në paqe. Dhe njerëzi t
ob l igohen ,  që  kanë  mundës i  t ë
udhëtojnë, që për hir të Allahut t'i bëjnë
haxhillëk kësaj Shtëpie. Dhe ai që
refuzon, le ta dijë se Allahu është i
Pavarur prej të gjitha krijesave.

99. Thuaj: O Populli i Librit! Përse i
mohoni Shenjat e Allahut, kurse Allahu
është Mbikëqyrës31  i veprave tuaja?

100. Thuaj: O populli i Librit! Përse e
pengoni atë që e pranoi besimin nga
rruga e Allahut, duke dëshiruar të
krijoni shtrembërim në këtë rrugë,
megjithëse jeni dëshmitarë (se është e
vërtetë)? Dhe Allahu nuk është i
pavetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

101. O ju besimtarë! Nëse do ta dëgjoni
ndonjë parti prej tyre, të cilëve u është
dhënë Libri, mbani mend se ata, pasi e
keni pranuar besimin, do t'ju bëjnë
prapë mosbesimtarë.

102. Dhe si mund ta mohoni besimin,
kur ju recitohen ajatet e Allahut dhe kur
në mesin tuaj gjendet edhe Profeti i Tij?

115

31Shahid është ai që jep informata rreth asaj që ka dëshmuar, ai që është i ditur dhe njeriu i
vrarë në rrugën e Allahut. Ai quhet shahid, sepse e sakrifikon jetën e vet, duke dëshmuar
ekzistencën e Zotit dhe duke dhënë dëshmi për jetën e Ahiretit.
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Dhe ai që kap fuqimisht Allahun (hyn
në  strehimin e Allahut), pa dyshim, i
është treguar rruga e drejtë.

103. O ju besimtarë! Frikësohuni prej
Allahut ashtu siç i frikësohet (siç
kërkon devotshmëria e sinqertë) dhe
duhet që vdekja t 'ju vijë kur jeni
tërësisht të bindur.

104. Dhe ju të gjithë së bashku kapeni
fuqimisht litarin32  e Allahut dhe mos u
përçani. Dhe kujtojeni favorin e Allahut
që bëri ndaj jush, kur keni qenë armiqtë
e njëri-tjetrit dhe Ai krijoi dashuri në
zemrat tuaja kështu që, me anë të
mëshirës së Tij, u bëtë vëllezër.33  Dhe
ju keni qenë në buzë të një grope zjarri
dhe Allahu ju shpëtoi prej asaj. Pra,
ashtu Allahu i shpreh urdhërat e Tij që
ta gjeni rrugën e mbarë!

105. Dhe duhet që të jetë një grup prej
jush që i thërret njerëzit në drejtim të
bamirësisë dhe i urdhëron për punë të
mira dhe i ndalon prej veprave të këqija.
Të tillët janë ata që korrin sukses.34 

106. Dhe mos u bëni si ata të cilët, pasi

116

32 Habl do të thotë: litar, kufi, betim a kompakt a obligim. Fjala është për Librin e Zotit
(Kuranin), dhe për Profetin e Tij.
33 Këto fjalë tregojnë se arabët ishin të përçarë dhe ishin të zënë në luftëra para ardhjes së
Profetit të Shenjtë.
34 Al-Khejr (e mira, mirësia) këtu përdoret për fenë Islame.
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erdhën tek ata argumente të qarta, u
përçanë dhe krijuan diferenca. Për
njerëzit e tillë ndëshkimi do të jetë i
tmerrshëm në atë Ditë,

107. Kur disa fytyra do të jenë të
shndritshme dhe disa të zeza. Për sa u
përket atyre me fytyra të zeza, do t'u
thuhet: A nuk është e vërtetë që e keni
pranuar mosbesimin, pasi njëherë e
kishit pranuar besimin? Shijonie, pra,
ndëshkimin për shkak të mosbesimit
tuaj.

108. Dhe për sa u përket atyre, të cilët
do të kenë fytyra të zbardhura, do të
rrinë nën mëshirën e Allahut ku do të
mbesin përgjithmonë.

109. Këto janë Shenjat e Allahut të
bazuara mbi  vër te tësi të  që Ne i
recitojmë para teje dhe Allahu nuk bën
padrejtësi ndaj krijesave të Tij.

110. Dhe Allahut i takon çka është në
qiej e çka është në tokë, dhe tek Allahu
do të drejtohen të gjitha çështjet (për
gjykim).

111. Ju jeni populli më i mirë që është
ngritur për të mirën e tërë njerëzimit; ju
i këshilloni ata për vepra të mira dhe i
ndaloni prej veprave të këqija, dhe ju
besoni tek Allahu. Dhe po të pranonte
besimin edhe populli i Librit, do të

117
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ishte, me të vërtetë, shumë më mirë për
të. Disa prej tyre janë besimtarë, kurse
shumica janë të pabindur (të mbrashtë).

112. Ata s'mund t'ju bëjnë dëm pos
shqetësimit të lehtë; dhe nëse luftojnë
kundër jush, do të ikin duke e kthyer
shpinën dhe nuk do të ndihmohen fare.

113. Ata do të poshtërohen kudo që të
gjenden, derisa nuk mbrohen me anë të
ndonjë konvente të bërë me Allahun dhe
të bërë me njerëzit. Ata u bënë pre e
zemërimit të Allahut dhe u goditen me
mjerim. Kjo gjithçka u bë për shkak se
ata i refuzuan Shenjat e Allahut dhe në
mënyrë të padrej të e  të  ashpër  i
kundërshtonin profetët e Allahut. Dhe
kjo vetia e tyre ishte për shkak se e kanë
p a s u r  v e s i n  e  r e b e l i z mi t  e  t ë
padëgjueshmërisë.35 

114. Ata të gjithë nuk janë të njëllojtë.
Ka një parti prej popullit të Librit që del
besnik ndaj konventës së tyre. Ata i
recitojnë ajetet e Allahut në çastet e
natës dhe i bëjnë sexhde Atij.

115. Ata e besojnë Allahun dhe Ditën e
Fundit, dhe këshillojnë për vepra të
mira dhe i ndalojnë njerëzit nga veprat e

118

35 Jektolunel Anbija do të thotë se i vrisin profetët. Sipas fjalorit të gjuhës arabe kjo shprehje
ka edhe kuptim se i kundërshtonin profetët. Meqë dihet se të gjithë profetët janë kundërshtuar
dhe pak janë ata që janë vrarë, andaj e pëlqeva ta përkthej këtë shprehje me këtë kuptim se i
kundërshtonin profetët.
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këqija, ata orvaten të dalin përpara
njëri-tjetrit për të bërë bamirësinë. Të
tillët janë bamirësit e vërtetë.

116. Dhe çfarëdo mirësie të bëjnë ata,
nuk do t'u mohohet shpërblimi. Dhe
Allahu i di mirë ata që e ruajnë veten
prej mëkatave.

117. Për sa u përket atyre, që nuk e
pranojnë besimin, pasuritë dhe fëmijët e
tyre nuk do t'u japin ndihmë kundër
Allahut ;  dhe këta janë banorët  e
Xhehenemit dhe aty do të jetojnë për
një kohë shumë të gjatë.

118. Çka shpenzojnë këta në këtë botë i
ngjan erës me breshër që fryn mbi të
mbjellat e atij populli që bëri mizori
ndaj vetes, dhe ajo e shkatërron atë.
Allahu nuk bëri padrejtësi ndaj tyre, por
ata vetë bëjnë mizori ndaj vetvetes. 

119. O ju besimtarë! Mos i bëni të tjerët
shokët tuaj intimë duke i lënë anash
njerëzit e mesit tuaj. Ata nuk do të
humbasin asnjë çast për t'ju sjellë dëm.
Ata dëshirojnë t'ju shohin në mjerim
(telashe). Urrejtja ndaj jush shihet qartë
nga fytyrat e tyre dhe çka është e
fshehur në gjokset (zemrat) e tyre, është
më e rëndë. Ne i kemi shpjeguar haptazi
urdhërat Tona, nëse jeni duke vepruar
me mend.

119
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120. Dëgjoni! Ju jeni që i dashuroni ata
(armiqtë), mirëpo ata nuk ju dashurojnë.
Ju jeni që e besoni Librin në tërësi,
kurse ata kur takohen me ju, thonë:
Edhe ne e besojmë. Mirëpo, kur janë
vetëm, i kafshojnë gishtërinjtë e tyre me
zemërim kundër jush. Thuaju: Plasuni
nga zemërimi juaj!36  Allahu, vërtet, i di
mirë fshehtësitë e zemrave (tuaja).

121. Nëse ju takon ndonjë mirësi, atyre
u vjen keq; dhe nëse ju godit ndonjë e
papritur, gëzohen. Por, nëse ju do të
shfaqni qëndrim këmbëngulës dhe do ta
mbani frikën e Allahut, planet e tyre nuk
do t'ju sjellin kurrfarë dëmi. Vërtet,
Allahu do t'i prishë planet e tyre.

122. Dhe kujtoje kohën kur në agim je
larguar prej familjes sate që t'ua caktosh
besimtarëve pritat për betejë.37  Dhe
Allahu i dëgjon shumë lutjet tuaja dhe i
njeh mirë gjendjet tuaja.

123. Dhe kujtojeni kohën kur dy çeta
pre j  j u sh  vendosën  t ë  t regon in
burracakërinë (të humbasnin kurajen),
sado që Allahu ishte shoku i tyre. Dhe
besimtarët duhet të kenë besim vetëm
në Allah.

124. Dhe Allahu edhe më parë ju ka

120

�

36 Me Këto fjalë adresohen jahuditë dhe armiqtë e Islamit që dëshirojnë ta shkatërrojnë Islamin.
37 Fjala është për luftën e Ohudit. Ohudi është një kodër afër Medinës
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ndihmuar në Luftën e Badrit, kur keni
qenë të pafuqishëm. Pra, merreni
Al lahun për  mbroj t j e  që  të  jen i
mirënjohës.

125. Dhe kujtoje kohën kur u thoshe
besimtarëve: A nuk do të mjaftojë për ju
që Zoti juaj t'ju ndihmojë me anë të tre
mijë engjëjve të zbritur prej qiellit?

126. Po si jo, nëse shfaqni qëndrimin
d h e  d ë l i r ë s i n ë !  D h e  n ë s e  a t a
(mosbesimtarët) ju sulmojnë me nxitim,
atëherë Zoti juaj do t'ju ndihmojë me
anë të pesë mijë engjëjve të vrullshëm
në sulm.

127. Dhe Allahu e bëri këtë premtim
vetëm me qëllim që t'ju japë lajm të
gëzuar e që t'u  japë qetësim zemrave
tuaja, dhe vërtet ndihma vjen vetëm prej
Allahut që është i Plotëfuqishëm dhe i
Mençur.

128. (Allahu do të bëjë kështu) Që ta
këpusë një pjesë të mosbesimtarëve ose
t'i poshtërojë ata, që të kthehen të
dëshpëruar (të dështuar).

129. Ti s'ke lidhje në këtë çështje që t'i
mëshirojë ose t'i ndëshkojë Allahu,
sepse ata janë mizorë.

130. Dhe Allahut i takon çdo gjë që
është në qiej e që është në tokë. Ai fal
atë, që do Ai, dhe e ndëshkon atë, që do

121
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Ai. Dhe Allahu është shumë Falës dhe i
Mëshirshëm.

131. O ju besimtarë! Mos e përpini
kamatën pas kamatës, dhe frikësohuni
prej Allahut që të dilni fitimtarë.

132. Dhe frikësohuni prej Zjarrit që
është përgatitur për mosbesimtarët.

133.  Dhe dëgjojeni  Allahun dhe
Profetin e Tij që të mëshiroheni.

134. Dhe shpejtoni (bëni gara mes veti
për të fituar faljen e Zotit) në drejtim të
faljes së Zotit tuaj dhe në drejtim të
Parajses, vlera e së cilës është qiejtë e
toka38  dhe që është përgatitur për ata që
frikësohen prej Allahut, 

135. Dhe që shpenzojnë (në rrugën e
Allahut) në begati e në varfëri, dhe që e
mposhtin zemërimin e tyre (nuk shfaqin
zemërimin) dhe i fal in39  njerëzit
(gabimet e tyre). Dhe Allahu i dashuron
ata që bëjnë mirënjohje,

122
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38 Ard do të thotë:  a) çmimi ose vlera e diçkaje b) gjerësia c) hapësira.
39 Afv (falje) është një ndër virtytet e larta të një besimtari. Sipas këtij ajeti besimtari i vërtetë
duhet ta falë fajtorin, nëse e di se një akt i tillë shkon në favor të tij dhe se me anë të faljes ai do
të përmirësohet. Ky ajet tregon tri gjendje të Afvit, e në bazë të këtyre gjendjeve vlerësohet dhe
merret në konsideratë virtyti i një besimtari të devotshëm. Në gjendjen e parë besimtari, kur
dikush bën ndonjë faj a gabim ndaj tij, e pi zemërimin e tij. Në gjendjen e dytë ai shkon një hap
përpara dhe e fal atë, ndërsa në gjendjen e tretë ai jo vetëm që e fal fajtorin, por bën ndonjë
mirësi dhe mirënjohje ndaj atij.
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136. Dhe që kur bëjnë ndonjë vepër të
shëmtuar ose i bëjnë mizori vetes së
tyre, e përmendin Allahun dhe kërkojnë
falje për mëkatet e tyre, dhe kush i fal
mëkatet e njerëzve pos Allahut? Ndërsa
ata qëllimisht, duke ditur, nuk përsërisin
atë (vepër të shëmtuar) që kanë bërë.

137. Të tillët janë ata të cilët do të kenë
si shpërblim faljen (e zbritur) prej Zotit
të tyre dhe kopshtet ndër të cilat  po
rrjedhin lumenj, aty do të jetojnë
përgjithmonë. Dhe sa shpërblim i
shkëlqyer është ky për bamirësit!40 

138. Vërtet, ka pasur para jush shumë
sisteme rregullash41  fetare. Pra (nëse
doni rezultatet e tyre), udhëtoni nëpër
tokë dhe shikoni se sa i keq ishte
p ë r f u n d i m i  i  a t y r e  q ë  i  k a n ë
përgënjeshtruar (ato ligje).

139. Ky (Kurani) është një ligjërim i
hapët për njerëzit, dhe udhërrëfim e
këshillë për ata që frikësohen prej
Allahut.

140. Dhe mos shprehni përtacinë
(dobësinë) e as mos u mërzitni, sepse ju

123

40  Ajeti na tregon se kur njeriu i drejtohet sinqerisht Allahut dhe pasi bën ndonjë mëkat,
pendohet, atëherë Zoti jo vetëm që e fal atë, por e udhëheq drejt gjendjeve të larta të progresit
shpirtëror.
41 Fjala Sunan në këtë ajet do të thotë: rrugë; normë; rruga e veprimit e ndjekur prej një
populli; karakter; drejtim; natyrë; ligj fetar ose sistem rregullash fetare (Taxh).
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do të keni epërsinë, nëse jeni besimtarë
të vërtetë.

141. Nëse keni marrë ndonjë plagë,
vërtet edhe të tjerët (pala kundërshtare)
gjithashtu kanë marrë plagën e njëjtë.
Dhe ditët e këtilla (të fitores) Ne i
rrotullojmë herë pas here ndërmjet
njerëzve (që të nxjerrin mësim) dhe me
qëllim që Allahu t'i dallojë ata që e kanë
pranuar besimin dhe që t'i pranojë disa
prej jush si shehidë (dëshmorë), dhe
Allahu nuk i  dashuron njerëzit  e
padrejtë;

142. Dhe që Allahu t'i pastrojë mirë ata
që e pranojnë besimin dhe t'i çrrënjësojë
mosbesimtarët.

143. A mendoni ju se do të hyni në
Parajsë, kur Allahu akoma nuk i ka
provuar ata prej jush që bënë xhihad në
rrugën e Allahut (ky është synneti i
Allahut që) t'i dallojë ata që dalin të
duruar?

144. Dhe ju e shprehnit dëshirën për
vdekjen42  e tillë (për shehadetin) para
se ta gjeni atë. Ja, tani e keni parë atë
faqe më faqe (pra përse disa prej jush po
përpiqen të shmangen prej saj) dhe jeni
duke e parë! 

145. Dhe Muhammadi është vetëm një

124
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42 Fjala vdekje këtu është përdorur me kuptimin e luftës, sepse rezultat i luftës është vdekje.
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Profet. Vërtet, të gjithë profetët kanë
vdekur para tij.43  Pra, nëse ai vdes ose
vritet, a do të ktheheni gjurmëve tuaja?
Dhe ai që kthehet mbrapa (largohet nga
Islami) s'mund t'i bëjë dëm Allahut. Dhe
Allahu do t'i shpërblejë mirënjohësit.44 

146. Dhe asnjë qenie nuk mund të vdesë
pa lejen e Allahut, sepse Allahu ka
dekretuar për të një afat të caktuar. Dhe
kush dëshiron shpërblimin e kësaj bote,
Ne do t'ia japim këtu; dhe kush dëshiron
shpërblimin e botës së paskësajme, Ne
do t'ia japim atje. Dhe Ne, me të vërtetë,
u japim shpërblim mirënjohësve.

147. Dhe kanë kaluar shumë profetë që
kanë luftuar bashkë me shumë ndjekës
të tyre. Ata nuk u bënë përtacë për
shkak të ndonjë peripecie që hasën në
rrugën e Allahut, e as nuk e shfaqën
dobësinë, e as nuk u përulën para
armikut.  Dhe, vërtet , Allahu i  do
durimtarët.

148. Dhe ata s'thanë asnjë fjalë pos se:
O Zoti ynë, fali mëkatet tona dhe
lajthimet në punët tona dhe përforcoi
hapat tanë dhe ndihmona kundër

125

43 Po ashtu edhe ky ajet dëshmon dhe vërteton se Hazret Isai a.s. ka vdekur siç kanë vdekur të
gjithë profetët e tjerë. Hazret Isai a.s. ka qenë 600 vjet para Hazret Muhammadit s.a.v.s.
  
44 Në luftën e Ohudit u plagos pak edhe vetë Profeti Muhammad s.a.v.s, dhe armiqtë e
shfrytëzuan rastin dhe përhapën lajmin se u vra Muhammadi që të luhaten myslimanët e të
dëshprohen. Prandaj, Zoti u thotë myslimanëve se nëse vritet a vdes Profeti i Shenjtë, a do të
largoheni nga feja juaj!
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mosbesimtarëve!
149. Pra, Allahu ua dha shpërblimin e
kësaj bote dhe  do t'ua japë shpërblimin
e shkëlqyer të Ahiretit. Dhe Allahu i do
bamirësit.

150. O ju besimtarë! Nëse do t'i ndiqni
ata të cilët nuk e kanë pranuar besimin,
do t'ju kthejnë gjurmëve tuaja dhe ju do
të ktheheni duke pësuar humbje.

151. Jo (nuk jeni të humbur). Allahu
është Mbrojtësi  juaj dhe Ai është
ndihmëtari më i mirë prej të gjithë
ndihmëtarëve.

152. Ne do të shkaktojmë tmerr në
zemrat e atyre të cilët nuk e pranojnë
besimin, sepse ata ia caktuan partnerë
Allahut, gjë për të cilën Ai nuk ka
zbritur ndonjë argument. Zjarri do të
jetë vendbanimi i tyre; sa i keq është
vendbanimi i mizorëve!
 
153. Dhe Allahu, me të vërtetë, e
plotësoi premtimin e Tij që Ai kishte
bërë me ju, kur me lejen e Ti j  i
çrrënjosnit (armiqtë) e i shkatërronit,
derisa treguat përtacinë e dobësinë dhe
filluat të grindeshit mes veti rreth
urdhërit (të Profetit). Dhe ju e keni
shfaqur mosbindjen, megjithëse Ai ju
pati falur atë që dashuronit ju (atëherë
Ai e hoqi mbështetjen e Tij). Ka disa
prej jush që e dëshirojnë këtë botë,

126
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ndërsa disa të tjerë e dëshirojnë Ahiretin
(botën e paskësajme). Mandej, Ai ju
mbrojti nga sulmi i armiqve me qëllim
që t'ju provojë. Dhe Ai me të vërtetë ju
fali, dhe Ai sillet me mëshirë ndaj
besimtarëve.

154. Kur ishit duke vrapuar pa parë
askënd, ndërsa Profeti ju thërriste nga
çeta  t je tër  (në mesin e të c i lëve
qëndronte ai). Pra, Allahu ju dha një
brengë45  në vend të një brenge tjetër
me qëllim që të mos mërziteni për atë
që ka ngjarë më parë e për atë pikëllim
që ju kishte goditur. Dhe Allahu është i
vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

155. Mandej, pas brenge, Ai jua fali
qetësinë - një gjumë të qetë që e kishte
zënë një çete prej jush, kurse çeta e dytë
ishte e shqetësuar për jetën e tyre (nuk
shqetësoheshin për nderin e Islamit).
Ata mbanin rreth Allahut disa mendime
të gabueshme, si mendimet e injorancës.
Ata ishin duke thënë: A kemi ndonjë të
drejtë në vendimin e çështjeve të
rëndësishme? Thuaju,  E drej ta e
vendimit tërësisht i takon Allahut. Ata
(hipokritët) e mbajnë të fshehtë në
mendjen e tyre atë që nuk e zbulojnë
para teje. Ata thonë: Po të kishim edhe
ne ndonjë rol në pushtet, nuk do të
vriteshim këtu.46  Thuaju, Po që se rrini

127

45 Brenga e shkeljes së urdhërit të Profetit, e brenga tjetër ishte në formë disfate.
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ju në shtëpitë tuaja, prapëseprapë ata,
për të cilët është dekretuar vdekja, do të
kishin shkuar patjetër në shtretërit e tyre
të vdekjes (vendin e vrasjes a vdekjes),
që Allahu ta plotësojë dekretin e Tij dhe
që të provojë atë që e keni në gjokset
tuaja dhe që ta filtrojë atë që e keni në
zemrat tuaja. Dhe Allahu i di mirë
fshehtësitë e zemrave.

156. Ata të cilët e kthyen shpinën47  atë
ditë kur të dy ushtritë u kacafytën, vërtet
ai ishte shejtani që u përpoq t'i rrëzojë,
për shkak të disa veprave të tyre.
Mirëpo, Allahu i fali ata. Vërtet, Allahu
fal shumë dhe është i Përmbajtur.

157. O ju besimtarë! Mos u bëni si ata
që u bënë mosbesimtarë dhe të cilët
rreth vëllezërve të tyre kur ata udhëtuan
nëpër tokë ose shkuan për luftë, thanë:
Po të rrinin me ne, nuk do të vdisnin
kështu, e as nuk do të vriteshin. (Atyre u
jepet afat) Që Allahu këtë të thënë të
tyre ta shndërrojë në keqardhje (hasret)
për zemrat e tyre. Mirëpo, në realitet,
Allahu është  Ai i  ci l i  ngjall  dhe
shkakton vdekjen dhe Ai është i
Vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

158. Dhe nëse vriteni ju në rrugën e

128
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46 Fjala është për hipokritët që mbetën në Medinë dhe që treguan një kujdes më shumë për
mbrojtjen personale se sa për fenë Islame.
47 Fjala është për ata ushtarë që duke moskuptuar urdhërin e Profetit të Shenjtë, e lëshuan
pozitën e tyre dhe kështu u sollën dëm e brengë myslimanëve të tjerë.
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Allahut ose të vdisni,48  vërtet (ta dini
se) falja dhe mëshira e Allahut janë më
të mira se ajo që grumbullojnë ata
(mosbesimtarët).

159. Dhe nëse vdisni ju ose vriteni,
vërtet ju do të tuboheni të gjithë tek
Allahu.

160. Dhe ti me anë të asaj mëshire të
madhe që Allahu të ka dhuruar ty, je i
butë ndaj njerëzve. Dhe po të ishe i
vrazhdë dhe zemërgur ,  ata do të
largoheshin nga rrethi yt. Pra, fali ata
dhe kërko falje (prej Allahut) për ata,
dhe konsultohu me ta në çështjet e
administratës dhe kur të vendosësh,
atëherë mbështetu tek Allahu. Vërtet,
Al l a h u  i  d a sh u r o n  a t a  t ë  c i l ë t
mbështeten tek Ai.49 

161. Nëse ju ndihmon Allahu, askush
s'mund t'ju mposhtë; por nëse Ai ju lë
pa përkrahje, atëherë kush është ai që
mund t'ju ndihmojë pos Allahut? Pra,
besimtarët duhet të mbështeten tek
Allahu.

162. Dhe nuk është e mundur për një
profet  që të  t radhtojë ,  dhe kush

129

48 Ai që lufton dhe sakrifikon jetën e tij në rrugën e Allahut dhe për hir të së vërtetës, nuk duhet
ta konsiderojmë të vdekur, sepse ai ia fali jetën Atij që është dhënësi i jetës së amshueshme.
49 Këtu këshillohen myslimanët që çështjet e veta t'i rregullojnë me anë të konsultimeve. Sipas
këtij ajeti çdo shtet Islamik obligohet të ketë institucionin e Mushaveretit (konsultimit).
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tradhton, do ta sjellë me vete tradhtinë e
vet në Ditën e Kiametit. Atëherë çdo
shpirti do t'i paguhet tërësisht çka kishte
fituar ai, dhe ai nuk do të trajtohet
padrejtësisht.

163. A është e mundur që njeriu i cili e
ndjek pëlqimin e Allahut, të jetë si ai që
e f i ton zemërimin e Allahut dhe
vendbanimi i tij është xhehenemi? Sa
vendbanimi i keq është ai!

164. Ata kanë rangje të ndryshëm në
oborrin e Allahut dhe Allahu e sheh
mirë atë që bëjnë ata.

165. Vërtet, Allahu shfaqi mirënjohje
ndaj besimtarëve duke e ngritur një
profet nga vetë mesi i tyre, i cili ua
reciton Shenjat e Tij dhe i dëlirëson ata,
dhe i mëson Librin e urtësinë, kurse
para kësaj ata kanë qenë plotësisht të
humbur.

166. Qysh! Kur ju goditi një fatkeqësi
dhe më parë ju e kishit pësuar një
fatkeqësi të dyfishtë - ju patët thënë:
Prej nga na erdhi kjo? Thuaju: Erdhi
nga vetë ju. Vërtet, Allahu ka fuqi mbi
çdo gjë.50 

167. Dhe çfarë brenge keni pësuar ju në
atë ditë kur dy grupe u kacafytën, atë e

130
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50 Fjala është për luftën e Badrit kur u vranë 70 besimtarë dhe 70 u bënë robë.
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keni pësuar me urdhërin e Allahut me
qëllim që Ai t'i dallojë besimtarët e
vërtetë,

168. Dhe që t'i dallojë edhe hipokritët.
Dhe atyre (hipokritëve) u tha: Ejani të
luftoni në rrugën e Allahut dhe ta
prapsoni sulmin e armikut. Ata thanë:
Po të kishim ditur se si luftohet, ne me
siguri do t'ju shoqëroheshim. Atë ditë
ata kanë qenë më afër mosbesimit sesa
besimit. Ata thoshin nga gojët e tyre atë
që nuk ishte në zemrat e tyre. Dhe
Allahu e di shumë mirë atë që e fshehin
ata.51 

169. Këta janë ata që kanë thënë për
vëllezërit e tyre kur ishin duke u ulur
mbrapa: Po të na kishin dëgjuar, nuk do
të vriteshin. Thuaju: largojeni, pra,
vdekjen prej vetvetes suaj, nëse jeni të
vërtetë.

170. Mos i konsideroni të vdekur ata të
cilët u vranë në rrugën e Allahut. Jo, ata
janë të gjallë në oborrin e Zotit të tyre
dhe aty furnizohen.

171. Janë shumë të gëzuar për shkak të
asaj që Allahu u dhuroi nga mirësia e
Tij, dhe përgëzohen për ata të cilët
mbetën mbrapa tyre, që akoma nuk iu
bashkuan, sepse ata nuk do të kenë

131

51 Sprovat e vuajtjet kanë qëllim që të dallohen besimtarët e vërtetë prej hipokritëve.
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kurrfarë frike e as nuk do të pikëllohen.

172. Ata gëzohen për favorin e Allahut
dhe për mirësinë e Tij, dhe gëzohen nga
fakti se Allahu nuk e humb shpërblimin
e besimtarëve.

173. Ata të cilët e pranuan urdhërin e
Allahut e të Profetit, pasi e morën
plagën, dhe ata prej tyre të cilët e kryen
mirë obligimin e tyre dhe vepruan me
devotshmëri, do të kenë shpërblim të
madh.52 

174. Të tillë janë ata të cilëve armiqtë u
patën thënë: Janë tubuar njerëzit kundër
jush, pra frikësohuni prej tyre. Mirëpo,
ky (alarmim) e përforcoi besimin e tyre
dhe ata thanë: Allahu mjafton për ne
dhe sa kujdestar i shkëlqyer është Ai!

175. Pra, ata pa pësuar asnjë dëm u
kthyen duke marrë  dhunt inë dhe
mirësinë prej Alalhut, dhe ata e ndoqën
pëlqimin e Allahut, dhe Allahu është
shumë Bekimdhënës.

176. Ky është shejtani i cili i frikëson
vetëm shokët e tij , prandaj mos u
frikësoni prej tij, por frikësohuni vetëm
prej Meje, nëse jeni besimtarë.
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52 Fjala është për ato dy ekspedita, të cilat i udhëhoqi vetë Profeti i Shenjtë kundër Mekkasëve,
pas luftës së Ohudit.
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177. Dhe nuk duhet të të shqetësojnë ty
ata që përparojnë shpejt në mosbesimin
e tyre. Vërtet, ata, në asnjë mënyrë,
s'mund t'i sjellin dëm Allahut. Allahu
dëshiron që të mos lërë për ta asnjë
pjesë në jetën e paskësajme, dhe ata do
të kenë ndëshkim të tmerrshëm.

178 .  V ër t e t ,  a t a  q ë  kan ë  b l e r ë
mosbesimin në vend të besimit, kurrë
s'mund t'i bëjnë dëm Allahut, dhe ata do
të kenë ndëshkim të dhembshëm.

179. Dhe mosbesimtarët nuk duhet
kurrsesi të mendojnë se afati që Ne ua
japim është mirë për ta, faktikisht afati
që Ne ua japim është me qëllim që të
kridhen edhe më shumë në mëkat; dhe
ata do të kenë ndëshkim poshtërues.

180. Dhe Allahu nuk është i tillë që t'i
lërë besimtarët në atë gjendje në të cilën
jeni ju (o ju hipokritë), derisa Ai të mos
e dallojë të papastrin (hipokritin) prej të
pastrit (besimtarit). Dhe ky nuk është
synneti i Allahut që t'ju informojë të
gjithë juve rreth së padukshmes. Por,
Allahu prej profetëve të Tij e zgjedh atë
që do Ai. Prandaj besojeni Allahun dhe
profetët e Tij. Nëse do të besoni dhe do
të dilni të drejtë, do të keni shpërblim të
madh.

181. Dhe ata  të c i lë t  e  shprehin
koprracinë në të shpenzuarit e asaj
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pasurie që Allahu ua fali nga mirësia e
Tij, nuk duhet të mendojnë se një akt i
tillë do të jetë i dobishëm për ta. Jo, do
të jetë i dëmshëm për ta. Dhe në Ditën e
Kiametit do të mbahet në qafat e tyre
qaforja e përgatitur prej asaj pasurie për
të cilën e shprehin koprracinë. Dhe
Allahut i takon trashëgimia e qiejve dhe
e tokës, dhe Allahu është i Vetëdijshëm
për atë që bëni ju.

182. Dhe, vërtet, Allahu e dëgjoi fjalën
e atyre, të cilët thanë: Allahu është i
varfër dhe ne jemi të pasur. Ne do ta
shënojmë kë të  f j a lë  t ë  tyre  dhe
kundërshtimet e padrejta të tyre që i
shfaqnin kundër profetëve, dhe Ne do
t'u themi: Shijojeni ndëshkimin djegës.

183. Ky (ndëshkim) është për shkak të
asaj që e dërguan përpara duart tuaja.
Dhe Allahu nuk është i padrejtë ndaj
shërbëtorëve të Tij.

184. Ata të cilët thanë: Allahu na
urdhëroi që ne nuk duhet të besojmë
asnjë profet derisa ai nuk na sjell një
kurban,53  të cilin e përpin zjarri.
Thuaju: Edhe para meje kanë ardhur te
ju  profetët  me Shenjat  e  hapura
(argumente) dhe me atë që kërkuat ju.
Përse, pra, i keni trazuar ata, nëse jeni të
vërtetë?
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53 Fjala është për atë kurban që bëhej në fenë hinduse, të iranianëve dhe në fenë jehude dhe që
quhej kurban i djegur.
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185. Dhe nëse të përgënjeshtrojnë ty
(s'është punë e madhe), sepse edhe para
teje u përgënjeshtruan shumë profetë, të
cilët erdhën me shumë Shenja të hapura
dhe me broshura54  (sahife) dhe me
Librin e shndritshëm.

186. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen.
Dhe ju do të paguheni plotësisht me
shpërblimet tuaja vetëm në Ditën e
Kiametit. Pra, ai që do të vihet larg
Zjarrit dhe do të futet në Xhenet, me të
vërtetë, korri sukses (e fitoi qëllimin e
tij). Dhe jeta e kësaj bote nuk është
asgjë tjetër pos një argëtimi mashtrues.

187. Ju, me të vërtetë, do të provoheni
me anë të pasurive e me anë të qenieve
tuaja dhe ju, me të vërtetë, do të dëgjoni
shumë ofendime prej atyre, të cilëve u
është dhënë Libri dhe prej atyre që janë
idhujtarë. Por, nëse do të tregoni
durimin e qëndrimin dhe do të veproni
drejtësisht, ta dini se kjo, pa dyshim,
është vendosmëri e lartë.55 

188. Dhe kujtojeni kohën kur Allahu
mori një konventë prej atyre, të cilëve u
është dhënë Libri, duke thënë: Ju duhet
ta parashtroni këtë para njerëzve e të

135

54 Zeburi ishte Skript Hyjnor që i ishte dhënë Daudit.
55 Sprovat dhe vuajtjet kanë katër qëllime:  1. Ato i dallojnë besimtarët e vërtetë prej atyre të
dobtëve, 2. Këto janë mjet i përparimit shpirtëror për besimtarët e vërtetë, 3. Ata që hyjnë në
sprovë, e dinë forcën e besimit të tyre dhe janë në gjendje ta rregullojnë drejtimin e tyre sipas
rastit dhe, 4. Sprovat u sigurojnë shpërblim durimtarëve.

SURE 3                                        ALE-IMRAN                                KAP. 4

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G04verlag.qps  22.06.03 16:34 PAGE 135 (1,1)



_�# F�\��

� f�� �� .��&']

C � 8Z� �#^ �� � ��

���e��3 ) � _`g

4�5�'`

� )��'��;<=����

a	 EF �G

��;<=���� ' 	�G���

b� e �;G 	�©
� 0 �� ��

��a�bM�� �# �&'c�

' G��� �# �Y�d

��;<=�+��e���f�

c0 �� � Ng4�

	 + �� �h � +�	H

���d � �ij����

< +�	k7�8lm8�	

mos e fshihni atë. Mirëpo, ata e hodhën
pas shpinës dhe patën blerë, në vend të
atij Libri, diçka të pavlefshme. Sa e
keqe është ajo që kanë blerë!

189. Mos mendo se do të shpëtojnë prej
ndëshkimit ata që krenohen për veprat e
veta të bëra dhe që dëshirojnë të
lavdrohen edhe për ato vepra që nuk i
kanë bërë fare. Ata do të kenë ndëshkim
të tmerrshëm.

190. Dhe Allahut i takon Mbretëria e
qiejve dhe e tokës dhe Allahu ka fuqi
mbi çdo gjë.

191. Në krijimin e qiejve e të tokës dhe
në alternimin (ndërrimin) e natës e të
ditës, pa dyshim, ka shumë Shenja për
njerëzit e mençur,

192. Të cilët Allahun e kujtojnë të
qëndrueshëm, të ulur dhe të shtrirë dhe
mendojnë rreth krijimit të qiejve e të
tokës dhe thonë: O Zoti ynë, Ti nuk e ke
krijuar këtë (univers) pa qëllim. I
Shenjtë je Ti, pra ruana nga ndëshkimi i
Zjarrit,

193. O Zoti ynë, kë do të futësh Ti në
Zjarr, vërtet e ke poshtëruar atë. Dhe
keqbërësi t  nuk do të  kenë asnjë
ndihmëtar,

194. O Zoti ynë, ne kemi dëgjuar një

136
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Thirrës (Profet) që na thërriste në
drejtim të besimit duke thënë: Besojeni
Zotin tuaj. Dhe ne besuam. O Zoti ynë,
falna, pra, mëkatet tona dhe largoi prej
nesh gabimet (të këqijat) tona dhe na
jep vdekjen tamam në atë gjendje kur
jemi bamirës,

195. O Zoti ynë, na fal atë për të cilën
na ke  premtuar  neve ,  nëpërmje t
profetëve të Tu, dhe mos na turpëro në
Ditën e Kiametit. Vërtet, Ti nuk vepron
kundër premtimit Tënd.

196. Pra, Zoti i tyre dëgjoi lutjet e tyre
duke thënë: Unë nuk do ta humbas
mundin e ndonjë punëtori prej jush,
qoftë  mashkull ose femër. Ju keni
lidhje me njëri-tjetrin. Unë me të vërtetë
do t'i fshij veprat e këqija të atyre, të
cilët shpërngulen dhe dëbohen nga
shtëpitë e tyre dhe persekutohen për
hirin Tim, dhe që luftojnë (në rrugën
Time) dhe vriten; po edhe do t'i shtij në
Xhenet ku po rrjedhin lumenj, si një
shpërblim prej Allahut dhe tek Allahu
është shpërblimi më i mirë.

197. Bredhja e lirë e mosbesimtarëve
nëpër vend nuk duhet që të të mashtrojë
ty.

198. Kjo është një dobi e vogël dhe e
përkohshme, madje xhehenemi do të
jetë vendbanimi i tyre dhe sa i keq është

137

SURE 3                                        ALE-IMRAN                                KAP. 4

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G04verlag.qps  22.06.03 16:34 PAGE 137 (1,1)



��&'�¦�+�3�

	�;,�'$ � 9�

������2��4 M��

j 0 ���

����Bz � �	�

�	ª { �	��h( { �*�h(

����E �# � �.�

2+\� 9- �3� � F�(

����ek 	���

�#90 � ��#� ���&'���

! � �+��������

l	 ��

ai vendbanim!

199. Por, ata të cilët frikësohen prej
Zotit  të tyre, do të kenë kopshte
(xhenet) ku rrjedhin lumenj dhe aty do
të banojnë, si një gosti prej Allahut. Dhe
çka është te Allahu, është më e mirë për
besimtarët.

200. Dhe, vërtet, prej popullit të Librit
ka disa që e besojnë Allahun dhe atë që
u zbrit te ju, dhe atë që u zbrit tek ata,
duke u përulur para Allahut. Ata nuk i
shkëmbejnë Shenjat e Allahut me diçka
të pavlefshm. Të tillë janë ata që do ta
marrin shpërblimin e tyre prej Zotit të
tyre. Vërtet, Allahu është i Shpejtë në
qërimin e hesapit.

201. O ju besimtarë! Veproni me durim
dhe përpiquni të bëheni të durueshëm
dhe  i  ruani  kuf i j t ë 56  tua j ,  dhe
frikësohuni prej Allahut që të korrni
sukses! 

138

56 Rabetu do të thotë të qëndroni në luftë kundër armikut ose t'i ruani kufijtë tuaj.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O ju njerëz! Frikësohuni prej Zotit
tuaj, i cili ju krijoi nga një qenie e
vetme1  dhe nga e cila e krijoi çiftin e
saj, dhe prej atyre të dyve i shpërndau
s h u m ë  m e s h k u j  e  f e m r a ,  d h e
frikësohuni prej Allahut në emër të të
cilit ju mbani lidhje me njëri-tjetrin, dhe
frikësohuni prej Tij, veçanërisht kur
rregulloni lidhje familjare. Vërtet,
Allahu është Mbikëqyrës ndaj jush.

3. Dhe ua jepni jetimëve pasurinë e tyre;
dhe pasurinë e pastër mos e këmbeni me
të papastrën, dhe mos e  gëllt i tni
pasurinë e tyre duke e përzier me
pasuritë tuaja. Vërtet, ky është një
mëkat i madh.

4. Dhe nëse keni frikë se nuk do të
mund të  s i l l en i  d rej tës i sht  nda j
jetimëve, atëherë martoheni me gra të
tjera (pos jetimëve) siç ju pëlqen juve,

139

Kjo Sure është zbritur në mes të vitit IV dhe të V të Hixhrës. Bashkë me Bismillahun ka 177
ajete. Këtu përmenden ato rezultate dhe pasoja që krijohen në kohën e luftës.  Përmenden të
drejtat e vejushkave dhe të jetimëve, çështja e ndarjes së trashëgimisë dhe mësime të tjera
sociale të shoqërisë. Përveç kësaj, përmenden edhe dredhitë dhe komplotet e kurdisura nga ana
e çifutëve dhe të hipokritëve të Medinës.
1 Një nefs mund të shprehë: 1. Ademin 2. mashkullin dhe femrën së bashku dhe 
3. mashkullin dhe femrën veç e veç.
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me dy a me tri ose me katër. Dhe në
qoftë se keni frikë se nuk do të jeni në
gjendje ta mbani drejtësinë, atëherë
martohuni vetëm me një ose martohuni
me robëreshat që janë në dispozicionin
tuaj. Kjo është ajo rrugë që ju ruan nga
padrejtësia.2 

5. Dhe me gjithë zemër jepuni grave
prikën e tyre. Por, nëse ato me dëshirën
e vet  ju dhurojnë diçka nga ajo,
pranojeni dhe hajeni pa ngurrim dhe me
ëndje.

6. Dhe mos u jepni të pamaturëve ato
pasuri  të cilat Allahu i  bëri  mjet
ekzistues për ju. Mirëpo, duhet t'i
furnizoni me ushqim e me veshmbathje
dhe të flisni me ta fjalë të mira (i
këshilloni mirë).

7. Dhe vazhdimisht i provoni jetimët
derisa të arrijnë në moshën e martesës.
Pra, kur të shihni se janë të pjekur mirë,
ua dorëzoni pasuritë e tyre. Dhe mos e
gëlltitni në mënyrë të palejueshme e të
shpejtë nga frika se mos po rriten (se do
t'i marrin pasuritë e tyre). Pra kush është
i  pasur  (ku jdes t a r ) ,  a i  duhe t  t ë

140

2 Nga ky ajet del qartë se poligamia është e lejueshme në Islam, në rrethana specifike. Sipas
Islamit njeriu mund të martohet me katër gra. Qëllimi i kësaj lejeje është që të mos mbetet
ndonjë femër pa u martuar e që të zhduket imoraliteti. Kurani  përmend katër qëllime kryesore
të martesës: 1. Mbrojtja kundër lëngatave fizike, morale e shpirtërore (2:188 dhe 4:25), 2. të
fitohet qetësia mendore dhe dispozicioni i një shoku të dashur (3:22). 3. Lindja e fëmijëve dhe
4. zgjerimi i rrethit farefisnor (4:2). Pra, një ose të gjitha këto qëllime të përmendura më lart
nganjëherë s'mund të realizohen duke u martuar vetëm me një grua.
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përmbahet (s'ka të drejtë të shpenzojë
nga pasuritë e tyre), e kush është i varfër
(kujdestari), ka të drejtë të shpenzojë
sipas nevojës me drejtësi. Dhe kur t'ua
dorëzoni (jetimëve) pasurinë e tyre,
dorëzoni në praninë e dëshmitarëve.
Dhe Allahu mjafton për të marrë llogari.

8. Meshkujt kanë pjesë të caktuar në atë
pasuri që e lënë prindërit dhe të afërmit
e tyre, po edhe femrat kanë pjesë të
caktuar në atë pasuri që e lënë prindërit
dhe të afërmit e tyre, pavarësisht a është
e vogël (ajo pasuri) ose është e madhe.

9. Dhe kur në kohën e ndarjes së
trashëgimisë vijnë edhe të afërmit (të
cilëve sipas ligjit nuk u takon asgjë),
jetimët dhe të varfërit, atëherë u falni
diçka prej asaj dhe u thoni fjalë të mirë.

10. Dhe ata që kanë frikë se do të linin
mbas ve tes  fëmi jë  të  dobët  dhe
frikësohen për fatin dhe gjendjen e tyre,
duhet t'i frikësohen Allahut (lidhur me
jetimët e tjerë)3  dhe duhet të thonë fjalë
të drejtë e të qartë.

1 1 .  V ë r t e t ,  a t a  q ë  e  g ë l l t i s i n
padrejtësisht pasurinë e jetimëve, e
përpijnë zjarrin në barqet e tyre dhe ata,
me siguri, do të futen në zjarrin e
përflakët.

141

3 Siç mendon njeriu për fëmijët e vet, ashtu ai duhet të mendojë për fatin dhe për mirëqenien e
jetimëve.
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12. Allahu ju urdhëron lidhur me
fëmijët tuaj: Secilit mashkull i takon aq
sa u takon dy femrave; dhe nëse janë
vetëm femra që janë më shumë se dy, në
këtë rast ato do të kenë dy të tretat e asaj
që e ka lënë i vdekuri; dhe nëse ka
vetëm një, asaj i takon gjysma, dhe
përsa u përket prindërve të tij  (të
vdekurit), secili prej tyre do të ketë një
të gjashtën e trashëgimsisë, nëse ai ka
fëmijë; por nëse ai s'ka fëmijë dhe
prindërit e tij janë trashëgimtarë të
vetëm, atëherë nënës së tij i takon një e
treta. Por nëse ai (i vdekuri) ka vëllezër
e motra, atëherë nënës së tij i takon një
e gjashta. Të gjitha këto pjesë do të
ndahen pasi të plotësohet testamenti i
lënë (nga i ndjeri) dhe të paguhet
borxhi. Ju nuk e dini se kush prej etërve
e prej fëmijëve tuaj është më i dobishëm
për ju. Ky (caktimi i pjesëve) është
obligim prej Allahut. Vërtet, Allahu
është i Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

13.  Dhe j u takon gjysma e asa j
(trashëgimi) që e lanë gratë tuaja, nëse
s'kanë lënë asnjë fëmijë; por nëse kanë
fëmijë, atëherë ju do të keni një të
katërtën prej asaj që e kanë lënë, pasi të
plotësohet testamenti dhe të lahet
borxhi, dhe ato do të kenë një të
katërtën prej asaj që e keni lënë ju, nëse
s'keni fëmijë; por nëse ju keni fëmijë,
atëherë atyre u takon një e teta (1/8) prej
asaj që keni lënë ju, pasi të plotësohet

142
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testamenti dhe të lahet borxhi. Dhe nëse
mashkulli ose femra, trashëgimia e të
cilit ndahet, s'ka as prindër e as fëmijë,4

por ka vëlla a motër, atëherë secili prej
tyre do të ketë një të gjashtën. Mirëpo,
nëse ata janë më shumë, atëherë do të
kenë pjesë të barabarta në një të tretën,
pasi të plotësohet testamenti dhe të lahet
borxhi, pa e dëmtuar dhe e trazuar
askënd (trashëgues). Ky është një
urdhër prej Allahut, dhe Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe shumë i Përmbajtur.

14. Këta janë kufij të e caktuar të
Allahut; dhe kush e dëgjon Allahun dhe
Profetin e Tij, Ai do ta fusë atë në ato
kopshte ku rrjedhin lumenj dhe aty do të
jetojnë përgjithmonë. Dhe ky, me të
vërtetë, është një sukses i madh.

15. Dhe kush nuk e dëgjon Allahun dhe
profetin e Tij dhe i tejkalon kufijtë e
caktuar të Tij, atë do ta fusë Ai në zjarr,
ku do të jetojë për një kohë shumë të
gjatë dhe ai do të ketë një ndëshkim
poshtërues.

16. Dhe kërkoni katër dëshmitarë (prej
farefiseve e prej fqinjeve) kundër grave
tua j a ,  në se  bë j në  ndon jë  vepë r
turpëruese. Po, nëse ata japin dëshmi,
atëherë i mbani të mbyllura në shtëpitë

143

4 Kalala është:  1. personi që s'ka lënë as prindër e as fëmijë-mashkull ose femër, 2. personi që
s'ka lënë as babë e as fëmijë, 3. personi që s'ka lënë fëmijë, por prindërit e tij janë të gjallë.
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derisa të vdesin, ose derisa Allahu t'u
hapë ndonjë rrugëdalje tjetër.

17. Dhe nëse dy meshkuj prej jush
bëjnë ndonjë vepër turpëruese, i dënoni
ata .  Dhe nëse ata  pendohen dhe
përmirësohen, atëherë lërini të qetë.
V ë r t e t ,  A l l a h u  ë s h t ë  s h u m ë
Pendimpranues dhe i Dhembshur.

18. Vërtet, Allahu e pranon vetëm
metaninë (pendimin) e atyre të cilët
bëjnë mëkat nga mosdija dhe menjëherë
pendohen. Të tillëve Allahu u drejtohet
me mëshi rë ;  dhe Allahu  ësh të  i
Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

19. Nuk pranohet metania e atyre të
cilët vazhdimisht bëjnë mëkat derisa kur
i vjen vdekja para syve të njërit prej
tyre, ai thotë: Tani po pendohem; e as
nuk do të pranohet prej atyre, të cilët
vdesin në gjendje mosbesimi. Të tillë
janë ata për të cilët Ne e kemi përgatitur
një ndëshkim të dhembshëm.

20. O ju besimtarë! Nuk është  e
lejueshme për ju që të bëheni me zor
trashëgimtarë të grave, dhe nuk duhet
që t'i shqetësoni ato5  me qëllim që ta
merrni një pjesë nga ajo që ua kishit
dhënë ju, vetëm se bëjnë haptazi ndonjë

144

5 Farefisi i të vdekurit nuk duhet ta pengojnë vejën të martohet me qëllim që ta marrin pasurinë
e saj.
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vepër të turpshme (për këtë u përmend
më lart). Silluni butësisht ndaj tyre,
gjatë jetës martesore! Po, nëse ju nuk i
pëlqeni, atëherë mund të ndodhë që ju
të urreni diçka dhe Allahu me anë të
asaj ju fal dobi të shumta.6 

21. Dhe nëse dëshironi ta lëshoni një
grua dhe të martoheni me një tjetër (në
vend të asaj) dhe ju ia keni dhënë njërës
prej tyre një visar pasurish, mos merrni
asgjë prej saj. A do ta merrni duke
trilluar shpifje e duke bërë mëkat të
hapur?7 

22. Dhe si mund të merrni atë (pasuri)
kur keni pasur lidhje me njëri-tjetrin,
dhe ato kanë marrë prej  jush një
konventë të fortë (besnikërie)?

23. Dhe mos martohuni me ato gra me
të cilat u martuan etërit tuaj,  përveç
asaj që ka ngjarë në të kaluarën. Ky
është një zakon i turpshëm dhe i urryer
dhe është një rrugë shumë e keqe.

24 .  Ndalohen  për  j u  ( s 'mund të
martoheni me këto): Nënat tuaja, bijat
tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet
tuaja, bijat e vëllezërve, bijat e motrave,

145

6 Profeti i Shenjtë ka thënë: Njeriu më i mirë e i sjellshëm prej jush është ai që sillet mirë ndaj
gruas së vet (Buhari).
7  Nëse dikush i jep divorce gruas së vet, dhe dëshiron të martohet me një grua tjetër, atëherë ai
s'ka të drejtë që të kërkojë prej gruas së divorcuar atë pasuri që i kishte dhënë asaj.
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nënat në shpirt, motrat tuaja në shpirt,
nënat e grave tuaja, bijat e ish grave
tuaja me të cilat keni pasur marrëdhënie
dhe të cilat po rriten në shtëpitë tuaja.
Por, nëse nuk keni pasur marrëdhënie
me to, atëherë nuk është mëkat që të
martoheni me to (me bijat e atyre
grave). Po ashtu ndalohen për ju gratë e
bijëve tuaj të vërtetë, e të martoheni
njëkohësisht me dy motra, përveç asaj
që keni bërë në të kaluarë (sot  ndalohen
për ju).  Dhe Allahu është shumë
më ka t f a l ë s  d h e  i  M ë s h i r s h ë m.

146
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�25. Dhe ndalohen për ju edhe gratë e
martuara (që kanë burra), pos atyre të
cilat janë në dispozicionin tuaj.8  Ky
është obligim për ju nga Allahu. Dhe
pos këtyre (që u përmendën lart), të
tjerat ju lejohen (të martoheni me to me
kusht) që t'i kërkoni për gra me anë të
pasurive tuaja dhe duke e ruajtur
moralin tuaj, e jo për kurvëri. Po ashtu
nëse keni fituar dobi prej tyre, ua
paguani prikën e tyre të caktuar, dhe
nuk do të bëheni me faj nëse bëni
ndonjë ndryshim me marrëveshje
reciproke lidhur me caktimin e prikës.
Vërtet, Allahu është i Gjithëdijshëm dhe
i Mençur.

26. Dhe kush prej jush s'ka mundësi të
martohet me gra të lira besimtare, për
shkak se nuk zotëron ndonjë gjendje të
mirë ekonomike, mund të martohet me
ato që janë në dispozicionin tuaj nga
robëreshat besimtare. Dhe Allahu e di
më së miri besimin tuaj. Ju të gjithë
keni  l idhje  me nj ër i - t j e t r in ,  pra
martohuni me to me lejen e pronarëve të
tyre dhe sipas normave ligjore jepjani
prikën e tyre, kur janë të dëlira e jo
kurva e as nuk bëjnë me dikë dashuri të
fshehtë. Dhe nëse, pasi  të martohen

KAP. V

8 Fjala është për robëreshat e luftës. Nëse ato nuk kanë mbikëqyrës, atëherë njeriu mund të
martohet me to, sipas ligjit të shtetit.
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bëjnë vepra të turpshme (kurvëri), do të
kenë gjysmën e dënimit të përcaktuar
për gratë e lira. Kjo leje (martesë me
robëreshat) është për atë prej jush që i
frikësohet mëkatit. Dhe është më mirë
për ju që të përmbaheni. Dhe Allahu fal
shumë dhe është i Mëshirshëm.

27. Allahu dëshiron që për ju t 'i
shpjegojë qartë (mënyrat e jetesës) dhe
t'ju udhëheqë në rrugët (zakonet) e atyre
që kanë qenë para jush, dhe që Ai t'ju
drejtohet me mëshirë. Dhe Allahu është
i Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

28. Dhe Allahu dëshiron të sillet me ju
me mëshirë, por ata të cilët ecin pas
epshve të tyre, dëshirojnë që edhe ju t'i
anoheni imoralitetit.

29. Allahu dëshiron ta lehtësojë barrën
tuaj, sepse njeriu është krijuar i dobët.

30. O ju besimtarë! Mos e gëlltitni
pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të
palejueshme, pos asaj që e fitoni ju me
anë të tregtisë reciproke. Dhe mos e
vrisni (ekonomikisht) veten! Vërtet,
Allahu është i Mëshirshëm ndaj jush.

31. Dhe kush vepron kështu (e gëlltit
pasurinë e të tjerëve) me përdhunë e
padrejtësisht (duke i tejkaluar kufijtë),
Ne do ta fusim atë në zjarr, dhe kjo
është lehtë për Allahun.

�
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32. Nëse u shmangeni mëkateve të
mëdha që ju ndalohen, Ne do t ' i
eliminojmë gabimet tuaja të vogla dhe
do t'ju fusim në një vend të nderuar.9 

33. Dhe mos lakmoni atë me anën e së
cilës Allahu i lartësoi disa prej jush mbi
të tjerët. Meshkujt do të kenë pjesë prej
asaj që e kanë fituar, dhe gratë prej asaj
që kanë fituar ato. Dhe kërkoni prej
Allahut mirësinë e Tij. Vërtet, Allahu e
di çdo gjë shumë mirë.

34. Dhe për secilin njeri Ne i kemi
caktuar trashëgimtarë për trashëgiminë
e lënë nga prindërit dhe të afërmit, dhe
gjithashtu edhe ata me të cilët keni
l i d h u r  k o n t r a t a  t ë  a p r o v u a r a
(bashkëshortët e bashkëshortet). Pra, ua
jepni pjesën e tyre. Vërtet, Allahu është
mbikëqyrës ndaj çdo gjëje.

35. Burrat janë kujdestarë ndaj grave,
sepse Allahu i lartësoi disa mbi disa të
tjerë dhe se ata shpenzojnë (për ato) nga
pasuritë e tyre. Pra, femrat e virtytshme
janë të dëgjueshme dhe që i ruajnë me
ndihmën e Allahut fshehtësitë e burrave
të tyre. Dhe përsa u përket atyre për të
cilat keni frikë se janë të padëgjueshme,
i këshilloni (në radhë të parë) dhe
mandej i lini veçmas në dhomat e tyre të

�

9 Ajeti thotë se nëse njeriu ruhet prej mëkateve të mëdha, ai ruhet e largohet edhe prej
mëkateve të vogla.
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fjetjes dhe (në rast nevoje)  i rrihni. Por,
nëse përmirësohen dhe bëhen të
dëgjueshme (dalin besnike), atëherë
mo s  k ë r k o n i  n d o n j ë  a r s y e t i m
(padrejtësie) kundër tyre. Vërtet, Allahu
është i Lartë dhe i Madh.10 

36. Dhe nëse ju keni frikë se po lindin
përçarje në mes të atyre të dyve (burrit e
gruas), atëherë caktoni një arbitër nga
ana e familjes së tij dhe një nga ana e
familjes së saj. Nëse ata dëshirojnë që të
pajtohen ata, atëherë edhe Allahu do të
krijojë pajtim në mes të tyre. Vërtet,
Allahu është i Ghithëdijshëm dhe i
informuar mirë.

37. Dhe adhurojeni Allahun dhe asgjë të
mos trajtoni të barabartë me Të! Dhe
duhet të jeni të butë ndaj prindërve e
ndaj të afërmve dhe ndaj jetimëve dhe
ndaj nevojtarëve dhe ndaj fqinjit që
është farefis, dhe ndaj fqinjit që është i
huaj (nuk është farefis), dhe ndaj
shokëve të afërm, dhe ndaj udhëtarëve
dhe ndaj atyre që janë në dispozicionin
tuaj. Vërtet, Allahu nuk i dashuron
arrogantët dhe vetëlavdëruesit-11 

38. Të cilët janë koprracë dhe ashtu i

10 Profeti i Shenjtë ka thënë se nëse ndonjë burrë detyrohet ta rrahë gruan e tij, ai nuk duhet ta
rrahë me aq forcë e në mënyrë të pamëshirshme sa që të lëndohet ajo ose t'i mbetet ndonjë
shenjë në trup. Por, ta dini se njeriu i tillë nuk është njeri i mirë.
11 Në ajetet e kaluara Zoti na këshilloi të sillemi mirë ndaj grave tona, e tani në këtë ajet Ai na
këshillon të sillemi mirë me tërë njerëzimin se kështu lind shoqëria e shëndoshë dhe e sigurtë.
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këshillojnë të tjerët për koprracinë, dhe
që fshehin atë që Allahu ua fali nga
begatia e Tij. Dhe Ne e kemi përgatitur
për mosbesimtarët një ndëshkim të
turpshëm,

39. Dhe që e shpenzojnë pasurinë e tyre
për t'u reklamuar para botës, dhe nuk e
besojnë Allahun as Ditën e Fundit (janë
shokët e shejtanit), dhe kush e ka
shejtanin shok, le ta dijë se sa shok të
keq ka ai!

40. Çfarë dëmi kishin pësuar ata, po ta
besonin Allahun dhe Ditën e Fundit dhe
të shpenzonin (në rrugën e Allahut) prej
asaj që Allahu ua kishte dhënë? Dhe
Allahu e di gjithçka për ta.

41. Vërtet, Allahu nuk sillet mizorisht
ndaj askujt as sa grimca. Dhe nëse
dikush bën një mirësi, Ai e shumëfishon
atë dhe i jep prej Vetes një shpërblim të
madh.12 

42. Si do të jenë ata, kur Ne do të
sjellim një dëshmitar nga secili popull
dhe ty (O Muhammad) do të sjellim si
dëshmitar kundër tyre!

43. Atë ditë ata që nuk e kishin pranuar

�

12 Asnjë akt i njeriut nuk shkon pa shpërblim a pa ndëshkim. Kurdo që Kurani thotë se veprat e
mosbesimtarëve do të shkojnë huq, nuk do të thotë se ata nuk do të korrin sukses, por do të
shpërblehen patjetër. Ata do të kenë frytet e përpjekjeve të tyre lidhur me botën materiale,
ndërsa do të mbeten të verbër për nga feja.
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besimin dhe nuk e kishin dëgjuar
Profet in ,  do të  dëshi rojnë që t ë
mbulohen nën dhe, dhe ata nuk mund të
fshehin asgjë prej Allahut.

44. O ju besimtarë! Mos faleni Namaz
kur nuk jeni në vetëdijën13  tuaj të plotë,
derisa nuk e dini se çka jeni duke thënë,
e as mos u falni kur jeni të papastër
(xhunbi), derisa të laheni, pos se jeni në
udhëtim. Dhe nëse jeni të sëmurë ose
jeni në udhëtim dhe jeni të papastër ose
njeri prej jush kryen nevojën natyrore
ose keni pasur marrëdhënie me gratë
dhe s'gjeni ujë, atëherë bëni tajemum
duke e prekur me duart tuaja pluhurin e
pastër dhe lëmohini nëpër fytyrat tuaja e
nëpër duart tuaja. Vërtet, Allahu është
Shlyesi i mëkatave dhe fal shumë.

45. A s'mendon ti aspak rreth atyre që u
ishte dhënë një pjesë e Librit, se si e
blejnë paudhësinë dhe dëshirojnë që
edhe ju të largoheni nga rruga e drejtë?

46. Dhe Allahu i njeh mirë armiqtë tuaj.
Dhe Allahu mjafton si shok dhe mjafton
si ndihmtar.

13 Sukara është shumësi i fjalës sakara që do të thotë: njeriu i dehur; i zemëruar; i frikësuar; i
dehur në gjumë apo njeriu i turbullt nga mendja (Lane). Njeriu nuk duhet të falë Namazin kur
s'është në vetëdije të plotë e kur nuk është i pastër e i larë. Pije alkolike dhe dehëse janë të
ndaluara në Islam, andaj nuk pritet që një besimtar t'i përdorë pije alkolike dhe njëkohësisht të
falë Namazin.  Namazi që nuk falet me vetëdije të plotë, nuk është Namaz. Besimtari duhet të
dijë se çka reciton dhe çka kërkon prej Allahut dhe ai duhet të jetë i vetëdijshëm se qëndron në
oborrin e Allahut, mbret i qiejve dhe i tokës.
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47. Në mesin e jehudëve ka disa sosh që
i ndërrojnë fjalët nga vendet e tyre
përkatëse. Dhe që thonë: Ne dëgjuam
dhe nuk u bindëm, dhe thonë:  Dëgjo
ashtu sikur je në gjendje që s'dëgjon gjë.
Kështu ata duke e përdredhur gjuhën e
tyre e duke krijuar shpifje në fe, thonë:
Raina (o bari yni). Dhe sikur të kishin
thënë: Ne dëgjuam dhe u bindëm dhe
dëgjo dhe unzurna (mëshirona), do të
ishte më mirë dhe më drejt për ta. Por,
Allahu i  mallkoi ata për shkak të
mosbesimit të tyre, prandaj ata fare nuk
e pranojnë besimin, përveç një pjese të
vogël. 

48. O ju njerëz të Librit! Besojeni atë që
Ne e kemi zbritur tani (Kuranin) dhe që
e plotëson atë (Tevratin) që e kishit më
parë, para se t'i shkatërrojmë Ne disa
liderë tuaj të mëdhenj14  dhe t'i kthejmë
mbrapa ose t'i mallkojmë ashtu siç i
kemi mallkuar Ne njerëzit e Sabtit
(shtunakët). Dhe dekreti i Allahut
doemos do të plotësohet.

49. Vërtet, Allahu nuk do të falë që
njeriu ta shoqërojë dikë me Të (të bëjë
shirk),15  por Ai do t'i falë mëkatet më të
vogla të atij që e do Ai. Dhe kush ia
shoqëron partner Allahut, me të vërtetë,
e sajon një mëkat shumë të madh.

14 Fjala vaxh-h (fytyrë) në gjuhën arabe do të thotë: lider, prijës.
15 Shirk do të thotë: të besosh ndonjë qenie si Zot pos Allahut. Mushrik quhet ai njeri që e
adhuron dikë a diçka përveç Allahut.
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50. A nuk i sheh ata që e konsiderojnë
veten të dëlirë! Jo. Ky është Allahu i cili
e bën të dëlirë atë, kë do Ai. Dhe ata
nuk do të sillen padrejtësisht as sa vija e
farës së hurmës.

51. Vështro, si e trillojnë gënjeshtrën
kundër Allahut! Dhe një gjë e tillë
mjafton si mëkat i hapur.

52. A s'ke dëgjuar ti rreth atyre, të cilëve
u është dhënë një pjesë e Librit? Ata i
besojnë idhujtë dhe djajtë, dhe që lidhur
me mosbesimtarët thonë: Këta janë më
të drej të  dhe më të  përudhur  se
besimtarët. 

53. Të tillë janë ata të cilët Allahu i ka
mallkuar, dhe kë e mallkon Allahu, ai
nuk do të ketë asnjë ndihmëtar për vete.

54. A kanë dorë në pushtet? (Po të
kishin dorë në pushtet) Në këtë rast nuk
do t'u jepnin njerëzve kurrgjë as sa vija
e farës së hurmës.

55. Ose a vuajnë nga xhelozia për shkak
të asaj që Allahu ua dhuroi njerëzve nga
zemërbardhësia e Tij? Nëse është ashtu,
atëherë, vërtet, Ne edhe më parë u
patëm dhënë pasardhësve të Ibrahimit
Librin dhe urtësinë dhe u patëm dhënë
edhe një pushtet të madh.

56. Dhe ndër ata ka pasur disa sosh, të

�
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cilët e besuan atë (Librin), dhe ka pasur
disa që u shmangen (të besonin). Dhe sa
për ndëshkim të tyre mjafton zjarri
flakërues i xhehenemit.

57. Ata që i kanë mohuar Shenjat Tona,
Ne së shpejti do t'i hedhim në Zjarr.
Kurdoherë që të digjen lëkurat e tyre,
Ne do t'ua ndërrojmë lëkura16 të tjera
me qëllim që ta shijojnë ndëshkimin.
Vërtet, Allahu është i Fuqishëm dhe i
Mençur.

58. Dhe ata që e pranojnë besimin dhe
bëjnë vepra të mira, Ne do t'i shpiem në
ato Kopshte ku rrjedhin lumenj, aty do
të jetojnë përgjithmonë; dhe ku ata do të
kenë gra të pastra, dhe Ne do t'i shpiem
në zezelinë të dendur.

59. Vërtet, Allahu ju urdhëron që t'u
jepni amanetet17  tuaja atyre që janë të
aftë18  për to, dhe kur të gjykoni midis
njerëzve, gjykoni me drejtësi. Dhe me
të vër te të  ësh të  e  shkëlqyer  a jo
(këshillë) që Allahu ju këshillon. Allahu
ë s h t ë  i  G j i t h ë d ë g j u e s h ë m d h e
Gjithëshikues.

�

16 Shkenca bashkëkohore mjekësore e verifikoi faktin se lëkura është shumë më e ndjeshme se
mishi, sepse në të gjendet një pjesë e madh e  sistemit nervor. Kurani e paraqiti këtë fakt para
1400 vitesh dhe ky fakt u vërtetua sot dhe që verifikon vërtetësinë e Kuranit.
17 Autoriteti dhe pozita në pushtet këtu u përmend si amanet i popullit me qëllim që të tregohet
se pushteti i takon popullit.
18 Kryetari i shtetit dhe të gjithë personat e autorizuar duhet t'i kryejnë obligimet e detyrat e tyre
me ndërgjegje e me drejtësi.
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60. O ju besimtarë, binduni19  ndaj
Allahut dhe ndaj Profetit të Tij dhe ndaj
autoriteteve tuaja.  Dhe nëse nuk
pajtoheni me ta, lidhur me ndonjë
çështje, ia drejtoni Allahut e Profetit të
Tij (e zgjidhni nën dritën e mësimeve të
Allhut e të Profetit), poqe se besoni në
Allah e në Ditën e Fundit. Ky (akt)
është më i mirë e më i lavdrueshëm për
nga përfundimi.

61. A s'ke menduar për gjendjen e atyre
të cilët mendojnë se ata e besuan atë që
është zbritur mbi ty dhe që është zbritur
para teje? Ata dëshirojnë të kërkojnë
gjykimin prej djajëve (hipokritëve),
ndërsa ata ishin të urdhëruar të mos i
dëgjojnë ata (djaj ) .  Dhe shej tani
dëshiron t'i shpjerë ata në paudhësi të
largët.

62. Dhe kur u thuhet atyre: Ejani në
drejtim të atij (mësimi) që Allahu e
zbriti, dhe ejani në drejtim të Profetit të
Tij, ti i sheh hipokritët se si largohen
prej teje duke të kundërshtuar ty.

63. Atëherë çka ndodh me ta që kur për
shkak të veprave të tyre i rrethon ndonjë
fatkeqësi ,  a ta  vi jnë te t i  duke u
përbetuar në emër të Allahut e duke
thënë: Ne nuk kemi pasur ndonjë qëllim

�

19 Fjala binduni që është përdorur para fjalëve Allahut e Profetit, nuk u përmend para fjalëve
ndaj autoriteteve, sepse bindshmëria ndaj autoriteteve është si të bindesh ndaj Allahut e
Profetit.
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tjetër, veçse të bënim mirësinë dhe
pajtimin.

64. Të tillët janë ata, fshehtësitë e
zemrave të tyre Allahu i di mirë. Pra,
shmangu prej tyre dhe i këshillo dhe
thuaju atyre ato fjalë që mund të
krijojnë ndonjë efekt të thellë në qeniet
e tyre.

65. Dhe Ne s'kemi dërguar asnjë Profet,
por vetëm me qëllim që me urdhër të
Allahut të dëgjohet ai. Dhe po të kishin
ardhur te ti në atë kohë kur u sollën keq
ndaj vetes së tyre, dhe po të kërkonin
falje prej Allahut, edhe Profeti do të
kishte kërkuar falje për ta, ata me siguri
do ta kishin gjetur Allahun shumë
Pendesëpranues dhe të Mëshirshëm.

66. Por jo, pasha Zotin tënd, ata nuk
mund të jenë besimtarë të vërtetë
përderisa nuk të bëjnë ty gjykatës në
çdo çështje për të cilën grinden në mes
të tyre dhe pastaj për shkak të gjykimit
tënd nuk ndiejnë aspak ngurrim në
zemrat e veta dhe përderisa nuk të
binden ty plotësisht.

67. Dhe po t'i obligonim Ne që të vrisni
veten20  tuaj (bëni përpjekje të mëdha)
ose të dilni nga shtëpitë tuaja,21  askush

20 Të bëni përpjekje të mëdha e sakrifica të papërshkrueshme në rrugën e Allahut.
21 Të dilni për xhihad.
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nuk do të vepronte kështu, përveç
disave. Dhe sikur të vepronin ashtu siç
ata këshilloheshin, (ky akt) do të ishte
shumë më mirë për ta e do të bëhej
shkak i përforcimit të tyre.

68. Dhe në këtë rast Ne, me të vërtetë,
do t'u kishim dhënë prej Vetes një
shpërblim të madh.

69. Dhe Ne, me të vërtetë,  do t 'i
drejtonim në rrugën e drejtë.

70. Dhe ata që e dëgjojnë Allahun dhe
Profetin e Tij do të jenë ndër ata, të cilët
Allahu i ka bekuar: Profetët, të Vërtetët,
Dëshmitarët (martirët) dhe Fisnikët.
Dhe sa shokë të shkëlqyer janë këta!22 

71. Kjo është dhunti e madhe  prej
Allahut ,  dhe Allahu mjaf ton si  i
Gjithëdijshëm.

72. O ju besimtarë! Merreni me vete

22 Ajeti tregon qartë se të gjitha rrugët e progresit dhe të zhvillimit shpirtëror janë të hapura për
myslimanët. Të gjitha këto katër shpërblime të përmendura në këtë ajet mund të fitohen vetëm
duke e dëgjuar e duke e ndjekur besnikërisht Allahun dhe Profetin e Shenjtë, Hazret
Muhammedin s.a.v.s. Sipas këtij ajeti mund të themi se njeriu, nëse e pranon fenë Islame dhe e
ndjek Sheriatin e Muhammedit s.a.v.s. dhe jetën e kalon duke u kredhur në dashurinë e
Muhammedit s.a.v.s., mund të përfitojë edhe gradën e një profeti, një profet i varur dhe si
shërbëtor i Profetit të Shenjtë s.a.v.s. dhe i Islamit e jo të ketë ndonjë fe a Sheriat tjetër.
Prandaj, shumë komentatorë, muxhexhedinë dhe teologë më eminentë të fesë Islame shkruajnë
se Imam Mahdiu, ardhja e të cilit në Ummetin e Hazret Muhammedit s.a.s.v. paralajmërohet në
Kuran (në mënyrë indirekte) dhe në hadithet e Pejgemberit të Islamit (në mënyrë direkte) do të
jetë pejgemberi i Allahut. Vetë Hazret Muhammadi s.a.v.s. e pagëzon atë katër herë me emrin
Nebiullah - i dërguari i Allahut (Sahih Muslim) Po ashtu, njeriu mund të fitojë edhe gradën e
besnikërisë, të dëshmorëve e të fisnikëve.
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masën tuaj të sigurimit, kur të dilni nga
(shtëpitë tuaja) në formë grupesh të
vogla ose të mëdha.

73. Dhe në mesin tuaj ka edhe të atillë
që gjithnjë mbeten mbrapa, dhe nëse ju
godit ndonjë fatkeqësi, njeriu i tillë
thotë: Vërtet, Allahu pati  mëshirë ndaj
meje që nuk isha me ta.

74. Po në qoftëse Allahu ju jep ndonjë
fatbardhësi (fitore), ai (hipokriti),
sikurse nuk ka pasur ndonjë lidhje
dashurie midis jush dhe atij, pa tjetër do
të thoshte: Ah, sikur të kisha qenë edhe
unë me ta, do të kisha përfituar, pa
dyshim, një sukses të madh!

75. Pra, duhet të luftojnë në rrugën e
Allahut ata të cilët e preferojnë Ahiretin
në vend të kësaj jete. Dhe kush lufton
në rrugën e Allahut, mandej vritet a
ngadhënjen, Ne së shpejti do t'i japim
atij një shpërblim të madh.

76. Dhe (ç'keni ju) përse nuk luftoni në
rrugën e Allahut për t'i shpëtuar njerëzit,
gratë dhe fëmijët e dobët që bëjnë këtë
lutje: O Zoti ynë, nxjirrna prej këtij
qyteti, banorët e të cilit janë shtypës;
dhe falna një mbrojtës prej Vetes dhe
cakto për ne prej Vetes një ndihmëtar!
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77. Ata që janë besimtarë luftojnë në
rrugën e Allahut, ndërsa ata që janë
mosbesimtarë luftojnë në rrugën e
shejtanit. Pra, luftoni kundër shokëve të
Shejtanit. Vërtet, strategjia e shejtanit
është e dobët.

78. A s'ke dëgjuar për ata që u është
thënë: Frenoini duart tuaja (nga lufta),
faleni Namazin dhe paguani Zakatin
(prapë i anoheshin  lufës)! Mirëpo, kur
u obligua lufta për ta, një grup prej tyre
filloi të frikësohej prej njerëzve ashtu
sikurse frikësohet prej Allahut, madje
edhe më shumë. Dhe ata thënë: O Zoti
ynë, përse luftën e bëre obligim për ne?
Përse nuk na fale një afat të shkurtër?
Thuaju: Kënaqësia e kësaj bote është e
shkurtër dhe Ahireti është më i mirë për
ata që frikësohen prej Allahut, dhe ju
nuk do të silleni padrejtësisht, bile aq sa
është vija e farës së hurmës.

79. Kudo që të jeni, vdekja do t'ju
rrëmbejë, edhe në qoftë se jeni në
kështjella të forta. Dhe nëse u takon
ndonjë mirësi, ata thonë: Kjo është prej
Allahut. Por kur u takon një fatkeqësi,
ata thonë: Kjo është për shkakun tënd.
Thuaju: Gjithçka është prej Allahut.
Ç'ka ndodhur me këtë popull që nuk
mundohet të kuptojë gjë!

80. (Thuaju se) Çdo mirësi që të takon
ty është  prej  Allahut ,  kurse çdo
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fatkeqësi që të takon ty është prej vetes
sate. Dhe Ne të kemi dërguar ty si një
Profet për tërë njerëzimin. Dhe Allahu
është dëshmitar i shkëlqyer.23 

81. Kush e dëgjon Profetin, ta dini se ka
dëgjuar Allahun; dhe kush e kthen
shpinën, atëherë (ta dish se) Ne s'të
kemi dërguar ty si mbikëqyrës për ta.

82. Dhe ata (vetëm gojarisht) thonë:
bindemi, por kur largohen prej teje, e
kalojnë natën duke planifikuar kundër
asaj që ti u thua. Allahu e shkruan atë
çka planifikojnë ata natën. Pra largohu
prej tyre, dhe duhet të kesh mbështetje
vetëm në Allah. Dhe mjafton Allahu si
Rregullues i çështjeve.

83. Pra, a nuk mendojnë rreth Kuranit?
Po të ishte prej dikujt tjetër e jo prej
Allahut, ata, me të vërtetë, do të kishin
g j e t u r  n ë  t ë  s h u m ë  d i f e r e n c a
(kontradikta).

84. Dhe kur u vjen ndonjë lajm i paqes
ose i tmerrit, e përhapin menjëherë. Po
t'ia referonin Profetit dhe autoriteteve të
tyre (në vend që t 'i  përhapnin në
publik), vërtet ata prej tyre që mund të
nxjerrnin realitetin e atij (lajmi), do ta

23 Allahu i dhuroi njeriut fuqitë dhe aftësitë, dhe njeriu duke i përdorur ato aftësi mund të korrë
sukses në çdo hap të jetës së tij, kur i përdor në mënyrë e në rrugë të drejtë. Por, kur ai i përdor
ato aftësi në rrugë jo të drejtë e për punë të këqija, i sjell dëm vetes. Pra, e mira vjen prej
Allahut, kurse e keqja vjen prej vetë njeriut.
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kuptonin realitetin e tij. Dhe po të mos
ishte bekimi dhe mëshira e Allahut ndaj
jush, ju të gjithë do ta kishit ndjekur
shejtanin, pos disave.

85. Prandaj, lufto në rrugën e Allahut.
Ti nuk je përgjegjës për askënd pos
vetes, dhe detyra jote është vetëm që t'i
nxisësh besimtarët. Mund të ndodhë që
A l l a h u  t a  n d a l o j ë  l u f t ë n  e
mosbesimtarëve; dhe Allahu është më i
ashpër në të luftuar, po edhe ndëshkimi
i Tij është shumë i rëndë.

86. Kush bën ndërmjetësi të drejtë, do
të ketë pjesë në të (në shpërblim), dhe
kush bën ndërmjetësi të keqe, do të ketë
pjesë të ngjashme në të (në dënim), dhe
Allahu është i Plotëfuqishëm ndaj çdo
gjëje.

87. Dhe kur ju përshëndet dikush (ju
dhuron diçka), ia ktheni përshëndetjen
më të mirë (se ajo që ju është dhuruar)
ose kthejani me të njëjtën mënyrë!
Vërtet, Allahu do të kërkojë hesap për
çdo punë.

88. Allahu është Ai pos të cilit s'ka kush
që të adhurohet. Ai, pa dyshim, do t'ju
tubojë në Ditën e Kiametit, rreth së cilës
s'ka dyshim. Dhe fjala (e thëna) e kujt
mund të jetë më e vërtetë se Fjala e
Allahut?
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89. Çfarë keni ju që lidhur me hipokritët
po ndaheni në dy grupe? Ndërsa Allahu
i ka përmbytur ata për shkak të veprave
të tyre. A dëshironi t'i tregoni rrugë të
drejtë atij, të cilin Allahu e ka lënë të
humbur? Dhe atij që e devijon Allahu, ti
nuk do t'i gjesh dot rrugë të drejtë.

90. Ata dëshirojnë që edhe ju të bëheni
mosbesimtarë siç janë bërë ata vetë, që
të bëheni të njëjtë. Pra, mos e pranoni
për shok askënd prej tyre, derisa nuk
shpërngulen në rrugën e Allahut. Dhe
nëse ata e kthejnë shpinën, atëherë
zërini ata dhe i vrisni kudo që t'i gjeni;24

dhe mos e pranoni askënd prej tyre për
shok e as për ndihmëtar.

91. Me përjashtim të atyre të cilët i
takojnë atij populli, midis të cilit dhe
jush ka ndonjë marrëveshje, ose të cilët
vijnë te ju, sepse u vjen rëndë të luftojnë
kundër jush ose të cilët luftojnë kundër
popullit të vet. Dhe po të dëshironte
Allahu, Ai do t'u falte atyre fuqi kundër
jush, atëherë me siguri ata do të luftonin
kundër jush. Pra, nëse ata shmangen
prej jush dhe nuk ju sulmojnë dhe ju
ofrojnë ofertën e paqes, atëherë Allahu
nuk ka lënë të hapur për ju asnjë rrugë
agresioni kundër tyre.

92. Ju, me siguri, do të gjeni disa të

24 Fjala është për ata që e shkelën ujdinë e bërë për ta dëgjuar Profetin e Shenjtë s.a.v.s.
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tjerë, të cilët dëshirojnë të jenë të
siguruar prej jush dhe të jenë në sigurim
prej popullit të vet. Kurdoherë ata
shpien në drejtim të çrregullimit (fitne),
ata rrëzohen ballazi në të. Prandaj, nëse
ata nuk hiqen prej jush e as nuk ju
ofrojnë ofertën e paqes, as nuk i
frenojnë duart e veta (kundër jush),
atëherë zini ata dhe i vrisni, kudo që t'i
gjeni. Ne ju kemi dhënë autorizim të
hapët kundër njerëzve të tillë.

93. Nuk është e drejtë që një besimtar të
vrasë një besimtar25  tjetër, vetëm nëse
vritet  gabimisht. Dhe kush e vret
gabimisht një besimtar, ai duhet të lirojë
një rob besimtar dhe duhet t'ua paguajë
g j a k u n  ( n ë  f o r m ë  t ë  h o l l a s h )
trashëgimtarëve të tij, vetëm nëse ata e
falin (të drejtën e tyre për të marrë
kompensimin). Por, nëse ai i vrari është
nga populli armik dhe ai vetë është
besimtar, atëherë ai duhet ta lirojë një
rob besimtar, dhe nëse ai (i vrari) i
takon atij populli ndërmjet të cilit e jush
është ndonjë marrëveshje, atëherë duhet
t 'ua paguajë gjakun (në të holla)
trashëgimtarëve të tij dhe të lirojë një
rob besimtar. Por, kush s'ka mundësi (ta
lirojë rob), ai duhet të agjërojë dy muaj
rresht (për t'u penduar). Kjo lehtësi
është nga mëshira e Zotit, dhe Allahu

25 Kur fillon lufta mund të ndodhë që një mysliman ta vrasë gabimisht një mysliman tjetër. Pra,
myslimanët alarmohen që të kenë kujdes në raste të tilla.
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është i Gjithëdijshëm dhe i Mençur.26 

94. Dhe kush e vret qëllimisht një
besimtar, shpërblimi i tij do të jetë
xhehenemi ku do të jetojë ai për një
kohë  të  gj a të  dhe  Al lahu  do  t ë
zemërohet me të dhe do ta mallkojë atë
dhe për të do të përgatisë një ndëshkim
të rëndë.

95. O ju besimtarë! Kur jeni duke
udhëtuar në rrugën e Allahut, bëni
het ime të  duhura  dhe  at i j  që j u
përshëndet me salam, mos i thoni: Ti
nuk je besimtar. Ju kërkoni të mirën e
kësaj bote, por tek Allahu ka bekime të
shumta. Edhe ju më parë keni qenë të
t i l lë ,  por  Al lahu ju  fa l i  favor in
(ndihmën) e Tij të veçantë, pra duhet të
bëni hetime të duhura. Vërtet, Allahu
është i vetëdijshëm ndaj asaj që bëni
ju.27 

96. Nuk mund të jenë të barabartë ata
besimtarë, të cilët rrinë të ulur në
shtëpitë e tyre dhe nuk luftojnë në

26 Në rast se i vrari është besimtar, por i takon popullit armik, atëherë dorasi duhet të lirojë një
rob besimtar dhe nuk do të paguajë dëmshpërblim, sepse ato të hollat shkojnë në favor
(ndihmë) të përforcimit ushtarak të popullit armik.

27 Ajeti flet rreth dy klasave të besimtarëve: 1. Besimtarët të cilët e pranuan fenë Islame dhe
jetojnë sipas mësimeve të tij, por nuk janë aktivë në mbrojtjen e në propagandën e fesë Islame.
Të tillë janë besimtarët pasivë, të ulur në shtëpitë e tyre. 
2. Besimtarët të cilët e pranuan fenë Islame dhe jetojnë sipas mësimeve të tij dhe energjikisht
marrin pjesë në mbrojtjen e në përhapjen e fesë Islame. Të tillë janë besimtarët aktivë,
Muxhahid. Të sëmurëve e të varfërve u është dhënë leje të rrinë në shtëpi.
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rrugën e Allahut, përveç atyre që janë të
paaftë për luftë për shkak të ndonjë
sëmundjeje, dhe ata që luftojnë në
rrugën e Allahut me tërë pasurinë e me
gjithë jetën e tyre. Allahu i ka lartësuar
në gradë ata që luftojnë (bëjnë xhihad)
me anë të pasurisë e me anë të qenieve
të tyre, në krahasim të atyre të cilët rrinë
të ulur (me arsye të vërtetë) në shtëpitë e
tyre. Me secilin prej tyre Allahu ka bërë
premtim mirësie. Dhe Allahu i ka
lartësuar luftëtarët (muxhahedinë)
kundër atyre që rrinë të ulur në shtëpitë
e tyre, me anë të një shpërblimi shumë
të madh.

97. (Kjo lartësi do të thotë se) Ata do të
kenë grada të shkëlqyera prej Tij dhe
falje e mëshirë të veçantë. Dhe Allahu
f a l  s h u m ë  d h e  ë s h t ë  s h u më  i
Mëshirshëm.

98. Vërtet, engjëjt kur ua shkaktojnë
vdekjen atyre që bëjnë padrejtësi
(mizori) ndaj vetes, u thonë: Si keni
jetuar? Ata (që nuk u shpërngulen) do të
përgjigjen: Ne silleshim si të dobët në
vend. Engjëjt do t'u thonë: A nuk ishte e
g j e r ë  t o k a  e  A l l a h u t  q ë  t ë
shpërnguleshit? Pra, xhehenemi do të
jetë vendbanimi i njerëzve të tillë, dhe
sa vendbanimi i keq është ai!

99. Pos atyre të cilët, në realitet, kanë
qenë të dobët prej meshkujve, prej
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femrave dhe prej fëmijëve që ishin të
paaftë për të bërë diçka, ose për të
gjetur ndonjë rrugëdalje.

100. Përsa u përket këtyre, Allahu do t'i
falë ata, sepse Allahu është ai që i fshin
dhe i fal shumë mëkatet.

101. Dhe kush shpërngulet në rrugën e
Allahut nga vendi i tij, do të gjejë nëpër
tokë shumë vendstrehime të sigurta.
Dhe kush del nga shtëpia e tij duke
emigruar në rrugën e Allahut e të
Profeti t të Tij  dhe i vjen vdekja,
shpërblimi i tij është tek Allahu, dhe
A l l a h u  f a l  s h u më  d h e  ë s h t ë  i
Mëshirshëm.

102. Nuk është mëkat për ju nëse e
shkurtoni Namazin, kur jeni në rrugë
(mysafir) dhe kur keni frikë se ju bëjnë
ndonjë dëm ata që janë mosbesimtarë.
Vërtet, mosbesimtarët janë armiqtë tuaj
të hapur.

103. Dhe kur ti vetë je në mesin e tyre
dhe e udhëheq Namazin me ta, atëherë
duhet që një grup të falë Namazin me
ty, ndërsa të tjerët t'i marrin armët në
dorë. Dhe kur ata bëjnë sexhde, le të
shkojnë mbrapa (për t'ju mbrojtur), dhe
pastaj le të vijë grupi tjetër, që ende s'e
ka falur Namazin, të falet me ty dhe
duhet t'i mbajnë pajisjet e mbrojtjes dhe
armët e tyre. Mosbesimtarët dëshirojnë
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që të jeni të pakujdesshëm ndaj armëve
e ndaj pajisjeve tuaja dhe përnjëherë t'ju
sulmojnë. Dhe s'do të bëni mëkat nëse
për shkak të shiut, ose për shkak të
sëmundjes t'i lini armët tuaja. Mirëpo,
ju duhet ta mbani masën e sigurimit.
V ë r t e t ,  A l l a hu  e  ka  p ë r ga t i t u r
n d ë s h k i m i n  p o s h t ë r u e s  p ë r
mosbesimtarët.

104.  Dhe kur  e kryeni Namazin,
përkujtojeni Allahun të qëndruar, të ulur
dhe të shtrirë. Dhe kur jeni të sigurt,
atëherë faleni Namazin në formën e tij
të caktuar. Vërtet, Namazi është obligim
për besimtarët në kohën e tij të caktuar.

105. Dhe mos u bëni përtacë në të
kërkuarit e popullit (armik). Nëse
përjetoni dhembje, edhe ata po e
përjetojnë dhembjen,  ashtu siç  e
përjetoni ju. Mirëpo, ju shpresoni prej
Allahut (mëshirën e mirësinë), të cilën
ata nuk e shpresojnë. Dhe Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

106. Ne, me të vërtetë, e kemi zbritur te
ti Librin që përfshin të vërtetën me
qëllim që të gjykosh midis njerëzve me
anë të asaj që Allahu të mësoi ty. Dhe
mos u bë grindavec nga ana e të
pabesëve.

28 Istigfari është mjeti më kryesor dhe më efektiv për progresin shpirtëror. Ai nuk do të thotë të
kërkosh falje vetëm me gojë, por duhet të bësh edhe vepra të mira e të largohesh prej mëkateve.
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107. Dhe kërko falje prej Allahut.
Vërtet, Allahu fal shumë dhe është i
Mëshirshëm.28 

108. Dhe mos u grind në emër të atyre
që kanë dalë të pabesë ndaj vetvetes.
Vërtet, Allahu nuk e do atë që është i
pabesë dhe mëkatar i madh.

109. Ata përpiqen t'i mbajnë të fshehtë
planet e tyre prej njerëzve, por s'mund t'i
fshehin prej Allahut. Dhe Allahu është i
pranishëm aty me ta, kur natën ata bëjnë
komplot rreth atyre çështjeve të cilat Ai
nuk i do. Dhe Allahu e çrrënjos atë që
bëjnë ata.

110. Dëgjoni! Ju jeni ata që për hir të
tyre grindeni në jetën e pranishme. Por,
kush për hir të tyre do të grindet me
Allahun në Ditën e Kiametit ose kush
do të jetë përkrahësi i tyre?

111. Dhe kush bën ndonjë vepër të keqe
ose bën mizori ndaj vetes, dhe mandej
kërkon falje prej Allahut, do ta gjejë
Allahun mëkatfalës dhe të Mëshirshëm.

112. Dhe kush bën ndonjë mëkat, ai bën
keq ndaj vetes. Dhe Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

113. Dhe kush bën ndonjë gabim ose
ndonjë mëkat, pastaj e hedh fajin mbi
një person të pafajshëm, ta dini se ai, pa
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dyshim, ngarkohet me barrën e shpifjes
dhe të mëkatit të hapur.

114. Dhe po të mos ishte ndaj teje
bekimi dhe mëshira e Allahut, një grup
prej  tyre  (armiqve)  do të  kishte
vendosur të të devijonte ty (nga rruga e
drejtë), por ata nuk mund ta devijojnë
askënd, pos vetes së tyre, dhe ata
kurrsesi nuk mund të të sjellin dëm ty.
Dhe Allahu ka zbritur mbi ty Librin dhe
urtësinë dhe të mësoi atë që nuk e ke
ditur ti, dhe e madhe është mëshira e
Allahut ndaj teje.

115. S'ka dobi në shumë konsultime të
tyre të fshehta, pos atyre ku predikohet
për të dhënë lëmoshat ose për të bërë
vepra të mira, ose për t'i pajtuar njerëzit
ndërmjet tyre. Dhe kush për hir të
Allahut vepron kështu (i këshillon
njerëzit për vepra të mira), Ne me siguri
do t'i japim një shpërblim të madh. 

116. Dhe kush e kundërshton Profetin,
pasi iu sqarua rruga e drejtë, dhe që
ndjek rrugën tjetër pos asaj që është
rruga e besimtarëve, Ne do ta lëshojmë
(mundësojmë) atë që ai të ndjekë rrugën
të cilën e ka zgjedhur vetë, dhe Ne do ta
fusim atë në xhehenem. Sa vendbanimi
i tmerrshëm është ai!

117. Allahu nuk do ta falë shirkun (të
shoqërosh dikë me Allahun), por do t'ia
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falë (mëkatin) më të vogël atij, kë do
Ai. Dhe kush bën shirk, pa dyshim,
largohet shumë nga rruga e drejtë.

118.  Ata,  përveç Allahut ,  nuk e
thërrasin askënd pos objekteve jo të
gjalla, dhe ata nuk e thërrasin askënd
pos shejtanit të pabindur (rebel)-

119. Të cilin Allahu e mallkoi! Kurse ai
(shejtani) tha: Unë me siguri do të marr
për vete një numër të caktuar robësh të
Tu;

120. Dhe unë me siguri do t'i shpie në
rrugë të shtrembër dhe do t'i tërheq me
anë të shpresave të gënjeshtërta dhe me
siguri do t'i ngacmoj që t'i presin veshët
e kafshëve, si edhe do t'i urdhëroj të
bëjnë ndryshim në krijesat e Allahut.
Dhe kush e bën mik shejtanin në vend
të Allahut, ai me të vërtetë ka pësuar
humbje të madhe.

121. Ai (shejtani) u jep premtime dhe i
tërheq me shpresa të gënjeshtërta, dhe
shejtani nuk u premton asgjë pos
iluzionit.

122. Njerëzit e tillë do të kenë vend në
xhehenem dhe ata nuk do të gjejnë asnjë
rrugë shpëtimi prej tij.

123. Por përsa u përket atyre të cilët e
pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
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mira, Ne do t'i shpiem në xhenet, ku po
rrjedhin lumenj dhe ku ata do të jetojnë
përgjithmonë. Ky është premtimi i
sigurt i Allahut. Dhe fjala e kujt mund
të jetë më e vërtetë se ajo e Allahut?

124. (Gjykimi) Nuk do të bëhet sipas
dëshirave tuaja e as sipas dëshirave të
Popullit të Librit. Por, kush do të bëjë
ndonjë vepër të keqe, do të shpërblehet
sipas asaj dhe ai për vete nuk do të gjejë
as shok e as ndihmëtar (pos Allahut).

125. Por kush prej meshkujve dhe
femrave bën ndonjë vepër të mirë dhe
(ai e ajo) të jetë edhe besimtar, do të
hyjë në xhenet dhe nuk do të sillet fare
padrejtësisht as sa vija e farës së
hurmës.

126. Dhe në fe kush mund të jetë më i
mirë se ai që ia dedikon tërë qenien e tij
Allahut dhe i cili bën vepra të mira, dhe
që e ndjek fenë e Ibrahimit, të drejtë?29

Dhe Ibrahimin Allahu e bëri mik të Tij
të ngushtë.

127. Dhe Allahut i takon gjithçka që
është në qiej e që është në tokë, dhe
Allahu ka dijen e plotë të gjithçkaje.

128. Ata të pyesin ty lidhur me gratë.

29 Ajeti e paraqet esencën e fesë Islame dhe ajo është ta dorëzosh tërësisht qenien tënde para
Allahut dhe të angazhohesh me të gjitha aftësitë e tua në shërbim të Tij.
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Thuaju, Allahu lidhur me këtë ju jep
vendimin  e  Ti j ,   dhe ( j u  tërheq
mendjen) çka është recituar më parë në
këtë Libër lidhur me ato gra jetime të
cilave nuk u jepni të drejtat e tyre, kurse
dëshironi të martoheni me to. Po ashtu
Allahu ju urdhëron të silleni drejtësisht
ndaj fëmijëve të dobët e të papërkrahur
dhe ndaj jetimëve. Dhe çfarëdo mirësie
të bëni ju, Allahu, me të vërtetë, e di
mirë.

129. Dhe nëse një grua ka frikë nga
sjelljet e këqija e nga moskujdesia e
burrit të vet, s'do të kenë faj nëse
pajtohen në mes të tyre (për t'u ndarë
ose për të jetuar bashkë) në mënyrë të
përshtatshme. Dhe pajtimi është më i
mirë. Dhe koprracia është gdhendur në
natyrën e njerëzve. Dhe nëse bëni vepra
të mira dhe frikësoheni prej Allahut,
vërtet Allahu e di mirë çka bëni ju.

130. Dhe ju, me gjithë dëshirën tuaj,
s'mund ta ndani drejtësinë e plotë midis
grave. Pra, mos  anoni nga një (grua)
kështu që ta lini tjetrën si të izoluar.
Dhe nëse pajtoheni në mes tuaj dhe
veproni drejtësisht, ta dini se Allahu fal
shumë dhe është i Mëshirshëm.

131. Dhe nëse ata (burri e gruaja)
ndahen, atëherë Allahu me anë të
mirësisë së Tij të pakufijshme do ta bëjë
(secilin) të pavarur; dhe Allahu jep në
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mënyrë të pakufijshme dhe është i
Mençur.

132. Dhe Allahut i takon gjithçka që
është në qiej e që është në tokë. Dhe Ne
u kemi dhënë urdhër të theksuar atyre të
cilëve u ishte dhënë Libri para jush dhe
juve që të frikësoheni prej Allahut. Dhe
nëse do të mohoni, atëherë mbani mend
se Allahut i takon gjithçka që është në
qiej e që është në tokë, dhe Allahu është
i Vetëmjaftueshëm dhe i Lavdërueshëm.

133. Dhe Allahut i takon gjithçka që
është në qiej e që është në tokë, dhe
Allahu mjafton si kujdestar.

134. Nëse dëshiron Ai, mund t 'ju
shlyejë, o njerëz, dhe në vend tuaj t'i
sjellë të tjerët. Dhe Allahu ka fuqi të
plotë ta bëjë këtë.

135. Kush dëshiron shpërblimin e kësaj
bote, le ta dijë se te Allahu është
shpërblimi i kësaj bote dhe i Ahiretit.
Dhe Allahu është i Gjithëdëgjueshëm
dhe Gjithëshikues.

136. O ju besimtarë! Bëhuni mbajtësit e
përpiktë të drejtësisë dhe jepni dëshmi
të vërtetë për hir të Allahut, sadoqë ajo
dëshmi mund të shkojë kundër vetes ose
kundër prindërve tuaj  ose kundër
farefiseve tuaja. Nëse ai (kundër të cilit
jepet dëshmia) është njeri i pasur ose i
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varfër, (ta dini se) Allahu kujdeset
shumë më mirë për të sesa ju. Pra, mos i
ndiqni dëshirat tuaja të ndyta që të mos
largoheni ta ndani drejtësinë. Dhe nëse
e fshihni dëshminë ose i shmangeni
vërtetësisë, ta dini se Allahu është i
Vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

137. O ju besimtarë! besojeni Allahun
dhe Profetin e Tij dhe Librin që ia
diktoi Profetit të Tij dhe Librin që e
zbriti më parë. Dhe kush nuk e beson
Allahun dhe engjëjt e Tij dhe Librat e
Tij dhe profetët e Tij dhe Ditën e fundit,
me të vërtetë është njeri i humbur.

138. Ata të cilët e pranojnë besimin,
mandej bëhen mosbesimtarë, dhe prapë
e përqafojnë besimin, e pastaj prapë
bëhen mosbesimtarë, dhe mandej rriten
dhe përforcohen në mosbesimin e tyre,
Allahu kurrë nuk do t'i falë ata e as nuk
do t'i udhëheqë nga rruga e drejtë.

139. Jepu hipokritëve lajmin se për ta
është një ndëshkim i pikëllueshëm.

140.  Ata që  i  marr in  për  shokë
mosbesimtarët në vend të besimtarëve.
A kërkojnë nder e respekt tek ata? (Nëse
është ashtu, atëherë ta dinë se) Të gjitha
nderet janë në dorën e Allahut.

141. Po ashtu, Ai (Allahu) ju urdhëron
në Libër se kur dëgjoni që ajetet e
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Allahut po përgënjeshtrohen ose bëhen
shenjë përqeshjeje, atëherë mos rrini
(me ata që i përgënjeshtrojnë dhe tallen
me ajetet e Allahut) në biseda të tilla,
derisa të mos angazhohen në ndonjë
bisedë tjetër. Vërtet, Allahu do t'i tubojë
në xhehenem të gjithë hipokritët dhe
mosbesimtarët,

142. Të cilët presin shkatërrimin tuaj.
Dhe nëse merrni ndonjë fitore prej
Allahut, ata thonë: A nuk kemi qenë
edhe ne me ju? Dhe nëse u takon ndonjë
pjesë e fitores mosbesimtarëve, ata u
thonë: A nuk ju kemi sjellë fitore dhe
nuk ju kemi shpëtuar nga besimtarët?
Allahu do të gjykojë midis jush në
Ditën e Kiametit, dhe Allahu kurrsesi
nuk do t'u japë mosbesimtarëve fitore
(ngadhënjim) kundër besimtarëve.

1 4 3 .  H i p o k r i t ë t  d ë s h i r o j n ë  t a
mashtrojnë Allahun, por Ai do t'i dënojë
për  masht r imin  e  tyre .  Dhe  kur
qëndrojnë në këmbë për të falur Namaz,
qëndrojnë me përtim dhe vetëm për t'u
rekl amuar  dhe  po thua j se  nuk e
përkujtojnë Allahun.

144. Rrinë në mes të përkujtimit dhe të
përtimit. Ata janë të pavendosur. Nuk
janë  a s  me  bes imta rë t  e  a s  me
mosbesimtarët .  Dhe për  a të që e
shkatërron Allahu, ti s'do të gjesh për të
rrugë shpëtimi.
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145. O ju besimtarë! Mos i merrni për
shokë mosbesimtarët  në vend të
besimtarëve. A dëshironi t 'i  jepni
Allahut argument flagrant kundër
vetevetes?

146. Hipokritët (dyfytyrëshit), me të
vërtetë, do të jenë në pjesën më të thellë
të xhehenemit, dhe ti nuk do të gjesh
për ta asnjë ndihmëtar,

147. Pos atyre të cilët bëjnë metani
(pendohen) dhe e përmirësojnë veten
dhe tregojnë vendosmëri në rrugën e
Allahut dhe dalin sinqerisht të bindur
para Allahut.  Të t i l lët  j anë ndër
besimtarët. Dhe Allahu së shpejti do t'u
falë besimtarëve një shpërblim të madh.

148. Çfarë ka Allahu t'ju ndëshkojë,
nëse do të dilni mirënjohës dhe të
pranoni besimin!  Dhe Allahu është
Mirënjohës dhe i Gjithëdijshëm.
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�149. Allahu nuk e do që për të këqijat të
flitet30  me të madhe, pos nga ana e atij
të cilit i është bërë e padrejta. Vërtet,
Allahu është i Gjithëdëgjueshëm dhe i
Gjithëdijshëm.

150. Nëse bëni ndonjë bamirësi haptazi
apo fshehurazi dhe nëse falni gabimin e
dikujt, ta dini se Allahu, me të vërtetë,
ësh të  Shlyes i  i  mëkat eve  dhe  i
Plotëfuqishëm.

151. Vërtet, ata të cilët e mohojnë
Al lahun dhe  Profe t ë t  e  T i j  dhe
dëshirojnë të krijojnë dallim midis
Allahut e profetëve të Tij dhe thonë: Ne
i besojmë vetëm disa (profetë), kurse
disa të tjerë i mohojmë, dhe dëshirojnë
që të marrin ndonjë qëndrim ndërmjet
këtyre,

152. Të tillët janë mosbesimtarë të
vërtetë, dhe Ne kemi përgatitur për
m o s b e s i m t a r ë t  n j ë  n d ë s h k i m
poshtërues.31 

153. Ndërsa ata të cilët e besojnë
Allahun dhe Profetët e Tij dhe që nuk
bëjnë ndonjë dallim midis asnjërit prej

KAP. VI

30 Feja Islame nuk e pëlqen që të flitet publikisht për të metat e ndonjë njeriu, por mund të
ankohet vetëm ai, të cilit i është bërë e padrejta.
31 Ajeti do të thotë se ata e pranojnë Zotin dhe i mohojnë Profetët, ose i pranojnë disa Profetë e
disa të tjerë i mohojnë.
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tyre (profetëve), të tillëve së shpejti
Allahu do t'u japë shpërblimet e tyre.
Dhe Allahu fal shumë dhe është i
Mëshirshëm.

154. Populli i Librit kërkon prej teje që
të sjellësh për ta (në relitet) një Libër
prej qiellit. (Mos u habit për këtë). Ata
patën kërkuar prej Musait diçka më të
madhe se kjo, kur ata thanë: Paraqite
Zotin në formë të dukshme. Prandaj, për
shkak të veprave të tyre (të padrejta), i
zuri rrufeja (ndëshkimi i tmerrshëm).
Dhe ata, megjithëse u kishin ardhur
argumente të qarta, e morën viçin si
perëndi për vete. Mirëpo, Ne edhe këtë
faj të tyre e falëm. Dhe Ne i kemi dhënë
Musait autoritet të hapët.

155. Dhe Ne për shkak të konventës së
tyre, e kemi ngritur lart mbi ta Malin
Tur  dhe Ne atyre  u thamë:  Hyni
bindshëm në këtë portë. Dhe Ne u
thamë: Mos e teproni në çështjen e
Sabtit. Dhe Ne kemi marrë prej tyre një
konventë (marrëveshje) të fortë.

156. Por për shkak të thyerjes së asaj
konvente të tyre dhe për shkak se i
mohuan Shenjat e Allahut dhe se
dëshironin t'i kundërshtonin ashpër dhe
padrejtësisht Profetët dhe për shkak të
thënies së tyre: Zemrat tona janë të
mbuluara me perde. Por jo, e vërteta
qëndron në faktin se për shkak të
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mosbesimit të tyre, Allahu i ka vulosur
zemrat e tyre. Prandaj, nuk e pranojnë
fare besimin.

157. Dhe për shkak të mosbesimit të
tyre dhe për shkak të deklarateve të
rënda shpifëse kundër Merjemes.

158. Dhe për shkak të deklarimit të tyre:
Ne e kemi vrarë Masihun32  Isain, birin
e Merjemes që ishte profeti i Allahut.
Mirëpo, ata nuk e kanë vrarë, as nuk e
kanë mbytur në Kryq, por u është dukur
atyre si i kryqëzuar; dhe ata që ndanë
mendimin lidhur me këtë janë me të
vërtetë në gjendje dyshimi33  rreth
kësaj; ata s'kanë dijen e sigurtë për këtë,
por ecin pas hamendjes dhe ata nuk e
kanë kuptuar mirë realitetin34  e kësaj
ngjarjeje     (të kryqëzimit). Ata me
siguri nuk e kanë vrarë atë.

159. Përkundrazi , Allahu e ngrit i
(shpirtërisht) në  drejtim të Vetes. Dhe
Al l ahu  ë sh t ë  i  Fuq i shëm dhe  i
Mençur.35

160. Dhe s'ka njeri prej Popullit të
Librit që mos të ketë besim në këtë (në
vdekjen e Isait mbi kryq) para vdekjes

32 Ajeti mohon vdekjen e Krishtit mbi kryq.
33 Kjo do të thotë se jehudëve iu duk se ai (Krishti) ka vdekur.
34 Ma katalu-ho-jakinën do të thotë: ata nuk e kanë vrarë me siguri; ata u bindën tërësisht se
nuk e kanë vrarë Krishtin mbi kryq.

SURE 4                                        AN-NISA                                KAP. 6

180

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G06verlag.qps  22.06.03 17:13 PAGE 180 (1,1)



�� ��

& ! �����
�� '"

,�#/� $ %�

� � ����


��& � ��' � ��()���

së vet; dhe në Ditën e Kiametit ai (Isai)
do të dëshmojë kundër tyre.36 

161. Pra, për shkak të mizorisë së
jehudëve, Ne i kemi bërë të ndaluara ato
gjëra (ushqime) të pastra që më parë
ishin të lejuara, dhe (e morën këtë
ndëshkim) për shkak se i pengonin
njerëzit nga rruga e Allahut,

162. Dhe për shkak se e pranonin

35 Allahu xh.sh. nuk tha se e kam ngritur Isain në qiell. Ai thotë se e ngrita në drejtim tim. A do
të thotë kjo se Allahu ekziston vetëm në qiell, andej e ngriti Isain a.s. në qiell. Jo, por,
përkundrazi, Allahu ekziston gjithkund. Ai në Kuran thotë: Allahu Nurus Samavati val Ard
(Allahu është Nur (dritë) i qiejve dhe i tokës). Pra, drita nuk kufizohet. Nëse them se e ngrej
këtë libër në drejtim timin, atëherë kjo do të thotë se unë nuk jam prezent ose nuk gjendem aty
ku është libri. Prandaj, nëse ta zëmë se Isai u shpërngul nga një vend në një tjetër a nga toka në
qiell, kjo do të thotë se Allahu nuk ekzistonte aty. Çudi se a ka ndonjë vend ku nuk ekziston
Allahu? Për këtë arsye, Allahu i përmend dy atributet e Veta: Aziz dhe Hakim d.m.th. Allahu
është i pamposhtëm dhe i Plotëfuqishëm dhe i Urtë. Profetin Hazret Muahmmadin s.a.v.s., kur
mosbesimtarët e patën rrethuar, Allahu nuk e ngriti në qiell, por e shpëtoi në tokë para syve të
armiqve, me anë të Urtësisë dhe të Fuqisë së Vet. Jehuditë mendonin se Isai është lindur pa
babë, andej është kopil dhe dëshironin ta mbysnin Isain në Kryq, që të vërtetonin se ai nuk
është profeti i Allahut dhe (nauzobillah) është njeriu i mallkuar. Edhe të krishterët mendojnë se
ai është Kryqëzuar. Mirëpo, Allahu xh.sh. i mohon kategorikisht pikëpamjet dhe konceptet e
tyre dhe thotë se Isain e ngrita shpirtërisht në oborrin Tim, se ishte profeti i vërtetë i Zotit. Çudi
se të njëjtat fjalë bile me një kontekst më të fortë janë përdorur për Hazret Idrisin a.s. Mirëpo,
askush nuk beson se Allahu e ngriti në qiell! Hazret Muhammedi s.a.v.s. dhe es-habët e tij dhe
teologët e komentuesit më eminentë dhe më të famshëm në botën Islame nuk kanë pasur një
koncept të tillë për Hazret Isain a.s. Vetëm disa dijetarë dhe hoxhallarë e krijuan këtë koncept
nga imagjinata e tyre. Kurani haptazi e paraqet një ligj se njeriu si qenie njerëzore nuk ka të
drejtë e as nuk ka mundësi të shkojë në qiell. Vërtet, Allahu xh.sh. kurrë nuk vepron kundër
ligjit të vet. Hazret Resulullah s.a.v.s. nuk tha se ai është i gjallë dhe jeton në qiell me gjithë
trupin e tij fizik, por, përkundrazi, ai tha: Hazreti Isai ka jetuar 120 vjet; dhe në një vend ai tha:
Po të ishin të gjallë Musai dhe Isai, ata patjetër do të më ndjekinin mua. Mendoni pak rreth
këtyre të thënave të Profetit të Islamit s.a.v.s.!
36 Interpretimi i saktë e i drejtë i këtij ajeti është se secili nga Populli i Librit do të ketë besim
se Krishti ka vdekur mbi kryq.
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kamatën, sadoqë kjo ishte bërë e
ndaluar  për  ta;  dhe për  shkak se
gëlltisnin padrejtësisht pasurinë e
njerëzve. Dhe Ne kemi përgatitur për
mosbes imta rë t  n j ë  ndëshkim t ë
dhembshëm.

163. Por, atyre nga mesi i jahudëve37  të
cilët janë të thelluar në dije,  dhe
besimtarëve të vërtetë që e besojnë atë
që të kemi diktuar ty dhe atë që e kemi
zbritur para teje, dhe të cilët falin me
kujdes Namazin dhe e paguajnë Zakatin
dhe e besojnë Allahun dhe Ditën e
Fundit, Ne do t'u japim me siguri një
shpërblim të madh.

164. Vërtet, Ne të diktuam ty ashtu siç e
diktuam Nuhin dhe profetët e tjerë pas
tij; dhe Ne e kemi zbritur diktimin tek
Ibrahimi e tek Ismaili e tek Isaku e te
Jakubi e te pasardhësit e tij dhe tek Isai
dhe tek Ajjubi dhe te Junusi e te Haruni
e te Sulejmani, dhe Ne i dhamë Daudit
një Libër (Zaburin).

165. Dhe Ne i kemi dërguar disa
profetë, të cilët i kemi përmendur para
teje, dhe ka pasur disa profetë të cilët s'i
kemi përmendur para teje; dhe me
Musain Allahu ka folur shumë shpesh.

166. Këta profetë Ne i kemi dërguar si

�

37 Fjala është vetëm për ata jehudë që e pranojnë fenë Islame.
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bartësit e lajmeve të gëzueshme e si
alarmues me qëllim që njerëzit, pas
ardhjes së profetëve, të mos kenë
ndonjë akuzë kundër Allahut. Dhe
Allahu është i Fuqishëm dhe i Mençur.

167. Por, Allahu dëshmon me anë të atij
libri që e zbriti te ti, se Ai e ka zbritur
në bazë të dijes së Vet, dhe gjithashtu
edhe engjëjt e dëshmojnë këtë. Mirëpo,
mjafton vetëm dëshmia e Allahut.

168. Ata që nuk e pranojnë besimin dhe
i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut
janë me të vërtetë tepër të humbur.

1 6 9 .  V ë r t e t ,  a t a  t ë  c i l ë t  j a n ë
mosbesimtarë dhe të cilët kanë bërë
mizori, Allahu nuk do t'i falë as nuk do
t'u tregojë ndonjë rrugë,

170. Pos rrugës së xhehenemit ku do të
jetojnë për një kohë shumë të gjatë. Dhe
kjo është e lehtë për Allahun.

171. O njerëz! Ky profet, pa dyshim,
erdhi te ju prej Zotit tuaj me vërtetësinë,
prandaj besojeni se do të jetë më mirë
për ju. Por, nëse nuk do ta besoni,
atëherë mbani mend se Allahut i takon
gjithçka që është në qiej e në tokë. Dhe
Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i
Mençur.

172. O njerëzit e Librit! Mos i tejkaloni
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kufijtë lidhur me fenë tuaj, dhe mos
flisni asgjë rreth Allahut pos së vërtetës!
Vërtet, Masihu, Isai - biri i Merjemes,
është vetëm një profet i Allahut dhe
Kalema (Shenjë)38  e Tij që Ai ia diktoi
Merjemes, dhe ishte një mëshirë prej
Tij. Pra, besojeni Allahun dhe të gjithë
profetët e Tij, dhe mos thoni se (Zota)
janë tre.39  Frenoheni (të thoni se janë
tre Zota), se kjo do të jetë më mirë për
ju! Vërtet, Allahu është vetëm një Zot. I
Shenjtë është Ai dhe është larg nga
Shenjtësia e Tij që të ketë ndonjë djalë.
Atij i takon gjithçka që është në qiej e
që është në tokë. Dhe mjafton Allahu si
Kujdestar. 

173. Vërtet, Masihut nuk i vjen keq që
ai të konsiderohet një shërbëtor i
Allahut, as engjëjve që janë afër Allahut
nuk u vjen keq. Dhe ata që tregojnë
përbuzje ndaj adhurimit të Allahut dhe
që tregojnë arrogancë, Allahu do t'i
tubojë të gjithë këta të tillë së bashku
pranë Vetes.

�

�

38 Fjala Ruh do të thotë: shpirt, frymë, diktim Hyjnor, inspiracion, Kuran, engjëll, gëzim dhe
mëshirë (Lane). Në bazë të këtyre kuptimeve të fjalës Ruh e Kalematullah del qartë se Krishti
nuk ka ndonjë pozitë speciale që nuk u takon Profetëve të tjerë, sepse fjalë e shprehje të tilla
përdoren në Kuran gati për të gjithë Profetët.
39 Të Krishterët besojnë se funksionin e Zotit e kryejnë këta të tre: Zoti, djali dhe Shpirti i
Shenjtë. Sipas besimit të tyre të tre janë një dhe kanë të njëjtin funksion. Kurani e mohon këtë
dogmë, sepse djali (Krishti) s'mund të jetë Zot e as Zoti s'mund të jetë djalë. Po ashtu edhe
Shpirti i Shenjtë s'mund të jetë as djalë e as Zot. Argument i hapur  referon Kuranin ose
Profetin e Shenjtë
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174. Atëherë përsa u përket atyre, që
kanë qenë besimtarë dhe kanë bërë
vepra të mira, Ai do t'u japë plotësisht
shpërblimet e tyre dhe bile do t'u japë
edhe më shumë nga mëshira e Tij; por
përsa u përket atyre, që kishin shprehur
përbuzje dhe kanë qenë arrogantë, Ai do
t ' i  d ën o j ë  me  n j ë  n dë s hk i m t ë
dhembshëm. Dhe ata për vete nuk do të
gjejnë, pos Allahut,  as shok e as
ndihmëtar.

175. O ju njerëz! Pa dyshim ka ardhur te
ju prej Zotit tuaj një argument i qartë,
dhe Ne kemi zbritur te ju një dritë40  të
ndritshme.

176. Mandej, përsa u përket atyre, që e
besojnë Allahun dhe Atë e kapin
fuqimisht, Allahu do t'i shtjerë në
mëshirën dhe në hirin e  Tij dhe do t'i
udhëheqë rrugës së drejtë që i çon drejtë
tek Ai.

177. Ata të pyesin ty rreth një kalala (që
s'ka lënë fëmijë). Thuaju: Allahu ju jep
vendimin e Tij rreth atij. Nëse ndonjëri
vdes dhe ai s'ka fëmijë, por ka një
motër, atëherë ajo do të ketë gjysmën e
pasurisë që ka lënë ai; dhe nëse vdes ajo
(motër) dhe s'ka fëmijë, atëherë ai
(vëllai) do të jetë trashëgimtar i tërë
pasurisë së saj. Por, nëse ka dy motra,

40 Një Dritë e qartë referon Profetin e Shenjtë ose Kuranin.
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atëherë do të kenë dy të tretat e asaj
pasurie që ka lënë ai. Dhe nëse ndër
trashëgimtarët janë edhe vëllezërit,  dy
meshkuj  e dy motra ,  a tëherë  një
mashkulli do t'i takojë aq sa u takon dy
motrave. Allahu e shpjegoi këtë për ju
që të mos e humbni rrugën dhe Allahu e
di mirë gjithçka.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!.

2 .  O  j u  be s imta rë !  I  p lo t ë s on i
marrëveshjet  tuaja.  Po ju lejohen
kafshët, përveç atyre që ju përmenden
(në Kuran), me kusht që të mos bëni
gjuajtje gjatë procesit të Haxhillëkut.
Vërtet, Allahu dekreton çka dëshiron
Ai.

3. O ju besimtarë! Mos i përdhosni
Shenjat  e Allahut,1  as Muaj in e
Shenjtë, as kafshët e kurbanit,2  as
kafshët me qafore, të caktuara për
kurban, as ata njerëz që shkojnë në
drejtim të Shtëpisë së Shenjtë, duke
kërkuar mëshirën dhe pëlqimin e
Allahut. Dhe kur ta kryeni Haxhillëkun,
mund të gjahtoni. Dhe nuk duhet t'ju
nxisë armiqësia e një populli që ju
pengoi nga Xhamia e Shenjtë, të silleni
mizorisht ndaj tyre. Dhe ndihmojeni

Kjo Sure është zbritur në fazën e fundit të Medinës. Bashkë me Bismillahun ka 121 ajete. Po
ashtu edhe në këtë Sure përmendet eliminimi i kësaj dogme të të krishterëve se Shariati është
mallkim. Sureja e shtjellon temën se për zhvillimin dhe progresin fizik, moral dhe shpirtëror të
njeriut ka nevojë të sqarohen gjëra të lejuara (hallall) dhe jo të lejuara (haram), po përmenden
edhe disa ligje dhe hollësirat e tyre.
1 Shenjat e Allahut nënkuptojnë çdo gjë që shpie njeriun drejt dijes, që ka të bëjë me
ekzistencën e Zotit.
2 Hadja dhe Kalaida të dyja nënkuptojnë kafshët që sillen në Mekkë për kurban gjatë
Haxhillëkut.
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n j ë r i - t j e t r i n  n ë  b a mi r ë s i  e  n ë
devotshmëri, por mos e ndihmoni
njëri-tjetrin në mëkat e në armiqësi.3 
Dhe frikësohuni prej Allahut; vërtet
Allahu është ndëshkimdhënës i ashpër.

4. Ju ndalohet cofëtina dhe gjaku dhe
mishi i derrit dhe ajo (kafshë) që është
prerë në emër të dikujt pos emrit të
Allahut, dhe ajo që është e mbytur e që
është e vrarë me ndonjë vegël të
ndryshkur dhe që ka ngordhur duke u
rrëzuar nga lartësia, dhe që është shkyer
me brirë, dhe që e ka ngrënë ndonjë
egërsirë, përveç asaj të cilën e pretë ju
para se të ngordhte ajo, dhe ajo që është
e prerë për hir të idhujve. Dhe ju
ndalohet edhe shorti me shigjeta. Të
gjitha këto janë kundërvajtje. Sot
mosbesimtarët i kanë humbur të gjitha
shpresat për t'i sjellë dëm fesë suaj,
prandaj mos u frikësoni prej tyre, por
frikësohuni vetëm prej Meje. Sot e kam
përsosur për ju fenë tuaj4  dhe e kam
plotësuar ndaj jush favorin Tim, dhe
pëlqeva që feja Islame të jetë feja juaj.
Kurse ai që shtrëngohet nga uria, por jo
nga prirja e mëkatit (dhe han diçka nga

3 Ky është ai mësim fundamental që vë bazën e shëndoshë të një shoqërie.
4 Fjala Akmalto ka dalë nga fjala Ikmal (perfekt), dhe fjala Atmamto (Itmam) tregon përsosjen.
Këta janë dy emra infinitivë (të pacaktuar). I pari tregon cilësinë, kurse i dyti sasinë. Fjala e
parë tregon se doktrinat dhe besimet që ndikojnë pozitivisht në zhvillimin moral, fizik dhe
shpirtëror të njeriut, janë të përmendura në Kuran në formën e tyre perfekte, ndërsa fjala e dytë
tregon se çdo gjë që është e nevojshme për njeriun e për shoqërinë e tij, nuk mbeti jashtë
Kuranit.
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këto gjëra të palejuara), ta dijë se Allahu
i fal shumë (gabimet e shtrëngimit) dhe
është i Mëshirshëm.

5. Ata të pyesin ty se çka është bërë e
lejueshme për ta? Thuaju: Të gjitha
gjërat e pastra janë të lejueshme për ju,
dhe çka gjahtojnë për ju qentë a
shpendë gjuajtëse, të cilët i keni mësuar
për gjah, ashtu siç ju ka mësuar Allahu.
Pra, hani atë që e gjuajnë për ju dhe
përmendeni emrin e Allahut (para se ta
preni). Dhe frikësohuni prej Allahut,
vërtet Allahu është i shpejtë në qërimin
e hesapit.

6. Sot u bënë të lejueshme për ju të
gjitha gjërat e pastra. Dhe ushqimi i
Popullit të Librit është i lejueshëm për
ju, ndërsa ushqimi juaj për ta. Dhe janë
të lejueshme për ju gratë besimtare të
ndershme dhe gratë e ndershme prej
atyre, që para jush u është dhënë Libri,
me  k u s h t  q ë  t ë  l i d h n i  m e  t o
marrëveshjen e martesës dhe duke u
dhënë prikat e tyre, e jo për të bërë
kurvëri, e as duke bërë me to dashuri të
fshehtë. Dhe duke qenë besimtar kush e
pranon mosbesimin, puna e tij shkon
kot dhe në Ahiret ai do të jetë ndër ata
që pësojnë humbje.

7. O ju besimtarë! Kur çoheni për të
falur Namazin, i lani fytyrat5  tuaja dhe
duart tuaja deri në bërryla dhe bëni
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mes-ha (kokën e fërkoni me gishta të
lagur) dhe i lani këmbët tuaja deri te
noçkat. Dhe nëse jeni të papastër
(xhunbi), atëherë pastrohuni. Dhe nëse
jeni  të  sëmurë ose j eni  në rrugë
(mysafir), por kur jeni të papastër ose
njeri prej jush ka kryer nevojë natyrore
ose keni pasur marrëdhënie me gratë
tuaja dhe nuk gjeni ujë, atëherë bëni
tajemum, duke e prekur me duart tuaja
pluhurin e pastër dhe duke e fërkuar
mbi fytyrat e mbi duart tuaja. Allahu
nuk dëshiron që t'ju qesë në vështirësi,
por Ai dëshiron t'ju pastrojë dhe ta
përsosë dhuntinë e Tij për ju që të
bëheni mirënjohës.

8. Dhe kujtojeni mirësinë (favorin) e
Allahut  që e  bër i  ndaj  jush dhe
konventën që lidhi me ju atëherë kur ju
patët thënë: Ne dëgjuam dhe u bindëm.
Dhe frikësohuni prej Allahut, Allahu e
di mirë atë që është në gjokset tuaja.

9.  O ju besimtarë! Qëndroni  me
këmbëngulje për hir të Allahut duke
dëshmuar drejtësisht; dhe nuk duhet që
armiqësia e një populli t'ju nxisë ta
ndani padrejtësinë. Ndani gjithnjë
d r e j t ë s i n ë  s e  ë s h t ë  m ë  a f ë r
devotshmërisë. Dhe frikësohuni prej
Al l ahu t .  V ë r t e t ,  A l lahu  ë sht ë  i
Vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.
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10.  Allahu premton me ata  që e
pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
mira, se do të kenë falje dhe një
shpërblim të madh.

11. Dhe përsa u përket atyre, që janë
mosbesimtarë dhe të cilët i mohojnë
Shenjat Tona, do të jenë banorë të
xhehenemit.

12. O ju besimtarë! Kujtojeni mirësinë
(favorin) e Allahut që bëri ndaj jush, kur
një popull kishte vendosur t'ju sulmonte,
por Ai (Allahu) i frenoi duart e tyre.
Frikësohuni prej Allahut, dhe besimtarët
duhet të kenë mbështetje në Allah.

13. Dhe, pa dyshim, Allahu e mori një
konventë prej Bijëve të Izraelit; dhe Ne
k e mi  n g r i t u r  n ë  me s i n  e  t y r e
dymbëdhjetë liderë.6  Dhe Allahu u tha:
Vërtet, Unë jam me ju. Nëse falni
Namazin dhe paguani Zakatin dhe i
besoni Profetët  e Mi dhe u jepni
përkrahje, dhe i jepni Allahut një pjesë
nga pasuritë tuaja si hua, Unë me siguri
do t'i shlyej mëkatet tuaja dhe do t'ju
shpie në ato Kopshte ku rrjedhin
lumenj. Mirëpo, cili prej jush edhe pas
kësaj nuk beson, ai, pa dyshim, është
larguar nga rruga e drejtë.

14. Pra, për shkak se e kanë thyer

�

6 Me dymbëdhjetë liderë kuptohet dymbëdhjetë Profetë izraelitë që erdhën pas Musait.
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konventën e tyre, Ne i kemi mallkuar
dhe zemrat e tyre i kemi bërë gurë. Ata i
ndërronin fjalët (e Librit) nga vendi i
tyre dhe e harruan një pjesë të asaj për
të  ci lën u këshi l luan ata .  Dhe t i
vazhdimisht do të informohesh rreth
ndonjë tradhtie të tyre, përveç disave.
Pra, fali ata dhe përmbahu. Vërtet,
Allahu i do ata që sillen mirë ndaj të
tjerëve.

15.  Dhe  Ne e morëm konventën
(marrëveshjen) edhe prej atyre që thanë:
Ne jemi të krishterë. Mirëpo, edhe ata e
kanë harruar një pjesë të asaj për të
cilën u këshil luan. Pra , Ne kemi
shkaktuar armiqësinë dhe urrejtjen
reciproke në mes të tyre deri në Ditën e
Kiametit. Dhe Allahu së shpejti do t'ua
tregojë përfundimin e keq të dredhive të
tyre.

16. O populli i Librit! Ka ardhur te ju ai
Profet Yni që ju shpjegon qartazi shumë
gjëra (mësime), të cilat ju i fshihnit nga
Libri (juaj), dhe ka edhe shumë të tjera
që ai nuk ju përmend. Vërtet, ka ardhur
te ju prej Allahut një Dritë dhe një Libër
i qartë.

17. Me anën e të cilit Allahu i udhëheq
në drejtim të rrugëve të shpëtimit ata që
përpiqen ta ndjekin pëlqimin e Tij, dhe
me urdhërin e Vet i shpie në dritë, duke
i nxjerr nga errësirat; dhe i udhëheq
drejt rrugës së drejtë.
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18. Ata që thonë se Zoti është Masihu-
biri i Merjemes- bëjnë kufr (bëhen
mosbesimtarë). Thuaju: Nëse dëshiron
Allahu ta shkatërrojë Masihun - birin e
Merjemes, dhe nënën e tij dhe të gjithë
njerëzit që ekzistojnë në tokë, kush
mund ta pengojë Atë? Vetëm Atij i
takon mbretëria e qiejve dhe e tokës dhe
e gjithçkaje që ka në mes të tyre. Ai
krijon çka dëshiron, dhe Ai është i
Plotëfuqishëm për çdo gjë.

19. Jehuditë dhe të krishterët thonë: Ne
jemi bijtë e Allahut dhe të dashurit e
Tij. Thuaju, atëherë përse, pra, Ai ju
dënon për shkak të mëkateve tuaja? Jo,
por edhe ju jeni njerëz si të tjerët të cilët
i krijoi Ai. Allahu e fal atë, kë do Ai dhe
e ndëshkon atë, kë do Ai. Dhe Allahut i
takon mbretëria e qiejve dhe e tokës dhe
çka është në mes të tyre; dhe fundi i
fundit te Allahu do të kthehen të gjithë.

20. O Populli i Librit! Pa dyshim, pas
një pauze të gjatë të profetëve,  ka
ardhur te ju ai Profet Yni, i cili jua
sqaron (çështje më të rëndësishme), që
të mos thoni: S'ka ardhur te ne ndonjë
bartës i lajmeve të gëzueshme e as
ndonjë alarmues (profet). Pra, një bartës
i lajmeve të gëzueshme e një alarmues
ka ardhur te ju. Dhe Allahu ka fuqi të
bëjë çdo gjë.7 

7 Historia nuk na tregon se a kishte ardhur ndonjë Profet midis Isait a.s. (Krishtit) e Profetit të
Shenjtë s.a.v.s.
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21. Dhe kujtojeni kohën kur Musai
popullit të vet i tha: O populli im,
përkuj tojeni mirësinë (favorin) e
Allahut që bëri ndaj jush, kur i ngriti
Profetët në mesin tuaj dhe ju bëri
mbretër, dhe jua dha atë që Ai nuk ia
dhuroi asnjërit prej popujve të botës.

22. O populli im, hyni në Truallin e
shenjtë të cilin e ka caktuar Allahu për
ju dhe mos u ktheheni pas, sepse (në
këtë rast) do të ktheheni me humbje!

23. Ata thanë, o Musa, aty jeton një
popull rebel dhe tiran, dhe ne s'mund të
hymë në të, derisa ata të mos dalin
jashtë. Po, nëse ata dalin jashtë, ne do të
hymë aty.

24. Atëherë dy8  prej atyre burrave që
frikësoheshin dhe ndaj të cilëve Allahu
bëri mirësinë e Tij të veçantë, thanë:
Hyni në portë duke marshuar kundër
tyre, dhe kur një herë do të hyni në të,
me siguri do të jeni ngadhënjimtarë.
Dhe duhet të keni mbështetje në Allah,
nëse jeni besimtarë të vërtetë.

25. Ata thanë: O Musa, ne kurrë nuk do
të hymë aty, derisa ata janë aty. Pra,
shko ti dhe Zoti yt e të luftoni ju të dy,
ne do të rrimë të ulur këtu!

8 Nga dy veta kuptohen Musai dhe Haruni, sipas Kuranit, ndërsa sipas Biblës, Jashu dhe
Kalebi.
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26. Ai (Musa) tha: O Zoti im, unë s'kam
kontroll për askënd përveç vetes sime e
për vëllain tim, prandaj krijo një dallim
ndërmjet nesh dhe njerëzve rebelë.

27. Allahu tha: Vërtet kjo tokë (e
shenjtë) për ta është bërë haram për
dyzet vjet, ata do të bredhin të hutuar
nëpër tokë. Pra, mos u pikëllo për
njerëzit rebelë.

28. Dhe ti (o Muhammad) tregoju me
vërtetësi  rrëfimin e dy djemve të
Ademit,9  kur ata të dy ofruan një
kurban (sakrificë) dhe u pranua vetëm
kurbani i njërit prej tyre, kurse kurbani i
tjetrit nuk u pranua. I dyti i tha të parit,
unë me siguri do të të vras ty (për shkak
të xhelozisë). I pari iu përgjigj: Allahu e
pranon kurbanin vetëm prej njerëzve të
devotshëm.

29. Nëse e zgjate dorën tënde te unë me
qëllim që të më vrasësh, unë nuk do ta
zgjas dorën time në drejtim tënd që të të
vras ty. Unë frikësohem prej Allahut,
Zotit të universit (gjithësisë).

30. Unë dëshiroj që ti ta bartësh barrën
e mëkatit tim dhe të mëkatit tënd, dhe
kështu do të jesh ndër banorët e
xhehenemit, dhe ky është shpërblimi i
atyre që bëjnë keq.

9 Dy bijtë e Ademit në mënyrë figurative nënkuptojnë dy individë prej njerëzimit.
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31. Mandej, zemra e atij (kurbani i të
cilit nuk ishte pranuar) vendosi ta vrasë
vëllain e vet dhe ai e vrau dhe u bë njeri
ndër ata që pësojnë humbje.

32. Atëherë, Allahu dërgoi një sorrë që
e gërvishti tokën që t'i tregojë se si
duhet ta mbulojë kufomën e vëllait të
vet. Ai tha: Vaj për mua! A s'munda të
bëhem si  kjo sorrë që ta mbuloja
kufomën e vëllait tim! Atëherë, ai u bë
një ndër penduesit.

33. Për këtë arsye, Ne kemi shkruar për
Bijtë e Izraelit se kush vret ndonjë
person - i cili nuk ka vrarë askënd (të
pafajshëm) ose që nuk ka krijuar
çrregullim në vend - ai gjoja e ka vrarë
tërë njerëzimin; dhe kush e ruan jetën e
dikujt, ai gjoja e shpëton jetën e tërë
njerëzimit. Dhe Profetët Tanë erdhën
tek ata me Shenjat e hapura (të qarta),
por shumica prej tyre, edhe pas kësaj, e
teprojnë nëpër tokë.10 

34 .  Shpërb l imi  i  a tyr e ,  t ë  c i lë t
angazhohen në luftë kundër Allahut e të
Profetit të Tij dhe orvaten të krijojnë
çrregullim nëpër tokë, është të vriten
ose të kryqëzohen, ose t'u prihen duart e
këmbët e tyre nga ana e kundërtë, ose
duhet të dëbohen nga vendi. Ky do të

10 Me anë të këtij shembulli Zoti do të hedhë dritë mbi revoltën e izraelitëve që e shfaqën kur
erdhi një Profet në mesin e vëllezërve të tyre.
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jetë një poshtërim për ta në këtë botë
(poqe se dënohen në këtë mënyrë),
ndërsa në botën vijuese ata do të kenë
një ndëshkim të madh,

35. Pos atyre, të cilët pendohen (bëjnë
metani)11  para se t'i mposhtni ata. Pra,
ta dini se Allahu i fal shumë (mëkatet)
dhe është i Mëshirëshëm.

36. O ju besimtarë! Frikësohuni prej
Allahut dhe kërkoni mjetin për t'iu
afruar12  Atij dhe mundohuni në rrugën
e Tij që të korrni sukses.

37. Vërtet ,  nëse ata të cilët  janë
mosbesimtarë të kenë gjithçka që
ekziston nëpër tokë dhe aq më shumë që
ta paguajnë atë si dëmshpërblim për t'u
shpëtuar nga ndëshkimi i Ditës së
Kiametit, nuk do të pranohet prej tyre.
Dhe ata  do të kenë ndëshkim të
dhembshëm.

38. Ata do të dëshirojnë të dalin jashtë
Zjarrit, por kurrë s'mund të dalin dhe do
të kenë ndëshkim të vazhdueshëm.

39. Dhe përsa i përket vjedhësit e
vjedhëses, i presni duart e tyre në
shpagim të faj i t .13  Ky është një
ndëshkim prej Allahut dhe Allahu është

11 Fjala është për ata fajtorë politikë që pendohen dhe largohen nga rebelizmi.
12 Fjala vasila do të thotë: mjet, rang, gradë, mase, lidhje dhe marrëveshje (Lane).
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i Fuqishëm dhe i Mençur.

40. Dhe kush pendohet pasi ka bërë
padrejtësi ndaj vetes dhe e përmirëson
veten, atëherë, me siguri, Allahu do t'i
drejtohet atij me mëshirë. Vërtet, Allahu
fal shumë dhe është i Mëshirshëm.

41. A nuk e di ti se Allahu është Ai, të
cilit i takon mbretëria e qiejve dhe e
tokës? Ai e dënon atë, kë do Ai, dhe e
fal atë, kë do Ai. Dhe Allahu ka f'uqi të
bëjë çdo gjë që do Ai.

42. O Profet! Mos të bëjnë ty të
brengosur ata që përforcohen në mënyrë
të shpejtë në mosbesim, të cilët thonë se
ne besojmë, por, në realitet, zemrat e
tyre nuk e pranojnë besimin. Po ashtu
ka të atillë edhe prej jehudëve. Këta e
dëgjojnë gënjeshtrën vetëm për t'ua
përcjellë të tjerëve që s'kanë ardhur tek
ti. Ata i ndërrojnë fjalët e Zotit nga
vendi i tyre, pasi janë të vedosur në
vend, dhe (shokëve të vet u) thonë:
Nëse ju urdhërohet kështu, pranoni, dhe
nëse ju urdhërohet ndryshe, largohuni!
Dhe ti s'mund të bësh asgjë për atë, për
të cilin Allahu vendos ta sprovojë. Këta
janë të atillë që Allahu s'dëshiroi t'i
pastrojë zemrat e tyre. Ata do të kenë

13 Dënimi i përmendur në këtë ajet në dukje është shumë i vrazhdë, mirëpo për t'i ruajtur
miliona e miliona njerëz dhe për t'u siguruar një mjedis të shëndoshë dhe të sigurtë, është e
nevojshme të veprojmë në bazë të mësimit të këtij ajeti. Vërtet, ai është kirurgu i mirë që nuk
ngurron ta amputojë gjymtyrën e kalbur për ta shpëtuar tërë trupin.
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poshtërim në këtë botë dhe në botën
vijuese do të kenë një ndëshkim të
madh.
43 .  A ta  me  vëmend j e  dëgj o j në
gënjeshtra dhe gëlltisin me ëndje gjëra
të palejuara. Pra, nëse ata vijnë tek ti
(për gjykim), ke të drejë të gjykosh në
mes tyre ose të shmangesh prej tyre.
Nëse të shmangesh ti, ata s'mund të të
dëmtojnë ty fare. Dhe nëse gjykon ti
midis tyre, gjyko me drejtësi. Vërtet,
Allahu i  do ata  të c ilët  e ndajnë
drejtësinë.

44. Dhe si mund të të bëjnë ty gjykatës,
kur vetë e kanë Tevratin ku gjenden
g j y k i m e t  e  A l l a h u t ?  P r a p ë ,
megjithëkëtë, ata e kthejnë shpinën; dhe
ata me siguri nuk janë besimtarë.14 

45. Vërtet, Ne kemi zbritur Tevratin me
plot udhëzime e me dritë. Në bazë të të
cilit Profetët, që kanë qenë të bindur
ndaj Nesh, gjykonin për jehuditë. Po
ashtu (gjykonin me anë të tij) edhe
njerëzit e devotshëm15  të Zotit dhe
teologët të cilët ishin të detyruar ta
ruanin Librin e Allahut dhe që kanë
qenë kujdestarë ndaj tij. Prandaj, mos u
frikësoni prej njerëzve, por frikësohuni
vetëm prej Meje; dhe mos i shkëmbeni

14 Ajeti flet rreth sjelljeve të jehudëve ndaj Tevratit, se ata nuk e respektojnë atë si duhet.
15 Ahbar është shumësi i fjalës Hibr që do të thotë: njeriu i ditur prej jehudëve; njeriu i drejtë
dhe fisnik (Lane).
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me pak para ajetet e Mia. Dhe ata që
nuk gjykojnë me anë të asaj që e ka
zbri tur  Allahu,  j anë,  në real i te t ,
mosbesimtarë.

46. Dhe në të (Tevrat) Ne kemi shkruar
për ta (disa ligje të hakmarrjes): Jeta për
jetë, dhe syri për sy, dhe hunda për
hundë, veshi për vesh, dhe dhëmbi për
dhëmbë dhe për plagë të t jera ka
hakmarrje të barabartë. Dhe kush heq
dorë nga hakmarrja, kjo do të jetë një
shpagim vetë për mëkatet e tij. Dhe ata
që nuk gjykojnë sipas asaj që Zoti e ka
zbritur, e teprojnë.

47. Dhe Ne e kemi dërguar Isain, birin e
Merjemës, që t'i ndjekë gjurmët e atyre
Profetëve (të përmendur më lart), me
qëllim që ta realizojë atë që është në
Tevrat, të cilin e kemi zbritur para tij,
dhe Ne ia kemi dhënë Inxhilin (ungjill)
me plot (udhërrëfim) hidajet e me dritë
që e verifikonte atë (Tevratin) që e
kishte para vetes, dhe si një udhërrëfyes
e një këshillë për ata të cilët frikësohen
prej Allahut.

48. Pra le të gjykojë populli i Inxhilit
sipas asaj që Allahu e ka zbritur në të,
dhe ata që nuk gjykojnë sipas asaj, që e
ka zbriturAllahu, janë të pabindur.

49. Dhe Ne e kemi zbritur mbi ty këtë
Libër me plot  vërtetësi  dhe që i
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plotëson16  shkr imet  e  Libr i t  t ë
mëparshëm dhe që përkujdeset për të.
Prandaj, gjykoni në mes të tyre me anë
të atij (Libri) që Allahu e ka zbritur tek
ti, dhe mos i ndiq dëshirat e tyre të
ulëta, duke e lënë anësh atë vërtetësi që
ka ardhur tek ti. Për secilin prej jush
(sipas aftësive të tij shpirtërore) Ne
kemi caktuar një Ligj të qartë shpirtëror
(Sheriat) dhe një rrugë17  të qartë  për
çështje materiale. Dhe po të dëshironte
Allahu, do t'ju kishte krijuar në një
popull të vetëm, por Ai nuk bëri kështu
me qëllim që t'ju provojë me anë të këtij
(Libri) që ju është dhënë juve. Pra,
përpiquni të dilni përpara njëri-tjetrit
për të bërë punë të mira. Te Allahu do të
ktheheni ju të gjithë, atëherë Ai do t'ju
informojë rreth realitetit  të atyre
çështjeve për të cilat diferencoheshit ju.

50. Dhe gjyko ti, o Profet, midis tyre me
anë të atij (Libri) që Allahu ka zbritur
dhe mos i ndiq dëshirat e tyre të ulëta,
dhe ruaju që ata duke të futur ty në
ngatërresë, të mos të të largojnë ty nga
ai (diktim) që Allahu të ka diktuar ty.
Por, nëse e kthejnë shpinën, atëherë ta
dish se Allahu dëshiron t'i ndëshkojë ata
për hir të disa mëkateve të tyre. Dhe, pa

16 Muhemin do të thotë: dëshmitar, kontrollor dhe drejtuesi i çështjeve njerëzore e mbikëqyres
(Lane). Në këtë ajet Kurani u quajt mbikëqyrës ndaj Librave të mëparshëm me kuptimin se i
mban në vete të gjitha mësimet e mira e të dobishme të librave të mëparshëm.
17 Shi'a nënkupton ligjin fetar që i përfshin urdhëra e predikime, siç janë agjërimi, Namazi,
Haxhillëku etj (Lane). Minhaxh do të thotë manifestim, rrugë e hapur (Lane).
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dyshim, shumica prej njerëzve janë të
pabindur.

51. A dëshirojnë gjykimin e ditëve të
Injorancës? Dhe kush gjykon më mirë
se Allahu për një popull që ka një besim
të sinqertë. 

52. O ju besimtarë! Mos i bëni jehuditë
e të krishterët shokët tuaj! Ata janë
shokë (ndihmëtarë) të njëri-tjetrit. Dhe
cili prej jush i bën ata shok, është, pa
dyshim, një ndër ata. Vërtet, Allahu nuk
u tregon rrugën e suksesit atyre, të cilët
janë të padrejtë.18 

53. Dhe do t'i shohësh ata, në zemrat e
të cilëve është një sëmundje, se si
vrapojnë nga ata (mosbesimtarët) duke
thënë: Ne kemi frikë se mos po na godit
ndonjë fatkeqësi. Pra, ndoshta, Allahu
do ta sigurojë fitoren për ju ose do të
shkaktojë prej Vetes ndonjë ndodhi.
Atëherë ata do të pendohen për atë që e
mbanin të fshehtë në zemrat e tyre.

54. Dhe ata që janë besimtarë do të
thonë: A qenkan këta që janë betuar
solemnisht në emër të Allahut se janë
me ju? Veprat e tyre shkuan kot dhe ata
kanë pësuar humbje.

18 Ajeti nuk e ndalon besimtarin që të sillet mirë ndaj jehudëve e ndaj të krishterëve, por e
ndalon të ketë marrëdhënie intime me ata  të cilët janë në luftë me myslimanët.
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55. O ju besimtarë, kush prej jush
largohet nga feja e vet, le ta dijë ai se
Allahu së shpjeti do të sjellë një popull
tjetër, të cilin Allahu do ta dashurojë,
dhe ata do ta dashurojnë Allahun. Ata
do të jenë të butë ndaj besimtarëve, por
të ashpër ndaj mosbesimtarëve. Ata do
të bëjnë xhihad në rrugën e Allahut dhe
ata nuk do të frikësohen prej mallkimit
të asnjë mallkuesi. Kjo është dhurata
dhe bekimi i Allahut, që Ai  ia jep atij
që e do Ai. Allahu është Bekimdhënës i
madh dhe i Ditur.

56. Pa dyshim, ndihmëtari juaj është
vetëm Allahu dhe Profeti i Tij dhe ata
besimtarë  që fal in  Namazin dhe
paguajnë Zakatin dhe që e adhurojnë
vetëm Allahun (janë monoteistët e
vërtetë).

57. Dhe ata që i bëjnë miq Allahun dhe
Profetin e Tij dhe besimtarët, ta dinë se
grupi i Allahut gjithnjë del ngadhënjyes.

58. O ju besimtarë! Mos i merrni për
shokë ata, të cilëve u është dhënë Libri
para jush dhe që e marrin fenë tuaj për
tallje e për dëfrim, dhe as mosbesimtarët
e tjerë. Dhe frikësohuni vetëm prej
Allahut, nëse jeni besimtarë të vërtetë.

59. Edhe ata që kur i thërrisni për
Namaz, e marrin atë për tallje e për
zbavitje. Kjo vjen  për shkak se ata janë
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njerëz që s'kanë mend.

60. Thuaj: O populli i Librit, a neve na
akuzoni vetëm se e besojmë Allahun
dhe atë (diktim) që është zbritur te ne
dhe atë që është zbritur para nesh? E
vërteta qëndron në faktin se shumica
prej jush janë njerëz të prishur (rebelë).

61. Thuaj: A t'ju informoj rreth atyre,
shpërblimi i të cilëve tek Allahu është
më i keq se ky?  Të tillë janë ata të cilët
Allahu i ka mallkuar dhe e ka shprehur
zemërimin e Tij ndaj tyre dhe që i ka
bërë majmunë dhe derra, dhe të cilët e
kanë adhuruar shejtanin. Të tillët janë
më të këqinj për nga pozita dhe më të
humbur nga rruga e drejtë.19 

62. Dhe kur vijnë te ju, thonë: Ne
besojmë. Por, në realitet, ata kanë hyrë
në mesin tuaj me mosbesim dhe ashtu
kanë dalë. Dhe Allahu e di shumë mirë
atë që fshehin ata.

63. Dhe ti i sheh, shumica prej tyre, se
shkojnë me vrap në drejtim të mëkatit
dhe në drejtim të shkeljes së ligjeve dhe
për të ngrënë gjëra të palejuara. Kjo
praktikë e tyre, me të vërtetë, është
shumë e keqe.

64. Përse njerëzit hyjnorë dhe dijetarët

19 Fjalët majmunë dhe derra  janë  përdorur me kuptin të figurshëm.
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nuk i ndalojnë ata që të mos flasin
gënjeshtra dhe të mos hanë gjëra të
palejuara? Pa dyshim, ishte shumë keq
që e  praktikonin ata.

65. Jehuditë thonë se dora e Allahut
është e mbyllur (ngushtuar). Por, për
shkak të asaj që thonë ata, do të mbyllen
(ngushtohen) vetë duart e tyre, dhe ata
do të mallkohen. Përkundrazi, të dy
duart e Tij (Allahut) janë të hapura. Ai
shpenzon siç dëshiron Ai. Dhe ajo që
zbret tek ti prej Zotit tënd me siguri do
t'i shtojë shumë prej tyre në rebelizëm e
në mosbesim. Dhe Ne kemi gdhendur
ndërmjet tyre armiqësi e urrejtje deri në
Ditën e Kiametit. Kurdoherë ata  ndezin
zjarr për luftë, Allahu e shuan atë. Dhe
ata orvaten të krijojnë çrregullim nëpër
tokë, dhe Allahu nuk i do ata që krijojnë
çrregullim.

66. Dhe po të kishte pranuar besimin
Populli i Librit dhe të bëheshin të drejtë,
Ne me siguri do t'i kishim larguar të
këqijat prej tyre dhe do t'i kishim futur
në Kopshtet e bekimeve të llojllojshme.

67. Dhe po ta kishin mbajtur Tevratin e
Inxhilin dhe atë që është zbritur tek ti
prej Zotit të tyre, ata, me të vërtetë, do

20 Këto fjalë tregojnë se 1. ata do të kenë bekimet e dhuntitë Hyjnore dhe komunikim me
Zotin, po ashtu edhe përparim botëror. 2. ata jo vetëm që do të kenë shirat e kohshme, por edhe
toka do t'u japë prodhimin e saj.
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të kishin ngrënë gjëra të mira20  nga ana
e sipërme e tyre e nga nënkëmbët e tyre.
Në mes të tyre ka disa njerëz që ecin
rrugën e mesme, por shumica prej tyre
janë keqbërës.

68. O Profet! Ia përcjell mirë e mirë
popullit çka ka zbritur tek ti prej Zotit
tënd; dhe nëse ti nuk do të veprosh
kështu, kjo do të thotë se gjoja nuk e ke
përcjellë Mesazhin e Tij. Dhe Allahu do
të të ruajë ty nga sulmet e njerëzve.
Vërtet, Allahu nuk ua tregon rrugën e
suksesit  mosbesimtarëve.

69. Thuaj: O Popull i Librit, ju nuk
qëndroni mbi ndonjë bazë të mirë,
derisa nuk do të mbani Toratin e
Inxhilin dhe atë që ka zbritur te ju prej
Zotit tuaj. Dhe, vërtet, çka ka zbritur
prej Zotit tënd, do t'i shtojë shumë prej
tyre në rebelizëm dhe në mosbesim. Pra,
mos u mërzit për popullin mosbesimtar.

70. Vërtet, kush prej besimtarëve, prej
jehudëve, prej  sabive, dhe prej të
krishterëve e beson Allahun dhe beson
në Ditën e Fundit dhe bën vepra të mira,
këta nuk do të kenë as frikë (për të
ardhmen) e as nuk do të pikëllohen (për
të kaluarën).

71. Vërtet, Ne kemi marrë një konventë
prej Bijëve të Izraelit dhe Ne i kemi
dërguar disa profetë tek ata. Mirëpo, sa
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herë që u erdhi ndonjë Profet me atë
mësim, që nuk e pëlqenin zemrat e tyre,
atëherë ata e përgënjeshtronin një grup
(profetësh),  ndërsa  grupin t j e tër
(profetësh) e kundërshtonin tiranisht.

72. Dhe ata kanë menduar se me këtë
nuk do të krijohej ndonjë çrregullim,
prandaj u bënë të verbër e të shurdhër.
Mandej ,  Al lahu  duke  e  p ranua r
pendimin e tyre, iu drejtua me mëshirë,
mirëpo shumica prej tyre prapë mbetën
të verbër e të shurdhër. Dhe Allahu e
dinte mirë atë që bënin ata.

73. Me të vërtetë, ata janë mosbesimtarë
që thonë: Allahu është Masihu, biri i
Merjemës. Ndërsa Masihu vetë tha: O
Bij të e Israeli t, adhurojeni vetëm
Allahun, i cili është Zoti im dhe Zoti
juaj. Vërtet, ai që i shoqëron ndonjë
partner Allahut, e bën haram për vete
xhenetin, dhe xhehenemi do të jetë
vendbanimi i tij. Dhe keqbërësit nuk do
të kenë asnjë ndihmëtar.

74. Ata janë me të vërtetë mosbesimtarë
që thonë: Allahu është një nga ata të tre.
Por s'ka Zot tjetër pos Allahut Një. Dhe
nëse ata nuk heqin dorë nga ajo që
t h o n ë ,  a t ë h e r ë  n j ë  n d ë s h k i m i
pikëllueshëm do t'i godasë ata prej tyre
që e përqafuan mosbesimin.21 

21 Doktrina fundamentale e krishterizmit se Zoti, djali dhe Shpirti i Shenjtë janë një (Triniteti).
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75. Përse nuk i drejtohen Allahut
(pendohen) e të kërkojnë falje prej Tij,
kur Allahu i fal shumë (mëkatet) dhe
është i Mëshirshëm?

76. Masihu, biri i Merjemes, ka qenë
vetëm një profet. Të gjithë profetët që
kanë qenë para tij kanë vdekur. Dhe
nëna e tij ishte e virtytshme. Ata të dy
hanin ushqim. Vëreni se si i shpjegojmë
Ne argumentet për të mirën e tyre, dhe
vëreni se si devijojnë ata!22 

77. Thuaj: A adhuroni në vend të
Allahut atë që s'ka fuqi t'ju bëjë dëm ose
t'ju sjellë ndonjë dobi? Kurse Allahu
është Ai i cili është i Gjithëdijshëm dhe
i Gjithëdëgjueshëm.23 

78. Thuaj: O Popull i Librit, mos i
tejkaloni padrejtësisht kufijtë lidhur me
çështjet e religjionit tuaj (mos punoni
me egzagjerim), as mos i  ndiqni
dëshirat e ulëta të atyre që vetë më parë
kanë qenë të humbur, dhe që i devijuan
shumë njerëz të tjerë dhe të cilët
devijuan nga rruga e drejtë.

22 Ajeti paraqet një numër të madh argumentesh kundër doktrinës se Krishti është Zot: 
1) Ai s'ka qenë profet më i mirë ose më i madh prej të gjithë profetëve; 
2) Ai u lind nga barku i nënës, gjë që tregon qartë se ai ishte vetëm një njeri; 
3) Ai nuk ishte i përjashtuar nga ligji i natyrës se secili njeri do të shijojë vdekjen dhe 
4) Ai hante bukën, gjë që dëshmon se ishte një qenie njerëzore.
23 Krishti s'kishte fuqi t'i bënte dëm dikujt a t'i jepte dobi atij. Ai as nuk ishte në gjendje t'i
dëgjonte lutjet e të tjerëve e t'i ndihmonte. Sipas Biblës ai vetë e luste Zotin: O Zot shpëtomë
nga kjo vdekje e mallkuar!
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79. Ata (prej Bijëve të Israelit) që nuk e
kanë pranuar besimin (që treguan
arrogancën), u mallkuan nga gjuha e
Daudit dhe e Isait, birit të Merjemes.
Kjo ngjau për shkak se ata kanë qenë të
padëgjueshëm dhe se i tejkalonin
kufijtë.24 

80. Ata nuk e ndalonin njëri-tjetrin nga
padrejtësia që bënin. Vërtet, çka bënin
ata, e bënin shumë keq.25 

81. Ti do t'i shohësh se shumica prej
tyre i marrin mosbesimtarët për shokë.
Vërtet, është shumë e keqe ajo që e
kanë dërguar përpara për veten e tyre. Si
rezultat i kësaj Allahu u hidhërua me ta,
dhe ata do të mbeten për një kohë
shumë të gjatë në vuajtje (dënim). 

82. Dhe po ta kishin besuar Allahun dhe
(këtë) Profetin dhe atë që ka zbritur te
ky  (p rofe t ) ,  nuk  do  t ' i  mer rn in
(mosbesimtarët) ndihmëtarë të tyre,
mirëpo shumica prej  tyre janë të
padëgjueshëm.

83. Ti, me të vërtetë, do të shohësh se
armiqtë më të ashpër të besimtarëve
janë jahuditë dhe idhujtarët. Dhe ti do të

24 Prej të gjithë Profetëve israelitë Daudi dhe Krishti  vuajtën më së shumti nga duart e
jahudëve. E kryqëzuan Krishtin dhe Daudin e munduan. Vuajtjet dhe mjerimi i Daudit
reflektohen qartë në Psalmet e tij.
25 Një ndër mëkatet e jahudëve që shkaktoi zemërimin e Zotit, ishte se ata nuk e ndalonin
njëri-tjetrin nga veprat e këqija e nga padrejtësia.
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shohësh se dashamirë më të afërt për
besimtarët janë ata që thonë se ne jemi
të krishterë. Kjo vjen për arsye se në
mesin e tyre ka dijetarë26  dhe murgj
dhe se ata nuk shprehin arrogancë.

210
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26 Kisisë do të thotë: dijetarë të krishterë. Rohbanë do të thotë: murg, jeremi fetar, njeriu i
devotshëm dhe i dedikuar për shërbim të manastirit.
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84. Dhe kur ata e dëgjojnë këtë (Kuran)
që i është zbritur (këtij) Profetit, ti (o
dëgjues) sheh se si sytë e tyre derdhin
lotë, për shkak se kanë njoftuar të
vërtetën. Ata thonë: O Zoti ynë, ne e
kemi pranuar besimin, pra na shkruaj
neve ndër dëshmitarët.

85. Dhe ata thonë: Përse të mos e
besojmë ne Allahun dhe atë vërtetësi që
erdhi te ne, kur ne dëshirojmë sinqerisht
që Zoti ynë të na fusë neve ndër njerëzit
e  virtytshëm!

86. Pra, Allahu për shkak të asaj që
thonë ata, do t'u japë ato Kopshte ku
rrjedhin lumenj. Aty do të jetojnë
pë rgj i t hmonë ,  dhe  i  t i l l ë  ë sh t ë
shpërblimi i bamirësve.

87. Dhe ata që nuk e pranojnë besimin
dhe i mohojnë Shenjat Tona, janë
banorët e xhehenemit.

88. O ju besimtarë! Mos i bëni të
palejueshme (haram) ato gjëra të pastra,
të cilat Allahu i bëri të lejueshme
(hallall) për ju, dhe mos e teproni.
Vërtet ,  Allahu nuk i  do ata që e
teprojnë.

89. Dhe hani gjëra të lejueshme dhe të
pastra  prej  asaj  që Allahu ju ka
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furnizuar. Dhe frikësohuni prej Allahut,
të cilin e besoni ju.

90. Allahu nuk do t'ju dënojë për shkak
të betimeve tuaja të kota (të paqëllimta),
por do t'ju dënojë për shkak të thyerjes
së betimeve të sinqerta (të cilat i bëni
me zemër të vërtetë dhe i prishni
qëllimisht). Pra, kompensimi (i thyerjes
së betimeve të sinqerta) i tyre është t'u
jepet ushqim dhjetë personave të varfër
- ushqim mesatar me të cilin e ushqeni
familjen tuaj, ose t'u jepni rroba, ose të
lironi një rob, por kush s'ka mundësi (të
lirojë rob), duhet të agjërojë tri ditë. Ky
është kompensimi i betimeve tuaja që
keni bërë ju, kur i thyeni (dhe nuk i
plotësoni). Dhe ruajini betimet tuaja.
Kështu Allahu i shpjegon për ju ajetet e
Tij, që të bëheni mirënjohës.

91. O ju besimtarë! Alkoli, bixhozi dhe
idhujt dhe falli me shigjeta janë vepra të
urrejtshme të shejtanit. Pra, ruajuni prej
secilës prej tyre që të korrni sukses.

92. Shejtani dëshiron vetëm që me anë
të alkolit  e të bixhozit  të krijojë
armiqësi dhe urrejtje ndërmjet jush, dhe
t'ju ndalojë të kujtoni Allahun dhe të
faleni Namazin. Pra, a mund të hiqni
dorë (prej të gjitha këtyre veprave të
këqija)?

93. Dhe binduni para Allahut dhe para
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Profetit, dhe kini kujdes (të rrini larg
veprave të ndyta). Por, nëse do të
ktheheni  mbrapa (pas kësaj vërejtjeje),
atëherë ta dini se obligimi i profetit
Tonë është vetëm ta përcjellë qartazi
mesazhin.

94. Ata që e pranojnë besimin dhe bëjnë
vepra të mira nuk do të kenë mëkat për
shkak të asaj që hanë, derisa ata e
zbatojnë devotshmërinë dhe besimin
dhe bëjnë vepra të mira, dhe mandej
përforcohen më shumë në devotshmëri e
në besim, e mandaj përforcohen edhe
më shumë në devotshmëri (ruhen prej
mëkateve) dhe bëjnë vepra të mira.
Vërtet, Allahu i do ata që bëjnë vepra të
mira.

95. O ju besimtarë! Allahu me siguri do
t'ju provojë me anë të ndonjë gjahu që e
mbërrijnë duart dhe shigjetat tuaja, me
qëllim që Allahu t'i veçojë ata të cilët
frikësohen prej  Ti j  në vetmi (në
fshehtësi). Pra, kush, pas këtij urdhëri,
do ta teprojë, do të ketë një dënim të
dhembshëm.

96. O ju besimtarë! Mos bëni gjueti, kur
jeni në pozitën e Ehramit (Haxhillëkut).
Dhe kush prej jush mbyt qëllimisht,
duhet  ta  pr esë  (për  ku rban) ,  s i
kompensim, një kafshë si ajo (që e ka
mbytur) dhe që çohet në Kabe (për
kurban), siç të gjykojnë dy vetë të drejtë

�
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prej jush. Mirëpo, nëse ai s'ka mundësi
(të ofrojë kurbanin), atëherë duhet t'u
japë ushqim, si  kompensim, disa
personave të varfër ose të agjërojë disa
ditë që ta shijojë dënimin e veprës së tij.
Çka ka ndodhur në të kaluarën, Allahu e
fali atë. Por, kush e përsërit, Allahu do
ta dënojë atë.  Dhe Allahu është i
Fuqishëm dhe Dënimdhënës (për veprat
e këqija).

97. Për dobinë tuaj dhe të udhëtarëve ju
lejohet peshkimi në det dhe ushqimi i
deti t.  Por, derisa jeni  duke kryer
Haxhillëkun, ju ndalohet të gjahtoni në
tokë. Dhe frikësohuni prej Allahut tek i
cili do të tuboheni ju të gjithë.

98. Allahu e bëri Kabenë, Shtëpia e
Shenjtë, mjet të ngritjes (religjioze dhe
e k o n o mi k e )  s ë  p ë r h e r s h m e  t ë
njerëzimit, po edhe Muajin e Shenjtë,
kurbanet dhe kafshët, në qafat e të
cilave janë të vëna qaforet (e kurbanit).
Kjo (vërejtje) është për shkak se ta dini
se Allahu e di gjithçka që është në qiej e
që është në tokë dhe se Allahu e di mirë
çdo gjë.

99. Ta dini se Allahu është i ashpër për
nga ndëshkimi dhe se Allahu fal shumë
dhe përherë është i Mëshirshëm.

100. Profeti ka për detyrë vetëm ta
përcjellë Mesazhin. Dhe Allahu e di çka
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zbuloni ju dhe çka fshihni ju.

101. Thuaj: e keqja (e papastra) dhe e
mira (e pastra) nuk mund të barazohen,
sadoqë të pëlqen ty bollëku i të këqijave
(të papastrave). Pra, frikësohuni prej
Allahut, o ju të mençur, që të korrni
sukses.

102. O ju besimtarë! Mos bëni pyetje
rreth atyre gjërave të cilat nëse ju
shp j ego hen ,  do  t ' j u  sh kakto j n ë
shqetësim. Po, nëse do të bëni pyetje
gjatë asaj kohe kur Kurani është duke
zbritur, do t'ju sqarohen. Allahu vetë u
ndal t'i përmendë. Dhe Allahu fal shumë
dhe është shumë i Përmbajtur.27

103. Përpara jush një popull ka pyetur
rreth çështjeve të tilla, por kur morën
përgjigje, refuzuan t'i pranonin.

104. Allahu nuk ka dhënë urdhër për të
krijuar ndonjë Bahirë28  e as ndonjë
Saibë29   e as ndonjë Vasilë30   dhe as
ndonjë Ham,31  por ata të cilët janë
mosbesimtarë tri l lojnë gënjeshtra
kundër Allahut, dhe shumica prej tyre

Hadithët, të thënat e Profetit të Shenjtë.
28 Bahira emri i dhënë prej paganëve arabë deves (femër) që ka pjellë dhjetë (këlyshë) e
mandej i prenin veshët. Pastaj e linin të lirë dhe  nuk përdorej më as për ngarkim  e as për
udhëtim. Ajo u dedikohej Zotave të tyre.
29 Saiba deveja që lirohet të shkojë tek uji dhe të kulloset, pasi pjell pesë.
30 Vasila edhe ky ishte një zakon i kohës së injorancës. Kur ndonjë dele pilte mashkull e femër
së bashku, nuk prehej që të mos trazohet njëra për shkak të tjetrës.

�
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nuk e shfrytëzojnë mendjen e tyre.

105. Dhe kur atyre u thuhet: Ejani tek
ajo që Allahu e ka zbritur (diktuar) dhe
ejani në drejtim të Profetit, ata thonë:
Mjafton për ne (ai mësim) që e kemi
gjetur nga baballarët tanë. Qysh,
megjithëse baballarët e tyre s'kishin as
dije e as s'kanë qenë në rrugë të drejtë!

106. O ju besimtarë! Kini kujdes ndaj
vetvetes. Kur do të përudheni ju, atëherë
paudhësia e askujt nuk do t'ju bëjë dëm.
Tek Allahu do të ktheheni ju të gjithë,
atëherë Ai do t'ju tregojë rreth asaj që
bëni ju.

107. O ju besimtarë! Kur i afrohet
dikujt prej jush koha e vdekjes (dhe ai
dëshiron ta diktojë testamentin), atëherë
duhet të caktoni dy dëshmitarë të drejtë
prej jush (nga të afërmit). Po, nëse jeni
në udhëtim dhe ju afrohet momenti i
vdekjes, atëherë mund të caktoni dy
dëshmitarë të tjerë që nuk ju takojnë
juve  ( jo  fa re f i s) .  I  nda ln i  t ë  dy
(dëshmitarët) pas ndonjë Namazi për të
dhënë dëshmi. Dhe nëse keni dyshim
lidhur me dëshminë e tyre, ata duhet të
bëjnë be në emër të Allahut duke thënë:
Ne nuk kemi ndër mend të fitojmë diçka
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31 Ham deveja racore që polli dhjetë. Ajo nuk përdorej për ngarkim e as për udhëtim dhe as ajo
nuk pengohej që të kulloste e të pinte ujë. Arabët kanë pasur zakon t'i lironin këto për nder të
idhujve të tyre.
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(nga kjo dëshmi), sadoqë personi i
dëshmuar është farefisi ynë, dhe ne nuk
do ta fshehim dëshminë për të cilën
Allahu na këshilloi. Vërtet, në këtë rast
(nëse e fshehim dëshminë) ne do të jemi
mëkatarë.

108. Por, nëse zbulohet më vonë se të
dy dëshmitarët kanë bërë faj (kanë
ndërruar testamentin),  atëherë dy
persona të tjerë (prej trshëgimtarëve), të
drej tën e të cilëve e dëmtuan dy
dëshmitarët e parë, duhet të ngrihen
kundër atyre dëshmitarëve. Dhe ata të
dy dëshmitarë, duke bërë be në emër të
Allahut, të thonë: Vërtet, dëshmia jonë
është më besnike e më e vërtetë se
dëshmia e dy të parëve, dhe ne në asnjë
mënyrë nuk kemi bërë ndonjë teprim në
dëshminë tonë. Nëse kemi bërë kështu,
do të jemi ndër mizorët.

109. Kjo mënyrë do t 'u japë rast
(dëshmitarëve të parë) që të japin
dëshmi sipas faktit, ose të frikësohen se
betimet e tyre do të thyhen pas betimeve
t ë  d ë s h mi t a r ë v e  t ë  t j e r ë .  D h e
frikësohuni prej Allahut dhe dëgjojeni
Atë. Dhe Allahu nuk u tregon rrugë të
drejtë njerëzve të padëgjueshëm.

110. Kujtojeni ditën kur Allahu do t'i
tubojë Profetët dhe do t'u thotë: Çfarë
përgjigje ju është dhënë? Ata do të
thonë: Ne s'kemi dijen e vërtetë. Vetëm
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Ti je që i di të gjitha fshehtësitë.

111. Kur Allahu tha: O Isa, biri i
Merjemes, kujtoje mirësinë Time që e
bëra ndaj teje e ndaj nënës sate, kur Unë
të ndihmova ty me anë të Shpirtit të
Shenjtë. Ti bisedoje me njerëzit në
moshën e djepit dhe në atë të pjekurisë;
dhe kur të kam mësuar ty Librin dhe
urtësinë dhe Tevratin e Inxhilin; dhe me
anë të urdhërit Tim ti e krijoje krijesën
nga dheu si krijon zogu, mandej fryje në
të një shpirt të ri dhe ajo (krijesë) me
anë të urdhërit Tim bëhej një qenie
fluturake; dhe ti me anë të urdhërit Tim
e shëroje të verbërin dhe të sëmurin me
gërbulë; dhe (kujtoje) kur me urdhërin
Tim i ngjallje (shpirtërisht) të vdekurit,
dhe (kujtoje) kur i largova prej teje Bijtë
e Israelit (që tentonin të të vrisnin ty),
dhe (kujtoje) kur ti erdhe tek ata me
argumentet e qarta, mosbesimtarët prej
tyre thanë: Kjo nuk është diçka tjetër
veçse magji e hapur.32 

112. Dhe kujtoje mirësinë Time kur
dishepujve u kumtova: Besomëni Mua
dhe Profetin Tim. Ata thanë: Ne
besojmë dhe dëshmo Ti se ne jemi të
bindur.

113. Dhe kujtoje kohën kur dishepujt

32 Të folurit në moshën e fëmijërisë nënkupton se ai (Krishti) fliste fjalë urtësie e të logjikshme
në fëmijëri.

�
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thanë: O Isa, biri i Merjemes, a ka fuqi
Zoti yt të zbresë prej qiellit një sofër
plot ushqim? Ai tha: Frikësohuni prej
Allahut, nëse jeni besimtarë të vërtetë.

114. Ata thanë: Ne dëshirojmë të hamë
prej asaj që zemrat tona të qetësohen
dhe që të marrim vesh se ti na ke folur
të vërtetën, dhe që të jemi dëshmitarë
për këtë.

115. Isai, biri i Merjemes, tha: O Allah,
Zoti ynë, zbrite për ne prej qiellit një
sofër plot ushqim që të jetë një festë për
të parët tanë e për pasardhësit tanë, dhe
të jetë një Shenjë prej  Teje;  dhe
furnizona me ushqim, sepse Ti je
furnizuesi më i mirë prej të gjithë
furnizuesve!

116. Allahu tha: Vërtet, Unë do ta zbres
për ju, por cili prej jush do të dalë
mosmirënjohës (pas zbritjes së asaj
sofre), Unë, me siguri, do t'i dënoj ata
me një dënim me të cilin s'do të dënoj
asnjë popull në botë.

117. Dhe kur Allahu tha: O Isa, biri i
Merjemes,  a u pate thënë njerëzve: Më
merrni mua dhe nënën time si dy zota,
pos Allahut? Ai u përgjigj: Ti je i
Shenjtë, s'më ka hije të them diçka për
çka s'kam të drejtë. Po të kisha thënë
këtë, Ti me siguri e di dhe Ti e di çka
ka në zemrën time, mirëpo unë s'e di

�
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çka mban Ti në zemrën Tënde. Vetëm
Ti i di shumë mirë të gjitha fshehtësitë e
së padukshmes.

118. Unë nuk u kam thënë asgjë pos
asaj që më ke urdhëruar Ti - adhurojeni
Allahun,33   Zotin tim dhe Zotin tuaj.
Dhe unë kam qenë dëshmitar mbi ata
derisa isha në mesin e tyre, por kur Ti
më more shpirtin (më dhe vdekje),
mbete Ti mbikëqyrës i tyre dhe Ti je
Dëshmitar i çdo sendi.34  

119. Nëse Ti do t'i dënosh, ata janë
robët e Tu; dhe nëse i fal ata, Ti, me të
vërtetë, je i Fuqishëm dhe i Mençur.

120. Allahu tha: Kjo është ajo ditë kur
vetëm njerëzve të  vër te të  do  t 'u
ndihmojë vërtetësia e tyre. Atyre do t'u
jepen kopshte ku rrjedhin lumenj dhe
aty do të jetojnë përgjithmonë. Allahu
është i kënaqur me ta dhe ata janë të
kënaqur me Të. Ky, pa dyshim, është
një sukses i madh.

121. Allahut i takon mbretëria e qiejve
dhe e tokës dhe e gjithçkaje që është në

33 Krishti u predikonte ndjekësve të tij që të adhurojnë vetëm një Zot.
34 Derisa ishte i gjallë Krishti, ai kujdesej për besimtarët e vet që të mos devijojnë nga rruga e
drejtë, por pas vdekjes së vet ai s'di për besimet e për veprimtaritë e tyre. Po të ishte i gjallë, ai
nuk do të thoshte në këtë mënyrë. Edhe ky ajet vërteton qartë se Isai a.s. ka vdekur dhe nuk
është i gjallë, siç mendojnë disa myslimanë të sotëm. Me një fjalë Isai a.s. (nauzobillah) gënjen
para allahut, kur thotë se ai nuk e di gjë rreth ithtarëve të vet. Nëse ai është i gjallë, atëherë ai
patjetër e di gjendjen, besimin dhe besnikërinë e tyre.
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%� HI $ �J7Fmes të tyre, dhe Allahu ka fuqi të bëjë
gjithçka.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Të gj itha lavdërimet i  takojnë
Allahut, i cili i krijoi qiejtë dhe tokën
dhe i krijoi errësirat dhe dritën, prapë
ata që janë mosbesimtarë i shoqërojnë
partnerë Allahut!

3. Ai është Allah që ju ka krijuar nga
dheu dhe mandej Ai caktoi një afat (për
jetën e botës), dhe ka edhe një afat
tjetër,1   të cilin e di vetëm Ai (koha e
dënimit). Prapë, dyshoni ju!

4. Dhe në qiej e në tokë është vetëm ai
Allah, i cili i di fshehtësitë2   tuaja dhe e
di edhe atë që zbuloni ju dhe atë që bëni
ju.

5. Dhe atyre nuk u vjen ndonjë Shenjë
nga Shenjat  e Zotit të tyre, por i
shmangen.
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Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 166 ajete. Në Sure të mëparshme,
është dhënë eliminimi i dogmave të gabuara të të krishterëve, kurse në këtë Sure jepet
eliminimi i dogmave të feve jo israiliane, siç është Zoroastrizmi, që kanë besim se drita dhe
errësira kanë Zota të veçantë. Përveç kësaj, përmenden argumente rreth vërtetësisë së Hazreti
Muhammedit s.a.v.s.
1 Afati i parë e tregon jetën individuale, kurse afati i dytë jetën e universit.
2  Kjo do të thotë se dija e Zotit përfshin tërë universin.
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6. Pra, ata e përgënjeshtruan edhe
vërtetësinë e përsosur (Kuranin), kur u
erdhi. Por, së shpejti do të marrin vesh
plotësimin e atyre lajmeve, rreth të
cilave përqeshnin.

7. A nuk e dinë ata se sa popuj3   (breza)
Ne i kemi shfarosur para tyre, të cilëve
Ne u kishim dhënë nëpër tokë forcë aq
të madhe sa që nuk jua kemi dhënë
juve. Ne kemi dërguar mbi ata retë duke
lëshuar shi të rrëmbyeshëm dhe krijuam
ato rrëke që rridhnin në prehrin e
vendbanimeve të tyre. Mandej, Ne për
shkak të mëkateve të tyre, i  kemi
shfarosur, dhe pas tyre kemi krijuar një
brez të ri.

8. Dhe sikur të kishim zbritur Ne mbi ty
një shkrim në formë të ndonjë skripti, të
cilin ata e preknin edhe me duart e tyre,
prapëseprapë mosbesimtarët doemos do
të thoshin: Kjo nuk është diçka tjetër
përveç një magji e hapët.

9. Dhe do të thoshin: Përse nuk i është
zbritur atij ndonjë engjëll? 4   Mirëpo,
po të kishim zbritur Ne ndonjë engjëll,
puna e tyre do kishte marrë fund dhe
nuk do t'u jepej ndonjë afat.

SURE 6                                        AL-ANAM                                KAP. 7

226

3 Fjala kern do të thotë: gjeneratë, pasardhësit e një populli, popuj.
4 Kur zbret ndonjë engjëll për hir të mosbesimtarëve, ai vjen për t'u dhënë ndonjë lajm
shkatërrimi.
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10. Dhe po ta kishim emërtuar (këtë
Profet) prej engjëve, prapë do t 'ia
kishim dhënë trajtën e njeriut dhe
çështja do t'u mbetej e dyshimtë, siç
(tani) është e dyshimtë për ta.

11. Dhe, vërtet, Profetët që kanë kaluar
para teje janë përqeshur, mirëpo ata që i
përqeshnin profetët, i zuri ai ndëshkim
me të cilin talleshin ata.

12. Thuaj, ecni nëpër tokë dhe shikoni
se çfarë  përfundimi kanë pësuar
gënjeshtarët!

13. Thuaj: kujt i takon gjithçka që
ekziston në qiej e që është nëpër tokë?
Thuaj: Allahut. Ai e obligoi veten të jetë
i Mëshirshëm. Ai do të vazhdojë t'ju
tubojë deri në ditën e Kiametit, rreth të
ci l i t  s 'ka  dyshim. Ata që e  kanë
shkatërruar veten, nuk do ta pranojnë
besimin.

14. Atij (Allahut) i takon gjithçka që
ekziston në errësirën e natës dhe që
është në dritën e ditës. Dhe Ai është i
Gjithëdëgjueshëm dhe i  Gjithëdijshëm.

15. Thuaj: A të marr unë si mbrojtës
dikë tjetër pos Allahut - Krijues i qiejve
dhe i tokës,5   i cili i ushqen të gjithë
dhe Ai vetë nuk ushqehet prej askujt?
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5 Fjala Fatir kur përdoret për Allahun, do të thotë origjinator (prejardhës) apo krijues.
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Thuaj: Unë jam urdhëruar të jem i pari
prej të bindurëve. Dhe mos u bë (o
profet) ndër idhujtarët.

16. Thuaj: Unë, pa dyshim, kam frikë
nga ndëshkimi i një dite të tmerrshme,
nëse nuk bindem para Zotit tim.

17. Kush do të jetë i shpëtuar atë ditë
(nga ndëshkimi), ta dini se Allahu e ka
mëshiruar atë. Dhe ky me të vërtetë
është një sukses i hapët.

18. Dhe nëse Allahu të godet ty me
ndonjë të keqe, s'ka kush ta largojë
përveç Allahut. Dhe nëse Ai të dhuron
ty ndonjë mirësi, atëherë ta dish se
Allahu ka fuqi të bëjë gjithçka.

19. Dhe Allahu është Suprem në
m ë n m y r ë  m a d h ë s h t o r e  n d a j
shërbëtorëve të Tij, dhe Ai është i
Mençur dhe shumë i informuar.

20. Pyet: Cila është ajo gjë që mund të
jetë më e fuqishme si dëshmi? Thuaj:
Allahu. Ai është dëshmitar midis meje e
jush. Dhe ky Kuran më është diktuar
mua që me anë të këtij t'ju alarmoj juve
(rreth ndëshkimit vijues) dhe ta alarmoj
çdo person tek i cili arrin ky. Qysh! a
dëshmoni në realitet se përveç Allahut
ka edhe zota të tjerë? Thuaj: Unë nuk
jap dëshmi. Thuaj: Ai është vetëm një
Zot, dhe unë jam larg atyre (idhujve), të
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cilët ia bëni partnerë Allahut.

21. Ata, të cilëve u kemi dhënë Librin, e
njohin këtë (Libër e Profet) si i njohin
bijtë e tyre. Por ata të cilët e kanë
shkatërruar  veten nuk e pranojnë
besimin.

22. Dhe kush është më mizor se ai i cili
e fabrikon gënjeshtrën kundër Allahut
dhe i përgënjeshtron shenjat e Tij?
Vërtet, njeriu mizor kurrë nuk korr
sukses.

23. Dhe kujtojeni ditën kur Ne do t'i
tubojmë të gjithë së bashku dhe atyre të
cilët i shoqëruan partnerë Allahut, do t'u
themi: Ku janë ata partnerë të cilët i
besonit ju?

24. Atëherë ata nuk do të kenë asnjë
arsye, pos se të thonë: Pasha Zotin, që
është Zoti ynë, ne nuk kemi qenë
idhujtarë (politeistë).

25. Vëreni se si ata gënjejnë kundër
vetvetes, dhe do ta harrojnë tërë atë që
trilluan!

26. Dhe në mesin e tyre ka disa sosh, të
cilët të dëgjojnë ty, kurse Ne i kemi
vënë perde mbi zemrat e tyre që të mos
e kuptojnë fare (Kuranin), dhe kemi
krijuar shurdhësi në veshët e tyre. Dhe
ata, megjithëse e shohin çdo Shenjë,
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nuk do të besojnë. Ata kur vijnë tek ti,
grinden me ty. Mosbesimtarët thonë se
ky (Kurani) nuk është gjë tjetër veçse
legjendë e të parëve .

27. Dhe ata i pengojnë të tjerët që ta
besojnë atë (Kuran) dhe vetë largohen
prej tij. Mirëpo ata nuk e shkatërrojnë
askënd pos vetvetes, por nuk marrin
vesh.

28. Dhe ti sikur t'i shihje ata kur do të
qëndrojnë para zjarrit (xhehenemit) e
kur do të thonë: Ah, sikur të ktheheshim
edhe një herë, ne kurrë nuk do t'i
përgënjeshtronim Shenjat e Zotit tonë,
dhe do të bëheshim besimtarë.

29. Jo, çka e fshihnin më parë u bë e
qartë për ta. Dhe sikur të ktheheshin ata,
prapë do të anonin nga ajo prej së cilës
ndaloheshin ata. Dhe ata (në këtë pohim
të tyre) janë gënjeshtarë.6  

30. Dhe ata thanë: S'ka jetë pos kësaj
jete tonë dhe ne nuk do të ringjallemi.

31. Dhe sikur t'i shihje ata kur do të
qëndronin para Zotit të tyre dhe Ai do t'i
pyesë: A nuk është e vërtetë kjo (jetë e
dytë)? Ata do të thonë: Po, pasha Zotin
(kjo është e vërtetë)! Ai do t'u thotë:
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6 Mohimi i Profetëve dhe dredhitë e bëra kundër tyre do të manifestohen në Ditën e Kiametit,
po krahas kësaj edhe vërtetësia e Profetëve do të manifestohet qartë.

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G07verlag.qps  22.06.03 18:56 PAGE 230 (1,1)



�\6�I�� � ���"��

]� � ^_�� � �� �� � �0

� �H` �
 a 7�b

	�� � �� g3 �$���H7�

E�$��

c)d� G� � �������

��� � �� sQ� �� �e

F�� �S

��� � �" f ����g

���� �� �^�h

G�i$ �I ��

� hj$ 2 � �����

� 7������$�$���k
�

��l�m�I�����_

H� n��� �

Shijojeni, pra, ndëshkimin për shkak të
mosbesimit tuaj.

32. Vërtet, kanë pësuar humbje ata që e
përgënjeshtruan takimin me Allahun,
derisa kur u erdhi papritmas ai moment
(i ringjalljes), thonë: Vaj për ne, që
kemi treguar pakujdesi ndaj atij çasti!
Dhe ata do t'i bartin barrët e tyre mbi
shpinat e veta. Dëgjoni! E tmerrshme do
të jetë ajo barrë që do ta bartin ata!

33. Dhe jeta e kësaj bote s'është kurrgjë
pos lojes e dëfrimit. Dhe, vërtet, banimi
i Ahiretit është më i mirë për ata që i
frikësohen Allahut. Përse, pra, nuk po
mendoni!

34. Pa dyshim Ne e dimë se ty të
pikëllon ajo që thonë ata, sepse ata, në
realitet, nuk të përgënjeshtrojnë ty, por
mizorët i mohojnë qëllimisht Shenjat e
Allahut.

35. Me të vërtetë, edhe para teje janë
përgënjeshtruar Profetët. Por, sadoqë
ata janë  përgënjeshtruar dhe janë
persekutuar, ata kanë shprehur durimin
derisa u erdhi ndihma Jonë. S'ka kush
që mund t'i ndërrojë fjalët e Allahut.
Dhe te ti me siguri kanë ardhur disa prej
lajmeve të profetëve (të kaluar).7  
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7 Këtu Zoti shpreh një simpati dhe dashuri ndaj Profetit të Shenjtë duke treguar se u
përgënjeshtruan edhe profetët e mëparshëm, andaj mos u brengos nëse të përgënjeshtrojnë ty.
Ne do t'i dënojmë, siç i dënuam popujt e parë.
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36.  Dhe nëse shmangia e tyre  ( i
mosbesimtarëve) të vjen rëndë, atëherë
duhet të veprosh, nëse ke mundësi, që të
kërkosh ndonjë udhë nëpër tokë8  ose
ndonjë shkallë për në qiell që me anën e
së cilës mund t 'u sjellësh ndonjë
mrekulli. Dhe po të dëshironte Allahu,
Ai me siguri do t'i kishte tubuar ata të
gjithë në rrugë të drejtë. Pra, mos u bë
njeri ndër injorantët!

37. Vetëm ata që dëgjojnë mund të
pranojnë (të vërtetën). Dhe përsa u
përket të vdekurëve, Allahu do t 'i
ringjallë, e pastaj të gjithë do të sillen
tek Ai.9  

38. Dhe ata thonë: Pse nuk i është
zbritur (Muhammedit) ndonjë mrekulli
madhështore  prej Zotit të tij? Thuaj:
Vërtet, Allahu ka fuqi të zbresë një
mrekulli madhështore, por shumica prej
tyre nuk e kuptojnë këtë.

39. S'ka asnjë kafshë zvarritëse në tokë
e as ndonjë zog që fluturon me dy
krahët e tij, por janë bashkësi si ju. Ne
s'kemi lënë asgjë jashtë këtij Libri.
Fundi i fundit të gjithë (njerëzit) do të
sillen së bashku te Zoti i tyre.10 
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8 Fjalët të kërkosh ndonjë udhë nëpër tokë, nënkuptojnë mjetet materiale, ndërsa fjalët ndonjë
shkallë për në qiell, nënkuptojnë mjetet shpirtërore.
9 Fjala është për ata që shpirtërisht janë të vdekur.
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40. Ata që i përgënjeshtruan Shenjat
Tona janë të shurdhër e memecë dhe
janë në errësirat e plota. Allahu e
devijon atë që do Ai, dhe e përudh atë
që do Ai.

41. Thuaj: Tregomëni mua se a keni
menduar që nëse ju vjen ndëshkimi i
Allahut ose  ju rrethon Momenti i
caktuar,11  a do të thërrisni dikë tjetër
pos Allahut, nëse jeni të vërtetë?

42. Jo. Por ju do ta lusni vetëm Atë. Pra,
nëse do të dëshirojë Ai, do ta largojë atë
(dhembje a ndëshkim) për largimin e së
cilës e keni lutur Atë. Dhe do t'i harroni
ato gjëra (idhuj etj.),12  të cilat ja
shoqëronit Allahut.

43. Dhe pa dyshim edhe para teje Ne i
kemi dërguar Profetët te shumë popuj,
mande j  i  kemi  zënë  a ta  (popu j
mosbes imtarë)  me skamje  e  me
sëmundje me qëllim që ata ta shprehin
përulësinë.

44.  Përse, pra,  kur erdhi tek ata
ndëshkimi Ynë, nuk u përulën? Por,
përkundrazi, zemrat e tyre u bënë më të
ngurta dhe shejtani ua zbukuroi atë çka
bënin ata.
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10 Ajeti paraqet dy klasa njerëzish: 1. Ata që anohen tërësisht nga jeta materiale dhe kënaqen
me dëshirat e tyre. 2. Ata që si zogjtë fluturojnë lart në hapësirat shpirtërore.
11 Sa'a (çasti) e referon Islamin ose rrënimin e Mekkës (triumfin e Mekkës).
12 Këto fjalë u plotësuan letrarisht kur ra Mekka dhe idhujtarët i harruan idhujt e tyre.
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45. Pra, kur ata e harruan atë për çka u
ishte tërhequr vërejtja, Ne ua kemi
hapur dyert e të gjitha gjërave derisa u
gëzuan për shkak të asaj që u ishte
dhënë atyre. Mandej, Ne papritmas i
kemi zënë ata (me dënim dhe shikoni!)
dhe ata u zhytën tërësisht në dëshprim.

46. Pra, iu këput rrënjë e fundit13  atij
populli që bëri mizori. Dhe të gjitha
lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit të të
gjitha botërave.

47. Thuaj: Tregomëni mua se a keni
menduar që nëse Allahu ua rrëmben të
dëgjuarit dhe të pamurit tuaj dhe ua
vulos zemrat tuaja, atëherë cili Zot
tjetër, përveç Allahut, mund t'ju kthejë
(këto aftësi të humbura)? Shikoni se si
Ne ua sqarojmë ajetet Tona, por ata
prapë kthejnë fytyrën.

48. Thuaj: Tregomëni mua (a keni
menduar pak), nëse ju vjen papritmas
ndëshkimi i Allahut ose vjen haptazi, a
do shkatërrohet dikush t jetër pos
popullit mizor?

49. Dhe s'i dërguam Profetët, por si
bartësit e lajmeve të gëzueshme dhe si
alarmues. Pra, ata që besojnë dhe e
përmirësojnë veten, nuk do të kenë as
frikë e as nuk do të pikëllohen.
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13 Fjala Daber do të thotë: copë e fundit e një populli, rrënjë, grup, racë etj.
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50. Dhe ata që i përgënjeshtrojnë
Shenjat Tona do të ndëshkohen për
shkak të mosdëgjimit të tyre.

51. Thuaj: Unë nuk ju them se i posedoj
thesaret  e  Al lahut  as  se  e  d i  t ë
padukshmen, as nuk ju them se jam një
engjëll. Unë vetëm po e ndjek atë që më
është  diktuar mua. Thuaj: A mund të
jenë të barabartë i verbëri dhe ai që
sheh? Pra, përse nuk po kuptoni ju?

52. Dhe ti me anë të këtij (Kurani)
frikësoji ata, që kanë frikë se (një ditë)
do të tubohen te Zoti i tyre dhe kur ata
përveç këtij (Kurani) s'do të kenë as
shok e as ndërmjetës, me qëllim që ta
përmirësojnë veten.

53. Dhe mos i përzër ata, të cilët në
mëngjes e në mbrëmje e thërrasin Zotin
e tyre duke kërkuar pëlqimin e Tij. Ti
nuk je përgjegjës për ata e as ata nuk
janë përgjegjës për ty. Pra, nëse do t'i
përzësh ata, do të jesh ndër mizorët.

54. Dhe kështu në këtë mënyre Ne i
kemi sprovuar disa me anë të disave të
tjerë që ata (të sprovuar) të thonë: A
këta14 qenkan ata nga mesi ynë ndaj të
cilëve Allahu e shfaqi mirësinë e Tij? A
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14 Prania e të varfërve në bashkësinë e besimtarëve ua bën pengesë të pasurve për ta pranuar
mesazhin e fesë.
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thua, Allahu nuk i njeh më së miri ata
që janë mirënjohës?

55. Dhe kur ata që i besojnë Shenjat
Tona vijnë tek ti, thuaju: Qofshit salam!
Zot i  juaj  ia  ka caktuar  ve tvetes
mëshirën, pra cili prej jush bën mëkat
nga mosdija dhe mandej pendohet dhe e
përmirëson veten, atëherë ta dini se
Allahu, me të vërtetë, i fal shumë
(mëkatet) dhe është i Mëshirshëm.

56. Dhe kështu Ne i shpjegojmë qartazi
Shenjat (që vërtetësia të zbulohet) që të
bëhet e qartë rruga e mëkatarëve
(fajtorëve).

57. Thuaj: Unë jam i ndaluar t'i adhuroj
ata (idhuj të gënjeshtërt), të cilët ju i
adhuroni në vend të Allahut. Thuaj: Unë
nuk do t'i ndjek dëshirat tuaja të ndyta,
sepse në këtë rast unë do të jem i
humbur dhe nuk do të jem ndër ata që
ecin në rrugën e drejtë.

58.  Thuaj :  Unë qëndroj  mbi  një
argument të fuqishëm që më erdhi prej
Zotit tim, ndërsa ju e keni refuzuar atë.
Nuk është në kompetencën time atë që
ju e kërkoni me ngutësi (t 'ju sjell
ndëshkim). Vendimi është vetëm në
dorën  e  Al lahut .  Ai  e  shpj egon
vërtetësinë dhe Ai është gjyakatës më i
mirë prej të gjithë gjykatësve.
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59. Thuaj: Po të ishte në dorën time ajo
që ju kërkoni me ngutësi, vërtet çështja
do të kishte marrë fund midis meje e
jush. Dhe Allahu i di shumë mirë
mizorët.

60. Dhe Ai i ka çelësat e të padukshmes,
askush s'i di pos Atij. Dhe Ai e di çka
është në tokë e çka është në det. Dhe
nuk bie asnjë fletë (gjeth), por Ai e di;
as s'ka ndonjë farë nën errësirat e thella
të tokës, e as diçka të freskët ose diçka
të thatë që të mos jetë e shënuar në një
Libër të hapët (nën kujdesin e Tij).

61. Dhe është Ai i cili natën i merr
shpirtërat tuaja (ju vë në gjumë) dhe e
di se çka keni bërë ditën, mandej ditën
ju ngre prapë që të plotësohet afati i
caktuar pas të cilit do të ktheheni te Ai.
Atëherë Ai do t'ju informojë rreth asaj
që keni bërë ju.

62. Dhe Ai është Sundues madhështor
ndaj robëve të Vet, dhe Ai dërgon
kujdestarë që ju mbikëqyrin, derisa kur i
vjen vdekja ndonjërit prej jush, të
dërguarit Tanë (engjëj) e marrin shpirtin
e tij (i japin vdekje) dhe ata (engjëj) nuk
bëjnë ndonjë lëshim (në kryerjen e
detyrave).

63. Atëherë, ata do të kthehen tek
Allahu, Zoti i vërtetë i tyre. Vërtet, Atij
i takon gjykimi dhe Ai është më i
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shpejtë në qërimin e hesapit.

64. Thuaj: Kush ju shpëton nga errësirat
(fatkeqësitë) e tokës e të detit, kur ju e
thërrisni Atë me përulësi e fshehurazi
duke thënë: Nëse Allahu do të na
shpëtojë nga kjo (fatkeqësi), ne me
siguri do të bëhemi mirënjohës?15 

65. Thuaj: Allahu ju shpëton juve nga
ato (fatkeqësi) dhe nga çdo vuajtje,
prapë filloni t'i shoqëroni partnerë
Allahut!

66. Thuaj: Ai ka mundësi të plotë që t'ju
dërgojë ndëshkimin nga ana juaj e
sipërme ose nga poshtë këmbëve tuaja
ose t'ju ngatërrojë duke ju ndarë në
sekte dhe që të shijoni vuajtje prej
njëri-tjetrit. Shiko, qysh i shpjegojmë
Ne argumentet Tona në mënyra të
ndryshme që ata të marrin vesh!16

  
67. Dhe populli yt e ka përgënjeshtruar
këtë17  (mesazhin e Profetit të Shenjtë),
kurse ai është i vërtetë. Thuaj: Unë nuk
jam përgjegjës (mbikëqyrës) për ju.

68. Për çdo profeci ka një afat dhe vend
të caktuar, dhe ju së shpejti do ta dini
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15 Zolomat do të thotë: errësira, fatkeqësi, vuajtje, mjerime etj.
16 Ndëshkimi nga ana e sipërme signifikon thatësira, tërmete, stuhi etj, ndërsa ndëshkimi nën
këmbët signifikon sëmundje dhe epidemi etj.
17 Përemri këtë referon: 1. Çështjen nën diskutim, 2. Kuranin dhe 3. ndëshkimin Hyjnor.
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(realitetin).18 

69. Dhe kur i sheh ata që diskutojnë të
shfrenuar lidhur me Shenjat Tona,
atëherë largohu prej tyre derisa të mos
angazhohen në ndonjë bisedë tjetër.
Dhe nëse shejtani bën që ti të harrosh,
atëherë, pasi të kujtohesh, mos rri me
njerëzit mizorë.

70. Dhe ata që janë besimtarë fisnikë
nuk janë përgjegjës për ata (që flasin të
shfrenuar), por detyra e tyre është vetëm
t'i këshillojnë ata që të frikësohen prej
Allahut;

71. Dhe lëri  ata që e kanë marrë
religjionin e tyre si lojë e dëfrim, dhe që
i mashtroi jeta e kësaj bote. Dhe duhet
t 'i  këshil losh njerëzit  (me anë të
Kuranit) që kështu të mos shkatërrohet
asnjë shpirt për shkak të asaj që bën ai,
dhe të mos hyjë në atë gjendje ku ai të
mos  ke t ë  a sn j ë  nd ihmë ta r  e  a s
ndërmjetës, pos Allahut. Dhe nëse ai e
ofron çdo lloj dëmshpërblimi, nuk do të
pranohet prej tij. Këta janë të atillë që
për shkak të veprave të tyre do të
shkatërrohen. Ata  për pije do të kenë
ujë të valuar dhe një ndëshkim të
pikëllueshëm për shkak të mosbesimit
të tyre.
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18 Ajeti tregon se Zoti në dijen e Tij e mban kohën e plotësimit e të realizimit të ndonjë
profecie.
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72. Thuaj: A në vend të Allahut të
thërrasim atë, që s'mund t'na japë ndonjë
dobi e as s'mund të na bëjë dëm, dhe
pasi Allahu na tregoi rrugën e drejtë, a
do të kthehemi ne si ai njeri, të cilin e
mashtruan djajt (njerëzit rebelë) dhe e
lanë të bredhë të hutuar nëpër tokë? Dhe
ai të ketë disa shokë, që e ftojnë atë
duke i thënë: Eja te ne që ta gjesh
rrugën e drej të.  Thuaju: Hidajeti
(udhëzimi) i vërtetë është hidajeti i
Allahut, dhe ne jemi të urdhëruar që të
bindemi para Allahut,  Zotit të të gjitha
botërave.19 

73. (Dhe ne jemi të urdhëruar që)
Thuaj: faleni Namazin dhe frikësoheni
prej Allahut; dhe (ta dini se) Allahu
është Ai tek i cili do të tuboheni ju të
gjithë.

74. Dhe Allahu është Ai që i ka krijuar
qiejtë dhe tokën me vërtetësi dhe me
urtësi absolute. Dhe atë ditë kur Ai
thotë për diçka: "Bëhu", ajo fillon të
bëhet e realizohet. Fjala e Tij është e
vër tetë .  Vetëm Atij  do t ' i  takojë
mbretëria e asaj dite, kur do t'i fryhet
Surit (trumbeta). Ai e ka dijen e të
padukshmes dhe të së dukshmes. Dhe
Ai është i Mençur dhe i Gjithëdijshëm.
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19 Ajeti tregon se një idhujtar s'ka ndonjë qëllim të caktuar, prandaj ecën shtigjeve të gabuara.
Por, përkundrazi, një besimtar e di se jeta e tij ka një qëllim, andaj ai adhuron vetëm një Zot
dhe përherë i drejtohet Atij.
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75. Dhe kujtojeni kohën kur Ibrahimi i
tha të atit të vet -Azerit: A idhujt i
konsideron si zota? Vërtet, unë të shoh
ty dhe popullin tënd në një gabim të
dukshëm.20 

76 .  Dhe  kështu  Ne  ia  t regoni m
Ibrahimit realitetin e mbretërisë së
qiejve e të tokës që ai (të ketë dijen e
përsosur) të jetë ndër ata të cilët e
zotërojnë besimin e sigurt.21 

77. (Ngjau një ditë) Kur i zuri nata, ai
pa një yll dhe tha: Ky është Zoti im.
Por, kur u perëndua, ai tha: Unë nuk i
dua ata që perëndojnë.

78. Dhe kur e pa hënën të ndritshme, ai
tha: Ky është Zoti im. Por, kur perëndoi,
ai tha: Po të mos më tregonte Zoti im
rrugë të drejtë, unë me siguri do të
bëhesha ndër ata të cilët kanë humbur
rrugën.22 

79. Dhe kur e pa diellin të ndritshëm, ai
tha: Ky është Zoti im, ky është më i
madhi. Por, kur  perëndoi edhe ai, ai
tha: O populli im, unë, me të vërtetë,
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20 Në Dhjatën e vjetër emri i babait të Ibrahimit është dhënë Terah, kurse në Dhjatën e Re ai
është Tharah. Dhe te librat e krishterë ai është Athar, që i afrohet emrit Azar të përmendur në
Kuran.
21 Ajeti do të thotë se Allahu ia dha Ibrahimit dijen e ligjeve të natyrës.
22 Ky ligjërim i Ibrahimit është ligjërim ironik dhe me anë të këtij ligjërimi ai do të hedhë
poshtë dogmën dhe besimin e atyre, të cilët e adhurojnë yllin, hënën ose diellin. lbrahimi
paraqet një argument të pathyeshëm kundër besimit të tyre se si është e mundur që ylli, hëna
ose dielli të jenë Zot, kur perëndojnë vetë. Ibrahimi vetë ka qenë monoteist.
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heq dorë nga ata (idhuj), të cilët ia
shoqëroni Allahut.

80. Unë (duke u larguar nga të gjitha
rrugët e shtrembëruara) gjithnjë ia kam
kthyer fytyrën time asaj Qenjeje që i ka
krijuar qiejt e tokën, dhe unë s'jam ndër
ata të cilët i shoqërojnë partnerë Allahut
(prej mushrikëve).

81. Dhe populli i tij polemizoi me të. Ai
tha: A polemizoni me mua lidhur me
Allahun, kurse Ai vetë më tergoi mua
rrugë të drejtë? Unë s'frikësohem prej
atyre (idhujve) të cilët ia shoqëroni
Allahut (se do të më bëjnë dëm), por
(unë nuk di gjë) unë frikësohem vetëm
se Zoti im mos do të vendosë diçka.
Zoti im e mban dijen perfekte të çdo
sendi. Prapë s'do të pranoni këshillën!

82. Dhe si mund të frikësohem unë prej
atyre (idhujve), të cilët ia shoqëroni
Allahut, kurse ju s'frikësoheni duke i
shoqëruar Allahut partnerë për të cilët
Ai nuk ju ka dhënë ndonjë argument.
Nëse mbani pak a shumë dijen, më
tregoni se cili nga këto dy grupe është
më i denjë dhe meriton të jetë në paqe?

83. Ata që besojnë dhe nuk e përziejnë
(nuk e bëjnë të dyshimtë) besimin e tyre
me padrejtësi (mizori), janë të këtillë që
do të jenë në paqe dhe të tillët janë të
përudhur.
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84. Dhe ky ishte një argument Yni që ia
dhamë Ibrahimit kundër popullit të tij.
Ne i japim gradën më të lartë atij, të
cilin dëshirojmë Ne. Zoti yt, me të
vë r t e t ë ,  ë s h t ë  i  M e n ç u r  d h e  i
Gjithëdijshëm.

85. Dhe Ne ia kemi falur atij (Ibrahimit)
Is-hakun dhe Jakubin. Secilit i treguam
rrugë të drejtë. Po edhe më parë Ne u
kemi treguar rrugë të drejtë Nuhit dhe
pas a rd hë sve  t ë  t i j ,  Dau d i t  dh e
Sulejmanit dhe Ejjubit dhe Jusufit dhe
Musait dhe Harunit.  Kështu Ne i
shpërblejmë ata të cilët bëjnë vepra të
mira.

86. Dhe u kemi treguar rrugë të drejtë
Zakarijes dhe Jahjes dhe Isait dhe
Iljasit. Secili prej tyre ka qenë ndër
fisnikët.

87. Dhe Ne gjithashtu u kemi treguar
rrugë të drejtë Ismailit dhe El-jasaut dhe
Junusit dhe Lutit. Dhe secilin e kemi
lartësuar mbi të gjithë njerëzit e asaj
kohe.23  

88. Dhe Ne i kemi zgjedhur baballarët e
tyre dhe pasardhësit e tyre dhe vëllezërit
e tyre, dhe u kemi treguar edhe rrugë të
drejtë.

SURE 6                                        AL-ANAM                                KAP. 7

243

23 Profetët që erdhën pas Nuhit ndahen, sipas këtyre tri ajeteve, në tri grupe: Në grupin e parë
marrin pjesë Daudi, Sulejmani, Ajubi, Jusufi, Musai dhe Haruni. Në grupin e dytë Zakaria,
Jahja, Isai dhe Iljasi, ndërsa në grupin e tretë hyjnë Ismaili, Jasini, Junesi e Luti.
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89. Ky është hidajeti i Allahut me anën
e të cilit Ai e përudh atë prej robëve të
Tij, kë do Ai. Dhe po të kishin bërë
idhujtari, me siguri do t'u shkonin kot të
gjitha veprat e tyre.

90. Të këtillë janë ata, të cilëve Ne ua
kemi dhënë Librin dhe aftësinë e të
gjykuarit dhe profetësinë. Por, nëse ata
e  mo h o j n ë  kë t ë  ( p r o f e t ë s i n ë  e
Muhammadit), (s'është punë e madhe)
Ne do t'ia besojmë (këtë çështje) një
populli të tillë që nuk do ta mohojë këtë.

91. Të atillëve Allahu u tregoi rrugë të
derjtë, pra edhe ju duhet ta ndiqni
rrugën e tyre. Thuaj: Unë nuk kërkoj
prej jush ndonjë shpërblim për këtë
(Kuran). Kjo është vetëm një këshillë
për tërë njerëzimin.

92. Dhe ata nuk i kanë l logaritur
drejtësisht atributet e Allahut si duhej
llogaritur (nuk e vlerësuan Allahun), kur
patën thënë: Allahu nuk ka zbritur asgjë
te asnjë njeri. Thuaju: Kush e ka zbritur
atë Libër, të cilin e ka sjellë Musai, që
ishte një dritë dhe hidajet për njerëzit?
Ju e keni bërë atë copë-copë dhe disa
pjesë të tij  i zbuloni, kurse pjesën
dërrmuese e mbani të fshehtë,24 dhe ju
kishit mësuar atë që më parë nuk e dinit
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24 Jahuditë gjithnjë e mbajnë të fshehtë profecinë e shkruar në Tevrat, lidhur me ardhjen e
Profetit të Shenjtë Muhammadit s.a.v.s.
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ju dhe as baballarët tuaj? Thuaj: Allahu
(e ka zbritur). Mandej, lëri ata të
zbaviten me biseda të tyre të kota.

93. Dhe ky (Kuran) është ai libër i
madhërueshëm, të cilin Ne e kemi
zbri tur me plot bekime dhe që e
vërteton atë (diktim) që ishte para tij,
dhe Ne e kemi zbritur që t'i alarmosh
Nënës së qyteteve25   (Mekkën) dhe
atyre që janë në rrethin e tij. Dhe ata që
e besojnë Ahiretin (i besojnë profecitë e
së ardhmes),  e besojnë edhe këtë
(Kuran) dhe ata gjithnjë kujdesen për
Namazet e tyre.

94. Dhe kush mund të jetë më mizor se
ai që e fabrikon gënjeshtrën kundër
Allahut, ose që thotë: Ky m'u diktua prej
Allahut, kurse në realitet nuk i është
diktuar asgjë; dhe që thotë: Unë mund
të zbres ashtu siç e ka zbritur Allahu
(librin)? Dhe nëse ti e sheh kohën kur
mizorët do të jenë në agoni të vdekjes
dhe engjëjt do t'i shtrijnë duart e tyre
duke u thënë: Dorëzojini shpirtërat
tuaja. Sot do të shpërbleheni ju me
ndëshkimin poshtërues për shkak të asaj
që flisnit të pavërtetën kundër Allahut
dhe  për  shkak se  j eni  s j e l lë  me
arrogancë ndaj Shenjave të Tij (do të
shohësh një pamje të tmerrshme).
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25 Vendi ku vjen ndonjë profet quhet nëna e qyteteve, sepse banorët e tij pinë qumështin
shpirtëror, siç thith foshnja qumësht nga gjiri i nënës.
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95. Dhe (atëherë Ne do të themi) Ju
keni arritur te Ne një nga një, ashtu siç
ju kemi krijuar herën e parë, dhe ju i
keni lënë pas shpinës ato (dhunti) që ju
patëm dhuruar. Dhe përse Ne nuk i
shohim ata ndërmjetësit tuaj, të cilët i
konsideronit partnerë të Allahut në dobi
tuaj? Sot u këputën lidhjet ndërmjet
jush dhe atyre dhe gjithçka që besonit ju
shkoi kot.

96. Vërtet, ky është Allahu i cili e mbin
farën dhe bërthamën. Ai e nxjerr të
gjallin prej të vdekurit dhe të vdekurin
prej të gjallit. Ky është Zoti juaj, pra
përse ktheheni mbrapa!

97. Ai agon ditën dhe natën e bëri për të
pushuar; dhe diellin e hënën i bëri mjet
për llogaritjen e kohës. Ky është dekreti
i Atij (Zoti) që është i Fuqishëm dhe i
Gjithdijshëm.26  

98. Dhe Allahu është Ai që krijoi yjet
për ju që me anë të tyre ta gjeni rrugën e
drejtë në errësirat e tokës e të detit. Ne u
kemi shpjeguar hollësisht Shenjat Tona
njerëzve të dijshëm.27 
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26 Në botën fizike dielli dhe hëna siç janë të dobishme dhe të domosdoshme për matjen e kohës
dhe për dritë, ashtu ardhja e Profetëve është e domosdoshme dhe e dobishme për botën
shpirtërore.
27 Sikurse yjet u tregojnë rrugën e drejtë udhëtarëve, ashtu dijetarët hyjnorë u tregojnë rrugën e
drejtë atyre që bredhin në errësirat shpirtërore.
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99. Dhe Ai është Allah i cili ju ka
krijuar prej një nefsi e mandej bëri për
ju një vendbanim të përkohshëm dhe
një vendbanim të përhershëm. Ne ua
kemi shpjeguar hollësisht Shenjat
njerëzve të kuptueshëm.28 

100. Dhe Allahu është Ai që lëshoi ujin
prej qiellit (reve), dhe mandej vëreni se
si  Ne nxjerr im të gj i tha  l loje t  e
drithërave; pastaj  me anë të ti j  e
lulëzojmë arën ku prodhojmë kokrra
shtresë pas shtrese. Dhe nga palmat e
hurmës nxjerrim frute të varura. Dhe ne
i prodhojmë kopshtet e hardhisë e të
ullirit e të shegës - nga të cilat disa janë
të ngjashme e disa jo. Shikoni frutet e
tyre, kur i vijnë (dalin) çdo peme, dhe
gjendjen e pjekurisë së tyre. Vërtet, në
të gjitha këto ka shumë Shenja për
njerëzit besimtarë.29 

101. Dhe ata i adoptuan xhinët si
partnerë të Allahut,30  kurse Allahu i ka
krijuar edhe ata; dhe ata pa kurrfarë
dijeje në mënyrë false kanë caktuar bijtë
e bijat për Allahun. I Shenjtë është Ai
dhe është lart asaj që thonë ata.
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28 Fjala Mustaker nënkupton jetën e kësaj bote, ndërsa fjala mustauda nënkupton jetën e
pasvdekjes.
29 Diktimi hyjnor i ngjan shiut. Kur bie shi lulëzohet toka dhe së bashku me të rriten të gjitha
llojet e bimëve të mira (pemë, perime e lule) si dhe bimët e këqija (kaçuba, bar etj); ashtu, kur
vjen ndonjë Reformator hyjnor, njerëzit ndahen në të mirë e në të këqij dhe sipas akteve të tyre
marrin zhvillimin dhe përparimin shpirtëror ose joshpirtëror.
30 Fjala Xhin (Xhind) do të thotë: njeri i madh, arrogant, njeri i fshehur, lider, klasa njerëzore
që e shfrytëzon klasën tjetër.
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102. Ai është Krijuesi i qiejve dhe i
tokës. Si mund të ketë Ai ndonjë djalë,
kurse Ai s'ka bashkëshorte! Dhe Ai ka
krijuar çdo gjë dhe e ka dijen për të
gjitha gjërat.

103. Ky është Allahu, Zoti juaj. S'ka Zot
tjetër pos Atij - Krijues i të gjitha
gjërave. Pra, adhurojeni Atë! Dhe Ai
është mbikëqyrës i çdo gjëje.

104. Sytë (të pamurit) nuk mund ta
shohin (mbërrijnë) Atë, por Ai vetë
mbërr in te  sytë .  Dhe  Ai  është  i
Mëshirshëm dhe i informuar mirë.31 

105. Pa dyshim, te ju kanë ardhur
argumentet32  e qarta prej Zotit tuaj.
Pra, kush i pranon, bën mirë për vete,
dhe kush u shmanget, bën dëm për vete.
Dhe unë nuk jam mbikëqyrës për ju.33 

106. Dhe kështu Ne i shpjegojmë
Shenjat në mënyra të ndryshme (që
realiteti të bëhet i qartë) që ata të thonë:
Ti ke mësuar mirë dhe na ke mësuar
mirë. Dhe Ne  shpjegojmë që njerëzit e
ditur të fitojnë dobi.
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31 Ajeti do të thotë se njeriu s'mund ta arrijë Atë (Allahun) me anë të dijes së vet, por Allahu
vetë i afrohet dhe i tregon rreth Qenies së Tij.
32 Fjala basair është shumësi i fjalës basirah që do të thotë: sprova, argumente, Shenja dhe
evidenca (Lane). 
33 Detyra e një Profeti është vetëm t'ua përcjellë njerëzve Mesazhin e Allahut. Ai nuk obligohet
t'i shtyjë njerëzit me dhunë që ta pranojnë besimin. Ajeti e hedh poshtë akuzën se Islami është
përhapur me dhunë.
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107. Ndiq atë që u diktua tek ti prej
Zotit tënd; s'ka Zot tjetër pos Atij, dhe
shmangu prej idhujtarëve.

108. Dhe sikur të kishte dashur Allahu,
ata nuk do ta bënin shirk. Dhe Ne nuk të
kemi bërë ty rojtar të tyre, as nuk je
mbikëqyrës për ta.

109. Dhe mos i shani ata (idhujt), që ata
i thërrasin në vend të Allahut, sepse
edhe ata duke u bërë armiq, do ta shajnë
Allahun nga mosdija e tyre. Pra, kështu
ia kemi zbukuruar çdo populli veprat e
tij. Mandej, te Zoti i tyre do të kthehen,
dhe Ai do t'i informojë ata rreth asaj që
bënin ata.34

110. Dhe ata duke u betuar fuqimisht në
emër të Allahut, thonë: Nëse u vjen
ndonjë Shenjë, ata me siguri do ta
besojnë. Thuaju (besimtarëve se):
Vërtet, të gjitha Shenjat burojnë prej
Allahut, dhe ju duhet ta dini se kur vijnë
ato Shenja, ata prapë nuk i besojnë.

111. Dhe Ne do t'i rrotullojmë zemrat
dhe sytë e tyre, sepse herën e parë nuk e
kanë pranuar besimin dhe do t'i lëmë të
bredhin të hutuar në kryeneçësitë e tyre.

249

�

34 Ajeti u jep këshillë besimtarëve që t'i respektojnë ndjenjat e të gjithëve, qofshin ata idhujtarë
ose janë të krishterë, dhe duhet t'i nderojnë themeluesit e të gjitha feve a të sekteve. Një mësim
i tillë, nëse praktikohet, mund të krijojë harmoni, dashuri dhe një atmosferë vëllazërore
ndërmjet kombeve e kombësive të ndryshme.
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�112. Dhe po t'u kishim dërguar Ne atyre
engjëjt,35 dhe të vdekurit flisnin me ta,36

dhe po të tubonim Ne të gjitha  gjërat
pranë tyre, prapëseprapë ata nuk do të
pranonin besimin, vetëm se dëshironte
Allahu. Mirëpo, shumica prej tyre janë
mendjendryshkur.

113. Dhe në të njëjtën mënyrë Ne kemi
bërë për çdo profet armiq prej njerëzve
rebelë e prej xhinëve. Disa prej tyre për
t'i mashtruar disa të tjerë u fusin në
zemrat e tyre mendime të këqija. Dhe
sikur të kishte dashur Zoti yt, s'do të
kishin bërë kështu. Pra, lëri ata, po
ashtu edhe trillimet e tyre.

114. Me qëllim që zemrat e atyre, që
nuk e besojnë Ahiretin, të anohen nga
ato fjalë (mashtruese) dhe që ata të
kënaqen me atë (gënjeshtrën) dhe që ta
shohin përfundimin e veprave të tyre.

115. (Thuaj) A të kërkoj unë ndonjë
gjykatës tjetër pos Allahut, kurse Ai
është i tillë që e ka zbritur te ju një
Libër  që mban në vete të  gj i tha
hollësirat? Dhe ata, të cilëve Ne ua kemi
dhënë Librin, e dinë se ky (Kurani)

KAP. VIII

35 Një ndër funksionet e engjëjve është se u japin njerëzve ide të mira dhe i thërrasin kah e
vërteta.
36 Nga fjala të vdekurit  kuptohet: shpirtërisht të vdekur.
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është  zbr i tur  prej  Zot i t  tënd me
vërtetësi, pra mos u bë ndër ata që
dyshojnë.

116. Dhe fjala e Zotit  tënd do të
plotësohet me vërtetësi e me drejtësi.
Askush s'mund t'i ndryshojë fjalët e Tij,
dhe Ai është i Gjithdëgjueshëm dhe i
Gjithëdijshëm.37 

117. Dhe nëse ti ndjek shumë prej atyre
që jetojnë nëpër tokë, ata do të të çojnë
ty larg rrugës së Allahut. Ata nuk e
ndjekin asgjë pos hamendjes, dhe flasin
vetëm të pavërtetën.

118. Vërtet, Zoti yt e njeh shumë mirë
atë që devijohet nga rruga e tij; dhe Ai i
njeh shumë mirë edhe ata që janë të
përudhur.

119. Pra, hani prej asaj mbi të cilën
është lexuar emri i Allahut, nëse i
besoni Shenjat e Tij.38  

120. Dhe çfarë keni ju që të mos e hani
atë mbi të cilën është lexuar emri i
Allahut, megjithëse Ai ju ka shpjeguar
qartazi se cila është e ndaluar për ju, pos
se jeni të shtrënguar (për shkak të urisë

37 Kur Mekka ra dhe Profeti i Shenjtë hyri në Kabe, që ishte plot me idhuj, ai i theu ata një pas
një, dhe në atë moment recitoi këtë ajet.
38 Ajeti tregon qartë se ushqimi ka ndikim në veprat e njeriut. Prandaj, besimtarët këshillohen
që të përdorin ushqime të pastra e të lejuara, që të përforcohen në besim e të pastrohen zemrat e
tyre.
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vdekjeprurëse). Dhe, vërtet, ka shumë
njerëz që pa pasur dije i shpien të tjerët
në humbje me anë të dëshirave të tyre të
këqija. Sigurisht Zoti yt i njeh më mirë
ata që e teprojnë.

121. Dhe ruajuni prej mëkateve të hapta
edhe prej atyre të fshehta. Vërtet, ata që
fitojnë mëkatin, do të shpërblehen për
atë që fitojnë ata.

122. Dhe mos e hani atë ushqim mbi të
cilin nuk lexohet emri i Allahut, sepse
k j o ,  m e  t ë  v ë r t e t ë ,  ë s h t ë
padëgjueshmëri. Dhe, pa dyshim,
shejtanët i nxisin shokët e tyre që të
grinden me ju. Dhe nëse do t'i dëgjoni,
ju me siguri do të jeni ndër injorantët.

123. A mund të jetë ai, që ka qenë i
vdekur dhe të cilit Ne i kemi dhënë jetë
dhe për të cilin kemi caktuar një dritë
me anën e së cilës ai ecën në mesin e
njerëzve, si ai që është në errësirat e
dendura prej ku ai s'mund të dalë?
Kështu veprat e mosbesimtarëve ju
shfaqen të zbukuruara.

124. Dhe ashtu Ne i kemi bërë fajtorët e
mëdhenj të çdo vendbanimi (se iu
duken të mira veprat e tyre të këqija) me
qëllim që të vazhdojnë të kurdisin
dredhi (kundër profetëve). Mirëpo, ata,
në realitet, nuk kurdisin dredhi kundër
askujt, pos  vetvetes, dhe nuk hetojnë
fare.

�
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125. Dhe kur u vjen ndonjë Shenjë,
thonë: Ne nuk do ta besojmë derisa të
mos na jepet neve diçka e ngjashme me
atë që u është dhënë Profetëve të
Allahut. Allahu e di më së miri se ku
duhet  të  vë rë  pro fe tës inë  e  T i j
(pejgamberllëkun e tij). Vërtet, ata që
bëjnë mëkat, do të kenë poshtërim e
dënim të ashpër prej Allahut për shkak
se bënin komplot kundër Profetëve të
Tij.39  

126. Pra, për kë vendos Allahu që t'i
tregojë rrugën e drejtë, ia hap gjoksin
për ta pranuar Islamin, dhe për kë Ai
vendos ta devijojë, ia ngushton dhe ia
mbyll gjoksin40  e tij sikurse po ngjitet
me zor në qiell (në lartësi të qiellit). Ja,
kështu Allahu u jep ndëshkim atyre që
nuk e pranojnë besimin.

127. Dhe kjo është rruga e drejtë e Zotit
tënd. Ne, pa dyshim, i kemi shpjeguar
hollësisht Shenjat për ata që pranojnë
këshillën.

128. Ata te Zoti i  tyre do të kenë
vendbanim të paqes, dhe Allahu është
bërë shoku i tyre për shkak të veprave të
tyre.

129. Dhe kujtoje Ditën kur Allahu do t'i

�
�

39 Allahu e di më së miri se kush është i denjtë të bëhet Profet.
40 Atij i duket shumë vështire t'i respektojë urdhërat e mësimet e Islamit.
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tubojë të gjithë së bashku, dhe do t'u
thotë: O bashkësia e xhinëve, ju e keni
shfrytëzuar shumicën prej njerëzve!
Kurse shokët e tyre (ndihmëtarët e tyre)
prej njerëzve do të thonë: O Zoti ynë, ne
kemi fituar dobi prej njëri-tjetrit, por
tani ne kemi mbërritur tek ai afat që ti e
kishe caktuar për ne. Ai (Allahu) do të
thotë: Zjarri është vendbanimi juaj ku ju
do të rrini për një kohë të gjatë,
përveçse po të dëshirojë Allahu ndryshe.
Vërtet, Zoti yt është i Mençur dhe i
Gjithdijshëm.

130. Dhe në të njëjtën mënyrë, disa
m i z o r ë  N e  i  b ë j m ë  s h o k ë
(bashkëpunëtorë) të disa mizorëve të
tjerë për shkak të asaj që veprojnë ata.

131. O bashkësia e xhinëve dhe e
njerëzve!41   A s'erdhën te ju profetët
vetë nga radhët tuaja, të cilët jua treguan
Shenjat e Mia dhe të cilët ju alarmuan
rreth takimit të kësaj dite? Ata do të
thonë: Ne japim dëshmi kundër vetes
sonë.  Dhe je ta e kësaj  bote i  ka
mashtruar ata. Dhe ata vetë do të japin
dëshmi kundër vetvetes se kanë qenë
mosbesimtarë.

�

41 Nëse xhini është një krijesë tjetër, atëherë edhe profetët e tyre do të jenë krijesë tjetër. A
besojnë këta dijetarë se te xhinët kanë ardhur profetët vetë nga mesi i tyre? Nëse është ashtu,
atëherë pse xhinët erdhën te profeti Hazret Muhammadi s.a.v.? Faktikisht, xhinë janë njerëz.
Kjo fjalë përdoret për një kategori njerëzish. Përndryshe, duhet të kesh besim se Hazret
Muhammadi s.a.v.s. (nauzobillah) ishte prej xhinëve. Pra, fjala xhin, sipas Kuranit, përdoret për
njerëzit arrogantë, për malsorët, për prijësit dhe për liderët e rebelëve etj.
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132. (Janë dërguar Profetët) Për shkak
se Zoti  yt  nuk mund t 'i  shfaroste
padrejtësisht qytetet bashkë me banorët
e tyre në gjendje të paalarmuar.42  

133. Dhe për secilin (njeri a popull) janë
të caktuara grada, sipas asaj që veprojnë
a t a ,  d h e  Z o t i  y t  n u k  ë s h t ë  i
pavetëdijshëm ndaj asaj që bëjnë ata.

1 3 4 .  D h e  Z o t i  y t  ë s h t ë  i
Vetëmjaftueshëm dhe është Zoti i
mëshirës. Nëse dëshiron Ai, mund t'ju
zhdukë dhe pas jush do të sjellë një
popull tjetër, të cilin do ta dojë Ai, ashtu
siç ju ka ngritur Ai nga pasardhësit e
popujve të tjerë.

135. Vërtet, premtimi që bëhet me ju do
të plotësohet patjetër dhe ju s'mund ta
ndalni atë.

136. Thuaj: O populli im, veproni sipas
mënyrës suaj.43   Edhe unë jam duke
vepruar (sipas mënyrës sime). Së shpejti
do ta  dini  ju  se  kush do të  ketë
përfundim të mirë të kësaj shtëpie
(kësaj bote). Vërtet, keqbërësit kurrë
nuk do të korrin sukses.

42 Allahu nuk e dënon askënd e as ndonjë popull pa i dhënë vërejtje dhe pa e alarmuar. Prandaj,
Ai i dërgon Profetët dhe Reformatorët e Tij që t'i alarmojnë njerëzit dhe t'u tregojnë rrugë
shpëtimi.
43 Këto fjalë kanë këto kuptime: 1. Veproni sipas mënyrës suaj, 2. Veproni sipas mundësisë
suaj.
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137. Ata kanë caktuar për Allahun një
pjesë të të korrave e një pjesë të
kafshëve, të cilat Ai i krijoi vetë.
Mandej, ata flasin me hamendjen e tyre
se kjo është për Allahun dhe kjo është
për zotat tanë.44   Dhe ata thonë se çka u
dedikohet zotave të tyre, nuk arrin tek
Allahu, ndërsa çka i dedikohet Allahut,
u arrin zotave të tyre. Sa keq gjykojnë
ata!

138. Dhe në të njëjtën mënyrë, zota të
tyre (të gënjeshtërt) ua kanë paraqitur të
zbukuruar shumicës së idhujtarëve
mbytjen e fëmijëve që t'i shkatërrojnë
ata dhe për t'ua bërë të dyshimtë fenë e
tyre. Dhe po të dëshironte Allahu, ata
s'do ta kishin bërë këtë. Pra, lëri ata dhe
trillimet e tyre

139. Dhe ata sipas hamendjes së tyre
thonë: Filan e filan kafshë dhe bimë
janë të ndaluara. S'mund t'i hajë askush
përveç atij të cilit i lejojmë ne. Edhe
thonë se ka disa kafshë që janë të
ndaluara për hipje, dhe ka disa kafshë
mbi të cilat (gjatë therrjes) nuk lexohet
emri  i  Al lahut ,  duke shpifur  për
Allahun. Allahu me siguri do t'i dënojë
për shkak të shpifeve të tyre.

44 Fjala është për një zakon të idhujtarëve. Ata e ndanin bereqetin në dy pjesë: Një pjesë e
caktonin për idhujt e tyre, ndërsa pjesën tjetër për Zotin. Nëse pjesa e caktuar për idhujt e vet
shpenzohet për qëllime të tjera, atëherë ata merrnin nga pjesa e caktuar për Zotin, ndërsa kur
harxhohet pjesa e caktuar për Zotin, nuk merrnin nga pjesa e idhujve të tyre.
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140. Dhe ata thonë: Çka është në barqet
e këtyre  kafshëve është vetëm për
meshkujt tanë dhe e ndaluar për gratë
tona. Por, nëse ajo pjell (këlyshin) të
ngordhur, atëherë të gjithë (meshkujt
dhe gratë) marrin pjesë bashkërisht në
të. Allahu do t'i shpërblejë (ndëshkojë)
për këtë pohim të tyre. Vërtet, Ai është i
Mençur dhe i Gjithëdijshëm.

141. Sigurisht kanë pësuar humbje të
madhe ata që nga naiviteti e nga
mosdija i kanë mbytur fëmijët e tyre;45

dhe duke fabrikuar gënjeshtrën kundër
Allahut e bënë haram për vete atë që
Allahu ua kishte dhuruar. Ata me të
vërtetë e kanë humbur rrugën dhe nuk
kanë qenë të përudhur.

142. Dhe Allahu është Ai  që i krijoi
kopshtet me gardhe e pa gardhe dhe
hurmën dhe të mbjellat që kanë shije të
ndryshme, dhe ullirin e shegën - të
n g j a s h me  ( n ë  d i s a  r a s t e )  e  t ë
pangjashme (në disa raste). Hani nga
frutat e tyre kur jua japin. Dhe paguani
të drejtën e Allahut (jepni lëmoshë) në
ditën e të korrave e të vjeljave dhe mos i
tejkaloni kufijtë. Vërtet, Allahu nuk i do
ata të cilët i  tejkalojnë kufij të (e
teprojnë) .

� �

45 Fjala është për traditën e shëmtuar të disa fiseve të Arabisë, kur i mbytnin a i varrrosnin për
së gjalli bijat e tyre ose i ofronin për kurban në altaret e tyre.
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143. Dhe prej kafshëve Ai ka krijuar
disa për ngarkim e disa për hipje. Hani
prej asaj që Allahu ju ka furnizuar dhe
mos i ndiqni hapat e shejtanit.46 Vërtet,
ai është armiku juaj i hapët.

144. Dhe prej kafshëve Ai i ka krijuar
tetë çifte, dy prej deleve dhe dy prej
dhive.  Thuaj :  A i  bëri  haram dy
meshkuj ose dy femra, ose atë të cilën e
mbajnë mitrat  e  dy femrave? Më
informoni në bazë të ndonjë argumenti,
nëse jeni të vërtetë!

145. (Dhe Ai i ka krijuar) Dhe dy prej
deveve dhe dy prej lopëve. Thuaj: A i
bëri haram dy meshkuj ose dy femra,
ose atë të cilën e mbajnë mitrat e dy
femrave? A keni qenë të pranishëm kur
Allahu ju urdhëroi lidhur me këtë? Kush
është më mizor se ai që pa ditur gjë e
fabrikoi gënjeshtrën kundër Allahut me
qëllim që t'i shpjerë njerëzit në drejtim
të paudhësisë? Vërtet, Allahu nuk u
tregon rrugën e drejtë njerëzve mizorë.

146. Thuaju: Unë nuk e gjej në atë
mësim që mua më është diktuar, se
dikujt i ndalohet të hajë diçka, përveç
cofëtinës ose gjakut të derdhur dhe
mishit të derrit, sepse ai (mishi i derrit)
është i ndytë, ose ajo që është profane (e
përdhosur), dhe që është prerë në emër

�

46 Ai që përdor gjëra të lejuara (hallal) e mbron veten nga sulmet e shejtanit.
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të ndonjë zoti tjetër, në vend të emrit të
Allahut.  Por,  kush shtrëngohet e
d e t y r o h e t  ( p ë r  s h k a k  t ë  u r i s ë
vdekjeprurëse), duke mos u bërë i
padëgjueshëm e as duke mos e kaluar
kufirin, le ta dijë ai se Zoti yt fal shumë
dhe është shumë i Mëshirshëm.47  

147. Ne e kemi ndaluar për jahuditë çdo
kafshë me thundra, dhe i kemi ndaluar
për ta edhe dhjamërat e lopëve dhe
dhenve, përveç dhjamit të shpinës a të
zorrëve (rropullive)  të përzjera me
eshtra. Me këtë i kemi dënuar ata për
shkak të rebelizmit të tyre. Dhe Ne, pa
dyshim, jemi të vërtetë.

148. Por, nëse ata të përgënjeshtrojnë
ty,  thuaju: Zoti  juaj  është Zoti  i
mëshirës së pakufishme, dhe ndëshkimi
i  Ti j  nuk mund të  largohet  pre j
fajtorëve.

149. Ata që kanë bërë shirk, patjetër do
të thonë: Po të kishte dashur Allahu,
s'do të kishim bërë shirk ne dhe as të
parët tanë, e as nuk do të kishim bërë
diçka të palejueshme. Pikërisht në të
njëjtën mënyrë kanë përgënjeshtruar ata
të cilët kanë qenë para tyre, derisa erdhi

47 Islami ndalon katër gjëra: cofëtirën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që prehet në emër të
dikujt pos Allahut. Të gjitha këto janë rixhs, të papastra dhe mund t'i bëjnë dëm moralisht e
fizikisht shëndetit të njeriut. Ndërsa e katërta është ajo mbi të cilën nuk lexohet emri i Allahut
d.m.th që prehet në emër të dikujt e jo të Allahut. Ajo është fisk, padëgjueshmëria, mosbindja
dhe rebeli ndaj Zotit.
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koha kur e shijuan ndëshkimin Tonë.
Thuaju: A keni ndonjë argument që
mund ta paraqitni para nesh? Ju ndiqni
vetëm hamendjen. Dhe ju vetëm po
flisni gënjeshtra.

150. Thuaj: Argumenti më impresiv dhe
i përkryer është argumenti i Allahut. Po
të dëshironte Ai, me siguri do t'ju kishte
përudhur të gjithë juve.

151. Thuaju: Sillni dëshmitarët tuaj, që
të dëshmojnë se Al lahu i  bëri  të
palejueshme këto gjëra. Nëse ata japin
dëshmi, ti mos dëshmo bashkë me ta e
as mos i ndiq dëshirat e ulëta të atyre, të
cilët i kanë përgënjeshtruar Shenjat
Tona, dhe që nuk e besojnë Ahiretin
dhe që i shoqërojnë partnerë Zotit të
tyre.

152. Thuaju: Ejani, unë recitoj para jush
atë çka ju ndaloi Zoti juaj . Ai ju
urdhëron të mos bëni shirk (mos i
shoqëroni partnerë Atij) dhe të silleni
mirë ndaj prindërve dhe të mos i mbytni
fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. Jemi
Ne që ju ushqejmë juve dhe ata; dhe
mos iu afroni imoralitetit të hapët e as të
fshehtë, dhe mos vrisni asnjë shpirt
(njeriun), vrasjen e të cilit Allahu e bëri
haram për ju, përveçse kur e kërkon
ligji. Allahu ju urdhëron për këtë që të
largoheni prej mëkateve.

�
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153. Dhe Allahu ju urdhëron që të mos
e përvetësoni pasurinë e jetimit - pos në
mënyrë më të mirë, derisa të arrijë ai
moshën e pjekurisë. Dhe kur matni dhe
peshoni, matni dhe peshoni me drejtësi.
Ne nuk e ngarkojmë askënd përtej
kapacitetit të tij. Dhe kur flisni, flisni
me drejtësi,48   sadoqë ai (për të cilin
flisni) mund të jetë i afërmi juaj. Dhe
plotësojeni konventën e Allahut. Për
këtë Ai ju urdhëron fuqimisht që të
këshilloheni.

154. (Dhe Allahu ju këshillon) Kjo
është rruga ime e drejtë. Pra, ndiqeni
atë; dhe mos i ndiqni rrugë të ndryshme
ngase do t 'ju çojnë larg rrugës së
Allahut. Për këtë Ai ju këshillon që të
ruheni prej mëkateve.

155. Dhe Ne i kemi dhënë Musait
Librin që ia plotësonte nevojat e çdo atij
personi që bënte vepra të mira; dhe ai
Libër mbante në vete shpjegimin e
çështjeve të nevojshme, dhe që ishte një
udhëzim dhe një mëshirë, që ata të kenë
besim se (një ditë) do të takohen me
Zotin e tyre.

156. Dhe ky (Kuran) është një Libër të
cilin Ne e kemi zbritur me plot bekime.

�
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48 Drejtësia është një ndër mësimet më fundamentale të të gjitha religjioneve. Kjo është bazë
për ngrtijen e një shoqërie të shëndoshë. Feja Islame i jep theks të veçantë çështjes së
drejtësisë. Një besimtar duhet ta ndajë drejtësinë, qoftë edhe kur ajo shkon kundër prindërve
dhe të afërmeve të tij.
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Pra, ndiqeni këtë dhe ruhuni prej
mëkateve që të mëshiroheni.

157. Që të mos thoni se u është zbritur
Libri vetëm dy grupeve49   përpara nesh
dhe ne pa dyshim dolëm të padijshëm
ndaj leximit të atyre Librave.

158. Ose mos thoni se po të kishte
zbritur Libri te ne, me siguri do të
kishim fituar hidajetin më mirë se ata.
Pra, tani ka ardhur te ju një evidencë e
hapët prej Zotit tuaj, dhe një hidajet dhe
një mëshirë. Pra, kush është më mizor
se ai i cili i përgënjeshtron Shenjat e
Allahut dhe shmanget t'i pranojë? Ne do
t'ua shpërblejmë me një ndëshkim të
dhembshëm atyre që ua kthejnë shpinën
Shenjave Tona, për shkak të largimit të
tyre (nga besimi).

159. A mos janë duke pritur t'u vijnë
engjëjt apo Zoti yt, apo t'u vijë ndonjë
shenjë prej Zotit tënd? Atë ditë kur disa
Shenja të Zotit tënd do të paraqiten,
atëherë besimi i askujt nuk do t'i sjellë
dobi atij, i cili nuk kishte pranuar më
parë besimin e as nuk e kishte fituar
dobinë me anë të besimit të vet. Thuaju:
Prisni se edhe Ne jemi duke pritur!

160. Ti s'ke lidhje me ata që e copëtuan
religjionin e tyre dhe që u ndanë në

49 Nga dy grupeve kuptohen jehudë e të krishterë.
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sekte. Vërtet, çështja e tyre është në
dorën e Allahut. Ai do t'i informojë ata
rreth asaj që bënin ata.

161. Ai që bën një vepër të mirë do të
ketë shpërblimin e dhjetëfishtë, por ai
që bën një  vepër  të  keqe,  do të
shpëblehet vetëm aq sa ka bërë, dhe ata
nuk do të sillen padrejtësisht.

162.  Thuaj :  Zot i  im mua më ka
udhëhequr drejt rrugës së drejtë që është
një religjion i drej të,  religjioni i
Ibrahimit të vërtetë. Dhe ai s'ka qenë
ndër idhujtarët (politeistët).

163. Thuaj: Namazi im dhe sakrifica
ime dhe jeta dhe vdekja ime janë vetëm
për Allahun që është Zot i botërave-50 
 
164. I cili s'ka ndonjë partner. Dhe unë
jam urdhëruar për këtë dhe unë jam i
pari ndër të bindurit.

165. Thuaj: A të kërkoj unë një Zot
tjetër përveç Allahut, kurse Ai është
Zoti i çdo gjëje! Dhe çdo njeri që bën
keq, bën keq për vete dhe askush nuk do
ta bartë barrën e tjetërkujt. Mandej, do
të ktheheni te Zoti juaj dhe Ai do t'ju
informojë rreth asaj  për  të  ci lën
difrencoheshit.

50 Namazi, sakrifica, jeta dhe vdekja janë bazë e aksioneve të njeriut. Besimtari këshillohet që
ai duhet ta kalojë jetën e tij deri në vdekje duke i bërë ibadet Allahut dhe duke bërë sakrifica të
mëdha për hir të Tij.
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166. Dhe Allahu është Ai  i cili ju bëri
pasardhës (trashëgimtarë) të të tjerëve
nëpër tokë dhe i lartësoi disa prej jush
mbi të tjerët për nga grada e rangut, që
t'ju provojë me anë të asaj që Ai ju
dhuroi juve. Vërtet, Zoti  yt është shumë
i shpejtë kur jep ndëshkim dhe nga ana
tjetër Ai edhe fal shumë dhe është
shumë i Mëshirshëm.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Mimë, Sadë.1  

3 .  K y  ( K ur an )  ë sh t ë  n j ë  L i bë r
madhështor që të është zbritur ty (ti nuk
e ke përpiluar vetë), pra lidhur me këtë
nuk duhet të kesh ngushtim në gjoksin
tënd me qëllim që (me anë të këtij Libri)
t'i alarmosh njerëzit dhe ky është një
këshillë e madhe për besimtarët.

4.  (U themi njerëzve) Ndiqni atë
(mësim) që është zbritur te ju prej Zotit
tuaj, dhe mos i ndiqni mbrojtësit e tjerë
(zota të tjerë) në vend të Allahut. Sa pak
e pranoni këshillën.

5. Sa vendbanime të cilat Ne i kemi
shkatërruar! Dhe dënimi ynë erdhi tek
ata natën (kur ishin duke fjetur), ose
ditën, kur pasdreke ata ishin duke u
çlodhur.2

Kjo Sure, përveç disa ajeteve, është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 207 ajete.
Edhe kjo Sure i përmend shumë argumente për vërtetimin e Hazreti Muhammadit s.a.v.s. duke
i paraqitur jetëshkrimet e shumë profetëve të mëparshëm, dhe tregon se sjelljet e
kundërshtarëve të Muhammadit s.a.v.s. nuk dallohen prej sjelljeve të kundërshtarëve të atyre
profetëve, dhe se çfarë përfundimi patën ata, ashtu do të jetë përfundimi i këtyre
kundërshtarëve.
1 Këto shkronja nënkuptojnë se Unë jam Allah që di më së miri dhe Unë jam i vërtetë.
2 Koha e fundit e natës dhe koha e pasdrekës përmendet për shkak se në këto kohë njerëzit
flenë ose pushojnë.
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6. Pra, kur ndëshkimi ynë u erdhi atyre,
klithja e tyre ishte vetëm kjo: Ne, me të
vërtetë, kemi qenë mizorë.

7. Dhe Ne me siguri do t'i marrim në
pyetje ata, në mesin e të cilëve janë
dërguar Profetët, dhe Ne me siguri do t'i
marrim në pyetje edhe Profetët.3 

8. Atëherë, Ne me siguri, në bazë të
dijes, do t'ua rrëfejmë ngjarjet historike,
dhe Ne kurrë nuk kemi qenë larg atyre
(për herë i shikojmë).

9. Dhe atë ditë (në ditën e Kiametit) e
vërteta do të ketë peshë. Pra ata të cilëve
do t'u rëndojnë peshojat, do të jenë të
shpëtuar.4 

10. Dhe përsa u përket atyre, të cilët do
t'i kenë të lehta peshojat, të tillë do të
jenë ata që e shkatërruan veten për
s h k a k  s e  s i l l e s h i n  m i z o r i s h t
(padrejtësisht) ndaj Shenjave Tona.

11. Dhe Ne ju kemi stabilizuar juve
nëpër tokë dhe ju kemi furnizuar me
mjetet  e  jetesës .  Mirëpo, ju  s 'po
shpreheni fare mirënjohje. 

12. Dhe Ne, pa dyshim, ju kemi krijuar

3 Ajeti e tregon qartë se të gjithë njerëzit dhe popujt do të merrin në pyetje se si i kanë pritur
Profetët e Allahut dhe në anën tjetër edhe Profetët do të merrin në pyetje se si e kanë përcjellë
mesazhin e Allahut.
4 Kjo do të thotë se do të vlerësohen veprat e njerëzve.
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dhe mandej Ne jua kemi dhënë trajtën,
mandej engjëjve u kemi thënë: Binduni
para Ademit; dhe ata të gjithë u binden
përveç Iblisit.  Ai s'ka qenë ndër të
bindurit.5 

13. Allahu tha: Çka të ndaloi të bindesh
kur Unë të urdhërova ty? Ai tha: Unë
jam më i mirë se ai. Ti më ke krijuar
prej zjarrit, kurse atë e ke krijuar prej
baltës.6 

14. Allahu tha: Atëherë, pra, shporru
nga ky vend (xhenet), sepse ti nuk do të
kesh mundësi të tregosh arrogancën.
Dil, pra, ti me siguri je ndër ata të cilët
janë të poshtër.

15. Ai tha: Më jep afat deri në ditën kur
do të ringjallen ata.7 

16. Allahu tha: Pa dyshim të jap ty
afatin (sipas kërkesës sate).

17. Ai tha: Tani,  ngase Ti më ke
shkatërruar mua, unë do të ulem me
siguri në rrugën Tënde të drejtë që t'i
devijoj njerëzit.

5 Iblisi nuk ishte ndonjë engjëll. Ai ishte kryetar i shpirtërave të këqija.
6 Prej baltes d.m.th si balta që mund të trajtohet lehtë në forma të ndryshme, ashtu edhe njeriu
mund të ketë forma të ndryshme. Por, zjarri nuk bindet kurrë. Pra, çdo njeri i pabindur,
arrogant dhe sherrxhi quhet Iblis.
7 Dita e ringjalljes mund të thuhet edhe për ringjalljen shpirtërore të njeriut.
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18. Mandej unë, me të vërtetë, do të vij
tek ata nga ana e përparme e nga ana e
prapme e nga ana e djathtë e nga ana e
majtë e tyre (që t'i devijoj nga rruga e
drejtë), dhe shumicën ti nuk do t'i gjesh
mirënjohës.

19. Allahu tha: Dil prej këtu, ti përherë
do të poshtërohesh e do të jesh i urryer.
Kush prej tyre do të të ndjekë ty, Unë
me siguri do ta mbush xhehenemin me
ju të gjithë (me ty dhe me përcjellësit e
tu)

20. Dhe o Adem! Bano ti dhe gruaja
jote në xhenet dhe hani (e pini) prej ku
të doni, por mos iu afroni kësaj peme8

se do të bëheni ndër mizorët.

21. Por, shejtani i lajkatoi me qëllim që
t'ua zbulojë lakuriqësinë që ishte e
fshehur për ta, dhe u tha: Zoti juaj e ka
ndaluar për ju këtë pemë që të mos
bëheni engjëj ose të mos keni jetë të
amshueshme.

22. Dhe ai (shejtani) u tha duke u
përbetuar: Vërtet, unë jam një këshilltar
i sinqertë për ju të dy.

23. Pra, ai duke i mashtruar ata të dy, i

8 Pemë e ndaluar nënkupton ato urdhëra sipas të cilave u ishin ndaluar disa gjëra Ademit e
shoqes së tij.
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lëkundi nga vendi i tyre. Dhe kur ata e
shijuan atë pemë, iu zbulua lakuriqësia9

e tyre dhe ata të dy filluan të mbulonin
veten me anë të gjetheve të xhenetit.10

Dhe Zoti i tyre i thirri ata duke thënë: A
nuk ju pata ndaluar prej kësaj peme dhe
a nuk ju pata treguar se shejtani me
siguri është armiku juaj i hapët?

24. Ata të dy thanë: O Zoti ynë, ne kemi
bërë keq ndaj vetvetes dhe nëse Ti nuk
do të na falësh dhe nuk do të na
mëshirosh, ne me siguri do të jemi ndër
ata që pësojnë humbje.

25. Allahu tha: Shporruni ju të gjithë.
Disa prej jush do të jenë armiq të disa të
tjerëve.11  Dhe do të keni vendbanim

9 Fjala sajje do të thotë: keqbërësi, faj, thënia e pahijeshme dhe ndonjë akt, të cilin njeriu do ta
mbajë të fshehtë, turp dhe lakuriqësi (Lane). Ajeti tregon se Ademi filloi të realizojë disa
dobësi të veta, kur armiku (Shejtani) e lëkundi nga pozita e tij. Kjo nuk do të thotë se atij iu
duk lakuriqësia e trupit të tij, sepse ajo nuk është e fshehur prej askujt. Secili njeri ka disa
dobësi që rrinë të fshehta edhe vetë prej tij, por ato zbulohen në kohën e ndonjë sprove a
vështirësie. Pra, kur u sulmua Ademi prej shejtanit, atij iu shfaqën disa dobësi të tij.
10 Varak (gjeth) do thotë faza e parë ose koha më e mirë e një sendi, djemtë dhe rinia e një
komuniteti (Lisan). Këto fjalë nënkuptojnë se kur shejtani krijoi përçarje në shoqërinë e
Ademit dhe disa anëtarë të rinj kanë braktisur rrethin e tij, ai (Ademi) filloi t'i tubojë gjethet e
kopshtit, rininë e shoqërisë, dhe filloi ta riorganizojë popullin e tij. Shejtani nuk është ndonjë
qenie e fshehtë, por kjo fjalë përdoret për ndonjë shpirt të keq, njeri dinak dhe shumë të prapë.
Fjalët varakël xhannah në këtë ajet nuk flasin për gjethet e xhenetit, siç kanë shkruar disa
komentatorë, por fjala varak në gjuhën arabe përdoret edhe për zbukurim dhe në bazë të këtij
ajeti thuhet se kur njeriu bën ndonjë gabim, ai vjen në vetëdije dhe ndërgjegja e tij  tregon se sa
i dobët është ai. Atëherë, ai përpiqet dhe mundohet t'i mbulojë dobësitë dhe gabimet e veta me
anë të veprave të mira që janë mjet zbukurimi dhe e vetmja garanci për të hyrë në xhenet. Ai
pendohet  dhe e lut Zotin t'ia falë gabimet.
11 Ajeti tregon se ata djajtë (shejtanë) që u përmendën më lart, ishin qenie njerëzore, sepse u
urdhëruan të dalin (nga xheneti) për shkak të armiqësisë reciproke. Po ashtu ne nuk shohim
ndonjë shejtan në botë, por ka vetëm njerëz që grinden në mes të tyre.
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nëpër tokë e aty do të kënaqeni për një
kohë të caktuar.

26. Ai (Allahu) tha: Aty (nëpër tokë) do
të jetoni e aty do të vdisni dhe prej kësaj
toke do të ringjalleni.12 

27. O bijtë e Ademit, Ne me të vërtetë
kemi zbritur (krijuar) për ju rroba që i
mbulon vendet tuaja të fshehta dhe që
është edhe mjet zbukurimi; mirëpo
veshja e fisnikërisë është më e mirë. Ky
(urdhër për t 'u veshur) është ndër
urdhërat e Allahut që të këshilloheni.

28. O bijtë e Ademit! Nuk duhet që
shejtani t 'ju devijojë (nga rruga e
Allahut), siç i ka dëbuar prindërit tuaj
nga xheneti. Ai i kishte  rrëmbyer prej
tyre  rrobat e tyre që t'ua zbulojë
lakuriqësinë e tyre. Vërtet, ai dhe fisi i
tij ju sheh prej nga ju nuk i shihni ata.
Vërtet, Ne i kemi bërë shejtanët shokë
të atyre të cilët janë mosbesimtarë.

29. Dhe kur ata (mosbesimtarë) bëjnë
ndonjë vepër të turpshme, ata thonë: Ne
i kemi gjetur etërit tanë duke bërë
kështu edhe Allahu na ka urdhëruar
kështu. Thuaju: Allahu kurrë nuk jep
urdhër për të bërë vepra të turpshme. A
thoni rreth Allahut atë që s'e dini?

�

12 Ky ajet flet qartë se njeriu si qenie njerëzore s'mund të dalë (të jetojë) jashtë tokës. Pra, si ka
shkuar Hazreti Isai nëpër qiell? Ai është ngritur shpirtërisht e jo fizikisht.
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30. Thuaj: Zoti im urdhëron për drejtësi.
Dhe Atij (Allahut) drejtohuni me bindje
të plotë në çdo xhami, dhe e thirrni Atë
duke e ditur se adhurimi është vetëm e
drejta e Tij. Ai siç ju ka krijuar herën e
parë, ashtu një ditë (pas vdekjes) do t'ju
kthejë prapë në atë gjendje.

31. Një pale Ai i tregoi rrugë të drejtë,
kurse palën tjetër e la të humbur, sepse
ata, në vend të Allahut, i morën për
shokë shejtanët dhe mendojnë se janë të
përudhur.

32. O bijtë e Ademit! Zbukurohuni në
çdo kohë e  në çdo xhami (vend
adhurimi), dhe hani e pini, por mos e
teproni. Vërtet, Allahu nuk i do ata që e
teprojnë.13 

33. Thuaju: Kush e bëri haram atë
zbukurim, të cilin Allahu e krijoi për
robët e Tij, po edhe gjëra të mira e të
pastra (të cilat Ai ju furnizoi)? Thuaju:
Këto janë veçanërisht për besimtarët në
këtë jetë dhe do të jenë posaçërisht për
ta në Ditën e Kiametit. Ja ashtu ne ua
shpjegojmë Shenjat njerëzve të ditur.

34. Thuaj: Zoti im i bëri haram vetëm
veprat e turpshme - qoftë ato që bëhen
haptazi ose fshehurazi - dhe mëkatin
dhe rebelizmin pa të drejtë dhe që t'i

13 Besimtarët këshillohen të shkojnë në xhami me rroba të lara e të pastra, se ajeti tregon se
ibadeti i vërtetë i jep mundësi njeriut të bëjë vepra të mira.
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shoqëroni Allahut partner për të cilin Ai
nuk ju ka dhënë ndonjë argument dhe të
flisni rreth Allahut atë që s'e dini ju.

35. Dhe për secilin popull ka një afat,
dhe kur vjen afati i trye, ata s'mund të
mbeten mbrapa për asnjë çast e as
s'mund t'i dalin përpara.

36. O bijtë e Ademit! Nëse vijnë te ju
pejgemberë nga mesi juaj, kështu që i
lexojnë para jush ajetet e Mia, atëherë
ata që fillojnë të frikësohen prej Allahut
dhe ta përmirësojnë veten (i ndjekin
ata), nuk do të kenë as frikë (për të
ardhmen), e as nuk do të pikëllohen (për
të kaluarën).14

14 Hazret Muhammadi s.a.v.s. është profet universal dhe ai ka ardhur për tërë njerëzimin. Këtu
fjala Imma Jatijannakum është me Nuni Thekila, që do të thotë se patjetër do të vijnë. Pra, ajeti
tregon qartë se profetët mund të vijnë edhe pas H. Muhammadit s.a.v.s, por ata nuk do të sjellin
ndonjë fe të re e as Sheriat të ri. Ata do të vijnë dhe do të paraqiten vetë nga ummeti i H.
Muhammadit s.a.v.s. dhe nën flamurin e Islamit e nën dritën e Kuranit. Mendoni pak për këtë
ajet! Pas Ibrahimit a.s. kanë ardhur shumë profetë dhe pas H. Musait a.s. kanë ardhur shumë
profetë, e pse mos të vijnë pas H. Muhammadit s.a.v., kur ai vetë parashikon dhe lajmëron
ardhjen e një Reformatori të madh, të cilin ai vetë e pagëzon me emrin Nebi (profet)? Ai tha:
Dijetarët e ummetit tim janë si profetë të Beni Israilit. Po ashtu ai thotë se në krye të çdo një
shekulli, Allahu do të dërgojë një Muxhedded (reformator). Çudi që këta e presin ardhjen e
Isait a.s. për ndihmë të fesë Islame! A nuk do të jetë ai profet i Zotit, kur Allahu do ta dërgojë
atë në botë dhe a nuk do të jetë i dërguari i Zotit? Askush nuk mund të paraqitet vetvetiu si
profet dhe si i dërguari i Zotit, derisa Allahu nuk e cakton atë në këtë detyrë e pozitë. Lexoni
përkthimin e H. Sherif Ahmeti, botuar nga Arabia Saudite (Sure Al-Araf, 35, f..189) Po ashtu
lexoni edhe përkthimin e Prof. Hasan I. Nahit. (Sure Araf, 35, f. 155) Njëri prej tyre shkruan: O
bijtë e Ademit! Juve ju vijnë të dërguar nga mesi juaj..., kurse tjetri shkruan: O bijtë e Ademit,
nëse nga mesi juaj vijnë pejgemberë që ju shpjegojnë...! A ky ajet nuk dëshmon se mund të
vijnë pejgemberë edhe në të ardhmen? Nëse nuk mund të vijë pas H. Muhammadit s.a.v. asnjë
profet a Imam apo Reformator, atëherë mund të themi se H. Ibrahimi a.s. dhe  H. Musai a.s.
kanë qenë profetë më të mëdhenj dhe më madhështorë se Muhammadi s.a.v.s. (nauzobillah),
sepse pas tyre kanë ardhur qindra e qindra profetë, gjë që tregon se inspiracioni, frymëzimi dhe
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37. Por, ata që i refuzojnë Shenjat Tona
dhe sillen me arrogancë ndaj tyre, janë
banorët e xhehenemit dhe aty do të
jetojnë (për një kohë të gjatë).

drita e tyre ishte e gjallë dhe e qëndrueshme, kurse H. Muhammadi s.a.v.s. (nauzobillah) nuk
kishte një inspiracion të gjallë dhe ai nuk është një profet i gjallë. Është më mirë ai kandil prej
të cilit ndizen kandila të shumëta, apo ai që nuk ka aftësi ta ndezë ndonjë kandil tjetër?! Sot,
Imam Mahdiu dhe Masihu ka ardhur dhe ka deklaruar se Allahu xh.sh. atë e caktoi në këtë
pozitë. Allahu tregoi shumë shenja dhe mrrekulli në favor të tij. Ai ka themeluar një Xhemat që 
ditë e natë bën përpjekje për të përhapur fenë Islame të H. Muhammadit s.a.v.s.  Kundërshtarët
e tij thonë se si është e mundur që të vijë një i dërguari i Zotit? Mirëpo, nëse paraqitet një
pohues se është Imam Mahdiu dhe thotë se nuk jam i dërguari i Allahut, atëherë këta prapë do
ta përgënjeshtrojnë atë, duke thënë se H. Muhammadi s.a.v.s. paralajmëron se ai (Imam
Mahdiu) do të jetë profet i Zotit. Pra, kënd do ta pranojnë? Vërtet, janë paraqitur shumë
persona në emër të Imam Mahdiut, por asnjëri prej tyre nuk deklaroi se ai njëkohësisht  është
edhe Masihu. Vetëm themeluesi i Xhematit Mysliman Ahmadia, H. Mirza Ghulam Ahmadi a.s.
është ai që deklaroi se Allahu e dërgoi si Mahdi e si Masih. Të gjithë pohuesit fals që janë
paraqitur gjatë shekujve të kaluar, janë shkatërruar dhe as nam e as nishan i tyre nuk mbeti,
sepse ky është premtimi i Allahut se Ai do ta shkatërrojë pohuesin fals. Asnjë shtet e asnjë
bashki islamike nuk u angazhua për shkatërrimin e atyre pohuesve fals dhe gënjeshtarë. Në
anën tjetër, kundër Xhematit Ahmadia u ngritën të gjitha shtetet islamike dhe joislamike dhe
dekada me radhë janë duke bërë përpjekje për shkatërrimin e këtij Xhemati, por Allahu xh.sh.,
sipas premtimit të Vet, i jep përkrahje, ndihmë dhe mbrojtjen e Vet, dhe Xhemati dita më ditë
korr sukses. Njerëzit e të gjitha kombësive dhe të religjioneve kanë filluar ta përqafojnë këtë
Xhemat, që është emri i Islamit të vërtetë. Imam Mahdiun, të cilin Allahu xh.sh. nuk e
shkatërroi as për njëqind vjet, a do të shkatërrojnë këta që vetë janë të shkatërruar! Le të
mendojnë pak për sjelljet e veta. Nëse kanë besim në Zot, atëherë duhet që ditë e natë të bëjnë
sexhde dhe lutje të gjata në oborrin e Tij për shkatërrimin e këtij Xhemati.Të mbajnë mend se
Zoti gjithnjë i pranon lutjet e robëve të Tij të vërtetë. Qoftë paqe ai që përudhet! Ky ajet flet
qartë se mund të vijnë pejgemberë edhe pas Profetit Hazret Muhammadit s.a.v.s. por jo me
ndonjë fe të re e as me ndonjë Shariat të ri. Sipas këtij ajeti mund të paraqiten vetëm ata
(reformatorë) që do të vijnë në shërbim të Islamit, të Kuranit dhe të Hazret Muhammadit
s.a.v.s. Shumë teologë dhe komentatorë mjaft eminent të fesë Islame gjatë IV shekujve të
kaluar kanë shkruar se Profeti Hazret Muhammadi s.a.v. është profeti i fundit me kuptim që pas
tij nuk do të paraqitet asnjë profet me ndonjë fe të re dhe me ndonjë Shariat të ri. Ai që do të
paraqitet, do të paraqitet vetëm si shërbëtor dhe ndihmëtar dhe përkrahës i Islamit, i Kuranit
dhe i Hazret Muhamedit s.a.v.s, siç pohohet dhe deklarohet në këtë ajet. Nëse nuk do të vinte
ndonjë profet pas H. Muhammadit s.a.v.s, atëherë përse Allahu tha: Kur vijnë nga mesi juaj
profetë...Kjo do të thotë se ai që do të paraqitet, do të paraqitet vetëm nga ummeti i H.
Muhamedit s.a.v.s. e jo jashtë Islamit. Prandaj, të gjithë teologët, komentatorët dhe studiuesit e
Haditheve kanë shkruar se kur Masihu, Imam Mahdiu, ardhja e të cilit pralajmërohet në Kuran 
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38. Pra, kush është më mizor se ai që e
fabrikon gënjeshtrën kundër Allahut ose
i cili i përgënjeshtron Shenjat e Tij? Të
tillë janë ata që  vazhdimisht do t'u
arrijë pjesa e tyre e shkruar (dënimit),
derisa kur u vijnë engjëjt Tanë për t'i
marrë shpirtërat e tyre,  do t'u thonë: Ku
janë ata që i thirrnit (adhuronit) ju pos
Allahut? Ata do të përgjigjen: Janë
zhdukur prej nesh, dhe do të japin
dëshmi kundër vetvetes se kanë qenë
mosbesimtarë.

39. Atëherë Allahu do t'u thotë: Hyni ju
në zjarr (në xhehenem) bashkë me ata
popuj, të cilët kanë kaluar para jush prej
xhinëve e prej njerëzve. Kur do të hyjë
(në zjarr) ndonjë popull, do ta mallkojë
motrën e vet (popullin tjetër) derisa ata
të gjithë (popujt) do të tubohen në të.
Populli pasardhës prej tyre do të thotë

dhe në Hadith, do të paraqitet, ai do të jetë profet i Zotit. Vetë edhe Pegemberi H. Muhammadi
s.a.v..s. e pagëzoi katër herë me titull Nebi Ullah - pegemberi i Zotit. (shiko, përmbledhja e të
thënave të H. Muhammadit .s.a.v.s. -Sahi Muslim. Çudi që në një anë ata deklarojnë se pas H.
Muhammadit s.a.v.s. nuk ka asnjë pejgember, kurse në anën tjetër besojnë se Isa a.s. që është i
gjallë dhe rri fizikisht nëpër qiell do të zbresë në kohën e fundit të botës. Pra, kur ai do të bresë,
a do të jetë pegember i Zotit apo jo? Si është e mundur që një person që deri dje ishte profet i
Zotit të degradohet sot e të mos mbetet profet i Tij! Po të zëmë se Hazret Isai a.s. do të
paraqitet në kohën e fundit, që t'i jape freski dhe reformë fesë Islame, atëherë ai, pa dyshim, do
të jetë i dërguari i Allahut, sepse derisa Allahu nuk e dërgon, ai vetë nuk mund të paraqitet. Pra,
të keni të qartë se profetët janë dy llojesh: ata që sjellin me vete ndonjë libër dhe ndonjë fe të
re; dhe ata që nuk sjellin asnjë fe të re e as ndonjë shariat por vijnë vetë në shërbim të profetit
Shariatbartës. Pa dyshim, Hazret Muhammadi s.a.v.s. është Profeti i fundit me kuptim që feja
Islame dhe Kurani do të vlejnë deri në ditën e Kiametit, dhe nuk mund të paraqitet ndonjë
profet që mund të sjellë ndonjë fe dhe libër të ri. Kush vjen, le të vijë Hazret Isai a.s., ai vjen
vetëm në shërbim të Islamit dhe nën robërinë e Hazret Muhammadit s.a.v.s., përndryshe ajeti në
fjalë dhe shumë ajete të tilla nuk do të kenë logjikë e as kuptim.
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rreth popullit të mëparshëm: O Zoti ynë,
këta na kanë shpënë në rrugë të gabuar,
pra jepu ndëshkim të dyfishtë zjarri (në
xhehenem). Allahu do të thotë: Për
secilin ka ndëshkim të dyfishtë, por ju
s'e dini.

40. Po ashtu populli i parë prej tyre do
t'i thotë popullit të tyre të mëparëshëm:
Ju s'keni pasur ndonjë epërsi ndaj nesh
(që të ndëshkoheni më pak)! Prandaj,
shijojeni ndëshkimin për shkak të asaj
që bënit ju.

41. Atyre që i përgënjeshtruan Shenjat
Tona  dhe  u so l lën nda j  tyre  me
arrogancë, nuk do t'u hapen dyert
(shpirtërorë) e qiellit, as nuk do të hyjnë
në xhenet derisa të përshkohet deveja në
vrimën e gjilpërës.15  Dhe ashtu Ne i
shpërblejmë fajtorët.

42. Ata do të kenë një shtrojë në
xhehenem dhe do të kenë shtresë pas
shtrese perdet (e errësirave). Dhe ashtu
Ne i shpërblejmë mizorët.

43. Por, përsa u përket atyre që e
pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
mira, le ta dijnë se Ne nuk do ta
ngarkojmë askënd më shumë se
kapaciteti i tij. Të tillë janë banorët e
xhenetit, aty do të jetojnë përgjithmonë.

15 Fjala xhamël (deve) ka edhe kuptimin e  konopit, sepse konopi ka ngjashmëri me pe. Kjo do
të thotë se ashtu siç është e pamundur që deveja a konopi të pershkohet në vrimën e gjilpërës,
ashtu është e pamundur që edhe refuzuesit e Shenjave të Zotit të hyjnë në Parajsë.
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44. Dhe Ne do ta shkulim tërë inatin
nga zemrat e banorëve të xhenetit.
Rrëketë do të rrjedhin nën kontrollin e
tyre, dhe ata do të thonë: Të gjitha
lavdërimet i takojnë Allahut që na
udhëhoqi drejt rrugës së xhenetit. Dhe
ne nuk do të ishim të përudhur, sikur të
mos na kishte përudhur Allahu. Profetët
e Zotit tonë, me të vërtetë, kanë ardhur
te ne duke na sjellë vërtetësinë. Dhe do
të thirren: Ky është ai xhenet, të cilin e
keni trashëguar me anë të veprave tuaja.

45. Dhe banorët e xhenetit do t'u thonë
banorëve të xhehenemit: Ne e kemi
gjetur të vërtetë atë që na kishte
premtuar Zoti ynë, a e keni gjetur edhe
ju të vërtetë atë që Zoti juaj u kishte
premtuar juve? Ata do të thonë: Po!
Atëherë, një shpallës do të kumtojë në
mesin e tyre: Mallkimi i Allahut qoftë
mbi mizorët!

46. Të cilët i pengojnë njerëzit nga
rruga  e  Allahut  dhe  përpiqen ta
shtrembërojnë atë, dhe që e mohojnë
Ahiretin.

47. Dhe në mes të atyre dy palëve
(banorët e xhenetit e të xhehenemit) do
të jetë një ndarje (perde), dhe mbi një
vend të ngritur16   do të jenë disa njerëz,
të cilët do t'i njohin të gjithë nga tiparet
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e fytyrave të tyre. Ata do t'i thërrasin
banorët e xhenetit: Qofshit Salam (qoftë
paqe mbi ju), ndërsa ata (që  i kanë
thirrur) ende nuk do të kishin hyrë në
xhenet, por do të kenë shpresë e dëshirë
për këtë.

48. Dhe kur sytë e tyre (banorëve të
xhenetit) do t'u drejtohen banorëve të
xhehenemit, ata do të thonë: Zoti ynë,
mos na bëj neve ndër njerëzit mizorë!

49. Dhe banorët e vendit të ngritur do t'i
thërrasin banorët e xhehenemit, të cilët i
njohin me anë të tipareve të tyre, dhe do
t'u thonë: Nuk ju solli kurrfarë dobie
numri e as mendjemadhësia juaj.

50. (Mandej duke bërë shenjen nga
banorët e xhenetit ata do t'u thonë
banorëve të xhehenemit) A janë këta
njerëz për të cilët ju keni bërë be se
Allahu kurrë nuk do të sillet me mëshirë
ndaj tyre? Atyre Allahu do t'u thotë:
Hyni në xhenet. Ju s'do të keni kurrfarë
frike e as nuk do të pikëlloheni.

51. Dhe banorët e xhehenemit do t'i
thërrasin banorët e xhenetit: Derdhni
edhe mbi ne pak ujë ose diçka prej asaj
me të cilën ju furnizoi Allahu! Ata do të
thonë: Vërtet, Allahu i bëri haram të dy
për mosbesimtarët-

52. Të cilët e morën religjionin e tyre si
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lojë e zbavitje, dhe të cilët i mashtroi
jeta e kësaj bote. Sot, pra, Ne do t'i
harrojmë ata ashtu siç ata patën harruar
takimin e kësaj Dite të tyre dhe për
arsye se i refuzonin me këmbëngulje
Shenjat Tona.

53. Dhe, vërtet, Ne ua kemi dhënë një
Libër të madhërueshëm, të cilin Ne në
bazë të dijes e kemi paraqitur me
hollësi, dhe që është udhërrëfyes dhe
mëshirë për besimtarët.
 
54. A janë duke pritur (sot) plotësimin e
lajmeve (të përmendura më lart) të këtij
Libri? Atë ditë kur do të plotësohen
lajmet e tij, ata që më parë e kishin lënë
(këtë libër) mbas shpinës, do të thonë:
Profetët e Zotit tonë me të vërtetë kishin
ardhur bashkë me vërtetësinë. Pra, a ka
ndonjë ndërmjetës që të angazhohet për
ne, ose a është e mundur për ne që të
kthehemi prapë në këtë botë që të bëjmë
vepra të mira, përkundër atyre që kemi
b ë r ë ?  A t a ,  p a  d ys h i m,  e  k a n ë
shkatërruar veten dhe të gjitha ato
trillime që bënin ata shkuan kot.

55. Vërtet, Zoti juaj është ai Allah i cili
i ka krijuar qiejt e tokën në gjashtë ditë
(periudha),17  mandej Ai u vendos

17 Ajam është shumësi i fjalës Jom (ditë) që tregon kohën absolute ose kohën e pakufishme ose
gjendjen e zhillimit të ndonjë sendi. Sipas Kuranit dita te Zoti zgjatet edhe për njëmijë vjet dhe
nga një herë për pesëdhjetëmijë vjet (22:48, 70:5). Pra, kjo tregon se Zoti i krijoi qiejt e tokën
në etapa të ndryshme.
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fuqimisht mbi Fron.18   Ai e mbulon
ditën me natën që e zë atë me vrap. Dhe
diellin, hënën dhe yjtë i krijoi kështu që
të gjithë të punojnë (në shërbim të
njeriut) sipas urdhërit të Allahut.
Dëgjoni! Vetëm Allahu krijon dhe
urdhëron (qeveris).19  1 bekuari është
Allahu, Zoti i botërave.

56. Luteni Zotin tuaj me përulje dhe
fshehurazi. Vërtet, Ai nuk i do ata që e
teprojnë.

57. Dhe mos krijoni çrrregullim nëpër
tokë pas rregullimit të saj. Dhe luteni
Allahun me frikë e me shpresë. Vërtet,
mëshira e Allahut është afër atyre, të
cilët bëjnë vepra të mira.

58.  Dhe Allahu  është  Ai  që me
mëshirën e vet i dërgon erërat për të
dhënë lajm të gëzuar (për shiun), derisa
ato i ngarkojnë re të dendura, Ne i
shpiem nga një vend i vdekur,20  mandej
me anë të atyre reve lëshojmë shi e me
anë të ati j  shiu krijojmë frute të
llojllojshme. Në të njëjtën menyrë Ne e

18 Fjala Arsh (Fron) përfaqëson atributet e jashtëzakonshme të Zotit (Sifate e Tanzihija) d.m.th
ato atribute që nuk ekzistojnë në asnjë qenie tjetër. Këto janë katër dhe janë të përmendura në
Sure Ikhlas (Sure, 112).

19 Dallimi ndërmjet fjalës khalk (krijim) e të urdhërit (Amr) qëndron në faktin se fjala khalk
tregon evolucionin e një sendi nga substanca që ka ekzistuar më parë, kurse Amr tregon
krijimin e një sendi, pa ndonjë substancë,  vetëm me anë të urdhërit bëhu.

20 Është fjalë për ndonjë vend shpirtërisht të vdekur.
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r i n g j a l l i m  t ë  v d e k u r i n ,  q ë  t ë
këshilloheni ju.

59. Dhe përsa i përket tokës (vendit) së
mirë, ajo me urdhërin e Zotit të saj
prodhon shumë (dhe pastër), ndërsa ajo
që është e pa pastër s'prodhon pos të
keqes (të pa pastër). Kështu Ne i
shpjegojmë Shenjat  në mënyra të
ndryshme për njerëzit mirënjohës.21 

60. Ne e kemi dërguar Nuhin në drejtim
të popullit të tij, dhe ai tha: O populli
im, adhurojeni Allahun, ju s'keni tjetër
Zot pos At ij .  Pa dyshim, unë po
frikësohem mos t'ju zërë ndëshkimi i një
Dite të madhe.

61. Paria e popullit të tij tha: Vërtet ne
të shohim ty në një gabim të dukshëm.

62. Ai tha: O populli im, s'jam në
gabim, por, përkundrazi, unë jam një
profet prej Zotit të botërave.

63. Unë vetëm ju përcjell mesazhet e

21 Sikurse shiu bën efekte të ndryshme nëpër toka të ndryshme - sipas natyrës e kualitetit të saj,
ashtu edhe diktimi hyjnor,  që i ngjan shiut,  bën efekte të ndryshme te njerëzit e ndryshëm.
Profeti i Shenjtë ka thënë se ka tri lloje tokash: 1.Toka e mirë dhe e lëruar që e absorbon ujin e
shiut dhe që prodhon shumë perime e pemë; 2. Toka shkëmbore që e grumbullon ujin e shiut,
por nuk e absorbon dhe që nuk jep prodhime bujqësore, por jep vetëm ujë të pishëm; 3. Toka
djerre që as nuk e absorbon ujin e as nuk është e dobishme për pemë e perime. 

Po ashtu edhe njerëzit ndahen në tri grupe: 1. Ata jo vetëm se fitojnë dobi për vete nga diktimi
hyjnor, por edhe u japin dobi njerëzve të tjerë; 2. Ata që vetë nuk fitojnë dobi, por e pranojnë
dhe e mbajnë rezervë për të tjerët; 3. Ata që as vetë nuk fitojnë dobi e as nuk u japin dobi të
tjerëve.
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Zotit tim dhe ju këshilloj sinqerisht, dhe
unë në bazë të dijes që Allahu më
dhuroi mua, e di atë që ju nuk e dini.

64. A ju vjen çudi që prej Zotit tuaj
është zbritur një udhëzim (këshillë) te
një njeri prej jush që ai t'ju alarmojë dhe
të bëheni të dëlirë që të mëshiroheni.

65. Mirëpo, ata e përgënjeshtruan
Nuhin. Pra, Ne e shpëtuam atë dhe ata
që kanë qenë bashkë me të në Arkë,
ndërsa  ata  që  i  përgënjesh truan
argumentet Tona i përmbytëm. Ata, me
të vërtetë, kanë qenë një popull i verbër.

66. Dhe te Adi22  Ne e kemi dërguar
vëllain e tij Hudin. Ai tha: O populli im,
adhurojeni Allahun. Ju s'keni ndonjë
Zot tjetër pos Atij. A nuk frikësoheni
prej Allahut?

67. Paria e mosbesimtarëve të popullit
të tij tha: Ne me të vërtetë të shohim ty
mendjelehtë dhe të konsiderojmë ty
ndër gënjeshtarët.

68 .  Ai  tha:  O popul l i  im,  s 'j am
mendjelehtë por, përkundrazi, unë jam
një profet prej Zotit të botërave.

69. Unë vetëm po ju përcjell mesazhet e

22 Ad është emri i një fisi që ka jetuar në të kaluarën e lashtë në Arabi dhe dikur ka sunduar
mbi pjesën dërrmuese të Arabisë, veçanërisht mbi Jemenin e Sirinë.
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Zotit tim dhe unë jam një këshilltar i
sinqertë për ju.

70. A ju vjen çudi se ka ardhur te ju një
këshillë prej Zotit tuaj me anë të një
njeriu nga mesi juaj që t'ju alarmojë
(nga ndëshkimi vijues)? Dhe kujtojeni
kohën kur pas popullit të Nuhit, Ai ju
bëri trashëgimtarë të favoreve të Veta,
dhe jua shtoi forcën f izike.  Pra ,
kujtojini favoret e Allahut që të korrni
sukses.

71. Ata i thanë: O Hud, a na erdhe ti që
ne ta adhurojmë vetëm Allahun dhe t'i
lëmë mënjanë ata (idhujt), të cilët i
adhuronin të parët tanë? Pra, sillna atë
(ndëshkim) me çka po na kërcënohesh,
nëse je i vërtetë.

72. Ai iu përgjigj: Pa dyshim është
dekre tuar  për  ju  ndëshkimi  dhe
zemërimi i Zotit tuaj. A me mua po
polemizoni rreth atyre emrave të cilët ju
dhe të parët tuaj i kanë trilluar dhe për
të cilët Allahu nuk e ka zbritur ndonjë
argument? Pra, prisni (për ndëshkimin
tim) edhe unë bashkë me ju po pres
(ndëshkimin për ju).

73. Dhe Ne me anë të mëshirës sonë e
kemi shpëtuar atë (Adin) dhe ata që
kanë qenë me të, dhe ne ua kemi prerë
rrënjët atyre të cilët i përgënjeshtruan
Shenjat Tona dhe që nuk kanë qenë
besimtarë.
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74. Dhe te Thamudi23  Ne e kemi
dërguar vëllain e tij Salihun. Ai tha: O
populli im, adhurojeni vetëm Allahun,
ju s'keni Zot tjetër pos Atij. Vërtet, te ju
ka ardhur një argument i qartë prej Zotit
tuaj - kjo deveja24  e Allahut është një
Shenjë për ju. Pra, lëreni të kullosë në
tokat e Allahut dhe mos e shqetësoni se
do t'ju zëjë një ndëshkim i dhembshëm.

75. Dhe kujtojeni kohën kur, pas Adit,
Ai ju bëri trashëgimtarë të tyre dhe ju
vendosi nëpër tokë kështu që nëpër
rrafshinat e saj i ndërtonit pallatet, dhe
duke i gdhendur malet i ndërtonit
shtëpitë. Pra, kujtojini favoret e Allahut
dhe mos bëni padrejtësi nëpër tokë duke
krijuar çrregullime.

76. Paria e popullit të tij, të cilët kanë
qenë arrogantë, u thanë atyre që kanë
qenë të dobët prej popullit besimtar: A e
dini ju se Salihu me të vërtetë është një
profet prej Zotit të tij? Ata u përgjigjen:
Vërtet, ne e besojmë atë (mësim) me të
cilin është dërguar ai.

77. Ata që kanë qenë arrogantë thanë:
Vërtet, ne s'e besojmë atë (mësim), të
cilin e besoni ju.

23 Fisi i Thamudit ka jetuar në pjesët perëndimore të Arabisë. Ata kanë jetuar pak para Ismailit.
24 Deveja ishte mjet kryesor udhëtimi, dhe kjo ishte deveja e Profetit Salih, të cilën ai e
shfrytëzonte për udhëtim që t'ua përcjellë njerëzve mesazhin e Allahut. Ata (banorët e atyre
viseve) i vunë pengesa në rrugën e asaj deveje d.m.th i vënë pengesa në përhapjen e mesazhit të
Allahut.
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78. Dhe ata duke mos e përfilluar
urdhërin e Zotit të vet, e kanë therrur
deven dhe thanë: O Salih, sillna atë
(ndëshkim) me çka po na premton neve,
nëse ti, me të vërtetë, je profet i vërtetë.

79. Atëherë, ata i zuri një tërmet i rëndë
dhe u mbyten të përgjunjëzuar në
shtëpitë e veta.25 

80. Atëherë, Salihu duke e lënë anash
popullin e vet, u largua dhe tha: O
populli im, unë jua kam përcjellë
mesazhin e Zotit  t im dhe ju kam
këshilluar sinqerisht, mirëpo ju s'i doni
këshillat e sinqerta (këshilltarët e
sinqertë).

81. Dhe Ne e kemi dërguar Lutin (te
populli i vet), kur ai popullit të vet i tha:
A e bëni ju veprën e neveritshme
(homoseksualitetin) që askush në botë
nuk e ka bërë para jush?

82. A u afroheni meshkujve në vend të
grave! Vërtet, ju jeni ai popull që i
tejkaloi të gjithë kufijtë.

83. Dhe përgjigja e vetme e tyre ishte: O
njerëz! Dëbojeni Lutin dhe ndjekësit e
tij nga qyteti juaj, sepse këta janë të
atillë që krenohen për dëlirësinë e tyre.

25 Kur erdhi ndëshkimi ata u gjunjëzuan në shenjë pendimi. Mirëpo, ishte tepër vonë që të
pranohej pendesa e tyre, andaj ata u rrafshuan për tokë.
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84. Dhe Ne e shpëtuam atë (Lutin) dhe
familjen e tij, përveç gruas së tij. Ajo
ishte ndër ata njerëz që mbetën mbrapa.

85. Dhe ne lëshuam mbi ta një shi
gurësh (erdhi tërmeti). Tani, shikoni se
si ishte përfundimi i fajtorëve!

86. Dhe te Medjeni26  Ne e kemi
dërguar vëllain e tyre, Shuejbin.27  Ai
tha: O populli im, adhurojeni vetëm
Allahun, ju s'keni Zot tjetër pos Atij.
Një shenjë e qartë, pa dyshim, ka ardhur
te ju prej Zotit tuaj. Pra, mateni dhe
peshojeni plotësisht e drejtësisht dhe
mos ua jepni mangut njerëzve dhe mos
krijoni çrregullime nëpër tokë pasi është
në rregull. Kjo është më mirë për ju,
nëse jeni besimtarë.

87. Dhe mos u ulni në çdo rrugë me
qëllim që t'i frikësoni dhe t'i pengoni
nga rruga e Allahut ata që e besojnë
Al lahun;  dhe  mos u  përp iqni  ta
shtrembëroni atë rrugë. Dhe kujtojeni
kohën kur  keni qenë pak dhe Ai
(Allahu) ju bëri shumë. Dhe shikoni se
çfarë përfundimesh kanë pasur ata që
krijonin çrregullime!

88. Dhe nëse një grup prej jush e beson
atë (mësim) me të cilin jam dërguar unë,

�

26 Medjeni ishte biri i Ibrahimit.
27 Shuejbi ka jetuar para Musait dhe konsiderohet se ishte vjehërri i Musait.
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dhe një grup tjetër që nuk e beson atë,
atëherë keni durim e prisni derisa
Allahu të gjykojë midis nesh. Dhe Ai
është gjykatësi më i mirë prej të gjithë
gjykatësve
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89. Paria e popullit të tij, të cilët kanë
qenë arrogantë, thanë: Ne me siguri do
të të dëbojmë ty nga vendi ynë, o
Shuejb,  dhe ndjekësit e tu, ose ju duhet
të ktheheni në religjionin tonë. Ai tha:
A,  edhe pse nuk dëshirojmë ne!

90. Nëse ne kthehemi në religjionin
tuaj, pasi Allahu na shpëtoi neve nga ai,
(kjo do të thotë se) ne, pa dyshim e
kemi t r i l luar  gënjeshtrën kundër
Allahut. Dhe kjo nuk është e mundur
për ne që të kthehemi në të, pos se
Allahu, Zoti ynë, të dëshirojë kështu.
Zoti ynë i rrethon të gjitha gjërat në
dijen e Tij . Në Allah kemi besim
(mbështetje). Pra, O Zoti ynë, gjyko me
drejtësi midis nesh dhe midis popullit
tonë dhe Ti je gjykatësi më i mirë prej
të gjithë gjykatësve!

91. Paria e popullit të tij, që s'e kishin
pranuar besimin, thanë: Nëse do ta
ndiqni Shuejbin, ju me siguri do të jeni
ndër ata që pësojnë humbje.

92. Pra, tërmeti i zuri dhe u mbyten të
përgjunjëzuar në shtëpitë e tyre ata-

93. Të cilët e akuzonin Shuejbin për
gënjeshtra. Ata u shkatërruan ashtu
sikur të mos kishin jetuar kurrë në atë
vend. Vërtet, ata që e përgënjeshtruan
Shuejbin, pësuan humbje.

KAP IX
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94. Atëherë, ai (Shuejbi) u largua prej
tyre duke thënë: O populli im, pa
dyshim, unë jua kam përcjellë juve
mesazhin e Zotit tim dhe jua kam
predikuar sinqerisht. Si, pra, të vajtoj
unë për popullin mosbesimtar? 

95. Dhe Ne kurrë s'kemi dërguar ndonjë
profet në ndonjë qytet (vend), por për
banorët e tij kemi shkaktuar vuajtje dhe
mjerime që ata ta shprehin përulësinë.28  

96. Mandej, vuajtjen e kemi shndërruar
n ë  mi r ë s i n ë ,  n d ë r s a  ku r  a t a  u
përmirësuan, filluan të thoshin: Vuajtjet
dhe gëzimet i kanë përjetuar edhe të
parët tanë (çfarë rëndësi ka po qe se
erdhën për ne). Atëherë, papritmas Ne i
kemi zënë me dënim, kurse ata nuk
hetuan fare.

97. Dhe po të kishin pranuar besimin
banorët e atyre qyteteve dhe do të
bëheshin të drejtë, Ne me siguri do t'u
kishim hapur dyert e uratave nga qielli e
nga toka. Mirëpo, ata s'e kanë pranuar
besimin, prandaj Ne i kemi zënë për
shkak të asaj që kanë fituar ata.

98. A janë në sigurim (të siguruar)
ba no rë t  e  kë t yr e  qy t e t e ve  p r e j
ndëshkimit Tonë nëse u vjen natën
(ndëshkimi) kur janë duke fjetur?

�

28 Ky është një ligj i përgjithshëm i Zotit që përherë zbatohet kur vjen ndonjë Profet i Zotit.
Qëllimi i tij është të alarmohen njerëzit dhe të përmirësohen.
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99. Ose janë në sigurim (të siguruar)
banorët e këtyre qyteteve29   prej
n d ë s h k i mi t  T o n ë  n ë s e  u  v j e n
(ndëshkimi) pasdite kur janë duke
luajtur?

100. A janë në sigurim (të siguruar) prej
planit të Allahut? Dhe asnjë popull nuk
rri i shkujdesur ndaj planit të Allahut,
pos atij populli që pëson humbje.

101. A nuk erdhën në vete ata, që u
bënë t rashëgimtarë  të  tokës  pas
banorëve etnikë të  saj ;  se  po të
dëshirojmë Ne, mund t'i dënojmë për
shkak të mëkateve të tyre dhe mund t'i
vulosim zemrat e tyre, kështu që nuk
mund ta dëgjojnë fjalën udhërrëfyese?

102. Këto janë ato qytete disa lajme të
të cilave të rrëfejmë ty. Dhe, vërtet,
profetët e tyre erdhën tek ata (banorët  e
atyre qyteteve) me Shenjat e qarta. Por,
ata s'dolën të aftë t'i pranonin, për shkak
s e  a t a  e d h e  më  p a r ë  i  k i s h i n
përgënjeshtruar (profetët). Kështu
A l l a h u  v u l o s  m b i  z e m r a t  e
mosbesimtarëve.

103. Dhe Ne s'e kemi gjetur shumicën
prej tyre si mbajtës të ndonjë bese (së
tyre) dhe Ne e kemi gjetur shumicën
prej tyre të pamoralshëm.

�

29 Këto fjalë e referojnë Mekkën dhe qytete tjera të Hixhazit.
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104. Mandej, pas tyre, Ne e kemi
dërguar Musain te Faraoni e te paria e
tij me shenjat Tona, por ata u sollën
mizorisht e padrejtësisht ndaj tyre.
Vëreni, pra, çfarë përfundimi kanë
pasur ata, që krijonin çrregullime!

105. Dhe Musai tha: O Faraon, vërtet,
unë jam një profet prej Zotit të botërave,

106. Jam i obliguar të them vetëm të
vërtetën rreth Allahut. Unë kam ardhur
te ju duke e sjellë një Shenjë të qartë
prej Zotit tuaj, prandaj lërini bijtë e
Israelit të shkojnë me mua.

107. Faraoni iu përgjigj: Nëse ti, me të
vërtetë, ke ardhur me një shenjë, atëherë
paraqite atë, nëse ti je i vërtetë.

108. Atëherë, ai (Musai) e hodhi poshtë
shkopin e tij dhe (vërejeni se) ai u
shndërrua në një gjarpër që shihej
qartë.30  

30 Kurani i ka përdorur tri fjalë të ndryshme për të treguar procesin e shndërrimit të shkopit të
Musait në gjarpër: Heja, Xhan dhe Thoban. Fjala e parë është e përgjithshme dhe përdoret për
çdo gjarpër. Fjala e dytë përdoret për një gjarpër të vogël, kurse e treta përdoret për ndonjë
gjarpër të gjatë dhe të trashë. Pra, përdorimi i këtyre fjalëve të ndryshme në vende të ndryshme
ka një qëllim të caktuar. Fjala Heja nënkupton popullin e vdekur, që me anë të përpjekjeve të
Musait do të kthehet në një jetë të re. Këtë e sqaron edhe vetë fjala Heja (i,e gjallë). Fjala Xhan
nënkupton se ata nga komuniteti i vogël e i rrënuar do të shndërrohen në Thoban në një
komunitet të organizuar e të fortë. Me të vërtetë, është fjala për ndonjë vizion (ëndërr) që e pa
Faraoni dhe paria e tij. Dhe sipas gjuhës së ëndrrave gjarpëri do të thotë armik, kurse shkopi do
të thotë komunitet. Duhet ditur se Profetët e Zotit nuk janë si magjistarët e kësaj bote, por ata u
tregojnë njerëzve mrekulli dhe Shenja të qarta të bazuara mbi argumente.
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109. Dhe ai ( Musai) e nxori dorën e tij
dhe (vëreni) ajo u duk e bardhë për
spektatorët!

110. Paria e popullit të Faraonit tha: Me
të vërtetë ky është një magjistar i
zhdërvjellët,

111. Që dëshiron t'ju dëbojë juve nga
vendi juaj! Pra, tani çka thuani ju (tha
Faraoni)?

112. Ata thanë: Jepini atij dhe vëllait të
tij një afat dhe t'i dërgoni thirrësit nëpër
qytet,

113. Që të tubojnë para teje (O Faraon)
çdo magjistar të zhdërvjellët.

114. Dhe magjistarët erdhën te Faraoni
dhe thanë: A do të shpërblehemi ne,
nëse dalim ngadhënjimtarë

115. Ai (Faraoni) tha: Po, ju do të jeni
ndër njerëzit e mi të dashur.  

116. Ata thanë: O Musa, a do ta
paraqitesh ti më parë ose të paraqesim
ne?

117. Ai iu përgjigj: Paraqiteni ju. Dhe
kur ata i hodhën (konopat e shkopinjtë e
tyre), i magjepsën sytë e spektatorëve
dhe i goditën me frikë, dhe ata kanë
paraqitur një magji të madhe.
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118. Dhe ne i diktuam Musait: Hidhe
shkopin tënd! Vërejni, ai menjëherë
filloi ta gëlltisë atë gënjeshtër të cilën
ata e trillonin. 

119. Pra, e vërteta doli në shesh, dhe ajo
që bënin ata, doli gënjeshtër.

1 2 0 .  K ë s h t u  u  m p o s h t ë n  a t a
(magjistarë) dhe u kthyen të poshtëruar.

121. Dhe magjistarët duke u përulur
ranë në sexhde.
 
122. Dhe ata deklaruan: Ne e besojmë
Zotin e botërave-

123. Zotin e Musait e të Harunit.

124. Faraoni u tha: A e besoni atë (Zot)
para se t'ju lejoj unë! Vërtet, ky është
një komplot që e keni kurdisur ju të
gjithë në qytet me qëllim që t'i dëboni
prej qytetit banorët e tij, por (mbani
mend se) së shpejti do të shihni pasojat
e kësaj (koncekuencat e kësaj).

125. Unë do t'jua pres, me siguri, duart
e këmbët tuaja për shkak të mosbindjes
suaj. Mandej, do t'ju kryqëzoj ju të
gjithë së bashku.

126. Ata iu përgjijën: (s'ka dert) Te Zoti
ynë do të kthehemi ne.
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127. Dhe ti nuk hakmerresh ndaj nesh
por vetëm se ne i besuam shenjat e Zotit
Tonë, kur erdhën te ne. O Zoti ynë, na
derdh durimin (shtoje durimin tonë) dhe
na merr shpir t in  vetëm kur  jemi
myslimanë (të bindur).

128. Paria e populit të Faraonit tha: A
do ta lejosh Musain dhe popullin e tij të
krijojnë çrregullime nëpër tokë dhe t'u
thonë lamtumirë ty dhe zotave tu? Ai u
përgjigj: Ne do t'i presim bijtë e tyre dhe
do t'i mbajmë të gjallë gratë e tyre.
Vërtet, ne jemi sundues mbi ata.

129. Musai popullit të vet i tha: O
populli im, kërkoni ndihmë prej Allahut
dhe dilni durimtarë. Vërtet, toka është e
Allahut. Ai do të bëjë trashëgimtar të saj
kë do të dojë Ai prej robëve të Tij, dhe
përfundimi i mirë u takon atyre që
frikësohen prej Zotit.

130. Ata iu përgjigjën: O Musa, ne u
persekutuam edhe para ardhjes sate dhe
persekutohemi edhe me ardhjen tënde!
Ai u tha: Është e mundur që Zoti juaj ta
shkatërrojë armikun tuaj dhe do t'ju bëjë
sundimtarë në vend, atëherë Ai do të
shohë se çfarë veprash i bëni ju.

131. Dhe Ne e kemi zënë popullin e
Faraonit me anë të viteve të thatësirës e
të mungesës së fruteve me qëllim që ata
të këshillohen.

�
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132. Mirëpo, kurdoherë që u vinte koha
e lumturisë, ata thoshin: Kjo është e
drej t a  jonë.  Dhe kurdoherë  që i
rrethonte mjerimi, ata (për këtë) e
fajësonin Musain dhe ithtarët e tij .
Vërejni, shkaku i kobit të tyre, me të
vërtetë, është në dorën e Allahu. Por,
shumica prej tyre s'e dinë.

133. Dhe ata (Musait) i thanë: Sill
çfarëdo Shenje që me anë të asaj të na
magjepsësh, ne prapë nuk do të të
besojmë ty.

134. Atëherë, Ne kemi dërguar për ta
stuhinë dhe karkalecat dhe morrat dhe
bretkosat dhe gjakun - si Shenja të
veçuara, megjithëkëtë ata u sollën ndaj
tyre me arrogancë.

135. Dhe kur u vinte ndonjë e papritur
(ndëshkim), ata thoshin: O Musa, lute
Zotin tënd për ne, në emër të atij
premtimi që Ai bëri me ty. Nëse ti na
largove ndëshkimin, ne me siguri do të
të besojmë ty dhe ne me siguri do t'i
dërgojmë bijtë e Izraelit me ty.

136. Por ,  kur Ne e  kemi larguar
ndëshkimin prej tyre për një afat që
ishte caktuar për  ta ,  vërejni,  ata
me n j ë h e r ë  f i l l u a n  t a  s h k e l n i n
premtimin.31  

31 Ndëshkimi u largua prej tyre për një afat të caktuar, që t'u jepej kohë të pendohen e ta
pranojnë besimin.
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137. Pra, Ne u hakmorëm ndaj tyre dhe
i  p ë r m b y t ë m  n ë  d e t ,  s e p s e  i
përgënjeshtruan Shenjat Tona dhe se
ishin të pakujdesshëm ndaj tyre.

138. Dhe ata që konsideroheshin të
pafuqishëm (në tokë), Ne i kemi bërë
trashëgimtarë të pjesëve lindore e
perëndimore të atij vendi, të cilin Ne e
kemi bekuar. Dhe fjalët e bukura të
Zotit tënd u plotësuan në favor të bijëve
të Izraelit, sepse ata dolën durimtarë.
Ndërsa, Ne e kemi rrafshuar me tokë
gjithçka që kishte bërë Faraoni dhe
p o p u l l i  i  t i j  d h e  a t o  n d ë r t e s a
rrokaqiellore që i kishin ngritur ata.

139. Dhe Ne i kemi çuar bijtë e Izraelit
përtej detit andej nga ata erdhën te një
popull që ishte i pushtuar prej adhurimit
të idhujve të vet. Ata thanë: O Musa,
bëje edhe ti për ne një zot sikurse edhe
këta kanë zota. Ai iu përgjigj: Vërtet, ju
jeni një popull shumë injorant.

140. Vërtet, të gjitha punët me të cilat
janë të zënë këta, do të shkatërrohen
dhe praktika e tyre do të shkojë kot.

141. Ai tha: A, në vend të Allahut t'ju
gjej ndonjë zot tjetër, kurse Ai (Allahu)
ju lartësoi juve mbi të gjithë njerëzit?

142. Dhe kujtojeni kohën kur Ne ju
kemi shpëtuar nga populli i Faraonit, që
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ju terrorizonte me anë të torturave të
rënda kur i therrnin bijtë tuaj dhe i
mbanin të gjallë gratë tuaja. Dhe në të
ishte një sprovë e madhe për ju nga Zoti
juaj.

143. Dhe Ne me Musain kemi premtuar
për tridhjetë netë dhe e plotësuam duke
ia shtyrë edhe dhjetë netë të tjera,
kështu afati i caktuar i Zotit të tij u
plotësua në dyzetë netë. Dhe Musai i tha
vëllait të tij, Harunit: Në mungesën time
ti më zëvendëso te populli im dhe
edukoji mirë dhe mos ndiq rrugën e
ngatërrestarëve!

144. Dhe kur, sipas kohës sonë të
caktuar,  erdhi Musai në vendin e
caktuar, dhe Zoti i tij bisedoi me të, ai
tha: O Zoti im, më mundëso mua të
shikoj  Qenien Tënde! Allahu  iu
përgjigj: Ti kurrsesi s'mund të Më
shohësh Mua. Por, shiko në drejtim të
malit, nëse mbetet ai në vendin e vet,
atëherë do të Më shohësh Mua. Dhe kur
Zoti i tij e manifestoi Veten mbi malin,
Ai e bëri atë copa-copa dhe Musai ra
poshtë i alivanosur. Dhe kur erdhi në
vete, ai tha: I Shenjtë je Ti,  unë
drejtohem te Ti me pendim dhe jam i
pari ndër besimtarët.32

32 Njeriu s'mund ta shohë Zotin me anë të syve fizikë. Ai vetëm mund ta shohë manifestimin e
Tij nëpërmjet akteve e atributeve të Tij. Mirëpo, përse Musai që e dinte mirë se ai s'mund ta
shohë Zotin edhe më parë e kishte parë manifestimin e Zotit në "zjarr" kur udhëtonte prej
Medjenit për në Egjipt 28:130, e luti Zotin ta shohë Atë? Siç duket Musai e shprehu dëshirën e
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145. Allahu tha: O Musa, unë të kam
lartësuar ty mbi të gjithë njerëzit e
kohës me anë të mesazheve të Mia e me
anë të fjalës Sime. Pra, kape fuqimisht
atë që Unë të kam dhënë ty dhe bëhu
ndër mirënjohësit.

146. Dhe për të Ne kemi shkruar mbi
disa pllaka  çdo gjë (urdhëra) të
përcjella me këshilla, dhe ku ka pasur
sqarime për çdo kërkesë të nevojshme të
kohës. Pra, kapi (ato urdhëra) fuqimisht
dhe thirre popullin tënd që t'i marrë
fuqimisht pjesët më të mira të atyre
udhëzimeve. Unë së shpejti do t'ju
tregoj vendbanimin e mëkatarëve.

147.  Unë së shpej t i  do ta  largoj
vëmendjen e atyre nga Shenjat e Mia, të
cilët pa arsye shprehin arrogancë nëpër
tokë. Dhe megjithëse e shohin çdo
shenjë të mundshme, prapë nuk e
besojnë atë, dhe nuk e adoptojnë rrugën
e drejtë, sadoqë e shohin atë. Dhe nëse e
shohin paudhësinë, u pëlqejnë të
shkojnë aty. Kjo ndodh për arsye se ata
i kanë përgënjeshtruar Shenjat Tona dhe
s'mendojnë për ato.

148. Veprat e atyre, që i refuzuan
Shenjat Tona dhe takimin e Ahiretit,

tij për të parë manifestimin e përsosur të Zotit që do të shfaqej më vonë në personalitetin e
Profetit të Shenjë, Hazret Muhammedi s.a.v.s. Sepse Musait i ishte dhënë premtim se do të vijë
një Profet Sheriatbartës dhe i madhrueshëm. Prandaj, ai kërkoi prej Zotit ta shohë madhështinë
dhe lartësinë e atij Profeti të Shenjtë të Islamit.
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shkuan kot.  A do të  shpërblehen
ndryshe, përveç asaj që kanë bërë?

149. Dhe populli i Musait, në mungesë
të tij, e ka bërë një viç (për ta adhuruar)
prej stolive të tyre. Ai ishte vetëm një
figurë pa jetë dhe prej saj dilte një zë
ashtu si pëllet viçi. A nuk kanë menduar
ata se ai as nuk flet me ta, e as nuk u
tregon rrugën e drejtë! Prapëseprapë ata
e kanë zgjedhur për adhurim dhe u bënë
mizorë (ndaj vetes).33  

150. Dhe kur u penduan34  dhe morën
vesh se e kanë humbur rrugën, ata
thanë: Nëse Zoti ynë nuk do të na
mëshirojë e as nuk do të na falë, ne me
siguri do të pësojmë humbje.

151. Dhe kur Musai u kthye i zemëruar
dhe i pikëlluar te populli i vet, ai tha:
Po, shumë keq më keni zëvendësuar  në
mungesën time. A u ngutët ju lidhur me
urdhërin e Zotit tuaj (se pse s'erdhi
Musai). Dhe Musai i hodhi poshtë
pllakat dhe vëllain e vet e kapi prej
ballukesh duke e tërhequr nga vetja.
Haruni tha: O biri i nënës sime, populli
më konsederoi të dobët dhe ishte gati të
më vriste. Prandaj mos u jep rast

33 Allahu mund të vërtetohet si Zoti i gjallë vetëm atëherë kur Ai flet me robët e vet. Është e
paarsyeshme dhe e palogjikshme të thuhet se Zoti më nuk flet si fliste në të kaluarën. Asnjë
atribut i i Tij s'mund të ndërpritet.
34 Fjalët  soketa Edihim do të thonë: u penduan, i fërkuan duart e tyre për shkak të pendimit.
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armiqve të më përqeshin mua dhe mos
më konsidero  mua ndër  n jerëzi t
mizorë.35 

152. Musai tha: O Zoti im, më fal dhe
vëllain tim dhe mbulona me mëshirën
Tënde dhe Ti je më i Mëshirshëm ndër
të gjithë ata që mëshirojnë.

153. Përsa u përket atyre që e zgjodhën
viçin ta adhurojnë, do t'i kapë zemërimi
i Zotit të tyre dhe do të poshtërohen në
këtë jetë prezente. Dhe ashtu Ne i
shpërblejmë shpifësit.

154. Por ata që bënë vepra të këqija e
pasta j  u  penduan dhe bënë tobe
(metaninë) dhe e pranuan besimin,
vërtet Zoti yt, pas këtij pendimi, del
shumë mëkatfalës dhe i Mëshirshëm.

155. Dhe kur i kaloi zemërimi Musait,
ai i mori pllakat ku ishin   udhëzime dhe
mëshirë për ata që  frikësohen prej Zotit
të tyre.

156. Dhe Musai i zgjodhi shtatëdhjetë
persona prej popullit të vet për t'i sjellë
në vendtakimin Tonë. Por, kur i zuri
tërmeti, ai (Musa) tha: O Zoti im, po të
ki she dashur  T i ,  do  të  mund t ' i
shkatërroje edhe më parë të gjithë këta

35 Musai u zemërua për shkak se në mungesë të tij populli i tij filloi ta adhurojë viçin e jo se
Haruni bëri ndonjë ofencë.
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edhe mua. A do të na shkatërrosh neve
për shkak të veprave të disa të marrëve
nga mesi ynë? Kjo është vetëm një
sprovë prej teje. Ti (me anë të këtyre
sprovave) e devijon nga rruga e drejtë
atë, kë do Ti; dhe Ti e përudh atë, kë do
Ti. Ti je shoku ynë, falna, pra, dhe
mëshirona dhe Ti je më i miri prej të
gjithë atyre që falin.

157. Dhe shkruaj për ne mirësinë në
këtë botë edhe në botën vijuese, ne
drejtohemi vetëm tek Ti. Allahu iu
përgjigj: Unë e dënoj atë, kë dua, por
mëshira Ime e rrethon gjithçka. Pra,
Unë do t'i mëshiroj ata që largohen nga
mëkatet dhe paguajnë Zakatin dhe të
cilët i besojnë Shenjat Tona.

158. Ata që e ndjekin këtë mesazh-
bartësin Tonë (Muhammadin) që është
profet dhe ummi (analfabet),36  të cilin e
gjejnë të përmendur në Tevrat e në
Inxhil që kanë ata (jehuditë dhe të
krishterë). Ai (Muhammadi) i këshillon
ata për vepra të mira dhe ndalon nga ato
të këqijat, dhe që i bën hallal për ta të
gjitha ushqimet e pastra dhe i bën haram
ato të papastrat, dhe që i çliron ata nga
barrat e nga prangat e qafave të tyre
(nga zakonet e dogmat e rënda të tyre).

36 Ummi do të thotë: ai që i përket nënës, i pafajshëm si foshnja; ai që nuk di të lexojë e as të
shkruajë, njeriu që i takon Mekkës.
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Pra, ata që e besojnë dhe e respektojnë
dhe e përkrahin dhe e ndihmojnë dhe e
pasojnë atë dritë që është zbritur bashkë
me të (Kuranin), të tillët janë ata që do
të korrin sukses.

159. Thuaj: O njerëz! Unë, me të
vërtetë, për të gjithë ju jam një profet i
Allahut, të cilit i takon Mbretëria e
qiejve dhe e tokës. S'ka Zot tjetër pos
Atij. Ai fal jetën dhe shkakton vdekjen.
P r a ,  b e s o j e n i  A l l a h u n  d h e
mesazhbartësin e Tij që është edhe
profet  edhe ummi, i cili e beson
Allahun dhe fjalët e Tij; dhe ndiqeni atë
(Muhammedin) që të përudheni.

160. Dhe ka pasur disa prej tyre në
popullin e Musait, të cilët i përudhnin
njerëzit me vërtetësi dhe në bazë të saj e
ndanin drejtësi (në botë).

161. Dhe Ne i kemi ndarë ata në
dymbëdhjetë fise, që tani janë bërë
popuj të dalluar. Dhe kur populli i tij
kërkoi ujë,  Ne i  diktuam Musait :
Qëlloje gurin me shkopin tënd! Dhe kur
ai bëri kështu, rrodhën dymbëdhjetë
burime nga ai gur dhe secili fis e mori
vesh se prej cilit burim do të pinte ai.
Dhe Ne kemi bërë për ta hije prej resh
dhe Ne kemi zbritur për ta Manën
(trangull) dhe salven (thëllëza) dhe Ne u
thamë: Hani gjëra të pastra me të cilat ju
kemi furnizuar. Dhe ata s'e tepruan ndaj
Nesh, por e tepruan ndaj vetvetes.
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162. Dhe kujtojeni kohën kur u është
thënë atyre (bijëve të Izraelit): Jetoni në
këtë qytet dhe hani prej nga të doni dhe
thoni: O Zot! lehtëso barrën tonë, dhe
hyni duke u bindur në portën e qytetit!
Ne do të ju falim mëkatet tuaja dhe me
siguri Ne do t'u japim edhe më shumë
shpërblime atyre, që bëjnë vepra të
mira.

163. Por, keqbërësit prej atyre e kanë
ndërruar këtë fjalë (predikim) me fjalë
të tjera që nuk u është thënë. Pra, për
shkak të mizorisë së tyre, Ne kemi
zbritur për ta një ndëshkim prej qiellit.

164. Dhe (o profet) pyeti ata (bijtë e
Izraelit) rreth banorëve të atij qyteti që
gjendej buzë detit. Kur ata (banorët e
qytetit) e tepruan lidhur me Sabtin (të
shtunën)37   kur peshqit e tyre u vinin
tufa-tufa, atë ditë kur festonin Sabtin.
Por, kur nuk e festonin Sabtin ata nuk u
vinin. Kështu Ne i sprovuam për shkak
të mosbindjeve të tyre.

165. Dhe kur një grup prej tyre i tha
grupit tjetër: Përse e këshilloni atë
popull për të cilin Allahu ka vendosur ta
shkatërrojë ose ta dënojë me një
ndëshkim të rëndë! Ata thanë: (këtë e
bëjmë) Me qëllim që të arsyetohemi
para Zotit tuaj dhe se ata, ndoshta, do të
kthehen te devotshmëria.

37 Në ditën e Sabtit ishte ndaluar peshkimi, prandaj atë ditë peshqit vinin tufa-tufa.
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166. Dhe kur ata i kanë harruar të gjitha
ato këshilla që u ishin dhënë, Ne i
shpëtuam vetëm ata që i largonin
njerëzit prej veprave të këqija, kurse ata
që e adoptuan rrugën e mizorisë, i kemi
zënë me një ndëshkim të rëndë për
shkak të veprave të tyre të këqija.

167. Dhe kur ata e tepruan në mënyrë të
paturpshme kundër atyre gjërave prej të
cilave u ndaluan, Ne u thamë: Bëhuni
majmunë të poshtër!

168. Dhe kujtojeni kohën kur Zoti yt
deklaroi se Ai me siguri do të ngrerë
kundër  tyre (jehudëve), deri në Ditën e
Kiametit ,  njerëz të ti l lë që do t 'i
ndëshkojnë me ndëshkim të rëndë.
Vërtet, Zoti yt është i shpejtë për të
dhënë dënim dhe Ai me të vërtetë edhe
fal shumë dhe është i Mëshirshëm.

169. Dhe Ne i kemi shpërndarë ata
nëpër  tokë duke i  bërë  popuj  të
ndryshëm. Në mesin e tyre ka njerëz të
mirë e të tjerë të këqij . Dhe Ne i
sprovuam me anë të rrethanave të mira e
të këqija që të kthehen (në drejtim të
hidajetit).

170.  Mandej ,  pas  tyre  erdhi  nj ë
gjeneratë që e  tarshëguan Librin
(Tevratin). Ata e përqafuan dobinë e
përkohshme të kësaj bote dhe thoshin:
Allahu me siguri do të na falë. Nëse u
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vinte  në dorë pasuri  e  t i l l ë ,  a ta
përpiqeshin ta merrnin edhe atë. A nuk
është marrë prej tyre besa në Librin (e
Musait) se ata nuk do të flasin rreth
Allahut pos së vërtetës. Dhe ata e patën
lexuar në Libër (Tevrat) atë që ekziston
në të. Dhe (ta dini) se vendbanimi i
Ahiretit është më i mirë për ata që janë
të drejtë (të devotshëm). Pra, a nuk do
veproni me mend?

171. Dhe ata të cilët i përmbahen
fuqimisht Librit (të Musait), dhe falin
Namazin, Ne me të vërtetë nuk do ta
humbim shpërblimin e bamirësve.

172. Dhe (kujtojeni kohën) kur e kemi
ngritur mbi ta malin, sikurse është një
çadër dhe ata menduan se ai është gati
të rrëzohet mbi ta. Ne (bijëve të Izraelit)
u thamë: Kapeni fuqimisht atë që jua
kemi dhënë Ne, dhe mbani mend atë
ç ka  ka  n ë  t ë ,  q ë  t ë  b ë h e n i  t ë
devotshëm.38  

173. Dhe kujtojeni kohën kur Zoti yt i
nxori pasardhësit39   e tyre nga brezi i
bijëve të Ademit dhe i bëri dëshmitarë

38 Kur njeriu qëndron rrëzë malit të lartë i duket se mali është mbi kokën e tij.
39 Shumë komentatorë e kuptuan keq këtë ajet. Këtu flitet rreth asaj konvente që është marrë,
para krijimit të qiejve dhe të tokës, prej atyre fëmijëve akoma të palindur. Fjala sulb (shumësi
Aslab) vetë tregon se fjala është për bijtë e Ademit d.m.th. për njerëzimin. Ndërsa fjala zurrijat
tregon bijtë e Israilit, brez pas brezi. Ky është një ajet shkencor dhe është aq i thellë sa që njeriu
çuditet dhe habitet nga thellësia e tij. Sulb do të thotë: Blu Print i jetës që bëhen shkak të
krijimit të çdo gjallese nga mikrobat e spermes. Disa komentatorë janë të mendimit se konventa
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kundër vetvetes së tyre dhe i pyeti: A
nuk jam Zoti juaj? Ata iu përgjegjën: Po
si jo! Ne jemi deshmitare. Këtë e kemi
bërë kështu me qëllim që në Ditën e
Kiametit të mos thoni se ne ishim të
padijshëm ndaj këtij (mësimi).

174. Apo të thoni se vetëm të parët tanë,
pa ra  nesh ,  kanë  qenë  i dhu j ta r ë
(politeistë), ndërsa ne jemi vetëm një
gjeneratë pas tyre. Pra, a do të na
shkatërrosh Ti në vend të atyre që kane
qenë gënjeshtarë?

175. Dhe kështu Ne u shpjegojmë
qartazi Shenjat që të kthehen (në
drejtim të së vërtetës).

176. Dhe tregoju atyre rrëfimin e atij
personi,40  të cilit Ne ia dhamë Shenjat
Tona, por ai duke mos u dhënë rëndësi,
u largua prej tyre. Atëherë  shejtani e
ndoqi atë dhe ai u bë ndër të humburit.

është marrë prej shpirtërave që do të krijoheshin në të ardhmën. Faktikisht, konventa është
marrë prej Kromosomët që ekzistojnë në qelizat e njeriut dhe që mbajnë në vete të gjitha
karakteristikat dhe cilësitë e njeriut. Pra, konventa është gdhendur në gjurmët e këtyre
Kromosomëve. Pra, pohimi i ekzistencës së Zotit dhe i atributeve të Tij ekziston i shtypur në
natyrën e njeriut. Filozofi i famshëm, Kant, ka shkruar se njeriu kudo qoftë nuk mund t'i
shmanget pohimit të ekzistencës së Zotit. Nga një herë njeriu e mohon qenien e Zotit, por në
natyrën e tij ekziston pohimi i tij. Pra, ajeti hedh dritë mbi faktin se Allahu me krijimin e njeriut
e gdhendi pohimin e ekzistencës së Vet në natyrën e në instinktin e tij. Kurani lidhur me këtë
jep këtë argument, se kur ateisti rrethohet në stuhi në det, ai fillon ta thërrasë Zotin për ndihmë.
Pra, kurdoherë ai ballafaqohet me vuajtje dhe mjerime, zëri i tij i brendshëm e thërret Zotin.
40 Këtu nuk është fjala për ndonjë individ të veçantë, por është fjala për atë njeri, të cilit Allahu
xh.sh. i tregon Shenjat e veta.
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177. Dhe sikur të donim Ne, atë do ta
ngrinim lartë (i jepnim një pozitë të
lartë shpirtërore) me anë të atyre
Shenjave. Mirëpo, ai41   u anua nga toka
dhe u nis pas epshve të veta. Shembulli
i tij është si shembulli i atij qenit - të
cilin nëse e përzë, dihat, dhe nëse e
lëshon, dihat prapë. 1 t i l lë është
shembulli i atyre, që i përgënjeshtrojnë
Shenjat Tona. Pra, ti ua rrëfe atyre këto
ngjarje  (historike) që të mendojnë.

178. Sa i keq është shembulli i atyre, të
cilët i përgënjeshtrojnë Shenjat Tona.
Dhe ata bëjnë krim vetëm ndaj vetvetes.

179. Kë e përudh Allahu, ai në realitet
është i përudhur. Dhe kë e devijon Ai,
të tillët janë ata që pësojnë humbje.

41 Thuhet se fjala është për një person të ashtuquajtur Belam Baur. Mirëpo, kjo nuk është e
domosdoshme. Kurani e shpjegon një temë pa e përmendur emrin e askujt. Kjo do të thotë se
fjala është për një princip të përgjithshëm. Ajeti hedh dritë mbi karakterin e tij dhe jep vërejtje
se kush do të ecë gjurmëve të tij, do të bëhet si ai. Allahu xh.sh. i pat dhuruar atij aftësi dhe
kualitete të shumta për të përparuar dhe për të korrur sukses në fushën shpirtërore. Kur ai korri
disa suksese dhe fitoi një farë pozite, i ra ndërmend se është njeri shpirtëror dhe njerëzit janë
bërë muridë (nxënës) të tij dhe u zu në rrjetën e arrogancës, atëherë iu drejtua botës materiale
dhe dëshiroi e lakmoi të përfitojë nder dhe famë në botë. Ajeti flet qartë se kush e lakmon
botën materiale dhe largohet prej Zotit, rrëzohet nga lartësia shpirtërore e nga sytë e Zotit.
Në këtë ajet është përdorur fjala Rafa, që është përdorur për H. Isain a.s. Shumë dijetarë nga
fjala Rafa kuptojnë ngritjen fizike. Prandaj ata mendojnë se Isai a.s. është ngritur fizikisht në
qiell. Kjo fjalë është përdorur edhe për H. Idris a.s. Mirëpo, ky është gabimi i tyre, sepse fjala
Rafa kur ka të bëjë me Zotin, ka vetëm kuptimin e ngritjes shpirtërore e jo fizike. Përndryshe
ajeti do të thotë se Allahu e kapi atë dhe tentoi e dëshiroi ta ngrisë Belam Baurin lart në qiell,
por Allahu dështoi dhe doli aq i dobët saqë s'mundi të mbante atë, sepse ai insistoi t'i drejtohej
tokës (nauzobillah). Fjala Rafa, kur Zoti e përdor, ka kuptim ngritje shpirtërore e jo fizike.
Allahu i jep atij robi, për të cilin e përdor fjalën Rafa, një pozitë të lartë dhe një respekt e nder
në oborrin e vet. Por, kur njeriu e përdor këtë fjalë, jep kuptimin e ngritjes fizike. P.sh. Hazret
Jusufi a.s. e ka përdorur këtë fjalë për prindërit e vet. Aty do të thotë se Jusufi a.s. i uli prindërit
e vet në një vend të lartë.
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180. Vërtet, Ne kemi krijuar shumë
xhinë42  dhe njerëz, përfundimi i të
cilëve do të jetë xhehenemi. Ata kanë
zemra të tilla me të cilat s'kuptojnë dot;
dhe kanë sy me të cilët nuk shohin; dhe
kanë veshë me të cilët nuk dëgjojnë. Ata
janë si kafshët, jo, madje edhe më të
këqij se ato. Ata janë, me të vërtetë,
njerëz mendjendryshkur.

181. Dhe vetëm Allahu ka atribute të
bukura.43  Pra, luteni Atë me anë të
atyre atributeve. Dhe lërini ata të cilët
flasin me hamendje rreth atributeve të
Tij. Ata patjetër do të shpërblehen për
atë që bëjnë.

182. Dhe ndër ata, që i kemi krijuar Ne,
ka prej tyre që i përudhin njerëzit me
vërtetësi dhe me anë të saj ndajnë
drejtësi (në botë).

183. Dhe ata që i përgënjeshtrojnë
S h e n j a t  t o n a ,  N e  d o  t ' i  ç o j më
gradualisht nga shkatërrimi nëpërmjet
atyre rrugëve, të cilat nuk i njohin ata.

184. Dhe (tani për tani) Unë u jap afat,
kurse plani Im me të vërtetë është i
fortë.

185. A nuk mendojnë ata se shoku i tyre

42 Fjala xhin ose xhind do të thotë: Sundimtar, kryetar dhe njerëz të mëdhenj.
43 Njeriu kur bën lutje, duhet t'i përmendë ato atribute të Allahut që kanë lidhje direkte me atë
çështje për të cilën ai bën lutje.

SURE 7                                        AL-ARAF                                KAP. 9

307

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G09averlag.qps  22.06.03 17:19 PAGE 307 (1,1)



���� �2 ��;


�#�	# �� 3� ��

? � �� S � ��)*+�

��� J ��� � ��� � $��

��1^ � ����


%�� �� \ A�? ����K

��wx 
y

�E � �����f�
 ��

�  ¡ & �� �O¢#�

��@�	#��)*+� �2;

�T �� � &���2�

E�O£#� � ¤'

�� &P E �F� ���

� E���¥�$&�

�����T�� �� �� �2�

��¦ ��� 0 ��&

��#������2��$���

 � �1�

(Profeti i shenjtë) nuk është i marrë?
Përkundrazi ,  a i  ësh të  vetëm nj ë
alarmues i hapët.

186. A nuk mendojnë rreth Mbretërisë
së qiejve e të tokës dhe rreth të gjitha
atyre gjërave që Allahu i ka krijuar. Dhe
a nuk mendojnë se ndoshta u është
afruar koha e shkatërrimit të tyre? Pra,
cilin mësim, pos kësaj, do ta besojnë! 

187.  K ë  e  devi j on  Al lahu ,  s 'ka
udhërrëfyes për të. Dhe Ai i lëshon ata
që të bredhin në rebelizmat e tyre.

188. Ata të  pyesin ty r reth Orës
(Kiametit) se kur do të vijë? Thuaju:
Atë e di vetëm Zoti im. Ai do ta zbulojë
atë në kohën e saj. Ajo (Orë) do të jetë
shumë e rëndë për qiejt e për tokën. Ajo
do të vijë për ju, por vetëm papritmas.
Ata të pyesin ty rreth asaj Ore sikur
edhe ti di gjithçka rreth asaj. Thuaju:
Vetëm Allahu e di, por shumica s'e
kuptojnë.

189. Thuaj: Unë s'kam fuqi e mundësi
të bëj për vete ndonjë të mirë ose ta
largoj prej vetes ndonjë dëm. Mirëpo,
ndodh ashtu siç dëshiron Allahu. Dhe
po ta zotëroja  dijen e së padukshmes,
do të kisha siguruar për vete shumë të
mira dhe e keqja nuk do të më prekte
fare .  Mirëpo, unë jam vetëm një
alarmues dhe bartës  i  la jmeve të
gëzueshme për besimtarët.
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190. Ai është Allahu i cili ju ka krijuar
nga një nefs i vetëm dhe prej atij e krijoi
çiftin e tij (burrë e grua) që ai (burrë) ta
gjejë rehatinë prej saj. Dhe kur ai i
afrohet asaj, ajo bart një peshë të lehtë
(shtatzëninë) dhe ecën duke e mbajtur.
Dhe kur ajo peshë (shtatzënie) bëhet
pak e rëndë, ata të dy (burrë e grua) e
lusin Zotin - Zotin e tyre - duke thënë:
Nëse do të na falësh një fëmijë të
shëndoshë, o Zot, ne me siguri do të të
dalim mirënjohës.44  

191. Por kur Ai (Zoti) u fali një fëmijë
të shëndoshë, ata filluan t'i shoqërojnë
partnerë Zotit për shkak të atij që Zoti
ua fali. Mirëpo, Allahu është shumë më
lartë sesa ata, të cilët ia bëjnë partnerë
Allahut.

192. A i shoqërojnë Allahut ata, që nuk
krijojnë asgjë dhe që vetë janë të
krijuar!

193. Dhe ata s'kanë fuqi e mundësi t'u
japin ndonjë  ndihmë atyre (të cilët i
adhurojnë) e as nuk mund t'i japin
ndihmë vetvetes.

194. Dhe nëse i ftoni në drejtim të
rrugës së drejtë, ata nuk do t'ju ndjekin.
Është njësoj për ju si t'i ftoni apo të rrini
të heshtur.

44 Një ndër qëllimet e martesës është që njeriu dhe grua e tij ta gjejnë qetësi mendore dhe
shpirtërore.
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195. Vërtet, ata që i thërrisni ju në vend
të Allahut, janë krijesa si ju. Pra,
vazhdoni t'i thërrisni ata dhe ata duhet
t'ju përgjigjen, nëse jeni të vërtetë.45 

196. A kanë këmbë me të cilat ecin ata,
apo kanë duar që të kapin me to, ose a
kanë sy që të shohin me ta, apo kanë
veshë që të dëgjojnë? Thuaj: Thirrini
ata partnerë që ia shoqëroni Allahut,
dhe ju të gjithë bëni plan kundër meje
dhe mos më jepni afat.

197. Vërtet, Mbrojtësi im është Allahu i
cili e diktoi këtë Libër. Dhe Ai i mbron
njerëzit e dëlirë.

198. Dhe ata që i thërrisni ju në vend të
Allahut, nuk zotërojnë ndonjë fuqi që
t 'ju ndihmojnë e as nuk mund ta
ndihmojnë veten e tyre.

199. Dhe nëse i ftoni në drejtim të
hidajetit, ata nuk do të dëgjojnë. Dhe ti i
sheh ata sikur të shikojnë ty, por, në
realitet, ata nuk të shikojnë ty.

200. O Profet! Ti përherë duhet të jesh i
përmbajtur, dhe prediko sipas natyrës
njerëzore dhe shmangu prej injorantëve.

201. Dhe nëse të stimulon shejtani me

45 Në këtë ajet u tregohet qartë idhujtarëve se objektet e gjalla ose jo të gjalla, të cilat i
adhurojnë ata, s'mund t'i dëgjojnë lutjet e tyre e as s'mund t'u kthejnë përgjigje.
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ndonjë sugjerim (vesvese), atëherë
kërko strehim tek Allahu. Vërtet, Ai
ësh të  i  Gj i thëdëgjueshëm dhe  i
Gjithëdijshëm.

202. Përsa u përket atyre të cilët janë të
dëlirë, kur ngacmohen prej shejtanit, e
përkujtojnë shumë Allahun, mandej ata
papritmas bëhen të zgjuar (përudhen).

203. Dhe vëllezërit (djallëzorë) e
mosbesimtarëve i shpienë ata në drejtim
të paudhësisë dhe s'lënë gjë pa bërë.

204. Dhe kur ti nuk u sjell ndonjë
shenjë të freskët, ata thonë: Përse nuk
fabrikon vetë. Thuaju: Unë e ndjek
vetëm atë që më diktohet mua prej Zotit
tim. Ky diktim (Kurani) bazohet mbi
argumente të qarta, të dhënë prej Zotit
tuaj dhe është udhëzim e mëshirë për
besimtarët.

205 .  Dhe  kur  rec i tohe t  Kurani ,
dëgjojeni me vëmendje dhe rrini të
heshtur që të mëshiroheni.

206. Dhe kujtoje Zotin tënd në vete me
përulje e duke u frikësuar prej Tij, dhe
kujtoje Atë me zë të ulët mëngjeseve
dhe mbrëmjeve, dhe mos u bëj ndër ata
që janë të pakujdesshëm.46  

46 Ajeti tregon se shenjat e Allahut zbresin e shfaqen kohë pas kohe, por kur vjen ndonjë
pauzë, ata fillojnë të flasin kundër fesë.
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207. Vërtet, ata që rrinë të pranishëm në
oborrin e Zotit tënd, nuk shmangen me
arrogancë prej adhurimit të Tij, por,
përkundrazi, ata e lavdërojnë Atë dhe
vetëm Atij i bëjnë sexhde!
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ata të pyesin ty (o Profet) lidhur me
plaçkat (e luftës). Thuaju: Plaçkat e
luftës i takojnë Allahut e Profetit të Tij.
Pra, fr ikësohuni prej  Allahut dhe
rregullojini çështjet tuaja ndër veti dhe
dëgjojeni Allahun dhe Profetin e Tij,
nëse jeni besimtarë të vërtetë.1 

3. Besimtarë të vërtetë janë ata, zemrat e
të  c i l ëve  dr idhen,  kur  para  tyre
përmendet emri i Allahut, dhe kur
recitohen para tyre ajetet e Tij; ato e
zmadhojnë besimin e tyre, dhe ata që
kanë besim të plotë në Zotin e tyre-

4 .  T ë  c i l ë t  f a l i n  N a ma z i n  d h e
shpenzojnë (në rrugën e Allahut) prej
asaj (pasuri) që ua kemi dhënë Ne.

5. Të tillë janë besimtarë të vërtetë. Ata
kanë grada të larta te Zoti i tyre dhe,
përveç kësaj , kanë edhe falje dhe
furnizim të ndershëm.

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 76 ajete. Kjo Sure për të
verifikuar vërtetësinë e H. Muhammedit s.a.v.s. paralajmëron fitore të mëdha të Islamit. Pra,
sipas kësaj, është bërë fitorja e Mekkës. Mëtutje zbriti ajo pjesë e kësaj Sureje që quhet Sure
Al-Tobe.
1 Anfal janë ato plaçka a fitime që fitohen pa punuar, si dhuratë hyjnore. Këtu është fjala për
plaçkat e luftës së Badrit, që ranë në duart e myslimanëve.
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6. (Besimi i tyre është i vërtetë ashtu)
Siç Zoti yt të nxori ty prej shtëpisë sate
për një qëllim të veçantë, kurse një grup
besimtarësh nuk e pëlqente (luftën).

7. Ata (mosbesimtarët) polemizonin me
ty lidhur me vërtetësinë (e Islamit), pas
zbulimit të saj, sikurse (me ftesën e
Islamit) ata tërhiqeshin në drejtim të
vdekjes ashtu, sikur ata e shikonin me
sy (vdekjen).

8. Dhe kujtojeni kohën kur Allahu ju
premtoi juve se njëri prej dy grupeve do
t'ju jepet juve, ndërsa ju dëshironit që
t'ju jepej grupi që nuk mban aftësinë për
të bërë dëm (i padëmshëm). Mirëpo,
Allahu dëshironte që me anë të Fjalëve
të veta ta verifikonte të vërtetën dhe t'i
çrrënjosej mosbesimtarët,2 

9. Me qëllim që Ai ta verifikojë të
vërtetën dhe ta asgjësojë të pavërtetën,
sadoqë këtë e urrejnë shumë fajtorët.

10. Dhe kujtojeni kohën kur me anë të
lutjeve kërkonit ndihmë prej Zotit tuaj,
dhe Ai i dëgjoi lutjet tuaja dhe ju tha:
Unë me siguri do t'ju ndihmoj me anë të
mijëra engjëjve tufë-tufë.

11. Dhe Allahu bëri kështu për t'ju

2 Fjala është 1. Për ushtrinë e armatosur të Mekkasëve dhe, 2. Për karvanin e pasur me mall
tregtie që vinte nga Shami.
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dhënë një lajm të gëzuar dhe me qëllim
që të qetësohen zemrat tuaja. Dhe
ndihma vjen vetëm prej Allahut. Vërtet,
Allahu është i Plotfuqishëm dhe i
Mençur.

12. (Kjo mrekulli u paraqit atëherë) Kur
Zoti ju vuri në gjumë për t'ju dhënë
siguri e qetësi, dhe e lëshonte ujin prej
qiellit që me anë të tij t'ju pastrojë dhe
të largojë prej jush ndytësinë e shejtanit
(frikën e tij) dhe që Ai t'i përforcojë
zemrat  dhe këmbët tuaja.3 

13. (Kjo ishte ajo kohë) Kur Zoti yt u
diktonte engjëjve: Unë jam me ju, pra u
jepni zemër besimtarëve. Unë do të
s h k a k t o j  t m e r r  n ë  z e m r a t  e
mosbesimtarëve. Pra (o ju besimtarë), u
mëshoni qafave dhe çdo gjymtyre të
tyre.

14. Sepse ata e kundërshtuan Allahun
dhe  Profe t in  e  T i j .  Dhe  kush  e
kundërshton Allahun dhe Profetin e Tij,
le ta dijë se Allahu, me të vërtetë, është
ndëshkimdhënës i ashpër.

15. Dëgjoni! I tillë është ndëshkimi i
Allahut. Pra, shijojeni, dhe mbani mend
se për mosbesimtarët ka edhe ndëshkim
zjarri.

3 Fjala është për fushën e Badrit. Në një anë të saj ishte vend me zall, kurse tjetra anë me dhe
rrëshqitës. Pra, kur ra shiu, vendi me zall - ku ishin myslimanët, u bë i përshtatshëm për luftë,
kurse ana e mosbesimtarëve u bë shumë rrëshiqtëse, kështu qe ata s'mund të qëndronin aty.
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16. O besimtarë! Kur të kacafyteni me
mosbesimtarët në formë ushtrie, mos ua
ktheni shpinën!

17. Dhe kush atë ditë ua kthen shpinën
(në luftë), pos se kur e ndërron vendin
për luftë ose t'i bashkohet çetës tjetër që
ta ndihmojë, atëherë ai, pa dyshim, do të
kthehet me zemërimin e Zotit dhe
xhehenemi do të jetë vendbanimi i tij.
Dhe sa vendbanim i tmerrshëm është ai!4 

18. Pra, (mbani mend) ju nuk i keni
vrarë ata (mosbesimtarët), por Allahu i
ka vrarë. Dhe kur (ti o Muhammad) i
gjuajte gurë në drejtim të tyre, (ta dish
se) ti nuk i gjuajte, por ai ishte Allahu
që i gjuajti. Dhe si rezultat i kësaj Ai u
bëri një favor të madh besimtarëve.
Vërtet, Allahu është i Gjithëdëgjueshëm
dhe i Gjithëdijshëm.5 

19. Kjo ishte gjendja juaj dhe (edhe kjo
është e vërtetë) se ai është vetëm Allahu
që i prish dhe i  dobëson planet e
mosbesimtarëve.

20. (Pra o ju besimtarë) Nëse ju
dëshironi ta shihni  fitoren, atëherë (ta
dini se) fitorja erdhi te ju. Dhe (o ju
mosbesimtarë) nëse hiqni dorë, do të

4 Këshillohen myslimanët që të luftojnë deri në fund. Ata mund të kthehen vetëm 
  1. për strategjinë e luftës ose për të ndërruar pozitën e tyre, dhe
  2. për t'u dhënë ndihmë ushtarëve të tjerë.
5 Fitorja e Badrit në vetvete ishte një mrekulli. Ata fituan vetëm me ndihmën e veçantë të Zotit.
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jetë më mirë për ju. Por, nëse do t'iu
anoni djallëzisë, atëherë edhe Ne do t'i
d r e j t oh emi  n dësh kimi t  ( d o  t ' j u
dënojmë). Dhe mbani mend se çeta juaj,
sado që të jetë e madhe dhe e fuqishme,
nuk do t'ju sjellë dobi; dhe ta dini se
Allahu është me besimtarët.

21. O ju besimtarë! Dëgjojeni Allahun
dhe Profetin e Tij, dhe mos u largoni
prej asnjerit, kur jeni duke dëgjuar
urdhërin e tyre.

22. Dhe mos u bëni si ata, të cilët thanë:
Ne dëgjojmë, kurse në realitet ata nuk
dëgjonin fare.

23. Vërtet, më të këqij se shtazët në sy
të Allahut janë ata, të cilët janë të
shurdhër e memecë e që s'kanë mend.

24. Dhe po të shihte Allahu ndonjë
mirësi në ta (te mosbesimtarët), Ai me
siguri do t'u bënte të mundshëm ta
dëgj onin  (Kuran in ) .  Dhe  po  t ' i
mundësonte ta dëgjonin (Kuranin) në
këtë gjendje,  prapë ata do t'ia kthenin
shpinën dhe do  t ' i  shmangeshin
(Kuranit).

25. O ju besimtarë! Dëgjojeni Allahun
dhe Profetin e Tij, kur ai ju thërret për
t'ju ngjallur  (shpirtërisht), dhe ta dini se
Allahu ndërhyn midis njeriut e zemrës
së tij, dhe se tek Ai do të tuboheni ju të
gjithë.6  
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26.  Dhe  f r ikësohun i  nga  she r r i
(sëkëlldisja) që nuk do t'u takojë vetëm
mizorëve tuaj. Dhe ta dini se Allahu
ë s h t ë  s h u më  i  a s h p ë r  k u r  j e p
ndëshkimin.

27. Dhe kujtojeni (kohën) kur ju keni
qenë pak dhe konsideroheshi t  të
pafuqishëm nëpër vend, dhe kishit frikë
se mos do t 'ju zinin njerëzit , por
megjithëkëtë Allahu ju strehoi (në
Medinë) dhe ju përforcoi me ndihmën e
Vet dhe ju furnizoi me ushqim të pastër
që të bëheni mirënjohës.

28. O ju besimtarë! Mos e tradhtoni
Allahun dhe Profetin e Tij, sepse në
këtë rast ju do të filloni të bëni tradhti
në  amanetet  tua ja ,  duke e  d i tur
rëndësinë e amanetit (mos bëni tradhti
me vetëdije në amanetet tuaja).7 

29. Dhe ta dini se pasuritë dhe fëmijët
tuaj janë vetëm një sprovë për ju dhe se
Allahu është ai tek cili ka shpërblim të
madh.

30. O ju besimtarë! Nëse frikësoheni
prej Allahut, Ai do të krijojë për ju një
shenjë dalluese (Furkanin)8  dhe do t'i

6 Ajeti tregon qartë se njeriu i ngjall të vdekurin vetëm duke e përudhur dhe duke i dhënë një
jetë shpirtërore. Përndryshe, i vdekuri fizikisht kurrsesi nuk mund të ngjallet në këtë botë. Ky
është ligj i Allahut dhe Ai nuk vepron kundër ligjeve të veta.
7 Ajeti flet rreth dy besnikërive të njeriut - ndaj Allahut e Profetit të Shenjtë dhe ndaj njerëzve.
8 Furkan do të thotë 1. që bën dallim midis të vërtetës dhe  të pavërtetës; 2. argument apo
rezon; 3. ndihmë ose fitore dhe 4. agim (Lane).
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shlyejë dobësitë tuaja dhe do t'ju falë.
Dhe Allahu është shumë shpirtmadh.

31. Dhe (o Profet) kujtoje kohën kur
mosbesimtarët planifikonin kundër teje
që të të internojnë ty, ose të të vrasin ty
ose të  t ë  dëbojnë  ty.  Dhe  ata  e
planifikuan, mirëpo nga ana tjetër edhe
Allahu planifikoi; dhe Allahu është më i
miri prej të gjithë planifikuesve.9 

32. Dhe kur u recitohen ajetet Tona, ata
thonë:  Ne i  kemi dëgjuar.  Po të
dëshirojmë, edhe ne mund ta paraqesim
diçka të tillë (si Kurani). Ky (Kurani)
s'është gjë tjetër përveç legjendave të të
parëve.10 

33. Dhe kujtoje kohën kur ata thanë: O
Allah, nëse ky (religjion) është pa
dyshim i vërtetë dhe është prej Teje,
atëherë lësho prej qiellit gurë mbi ne
o s e  n a  j e p  n j ë  n d ë s h k i m  t ë
dhembshëm.11 
 
34. Por Allahu nuk është i tillë që t'i

9 Fjala është për atë konferencë sekrete që u mbajt në Darul Nadva (shtëpia e konsultimit) në
Mekka, në të cilën mosbesimtarët vendosën ta pengojnë progresin e fesë Islame dhe t'i
detyrojnë myslimanët ta braktisin Mekkën e të shkojnë në Medinë. Ata e rrethuan shtëpinë e
Profetit të Shenjtë me qëllim që ta vrisnin, mirëpo Allahu bëri një mrekulli që Profeti i Shenjtë
para syve të mosbesimtarëve doli nga shtëpia dhe shkoi në shpellën Thor.
10 Mosbesimtarët pohojnë se edhe ata mund të përpilojnë një libër si Kurani, mirëpo ky është
pohimi bosh i tyre e ata kurrë s'mund ta realizojnë këtë.
11 Me këto fjalë Abu Xhehli luti në betejen e Badrit. Kjo lutje u pranua letrarisht dhe ai si edhe
paria e tij u asgjësuan.
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ndëshkojë kur ti je në mesin e tyre, as
Allahu nuk është i tillë që t'i ndëshkojë,
derisa janë duke kërkuar falje.

35. Dhe çfarë arsyetimi kanë ata që Zoti
mos t'i ndëshkojë, kur ata i pengojnë
njerëzit nga Xhamia e Shenjtë, kurse ata
nuk janë kujdestarë të saj (të vërtetë)?
Kujdestarët e vërtetë të saj janë vetëm
ata që  frikësohen prej Allahut, por
shumica s'e dinë këtë.

36. Dhe adhurimi i tyre (në Kaaba)
s'është gjë tjetër veçse fishkëllimë dhe
d u a r t r o k i t j e .  P r a ,  s h i j o j e n i  ( o
mosbesimtarë) ndëshkimin për shkak të
mosbesimit tuaj.

37. Vërtet, ata, që janë mosbesimtarë
dhe që shpenzojnë pasurinë e tyre për t'i
larguar njerëzit nga rruga e Allahut. Ata
me siguri do të vazhdojnë të shpenzojnë
kështu, por më në fund këto shpenzime
të tyre do të bëhen shkak i pikëllimit të
tyre ,  dhe mandej  a ta edhe do të
mposhten. Dhe mosbesimtarët do të
tubohen në xhehenem,

38. Që Allahu ta veçojë të keqen (të
papastrin) prej së mirës (të pastrit) dhe
ta stivojë të keqen dhe t'i grumbullojë të
gjitha (të këqijat) e mandej t'i hedhë në
xhehenem. Të tillë janë ata që pësojnë
humbje.
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39. Thuaju mosbesimtarëve: Nëse ata
heqin dorë, do t'u falet çka ngjau në të
kaluarën; dhe nëse vazhdojnë t ' i
përsërisin ato vepra të këqija, atëherë do
të sillen ashtu siç u sollën popujt e
lashtë (do të shkatërrohen e do të
shfarosen).

4 0 .  D h e  l u f t o n i  k u n d ë r  a t y r e
(mosbes imtarëve)  der i sa  të  mos
ekzistojë ndonjë çrregullim (dhunë),
dhe religj ioni të bëhet tërësisht  i
Allahut. Por, nëse heqin dorë, atëherë
Allahu me të vërtetë është Vigjilent ndaj
asaj që veprojnë ata.

41. Dhe nëse e kthejnë shpinën, atëherë
ta dini se Allahu është Mbrojtësi juaj,
sa  Mbrojtës dhe Ndihmëtar i shkëlqyer
është Ai!
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�42. Dhe ta dini se çka fitoni ju nga
plaçkat e luftës, një e pesta e saj është
për Allahun dhe për Profetin e Tij dhe
për të afërmit dhe për jetimët dhe për
nevojtarët dhe për udhëtarët, nëse e
besoni Allahun dhe në atë që ia kemi
zbritur Ne robit  Tonë në Ditën e
Furkanit        (kur e vërteta u dallua nga
e pavërteta) - ditën kur u ballafaquan dy
çetat. Dhe Allahu ka fuqi të bëjë atë që
do Ai.12

43. (Kujtojeni ditën) Atë ditë kur ju
keni qenë në këtë anë të luginës dhe ata
(mosbesimtarët) në anën tjetër, dhe
karvani ishte më poshtë se ju.13   Po të
përbetoheshit me ndonjë grup (për
l u f t ë ) ,  p r a p ë  d o  t ë  k i s h i t
mosmarrëveshje lidhur me kohën e
luftës. Por, Allahu ju mblodhi që ta
realizojë atë çështje, për të cilën Ai
kishte  vendosur  me qëll im që të
shkatërrohet ai, shkatërrimi i të cilit
arsyetohet në bazë të argumentit të qartë
dhe të mbetet i gjallë ai që arsyetohet të
jetë i gjallë në bazë të argumentit të
qartë. Dhe Allahu është i Gj ithë-
dëgjueshëm dhe i Gjithdijshëm.

KAP X

12  Këtu bëhet fjalë për ndarjen e plaçkave të luftës. Një e pesta duhet t'i jepet Imamit të kohës
që ta shpenzojë në rrugën e Allahut.
13 Ajet e paraqet një pikturë grafike të pozitës së tri partive në betejën e Badrit. Myslimanët
ishin afër Medinës, ushtria e Mekkës ishte larg vendit dhe karvani i Mekkës që vinte nga Siria
ishte afër bregdetit.
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44. (Kjo ndodhi atëherë) Kur Allahu të
tregoi ty në ëndërr se ata janë pak, dhe
po të të tregonte se janë shumë, ju me
siguri do të kishit shfaqur dobësinë dhe
do të grindeshit me njëri-tjetrin (lidhur
me çështjen e luftës se a duhet të
luftojmë ose jo). Mirëpo, Ai ju shpëtoi.
Vërtet, Ai i di shumë mirë fshehtësitë e
zemrave.

45. Dhe kujtojeni kohën kur u kacafytet;
Ai (Zoti) i paraqiti ata në sytë tuaj si
pakicë dhe ju paraqiti si të dobët në sytë
e tyre me qëllim që Allahu ta realizojë
atë për të cilën Ai kishte vendosur. Dhe
Allahut do t'i drejtohen të gjitha çështjet
për gjykimin final.14  

46. O ju besimtarë! Kur të kacafyteni
me ndonjë grup (mosbesimtarësh),
duhet të jeni të paluhatshëm dhe
ku j t o j en i  s humë  Al l ahu n  q ë  t ë
ngadhënjeni.

47. Dhe dëgjojeni Allahun dhe Profetin
e Tij dhe mos u grindni mes veti. Nëse
do të veproni kështu, do të lëshoni
zemrën dhe ta  humbisni  f rymën
luftarake. Dhe jini të qëndrueshëm se
Allahu, me të vërtetë, është me ata që
janë të qëndrueshëm.

48. Dhe mos u bëni si ata, që dolën nga

�

14 Ajeti do të thotë se besimtarët për shkak të besimit të tyre i konsideronin mosbesimtarë të
dobët, kurse mosbesimtarët për shkak të zilisë i konsideronin besimtarët të dobët.
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shtëpitë e tyre duke shfaqur arrogancë
dhe  pë r  t 'u  r ek l amuar  n j e r ëzve
(trimërinë dhe gajretin e tyre), dhe që i
pengonin njerëzit nga rruga e Allahut,
kurse Allahu e kishte rrethuar gjithçka
që bënin ata.

49. Dhe (kujtojeni) kur shejtani ua
zbukuroi veprat e tyre (mosbesimtarëve)
dhe u tha: Sot askush prej njerëzve
s'mund t 'ju mposhtë dhe unë jam
mbrojtësi juaj. Por kur u ndeshën dy
ushtritë, ai u tërhoq mbrapa dhe tha:
Vërtet, unë s'kam çka të bëj me ju dhe
vërtet unë e shoh atë që ju nuk e shihni.
Vërtet, unë i frikësohem Allahut se Ai
ë s h t ë  s h u më  i  a s h p ë r  k u r  j e p
ndëshkim.15 

50. Dhe (kujtojeni) kur hipokritët dhe
ata në zemrat e të cilëve është një
sëmundje, thanë: Religjioni i tyre i ka
mashtruar këta (myslimanë). Mirëpo,
përkundrazi, ai që ka besim në Allah
(mbështet në fuqitë e Zotit), e di se
Allahu është i Plotëfuqishëm dhe i
Mençur.

51. Dhe ti sikur t'i kishe parë (ata
mosbesimtarë) kur engjëjt ua merrnin
shpirtërat e duke u mëshuar fytyrave
dhe shpinave të tyre, dhe duke u thënë:
Shijojeni ndëshkimin përvëlues.

�

15 Fjala është për Suraka bin Malik, i cili së pari i nxiti banorët e Mekkës kundër myslimanëve,
por më vonë e përqafoi fenë Islame.
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52. Ky ndëshkim është rezultat  i
veprave tuaja të mëparshme dhe ta dini
se Allahu nuk sillet aspak padrejtësisht
ndaj robëve të Vet.

53. Përfundimi juaj do të jetë si ai i
popullit të Faraonit dhe si i atyre që
kanë qenë para tyre. Ata të gjithë i
përgënjeshtruan Shenjat e Allahut,
prandaj Allahu i ndëshkoi për shkak të
mëkateve të tyre. Vërtet, Allahu është i
Fuqishëm dhe është i ashpër kur jep
dënim.

54. Ashtu do të ndodhë, sepse Allahu
kurrë nuk e ndërron mirësinë e Vet që
njëherë ia dhuron një populli, derisa ata
vetë të mos i ndërrojnë sjelljet e veta,
d h e  t a  d i n i  s e  A l l a h u  ë s h t ë  i
G j i t h ë d ë g j u e s h ë m  d h e  i
Gjithëdijshëm.16  

55. O mosbesimtarë! Përfundimi juaj do
të jetë si ai i popullit të Faraonit dhe si i
atyre të cilët kanë qenë para tyre. Ata i
përgënjeshtruan Shenjat17 e Allahut të
tyre, andaj Ne i kemi shkatërruar ata për
shkak të mëkateve të tyre dhe e kemi
fundosur popullin e Faraonit, sepse të
gjithë ata kanë qenë mizorë.

56. Krijesat më të këqija se shtazët, në

16 Ajeti  përmend një ligj hyjnor se Allahu kurrë nuk  ndërron gjendjen e ndonjë populli a të
një individi, derisa ai vetë të mos e ndërrojë gjendjen e vet.
17 Fjala Shenjë do të thotë: mesazh, komandë, shenjë, argument dhe ajeti i Kur'anit (Lane).
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s y  t ë  A l l a h u t ,  j a n ë  a t o  q ë  i
përgënjeshtrojnë Shenjat e Allahut dhe
që nuk e pranojnë besimin.

57. Të tillë janë edhe ata me të cilët ti
ke lidhur një konventë, dhe ata çdo herë
e prishin konventën e tyre dhe ata nuk i
frikësohen Allahut.

58. Pra, nëse ti kacafytesh me ta në
luftë, atëherë i shpartallo në mënyrë që
të krijohet tmerr në zemrat e atyre
(ushtarëve) që janë mbrapa tyre, që
ndoshta ata të marrin mësim.

59. Po nëse ke frikë nga tradhtia e një
popu l l i ,  a t ë he rë  p r i she  edh e  t i
konventën e tyre (në mënyrë që ata të
marrin vesh se është prishur konventa).
Vërtet, Allahu nuk i do tradhtarët.

60. Dhe mosbesimtarët nuk duhet të
mendojnë kurrsesi se ata me anë të
intrigave të tyre fituan përparësinë.
Vërtet, ata kurrë nuk mund t'i mposhtin
(besimtarët e vërtetë).

61. Dhe bëni përgatitje të mundshme
(për të luftuar kundër tyre) dhe mblidhni
forcat tuaja ushtarake dhe duke i ngritur
bunkerat në vende kufitare me anën e të
cilave t'i trembni armiqtë e Allahut dhe
armiqtë tuaj dhe armiqtë e tjerë të cilët
nuk i njihni ju, por Allahu i njeh mirë.
Dhe çka shpenzoni ju në  rrugën e

�
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Allahut, Ai për atë do t'ju shpërblejë
plotësisht dhe ju nuk do të silleni aspak
padrejtësisht.

62. Dhe nëse anohen nga paqja, atëherë
edhe ti duhet të anohesh nga paqja dhe
të kesh besim në Allah (mbështetu në
fuqitë e Zotit) . Vërtet, Ai është i
G h i t h ë d ë g j u e s h ë m  d h e  i
Gjithëdijshëm.18  

63. Dhe nëse ata vendosin (më vonë) të
të  mashtrojnë ty, atëherë ta dish se
Allahu mjafton për ty. Allahu është Ai i
cili të ka përforcuar ty me anë të
nd ih më s  së  T i j  d he  me  an ë  t ë
besimtarëve;

64. Dhe Ai i bashkoi zemrat e tyre
( kë s h t u  q ë  a t a  u  b ë n ë  g a t i  t ë
sakrifikojnë jetën e tyre për hirin tënd).
Po ta shpenzoje ti tërë atë pasuri që
ekziston nëpër tokë, për t'i lidhur zemrat
e tyre, nuk do të mund t'i bashkoje
zemrat e tyre, por Allahu e krijoi
dashurinë reciproke. Vërtet, Ai është i
Plotfuqishëm dhe i Mençur.

65. O Profet! Allahu dhe besimtarët që
të pasojnë ty, mjaftojnë për ty.

66. O Profet! Nxiti në mënyrë të
pandërprerë besimtarët për luftë. Nëse

�

18 Edhe ky ajet ftet qartë se është e ndaluar të përdorësh dhunë për të përhapur fenë.
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në mesin  tuaj  gjenden n jëzet  t ë
qëndrueshëm, do t'i mposhtin dyqind
(mosbesimtarë); dhe nëse dalin njëqind
të qëndrueshëm, do t'i mposhtin një
mijë (mosbesimtarë), sepse ata janë
njerëz që nuk kuptojnë fare.

67. Tani për tani Allahu e lehtësoi
barrën tuaj, sepse Ai e di se në mesin
tuaj ka edhe të dobët. Pra, nëse në
m e s i n  t u a j  d a l i n  n j ë q i n d  t ë
qëndrueshëm, ata do t 'i  mposhtin
dyqind; dhe nëse dalin njëmijë të
qëndrueshëm, do t'i mposhtin dymijë
me anë të urdhërit të Allahut. Dhe
Allahu është me ata të cilët janë të
qëndrueshëm.19 

68. Nuk i ka hije asnjë Profeti që të
mbajë robër për vete, derisa të mos
angazhohet në luftë (detyrohet të
luftojë). Ju dëshironi dobitë e kësaj
bote, kurse Allahu (për ju) dëshiron të
mirat e botës vijuese (Ahiretit). Allahu
është i Plotfuqishëm dhe i Mençur.20 

69. Po të mos kishte kaluar dekreti i
qartë i Allahut (për mëshirën dhe për
faljen), do t'ju godiste ndëshkimi i
madh, për shkak të asaj që keni marrë.

70. Pra, hani prej asaj që e keni fituar në

19 Nuk duhet kuptuar se ajeti e abrogon (anullon) ajetin e kaluar, por fjala ështe për dy situata
të ndryshme të myslimanëve.
20 Ajeti tregon qartë se askush s'ka të drejtë që dikë ta bëjë rob, derisa nuk bëhet luftë.
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luftë (nga plaçkat e luftës) se është e
lejueshme dhe e pastër dhe frikësohuni
prej Allahut. Vërtet, Allahu fal shumë
dhe është i Mëshirshëm.

71. O Profet! Thuaju robërve (të luftës),
të cilët janë në duart tuaja: Nëse sheh
Allahu ndonjë mirësi në zemrat tuaja,
Ai do t'ju japë diçka më të mirë se sa ajo
që është marrë prej jush (si paga) dhe
do t'ju falë.  Dhe Allahu fal shumë dhe
është i Mëshirshëm.

72. Dhe nëse ata mendojnë të të
tradhtojnë ty (pasi të lirohen), atëherë ta
dish se ata edhe më parë e kishin
tradhtuar Allahun, mirëpo Ai prapë i
dorëzoi në duart tuaja. Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

73. Vërtet, ata që e pranuan besimin dhe
emigruan dhe bënë xhihad në rrugën e
Allahut me anë të pasurive dhe të jetës
së tyre, dhe ata që ua dhanë strehim
(emigrantëve) dhe i ndihmuan, janë miq
të njëri-tjetrit. Por, përsa u përket atyre
të cilët e pranuan besimin, por nuk
emigruan,  nuk keni  t ë  dre j të  t ë
mi q ë s o h e n i  me  t a ,  d e r i s a  n u k
emigrojnë. Por, nëse ata kërkojnë
ndihmë prej jush në çështje fetare,
atëherë detyra juaj  është t 'u jepni
ndihmë, përveçse po t 'u kërkojnë
ndihmë kundër atij populli me të cilin
keni lidhur ndonjë marrëveshje (atëherë
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nuk duhet t'u jepni ndihmë). Allahu e
sheh mirë atë që bëni ju.21  

74. Dhe ata që janë mosbesimtarë, janë
miq të njëri-tjetrit. Nëse nuk do të
veproni sipas asaj  (për të cilën ju
këshillohet), do të bëhet ngatërresë dhe
çrregullim i madh në tokë.22 

75. Ndërsa ata që e pranuan besimin
dhe emigruan dhe kanë bërë xhihad në
rrugën e Allahut, dhe ata që u dhanë
strehim dhe ndihmë (emigrantëve),
janë, pa dyshim,  besimtarë të vërtetë.
Ata do të kenë falje dhe furnizim të
ndershëm.

76. Dhe ata që, pas kësaj kohe, do ta
pranojnë besimin dhe do të imigrojnë
dhe do të bëjnë xhihad në rrugën e
Allahut bashkë me ju, do të radhiten me
ju. Përsa u përket farefiseve, sipas Librit
të Allahut, disa prej tyre janë më afër
njëri-tjetrit. Vërtet, Allahu e mban
shumë mirë dijen e çdo gjëje.

��

21 Këshillohen  myslimanët, qoftë të jenë emigrantë në ndonjë vend a të jenë vendës, që t'i japin
ndihmë njëri-tjetrit në rast nevoje.
22 Ky është rezultat i mospranimit të këtyre këshillave e të parimeve të përmendura më lart.
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1. Kjo është deklarata e justifikimit
(shfajësimit) të plotë nga ana e Allahut e
nga ana e Profetit drejtuar idhujtarëve,
me të cilët e keni lidhur besën (se Islami
do të triumfojë në Arabi).1 

2. Pra, bridhni nëpër vend katër muaj
dhe ta dini se ju nuk mund ta mposhtni
Allahun, dhe ta dini se Allahu do t'i
poshtrojë mosbesimtarët.

3. Dhe në ditën e Haxhillëkut të Madh,
para të gjithë njerëzve, proklamohet prej
Allahut dhe prej Profetit të Tij se Allahu
dhe Profeti i Tij lirohen nga idhujtarët
(nga të gjitha akuzat e idhujtarëve). Pra,
nëse (duke shikuar fitoren e Mekkës)
pendoheni, do të jetë më mirë për ju;
por nëse ktheni shpinën, atëherë ta dini
se ju nuk mund ta mposhtni Allahun.
Dhe jepu lajm rreth një ndëshkimi të
dhembshëm a tyre ,  t ë  c i l ë t  j anë
mosbesimtarë.2 

Kjo Sure është zbritur fill pas Sures Al-Anfal në Medinë. Kjo ka 129 ajete. Në realitet kjo është
pjesa e Sures së mëparshme, prandaj nuk fillon me Bismillah. Në këtë Sure, pas Fitores së
Mekkës,  përmendet deklarata e Allahut dhe e Profetit të Tij për t'u liruar nga idhujtarët, dhe
deklarata e luftës. Po ashtu përcaktohet pozita politike e idhujtarëve, pas Fitores së Mekkës.
1 Banorët e Mekkës po informohen se mosbesimtarët e ngrinin akuzën se Profeti i Shenjtë
deklaronte se është Profet Mekki, por ky shkoi në Medinë dhe profecia e Ibrahimit nuk u
plotësua. Pra, në këtë ajet Zoti duke e kthyer Profetin e Shenjtë në Mekkë, e hodhi poshtë
akuzën e tyre.
2 Haxhe Akbar (Haxhillëku i madh) quhet për shkak se ishte Haxhillëku i parë që u krye nën
kontrollin e myslimanëve.
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4. Pos atyre idhujtarëve me të cilët keni
nënshkruar ndonjë marrëveshje dhe të
cilët nuk ju tradhtuan aspak e as nuk i
dhanë ndihmë askujt kundër jush. Pra,
plotësojeni marrëveshjen deri në fund.
Vërtet, Allahu i do ata që janë të drejtë.3 

5. Dhe kur  kalojnë ata katër muaj të
shenjtë (gjatë të cilëve është ndaluar
lufta dhe e dini se ata nuk e respektuan
marrëveshjen),4  atëherë i vrisni ata
idhujtarë kudo që t'i gjeni dhe zërini
robërër, i rrethojini dhe uluni për ta në
çdo pritë. Por, nëse pendohen dhe falin
Namazin dhe paguajnë Zakatin, atëherë
hapuani udhën. Vërtet, Allahu fal shumë
dhe është i Mëshirshëm.5 

6. Dhe nëse njeri prej  idhujtarëve
kërkon strehim prej teje, jepi mbrojtje,
derisa ai ta dëgjojë Fjalën e Zotit, dhe
mandej përcille atë në vendin e tij të
sigurtë. Sepse ata janë popull që s'e
kuptojnë (realitetin).

7. Si mund të jetë e drejtë, sipas Allahut
dhe të profetit të Tij, marrëveshja e
shkruar me idhujtarët, përveç atyre me
të cilët keni shkruar marrëveshjen pranë

�

3 Me rrënimin e Mekkës dhe me disfatën e Havazerëve në betejen e Hunejnit, Islami u
stabilizua në Hixhaz. Atëherë, shumë fise kanë nënshkruar ujidi me myslimanët. Pra, këtu Zoti
i këshillon besimtarët që ta respektojnë ujidinë e nënshkruar deri në afatin e saj, dhe nuk duhet
të luftojnë kundër tyre.
4 Katër muajt e Shenjtë janë: Dhul-kada, Dhul-Hixha, Muharremi dhe Rexhebi.
5 Nëse ata nuk e repektojnë ujdinë dhe nuk anohen nga paqja.
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Xhamisë së Shenjtë. Pra, derisa ata
qëndrojnë besnik ndaj  jush (ndaj
marrëvesh jes ) ,  edhe  j u duhet  t ë
qëndroni besnik ndaj marrëveshjes së
bërë me ta. Vërtet, Allahu i do ata që
nuk i prishin zotimet e tyre.6 

8.(Si mund të jetë besnike marrëveshja
e tyre?) Nëse ju mundin, ata nuk do të
përf il l in  asnjë marrëveshje  a as
përgjegjësi ndaj jush. Ata ju kënaqin
vetëm me fjalë boshe, kurse zemrat e
tyre e mohojnë atë që thonë ata, dhe
shumica prej tyre janë të pabesë (të
moralshëm).

9. Ata i kanë shkëmbyer ajetet e Allahut
me diçka të pavlefshme dhe i ndaluan
njerëzit nga rruga e Tij. Pa dyshim,
veprat e tyre janë shumë të shëmtuara.

10. Lidhur me ndonjë besimtar, ata nuk
përfillin asnjë marrëveshjeje e as ndonjë
përgj egjësi .  Ata me të  vër te të  i
tejkalojnë kufijtë.7 

11. Por, nëse ata pendohen dhe falin
Namazin dhe e paguajnë Zakatin,

6 Ajeti tregon se lufta është e lejueshme vetëm kundër atyre, të cilët fillojnë të luftojnë.
7 Ajeti paraqet disa arsye për shkak të të cilave myslimanët u detyruan të luftojnë kundër
idhujtarëve. Ato janë: 1. Ata ishin tradhtarë dhe të pabesë, ata në dukje shprehnin miqësinë e
tyre me myslimanët, mirëpo kur u vinte në dorë ndonjë rast për të bërë dëm kundër
myslimanëve, e shfrytëzonin; 2. Ata nuk e respektonin marrëveshjen e nënshkruar dhe i vrisnin
farefiset e tyre; 3. Ata i pengonin njerëzit ta pranojnë fenë Islame; 4. Ata së pari i sulmuan
myslimanët.
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atëherë ata janë vëllezërit tuaj në fe.
Dhe Ne ua kemi shpjeguar Shenjat
njerëzve të ditur.

12. Dhe nëse ata thyejnë betimet e tyre
pasi kanë lidhur marrëveshjen dhe e
fyejnë fenë tuaj, atëherë luftoni kundër
prijësve mosbesimtarë që të largohen
prej djallëzive të tyre, sepse ata janë të
atillë që besa e tyre nuk vlen (ndoshta
në këtë mënyrë do të përmirësohen). 

13. O ju besimtarë! A nuk do të luftoni
kundër atij populli që i ka thyer betimet
e veta dhe që e ka bërë komplotin për ta
dëbuar Profetin dhe ata janë të parët, të
cilët filluan luftën kundër jush? A do të
frikësoheni prej tyre? Kurse Allahu
meriton më së shumti që të frikësoheni
prej Tij, nëse jeni besimtarë të vërtetë.8 

14.  Luftoni  me ta,  Allahu do t ' i
ndëshkojë  me duart  tuaja,  do t ' i
poshtërojë ata dhe do t'ju ndihmojë juve
kundër tyre dhe do t'i  shërojë zemrat e
besimtarëve (do t'i çlirojë nga brenga
dhe nga frika),

15. Dhe Ai do ta zhdukë zemërimin e
zemrave të tyre. Dhe Allahu i drejtohet
me mëshirë atij kë do Ai, dhe Allahu
është i Gjithëdijshëm dhe i Mençur.  

8 Fiset që banonin në Medinë dhe përreth saj, e bënë komplotin duke i nxitur fiset e tjera të
Arabisë që të ngrihen kundër Profetit të Shenjtë, kur ai mori pjesë në luftën e Tabukut.
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16. A mendoni ju se do të liheni pas
dore (pa u provuar), kurse Allahu ende
nuk i dalloi ata që kanë bërë xhihad në
rrugën e Tij dhe që nuk e pranuan
askënd si shok intim pos Allahut dhe
Profetit të Tij dhe pos besimtarëve. Dhe
Allahu është i Vetëdijshëm ndaj asaj që
bëni ju.

17. Idhujtarët nuk kanë të drejtë të
kujdesen për xhamitë e Allahut,9  kurse
ata vetë po dëshmojnë kundër vetes se
janë mosbesimtarë. Veprat e njerëzve të
tillë do të shkojnë kot dhe këta do të
mbeten në zjarr për një kohë të gjatë.

18. Xhamitë e Allahut i mban mirë
vetëm ai i cili e beson Allahun dhe
Ditën e Fundit dhe që fal Namazin dhe
e paguan Zakatin dhe nuk frikësohet
prej askujt pos Allahut. Pra, këta do të
jenë të përudhur.

19. A mos e konsideroni punën e atij që
u jep ujë haxhinjve dhe që kujdeset për
Xhaminë e Shenjtë si puna e atij që e
beson Allahun dhe Ditën e Fundit dhe
që bën xhihad në rrugën e Allahut? Këta
të dy nuk janë të barabartë në sy të
Allahut, dhe Allahu nuk u tregon rrugën
e drejtë njerëzve mizorë.10 

�

�

9 Është fjala për deklaratën e Aliut që dha në rastin e Haxhillëkut të Madh e sipas së cilës asnjë
idhujtar nuk ka të drejtë ta prekë Kabën.
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20. Ata që e pranuan besimin dhe
emigruan për hir të Allahut dhe bënë
xhihad në rrugën e Allahut me pasurinë
dhe me jetën e tyre kanë pozitë më të
lartë tek Allahu dhe janë këta që korrin
sukses.

21. Zoti i tyre u jep lajme të gëzueshme
rreth mëshirës së Tij dhe të pëlqimit të
Vet dhe rreth xheneteve ku ata do të
kenë hirësi të pandërprerë.

22. Aty do të jetojnë përgjithmonë.
Vërtet, Allahu është ai tek i cili ka
shpërblim të madh.

23. O ju besimtarë! Mos i pranoni si
shok të vërtetë prindërit tuaj  e as
vëllezërit tuaj, nëse ata përqafojnë
mosbesimin në vend të besimit. Dhe
kush prej jush u ofron miqësi, do të jetë
mizor.11 

24. Thuaj: Nëse etërit tuaj dhe bijtë tuaj
dhe vëllazërit tuaj dhe bashkëshortet
tuaja dhe të afërmit tuaj dhe pasuria që
e keni  f i tuar  ju  dhe t regt ia ,  për
falimentimin e së cilës ju keni frikë, dhe
vendbanimet të cilat i doni shumë (të
gjitha këto) janë më të dashura se
Allahu e profeti i Tij dhe se xhihadi në

10 Disa njerëz të dobët, të cilët i frikësoheshin Hixhretit (emigrimit), u shërbenin Haxhinjve,
pas fitores së Mekkës, filluan të krenohen dhe ta konsideronin veten më të ndershëm sesa
muxhahidinët. Zoti e hedh poshtë pohimin e tyre.
11 Fjala është për ata mosbesimtarë, të cilët e shprehin armiqësinë kundër Islamit.
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rrugën e Tij, atëherë prisni derisa
Allahu ta sjellë vendimin e Tij. Allahu
nuk u  t regon r rugën e  dre j t ë  t ë
pabindurve.

25. Vërtet, Allahu ju ka ndihmuar në
shumë beteje, edhe në ditën e Hunejnit
kur krenoheshit për numrin tuaj, mirëpo
numri juaj i madh nuk ju hyri në punë
dhe toka, sadoqë ishte e gjerë,  u
ngushtua për ju, dhe ju ikët duke kthyer
shpinën.

26. Atëherë Allahu e zbriti qetësinë e
Ti j  mbi  Profe t in  e  T i j  dhe mbi
besimtarët, dhe Ai i dërgoi ushtritë, të
cilat ju nuk i shikonit, dhe Ai i ndëshkoi
mosbesimtarët .  Dhe kështu është
shpërblimi i mosbesimtarëve.

27. Prapë Allahu, pas këtij ndëshkimi,
mund t'i  drejtohet me mëshirë atij kë do
Ai; dhe Allahu fal shumë dhe është i
Mëshirshëm.

28. O Ju besimtarë! Vërtet, idhujtarët
janë të papastër (për nga mendja).12 
Prandaj, pas këtij viti, ata nuk duhet t'i
afrohen Xhamisë së Shenjtë. Dhe nëse i
frikësoheni skamjes,13  Allahu, në
dashtë Ai, do t'ju pasurojë me mirësitë e
V e t a .  V ë r t e t ,  A l l a h u  ë s h t ë  i
Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

12 Nuk kanë pastërti mendore.
13 Frika nga zvogëlimi i fitimeve e nga paksimi i tregtisë, pas largimit të mosbesimtarëve.
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29. Dhe luftoni kundër atyre, të cilëve u
është dhënë libri dhe të cilët nuk e
besojnë Allahun e as Ditën e Fundit e as
nuk e konsiderojnë të ndaluar (haram)
atë të cilën e ndaloi Allahu dhe Profeti i
Tij, e as nuk e ndjekin fenë e vërtetë,
derisa të mos japin xhizjen14  me
dëshirën e vet dhe të mos jenë nën
kontrollin tuaj.

30. Dhe jehuditë thanë: Uzejri15  është
biri i Allahut; dhe të krishterët thanë:
Masihu është biri i Allahut. Ky është
llafi i gojëve të tyre. Ata vetëm po
imitojnë fjalët e mosbesimtarëve të
mëparshëm. I shkatërroftë Allahu, si
largohen nga e vërteta!

31. Ata në vend të Allahut i morën për
zota priftërinjt (ahbarë) dhe murgjet
(rohbanë) e tyre dhe Masihun, birin e
Merjemes, kurse ata janë urdhëruar të
adhurojnë vetëm një Zot pos të cilit s'ka
tjetër zot. I Shenjtë është Ai dhe është
larg prej atyre (idhujve) të cilët ia
shoqërojnë Atij.

32. Ata dëshirojnë që me gojët e tyre ta
shuajnë dritën e Allahut, Por Allahu nuk
do tjetër, pos ta përsosë dritën e Tij,

�

14 Xhizja ishte ai tatim që merrej prej atyre mosbesimtarëve të shtypur në luftë që banonin në
shtetin Islamik, që t'u jepej mbrojte e sigurim. Myslimanët detyrohen ta paguajnë Zakatin,
kurse jomyslimanët paguajnë xhizjen.
15 Uzeri ka jetuar në shek. V para Krishtit. Ai ka qenë njeri me mjaft ndikim e influencë në
Jehudizëm.
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sadoqë mosbesimtarët e urrejnë këtë.16 

33. Allahu është Ai që e dërgoi Profetin
e t i j  me hidajet  (udhëzim) e me
religjionin e vërtetë që Ai ta bëjë të
sundojë e dominojë mbi të gjitha
religjionet, ndonëse një gjë të tillë nuk e
pëlqejnë idhujtarët.17 

34. O ju besimtarë! Vërtet, shumica prej
dijetarëve fetarë dhe murgjët i gëlltisin
në mënyrë të paligjshme pasuritë e
njerëzve dhe i pengojnë njerëzit nga
rruga e Allahut.  Atyre, të ci lët e
grumbullojnë arin dhe argjendin dhe
nuk e shpenzojnë në rrugën e Allahut,
jepu (o profet) lajm rreth një ndëshkimi
të dhembshëm.

35. (Ai ndëshkimi do t'u jepet) Atë ditë,
kur do të ndizet zjarri i xhehenemit (ku
digjet ari e argjendi i tubuar), dhe me të
do të damkosen ballët, belët dhe shpinat
e tyre. (Do t'u thuhet): Kjo është ajo që
e grumbulluat ju për vete, pra shijojeni
atë që e grumbulluat ju.18 

36. Numri i muajve tek Allahu është
dymbëdhjetë. Ky është ligji i Allahut që

�

16 Të krishterët dhe jehuditë u përpoqën që ta shuajnë dritën e Islamit. Mirëpo, Allahu ka
vendosur ta përhapë në tërë botën.
17 Të gjithë komentatorët janë të mendimit se Islami do të triumfojë në kohën e Masihut e të
Mahdiut të Premtuar, ardhjen e të cilit e presin të gjithë ithtarët e të gjitha feve.
18 Kjo është një shprehje ironike për pasanikët që janë koprracë dhe krenarë për shkak të
pasurive të tyre dhe nuk dëshirojnë t'i ndihmojnë të varfërit.
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po rrjedh nga dita kur Ai i krijoi qiejt e
tokën. Prej këtyre muajve katër janë të
Shenjtë. Ky është religjioni i drejtë (i
qëndrueshëm). Pra, gjatë këtyre katër
muajve, mos e teproni kundër vetes suaj
dhe luftoni të gjithë së bashku kundër
idhujtarëve, ashtu siç ata të gjithë së
bashku luftojnë kundër jush; dhe ta dini
se Allahu është me ata që frikësohen
prej Tij.

37. Vërtet, nasija19  (shtyrja e një muaji
në vend të një tjetri) është një shtesë në
mosbesim. Ata që janë mosbesimtarë
devijohen me anë të saj. Ata e bëjnë
hallall atë muaj në një vjet, kurse vitin
tjetër e bëjnë të ndaluar (haram) me
qëllim që ta plotësojnë numrin e
muajve, të cilët Allahu i bëri të shenjtë,
dhe ashtu e bëjnë të lejueshëm atë muaj
që Allahu e bëri haram (të palejuar).
Atyre u janë paraqitur të bukura veprat e
tyre të djallëzuara. Dhe Allahu nuk u
tregon rrugën e drejtë mosbesimtarëve.

38. O ju besimtarë! Ç'u bë me ju që kur
ju thuhet: Dilni (për luftë)20  ju të gjithë
në rrugën e Allahut, ju merr malli për
atdheun! Mos në vend të Ahiretit e doni
jetën e kësaj bote? (Nëse është ashtu,
atëherë mbani mend se) kënaqësia e
jetës së kësaj bote në krahasim me
Ahiretin është diçka e pavlefshme.

�

19 Arabët, para Islamit, i ndërronin sipas dëshirës së tyre muajt e shenjtë.
20 Fjala është për luftën e Tabukut-një fshat në mes të Medinës e të Damaskut.
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39. Nëse nuk do të dilni për të luftuar
(në rrugën e Allahut), Ai do t'ju dënojë
ju  të  gj i t hëve  me  n j ë  dënim t ë
dhembshëm, dhe në vendin tuaj do të
sjellë një popull tjetër dhe ju s'mund t'i
bëni dëm Allahut. Allahu ka fuqi të
plotë të bëjë çka dëshiron Ai.

40. Nëse nuk do ta ndihmoni këtë
profet, atëherë mbani mend se Allahu
edhe më parë e kishte ndihmuar, kur
mosbesimtarët e kishin dëbuar (nga
vendlindja) mu në atë gjendje kur ai
ishte njeri prej të dyve (Muhammadi
dhe Abu Bakri). Kur ata të dy ishin në
shpellë dhe kur ai i thoshte shokut të
vet:21  Mos u pikëllo, sepse Allahu është
me ne. Mandej, Allahu zbriti mbi të
qetësinë e Tij dhe e ndihmoi me anë të
atyre ushtrive, të cilat ju nuk i shihnit,
dhe e mposhti fjalën e mosbesimtarëve,
kurse fjala e Allahut gjithnjë lartësohet.
Dhe Allahu është i Plotfuqishëm dhe i
Mençur.

41. Dilni (për xhihad), qofshi të lehtë
ose të rëndë (të pafuqishëm ose të
armatosur), dhe bëni xhihad në rrugën e
Allahut me anë të pasurive e të qenieve
tuaja. Kjo do të jetë më mirë për ju,
nëse zotëroni dijen.

42.  Po të  kishte ndonjë  dobi  që

21 Fjala është për Abu Bakrin që ishte bashkë me Profetin Muhammad kur ai shkoi në shpellën
Thor.
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përfitohej në të ardhmen e afërt dhe
rruga do të ishte e lehtë (e shkurtë) ata
(hipokritët) me siguri do të të ndjeknin
ty, mirëpo vështirë është për ta të
përqafojnë mundimin. Tani (pasi u
kthyet ju) ata duke u përbetuar në emër
të Allahut, thonë: Sikur të kishim ne
mundësi, do të dilnim patjetër me ju.
Ata e shkatërrojnë vetëm veten e tyre;
dhe Allahu e di se ata po gënjejnë.

4 3 .  A l l a h u  i  s h l y e f t ë  p a s o j a t
(konsekuencat) e këqija të gabimit tënd!
Përse i ke lejuar të mbeten mbrapa, para
se të bëhej për ty e qartë se cilët janë të
vërtetë dhe cilët janë gënjeshtarët.

44. Ata që e besojnë Allahun dhe Ditën
e Fundit, nuk kërkojnë leje prej teje për
t'u mbetur mbrapa nga xhihadi me anë
të pasurive e të qenieve të tyre. Dhe
Al lahu  i  d i  mi rë  a ta  që  j anë  të
devotshëm.

45. Vetëm ata që nuk e besojnë Allahun
e as Ditën e Fundit dhe ata zemrat e të
cilëve po dyshojnë, kërkojnë leje (për të
mos shkuar në luftë). Prandaj, ata sillen
kot së koti në dyshimin e tyre.

46. Po të kishin vendim të prerë për të
shkuar në luftë, do të kishin bërë me
siguri disa përgatitje për të. Mirëpo,
Allahu nuk pëlqeu që ata të dilnin për
këtë qëllim fisnik, andaj Ai i la aty dhe

�
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u tha: Rrini ulur bashkë me ata që rrinë
ulur.

47. Po të kishin dalë (në luftë) bashkë
me ju, nuk do t'ju shtonin përveçse
ngatërresa. Dhe do t'i ngisnin kuajt për
të krijuar çrregullim dhe përçarje në
radhët tuaja. Dhe në mesin tuaj ka sosh,
të cilët përgjojnë për t'u përcjellë
armiqve (bëjnë spiunazh). Dhe Allahu i
njeh mirë mizorët.

48. Ata edhe më parë  dëshironin të
krijonin përçarje,  dhe para teje i
paraqitën disa çështje duke i ngatërruar,
derisa erdhi e vërteta dhe u manifestua
vendimi i Allahut, sadoqë ata e urrejnin
atë vendim.

49. Dhe në mesin e tyre ka sosh, të cilët
thonë: Na lejo të mbetemi mbrapa dhe
mos na vërë në sprovë (duke na çuar në
luftë)! Vërtet, ata janë hedhur në sprovë.
Dhe, vërtet ,  xhehenemi i  rrethon
mosbesimtarët.

50. Nëse të bie ndonjë e mirë, u vjen
keq për këtë, dhe nëse të godit ndonjë e
papritur, ata thonë: Ne qysh më herët e
kemi rregulluar punën tonë dhe kthehen
shpinazi duke u  krenuar (me gëzim).

51. Thuaju: Asgjë nuk na godet neve,
pos asaj që Allahu ka caktuar për ne.
Al lahu është mbroj tës i  ynë.  Dhe
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besimtarët duhet të kenë mbështetje tek
Allahu.

52. Thuaju: A prisni për ne diçka tjetër,
përveç njërës nga dy të mirat, kurse ne
presim për ju vetëm që Allahu t'ju
ndëshkojë vetë apo me duart tona. Pra,
prisni, edhe ne jemi duke pritur bashkë
me ju!

53. Thuaj: Shpenzoni me dëshirë ose
pa d ë s h i r ë ,  n u k  d o  t ë  p r a n o h e t
(kontributi juaj) prej jush. Ju jeni, pa
dyshim, një popull i pamoralshëm.

54. Dhe çka i privoi ata që të pranohen
kontributet (sadaka) e tyre, përveç se ata
nuk e besuan Allahun dhe Profetin e
Tij, dhe nuk i afroheshin Namazit
ndryshe  veç  me  për tac i  dhe  se
shpenzonin në rrugën e Allahut pa
dëshirë (me urrejtje).

55. Pra, nuk të mahnitin ty pasuritë dhe
as fëmijët e tyre. Allahu dëshiron vetëm
t'i ndëshkojë me anë të pasurive e të
fëmijëve të tyre në këtë jetë, dhe ata të
vdesin ashtu si mosbesimtarë.

56. Dhe ata përbetohen në emër të
Allahut se janë me të vërtetë me ju,
kurse në realitet ata s'janë me ju, por
janë një popull frikacak.

57. Nëse e gjejnë ndonjë vendstrehim
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ose shpellë, ose ndonjë vend të sigurtë
për t'u fshehur, ata të gjithë me siguri do
të vraponin atje.

58. Dhe në mesin e tyre ka të atillë që të
akuzojnë ty l idhur me ndarjen e
lëmoshave. Nëse u jepet diçka  nga ato
(lëmosha), kënaqen e gëzohen, por nëse
nuk u jepet, zemërohen.

59. Do të ishte mirë për ta, nëse
kënaqeshin me atë që ua dha Allahu e
Profeti i Tij, dhe të thoshin: Na mjafton
Allahu (nëse do të kemi skamje) dhe Ai
do të na japë nga mirësia e Vet, si edhe
Profeti i Tij. Ne i drejtohemi vetëm
Allahut me zemër të sinqertë.

60. Lëmoshat22  janë vetëm për të
varfërit dhe për nevojtarët, dhe për ata
që i tubojnë, dhe për ata mosbesimtarë
të varfër që ndiejnë një dashuri ndaj
Islamit e zemrat e të cilëve duhet të
përfitohen, dhe për lirimin e robërve,
dhe për ata që janë të ngarkuar me
borxhe, dhe për ata që bëjnë luftë
(xhihad) në rrugën e Allahut dhe për
udhëtarët, ky është obligim nga Allahu.
Dhe Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i
Urtë.

�

22 Sadaka në këtë ajet referon Zakatin. Ajeti tregon qëllimet e shpenzimit të Zakatit: 1. Për
Fukaranë-të ardhurat e Zakatit shpenzohen për të varfërit; 2. Për masakinë- ata që kanë
mundësi të punojnë, por u mungojnë mjetet.; 3. Për ata që tubojnë Zakatin; 4. Për ata që
dëshirojnë të studiojnë fenë Islame; 5. Për robërit e për ata persona të cilëve u mungon liria; 6.
Për ata që s'kanë mundësi të lajnë borxhin e tyre ose që kanë pësuar humbje në tregti; 7. Për ata
që bëjnë xhihad në rrugën e Allahut; dhe për  udhëtarët.
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61. Dhe në mesin e tyre ka të atillë, të
cilët e ofendojnë Profetin dhe thonë: Ai
është vetëm vesh. Thuaj: Po. Ai është
plotë vesh, por vetëm për dobinë dhe
për mirësinë tuaj.  Ai e beson Allahun
dhe ka besim edhe në besimtarët e
vërtetë, dhe është plotë mëshirë për
besimtarët tuaj. Dhe ata që e ofendojnë
Profetin e Allahut, do të kenë ndëshkim
të dhembshëm.23 

62. Ata para jush përbetohen në emër të
Allahut që t'ju gëzojnë, por Allahu dhe
Profeti i Tij kanë më shumë të drejtë që
ata t'i gëzojnë, nëse ata (hipokritë) janë
besimtarë të vërtetë.

�

23 Islami nuk e përcakton ndonjë dënim për blasfemi (sharje kundër Zotit apo kundër
profetëve). Një akt i tillë e shkakton zemërimin e Allahut. Dhe Allahu mund ta ndëshkojë atë
person apo ta falë. Sipas Kuranit, jehuditë bënë blasfemi kur Isain a.s. e quajtën kopil, nuk
ishte fëmijë i ligjshëm, dhe thanë se si mund të jetë ai biri i Zotit? Mirëpo, nuk përmendet
ndonjë dënim për këtë krim. Në anën tjetër, të krishterët bënë blasfemi duke e akuzuar burrin e
Merjemës. Prapë nuk është përcaktuar ndonjë dënim për ta dhe megjithëkëtë Hazret
Muhammadi s.a.v. pati marrëdhënie me të krishterët, lejoi të martohemi me gratë e tyre. Po
ashtu edhe me jehudë ai pati marrëdhënie sociale.
Abdullah bin Ebi Seluli, kryetar i hipokritëve, në jetën e H. Muhammadit s.a.v.s. bëri këtë krim
kur ai tha: Unë do ta dëboj njeriun (Muhammadin) më të poshtër të Medinës. Kjo ishte
blasfemia më e madhe të cilën e vërejtën edhe es-habët e Hazret Muhammadit s.a.v.s. Ndërsa
për Muhammadin Kurani thotë se është njeriu më i ndershëm në rruzullin tokësor. Atëherë
es-habët e tij kërkuan lejen që ta vrasin atë. Mirëpo, H. Muhammadi nuk i lejoi të veprojnë në
këtë mënyrë. Më në fund u paraqit vetë djali i tij (A. bin Ebi Selulit) dhe tha: O profet! Ndoshta
ju mendoni se nëse dikush tjetër do ta vrasë babain tim, unë do të marrë hak, pra më lejoni mua
ta vrasë atë. Hazret Muhammadi s.a.v. tha: Kurrsesi jo. Dhe kur A. bin Ebi Seluli vdiq, Hazret
Muhammadi s.a.v. e fali xhenazen e tij dhe ia dhuroi këmishën e vet për qefin. Megjithë këto
fakte dhe mësime të qarta të Kuranit, hoxhallarët e sotëm e dënojnë me vdekje, kë duan. Shihni
shembullin e Pakistanit, ku është bërë ligj se ai që do të nënçmojë Muhammadin, do të dënohet
me vdekje! Kjo do të thotë se e formojnë një Sheriat të ri, kundër Sheriatit të Muahmmadit
s.a.v.s.
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63. A nuk e dinë ata se për atë, që  e
kundërshton Allahun dhe Profetin e Tij,
është caktuar zjarri i xhehenemit, ku do
të jetojë ai për një kohë të gjatë! Ky
(përfundim) do të jetë një poshtërim i
madh.

64. Në dukje hipokritët frikësohen se
mos u zbret besimtarëve ndonjë Sure, e
cila i informon besimtarët rreth asaj që
kanë në zemrat e tyre (hipokritëve).
Thuaj: Talluni ju, vërtet Allahu do ta
nxjerrë në pah atë për zbulimin e së
cilës po frikësoheni ju!24 

65. Dhe nëse ti i pyet ata (se përse flasin
kështu), ata me siguri do të thonë: Ne
vetëm po tallemi dhe bëjmë shaka.
Thuaj: A talleni me Allahun, me Shenjat
e Tij dhe me Profetin e Tij!

66. Tani, pra, mos arsyetoni. Ju e keni
pranuar mosbesimin, pasi një herë e
kishit pranuar besimin, andaj shijojeni
dënimin! Dhe Ne nëse e falim një parti
prej jush, tjetrën mund ta ndëshkojmë,
sepse ata, pa dyshim,  janë fajtorë.

67. Hipokritët dhe hipokritet kanë lidhje
me njëri-tjetrin. Ata i këshillojnë
njerëzit për vepra të këqija dhe i
ndalojnë të bëjnë vepra të mira, dhe i
sht rëngojnë  duar t  e  tyre  (për  t ë

�
�
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24 Në realitet hipokritët nuk i frikësohen as Profetit e as ndëshkimit. Ata frikësohen vetëm që të
mos informohen besimtarët rreth gjendjeve të tyre të brendshme.
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shpenzuar në rrugën e Allahut). Ata e
harruan Allahun, andaj edhe Allahu i
harroi ata. Vërtet, hipokritët janë të
padëgjueshëm.

68. Allahu u ka premtuar hipokritëve
dhe hipokriteve dhe mosbesimtarëve
zjarrin e xhehenemit, ku do të jetojnë.
Ai (xhehenemi) u mjafton atyre. Dhe,
pos kësaj, Allahu i ka mallkuar ata. Dhe
ata  do  të  kenë  n j ë  ndëshkim të
qëndrueshëm.

69. (O hipokritë) Ky ndëshkim do të
jetë si ndëshkimi i atyre që kanë qenë
para jush - a ta  kanë qenë më të
fuqishëm se ju për nga forca, për nga
pasuria dhe për nga evladi (fëmijët). Ata
kanë fituar dobi sipas pjesës së tyre
edhe ju do të fitoni sipas pjesës suaj,
ashtu siç kanë fituar dobi ata që kanë
qenë para jush. Dhe ju jeni të zënë në
biseda të kota (tallje), ashtu siç ata kanë
qenë të zënë në biseda të kota. Të tillë
janë ata veprat e të cilëve shkuan kot në
këtë botë dhe në botën e Ahiretit dhe të
tillë janë ata që pësuan humbje.

70. A nuk u erdhi lajmi i atyre, të cilët
kanë qenë para tyre - lajmi i popullit të
Nuhit, dhe të Adit dhe të Thamudit dhe
të Ibrahimit dhe të banorëve të Medjenit
dhe të qyteteve të përmbytura (popullit
të Lutit)? Profetët e tyre erdhën tek ata
me argumente të qarta (por ata i
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përgënjeshtruan e u ndëshkuan). Pra,
Allahu nuk u soll mizorisht ndaj tyre,
por ata vetë kanë bërë mizori ndaj vetes.

71. Kurse besimtarët dhe besimtaret
janë miq të njëri-tjetrit. Ata i këshillojnë
njerëzit për vepra të mira dhe i ndalojnë
të bëjnë vepra të këqija, dhe falin
Namazin dhe japin Zakatin dhe e
dëgjojnë Allahun dhe Profetin e Tij. Të
tillë janë ata, që Allahu do t'i mëshirojë.
Vërtet, Allahu është i Plotfuqishëm dhe
i Urtë.

72. Allahu ka premtuar me besimtarët e
me besimtaret për ato kopshte (xhenet)
në mesin e të cilave po rrjedhin lumenj
e aty do të jetojnë përgjithmonë, dhe për
ta ka premtuar vendbanime të pastra në
xhene t e t  e  amshues hme .  K urs e
kënaqësia e Allahut është shpërblimi më
i madh që do t'u jepet. Pa dyshim, ky
është sukses i madh.

73. O Profet, lufto kundër    mosbesim -
tarëve dhe kundër hipokritëve, dhe
sulmo ashpër kundër tyre! Vendi i tyre
është xhehenemi dhe sa vendbanim i
keq është ai!25 

74. Ata (hipokritët) përbetohen në emër
të Allahut se s'kanë folur asgjë, kurse në

�

�

25 Ajeti nuk tregon se duhet të luftosh me shpatë e me armë kundër hipokritëve e kundër
mosbesimtarëve, por tregon se duhet t'i edukosh besimtarët, ashtu që të mos mbetet asnjë
hipokrit e as dyshues.
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realitet ata kanë folur fjalë mosbesimi
dhe ata e pranuan mosbesimin, pasi një
herë e kishin përqafuar Islamin. Dhe ata
kundër Islamit kanë bërë disa plane të
urrejtshme, të cilat nuk mundën t'i
arrinin. Dhe e kanë shprehur armiqësinë
ndaj myslimanëve vetëm se Allahu dhe
Profeti i Tij i bëri të pasur me anë të
mirësisë së Vet. Pra, nëse pendohen ata,
do të jetë më mirë për ta, por nëse
kthejnë shpinën, Allahu do t'i dënojë me
një ndëshkim të dhembshëm në këtë
botë dhe në botën tjetër, dhe ata nuk do
të kenë as shok e as ndihmëtar.

75. Në mesin e tyre ka të atillë, të cilët i
japin besë Allahut se nëse Allahu na jep
nga mirësia e Vet, ne me siguri do të
japin lëmoshë dhe do të bëhemi të
virtytshëm.

76 .  Por ,  ku r  A l l ahu  u  f a l i  nga
shpirtmadhësia e Tij, ata filluan ta
shprehnin koprracinë dhe u larguan (nga
besa e tyre) dhe u shmangën (duke e
kundërshtuar predikimin e Zotit e të
Profetit).

77. Pra, Allahu e vuri hipokrizinë në
zemrat e tyre deri në atë ditë kur do të
takohen me Të, sepse ata e kanë thyer
premtimin e tyre të bërë me Allahun dhe
për shkak se gënjyen (gënjyenin).

78. A nuk e dinë ata se Allahu i di
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mendimet e tyre të fshehta, po edhe ato
të hapura dhe se Allahu i di mirë të
gjitha fshehtësitë?

79. Këta (hipokritët) janë ata që i
përqeshin besimtarët, të cilët japin
lëmoshat me dëshirë e me ëndje  edhe i
përqeshin ata që s'kanë tepër (të japin
lëmoshë),  pos asaj  që fitojnë me
mundim. Pra, këta hipokritë (megjithë
sakrificën e tyre) i përqeshin ata. Allahu
d o  t ' i  n d ë s h k o j ë  p ë r  s h ka k  t ë
përqeshjeve të tyre, dhe për ta ka një
ndëshkim të dhembshur.

80. Të kërkosh falje për ta ose të mos
kërkosh, është njësoj për ta. Dhe nëse
do të kërkosh shtatëdhjetë herë falje për
ta, Allahu nuk do t'i falë ata, sepse ata
nuk e besuan Allahun dhe Profetin e
Tij. Dhe Allahu nuk u tregon rrugën e
drejtë njerëzve të pabesë.

81. Ata (hipokritët), të cilët mbeten
mbrapa përkundër urdhërit të Profetit të
Allahut,  gëzohen se janë ulur në
shtëpitë e veta dhe kanë shprehur
urrejtjen e tyre për të luftuar në rrugën e
Allahut me anë të pasurive dhe me anë
të qenieve të tyre. Dhe ata i patën thënë
njëri-tjetrit: Mos dilni (për luftë) në këtë
vapë! Thuaju: Zjarri i xhehenemit është
më përvëlues se kjo vapë! Ah sikur të
merrnin vesh!

�
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82. Pra, duhet që (për këtë vetëmashtrim
të tyre) të qeshin pak dhe të qajnë
shumë për shkak të shpërblimit të
veprave të tyre.

83. Dhe nëse Allahu të kthen ty prapë
nga një parti e tyre, dhe ata të kërkojnë
leje për të dalë në luftë, thuaju: Ju kurrë
nuk do të lejoheni të dilni me mua për të
luftuar kundër armikut. Sepse herën e
parë ju keni qenë të kënaqur të rrini ulur
nëpër shtëpitë tuaja, pra rrini edhe tani
të ulur bashkë me ata që rrinë mbrapa.

84. Dhe nëse vdes dikush prej tyre, mos
ia fal Namazin e xhenazes e as mos
qëndro mbi varrin e tij (për lutje), sepse
ata e kanë mohuar Allahun dhe Profetin
e Tij dhe vdiqën ashtu të padëgjueshëm!

85. Dhe nuk duhet që të të mahnitin ty
pasuritë e as evladi i tyre (fëmijët e
tyre). Allahu dëshiron vetëm që me anë
të tyre t'i ndëshkojë ata në këtë botë,
dhe shpirtërat e tyre do t'u ndahen (prej
trupave të tyre) në gjendje mosbesimi.

86. Dhe kur zbret ndonjë Sure me këtë
urdhër: Besojeni Allahun dhe bëni
xhihad bashkë me Profetin e Tij .
Atëherë pasanikët e tyre kërkojnë leje
prej teje dhe thonë: Na lejo që të rrimë
mbrapa bashkë me ata që rrinë në
shtëpitë e tyre.
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87. Ata gëzohen të rrinë me gratë dhe të
mbeten mbrapa në shtëpi. Zemrat e tyre
janë të vulosura, andaj nuk janë në
gjendje të kuptojnë gjë.26 

88. Por ky Profet (Muhammadi) dhe ata
që së bashku me të e besojnë Allahun
dhe me anë të pasurive dhe të qenieve të
tyre bëjnë xhihad në rrugën e Allahut,
dhe të tillëve u takojnë të gjitha të mirat
dhe  t ë  t i l l ë t  j a në  a t a  që  do  t ë
ngadhënjejnë.

89. Allahu ka përgatitur për ta kopshte
(xhenet) ku po rrjedhin lumenj e ku do
të jetojnë përgjithmonë. Pa dyshim, ky
është një sukses i madh.

90. Dhe ata që janë hileqarë prej
arabëve niavë, vijnë te ti me kërkesë që
të lejohen (të mos shkojnë në luftë), po
ashtu edhe ata që e gënjyen Allahun dhe
Profetin e Tij, mbetën mbrapa. Ata që
prej tyre e përqafuan  mosbesimin do t'i
rrethojë një ndëshkim i rëndë.

91. Mirëpo (O Profet), ata që në realitet
janë të dobët dhe janë të sëmurë, dhe ata
që s'kanë çka të shpenzojnë, nuk do të
fajësohen, me kusht që të dalin të
sinqertë ndaj Allahut dhe  Profetit të
Tij. Prandaj bamirësit e sinqertë nuk do
të akuzohen, dhe Allahu fal shumë dhe
është i Mëshirshëm.

�

26 Khavalif do të thotë: njerëz që rrinë mbrapa gjatë luftës; gratë a fëmijët që nuk marrin pjesë
në luftë (Lane).
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92. As kundër atyre (nuk ngrihet akuzë)
që vijnë tek ti me qëllim që t'ua sigurosh
mjetet e luftës (ndonjë kalë a deve) dhe
ti u përgjigjesh: S'kam çka t'ju jap. E ata
kthehen të përlotur nga pikëllimi se
s'kanë çka të shpenzonin në rrugën e
Allahut.27 

93. Akuzohen vetëm ata që kërkojnë
leje prej teje, edhe pse janë të pasur. Ata
kënaqen të rrinë mbrapa bashkë me
gratë. Allahu i ka vulosur zemrat e tyre,
por ata s'kuptojnë fare.

27 Është fjala për ata persona që me gjithë dëshirën e tyre për të shkuar në xhihad, s'mundën ta
realizojnë dëshirën e tyre.
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94. Kur do të ktheheni ju nga lufta tek
ata, ata do të justifikohen. Thuaju: Mos
u justifikoni, ne kurrsesi nuk do të ju
besojmë. Allahu na ka informuar rreth
realitetit tuaj. Allahu dhe Profeti i Tij i
vështrojnë veprimtaritë tuaja. Mandej
(një ditë) ju do të ktheheni tek ai Allah i
cili e di të dukshmen e të padukshmen,
dhe Ai do t'ju tregojë rreth asaj që bënit
ju.

95. Kur ju do të ktheheni te ata, ata para
jush do të përbetohen në emër të
Allahut që t'i lini. Pra, lërini ata. Vërtet,
ata janë të ndytë dhe Xhehenemi do të
jetë vendbanimi i tyre si shpërblim i
asaj që ata bënin.

96. Ata do të përbetohen para jush që të
pa j toheni  me ta .  Por ,  sadoqë  të
pajtoheni me ta, Allahu nuk do të
pajtohet me popullin e pabindur.

97. Beduinët janë shumë më të ashpër
në mosbesim dhe në hipokrizi, dhe janë
shumë të prirur që të mos i njohin
urdhërat e Allahut që Ai ia diktoi
Profetit të Tij. Dhe Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.

98. Dhe ka disa beduinë të cilët e
konsiderojnë si gjobë atë që shpenzojnë
në rrugën e Allahut, dhe ata presin për
ju që t'ju rrethojnë fatkeqësira. Dëgjoni,

KAP XI
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një fatkeqësi e rëndë do t'i rrethojë ata!
Dhe Allahu është i Gjithëdëgjueshëm
dhe i Gjithëdijshëm. 

99. Por prej beduinëve ka edhe të atillë
që e besojnë Allahun dhe Ditën e
Fundit, dhe e konsiderojnë atë që
shpenzojnë në rrugën e Allahut, si mjet
për t'iu afruar Allahut dhe si mjet për të
marrë lutjet e Profetit të shenjtë. Po, me
të vërtetë, ky akt i tyre do t'i afrojë ata
me Allahun dhe Allahu patjetër do t'i
fusë ata nën mëshirën e Tij. Vërtet,
A l l a h u  f a l  s h u më  d h e  ë s h t ë  i
Mëshirshem.

100. Allahu u kënaq me ata që dolën të
parët prej muhaxhirëve e prej ansarëve
dhe me ata që i pasuan këta duke e
shfaqur bindjen e plotë, po edhe ata u
kënaqën me Të (Allahun). Allahu ka
përgatitur për ta ato kopshte (xhenete),
ku rrjedhin lumenj. Aty do të jetojnë
përgjithmonë. Ky është sukses i madh.

101. Dhe ndër beduinët që jetojnë rreth
jush, ka edhe hipokritë, dhe në mesin e
banorëve të Medinës ka edhe të atillë që
insistojnë për hipokrizi. Ti nuk i njeh
ata, por Ne i njohim mirë. Ne do t'i
dënojmë dy herë e pastaj do të tërhiqen
ata në drejtim të një ndëshkimi të madh.

102. Dhe ka edhe të tjerë, të cilët i
pranuan mëkatet e veta. Ata i kanë

�
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përzierë veprat e mira me ato të këqija.
Eshtë e mundur që Allahu t'u drejtohet
atyre me mëshirë. Vërtet, Allahu fal
shumë dhe është i Mëshirshëm.28 

103. (O Profet) Merri lëmoshat prej
pasur ive  t ë  tyre  që  t ' i  pas t rosh
(shpirtërisht) ata dhe t'i bësh të dëlirë.
Dhe lutu për ta, sepse lutja jote (për ta)
është  burim i  qe tës isë  (ose  fa le
xhenazen e tyre). Dhe Allahu është i
Gjithëdëgjueshëm dhe i Gjithëdijshëm.

104. A nuk e dinë ata se vetëm Allahu
ësht ë  Ai  që  e  pr anon me tan inë
(pendimin, tobe) prej robëve të Tij dhe i
merr lëmoshat e tyre, dhe se Allahu
është shumë Pendimpranues dhe është i
Mëshirshëm.

105. Dhe thuaju: Vazhdoni të veproni
(si të doni)! Allahu, Profeti i Tij dhe
besimtarët do ta shohin realitetin e
veprave tuaja, dhe ju do të ktheheni
prapë tek Ai Allah që e di të dukshmen
dhe të padukshmen, e atëherë Ai do t'ju
informojë rreth asaj që bënit ju. 

106. Dhe ka edhe të tjerë, të cilëve u
jepet afat derisa të zbresë ndonjë dekret
i Zotit. Ai ka të drejtë t'i dënojë ata ose
ta pranojë metaninë (pendimin) e tyre.
Dhe Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i
Urtë.

28 Ajeti flet për ata persona që mbetën mbrapa. Ata e lidhën veten me shtyllat e xhamisë në
shenjë pendimi dhe kur zbriti ky ajet, e liruan veten.
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107. Dhe ata që kanë ndërtuar një
xhami me qëllim që t'i sjellin dëm
Islamit e për ta përhapur mosbesimin
dhe për të krijuar përçarje në mes të
besimtarëve, dhe për t'ia siguruar pritën
atij, i cili është duke luftuar kundër
Allahut e Profetit të Tij, do të bëjnë be
se me ndërtimin e kësaj xhamie ne
s'patëm ndonjë qëll im të keq pos
qëllimit të mirë, por Allahu jep dëshmi
se ata po gënjejnë.29  

108. (O Profet) Mos qëndro (për
Namaz) kurrë në këtë xhami. Xhamia që
nga dita e parë u ndërtua mbi bazat e
devotshmërisë,30  meriton më së shumti
që aty të qëndrosh. Në të ka njerëz që
dëshirojnë të pastrohen (shpirtërisht e
moralisht). Vërtet, Allahu i do të pastrit.

109. A është më i mirë ai, i cili themelin
e  n d ë r t e s ë s  s ë  v e t  e  v u r i  m e
devotshmërinë e plotë ndaj Allahut dhe
me  pëlqimin e  Tij të plotë, apo ai, i cili
themelin e ndërtesës së vet e vuri në
buzë të bregut të gërryer që është duke u
përmbysur, e mandej ai (bregu) bashkë

29 Kur përparimi i Islamit mori hov dhe u dëshpëruan hipokritët, atëherë një murg i
krishterë-Abu Amir-shkoi në Siri që të bëjë ndonjë plan e të kërkojë ndihmë prej Bizantinëve
kundër Profetit të Shenjtë, prej nga ai u dërgoi mesazh hipokritëve të Medinës që ata të
ndërtojnë një xhami në periferi të Medinës që do t'u shërbejë si vendstrehim. Ata e ndërtuan një
xhami dhe vendosën ta thërrasin Profetin e Shenjtë ta përurojë. Mirëpo, Allahu me anë të
diktimit (vahi) e ndali Muhammadin që të shkojë atje, dhe ai dha urdhër që kjo xhami të
rrënohet. Kjo xhami quhet Masxhid Darar (Xhamia e sherrit).
30 Fjala është për Mesxhide Kubba e sipas disave është për Mesxhide Nabavi.
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me atë ndërtesë rrëzohet në zjarrin e
xhehenemit? Allahu nuk u tregon rrugën
e drejtë njerëzve mizorë.

110. Ajo ndërtesë që e kanë ndërtuar
ata, gjithnjë do të mbjellë shqetësim e
dyshim në zemrat e tyre, pos se të
copëtohen zemrat e tyre (dhe të vdesin
nga frika e Allahut). Dhe Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.

111. Vërtet, Allahu i ka blerë prej
besimtarëve qeniet dhe pasuritë e tyre
me këtë premtim se do t'u jepet xheneti.
Ata luftojnë në rrugën e Allahut, dhe ata
ose i vrasin (armiqtë) ose vriten vetë.
Allahu ka për detyrë ta plotësojë këtë
premtim, që është përmendur në Tevrat
e në Inxhill edhe në Kuran. Dhe kush e
plotëson premtimin e vet më mirë se
Allahu? Pra, gëzohuni për këtë pazar që
e keni bërë me Të, dhe ky është suksesi
i madh.

112. Atyre (besimtarëve) që i drejtohen
Allahut me pendesë, që e adhurojnë
Atë, që e lavdërojnë Atë, që ecin në
rrugën e Allahut, që gjunjëzohen para
Tij ,  që i  bëjnë sexhde Atij ,  që i
këshillojnë njerëzit për vepra të mira e i
ndalojnë të bëjnë vepra të këqija, dhe që
i ruajnë kufijtë e caktuar prej Allahut,
jepu lajm të gëzuar.

113. Është jashtë pozitës së Profetit e të

�
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besimtarëve që të kërkojnë prej Allahut
falje për idhujtarët, sadoqë të jenë të
afërmit e tyre, pasi u është bërë e qartë
se janë banorë të xhehenemit.

114. Përsa i përket Ibrahimit që përse
kërkoi falje për babain e vet, ajo ishte
vetëm për shkak se ai kishte bërë me të
një premtim, por kur iu bë e qartë atij se
ai është një armik i Allahut, ai hoqi dorë
nga premtimi i tij. Vërtet, Ibrahimi ka
q e n ë  s h u m ë  z e m ë r b u t ë  d h e  i
përmbajtur.

115. Është jashtë madhështisë së
Allahut që ta devijojë (të mënjanojë) një
popull, pasi Ai një herë e përudhi,
derisa të mos u paraqesë atyre ato
çështje prej të cilave ata duhet të ruhen.
Vërtet, Allahu e di mirë çdo gjë.

116. Vërtet, Allahu është Ai të cilit i
takon Mbretëria e qiejve dhe e tokës. Ai
ngjall dhe shkakton vdekje. Dhe ju,
përveç Allahut, s'keni as shok e as
ndihmëtar.

117. Vërtet, Allahu iu drejtua me
mëshirë31  Profetit dhe muhaxhirëve dhe
ansarëve që e ndoqën atë (Profet) në një
moment të vështirë, duke e pranuar
pendimin e tyre. Sadoqë zemrat e një

31 Fjala taba në këtë ajet nuk do të thotë se Allahu e pranoi metaninë e tyre, sepse ai nuk ishte
ndonjë moment i tillë, por do të thotë se Allahu i fali Profetit,  muhaxirëve dhe ansarëve favorin
dhe mirësinë e Tij.

SURE 9                                        AT-TAUBAH                                KAP. 11

360

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G11verlag.qps  22.06.03 19:24 PAGE 360 (1,1)



���'��!;�Q�%

0���

���� � ���O�21P�



� � �� � 
����N
� �Q 
� � '��
�

�*�I�&����'R���

��� ������. � ���


�	�' �� � �� � -.�21<�

��/�

7 �4 
% ��� �� $��

�* ��0  �
S� �& ���

T�65  �%
 � 
��

U � VW� � %�

� 
�X �* ��Y/�

grupi prej  tyre gati  të devijonin,
prapseprapë Allahu iu drejtua me
mëshirë. Vërtet, Allahu është shumë i
Dhembshur dhe i Mëshirshëm ndaj tyre.

118. Dhe Ai iu drejtua me mëshirë atyre
të treve,32  të cilët patën mbetur mbrapa,
dhe kur toka megjithë gjerësinë e saj u
bë e ngushtë për ta, dhe kur edhe
shpirtërat e tyre u bënë barrë për ta, dhe
ata menduan se për të shpëtuar nga
zemërimi i Allahut s'ka strehim pos Tij,
atëherë edhe Allahu iu drejtua me
mëshirë që të bëjnë pendim. Vërtet,
Allahu pranon shumë pendimin e
njerëzve dhe është i Mëshirshëm.

119. O ju besimtarë, frikësohuni prej
Allahut dhe bëhuni ndër besimtarët e
devotshëm!

120. Nuk ishte e hijshme për banorët e
Medinës dhe për ata që banojnë në
periferi të mbeteshin mbrapa duke e
lënë vetëm Profetin e Allahut, as nuk
ishte e hijshme për ta të shqetësoheshin
për jetën e tyre në vend të jetës së
Profetit, sepse e vërteta qëndron në
faktin se atyre nuk u vjen në rrugën e

32 Këta tre vetë ishin: Kab bin Malik, Hilal bin Umeija dhe Murara bin Rabia. Këta ishin
besimtarë të sinqertë dhe të devotshëm, por nuk morën pjesë në luftën e Tebukut. Profeti i
Shenjtë kur u kthye në Medinë,  urdhëroi bojkotimin e tyre, askush nuk i përshëndeste e nuk
fliste me ta dhe gratë e fëmijët e tyre i lanë të izoluar dhe u larguan prej tyre. Ata kanë kaluar
pesëdhjetë ditë në këtë situatë e mandej u pranua pendimi i tyre. Profeti H. Muhamedi s.a.v.
vetë deklaroi se Allahu i fali këta.
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Allahut ndonjë çast, as etje as mundim,
as uri e as ata nuk i  shkelin ato shtigje
nëpër të cilave ecja e tyre i zemëron
mosbesimtarët, as nuk fitojnë (gjatë
luftës) ndonjë dobi prej armikut, por
është e domosdoshme që të shkruhet për
ta një bamirësi. Vërtet, Allahu nuk e
humb shpërblimin e atyre që bëjnë
vepra të mira e që dalin mirënjohës.

121. Po ashtu, ata në rrugën e Allahut
nuk japin ndonjë kontribut, as të vogël e
as të madh, as nuk kalojnë ndonjë
luginë, por ky akt i tyre shënohet për ta
(si bamirësi) me qëllim që Allahu t'u
japë shpërblimin e shkëlqyer për veprat
e tyre.

122. Nuk është e mundur për të gjithë
besimtarët që të dalin të gjithë së
bashku (për të përhapur mësimin e
fesë). Prandaj, përse nuk ndodh që një
grup prej tyre të dalë që ata ta studiojnë
dijen e fesë (teologjinë) dhe kur kthehen
tek ata, t'i alarmojnë njerëzit e kombit të
vet që të ruhen nga paudhësia (nga
shkatërrimi)?

123. O ju besimtarë, luftoni kundër të
afërmve tuaj mosbesimtarë dhe duhet që
ata të ndiejnë ashpërsinë tuaj. Dhe ta
dini se Allahu është me besimtarët
fisnikë.

124. Dhe kurdoherë që zbret ndonjë
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Sure, ka sosh prej tyre (hipokritëve) që
thonë: Kujt ia ka shtuar besimin kjo
Sure? Mirëpo, përsa u përket atyre që
janë besimtarë, u shtohet besimi dhe ata
marrin lajme të gëzueshme për të
ardhmen.

125. Por, përsa u përket atyre në zemrat
e të cilëve ka një sëmundje (hipokrizi),
kjo Sure ndytësisë së tyre i shton edhe
më shumë ndytësi dhe ata do të vdesin
ashtu si mosbesimtarë.

126. A nuk e shohin ata se si sprovohen
një a dy herë në vit, e prapë nuk
pendohen e as nuk e pranojnë këshillën.

127. Dhe kurdoherë që zbritet ndonjë
Sure, ata shikojnë njëri-tjetrin, duke
bërë me sy: A mos ju sheh dikush?
Mandej, largohen (nga kuvendimi).
Allahu i ka kthyer zemrat e tyre, sepse
ata janë njerëz që s'kuptojnë dot.

128. Vërtet, një Profet nga mesi juaj ka
ardhur te ju. Atij i vjen rëndë që ju të
bini në shqetësim, ai është dëshironjës i
përflaktë për mirëqenien tuaj, dhe ndaj
besimtarëve ai është i dhembshur dhe i
mëshirshëm.33 

129. Por nëse ata kthehen, thuaju: Më

33 Ajeti zbatohet për besimitarët dhe për mosbesimtaret. Hazret Muhammadin s.a.v.s. Allahu e
bëri mëshirë për tërë njerëzimin.
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mjafton Allahu, s'ka Zot tjetër pos Atij.
Tek Ai mbështetem unë dhe Ai është
Zoti i Fronit të madhërishëm.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Ra.1  Këto janë ajetet e
Librit plot urtësi.

3. A, u vjen çudi njerëzve që Ne e kemi
zbritur diktimin mbi një njeri nga mesi i
tyre duke i thënë: Alarmoje njerëzimin
dhe jepu lajm të gëzuar atyre që e
pranuan besimin, sepse hapi i tyre është
vënë në rrugën e drejtë të Zotit të tyre.2

E mosbesimtarët thanë: Vërtet, ky është
një magjistar i shkathët.

4. Vërtet, Zoti juaj është Allahu që i
krijoi qiejt e tokën gjatë gjashtë ditëve
(periudhave), mandej Ai u vendos mbi
Fron. Ai e kontrollon çdo gjë me
a r s y e t i m .  A s k u s h  s ' m u n d  t ë
ndërmjetësojë (në oborrin e Tij) pa lejen
e Tij. Ky është Allah, Zoti juaj, pra
adhurojeni Atë. A prapë nuk do ta
pranoni  këshillën?

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 110 ajete. Në fund të sure
Al-Tobe përmenden rezultatet e shfaqjes së Sheriatit  dhe të mohimit të tij, dhe përmendet
qëllimi i ardhjes së një profeti dhe të përfituarit dobi nga ai. Në fillim të kësaj Sureje përmendet
zbritja e Kuranit dhe ardhja e H. Muhammedit s.a.v.s., dhe i është tërhequr vërejtja njeriut që të
nxjerë një mësim nga përfundimi i tmerrshëm të kundërshtarëve të profetëve të mëparshëm,
dhe ta ndjekë shembullin e mirë të popullit të H. Junusit a.s.
1 Unë jam Allah që shoh mirë.
2 Ose ata kanë një rang të lartë në oborrin e Zotit të tyre.

SURE 10                                        JUNUS                                KAP. 11

365

�
�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G11verlag.qps  22.06.03 19:24 PAGE 365 (1,1)



� 
��*� � �&��8

�!z���{�|�c/

�21<U�
9��:���


�21`��4��aP�

(��
 � a���� � �:

��2�;��}����

	?������<!~�����


����$5��65�����

)� ��,0��

�� 
$5 � ��J�����
��

J���
��NO	
��

*��

�� 
� � �\ ��� � ���21

��
�213 � 
�� ��� � �

+� � <�� 

��� � �K BLb���

,��

5. Tek Ai do të ktheheni ju të gjithë. Ky
është premtimi i vërtetë i Allahut.
Vërtet, Ai e krijon krijesën, mandej e
përsërit atë që t'u japë shpërblim të plotë
e të drejtë atyre, të cilët besojnë dhe
bëjnë vepra të mira, dhe përsa u përket
atyre që nuk e pranojnë besimin, ata do
të kenë ujë të valuar për të pirë dhe një
ndëshkim të  dhembshëm,  sepse
vazhdimisht mohonin.

6. Ai është Allahu, që diellin e bëri
burim drite dhe hënën të ndritshme dhe
ia caktoi fazat që ta dini numrin e viteve
dhe ta dini llogaritjen e kohës. Allahu e
krijoi (tërë këtë sistem) me urtësi e me
vërtetësi absolute. Ai ua shpjegon
shenjat njerëzve të ditur.3 

7. Vërtet, në ndërrimin e natës e të ditës
dhe në çdo gjë që Allahu ka krijuar në
qiej e në tokë, ka Shenja për ata që
frikësohen prej Allahut.

8. Ata që nuk e shpresojnë takimin
Tonë dhe që janë të kënaqur me jetën e
kës a j  b o te ,  dh e  a t a  që  j a në  t ë
pakujdesshëm ndaj Shenjave Tona -

9 .  T ë  g j i t h ë  k ë t a  d o  t ë  k e n ë
vendbanimin e tyre në xhehenem, për
shkak të asaj që kanë vepruar.

3 Fjala arabe Dija është sinonim i fjalës Nur (dritë), sipas disave kjo ka një intensitet më të
fortë se Nuri. Disa mendojnë se Dija janë ato rreze që dalin nga Nuri.
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10. Përsa u përket atyre, që e pranojnë
besimin dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i
tyre, për shkak të besimit të tyre, do t'i
udhëheqë drejt udhës së suksesit dhe
drejt xhenetit të kënaqësive, ku rrjedhin
lumenj.

11. Aty thirrja e tyre  do të jetë: I
Sh en j t ë  j e  T i ,  O  A l l a h !  K ur s e
përshëndetja e tyre për njëri-tjetrin do të
jetë: Qofsh selam! Dhe lutja e fundit e
tyre do të jetë: Të gjitha lavdërimet i
takojnë Allahut, Zotit të botërave!

12. Sikur  Allahu t 'u sil l te shpej t
njerëzve konsekuencat e këqija të vepra
të tyre të këqija, ashtu siç ata e kërkojnë
shpejt fitimin e pasurisë, do të kishte
mbaruar afati i jetës së tyre. Mirëpo, Ne
u japim afat atyre, që nuk shpresojnë se
do të takohen me Ne, që të bredhin të
hutuar në krimet e tyre.

13. Dhe kur e godit njeriun e keqja, ai
Na thërret Neve i shtrirë, ose i ulur, ose
në këmbë, por kur Ne ia eliminojmë të
keqen, ai na bishtëzohet sikurse të mos
na kishte thirrur fare për eliminimin e së
keqes që e kishte goditur. Kështu u
paraqitet e zbukuruar njerëzve rebelë
ajo që punojnë ata.

14. Dhe, vërtet, Ne para jush i kemi
shkatërruar shumë gjenerata të kohërave
të shumta, sepse bënin krime dhe nuk e
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pranonin besimin, edhe pse u erdhën
Profetët e tyre me argumente të hapura.
Kështu Ne e shpërblejmë popullin
fajtor.

15. Mandej, pas tyre Ne ju kemi bërë
trashëgimtarë në tokë që të shohim se si
veproni ju.

16. Dhe kur atyre u recitohen ajetet
Tona të hapura, atëherë ata që nuk
shpresojnë në takimin Tonë thonë: Sille
ndonjë Kuran tjetër, ose ndryshoje këtë!
Thuaju: Kjo nuk është puna ime që unë
vetë të bëj ndonjë ndryshim në të, unë
vetëm e përcjell atë që më diktohet mua.
Pa dyshim, unë i frikësohem dënimit të
një Dite të tmerrshme, nëse nuk i
bindem Zotit tim.

17. Thuaj: Po të kishte dashur Allahu
(që t'ju japë ndonjë mësim tjetër), unë
s'do t'ju recitoja e as nuk ju informoja
me këtë (mësim). Unë, me të vërtetë,
kam jetuar në mesin tuaj (edhe para
kësaj detyre profetësie), dhe prapë
s'kuptoni ju?4 

18. Kush do të jetë, pra, më mizor se ai
që e fabrikon  gënjeshtrën kundër
Allahut, apo i cili i përgënjeshtron
4 Ajeti  paraqet një kriter për të provuar vërtetësinë e ndonjë Profeti. Ai kriter është ta studiosh
jetën e tij dhe t'i vështrosh veprimtaritë e tij të së kaluarës. Nëse ai ishte njeri i pastër, para këtij
pohimi të tij se është Profet i Zotit, dhe ishte njeri i vërtetë, dhe kurrë nuk është akuzuar për
ndonjë vepër të keqe, dhe nuk gënjeu kurrë e as nuk shfaqi imoralitetin, atëherë ai është njeri i
drejtë e i sinqertë në pohimin e tij se është i dërguari i Zotit dhe Profet i Tij.
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Shenjat e Tij? Vërtet, fajtorët kurrë nuk
korrin sukses.5 

19.  Dhe këta në vend të  Allahut
adhurojnë atë që nuk u sjell as dëm, e as
dobi, dhe ata thonë: Këta (idhujt e tyre)
janë ndërmjetësuesit tanë në oborrin e
Allahut. Thuaju: A e informoni ju
Allahun rreth asaj për të cilën Ai nuk di
se gjendet në qiej a në tokë? 1 Shenjtë
është Allahu. Ai është lart mbi ata
(idhuj) të cilët këta ia shoqërojnë Atij.

20. Dhe të gjithë njerëzit kanë qenë një
ummet (komunitet), mandej ata u
diferencuan mes veti. Dhe sikur të mos
ishte fjala6  e dhënë (tekdiri) më parë
nga Zoti yt, do të gjykohej kaherë mes
të tyre l idhur me atë për të ci lën
diferencoheshin.

21. Dhe ata thonë: Përse nuk zbret tek ai
ndonjë Shenjë prej Zotit të tij? Thuaju:
Dija e së padukshmes i takon vetëm
Allahut. Pra, prisni, edhe unë do të pres
bashkë me ju.

22. Dhe kur Ne i mundësojmë njerëzit
ta shijojnë mëshirën, pasi i kishte
god i tu r  e  keq j a ,  a ta  f i l l o jnë  t ' i
kundërshtojnë Shenjat Tona dhe bëjnë

5 Ajeti paraqet dy fakte: a) Ata që e fabrikojnë  gënjeshtrën kundër Allahut dhe i
përgënjeshtrojnë Profetët e Tij, s'mund të shpëtohen nga ndëshkimi i Zotit, 
b) gënjeshtarët kurrë nuk do të korrin sukses në misionin e tyre.
6 Fjala është për këtë premtim të Zotit: Mëshira Ime e përfshin çdo gjë.
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dredhi lidhur me to. Thuaju: Allahu
është më i shkathët në planifikim (që t'i
japë përgjigje dredhisë suaj). Vërtet,
engjëjt Tane po shënojnë gjithçka që
kurdisni ju.

23. Ai ëshë Allahu që ju mundëson juve
të udhëtoni nëpër tokë e nëpër det,
derisa kur ju jeni në anije, që me anë të
erës  së këndshme i  bart  me vete
udhëtarët, e ata krenohen për këtë,
atëherë befas u fryn një erë e fuqishme
dhe tërbohen valet e detit nga të gjitha
anët dhe ata mendojnë se janë të
rrethuar, atëherë ata e thërrasin Allahun
duke iu bindur sinqerisht Atij dhe
thonë: O Allah, nëse na shpëton nga
kjo, ne me siguri do të jemi mirënjohës!

24. Por, kur Allahu i shpëton ata (vaj
për ata), menjëherë fillojnë të bëjnë
padrejtësisht teprime nëpër tokë. O ju
njerëz, teprimet që bëni ju për t'u
kënaqur nga jeta e kësaj bote, do të
shkojnë (një ditë) kundër jush. Mandej,
do të ktheheni te Ne, dhe Ne do t'ju
informojmë rreth asaj që vepronit ju.

25. Jeta e kësaj bote i shembëllen ujit, të
cilin Ne e kemi zbritur prej reve me të
cilin përzihen bimet (prodhimet) e
tokës, me të cilat ushqehen njerëzit e
kafshët derisa, kur zbukurohet toka dhe
stoliset plotësisht, dhe pronarët e saj
mendojnë se atë e mbizotërojnë, atëherë
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natën a ditën vjen dekreti Ynë dhe Ne e
bëjmë atë si ara e korrur, sikurse aty
nuk ekzistonte gjë deri dje. Kështu, Ne i
shpjegojmë Shenjat Tona për njerëzit e
ditur.

26. Dhe Allahu fton në drejtim të
vendbanimit të paqes, dhe i tregon rrugë
të drejtë atij kënd e do Ai.

27. Ata që  bëjnë vepra të mira do të
kenë shpërblimin më të mirë dhe
bekime të shumta. Fytyrat e tyre nuk do
t'i mbulojë as errësira e as poshtërimi.
Ata janë banorë të xhenetit, ku do të
jetojnë përgjithmonë.

28. Dhe përsa u përket atyre që bëjnë
vepra të këqija, do të kenë dënim aq sa
do të jetë vepra e keqe dhe poshtërimi
do t'i mbulojë ata. Askush nuk do t'i
mbrojë prej (ndëshkimit të) Allahut.
Dhe fytyrat e tyre do të duken sikur i
kanë mbuluar pjesët e errëta të natës. Të
tilllë janë banorë të xhehenemit ku do të
jetojnë ata.

29. Dhe (O njerëz) kujtojeni ditën kur
Ne do t'i tubojmë të gjithë së bashku,
dhe atyre të cilët i shoqëruan partnerë
Allahut, do t'u themi: Rrini në vendin
tuaj ju dhe idhujt tuaj! Mandej, Ne do t'i
ndajmë ata, dhe idhujt e tyre do t'u
thonë: Vërtet, ju nuk na keni adhuruar
neve.
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30. Pra, Allahu mjafton si dëshmitar
midis nesh e jush. Ne, me të vërtetë,
nuk dimë gjë ndaj adhurimit tuaj.

3l. Atëherë, aty secili shpirt do ta dijë
atë çka kishte mbjellë ai për vete. Dhe
ata do të kthehen tek Allahu, Zoti i tyre
i vërtetë, dhe do ta harrojnë gjithçka që
e fabrikonin ata.

32. Thuaj: Kush ju furnizon me ushqim
prej qiellit e prej tokës, ose kush i ka në
dorë (kontrollin mbi) veshët dhe sytë,
ose kush e nxjerr të gjallin prej të
vdekurit dhe prej të gjallit të vdekurin
dhe kush e rregullon tërë sistemin e
universit me urtësi? Ata do të thonë:
Allahu. Atëherë thuaju: A prapë nuk i
frikësoheni Atij?7 

33. Kjo është qenia e Allahut (që bën
kështu), Zoti juaj i vërtetë. Dhe çka
mbetet, pas të vërtetës, pos iluzionit.
Pra, ku po bridhni vërdallë?

34. Kështu vërtetohet dekreti i Zotit
tënd kundër atyre që rebeluan, se ata
nuk e pranojnë besimin.

35. Thuaj: A ka ndonjë idhull prej
idhujve tuaj që mund ta fillojë krijimin
e ta riprodhojë? Thuaj: Ai është vetëm
Allahu  që  f i l lon kr i j imin  dhe  e

7 Në këtë ajet po përmenden ato mjete që janë të nevojshme për të fituar qëllimin e jetës.
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riprodhon. Pra, ku po shkoni ju të
hutuar?

36. Thuaj: A ka ndonjë idhull prej
idhujve tuaj që i udhëheq njerëzit në
drejtim të së vërtetës. Thuaj: Ai është
vetëm Allahu që i përudh njerëzit në
drejtim të së vërtetës. Pra, a është më i
denjë Allahu të ndiqet se i përudh
njerëzit, ose ai i cili nuk e gjen as për
vete rrugën e drejtë dhe që ka nevojë të
përudhet? Pra, ç'keni ju, si po gjykoni!

37. Dhe shumica prej tyre i ndjekin
vetëm hamendjet. Vërtet, hamendja nuk
i sjell dobi (njeriut) kundër së vërtetës.
Vërtet, Allahu është i Vetëdijshëm ndaj
asaj që bëjnë ata.

38. Dhe ky Kuran nuk është i tillë që të
përpilohet prej dikujt tjetër pos Allahut.
Kurse ky e vërteton diktimin (e Allahut)
e mëparshëm dhe e sqaron atë që është e
domosdoshme për Librin (Hyjnor). Dhe
nuk ka dyshim se ky është prej Zotit të
të gjitha botërave.

39. A thonë ata se ky (Profet) e ka
trilluar vetë! Thuaj: Silleni pra edhe ju
një Sure të ngjashme me këtë dhe
thërrisni për ndihmë kë të doni, pos
Allahut, nëse jeni të vërtetë (në pohimin
tuaj).

40. Jo, por e përgënjeshtrojnë këtë
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(Libër), të cilin nuk e kanë studiuar
mirë, e as ende nuk u ishte zbuluar
vërtetësia e tij. Në të njëjtën mënyrë ata
q ë  i s h i n  p a r a  t y r e ,  e  p a t ë n
përgënjeshtruar. Por, shiko se çfarë
ishte përfundimi i mizorëve!

4l. Dhe ka disa prej tyre që e besojnë
(Kuranin), kurse disa të tjerë nuk e
besojnë. Dhe Zoti  yt  i  njeh mirë
ngatërrestarët.

42. Dhe nëse ata të përgënjeshtrojnë ty,
thuaju: Për mua do të jetë e dobishme
ose e dëmshme puna ime, kurse  për ju
punët tuaja. Nuk jeni përgjegjës për atë
që bëj unë e as unë s'jam përgjegjës për
atë që bëni ju.

43. Dhe ka prej tyre sosh që (në dukje)
të dëgjojnë ty me vëmendje, por a mund
t'i mundësosh të shurdhët të të dëgjojnë
ty, edhe kur s'punojnë me mend?

44. Dhe prej tyre ka sosh që të shikojnë
ty, pra, a do t'i përudhësh të verbërit,
edhe kur s'shikojnë fare?8 

45. Vërtet,  Allahu kurrë nuk bën
padrejtësi ndaj njerëzve, por ata vetë
bëjnë padrejtësi ndaj vetvetes.

46. Dhe kujtojeni ditën kur Ai do t'i

8 Fjala është për ata që shpirtërisht janë të verbër.
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tubojë ata të gjithë dhe kur ata do të
ndiejnë se nuk kanë qëndruar (në këtë
botë) më tepër se vetëm një çast të ditës.
Ata do  të  n j ihen me gj endj en  e
njëri-tjetrit. Pa dyshim kanë pësuar
humbje ata që e mohuan takimin e
Allahut dhe nuk e pranuan hidajetin.

47. Dhe nëse të mundësojmë ty të
shohësh diçka nga premtimi ynë (rreth
dënimit të tyre, do të shohësh edhe ti në
jetën tënde), po nëse të marrim shpirtin
(të japim vdekjen para atij momenti, do
ta shohësh realitetin edhe pas vdekjes),
dhe patjetër edhe ata do ta realizojnë,
sepse do të kthehen te Ne. Dhe Allahu
është dëshmitar për atë që bëjnë ata.9 

48. Dhe për çdo popull ka ndonjë
profet. Pra, kur u vjen Profeti i tyre,
gjykohet me drejtësi midis tyre dhe ata
nuk sillen padrejtësisht.

49. Dhe ata thonë: Kur do të plotësohet
ky premtim, nëse jeni të vërtetë?

50. Thuaj: Unë s'kam mundësi të sjell
për vete as dëm e as dobi pos asaj që
dëshiron Allahu. Për secilin popull ka
një afat të caktuar e kur vjen afati i tyre,
ai (popull) s'mund të vonojë për asnjë
çast (s'shpëton) e as nuk mund ta
tejkalojë atë (për të shpëtuar).

9 Profecitë e Zotit po plotësohen në kohën e tyre të caktuar. Ato mund të shtyhen, nëse
pendohen fajtorët.
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51. Thuaj: Më tregoni, nësë ju vjen
ndëshkimi i Tij  natën a ditën, në
mbështetj e të kuj t  faj torët  do t ' i
largohen ndëshkimit?

52. Pra, a do të besoni atëherë kur do të
vijë ndëshkimi? (Do t'ju thuhet) Qysh, a
besoni tani, kurse më parë kërkonit t'ju
vijë shpejt (ndëshkimi)!

53. Atëherë atyre të cilët e kanë tepruar,
do t'u thuhet: Shijojeni ndëshkimin e
përjetshëm! A shpërbleheni ju ndryshe
pos asaj që keni bërë ju?

54. Dhe ata të pyesin ty se a është i
vërtetë (ai ndëshkim)? Thuaju: Po,
pasha Zotin tim! Ai është i vërtetë dhe
ju s'mund ta pengoni atë.

55. Dhe po t'i takonte çdo atij shpirt që
e teproi ndaj vetes, tërë atë (pasuri) që
ekziston në tokë, ai me siguri do ta jepte
si  kompensim për t 'u  l iruar  (nga
ndëshkimi, por një gjë e tillë s'është e
mundur). Dhe ata kur do ta shohin
ndëshkimin, do ta fshehin pendimin e
tyre, dhe atëherë do të gjykohet me
drejtësi midis tyre dhe ata nuk do të
sillen padrejtësisht.

56. Dëgjoni! Allahut i takon gjithçka që
ekziston në qiej e në tokë. Dëgjoni!
Premtimi i Allahut, pa dyshim, është i
vërtetë. Por, shumica prej tyre s'e dinë.
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57. Allahu është ai që ngjall dhe jep
vdekje, dhe tek Ai do të ktheheni ju të
gjithë.

58. O njerëz, ka ardhur te ju prej Zotit
tuaj një Libër që është këshillë dhe
është ilaç për ato sëmundje që keni në
gjokset tuaja, dhe është një udhërrëfim
dhe mëshirë për besimtarët.10 

59. Thuaj: Gjithçka varet prej mirësisë
së Allahut e prej mëshirës së Tij. Pra,
për këtë duhet të gëzohen shumë. Dhe
kjo mirësi është shumë më e mirë se ajo
pasuri që e grumbullojnë ata.

60. Thuaj: A e keni menduar ndonjëherë
se Allahu ka zbritur prej qiellit ushqim
për  j u ,  ma nde j  d i sa  us hq i me  i
konsideroni të lejueshme e disa të
palejueshme? Thuaj:  A, Allahu ju ka
lejuar të gjykoni në këtë mënyrë ose jeni
duke ngritur shpifje kundër Allahut?

61. Ç'mendim do të kenë ata të cilët e
fabrikojnë gënjeshtrën kundër Allahut,
në Ditën e Kiametit? Vërtet, Allahu
është shumë Hirdhënës ndaj njerëzve,
por shumica prej tyre s'janë mirënjohës.

62. Dhe ti nuk angazhohesh në ndonjë
gjendje të veçantë dhe nuk e reciton

10 Kurani është Moeza, sepse a) mësimet e tij u japin këshillë njerëzve b) mësimet e tij
ndikojnë thellë në zemrat e njerëzve c) Ky i paraqet të gjitha metodat e principet që krijojnë një
reformë dhe sukses në jetën morale, mendore dhe shpirtërore të njeriut.
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Kuranin në atë gjendje; po ashtu edhe ju
(o besimtarë)  nuk bëni ndonjë punë,
por (në të gjitha rastet) Ne ju shohim,
kur angazhoheni në atë punë. Dhe Zotit
tuaj nuk i mbetet e fshehur asgjë - as sa
një grimcë - as në tokë e as në qiell, dhe
nuk ka gjë më të vogël ose më të madhe
se sa një grimcë, por është e shënuar në
një libër të hapët.11 

63. Dëgjoni! Vërtet, ata janë shokët e
Allahut që as nuk frikësohen e as nuk
do të pikëllohen-

64. Që e pranuan besimin dhe ruheshin
(prej mëkateve). 

65. Për të tillët ka lajme të gëzuara në
këtë jetë dhe në jetën e Ahiretit. S'ka
ndryshim në fjalët e Allahut. Ky është,
me të vërtetë, një sukses i madh.

66. Dhe nuk duhet që fjalët (ofenduese)
e tyre të të brengosin ty. Vërtet, të gjitha
fuqitë i takojnë Allahut. Ai është i
Gjithëdëgjueshëm dhe i Gjithëdijshëm.

67. Dëgjoni! Allahut i takon çdo gjë që
ekziston në qiej e në tokë. Ata që në
vend të Allahut i adhurojnë idhujt, në
realitet i ndjekin ata (idhujt), por e
pasojnë hamendjen e tyre dhe veprojnë
sipas imagjinatave të tyre.

11 Disa gjëra mbeten të fshehta për shkak se janë aq të vogla që s'shihen, ndërsa disa mbeten të
fshehta se janë aq të mëdha saqë syri njerëzor nuk i kap dot. Mirëpo, Zoti i sheh mirë ato.

SURE 10                                        JUNUS                                KAP. 11

378

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G11verlag.qps  22.06.03 19:24 PAGE 378 (1,1)



��2�;���i�C

� ��/65��� � 
���j�

g��

������ � 2������
�

A$J���
$J��NO��


� ��� � � k\ P ��

h� ��*$�]

��*��� �� ����21�

i� �l�
� �	 � ��J�����

mn�����o�����

�j��


���� ! �*2 p�� 
��'

�q �
- � �	 � �
�

�r� �� �* s �* �

� � ���
��\��

�� � ���	t��u

68. Allahu është Ai i cili e bëri për ju
natën që të pushoni, dhe ditën plot dritë
që të punoni. Vërtet, në këtë (sistem) ka
shumë Shenja për ata njerëz që e
dëgjojnë (mesazhin Hyjnor).

69. Ata thonë: Allahu e ka adoptuar një
djalë. I Shenjtë është Allahu dhe Ai
është i Vetëmjaftueshëm. Atij i takon
gjithçka që ekziston në qiej e në tokë. A
keni ndonjë argument për atë që pohoni
ju. A flisni ju rreth Allahut çka s'e dini
ju?

70. Thuaj: Nuk korrin sukses ata të cilët
fabrikojnë  gënjeshtrën kundër Allahut.

71. Ata do të kenë një argëtim të
shkurtër në këtë botë, e pastaj te Ne do
të  k thehen.  A tëhe rë ,  Ne  do  t 'u
mundësojmë ta shijojnë një ndëshkim të
ashpër për shkak se nuk e pranonin
besimin.12 

72. Dhe lexo para tyre rrëfimin e Nuhit,
kur ai popullit të vet i tha: O populli im,
nëse pozita ime dhe predikimi im me
anë të Shenjave të Allahut ju ofendon
juve, atëherë mbani mend se unë i
mbështetem vetëm Allahut .  Pra ,
mblidhni tërë fuqinë tuaj dhe të gjithë
ndihmtarët (idhujt) në mënyrë që të mos

12 Edhe ky ajet dëshmon dhe verifikon faktin se askush prej nesh nuk është i autorizuar ta
dënojë ndonjë pohues fals ose për pranimin e mosbesimit. Këtë detyrë e ka vetëm Allahu xh.sh.
Ai, sipas premtimit dhe ligjit të Vet, do ta ndëshkojë atë.
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mbetet ndonjë dyshim në fuqinë tuaj,
atëherë bëni çka doni kundër meje dhe
mos më jepni kurrfarë afati.13 

73. Por, nëse ktheni shpinën, atëherë
mbani mend se (bëni dëm për vete e jo
për mua) unë nuk kërkoj  ndonjë
shpërblim prej jush. Shpërblimi im
është vetëm tek Allahu dhe jam i
urdhëruar që të jem ndër të bindurit.

74. Pra, ata e përgënjeshtruan atë.
Mirëpo, Ne e shpëtuam atë dhe ata që
ishin bashkë me të në Arkë. Dhe Ne i
kemi bërë trashëgimtarë të parëve, kurse
ata të cilët i përgënjeshtruan Shenjat
Tona, i kemi përmbytur. Pra, shihni
çfarë ishte përfundimi i atyre që ishin
alarmuar!

75. Mandej, pas tij u kemi dërguar
Profetë të tjerë popujve të tyre dhe ata
erdhën me argumente të qarta. Mirëpo,
ata nuk i besuan për shkak se i kishin
përgënjeshtruar edhe më parë. Kështu
Ne i vulosim zemrat e atyre14  që e
kalojnë çdo kufi.

76. Mandej, Ne pas tyre e kemi dërguar
Musain dhe Harunin te Faraoni e te
paria e tij me mrekullitë Tona, por ata u

13 Nga ky ajet Zoti fillon t'i përmendë rrëfimet e Profetëve të mëparshëm - të Nuhit, të Musait,
të Junusit etj. dhe me anë të këtyre Ai do të tregojë se jeta e Profetit të Shenjtë Hazret
Muhammadit s.a.v.s. do të ketë të gjitha ato faza që i përjetuan Profetët e mëparshëm.
14 Zoti nuk vulos zemrën e dikujt, por njeriu vetë me anë të mosbindjes së tij e mbyll atë.
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sollën me arrogancë ndaj tyre dhe ata
kanë qenë një popull kriminel.

77. Dhe kur u erdhi e vërteta prej Nesh,
ata thanë: Kjo është një magji e hapët.

78. Musai u tha: A flisni kështu rreth së
vërtetës edhe kur ju erdhi? A mund të
jetë kjo magji, kurse magjistarët kurrë
nuk korrin sukses!

79. Ata thanë: A, erdhe ti te ne që të na
largosh nga rruga e të parëve tanë e ju të
dy (Musa e Haruni) të keni madhështi
nëpër vend? Por, ne kurrsesi nuk do t'ju
besojmë ju të dyve.

80. Dhe Faraoni tha: Sillmëni çdo
magjistar të shkathët.

81. Dhe kur erdhën magjistarët, Musai u
tha: Hidhni çka keni për të hedhur!

82. Dhe kur i kanë hedhur, Musai tha:
Ç'keni hedhur ju, është vetëm një magji.
Vërtet, Allahu do ta zhdukë atë, sepse
Allahu nuk e përkrah veprën e njerëzve
të djallëzuar.

83. Dhe Allahu me anë të Fjalëve të Tij
e stabilizon (evidenton) të vërtetën,
sadoqë  e urrejnë këtë fajtorët.

84. Dhe nga frika e Faraonit dhe e
parisë së tij se do t'i torturojnë, Musain
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nuk e besoi kush pos disa të rinjve të
popullit të tij. Vërtet, Faraoni ishte tiran
në vend dhe ishte ndër mizorët.

85. Dhe Musai tha: O populli im, nëse e
keni pranuar besimin në Allah, atëherë
duhet që t'i mbështeteni vetëm Atij,
nëse (realisht)  jeni të bindur ndaj Atij.

86. Ata thanë: Ne mbështetemi vetëm
në Allah. O Zoti ynë, mos na bëj neve
sprovë për popullin mizor!

87. Dhe me anë të mëshirës Sate
shpëtona  nga  t i ran ia  e  popul l i t
mosbesimtar!

88. Dhe Ne i diktuam Musait e vëllait të
tij duke thënë: Caktoni për popullin tuaj
disa vendbanime në Egjipt dhe ndërtoni
shtëpitë tuaja në drejtim të Kiblës dhe
aty të falni Namazin. Dhe (O Musa)
jepu besimtarëve lajm të gëzuar!15 

89. Dhe Musai tha: O Zoti ynë, Ti i ke
falur Faraonit e parisë së tij pasuri e
mjete të jetesës në jetën e kësaj bote dhe
si rezultat i kësaj, O Zoti ynë, ata i
devijojnë njerëzit nga rruga Jote. O Zoti
ynë, shkatërro pasuritë e tyre dhe sillu

15 Israilianët u urdhëruan që të banojnë përballë njëri-tjetrit që të kenë mundësi ta ndihmojnë
njëri-tjetrin. Ata duhet të kenë shtëpitë e tyre në një drejtim, që do të thotë të kenë një synim a
një ideal të përbashkët.
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ashpër ndaj zemrave të tyre, sepse ata
nuk do të pranojnë besimin, derisa të
mo s  e   s h i j o j n ë  n d ë s h k i mi n  e
pikëllueshëm!

90. Zoti tha: U pranua lutja juaj, prandaj
ju të dy qëndroni të paluhatshëm dhe
mos ndiqni rrugën e atyre që s'dinë gjë.

91. Dhe Ne i kapërcyem Bijtë e Israelit
përtej detit, dhe Faraoni me ushtarët e
tij i ndoqën padrejtësisht e në mënyrë
agresive, derisa i përfshiu përmbytja,
dhe në atë moment Faraoni tha: Unë
besoj se s'ka Zot tjetër përveç Atij, që e
kanë besuar Bijtë e Israelit, dhe unë jam
ndër të bindurit.

92. Qysh! Tani e pranon besimin, kurse
më parë silleshe i  padëgjueshëm dhe
ishe ndër shkatërruesit!

93. Sot, pra, Ne të shpëtojmë ty duke e
ruajtur kufomën tënde që të jesh një
Shenjë (lekcioni) për ata, që do të vijnë
pas teje. Dhe vërtet, shumica prej
njerëzve janë të pakujdesshëm ndaj
Shenjave Tona.16 

94. Dhe Ne u kemi dhënë Bijve të
Israelit një vendbanim të shkëlqyer dhe
Ne i kemi furnizuar me gjëra të mira,
dhe ata nuk ishin të përçarë derisa u
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erdhi dija e vërtetë. Vërtet, Zoti yt do të
gjykojë midis tyre në Ditën e Kiametit
l i d h u r  m e  a t ë  p ë r  t ë  c i l ë n
diferencoheshin ata.17 

95. Dhe nëse ti (o lexues i Kuranit)
dyshon rreth asaj që të kemi zbritur ty,
atëherë pyeti ata që e lexojnë atë libër të
zbritur para teje. Do të dish se e vërtetë
është ajo që erdhi tek ti nga Zoti yt, pra
mos u bë ndër ata që dyshojnë!

96. Dhe mos u bë ndër ata të cilët i
përgënjeshtruan Shenjat e Allahut, se ti
do të jesh ndër ata që pësojnë humbje.

97. Vërtet, ata kundër të cilëve është
zbatuar  dekret i  i  Zot i t  t ënd për
ndëshkim, nuk do ta pranojnë besimin,

98. Sadoqë t'u paraqiten Shenja të çdo
lloji, ata nuk do ta pranojnë besimin
derisa të mos e shohin ndëshkimin e
dhembshëm.

99 .  Dhe  për se  nuk pa t i  ndon j ë
vendbanim tjetër,  pos populli t  të
Junusit, që ta pranonte besimin dhe që
besimi i tyre t'u kishte sjellë dobi? Kur
ata (populli  i  Junusit)  e pranuan
besimin,  Ne e  larguam prej  tyre
ndëshkimin poshtërues në këtë jetë dhe

17 Diferenca e tyre më e madhe ishte rreth Profetit Muhammad s.a.v.s., prandaj do të gjykohen
në Ditën e Kiametit.
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i  furnizuam mirë për një kohë të
caktuar.

100. Dhe sikur të kishte zbatuar Zoti yt
dëshirën e Tij, vërtet të gjithë njerëzit
që ekzistojnë nëpër tokë do ta kishin
pranuar besimin. Atëherë, pra, a do t'i
detyrosh me dhunë të bëhen besimtarë?

101. Dhe asnjë njeri s'mund ta pranojë
besimin pa dekretin e Allahut dhe Ai i
përlyen me ndytësi (të zemrave të tyre)
fytyrat e atyre që nuk punojnë me mend.

102. Thuaj: Vështroni me mend rreth
asaj që po ndodh në qiej e në tokë! Por,
shenjat dhe vërejtjet nuk u japin dobi
atyre që nuk e pranojnë besimin.

103. Pra, a janë duke pritur diçka tjetër
pos ditëve (të kobshme), si të atyre që
kanë kaluar para tyre? Thuaju: Prisni se
edhe unë bashkë me ju jam duke pritur.

104. (Kur do të vijë ndëshkimi) Ne do
t ' i  shpëtojmë Profetë t  Tanë  dhe
besimtarët. Ja, ashtu Ne kemi bërë
obl igimin Tonë që t 'i  shpëtojmë
besimtarët.

105. Thuaj: O njerëz, nëse dyshoni
lidhur me fenë time, atëherë ta dini se
unë nuk i adhuroj ata idhujt, të cilët i
adhuroni ju në vend të Allahut, por unë
e adhuroj vetëm Allahun, i cili ju jep
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vdekjen dhe unë jam i urdhëruar të jem
ndër besimtarët.

106. Dhe gjithnjë drejtohu ti (o dëgjues)
nga feja, duke iu bindur me tërë qenien
tënde (Allahut), dhe mos u bë ndër
idhujtarët!

107. Dhe përveç Allahut mos e lut tjetër
kënd që s'mund të të japë dobi ty e as
s'mund të të sjellë dëm. Nëse ti bën
kështu, do të jesh me siguri ndër
mizorët.

108. Dhe nëse Allahu të godit ty  me
ndonjë të keqe, s'ka kush që mund të ta
eliminojë atë, pos Atij. Dhe nëse vendos
të të japë ty ndonjë të mirë, s'ka kush që
mund ta pengojë mirësinë e Tij. Allahu
u fal mirësinë e Tij atyre prej robëve të
Tij, të cilët i do Ai. Dhe Allahu fal
shumë dhe është i Mëshirshëm.

109. Thuaj: O njerëz, tani te ju ka
ardhur e vërteta prej Zotit tuaj. Pra,
kush e ndjek hidajetin, e ndjek për të
mirën e vet, dhe kush shmanget nga
rruga e drejtë, i bën dëm vetes. Dhe unë
s'jam mbikëqyrës i juaj.

110. Dhe ti ndiqe atë që të diktohet ty
dhe ki durim derisa Allahu të japë
gjykimin e Tij. Dhe Ai është më i miri
Gjykatës prej të gjithë gjykatësve!

�
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Ra.1  Ky është ai Libër,
ajetet e të cilit janë të qarta dhe të
shkoqitura, është prej Zotit të Urtë e të
Gjithëdijshëm.

3. (Ky përfshin në vete këtë mësim)
Mos  e adhuroni askënd, përveç Allahut.
Unë për ju jam vetëm një alarmues prej
Tij dhe një bartës i lajmeve të gëzuara 

4. Dhe të kërkoni falje prej Zotit tuaj
dhe mandej t'i bëni tobe Allahut, Ai me
siguri do t'ju furnizojë mirë deri në një
afat të caktuar dhe Ai çdo bamirësi do t'i
japë mirësinë e merituar. Por, nëse do të
ktheni  shpinën,  a tëherë  për  ju  i
frikësohem dënimit të një dite të
tmerrshme.

5. Te Allahu do të ktheheni ju, dhe Ai
ka fuqi për çdo gjë.

Kjo është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 124 ajete. Në Sure Junus është
përmendur Kurani dhe ardhja e H. Muhammedit s.a.v. dhe u është dhënë vërejtja idhujtarëve
arabë që ta ndjekin rrugën e popullit të H. Junusit a.s., ndërsa në këtë Sure i jepet vërejtja
njeriut që të nxjerrë një mësim nga përfundimi i tmerrshëm që pësuan kundërshtarët e profetëve
të mëparshëm, siç janë kundërshtarët e H. Nuhit a.s., të H. Salihut as., të H. Ibrahimit as., të H.
Shuejbit as., të H. Lutit a.s. dhe të H. Musait a.s.
1 Unë jam Allah që shoh mirë.
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6. Dëgjoni, ata i mbështjellin gjokset e
tyre që të fshihen (nga Allahu). Dëgjoni,
kur mbulohen në rrobat e veta, Ai
(Allahu) e di çka fshehin dhe atë që e
zbulojnë. Vërtet, Ai e di shumë mirë
ç'ka në zemrat e tyre (mendimet e tyre).2 

2 Mosbesimtarët i mbajnë të fshehtë në zemrat e tyre dyshimet dhe qëllimet e tyre dhe nuk i
zbulojnë.
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7. Dhe s'ka asnjë gjallesë në tokë që
Allahu të mos e furnizojë me ushqim.
Dhe Ai e di vendbanimin e saj të
përkohshëm (varri) dhe vendbanimin e
saj të përhershëm (jeta e Ahiretit). Kjo
gjithçka është shkruar në një Libër të
hapët.3  

8. Dhe Allahu është Ai që i krijoi qiejt e
tokën në gjashtë ditë (periudha), dhe
Froni i Tij gjendet mbi ujë,4  që t'ju
provojë se cili prej jush është më i mirë
përnga vepra. Dhe nëse ti u thua: Ju me
siguri do të ringjalleni pas vdekjes,
atëherë ata që janë mosbesimtarë do të
thonë: Një pohim i tillë nuk është gjë
tjetër vetëm se një iluzion.

9. Nëse Ne e shtyjmë ndëshkimin e tyre
për një kohë të caktuar, ata me siguri do
të thonë: Çka e pengon atë? Dëgjoni,
s'është e mundur që ajo ditë, kur do t'u
vijë ndëshkimi, të shtyhet prej tyre; dhe
ai ndëshkim, me të cilin talleshin ata, do
t'i rrethojë ata!

10. Dhe nëse Ne e mundësojmë njeriun
ta shijojë mirësinë Tonë, e pastaj t'ia
rrëmbejmë atë mirësi, ai dëshpërohet
dhe bëhet mosmirënjohës.

KAP XII

3 Zoti u jep ushqim të gjitha gjallesave njerëzore, insekteve, kafshëve dhe  zogjve. Ai jo vetëm
që i furnizon për nevojat e tyre fizike, por edhe për nevojat morale dhe shpirtërore.
4 Fjala ujë në Kuran përdoret edhe për diktimin hyjnor (vahi). Kjo do të thotë se Zoti i kryen
punët e Tij me anë të diktimit hyjnor.
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1l. Dhe nëse i mundësojmë njeriut ta
shijojë të mirën pas të keqes që e kishte
goditur më parë, ai fillon të thotë: U
larguan prej meje të gjitha të këqijat!
Çudi, si ai krenohet (për një gjë të
vogël) dhe bëhet vetëlavdëronjës! 

12. Pos atyre që janë të durueshëm dhe
bëjnë vepra të mira. Të tillë janë ata që
do të kenë falje dhe shpërblim të madh.

13. Pra, a është e mundur për ty që të
lësh anash një pjesë të asaj  që të
diktohet ty, sepse ti ndien një shtrëngim
në gjoks për shkak të kësaj akuze të
tyre: përse nuk i është zbritur ndonjë
thesar ose përse nuk erdhi bashkë me të
ndonjë engjëll? Vërtet, ti je vetëm një
alarmues, dhe Allahu është kujdestar i
çdo gjëje.

14. A thonë ata: Ai (Muhammedi) vetë
e ka trilluar këtë Kuran? Thuaj: Nëse
jeni të vërtetë, atëherë trilloni edhe ju
vetëm dhjetë Sure si këto të Kuranit dhe
thërrisni për ndihmë, përveç Allahut, kë
të doni.

15. Dhe nëse ata nuk i japim përgjigje
pozitive kësaj sfide, atëherë ta dini se ky
mësim (Kurani) është zbritur me dijen
(e veçantë) e Allahut, dhe ta dini se s'ka
Zot tjetër pos Allahut. Pra, a do të
bindeni ju apo jo?
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16. Kush dëshiron jetën e kësaj bote dhe
bukuritë e saj, Ne do t'u japim plotësisht
shpërblimin e veprave të tyre në këtë
j e t ë  d h e  a t a  n u k  d o  t ë  s i l l e n
padrejtësisht.

17. Te tillë janë ata që në Ahiret nuk do
të kenë asgjë pos zjarrit të xhehenemit,
dhe çka do të kishin bërë për hir të kësaj
jete, do të bëhet e pavlefshme dhe
veprat e tyre do të shkojnë kot.

18. Pra, a mund të jetë ai (gënjeshtar), i
cil i  qëndron mbi një argument të
shndritëshëm nga Zoti i tij, dhe që do të
ketë një dëshmitar5  prej Zotit që do ta

5 Kush është Sha'hid? Kush është në këtë pozitë se para tij Libri i H. Musait a.s. ishte Shahid
(dëshmitar) për këtë dhe pas tij do të paraqitet një Shahid tjetër. Allahu xh.sh. deklaron se
Hazret Muhammedi s.a.v.s. është ai profet madhështor i Allahut, për ardhjen e të cilit pat
paralajmëruar Libri i H. Muasit a.s. dhe më vonë do të paraqitet një shërbëtor i Hazret
Muhammedit s.a.v. që do të dëshmojë para botës se Hazret Muhammedi s.a.v.s. është profeti i
vërtetë dhe profet universal. Opozitarët tanë thonë se nuk do të paraqitet asnjë Shahid. Këtu
nuk është fjala për ndonjë njeri të rëndomtë, por për atë person që i ngjan H. Musait a.s., si
dëshmitar. Dhe derisa ky nuk vjen prej Zotit, si mund të jetë Shahid?  Fjala është për Imam
Mahdiun, ardhja e të cilit parashikohet vetë nga Kurani dhe nga profeti Hazret Muhammedi
s.a.v.s. Ai do të paraqitet në kohën e degradimit dhe venitjes së Islamit, siç lajmëron Hazret
Muhammedi s.a.v.s. Disa thonë se Imam Mahdiu do të jetë vetëm një muxhedded (reformator).
Mirëpo, kanë ardhur shumë muxheddedë, kurse Allahu e përmend vetëm një Sha'hid, që do të
thotë se do të jetë vetëm një person. Shikoni, kanë ardhur shumë muxheddedë, mirëpo ata nuk
kanë bërë atë xhihad që bëri ky (Themeluesi i Xhematit Mysliman Ahmadia që deklaroi se
është Imam Mahdiu dhe Masihu i kësaj epoke, ardhjen e të cilit janë duke pritur të gjithë. Të
krishterët janë duke pritur ardhjen e Masihut, myslimanët Imam Mahdiun, budistët Krishën,
Hindu Otarin etj.) Të gjithë nuk mund të paraqiten as nuk do të paraqiten, por do të paraqitet
vetëm një në emër të të gjithë këtyre. Meqë ai do të reprezentojë fenë Islame dhe do të jetë
shërbëtor i Hazret Muhammedit s.a.v.s., ai do të jetë Reformator universal. Ai bëri xhihad me
anë të Kuranit. Ka shkruar shumë libra me fakte e me argumente të pathyeshme kundër
besimeve dhe dogmave false dhe të rrejshme të feve të ndryshme të botës. Le të paraqet dikush
një shembull të tillë xhihadi në favor të Islamit, të Kuranit dhe të Hazret Muhammedit s.a.v.s.!
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pasojë atë,  dhe para ti j  (Kuranit)
ekzistonte (pëkrahës) Libri i Musait
(Tevrat) që ishte udhërrëfyes dhe
mëshirë (për njerëzit). Ata do ta besojnë
një ditë atë (Kuranin dhe Hazret
Muhammadin s.a.v.s.), dhe kush prej
grupeve kundërshtare e mohon atë,
zjarri do të jetë vendbanimi i tij  i
premtuar. Pra, o lexues, mos dysho
lidhur me këtë (Kuran). Pa dyshim, ky
është i vërtetë prej Zotit tënd, por
shumica nuk e pranojnë besimin.6 

19. Dhe kush është më mizor se ai që e
fabrikon gënjeshtrën kundër Allahut?
Të tillët do të prezantohen para Zotit të
tyre dhe të gjithë dëshmitarët do të
thonë: Këta janë të tillë që e fabrikuan
gënjeshtrën kundër  Zotit  të tyre.
Dëgjoni, mallkimi i Allahut do të bjerë
mbi mizorët,

20. Që i pengojnë njerëzit nga rruga e
Allahut dhe dëshirjonë ta shtrembërojnë
atë, dhe e mohojnë Ahiretin.

21. Këta s'mund t'i pengojnë planet e
Allahut në tokë dhe këta,  përveç
Allahut, s'kanë asnjë shok. Këtyre do t'u
jepet ndëshkim i dyfishtë (në këtë jetë e

�

6 Ajeti i përmend tri argumente mjaft të rëndësishme lidhur me vërtetësinë e Profetit
Muhammed s.a.v.s. A) Ai qëndron mbi argumentin e qartë, të dhënë prej Zotit të tij, B) për ta
verifikuar vërtetësinë e tij do të vijë një dëshmitar prej Allahut (Masihu i Premtuar) dhe C)
Ardhja e të cilit (Masihut të Premtuar) është përmendur në Tevrat. Ai do ta ndjekë Profetin e
Shenjtë dhe do ta pasojë Sheriatin e tij dhe do ta përhapë fenë Islame në të gjitha anët e botës.

SURE 11                                        HUD                                KAP. 12

392

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G12verlag.qps  22.06.03 19:30 PAGE 392 (1,1)



���� � ��
��

�F
� �� �"#���

���� � ����

5G 67� ������

���� ��

� �H��IJ�
����
�"

4- � "#���� �	C �K�

�� 3�

��#
��$ % ���


�&
�'���(4�

������ �/

� 5 �K��
� ��� 
��L

�����

���� � �� M ��� � ����

��� �� N��

në Ahiret). Ata s'mund të dëgjojnë e as
të shohin.

22. Këta janë ata që e shkatërruan veten
dhe do të shkojë kot ai qëllim i tyre për
hir të cilit trillonin gënjeshtra (kundër
Allahut).

23. Pa dyshim, ata edhe në Ahiret do të
pësojnë humbje.

24. Vërtet, ata që e pranojnë besimin
dhe bëjnë vepra të mira dhe përulen
para Allahut të tyre, do të jenë banorë të
xhenetit, ku do të jetojnë përgjithmonë.7 

25. Shembulli i këtyre dy grupeve është
si ai i verbër e i shurdhëti dhe si ai që
sheh mirë dhe dëgjon. A mund të jenë të
barabartë  këta  të  dy? Pra,  prapë
s'kuptoni ju?8 

26. Dhe Ne e patëm dërguar Nuhin nga
populli i tij dhe ai popullit të vet i tha:
Unë jam për ju vetëm një alarmues 

27. Që të mos adhuroni askënd tjetër
pos Allahut. Pa dyshim, unë për ju po
frikësohem nga ndëshkimi i ditës së
pikëllueshme.

�

7 Për të fituar gradën më të lartë të progresit shpirtëror, duhet që njeriu t'i drejtohet Allahut në
çdo hap të jetës dhe t'i përulet Atij.
8 Një krahasim i bukur midis besimtarit e mosbesimtarit.
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28. Paria e popullit të tij që nuk e pranoi
besimin, tha: Ne s'të shohim ty ndryshe
vetëm si një njeri të rëndomtë si ne, dhe
ne shohim se ty të pasojnë vetëm ata që
janë më të ulët e të dobët nga mesi ynë,
dhe ne nuk shohim se ju keni ndonjë
epërsi mbi ne dhe ne ju konsiderojmë
gënjeshtar!

29. Ai tha: O populli im, mendoni pak,
nëse pohimi im bazohet mbi një
argument të qartë nga Zoti im dhe Ai
Vetë nga ana e Tij më dhuroi këtë
mëshirë (Profetësi) dhe një gjë e tillë
është mbetur e fshehtë prej jush, atëherë
(çka mendoni ju) a do t'ju detyrojmë ta
pranoni përkundër dëshirës suaj (s'ka
dhunë në çështjet e fesë)?

30. Dhe o populli im, unë për këtë
(predikim) nuk  kërkoj prej jush ndonjë
shpërblim. Shpërblimi im është vetëm
tek Allahu. Dhe unë nuk do t'i përzë
besimtarët. Ata me siguri do të takohen
me Zotin e tyre. Mirëpo (mendimi juaj
rreth besimtarëve se janë të ulët e të
dobët) më bind se jeni një popull
injorant.

31. Dhe, o populli im, kush do të më
ndihmojë kundër (ndëshkimit të)
Allahut, nëse unë i përzë ata? A, prapë
s'këshilloheni?

32. Dhe unë nuk ju them se i zotëroj
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thesaret e Allahut e as nuk e di të
padukshmen, as nuk ju them se unë jam
një engjëll, as nuk them lidhur me ata,
që janë të përbuzur në sytë tuaj, se
Allahu nuk do t'u dhurojë ndonjë mirësi;
Allahu e di mirë çka është në zemrat e
tyre. Vërtet, nëse pajtohem me ju, do të
jem ndër mizorët.

33. Ata thanë: O Nuh, mjaft polemizove
me ne dhe e zgjate shumë polemikën,
pra sille atë ndëshkim me çka po na
kërcënon, nëse je njeri i vërtetë!

34. Ai tha: Allahu patjetër do ta sjellë,
po qe se do Ai, e ju s'mund ta pengoni!

35. Dhe këshilla ime nuk do t'ju sjellë
kurrfarë dobie, sadoqë të përpiqem t'ju
këshilloj, nëse Allahu ka vendosur t'ju
shkatërrojë. Ai është Zoti juaj dhe tek
Ai do të ktheheni ju.9 

36. A thonë ata: Ai e trilloi vetë (këtë
premtim të ndëshkimit)? Thuaj: Nëse
unë e kam trilluar atë, atëherë do të
dënohem unë (se është faji im), por unë
jam larg atyre mëkateve që bëni ju.

37. Dhe iu diktua Nuhit: Askush prej
popullit tënd më nuk do ta pranojë
besimin përveç atyre që e kanë pranuar,

9 Nuhi nuk e luti Zotin me dëshirën e vet, që Zoti ta shkatërrojë popullin e tij, por ai e luti Atë
sipas urdhërit të Tij.
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pra mos u pikëllo për atë që bëjnë ata.

38. Dhe ndërtoje anijen (Arkën) para
syve Tanë e sipas diktimit Tonë. Dhe
mos Më lut lidhur me ata që bëjnë
mizori, sepse ata do të përmbyten!

39. Dhe Nuhi filloi ta ndërtojë anijen,
ndërsa paria e popullit të tij sa herë që
kalonte pranë tij, tallej me të. Ai tha:
Nëse sot talleni me ne, atëherë (nesër)
ne do të tallemi me ju, ashtu siç po na
përqeshni.

40. Pra, së shpejti do të merrni vesh se
kush është ai, të cilin e godit ai dënim
që do ta poshtërojë atë, dhe që e godit
dënimi i përhershëm.

41. Derisa kur erdhi urdhëri ynë dhe u
shpërthyen burimet e tokës, Ne Nuhit i
thamë: Ngarko në të (anije) dy nga çdo
çift të çdo lloji gjallese10  dhe familjen
tënde, përveç atij kundër të cilit është
marrë vendimi i Allahut, dhe ngarkoi
besimtarët. Dhe pos një pakice, askush
nuk e besoi atë.

42. Prandaj (kur erdhi furtuna), ai
bashkudhëtarëve të tij u tha: Hipni në
të. Ajo lundron me emër të Allahut dhe
ndalet. Zoti im me të vërtetë fal shumë
dhe është i Mëshirshëm.

10 Vetëm ato kafshë që i nevojiteshin Nuhit.
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43. Dhe ajo lundronte me ta nëpër valet
e mëdha si kodra. Atëherë, Nuhi e thirri
djalin e tij që qëndronte në një anë: O
djali im, hip bashkë me ne dhe mos u
bëj ndër mohuesit.

44. Ai (djali) iu përgjigj: Unë së shpejti
do të strehohem në një mal që do të më
mbrojë nga uji. Nuhi tha: Sot s'ka kush
që do të mbrojë dikë nga dekreti (i
ndëshkimit) i Allahut, përveç atij të
cilin e mëshiron Ai. Ndërkohë një valë
hyri në mes të tyre të dyve dhe ai (djali)
u mbyt.

45. Dhe tokës i tha: O tokë, thithe ujin
tënd, dhe ti, o qiell, ndërprite shiun.
Dhe shteroi uji, dhe ajo anije u ndal te
mali  AI-xhudi,11  e atyre u tha:  I
shkatërruar qoftë populli mizor!

46. Dhe Nuhi e thirri Zotin e tij dhe i
tha: O Zoti im, djali im me të vërtetë
është nga familja ime, e nga ana tjetër
edhe premtimi Yt është i vërtetë dhe Ti
je Gjykatësi më i mirë prej të gjithë
gjykatësve.12 

11 Al-xhudi ishte një mal që sipas hulumtimeve bashkëkohore gjendet në Arminia. Sipas disave
gjendet në Musël të Irakut.
12 Djali i tij nuk është nga familja e tij. Këto fjalë  tregojnë qartë se fëmijët e vërtetë të
profetëve janë vetëm ata që i pranojnë. Kurani i jep theks të veçantë farefisnisë shpirtërore e jo
fizike.  Pra, djali i tij nuk bën pjesë në anëtarët shpirtëror të familjes së Hazret Nuhit a.s., sepse
veprat e tij nuk ishin të mira. Aty ka vetëm një mur midis Profetëve dhe anëtarëve të familjes së
tyre dhe ai është mur i veprave të mira dhe i atyre të këqija.
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47. Allahu tha: O Nuh, ai (djalë) nuk
ishte nga familja jote, ai bënte vepra të
këqija. Pra, mos M'u lut lidhur me atë
(çështje) për të cilën s'ke kurrfarë dije.
Dhe Unë të këshilloj ty që të mos
bëhesh njeri injorant.

48. Nuhi tha: O Zoti im, Unë kërkoj
strehimin Tënd13  që Të pyes Ty rreth
asaj për të cilën s'kam dije. Dhe nëse
nuk do të më falësh mua dhe nuk do të
më mëshirosh, O Zoti im, unë me siguri
do të jem ndër ata që pësojnë humbje.

49. Atij iu tha: O Nuh, zbrit, pra, me
paqe të dhënë prej Nesh, dhe me
bekimet që të kemi dhënë ty dhe
popujve që janë me ty. Dhe ka disa
popuj të tjerë të cilët do t'i furnizojmë
Ne me mjetet materiale (për një kohë të
caktuar), e mandej do të kenë prej Nesh
një ndëshkim të dhembshëm.14 

50. Ky është një lajm prej lajmeve të së
padukshmes që Ne të kemi diktuar ty.
Ti dhe as populli yt s'dinte më parë rreth
këti j  lajmi.  Pra,  ki  dur im, sepse
përfundimi i mirë u takon atyre që i
frikësohen Zotit.15 

13 Istigfari nuk bëhet vetëm për mëkatet e bëra, por bëhet edhe për t'u larguar nga veprat e
këqija e nga gabimet eventuale.
14 Ajeti tregon se koha e profetizmit të Nuhit u zgjat shumë.
15 Ngjarjet e përmendura në Kuran nuk janë vetëm rrëfime ose legjenda, por ato mbajnë në vete
disa profeci se ngjarje e ndodhi të tilla do të shfaqen edhe në jetën e Profetit të Shenjtë e më
pas.
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51. Dhe te populli Ad Ne e kemi
dërguar vëllain e tyre Hudin. Ai tha: O
populli im, adhurojeni vetëm Allahun!
Ju s'keni Zot tjetër përveç Atij. Ju vetëm
po trilloni gënjeshtrën, kur i shoqëroni
partnerë Allahut.

52. O populli im, unë nuk kërkoj prej
j ush  ndonj ë  shpërb l im për  kë të
(predikim). Shpërblimi im është vetëm
tek Ai, i cili më krijoi mua. A, prapë
s'punoni me mend?

53. Dhe O populli im, kërkojeni falje
Zotit tuaj dhe gjunjëzohuni Atij. Ai me
siguri do të dërgojë re që do të lëshojnë
shi të mjaftueshëm, dhe do t'ju falë fuqi
pas fuqije. Dhe mos u largoni prej Tij
duke u bërë fajtorë.

54. Ata thanë: O Hud, ti s'na solle
ndonjë argument dhe ne vetëm me
fjalën tënde s'mund t'i lëmë Zotat tanë e
as nuk do të të besojmë ty.

55. Ne mund të themi ty vetëm se një
idhull yni të ka goditur me te keqen. Ai
u përgjigj: Vërtet, unë e thërras Allahun
për dëshmi dhe edhe ju duhet të rrini
dëshmitarë se unë jam larg atij (idhulli)
të cilin ia shoqëroni Allahut e të cilin e
adhuroni- 

56. Përveç Atij. Pra, ju të gjithë së
bashku kurdisni dredhi  kundër meje
dhe mos më jepni kurrfarë afati.
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57. Unë i mbështetem vetëm Allahut i
cili është Zoti im dhe Zoti juaj. Dhe s'ka
asnjë gjallesë nëpër tokë që nuk është
nën kontrollin e Tij. Vërtet, Zoti im
është i drejtë.

58. Pra, nëse ktheni shpinën (s'bëni dëm
për mua), unë jua kam përcjellë atë
mesazh për hir të të cilit jam dërguar te
ju dhe Zoti im do të krijojë një popull
tjetër që do t'ju zëvendësojë. Dhe ju
s'mund t'i bëni kurrfarë dëmi Atij.
Vërtet, Zoti im është kujdestar i çdo
gjëje.

59. Dhe kur erdhi urdhëri ynë (rreth
ndëshkimit), atëherë e shpëtuam Hudin
dhe besimtarët me anë të mëshirës
Sonë. Dhe Ne i shpëtuam ata nga një
ndëshkim i ashpër.

60. Dhe ky është populli Ad. Ata i
mohuan Shenjat e Zotit të tyre dhe i
kundërshtuan Profetët e Tij  dhe e
pasuan urdhërin e çdo armiku rebel të
vërtetësisë.

61. Ata përcillen me mallkim në këtë
botë dhe do të mallkohen edhe në Ditën
e Kiametit. Dëgjoni, populli Ad ka qenë
mosmirënjohës ndaj Zotit të tyre.
Dëgjoni, shkatërrimi u bëftë fati i Adit
populli Hudit!

62. Edhe te populli Thamud e patëm
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dërguar vëllain e tyre Salihun. Ai tha: O
populli im, adhurojeni Allahun, ju s'keni
Zot tjetër përveç Atij. Ai ju ngriti nga
toka (e ju lartësoi) dhe ju vendosi në të.
Pra ,  kë rkoni  f a l j e  p re j  T i j  dhe
drejtohuni tërësisht Atij! Vërtet, Zoti im
është shumë afër dhe i pranon shumë
lutjet.

63. Ata thanë: O Salih, ti para kësaj ishe
burim i shpresave tona. A, ti na ndalon
që t ' i  adhurojmë ata  idhuj ,  që i
adhuronin edhe të parët tanë? Dhe me të
vërtetë ne jemi në dyshim shqetësues
rreth asaj për të cilën na thërret ti.

64. Ai tha: O populli im, tregomëni,
nëse pohimi im bazohet mbi një
argument të qartë nga Zoti im, dhe Ai
më dhuroi mua prej Vetes një mëshirë
të veçantë (Profetësi), kush, pra, do të
më ndihmojë kundër (ndëshkimit të)
Allahut, nëse nuk i  bindem Atij?
Atëherë, në këtë rast, ju do të më shtoni
vetëm në shkatërrim,

65. Dhe o populli im, kjo është ajo
deveja e Allahut, të cilën Allahu e bëri
një Shenjë për ju, andaj lëreni të kullosë
lirisht në tokën e Allahut dhe mos e
trazoni se do t'ju kaplojë një ndëshkim
vijues!

66. Mirëpo, ata i prenë këmbët e saj, e
Salihu u tha: kënaquni për tri ditë në
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shtëpitë tuaja, ky është një premtim jo i
gënjeshtërt!

67. Dhe kur erdhi urdhëri ynë, Ne e
shpëtuam Salihun dhe besimtarët që
ishin me të me anë të mëshirës sonë të
veçantë dhe veçanërisht nga poshtërimi
i asaj dite. Vërtet, Zoti yt është i Fortë
dhe i Gjithfuqishëm.

68. Dhe ndëshkimi (me anë të një
krisme të fuqishme) i zuri ata që kanë
bërë mizori, dhe ata mbeten të shtrirë (të
vdekur) në shtëpitë e tyre,

69. Sikur të mos kishin jetuar kurrë në
atë  vend. Dëgjoni, populli i Thamudit e
mohoi ekzistencën e Zotit të tyre. Pra,
mallkimi qoftë për popullin Thamud!

70. Dhe tek Ibrahimi patën ardhur të
dërguarit Tanë me lajm të gëzuar dhe i
thanë: Paçit Salam! Edhe ju paçit salam,
tha ai, dhe u solli një viç të pjekur.

71. Por, kur ai pa se duart e tyre nuk
s h t r i h e n  n g a  s o f r a ,  i u  d u k  i
pazakonshëm akti i tyre dhe e kaploi
njëfarë frike.16  Ata thanë: Mos u
frikëso, sepse ne jemi të dërguar  për
popullin e Lutit.

72. Dhe gruaja e tij ishte duke qëndruar

�

16 Ibrahimi nuk u frikësua prej tyre, por u frikësua se mos ka bërë ndonjë gabim në pritjen e
tyre.
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afër tij e qeshi. Atëherë, Ne ia dhamë
asaj lajmin rreth Is-hakut dhe pas tij
Jakubit.

73. Ajo tha: Ah, vaj për mua, a do të
lind unë një djalë kur jam bërë plake e
edhe burri im është i plakur. Kjo, me të
vërtetë, është një gjë e çuditshme!

74. Ata i thanë! A çuditesh ti për punën
e Allahut? Mëshira dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi ju, o anëtarë të
shtëpisë! Vërtet, Ai (Allahu) është i
Lavdërueshëm dhe Lavdimadh.

75. Dhe pasi i kaloi Ibrahimit frika dhe i
erdhi lajm i gëzuar, ai nisi të polemizojë
me Ne lidhur me popullin e Lutit.

76. Pa dyshim, Ibrahimi ishte shumë
zemërbutë, i dhembshur dhe përulës
(para Nesh).

77.  O Ibrahim,  hiq  dorë nga ky
(intervenim), sepse dekreti i Zotit tënd
ka zbritur, dhe, vërtet, u afrohet një
n d ë s h k i m  i  p a s h m a n g s h ë m
(mosbesimtarëve).

78. Dhe kur të dërguarit Tanë erdhën te
Luti, ai u shqetësua kur i pa ata, i erdhi
keq dha tha:  Kjo është një ditë e
rëndë.17 

17 Populli i Lutit e kishte ndaluar atë të ftojë mysafirë në shtëpinë e vet. Pra, ai u pikëllua se
populli i tij do të zemërohet.
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79. Dhe populli i tij, që më parë bënte
punë të turpshne, erdhi te ai me vrap,
dhe ai tha: O populli im, këto janë bijat
e mia (që janë të martuara në shtëpitë
tuaja), që janë të dëlira e që janë nderi
juaj. Pra, frikësohuni prej Allahut dhe
mos më turpëroni mua në prezencën e
mysafirëve të mi. A, nuk paska prej jush
ndonjë njeri të mençur!18 

80. Ata thanë: Ti e di se ne s'kemi
kurrfarë të drejte në bijat e tua dhe ti e
di mirë çka dëshirojmë ne.19 

81. Ai tha: Ah, sikur të kisha pasur fuqi
kundër jush, ose të kisha mundësi të
vendosesha në një strehim të fortë. (i
drejtohem Allahut të më shpëtojë nga
sherri juaj).

82. Të dërguarit Tanë thanë: O Lut, ne
jemi të dërguarit e Zotit tënd. Këta
s'kanë për t'u afruar tek ti. Pra, merre
familjen tënde dhe nisu prej këndej
natën dhe askush prej jush nuk duhet të
shikojë mbrapa, përveç gruas sate.
Vërtet, ndëshkimi që do t'i rrethojë ata,
do ta rrethojë edhe atë (grauan tënde).
V ë r t e t ,  k o h a  e  t y r e  e  c a k t u a r

18 Banorët e qytetit të Lutit protestuan se përse Luti pranoi mysafirë në shtëpinë e vet. Mirëpo,
Luti i respektonte shumë të huajt dhe u jepte strehim. Luti u prek shumë me këmbënguljen e
popullit të vet dhe tha: Bijat e mia janë të martuara në mesin tuaj, prandaj mos mendoni se
mysifirët e mi do t'ju tradhtojnë. Pra, mos më ofendoni para mysafirëve të mi!
19 Mirëpo, kur Luti u ofroi bijat e veta për pengje, ata e refuzuan ofertën e tij dhe kërkuan që
mysafirët t'u dorëzohen.
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(eshkatërrimit) është agimi. Dhe a nuk
është agimi afër?

83. Pra, kur erdhi dekreti ynë, Ne e
kemi përmbysur tërë qytetin dhe mbi të
lëshuam pa ndërprerë guraleca argjili.20 

84. (Guraleca) Të shënuara nga dekreti i
Zotit tënd. Një ndëshkim i tillë nuk
është larg mizorëve.

85. Dhe te Madjeni,21  Ne e kemi
dërguar vëllain e tyre Shuejbin. Ai tha:
O Popul l i  im,  adhurojeni  ve tëm
Allahun, ju s'keni Zot tjetër pos Atij.
Dhe mos bëni padrejtësi në matje e në
peshojë. Unë ju shoh në një gjendje të
mirë (ekonomike), por frikësohem për
ju nga ndëshkimi i një dite shkatërruese.

86. O populli im, peshoni plotësisht dhe
matni me drejtësi dhe mos u jepni
mangut njerëzve dhe mos krijoni
çrregullim nëpër tokë.

87. Ta dini, nëse jeni besimtarë të
vërtetë, se çka ka lënë Allahu për ju
është më mirë për ju (nga fitimi i pastër
në tregti). Dhe unë s'jam mbikëqyrësi
juaj (jam vëtëm këshillëdhënës).

�

�

20 Populli i Lutit u shkatërrua me anë të një tërmeti të fuqishëm që e rrotulloi qytetin e tyre.
21 Madjeni ishte biri i Ibrahimit. Pasardhësit e tij u quajtën Madjen.
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88. Ata thanë: O Shuejb,  Namazi yt të
urdhëron ty që ne ta braktisim atë që e
adhuronin të parët tanë, apo të mos
vep ro j më  me  p asu r i t ë  t o na  s i ç
dëshirojmë ne? Vërtet, ti je inteligjent
dhe mjaft i mençur.

89. Ai tha: O populli im, tregomëni nëse
pohimi im bazohet mbi një argument të
qartë nga Zoti im, dhe Ai vetë më
furnizon mua me të mirat (prapë të bëjë
atë që doni ju!). Dhe unë nuk kam ndër
mend  t'ju ndaloj prej atyre veprave, të
cilat i bëj unë vetë. Unë vetëm dëshiroj
t'ju këshilloj në mënyrë të drejtë aq sa
kam mundësi. Unë këtë mund ta arrij
vetëm me ndihmën e Allahut. Unë i
mbështetem vetëm Atij dhe vetëm Atij i
drejtohem.

90. Dhe o populli im, ki kujdes që
kundërshtimi ndaj meje të mos ju
shpjerë tek ajo fatkeqësi që pat goditur
popullin e Nuhit ose të Hudit ose të
Salihut, kurse populli i Lutit (tragjedia e
tij) nuk është fort larg jush.

91. Dhe kërkoni falje prej Zotit tuaj,
mandej drejtohuni Atij. Vërtet, Zoti im
ësh të  i  Mësh i r shëm dhe  shumë
Dashurues.

92. Ata thanë: O Shuejb, ne nuk jemi në
gjendje ta  kuptojmë pjesën më të
madhe nga ajo që thua ti, kurse ne të
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shohim ty një njeri të dobët në mesin
tonë. Dhe sikur të mos ishte fisi yt, ne
me siguri do të të kishim gurëzuar ty,
dhe ti nuk do të kishe ndonjë sundim
kundër nesh.

93. Ai tha: O Populli im! A, është më i
fuqishëm te ju fisi im se Allahu dhe Atë
e keni lënë pas dore? Vërtet, Zoti im e
di shumë mirë çka bëni ju.

94. Dhe o Populli im, veproni si të
dëshironi, edhe unë jam duke vepruar
sipas dëshirës sime. Ju së shpejti do të
kuptoni se cilin do ta kapë ndëshkimi që
do ta poshtërojë atë, dhe se kush është
gënjeshtar (e kush i vërtetë). Pra, prisni
(për përfundimin tim e të tuajit) edhe
unë bashkë me ju do të pres.

95. Dhe kur erdhi dekreti Ynë, Ne me
mëshirën Tonë e shpëtuam Shuejbin
dhe bashkë me atë edhe ata që besuan,
ndërsa ndëshkimi i një krisme i zuri ata
që ishin mizorë, e ata mbeten të shtrirë
(të vdekur) përdhe në shtëpitë e tyre-

96. Sikur të mos kishin jetuar fare në to.
Dëgjoni ,  shkatërrimi  bëftë fa t i  i
Madjenit ashtu siç qe fati i Thamudit!

97. Dhe, vërtet, Ne e kemi dërguar
Musa in  me  Shen j a t  Tona  e  me
autorizim të qartë. 

�
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98. Në drejtim të Faraonit e te paria e
tij, por ata (nuk e dëgjuan Musain) dhe
ndoqën urdhërin e Faraonit, megjithëse
urdhëri i Faraonit nuk ishte i drejtë.

99. Në Ditën e Kiametit ai do t'i prijë
popullit të vet dhe do ta shpjerë në zjarr.
Sa i tmerrshëm është ai vend dhe sa
fatzinj janë ata që do të hidhen në të!

100. Dhe mallkimi i përcolli ata në këtë
botë dhe do të mallkohen edhe në Ditën
e Kiametit. Sa e keqe është ajo dhuratë
që do t'u jepet!22 

101. Ky është një nga lajmet e qyteteve
(të rrënuara) që Ne të rrëfejmë ty. Disa
prej tyre (qyteteve) ekzistojnë ende,
ndërsa disa të tjera janë të zhdukur.

102. Dhe nuk kemi bërë mizori ndaj
tyre, por ata vetë u sollën mizorisht ndaj
vetes. Dhe kur erdhi urdhëri i Zotit tënd,
atyre nuk u sollën kurrfarë dobie ata
idhujt, të cilët i adhuronin në vend të
Allahut,  por ata vetëm ua shtuan
shkatërrimin.

103. Ja, ashtu dënon Zoti yt kur i
shkatërron ato qytete që bëjnë mizori.
Vërtet, dënimi i Tij është i ashpër dhe i
dhembshëm.

22 Fjala Rifd do të thotë: dhuratë, shpërblim, përkrahje ose ndihmë (Lane). Pra, Fjala dhuratë në
këtë ajet shpreh ironi.
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104. Me të vërtetë, në këtë (dënim) ka
një shenjë (një mësim) për atë që i
frikësohet dënimit të Ahiretit. Kjo është
ajo ditë kur do të tubohen të gjithë
njerëzit dhe kjo do të jetë ajo ditë, të
cilën do ta shohin të gjithë.

105. Dhe Ne nuk do ta shtyjmë por
vetëm për një kohë të caktuar.23 

106. Kur do të vijë ajo ditë, asnjë njeri
nuk do të flasë pa lejen e Allahut.
Mandej, disa prej tyre do të jenë fatzinj
e disa fatbardhë.

107. Përsa u përket fatzinjve, ata do të
jenë në zjarr në mes të psherëtimeve24 e
të ngashërimeve.

108. Aty do të jetojnë derisa ekzistojnë
qiejt e toka, pos se Zoti yt do ndryshe.
Vërtet, Allahu bën çka dëshiron Ai.

109. Por, përsa u përket fatbardhëve, ata
do të jenë në xhenet ku do të jetojnë
derisa ekzistojnë qiejt e toka, pos se
Zoti yt do ndryshe. Kjo do të jetë një
shpërblim që kurrë nuk do të këputet.

110. Pra, mos e fut veten në dyshim, (o

23 Axhal do të thotë: periudhë, kohë dhe fundi i një periudhe. Ka dy lloje: Koha e
ndryshueshme dhe ajo e pandryshueshme.
24 Fjala zafir do të thotë fillimi i pëllitjes së gomarit dhe fjala shahik është fundi i saj (Lane).
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lexues) lidhur me adhurimin e këtyre
(idhujtarëve, se do të shkojë kot). Këta
nuk e adhurojnë askënd tjetër vetëm se
çka adhuronin të parët e tyre, dhe Ne do
t'u japim plotësisht pjesën e tyre pa
mangësi.

111. Dhe Ne, me të vërtetë, i kemi
dhënë Musait Librin, mirëpo (pas pak
kohe) u krijuan diferenca lidhur me të;
dhe sikur të mos ishte vendimi i Zotit
tënd (premtimi i mëshirës) i dhënë më
herët, ata do të kishin mbaruar kaherë.
Dhe ata, tani, janë në një dyshim
shqetësues lidhur me këtë (Kuran).25 

112. Zoti yt me siguri do t 'u japë
plotësisht shpërblimin e veprave të tyre.
Ai është i Vetëdijshëm ndaj asaj që
bëjnë ata.

113. Pra, o Profet, ti bashkë me ata që
iu drejtuan Allahut, qëndro rrugës së
drejtë, dhe o besimtarë, mos i tejkaloni
kufijtë, sepse Allahu sheh mirë çka bëni
ju.

114. Dhe mos u anoni nga ata që bëjnë
vepra të këqija, se zjarri i xhenemit do
t'ju rrethojë edhe juve; dhe ju nuk do të
keni asnjë shok, as ndihmëtar, pos
Allahut.

�

25 Mëshira e Allahut është e pakufishme dhe përfshin çdo gjë, andaj nuk ngutet ta dënojë
njeriun a popullin për shkak të mëkateve të tyre, por u jep afat që të pendohen dhe ta kuptojnë
realitetin.
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115. Dhe (o lexues) fale Namazin në dy
skajet e ditës dhe në disa orë të natës.
Vërtet ,  vepra t  e  mira  i  shlyejnë
(gëlltisin) ato të këqijat. Ky mësim
është një këshillë për ata që e mbajnë
mend mësimin e Allahut.

116.  Dhe  vepro  me durim e me
këmbëngulje! Vërtet, Allahu nuk ua
humb shpërblimin bamirësve.

117. E përse, pra, s'kanë dalë prej
gjeneratave që ishin para jush, disa
persona të mençur që e pengonin
korrupcionin, përveç një pakice, të cilët
i shpëtuam (se i ndalnin njerëzit nga
veprat e këqija). Por, ata të tjerët që
dolën mizorë dhe ndoqën atë rrugë për
shkak së cilës ata (të parët e tyre) ishin
bërë fajtorë dhe ata me të vërtetë kanë
qenë kriminelë.

118. Dhe Zoti  yt nuk është që t 'i
shkatërrojë mizorisht vendbanimet, nëse
banorët e tyre janë duke bërë punë të
mira.

119. Dhe sikur të kishte dashur Zoti yt,
Ai me siguri do ta kishte bërë tërë
njerëzimin një popull (mirëpo Ai nuk
bëri kështu), andaj ata vazhdimisht
diferencohen në mes veti.

120. Pos atyre, që i mëshiron Zoti yt,
dhe për këtë (mëshirë) Ai i krijoi ata.

SURE 11                                        HUD                                KAP. 12

411

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G12verlag.qps  22.06.03 19:30 PAGE 411 (1,1)



? �� � � ��� 


q�� @8� 
 �T

� � �#	�� ; 
�U�

� *��  � V�W�	*�


��
���"�A��r

���: � <= � � 
	


s� � ��WX ��

t��� W�� �� � � 



�� � 
��� � Y�� t


Z	
�� + � � �� ��

�u � ��
��Z%&'�

Dhe do të plotësohet kjo fjalë e Zotit
tënd: Unë do ta mbush xhehenemin me
xhinët dhe me njerëzit.

121. Dhe të gjitha këto që të rrëfejmë ty
nga lajmet (ngjarjet) e Profetëve, janë
me qëllim që Ne të ta përforcojmë
zemrën tënde. Dhe lidhur me këtë, ka
ardhur te ti e vërteta dhe një këshillë,
dhe aty ka edhe një mësim të madh për
besimtarët.

122. Dhe atyre që nuk e pranojnë
besimin, thuaju: Veproni si të doni,
edhe unë jam duke vepruar,

123. Dhe prisni edhe ne jemi duke
pritur!

124.  Dhe Allahut  i  takon di ja  e
fshehtësive të qiejve e të tokës dhe Atij
i drejtohen të gjitha çështjet. Pra,
adhurojeni vetëm Atë dhe të keni
mbështetje vetëm në Të. Dhe Zoti yt
nuk është i pavetëdijshëm ndaj asaj që
bëni ju.

�
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Ra.1  Këto janë ajetet e
Librit të hapur.2 

3. Ne e zbritëm Kuranin në arabisht që
të mund ta kuptoni mirë.3 

4. Ne të rrëfejmë ty (çdo çështje) qartazi
me anë të këtij Kurani që e zbritëm tek
ti (me të gjitha vërtetësitë), dhe ti, para
këtij, ishte ndër të paditurit.4 

5. (Kutjtoje kohën) kur Jusufi5  babait të
vet i tha: O babai im, unë pashë në
ëndërr se njëmbëdhjetë yje dhe dielli e
hëna po më bëjnë mua sexhde.

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 112 ajete. Në Sure Hud është
dhënë vërejtja për shkak të mohimit të udhëzimit Hyjnor, kurse në këtë Sure u jepet vërejtja
arabëve, duke e përmendur jetëshkrimin e H. Jusufit a.s., se sjelljet e tyre u ngjajnë tërësisht
sjelljeve të vëllezërve të H. Jusufit, dhe i tillë do të jetë edhe përfundimi i tyre. Siç iu bindën të
gjithë vëllezërit H. Jusufit, ashtu një ditë arabët do të binden para H. Muhammedit s.a.v.s. Pra,
në rastin e Fitores së Mekkës H. Muhammedi s.a.v.s. i fali të gjithë armiqtë e vet, ashtu siç pat
falur H. Jusufi vëllezërit e vet, dhe të gjithë iu bindën atij.
1 Unë jam Allah që shoh mirë
2 Ky jo vetëm që është i qartë në vete, por e qartëson gjendjen e Skriptave të mëparshme.
3 Shprehja Kuranën Arabijen në këtë ajet do të thotë: a) Libër që lexohet shumë dhe b) që i
shpjegon mirë kuptimet e veta.
4 Arsyja se përse rrëfehet me hollësi ngjarja e Jusufit, qëndron në faktin se ky rrëfim mban me
vete një profeci se ngjarje të tilla do të shfaqen edhe në kohën e Profetit të Shenjtë.
5 Jusufi ishte djali i dymbëdhjetë i Jakubit.
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6. Ai (babai) tha: O djali im i dashur,
mos ua trego ëndërrën tënde vëllezërve
tu, se do të bëjnë ndonjë komplot
kundër teje, sepse Shejtani është armiku
më i hapur i njeriut,

7. Dhe ja kështu, Zoti yt do të të
zgjedhë ty (për Vete) dhe do të të japë
dijen e interpretimit  të çështjeve
Hyjnore dhe do ta plotësojë dhuntinë e
Tij ndaj teje e ndaj familjes së Jakubit,
si ia pat plotësuar atë më parë ndaj
prindërve të tu, Ibrahimit dhe Is-hakut.
Vërtet, Zoti yt është i Gjithëdijshëm dhe
i Urtë.

8. Vërtet, në ngjarjet e Jusufit e të
vëllezërve të tij ka shumë Shenja për
kërkimtarët e vërtetësisë.

9. Kur ata njëri-tjetrit i thanë: Vërtet,
Jusufi dhe vëllai i tij (Binjamini) janë
më të dashur ndaj babait tonë se sa ne,
sadoqë jemi një grup i fortë. Vërtet,
babai ynë është në një gabim të hapët.6 

10. Pra, mbyteni Jusufin ose shpjereni
në një vend të largët që dashuria e
babait tuaj të jetë vetëm për ju, dhe se
pas kësaj do të pendoheni e do të bëheni
njerëz të mirë.7 

�

6 Siç shprehën vëllezërit e Jusufit xhelozinë ndaj tij, ashatu kurejshët u zemëruan dhe shprehën
xhelozinë e tyre se si Muhammedi mund të fitojë gradën e Profetit?
7 Siç tentuan vëllezërit e Jusufit ta vrasin atë, ashtu edhe kurejshët bënë plan ta vrasin
Muhammedin s.a.v.s.
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11. Njeri prej tyre tha: Mos e mbytni
Jusufin, por hidheni në thellësi të
ndonjë pusi që gjendet afër ndonjë
kullote, se do të marrë ndonjë karvan (e
ashtu ai largohet prej nesh), pra veproni
në këtë mënyrë, nëse keni vendosur të
bëni diçka.

12. Ata thanë: O babai ynë, përse nuk
na beson lidhur me Jusufin, kur ne e
duam shumë?

13. Lejoje nesër të shkojë me ne që të
argëtohet e të hajë, dhe ne me siguri do
ta ruajmë.

14. Jakubi tha: Më shqetëson mua që ju
ta merrni me vete, dhe unë kam frikë se
mos e han ujku, kurse  të  jeni  të
pakujdesshëm ndaj tij.

15. Ata thanë: Vërtet, nëse e ha ujku, ne
megjithëse jemi një grup i fortë, do të
pësojmë humbje të madhe.

16. Pra, kur e morën Jusufin me vete
dhe u pajtuan ta hedhin në një pus të
thellë afër një kullote (e plotësuan
dëshirën e tyre), Ne i shpallëm atij
(Jusufit) se ti një ditë do t'i njoftosh ata
për këtë vepër të tyre dhe ata s' do të
kuptojnë fare (se kush je ti).

17. E në mbrëmje u kthyen te babai i
tyre duke qarë- 
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18. E thanë: O babai ynë, ne shkuam të
bëjmë gara dhe Jusufin e lamë tek teshat
tona dhe në atë moment e hëngri ujku.
Dhe ne dimë se ti nuk do të na besosh,
edhe po të flasim të vërtetën.

19. Dhe (për ta vërtetuar pohimin e vet)
ata ia sollën këmishën e tij të përlyer me
gjak të gënjeshtërt. Ai (Jakubi) tha: Kjo
nuk është e vërtetë, por, përkundrazi,
epshet tuaja një çështje mjaft serioze e
jua paraqitën si të lehtë. Pra, s'kam çka
të bëj përveç se të duroj. Dhe vetëm prej
Allahut kërkoj ndihmë kundër asaj që
thoni ju.

20. Dhe aty (te pusi) erdhi një karvan
dhe e dërguan ujëbartësin e tyre, e ai e
lëshoi kovën e vet (në pus) dhe (kur e
pa një djalë) bërtiti: Lajm i gëzuar! Këtu
është një djalosh! Dhe ata e fshehën atë
si mall tregtie, por Allahu e dinte mirë
atë që bënin ata.

21. Dhe ata e shitën atë me një çmim të
vogël - me disa dirhemë (vetëm për ta
larguar nga vendi) dhe nuk treguan
kurrfarë interesi lidhur me të (të merrnin
çmim të lartë).8 

22. Dhe njeriu nga Egjipti, që e pat
blerë atë,  gruas së vet i  tha: Bën
qëndrim të ndershëm për të se ndoshta
bëhet i dobishëm për ne, ose do ta

�

�

8 E shitën atë me qëllim që ta largojnë nga vendi i tyre e që të mos kthehet më.
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adoptojmë për djalë. Dhe, ja kështu Ne
e vendosëm Jusufin e i dhamë pozitë në
vend që t'ia japin dijen e shpjegimit të
ëndërrave. Dhe Allahu ka fuqi të plotë
ta realizojë urdhërin e Tij, por shumica
nuk e kuptojnë këtë (realitet).

23. Dhe kur e arriti pjekurinë e tij, Ne ia
dhamë aftësinë e të gjykuarit dhe
diturinë (e veçantë). Dhe kështu Ne i
shpërblejmë ata që bëjnë vepra të mira.

24. Dhe ajo, në shtëpinë e së cilës
banonte Jusufi, u përpoq ta bindë
Jusufin të bëjë punë të turpshme kundër
dëshirës së tij, andaj i mbylli dyert e
shtëpisë dhe i tha: Eja! Jusufi tha:
Allahu më ruajtë, Ai është Zoti im e Ai
e bëri të ndershëm qëndrimin tim.
Vërtet, keqbërësit nuk korrin sukses.

25. Dhe ajo e përforcoi vendimin e saj
lidhur me të (se do ta detyrojë të bëjë
punë të  turpshme),  dhe Jusufi  e
përforcoi vendimin e tij lidhur me të (se
nuk do ta plotësoj dëshirën e saj). E po
të mos e kishte parë shenjën e hapur të
Zotit të tij (e shpëtoi nga pusi), ai
kurrsesi nuk do të merrte një vendim të
tillë. Ashtu ngjau që Ne ta largojmë prej
tij çdo punë të tupshme. Vërtet, ai
(Jusufi)  ishte  nga robët  Tanë të
zgjedhur.

26. Dhe ata të dy (grua e zotit të
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shtëpisë dhe Jusufi) vrapuan në drejtim
të derës (Jusufi për të ikur nga shtëpia e
ajo për ta zënë atë) dhe në këtë orvatje
ajo ia grisi këmishën e tij nga mbrapa,
dhe (kur arritën te dera) e gjetën të zotin
e shtëpisë (burrin e saj). Ajo i tha: Çfarë
dënimi meriton ai, i cili tentoi të bëjë
punë të turpshme me gruan tënde, pos
se të burgoset ose të ketë dënim të
dhembshëm?

27. Jusufi tha: Kjo më detyronte të bëja
punë të turpshme kundër dëshirës sime.
Dhe një dëshmitar nga familja e saj
gjykoi kështu: Nëse këmisha e tij është
shqyer nga ana e përparme, atëherë ajo
flet të vërtetën dhe ai (Jusufi) është
gënjeshtar,

28. Por, nëse këmisha e tij  është e
shqyer nga mbrapa, atëherë ajo gënjen
dhe ai është i pafajshëm (i vërtetë).

29. Pra,  kur ai  (burri  i  saj )  e pa
këmishën e tij të shqyer nga mbrapa,
tha: Vërtet, kjo është një dredhi jotja.
Dredhia juaj (grave), pa dyshim, është e
madhe.

30. Ti, o Jusuf, mbylli sytë nga ky
gabim i saj (mos ia përmend askujt)!
Dhe ti, o grua, kërko falje për mëkatin
tënd, se vërtet ti ke qenë fajtore.

31. Dhe gratë e qytetit filluan të thonë:

�
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Gruaja e Azizit ka dashur marrëzisht
robin e saj dhe e detyroi atë të bëjë punë
të turpshme kundër dëshirës së tij .
Dashuria e tij ka zënë vend në zemrën e
saj. Pa dyshim, ne e shohim atë në një
gabim të qartë.

32. Dhe kur ajo dëgjoi pëshpëritjen e
tyre, i ftoi ato dhe përgatiti një sofër dhe
i dha secilës nga një thikë, e mandej i
tha (Jusufit): Dil para tyre! Dhe kur ato
e panë atë (Jusufin), e panë një person
me dinjitet të madh dhe u mahnitën aq
shumë sa i prenë duart e veta9  dhe
thanë: Ky vetëm për hir të Allahut u
ndal nga imoraliteti dhe ky nuk është
njeri, por qenka një engjëll i ndershëm!

33. Ajo tha: Ja, ky është ai për të cilin ju
më qortuat mua. Unë e detyrova të bëjë
punë të turpshme kundër dëshirës së tij
dhe ky e ruajti veten nga mëkati. Dhe
po që se nuk bën çka e urdhëroj unë, do
të burgoset e do të poshtërohet.

34. Atëherë, Jusufi bëri lutje: O Zot im,
burgun e dua më shumë se sa atë punë
për të cilën ajo më fton! Dhe nëse nuk
do të largosh prej meje dredhinë e tyre,
unë mund të anohem nga ato dhe do të
bëhem injorant!

35. Pra, Zoti e tij e dëgjoi lutjen e tij

9 Shprehja i kanë prerë duart e veta tregon çudinë e tyre ndaj bukurisë dhe pastërsisë
shpirtërore të Jusufit.
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dhe e shpëtoi nga dredhia e tyre. Vërtet,
Ai është i Gjithëdëgjueshëm dhe i
Gjithëdijshëm.

36. Mandej, pasi i panë shenjat e
pafajsisë së tij, u ra ndërmend parive të
vendit që ta burgosin Jusufin për një
kohë (me qëllim që ta ruajnë nderin e
Azizit, kinse Jusufi ishte fajtor).10 

37. Dhe në burg bashkë me të hynë dy
të rinj. Njëri prej tyre tha: Pashë në
ëndërr se jam duke shtrydhur rrush. E
tjetri tha: Pashë në ëndërr se jam duke
bartur mbi kokë bukën nga e cila po
hanë shpezët .  Na trego,  o Jusuf ,
shpjegimin e ëndërrave tona, sepse ne të
shohim ty si njeri të ndershëm e të ditur.

38. Jusufi tha: Para se të vijë ushqimi
juaj, unë do t'ju tregoj interpretimin e
ë n d ë r r a ve  t u a j a .  K ë t ë  d i j e n  e
interpretimit të ëndërrave e di meqë Zoti
im më mësoi mua. Unë kam hequr dorë
nga religjioni i atyre që nuk e besojnë
Allahun dhe që e mohojnë Ahiretin.

39. Dhe unë e ndjek religjionin e
stërgjyshërve të mi,  religj ionin e
Ibrahimit e të Is-hakut dhe të Jakubit.
Neve nuk na takon t 'i  shoqërojmë
partnerë Allahut. Ky (mësim rreth Zotit

�

10 Duket se u përhap diskreditimi i gruas së Potifarit-zoti i shtëpisë tek i cili rrinte
Jusufi-anëtarët e familjes propozuan që Jusufi të burgoset që njerëzit të marrin vesh se Jusufi
është fajtor e jo gruaja e tij.
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Një) është dhurata e Allahut ndaj nesh e
ndaj njerëzve të tjerë, por shumica nuk
dalin mirënjohës (ndaj mirënjohjeve të
Tij).

40. O ju dy shokët e mi të burgut, a janë
më mirë ata Zota të ndryshëm që
dallohen mes veti apo Allahu që është
Një dhe që është i Plotëfuqishëm?

41. Ata që ju adhuroni përveç Allahut,
nuk janë tjetër vetëm disa emra të cilët i
pagëzuat ju dhe të parët tuaj. Allahu nuk
zbriti ndonjë argument të prerë në favor
të tyre. Gjykimi i takon vetëm Allahut.
Ai ju urdhëron të mos adhuroni askënd,
pos Tij. Ky është religjioni i drejtë, por
shumica nuk e kuptojnë.

42. O ju dy shokët e mi të burgut! Njëri
prej jush do t'i japë për të pirë verë
zotërisë së vet, e tjetri do të kryqëzohet
dhe shpezët do të hanë nga koka e tij
(kufomën e tij). Tani, ka marrë fund
çësht ja  r re th  së  c i lës  ju  kërkuat
shpjegim.

43. Dhe atij për të cilin besonte se do të
lirohet, i tha: Më përmend mua te
zotërija yt. Mirëpo, shejtani e vuri në
harresë ta përmendte te zotiërija i tij,
andaj Jusufi mbeti në burg për disa vjet.

44. Dhe (pas pak kohe) mbreti u tha
oborrtarëve të vet: Unë kam parë në

�
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ëndërr shtatë lopë të majme, të cilat i
hanin shtatë lopë të dobëta, dhe shtatë
kallinj të gjelbër e shtatë të tjerë që janë
t ë  t ha r ë .  O  j u  p a r i ,  t r ego më n i
interpretimin e ëndërres sime, nëse dini
të interpretoni ëndrrën!

45. Ata thanë: Këto janë ëndërra të
ngatërruara e nuk e dimë interpretimin e
ëndrrave të tilla.

46. Atëherë, pas një kohe të gjatë, iu
kujtua atij, i cili qe liruar prej atyre dy të
burgosurve, dhe tha: Unë ju tregoj
interpretimin e kësaj ëndrre, pra më
dërgoni te Jusufi.

47. Dhe ai erdhi te Jusufi dhe i tha: O
Jusuf ,  o  nje r i  i  vër te të ,  t regona
interpretimin e ëndërrës - shtatë lopë të
dobëta i hanë shtatë lopë të majme, dhe
janë shtatë kallinj të gjelbër e shtatë të
tharë që të kthehem te njerëzit e që edhe
ata ta kuptojnë interpretimin e ëndrrës.

48. Jusufi tha: Do të mbillni me zell
shtatë vjet me radhë, e çka korrni lëreni
në kallinj, përveç një pakice nga e cila
do të hani,

49. Sepse pas tyre do të vijnë shtatë vjet
të vështira (me thatësira) që do ta hanë
atë që e kishit ruajtuar, përveç një
pakice që do ta ruani (për farë).
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50. Mandej, pas kësaj vjen ai vit kur do
të dëgjohet thirrja e njerëzve dhe ata do
të begatohen dhe do t'i japin (nga
gëzimi) dhurata njëri-tjetrit.11 

51. Dhe mbreti tha: Silleni atë (Jusufin)
tek unë! Dhe kur  i dërguari erdhi te
Jusufi, ai tha: Kthehu te zotërija yt dhe
pyete atë se si është puna e atyre grave
që i prenë duart e tyre; sepse Zoti im e
di shumë mirë dredhinë e tyre.12 

52. Ai mbreti u tha (grave): Çfarë është
realiteti i asaj çështjeje kur u përpoqët ta
detyroni  Jusufin të bëjë  punë të
turpshme kundër dëshirës së tij? Ato
thanë: Ai u largua nga mëkati vetëm nga
frika e Allahut, ne nuk e zbuluam
ndonjë shenjë imoraliteti tek ai! Gruaja
e Azizit tha: Tani, e vërteta doli në
shesh. Unë e detyrova që ai të bënte
punë të turpshme kundër dëshirës së tij,
dhe vërtet ai është ndër njerëzit e
vërtetë.

53. Jusufi tha: Unë këtë e thashë vetëm
që  ta dijë Azizi se une nuk e tradhtova
në mungesë të tij dhe se Allahu kurrë
nuk  lejon që dredhia e tradhtarëve të
realizohet.

11 Fjala Jugatho në gjuhën arabe përdoret edhe për shi e për pranimin e lutjes. Ajeti do të thotë
se do të vijë ai vit kur do të pranohet lutja e njerëzve që do të bëhet për largimin e thatësirës.
12 Duke kuptuar faktin se Jusufi nuk është ndonjë person i zakonshëm, mbreti dëshiroi ta lirojë
atë. Mirëpo, Jusufi refuzoi të lirohet derisa të mos kryehet procesi gjyqësor dhe të vërtetohet se
ai është i pafajshëm. Pra, gjatë procesit gjyqësor ai doli i pastër.
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54. Dhe unë nuk them se jam larg çdo
gabimi, sepse nefsi Ammara  (instinkti
dhe prirja e njeriut) e ngacmon shumë
(njeriun) të bëjë vepra të këqija, përveç
atij të cilin e mëshiron Zoti im. Vërtet,
Zo t i  i m f a l  s humë  dhe  ë sh t ë  i
Mëshirshëm.

55. Dhe mbreti tha: Më sillni  atë
(Jusufin) që ta  zgjedh për punët e mija!
Dhe kur  mbreti bisedoi me Jusufin, i
tha: Ti qysh sot do të jesh person i
ndershëm tek ne  dhe i besueshëm.

56 .  J usu f i  t h a :  M ë  e më ro  mu a
përgjegjës të thesareve të vendit, sepse
unë jam  kujdestar i mirë dhe ekonomist
i ditur.13

57. Dhe kështu Ne e stabilizuam Jusufin
në  vend (Egj ip t) .  Qëndronte  ku
dëshironte. Ne ia japim të mirat Tona
atij, të cilin e duam Ne dhe Ne nuk ua
humbim shpërblimin bamirësve.

58. Ndërsa, shpërblimi i Ahiretit është
shumë më i mirë për ata që e pranojnë
besimin dhe i frikësohen Zotit.

59. Dhe (në atë kohë të thatësirave)
vëllezërit e Jusufit erdhën në vend dhe

13 Jusufi vendosi ta marrë për vete pozitën e ministrit të financave, sepse ka lidhje të ngushtë
me ëndrrën e  mbretit.
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hynë tek ai, por ai i njohu ata, kurse ata
nuk e njohën atë.

60. Dhe kur i furnizoi me racion e i
përgatiti për kthim, u tha: Më sillni atë
vëllanë tuaj që e keni nga baba. A nuk e
shihni se unë jap plotësisht peshojën
dhe unë jam mikëpritësi i mirë!14 

61. Por, nëse nuk do ta sillni tek unë, ta
dini se më nuk do të merrni racionin
tuaj e as mos ejani më tek unë!

62. Ata thanë: Ne do të përpiqemi ta
bindim babain e tij  (që ta marrim
vëllanë) dhe ne me siguri do ta kryejmë
këtë punë.

63. Dhe Jusufi shërbëtorëve të vet u tha:
Vini të hollat e tyre në hejbetë e tyre,
ndoshta kur të kthehen te familja e tyre,
do ta njohin këtë mirënjohje, dhe
ndoshta do të kthehen sërish te ne.

64. Dhe kur u kthyen te babai i tyre,
thanë: O babai ynë, po na ndalohet
racioni, andaj lejoje vëllanë tonë të vijë
me ne që ta marrim racionin, dhe ne do
ta ruajmë atë.

65. Ai (Jakubi) tha: A t'ju besoj unë si
ju besova më parë lidhur me vëllain e tij
(Jusufin)? Mirëpo, ua dorëzoj atë juve

14 Jakubi kishte dymbëdhjetë bijtë. Jusufi dhe Benjamini me një grua dhe të tjerët me një grua
tjetër.
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(Binjamin, jo me besim se do të
kujdeseni, po me besim se) Allahu është
rojtari më i mirë dhe Ai është më i
Mëshirshëm prej të gjithë atyre që
mëshirojnë.

66. Dhe kur i hapën hejbetë e tyre, i
gjetën të hollat e tyre që u ishin kthyer,
ata thanë: O  ati ynë, çka duam më
tepër? Ja, këto janë të hollat tona që na
janë kthyer, (Nëse shkojmë me vëllain
tonë) Ne do ta furnizojmë me drithë
familjen tonë dhe do ta ruajmë vëllanë
tonë dhe do të sjellim më shumë se një
barrë deveje. Dhe kjo barrë e një deveje
(që do ta marrim falas) është një pazar i
lehtë.

67. Ai (Jakubi) tha: Unë nuk do ta
dërgoj atë (Binjaminin) me ju, derisa të
mos më jepni besën e fortë në emër të
Allahut se do të ma ktheni atë, përveç
nëse ju rrethon ju të gjithëve ndonjë
fatkeqësi. Dhe kur ata ia dhanë besën, ai
tha: Allahu është dorëzanë për këtë që
thoni ju.

68. Dhe ai tha: O bijtë e mi, mos hyni
(në Egjipt) nga një portë, por hyni nga
porta të ndryshme (të qytetit) dhe unë
nuk mund t'ju shpëtoj nga Allahu (nga
dënimi i Tij). Gjykimi i takon vetëm
Allahut. Dhe kam mbështetje vetëm tek
Ai dhe tek Ai duhet të kenë mbështetje
të gjitha ata që dëshirojnë të kenë
mbështetje.
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69. Dhe kur ata hynë ashtu siç i pat
porositur babai i tyre,  ai (Jakubi) nuk
mund t'i shpëtonte bijtë e tij nga dekreti
i Allahut, mirëpo ai e realizoi atë
dëshirë që e kishte në zemrën e tij (e
mundësoi Binjamin të takohet me
Jusufin para vëllezërve të tjerë). Ai
Jakubi ishte njeri i ditur se Ne ia
dhuruam dijen, por shumica s'e dinë
këtë realitet.

70. Dhe kur hynë te Jusufi, ai e afroi
pranë vetes vëllain e tij (Binjaminin)
dhe i tha: Unë jam vëllai yt (i humbur),
pra mos u pikëllo për atë që kanë bërë
ata (vëllezërit e tjerë).

71. Dhe kur duke i pajisur me racionin e
tyre, i përgatiti për kthim, e vuri tasin në
hejbetë e vëllait të vet, e mandej një
thirrës bërtiti: O ju njerëz të karvanit, ju
me siguri jeni vjedhës.15 

72. Ata duke iu drejtuar thirrësit, thanë
Çka keni humbur?

73. (Nëpunësit e mbretit) Thanë: Kemi
humbur tasin16  e mbretit dhe kush e
gjen atë do të ketë si shpërblim një
barrë deveje drithi, dhe unë vetë jam
garantues për këtë.

�

15 Jusufi nuk e kishte vënë qëllimisht tasin në torbën e vëllait të vet, por ai pasi piu ujë, e vuri
paqëllim në torbën e tij.
16 Fjala sua përdoret për enë matëse dhe për enë që përdoret për pije.
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74. Ata thanë: Pasha Allahun, ju e dini
se ne nuk kemi ardhur që të krijojmë
çrregullim në vend e as nuk jemi
vjedhës.

75. (Nëpunësit) Thanë: Çfarë duhet të
jetë dënimi i atij (që ka vjedhur), nëse
do të dilni gënjeshtarë?

76. Ata thanë: Dënimi i tij është që ai,
nga hejbetë e të cili t  del  tasi ,  të
robërohet. Në këtë mënyrë ne i dënojmë
keqbërësit.

77.  Pra ,  a i  ( thirrësi) 17  f i l lo i  t ' i
kontrollojë hejbetë e tyre para hejbeve
të vëllait të tyre. Mandej, e nxori tasin
nga barra e vëllait të tij (Jusufit). Kështu
Ne e kemi bërë plan për Jusufin.
Përndryshe, ai (Jusufi), sipas ligjit të
mbretit, s'mund ta ndalte vëllanë e vet,
përveçse dëshironte Allahut. Ne e
lartësojmë atë që duam Ne, dhe mbi
secilin të ditur ka edhe më të ditur
(Allahu).18 

78. Ata (vëllezërit e Jusufit) thanë: Në
pastë vjedhur ky (Binjamini), (s'është
çudi), ka vjedhur edhe më parë vëllai i
tij. Por, Jusufi këtë (akuzë) e mbajti të
fshehtë në zemrën e tij dhe nuk ua
zbuloi atyre, dhe tha (në vetvete): Ju

17 Përemri ai referon nëpunësin që u jepte racion.
18 Allahu e bëri këtë plan që ai ta fuste tasin në torbën e vëllait të tij.
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jeni më të këqinj për nga pozita, dhe
Allahu e di shumë mirë çka thoni ju.

79 .  Ata  thanë:  O sundimtar ,  ky
(Binjamini) ka një babë plak, pra në
vend të tij merre njërin prej nesh. Bëje
këtë të mirë se ty të shohim prej atyre që
bëjnë të mirë.

80. Ai (thirrësi) tha: Allahu na ruajtë
nga kjo që ne të marrim dikë tjetër pos
atij tek i cili u gjet tasi ynë. Vërtet ne do
të jemi të padrejtë, nëse veprojmë
kështu.

81. Dhe kur u dëshpëruan prej tij
(Jusufit), u larguan duke u konsultuar
me njëri-tjetrin. Më i madhi prej tyre
tha: A nuk e dini ju se babai juaj kishte
marrë prej  jush besën në emër të
Allahut, dhe ju edhe më parë e keni
tepruar ndaj Jusufit? Unë, pra, nuk do të
largohem nga ky vend derisa t'më lejojë
babai im, ose të vendosë Allahu për
mua. Ai është Gjykatësi më i mirë prej
të gjithë gjykatësve.

82. Kthehuni ju te babai juaj dhe thoni:
O  ati ynë, djali yt ka vjedhur, ne të
tregojmë ty vetëm realitetin që dimë,
dhe  nuk  j emi  mbikëqyrës  të  s ë
padukshmes.

83. Dhe pyeti banorët e qytetit ku ishim
ne, po edhe karvanin me të cilin erdhëm

�
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ne. Ne tregojmë vetëm të vërtetën.

84. Ai (Jakubi) tha: Jo, kjo s'është e
vërtetë, por epshi juaj një çështje mjaft
serioze jua paraqiti të lehtë. Pra, tani,
mua më ka mbetur vetëm të shpreh
durim të madh. Nuk është e pamundur
që Allahu t'i sjellë te unë të gjithë ata;
Ai është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.

85. Dhe ai u largua prej tyre, dhe duke e
lutur Zotin në vetmi tha: O Zoti im,
ankohem për Jusufin,  dhe ati j  iu
mbushën sytë me lotë nga pikëllimi, por
e mbante (në zemrën e tij) të fshehtë
pikëllimin.

86. Ata thanë: Pasha Allahun, na duket
se ti (o babai ynë) do ta përkujtosh
vazhdimisht  Jusufin derisa  do të
sëmuresh rëndë ose do të vdesësh.

87. Ai tha: Unë ankimin dhe pikëllimin
tim ia parashtroj vetëm Allahut, dhe unë
e di prej Allahut që ju nuk e dini.19 

88. O bijtë e mi, shkoni dhe gjurmoni
Jusufin dhe vëllanë e tij dhe mos u
dëshpëroni nga mëshira e Allahut, sepse
askush nuk dëshpërohet nga mëshira e
Allahut, përveç mosbesimtarëve.

19 Ajeti tregon qartë se Jakubi ishte i informuar prej Allahut se Jusufi dhe Binjamini janë të
gjallë.
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89. Dhe ata kur erdhën tek ai (Jusufi),
thanë: O sundimtar fisnik, neve dhe
familjen tonë na e ka goditur skamja e
vështirë, dhe ne kemi ardhur tek ti me
pak pare, ti duke bërë mirënjohje ndaj
nesh, na jep tërë barrën tonë të drithit.
Vërtet, Allahu u jep shpërblim të mirë
lëmoshdhënësve.

90. Ai (Jusufi) tha: A e dini ju çka keni
bërë ndaj Jusufit e ndaj vëllait të tij kur
ishit njerëz të paditur?

91. Ata thanë: A ti me të vërtetë je vetë
Jusufi? Ai tha: Po, unë jam Jusufi dhe
ky është vëllai im. Allahu na bëri mirësi
neve. Vërtet, cili i frikësohet Allahut
dhe del i durueshëm, Allahu, pra, nuk
humb shpërblimin e bamirësve të tillë.

92. Ata thanë: Pasha Zotin, Allahu të ka
lartësuar ty mbi ne dhe ne, pa dyshim,
ishim fajtorë.

93. Ai tha: Sot nuk ka qortim kundër
jush, Allahu ju faltë! Ai është më i
Mëshirshëm prej të gjithë atyre që bëjnë
mëshirë.20 

94. Shkoni bashkë me këtë këmishën
time dhe vëreni para babait tim, ai do të
informohet rreth çdo gjëje, dhe ejani tek
unë me tërë familjen tuaj.

20 Jusufi i fali vëllezërit e vet, kurse Muhammedi - Profet i Shenjtë s.a.v.s. - i fali ata armiq të
vet që ishin të etshëm për gjakun e tij.
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95. Dhe kur u nis karvani (nga Egjipti),
i ati i tyre tha: Vërtet, unë po ndiej erën
e Jusufit, sadoqë më konsideroni të
matufosur.

96. Ata thanë: Pasha Allahun, ti akoma
endesh në gabimin tënd të vjetër.

97. Dhe kur bartësi i lajmit të gëzuar (se
Jusufi është i gjallë) erdhi tek ai
(Jakubi) dhe ai ia vuri atë këmishën atij,
Jakubi e mori vesh gjithçka. Jakubi u
tha: A nuk ju thashë se e di prej Allahut
çka ju nuk e dini?

98. Ata (vëllezërit e Jusufit) thanë: O
ati ynë, kërkoji  falje Allahut për
mëkatet tona, ne me të vërtetë kemi
qenë fajtorë!

99. Ai tha: Unë me siguri do të kërkoj
për ju falje prej Allahut tim. Vërtet, Ai
ë s h t ë  s h u më  M ë ka t f a l ë s  d h e  i
Mëshirshëm.

100. Dhe kur (ata të gjithë erdhën te
Jusufi, ai prindërit e vet i vendosi afër
vetes dhe tha: Hyni paqesisht në Egjipt
me vullnetin e Allahut. 

101. Dhe ai i vendosi prindërit e tij mbi
fron dhe ata të gjithë ranë në sexhde
(duke  i a  shp rehur  f a l ënder imin
Allahut).21  Dhe ai (Jusufi) tha: O babai
im, ky është realiteti i ëndërrës sime të

�
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mëparshme. Zoti im këtë e bëri të
vërtetë. Dhe Ai më dhuroi mua një
favor kur më liroi nga burgu dhe ju solli
tek unë nga shkretëtira, atëherë kur
djalli pat futur përçarje ndërmjet meje
dhe vëllezërve të mi. Vërtet, Zoti im
sillet me butësi e me mirësi ndaj atij, të
cil in  e do Ai .  Vërtet ,  Ai është  i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.22 

102. O Zoti im, Ti më dhurove mua një
pjesë të pushtetit dhe më dhurove dijen
e interpretimit të ëndrrave. O Krijues i
qiejve dhe i tokës, Ti Je Mbrojtësi im në
këtë botë e në Ahiret, më bën të vdes i
bindur dhe më fut mua në vathën  e
fisnikëve!

103. Ky rrëfim është prej lajmeve të së
padukshmes që të diktojmë ty (O Profet
Muhammed).  Dhe t i  s 'ke  qenë i
pranishëm kur ata vendosën të bëjnë
komplot (kundër teje).

104. Dhe një pjesë dërrmuese njerëzish
nuk do ta pranojë besimin, edhe pse ke
dëshirë të përflaktë.

105. Dhe ti për këtë (predikim) nuk
kërkon prej tyre ndonjë shpërblim. Ky
(Kurani) është vetëm një këshillë për të
gjithë njerëzit.

�

21 Vëllezërit e Jusufit dhe prindërit e tij ranë në sexhde që ta falënderojnë Zotin.
22 Jusufi kur ish duke i përmendur favoret e Allahut që Ai bëri ndaj tij, e përmendi ngjarjen e
burgut, por nuk foli për ngjarjen e pusit që të mos turpërohen vëllezërit e tij.
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106. Dhe sa e sa Shenja ka në qiej e në
tokë, të cilat  i  shohin, por nuk i
pranojnë.

107. Dhe shumica prej  tyre nuk e
besojnë ndryshe Allahun, vetëm se duke
i shoqëruar partnerë Atij.

108. A e ndiejnë veten të sigurtë nga
ndëshkimi i Allahut, ose kur befas do
t'u vijë ai moment (i paralajmëruar)
katastrofal, e ata të mos e hetojnë fare?

109. Thuaj: Kjo është rruga ime, unë ju
thërras në drejtim të Allahut; dhe unë e
ata të gji thë që më ndjekin mua,
qëndrojmë mbi dijen (argument) e
sigurtë. Dhe Allahu është i Shenjtë; dhe
unë nuk jam ndër idhujtarët.

110. Dhe Ne nuk dërguam edhe para
teje vetëm se burra nga banuesit e
qyteteve, të cilët i diktonim Ne. A nuk
udhëtuan ata (mosbesimtarë) nëpër tokë
që të shihnin se çfarë ishte përfundimi i
atyre që kanë qenë para tyre? Vërtet,
vendbanimi i Ahiretit është shumë më i
mirë për ata të cilët i  frikësohen
Allahut. A, prapë nuk punoni me mend?

111. Dhe kur në një anë u dëshpëruan
Profetët (se mosbesimtarët nuk do ta
pranojnë besimin), dhe nga ana tjetër
edhe mosbesimtarët menduan se ata po
përgënjeshtrohen (në emër të diktimit

�
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Hyjnor), atëherë u erdhi Profetëve
ndihma Jonë. Ne i shpëtuam ata që
deshëm Ne. Dhe dënimi Ynë s'mund të
largohet prej popullit fajtor.

112. Vërtet,  në rrëfimet e këtyre
(fajtorëve) ka një mësim për njerëzit e
ditur. Ky (Kurani) nuk është diçka e
trilluar, por i vërteton paralajmërimet e
dhëna më parë dhe është sqarues i çdo
gjëje,  dhe është udhërrëfyes dhe
mëshirë për ata që e pranojnë besimin.

�
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1.  Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Mimë, Ra.1  (Unë jam
Allah e di më së shumti dhe shoh  se)
Këto janë ajetet e Librit të përsosur.
Dhe çka u diktua tek ti prej Zotit tënd
është e vërtetë, por shumica nuk e
pranojnë besimin.

3. Allahu është Ai që ngriti qiejt pa
ndonjë shtyllë siç shihni ju. Mandej, Ai
u vendos mbi Fron. Dhe diellin dhe
hënën e nënshtroi në shërbim tuaj. Pra,
secili planet udhëton në orbitën e vet
për një kohë të caktuar. Ai i rregullon të
gjitha çështjet dhe i shpjegon qartazi
ajetet e Veta që të keni besim të fortë në
takimin e Zotit tuaj.

4. Dhe Allahu është Ai i cili e shtriu
tokën dhe në të krijoi male e lumenj,
dhe prej secilit frut bëri dy çifte. Ai bëri
që nata ta mbulojë ditën. Vërtet, në këtë

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 44 ajete. Si në Sure të tjera ashtu
edhe në këtë Sure përmendet vërtetimi i H. Muhammedit s.a.v.s.  dhe ceket se ato revolucione,
që do të shfaqen në botë me anë të mësimeve të H. Muhammedit s.a.v.s. dhe të Kuranit, do të
shfaqen e do të krijohen vetëm me anë të mjeteve të padukshme të Allahut xh.sh. Po ashtu
përmendet se siç rrufeja është pjesë e pandashme e shiut, ashtu ata që do të ngrehen kundër
dekretit të Allahut, do të ndiqen me anë të rrufejve të ndëshkimit, që do t'i djegin tërësisht.
1 Unë jam Allah i Gjithëdijshëm dhe Gjithëshikues.
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ka shumë Shenja për a ta të  cilë t
thellohen në to.

5. Dhe në tokë ka sipërfaqe të ndryshme
të ngjitura njëra me tjetrën, dhe kopshte
hardhish dhe të mbjella të llojllojshme
dhe hurma që janë të degëzuara e jo të
degëzuara dhe të gjitha këto po ujiten
nga një ujë. Mirëpo, për nga shija Ne i
dalluam njërën prej tjetrës. Edhe në këtë
ka shumë Shenja për njerëzit e ditur.

6. Dhe nëse (o Muhammed) ti çuditesh
për mohuesit e vërtetësisë, ke të drejtë,
sepse është shumë më e çuditshme se
çudia jote kjo thënia e tyre: A do të
ringjallemi ne pasi të jemi bërë dhe? Të
til lë janë ata  të cilët  e mohouan
ekzistencën e Zotit të tyre, dhe të tillët
janë ata që do të kenë pranga në qafat2

e tyre dhe do të jenë banorë të zjarrit ku
do të jetojnë për një kohë të gjatë.

7. E ata prej teje kërkojnë që dënimi të
vijë më shpejt se e mira, kurse edhe më
parë patën ardhur dënime të tmerrshme.
Dhe, vërtet, Zoti yt megjithë mëkatet e
tyre mund t'i falë ata, por Zoti yt është
edhe i Ashpër kur jep ndëshkim.

8. Dhe ata të cilët janë mosbesimtarë
thonë: Përse nuk i zbriti Muhammedit
ndonjë Shenjë prej Zotit të tij? Kurse ti
(O Muhammed) je vetëm një alarmues.

2 Qaforet e besimeve të gënjeshtërta dhe të praktikave të këqija.
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Dhe për çdo popull ka një udhërrëfyes
(prej Zotit).

9. Allahu e di mirë çka bart çdo femër
dhe atë që e hedh (nga mitra) dhe atë që
rrit ajo në mitër. Tek Ai çdo gjë është
me masë të caktuar.

10. Ai e di të fshehtën dhe të dukshmen,
Ai është i Madhëruar dhe i Lartë.

11. Në dijen e Tij është njësoj si ai që e
fsheh prej jush thënien e tij dhe ai që e
shpreh haptazi; po ashtu edhe ai që rri i
fshehur natën dhe ai që ecën haptazi
ditën.

12. Dhe ky (Profet) ka një grup engjëjsh
që rrinë para dhe mbrapa tij, të cilët e
ruajnë atë me urdhërin e Allahut. Allahu
nuk e ndryshon gjendjen e një populli
përderisa ata vetë nuk e ndryshojnë
gjendjen e tyre të brendshme. Dhe kur
Allahu vendos ta ndëshkojë një popull,
s'ka kush që ta largojë atë (ndëshkim), e
as s'mund të kenë ndihmëtarë, përveç
Allahut.3 

13. Allahu është Ai i cili  ju shfaq
vetëtimën4  për t 'ju dhënë frikë e
shpresë, dhe Ai bart re të rënda (të
dendura).

3 Muakebat nënkupton engjëjt e natës e të ditës, sepse ata vijnë njëri pas tjetrit.
4 Rrufeja (vetëtima) i jep njeriut frikë e shpresë. Frikën ia jep se shkakton vdekjen dhe sjell
pasoja të rënda, kurse shpresën ia jep se sjell shi të plehëruar.
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14. Dhe bubullima duke e glorifikuar
Allahun shpreh Shenjtërinë e Tij, po
ashtu edhe engjëjt nga frika e Tij bëjnë
kështu (e lavdërojnë). Dhe Ai dërgon
rrufetë dhe me anë të tyre i godit ata për
t ë  c i l ë t  ve ndos  Ai .  N dër sa  a t a
(idhujtarë) prapë grinden me Allahun,
dhe Ai është ndëshkues i ashpër.

15. Lutja e vërtetë i bëhet vetëm Atij.5

Dhe ata (idhujt), të cilët i thërrasin ata
në vend të  Al lahut,  nuk ju japin
përgjigje. Shembulli i tyre është si
shembulli i atij personi që i shtrin duart
e tij në drejtim të  ujit që ai (ujë) t'i
arrijë në gojën e tij, por ai kurrë nuk do
t'i arrijë. Dhe lutja e mosbesimtarëve do
të shkojë kot.

16. Dhe të gjitha krijesat që ekzistojnë
në qiej e në tokë, po edhe hijet e tyre, i
bëjnë sexhde Allahut, me dëshirë ose pa
dëshirë, në mëngjes e në mbrëmje.6 

17. Thuaju: Tregoni se kush është Zoti i
qiejve dhe i tokës? (Ata s'dinë) Thuaj ti
vetë se Allahu (është Zoti i  tyre).
Thuaju: A, megjithëkëtë fakt, keni
adoptuar, në vend të Tij, ndihmëtarë që
s'kanë fuqi t'i sjellin vetes ndonjë dobi e

5 Kjo shprehje mund të përkthehet: 1. Zoti meriton të adhurohet dhe 2. Zëri i Zotit ngritet në
favor të vërtetësisë.
6 Ky është një fakt i pamohueshëm se të gjitha krijesat detyrohen të binden me hir a me pahir
para ligjeve të natyrës.
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as ta mbrojnë veten nga dëmi? Thuaju:
A, mund të jetë i barabartë i verbëri me
atë që sheh mirë, ose a janë të barabarta
errësirat dhe drita? A mos i keni
shoqëruar Allahut disa partnerë që
krijuan ca krijesa si krijoi Allahu, dhe
ato kri j esa u duken të ngjashme
njerëzve? Thuaju: Vetëm Allahu është
Krijues i të të gjitha krijesave dhe Ai
është Një dhe është i Plotëfuqishëm.7 

18. Ai e lëshon ujin (shiun) prej qiellit
(reve) e sipas madhësisë së tyre rrjedhin
rrëketë, kurse stuhia e ngre shkumën.
Dhe shkuma e ngjashme del edhe kur
shkrihet metali në zjarr për të përfituar
ndonjë ornament ose ndonjë mjet.
Kështu, Allahu illustron dallimin e të
vërtetës me të pavërtetën. Përsa i përket
shkumës, ajo hidhet si mbeturinë,
ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve
mbetet në tokë. Allahu ashtu i shpjegon
shembuj (që njerëzit të punojnë me
mend).8 

19. Atyre, që e dëgjuan Allahun e tyre, u
takon një sukses (një e mirë), dhe përsa
u përket atyre të cilët nuk e dëgjuan Atë,
do të  përpiqen të  shpëtohen nga
ndëshkimi duke dhënë si kompensim

7 Kurani i ka përdorur dy fjalë për të treguar kultin e Zotit: 1. Ahad dhe 2. vahid. Fjala e parë
tregon se Zoti është Një, kurse e dyta tregon vetëm të parin, pikë fillimi. Kjo tregon se Zoti
është burim i vërtetë prej nga burojnë të gjitha krijesat.
8 Në kohën e sprovave besimtarët e vërtetë tregojnë këmbënguljen e tyre dhe dalin besnikë në
rrugën e besimit, ndërsa ata që janë të dobët, largohen nga besimi dhe shkatërrohen.
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tërë atë pasuri që ekziston në tokë dhe
t'i shtohet një herë aq, po t'u takonte
atyre. Ata kanë në fatin e tyre një llogari
të rëndë dhe vendbanimi i tyre është
xhehenemi, dhe sa vendi i keq është ai
për banim!

20. Ai që e di se ligjërimi që u diktua
tek ti prej Zotit tënd është i vërtetë, a
mund të jetë si ai që është i verbër?
Mirëpo  këshillën e pranojnë vetëm ata
që kanë mend.

21. (D.m.th.) Ata që e plotësojnë besën
(konventën) e bërë me Allahun dhe nuk
e thyejnë atë 

22. Dhe ata që i lidhin ato relacione për
lidhjen e të cilave Allahu ka urdhëruar
dhe i frikësohen Zotit të tyre dhe i
frikësohen hesapit të keq,

23. Dhe ata që dalin të qëndrueshëm për
hir të pëlqimit të Zotit të tyre, dhe që
falin Namazin dhe shpenzojnë (në
rrugën e Allahut), fshehurazi a haptazi,
prej asaj që u kemi dhuruar Ne, dhe që
përpiqen t'i shlyejnë veprat e këqija me
anë të veprave të mira. Të tillë do të
ke n ë  s t r e h i mi n  e  kë n d s h ë m s i
shpërblim- 

24. Kopshte të amshueshme ku do të
hyjnë ata vetë dhe ata prej prindërve e
prej grave e prej fëmijëve të tyre, të cilët
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do të dalin fisnikë. Dhe ata do t 'i
vizitojnë engjëjt duke hyrë nga çdo derë
dhe u thonë:

25. Qofshit salam, sepse keni dalë të
qëndrueshëm! Vëreni, sa i shkëlqyer
është ky vendbanim!

2 6 .  D h e  a t a  q ë  t h y e j n ë  b e s ë n
(konventën) e bërë me Allahun pasi
njëherë e patën lidhur fuqimisht, dhe e
këpusin atë relacion për lidhjen e të cilit
Allahu ka urdhëruar dhe krijojnë
çrregullim nëpër tokë, të tillët janë ata
që do të kenë  mallkimin si shpërblim
dhe do të kenë një vendbanim të keq.

27. Allahu i fal furnizim me bollëk atij
kë do Ai, dhe ia kufizon atij kë do Ai.
Dhe këta  (mosbesimtarë)  j anë të
kënaqur me jetën e kësaj bote, kurse kjo
jetë e kësaj bote në krahasim me jetën e
Ahiretit nuk është tjetër vetëm se një
argëtim i përkohshëm.

28. Dhe ata që janë mosbesimtarë,
thonë: Përse nuk i zbriti (Muhammedit)
ndonjë Shenjë prej Zotit të tij? Thuaj:
Allahu e le atë të humbur,  për të cilin
vendos Ai,  dhe e përudh atë që i
drejtohet Atij me bindje të plotë.9 

29. (I përudh ata) Ata që e pranojnë

9 Ky është ligji i Zotit se Ai i tregon rrugë të drejtë vetëm atij që mundohet dhe përpiqet ta
gjejë, dhe e devijon nga rruga e drejtë atë që kthehet mbrapa.
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besimin dhe zemrat e të cilëve  mbushen
me qetësi duke e përkujtuar Allahun.
Dëgjoni! Vërtet, me të përkujtuar
Allahun qetësohen zemrat.10 

30. Ata që e pranojnë besimin dhe bëjnë
vepra të mira, do të kenë gëzim dhe
ardhëmëri të shkëlqyer.

31. Kështu (për një përfundim të tillë)
Ne të kemi dërguar ty te një popull, para
të cilit kanë kaluar shumë popuj, që t'u
recitosh atë që Ne të diktuam ty, sepse
a t a  e  m o h o j n ë  i n s p i r a c i o n i n
(frymëzimin) e Zotit të Mëshirshëm.
Thuaju: Allahu i Mëshirshëm është Zoti
im. S'ka Zot tjetër pos Tij. Vetëm Atij i
mbështetem unë dhe tek Ai është kthimi
im.

32. Dhe sikur të ishte i tillë Kurani që
me anën e të cilit mund të lëviznin
malet,11  ose me anën e të cilit mund të
plasej toka,12  ose mund të  bisedohej
me të vdekurit13  (ata prapë do të
dyshonin). Jo, por çështja e pranimit të
besimit të tyre është në dorën e Allahut.

10 Satisfaksioni i zemrës përfitohet vetëm me anë të të përkujtuarit të Allahut. Bota materiale,
pasuria, tregtia dhe fëmijët nuk mund t'i sjellin   zemrës satisfaksion të vërtetë. Pra, për ta pasur
një jetë të qetë dhe të gëzuar njeriu duhet gjithnjë t'i drejtohet Allahut e ta adhurojë Atë.
11 Fjala xhibal është shumësi i fjalës xhabel, do të thotë: kryetar i një fisi a një komuniteti,
njeriu i shkolluar dhe fatkeqësi e madhe (Akreb).
12 Toka do të ndahet në territore të ndryshme.
13 Shpirtërisht të vdekurit do të ringjallen e do ta përhapin mesazhin e Kuranit.
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A nuk e kanë të qartë besimtarët se
sikur të donte Allahu, Ai me siguri do t'i
përudhte të gjithë njerëzit! Dhe (o
Profet) ata që të përgënjeshtruan ty, do
të ballafaqohen vazhdimisht me ndonjë
të keqe që do t'i trokasë zemrat ose me
fatkeqësi që do ta rrethojë vendin
(shtëpitë) e tyre, derisa të vijë premtimi
i Allahut (triumfi i Mekkës). Vërtet,
Allahu nuk vepron përkundër premtimit
të Vet.

33. Vërtet, Profetët edhe para teje u
përqeshën. Mirëpo, Unë u dhashë afat
mosbesimtarëve, pastaj unë i shkatërova
ata. Vëreni,  sa i  tmerrshëm ishte
ndëshkimi im!

34. Pra, Ai që është mbikëqyrës i çdo
shpirti se çka ka përfituar ai (nuk është i
denjë të kërkojë llogari)? Dhe ata i
shoqëruan partnerë Allahut. Thuaju:
Tregomëni dhe i numëroni emrat e atyre
partnerëve (idhujve)! A do t'i tregoni
(njoftoni) Allahut atë për të cilën Ai nuk
ka dije në tokë, apo flisni vetëm fjalë
boshe? Jo, por, në realitet, dredhitë e
mosbesimtarëve u duken të zbukuruara,
dhe ata do të pengohen të përudhen.
Dhe askush s'mund ta përudhë atë që
Allahu e le të humbur.

35. Për ata (mosbesimtarët e tillë) ka një
ndëshkim në këtë jetë e ndëshkimi i
Ahiretit do të jetë edhe më i rëndë. Dhe
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ata s'do të kenë ndonjë mbrojtës që t'i
shpëtojë nga ndëshkimi i Allahut.

36. Shembulli i xhenetit që u është
premtuar besimtarëve fisnikë është se
në të do të rrjedhin lumenjt, frytet dhe
hija në të do të jenë të përhershme. I
tillë do të jetë përfundimi i atyre, që
janë besimtarë fisnikë, kurse përfundimi 
i  mosbes imtarëve  ësh të  z j a r r i  i
xhehenemit.

37. Dhe ata, që Ne u kemi dhënë Librin,
gëzohen për atë që ty të diktohet. Dhe
ka disa grupe14  prej grupazheve të
ndryshme që e mohojnë një pjesë të
këti j  dikt imi.  Thuaju: Unë jam i
urdhëruar vetëm ta adhuroj Allahun dhe
mos t'i shoqëroj partnerë Atij. Unë ju
thërras vetëm në drejtim të Tij dhe
vetëm Atij i drejtohem unë. 

38. Po ashtu, Ne e kemi zbritur këtë
Kuran si një urdhër të qartë. Dhe nëse ti
o dëgjues, shkon pas dëshirave të këqija
(të mosbesimtarëve), pasi të kanë ardhur
argumente të qarta, s'do të kesh as
ndonjë shok e as ndonjë mbrojtës prej
Allahut.

39. Vërtet, edhe para teje Ne i dërguam
shumë Profetë dhe atyre u dhamë gra e
fëmijë. Dhe nuk është e mundur për

14 Fjala Ahzab (grupe a parti) do të thotë të gjithë ata popujt tek te cilët  erdhi ndonjë Profet.
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ndonjë Profet të sjellë ndonjë Shenjë pa
lejen e Allahut. Dhe për çdo dekret
(tekdir) ka një afat të caktuar.

40. Allahu e shlyn atë çka do Ai, dhe e
stabilizon fort atë çka do Ai. Dhe
burimi i të gjitha dekreteve ekziston tek
Ai.

41. Dhe nëse Ne të mundësojmë ty ta
shohësh në jetën tënde një pjesë të atij
ndëshkimi që u premtojmë atyre (do ta
shohësh përfundimin e tyre), dhe po ta
marrim shpirtin tënd (pas vdekjes do të
informohesh rreth realitetit të atij),
sepse obl igimi yt  është vetëm ta
përcjellësh mesazhin Tonë, kurse detyra
Jonë është ta marrim hesapin.

42. A nuk e shohin ata se Ne jemi duke
e ngushtuar tokën nga të gjitha anët e
saj! Dhe Allahu gjykon, e s'ka kush që
mund ta ndërrojë gjykimin e Tij. Dhe
Ai është i shpejtë kur merr hesap.15 

43. Dhe ata që ishin para tyre bënin
dredhi (kundër Profetëve të tyre, por
dredhitë e tyre shkuan kot), por të bësh
plan efektiv është vetëm puna e Allahut.
Ai e di se çka bën çdo njeri, dhe
mosbesimtarët së shpejti do të marrin
vesh se kujt do t'i takojë shpërblimi i

15 Në një anë myslimanët i mposhtin vende të ndryshme e nga ana tjetër të rinjtë e familjeve të
mëdha po e përqafojnë fenë Islame.
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mirë i vendbanimit të Ahiretit.

44. Dhe ata që janë mosbesimtarë
thonë: Ti nuk je i dërguari i Zotit.
Thuaju: Allahu është dëshmitar i
mjaftueshëm midis meje e jush, edhe ai
është dëshmitar që e zotëron dijen e
Librit të Shenjtë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Ra. Ky është një Libër,
që Ne ta kemi diktuar ty që me urdhërin
e Allahut të tyre t'i nxjerrësh njerëzit
prej errësirave dhe t'i shpiesh ata në
dritë dhe në atë rrugë që është rruga e
Zotit të Fuqishëm dhe të Lavdërueshëm,

3. (D.m.th.) Në rrugën e atij Allah, të
cilit i takon gjithçka që ekziston në qiej
e gjithçka që ekziston në tokë. Dhe
është shkruar një ndëshkim i tmerrshëm
për ata mohues të vërtetësisë-

4. Të cilët i japin epërsi jetës së kësaj
bote në krahasim të jetës së Ahiretit,
dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e
Allahut dhe që dëshirojnë ta shohin atë
rrugë të shtrembër. Të tillë janë ata që
janë në gabim të hapur.

5. Dhe secilin Profet e dërguam (me

Kjo është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 53 ajete. Po edhe në këtë Sure ekziston
vazhdimësia e temave dhe e përmbajtjeve të Sureve të mëparshme. Siç kanë korrur sukses dhe
siç kanë triumfuar të gjithë profetët e mëparshëm, me gjithë këtë fakt se kanë qenë të bobët dhe
të pafuqishëm dhe se u ballafaquan me kundërshtime dhe me persekutime të mëdha, ashtu një
ditë H. Muhammedi s.a.v. do të triumfojë dhe do të ketë ngadhënjim kundër fuqive dhe forcave
idhujtare e të mosbesimtarëve. Kjo fitorje dhe triumf ishte dekretuar mu në atë kohë kur H.
Ibrahimi a.s. e kishte lënë H. Ismailin a.s. në Mekkë të pabanuar e të shkretë. Në fund të Sures,
u jepet një mesazh vërejtjedhënës mosbesimtarëve se ata së shpejti do të përkulen dhe do të
dorëzohen para Islamit.

SURE 14                                        IBRAHIM                                KAP. 13

448

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G13verlag.qps  22.06.03 17:28 PAGE 448 (1,1)



�� 	 ���1� �O��

�	��	�)! ���

��� � &*� +	 � ��/ 	

#�+ �	 , ���
�� P��

� �� ���*7� �; ��

��" ��

��,!�� �- 	+ 	���


.� ��/ '� �;����

�01 ���2�^	 3	4

* ��	 �5 �6 �	 � �7

� �# � �' 8m 79

	����������

�� ��] � �:	�� �

8�$

diktim) në gjuhën e popullit të vet me
qëllim që t'u shpjegojë qartë (predikimet
Tona). Mandej, kë do Allahu e le të
humbur, dhe e përudh atë, kë do Ai.
Dhe Ai është i Plotfuqishëm dhe i Urte.1

 
6. Dhe (para teje) Ne e patëm dërguar
Musain  me Shenj a t  Tona  dhe  e
urdhëruam: Nxirre popullin tënd nga
errësirat në dritë dhe përkujtoju atyre
ditët e Allahut (të mirat dhe ndëshkimet
e Allahut)! Vërtet, në këtë ka shumë
Shenja për çdo person të durueshëm dhe
mirënjohës.

7. Dhe kujtoje kohën kur Musai i tha
popullit të tij: O populli im, kujtojeni të
mirën e Allahut që Ai bëri ndaj jush,
kur Allahu ju shpëtoi juve nga Faraoni e
nga populli i tij,  që ju jepnin dënime të
rrepta; i vrisnin bijtë tuaj dhe i mbanin
të gjalla gratë tuaja. Këtu qëndronte një
sprovë e madhe për ju prej Zotit tuaj.

8. Dhe kujtojeni kohën kur Zoti juaj me
anë të Profetëve, deklaroi: O njerëz,
nëse do të bëheni mirënjohës, Unë me
siguri do t'ju dhuroj më shumë, por nëse
do të dilni mosmirënjohës, atëherë ta
dini se ndëshkimi Im është shumë i
rëndë.

�

1 Ajeti nuk tregon se mesazhi i Profetit të Shenjtë ishte vetëm për arabët, sepse ka shumë ajete
që tregojnë qartë se misioni i Profetit të Shenjtë është për tërë njerëzimin e jo vetëm për arabët
(7:159 dhe 34:29).
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9. Dhe Musai popullit të vet i tha: Nëse
ju dhe të gjithë ata që janë në tokë
mohoni, atëherë ta dini se ju s'mund t'i
bëni dëm Allahut. Vërtet, Allahu është i
Vetëmjaftueshëm dhe i Lavdërueshëm.

10. A, nuk ju kanë arritur lajmet
tronditëse të atyre që ishin para jush, si
populli i Nuhit, i Adit, i Thamudit dhe i
a tyre  që e rdhën pas tyre? Ata u
shkatërruan ashtu si askush s'di për ta,
përveç Allahut. Profetët e tyre erdhën
tek ata me Shenja të qarta, mirëpo ata
nuk i dëgjuan dhe thanë: Ne nuk e
besojmë atë (mësim) me të cilin jeni
dërguar ju, dhe me të vërtetë ne jemi në
një dyshim trishtues lidhur me atë për të
cilën po na thërrisni ju.

11. Profetët e tyre thanë: A, dyshoni
lidhur me Allahun, i cili është Krijuesi i
qiejve dhe i tokës? Ai ju thërret që t'ju
falë mëkatet tuaja dhe t'ju japë afat deri
në një kohë të caktuar. Ata thanë: Ju
jeni njerëz si ne, ju dëshironi të na
largoni neve nga ata (idhujt), të cilët i
adhuronin të parët tanë. Pra, (nëse jeni
të vërtetë) sillna ndonjë argument të
prerë.2 

12. Profetët e tyre u thanë: Ne pa

�

�

2 Ajeti nuk do të thotë se Allahu i fal vetëm disa mëkate, por ai do të thotë se ka mëkate që
kanë lidhje me njerëz e që nuk falen, derisa njeriu të mos kërkojë falje prej atyre njerëzve ndaj
të cilëve ai bëri ndonjë mëkat.
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dyshim jemi njerëz si ju, por Allahu ja
fal dhuntinë e Tij atij të cilin e do Ai
prej robëve të Tij. Dhe nuk është e
mundur për ne t 'ju sjellim ndonjë
argument pa lejen e Allahut. Dhe
besimtarët duhet të kenë mbështetje
vetëm në Allah.

13. Dhe përse të mos kemi mbështetje
në Allah kur Ai vetë na udhëhoqi drejt
rrugëve tona të përshtatshme? Dhe, ne
me siguri ,  do të durojmë e do të
përballojmë çdo mundim e brengë që na
jepni neve. Pra, ata që i mbështeten
Allahut, duhet që gjithnjë t'i mbështeten
vetëm Atij.

14. Dhe ata që nuk e pranojnë besimin,
Profetëve të tyre u thanë: Ne me siguri
do t'ju dëbojmë juve nga vendi ynë ose
ju domosdo do të ktheheni në fenë tonë.
Atëherë, Zoti i atyre (Profetëve) u diktoi
atyre: Ne me siguri do t'i shkatërrojmë
mizorët.

15. Dhe Ne, pas shkatërrimit të tyre, do
t'ju vendosim në vend. Ky (premtim)
është për atë, që frikësohet nga pozita
I m e  d h e  q ë  f r i k ë s o h e t  n g a
paralajmërimet e Mia alarmuese.3 

16. Dhe ata (Profetë) bënë lutje për

�

3 Kurani në lidhje me Qenien e Zotit e ka përdorur përemrin në dy numra, në numrin njëjës e në
atë të shumësin. Kur është fjala për fuqinë dhe madhështinë e Zotit, përdoret numri shumës,
dhe kur është fjala për vetëmjaftueshmërinë dhe pavarësinë e Tij, përdoret numri njëjës.
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fitoren e tyre, dhe si rezultat i kësaj çdo
armik kryelartë e rebel pësoi dështim e
u shkatërrua.

17. Dhe pas këtij ndëshkimi të kësaj
bote, ai do të ketë edhe ndëshkimin e
xhehenemit ku do t'i jepet për të pirë ujë
i valuar dhe i përzierë me qelb.

18. Ai do ta pijë hurba-hurba dhe nuk
do të mund ta përpijë lehtë. Dhe atij i
vjen vdekja nga të gjitha anët, por ai
nuk do të vdesë. Dhe, pos kësaj, ai do të
ketë edhe një ndëshkim të ashpër.

19. Shembulli i veprave të atyre, që e
mohuan Zotin e tyre, është si hiri, të
cilin një erë e furishme në një ditë të
stuhishme e shkapërderdh.  Asnjë pjesë
prej veprave të tyre (që kanë bërë për
ardhmërinë e tyre) nuk do t'u vijë në
dor ë .  K y ë sh t ë ,  me  t ë  vë r t e t ë ,
shkatërrimi i plotë.

20. A nuk e sheh ti, o dëgjues, se Allahu
i krijoi qiejt e tokën me urtësi? Nëse do
Ai, mund t'ju shkatërrojë juve dhe të
sjellë një krijesë të re (në vend tuaj).

21. Dhe një gjë e tillë s'është vështirë
për Allahun.

22. Dhe ata (të gjithë njerëzit) do të
prezantohen para Allahut, atëherë ata që
konsideroheshin të dobët, do t'u thonë
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arrogantëve: Vërtet, ne ishim ndjekësit
tuaj, pra a mund të na largoni pak nga
ndëshkimi  i  Al lahut?  Ata  do  të
përgjigjen: Po të na tregonte neve
Allahu rrugën e drejtë, ne me siguri do
t'ju udhëzonim edhe juve. Tani,  është
njësoj për ne si të vajtojmë ose të
shprehim durim, se s'ka rrugë shpëtimi
për ne.

23. Dhe kur do të jetë gjykuar e tërë
çështja, shejtani do t'u thotë njerëzve:
Allahu ju pat bërë një premtim të
vërtetë, kurse edhe unë ju premtoja por
kurrë nuk e plotësova premtimin tim.
Unë nuk pata kurrfarë fuqie ndaj jush
pos se ju ftova (në rrugën e gabuar) e ju
m'u përgjigjët. Pra, mos më qortoni
mua, por qortoni veten. Unë s'mund t'ju
ndihmoj, as ju s'mund t'më ndihmoni
mua. Unë e mohoj praktikën tuaj që më
bëtë partner të Allahut. Allahu do të
thotë: Mizorët do të kenë një ndëshkim
të dhembshëm.

24. Dhe ata që do të kenë pranuar
besimin dhe do të kenë bërë vepra të
mira, do të vendosen me urdhërin e
Allahut në xhenete ku po rrjedhin
lumenj e ku do banojnë ata. Aty lutja
(dhurata) e tyre për njëri-tjetrin do të
jetë vetëm Salam - Qofsh paqe!

25. A nuk e vërejte, o lexues, se si
Allahu e paraqet shembullin e fjalës së

�
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mirë (Kuranit) se ajo është si pema e
mirë, rrënjet e së cilës janë ngulur
fuqimisht (në tokë), kurse degët e saj
arrijnë deri në qiell.4 

26. Dhe ajo me urdhërin e Zotit të vet
jep frutin e saj në të gjitha kohërat.
Ashtu  Allahu i parashtron shembujt për
njerëzit që të këshillohen.

27. Dhe shembulli i fjalës së keqe është
si pema e keqe, të cilën toka e ka
shkulur  me gj i thë  r rënjë  dhe  që
s'qëndron dot (në një vend).

28. Allahu me anë të asaj fjale të mirë e
të  qëndrueshme (Kurani t ) ,  u  fa l
besimtarëve qëndrim të paluhatshëm në
këtë jetë e në Ahiret, dhe Allahu i
shkatërron mizorët (nuk i përudh ata).
Dhe Allahu bën atë që do Ai.

29. A nuk e ke parë, o lexues, gjendjen
e  a t y r e  q ë  d u k e  e  s h p r e h u r
mosmirënjohjen, e ndërruan dhuntinë e
Allahut në mosbesim dhe u shkatërruan
vetë dhe popullin e vet e sollën në
shtëpinë e shkatërrimt, 

30. Në xhehenem ku do të digjen dhe sa
i shëmtuar është ai vend!

�

4 Ajeti tregon qartë se vetëm Islami do të jetë feja e lulëzuar dhe e dobishme për tërë njerëzimin
në të gjitha epokat e jetës njerëzore. Do të linden në të njerëz të devotshëm e të dëlirë. Po ashtu
mësimet dhe principet e Kuranit gjithnjë do t'u sjellin dobi njerëzve të të gjitha kohërave, që do
t'i zbatojnë praktikisht. Pra, mësimet e Islamit janë aq të dobishme dhe të epshme që u
përshtaten të gjithë njerëzve të të gjitha kohërave.
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31. Dhe ata i kanë caktuar partnerë
Allahut që t'i devijojnë njerëzit nga
rruga e Tij. Thuaju: Kënaquni për një
kohë të shkurtër, mandej udhëtimi juaj
do të jetë në drejtim të zjarrit.

32. Robëve të Mi, të cilët e pranuan
besimin, thuaju: Të falin Namazin dhe
të shpenzojnë fshehtazi a haptazi prej
asaj (pasurie) që u kemi dhënë Ne, para
se t'u vijë ajo ditë kur nuk do të ketë as
shitblerje e as nuk do të sjellë kurrferë
dobie  miqësia e dikujt.

33. Allahu është Ai i cili i krijoi qiejt e
tokën dhe duke e lëshuar ujin nga retë,
krijoi frute të llojllojshme për ushqimin
tuaj. Dhe Ai i vuri në shërbimin tuaj
anijet që lundrojnë në det me urdhërin e
Tij, po ashtu në shërbimin tuaj i vuri
lumenjtë.

34. Dhe Ai në shëbimin tuaj e vuri edhe
diellin dhe hënën, të dy në mënyrë
konstante i kryejnë funksionet e tyre.
Dhe Ai i vuri në shërbimin tuaj edhe
natën dhe ditën.

35. Dhe Ai ju dhuroi gjithçka që keni
kërkuar prej Tij, dhe nëse përpiqeni t'i
numëroni të mirat e Allahut, nuk do të
mund t'i numëroni kurrë. Vërtet, njeriu
ë s h t ë  s h u m ë  i  p a d r e j t ë  d h e
mosmirënjohës.
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36. Dhe kujtojeni kohën kur Ibrahimi
(duke e lutur Zotin) tha: O Zoti im bëre
këtë qytet të paqes dhe më ruaj mua dhe
fëmijët e mi nga adhurimi i idhujve,

37. O Zoti im, ata i devijuan shumë
njerëz nga rruga e drejtë. Pra, kush më
ndjek mua, ai ka lidhje me mua dhe
kush nuk më dëgjon, unë Të lutem Ty
që ta falësh atë, sepse Ti, me të vërtetë,
fal shumë dhe Je i Mëshirshëm!

38. O Zoti  ynë, Unë një pjesë të
pasardhësve të mi e vendosa në një
luginë5  të pabanuar afër Shtëpisë Sate
të Shenjtë. O Zoti Ynë, i vendosa aty që
të falin Namazin. Pra, bëj që zemrat e
njerëzve të anohon nga ata dhe furnizoi
ata me frute të llojllojshme që ata të
shprehin mirënjohje,6 

39. O Zoti ynë, Ti me të vërtetë e di atë
çka mbajmë të fshehtë dhe atë çka
zbulojmë. Dhe asgjë në tokë e në qiell
s'mund të jetë e fshehtë prej Allahut.

40. Të gjitha lavdërimet i takojnë
Allahut, i cili me gjithë pleqërinë time
më fali Ismailin dhe Is-hakun. Vërtet,
Zoti im i dëgjon shumë lutjet (dhe
përgjigjet).

5 Fjala është për vendosjen e Ismailit e të Haxheres nga Ibrahimi në një vend të shkretë e të
pabanuar ku gjendet sot Mekka.
6 Kjo lutje e Ibrahimit u realizua në personin e Profetit të Shenjtë. Atë vend e vizitojnë miliona
e miliona njerëz dhe aty gjenden fruta e perime të llojllojshme.
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41.  O Zoti  im,  më bëj  mua  dhe
pasardhësit e mi që të falim Namazin! O
Zoti im, më prano lutjen time!

42. O Zoti ynë, më fal mua dhe prindërit
e mi dhe të gjithë besimtarët ditën ku do
të bëhet hesapi!

43. Dhe mos mendo, o lexues, se Allahu
është i paditur ndaj asaj (tiranie) që
bëjnë mizorët. Ai vetëm është duke u
dhënë afat deri në ditën kur sytë e tyre
do të shtangen.

44. Kur do të vraponin me frikë e duke i
ngritur lart kokat e tyre, shikimet e tyre
nuk do t'u kthehen më, dhe zemrat e tyre
do të jenë të zbrazëta (nga shpresat).

45. Dhe alarmoi njerëzit për ditën kur
ndëshkimi i premtuar do t'u vijë atyre,
dhe kur keqbërësit (mizorët) do të
thonë: O Zoti ynë, na jep afat për një
kohë të shkurtër që ta pranojmë thirrjen
Tënde dhe t'i pasojmë Profetët. Ai
(Zoti) do t'u thotë: A nuk përbetoheshit
më parë se kurrë nuk do të pësoni rënie?

46. Kurse ju banonit në vendbanimet e
atyre që e tepruan ndaj vetes, dhe ju e
kishit marrë vesh se si u sollëm Ne ndaj
atyre! Dhe Ne i kemi ilustruar qartazi
për ju të gjithë shembujt.

47. Dhe ata bënë dredhi (sa kanë pasur

�
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fuqi)  dhe u dhanë formë praktike
dredhive të tyre, mirëpo të gjitha
dredhitë e tyre janë të ruajtura tek
Allahu, dhe sadoqë dredhia e tyre është
aq e madhe sa që me anën e së cilës
mund të shkulen edhe malet.

48. Pra, mos mendo ti, o lexues, se
Allahu do të sillet ndryshe nga premtimi
i Tij që bëri me Profetët e Tij. Vërtet,
Allahu është i Plotfuqishëm dhe është
Zoti i hakmarrjes.

49. Ajo ditë patjetër do të vijë kur toka
do të ndërrohet në një formë tjetër, po
ashtu edhe qielli. Atëherë ata do të
paraq i t en  tek Al lahu  Nj ë  dhe  i
Plotfuqishëm.7 

50. Dhe atë ditë ti do t'i shohësh fajtorët
të lidhur me pranga.

51. Petkat e tyre do të jenë të zeza
sikurse janë nga katrani, kurse fytyrat e
tyre do t'i mbulojë zjarri i xhehenemit.

52. Ashtu do të ndodhë me qëllim që
Allahu t'i japë shpërblim secilit sipas
asaj që e përfitoi ai. Vërtet, Allahu është
i Shpejtë kur merr hesap.

53. Ky (Kurani) është një mesazh

7 Me rrënimin e Mekkës dhe me stabilizimin e Islamit si forcë e madhe u krijua një univers i ri.
U zhduk sistemi i vjetër e u paraqit një sistem i ri.
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(këshillë) i hapët për njerëzit dhe
qëllimi i këtij mesazhi është  që njerëzit
të alarmohen (nga ndëshkimi vijues),
dhe që ta dinë se  Allahu është Ai që
është Një, është Zoti i vërtetë dhe që
njerëzit e ditur ta pranojnë këshillën.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Ra.1  Këto janë ajetet e
Librit të Përsosur e të Kuranit të hapët.

3. Shpeshherë edhe mosbesimtarët do të
shprehin dëshirë: sikur të ishin edhe  ata
të bindur (mysliman).2

4. Lëri ata në gjendjen e tyre. Le të hanë,
të pinë dhe të kënaqen për një kohë të
shkurtër,  dhe shpresat e tyre të kota le t'i
mashtrojnë ata. Pra, së shpejti do ta
realizojnë (realitetin).

5. Dhe Ne kurrë nuk kemi shkatërruar
asnjë vendbanim por vetëm se ishte
dekretuar më parë (pas vërejtjeve të
shumta).

�

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 100 ajete. Në sure Ibrahim është
treguar se profetët e mëparshëm kanë triumfuar vetëm me ndihmën e Allahut, pa mjete
materiale. Në këtë Sure shtjellohet tema e fuqisë së Fjalës së Allahut dhe është përmendur se
nuk është punë e lehtë të trillosh ndonjë ligjërim në emër të diktimit Hyjnor dhe se pohuesi fals
e gënjeshtar nuk mund t'i shpëtohet dot ndëshkimit të Allahut. Në këtë Sure, Allahu premton për
ruajtjen e Kuranit. Një premtim i tillë nuk është bërë lidhur me asnjë libër Hyjnor të
mëparshëm.
1 Unë jam Allah që shoh mirë.
2 Kështu disa mosbesimtarë e kanë shprehur dëshirën e tyre në kohën e Profetit të Shenjtë.

KAP XIV
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6. Asnjë popull s'mund të shpëtojë nga
afati i shkatërrimit të vet e as ta shtyjë
për më vonë.

7. Dhe ata thanë: O ti të cilit i është
zbritur ky Kuran, me të vërtetë je njeri i
çmendur,

8. Përse nuk na sjell engjëjt, nëse je i
vërtetë?

9. A nuk e dinë ata se Ne nuk i dërgojmë
engjëjt, por sipas nevojës reale, dhe kur
N e  i  d ë r g o j m ë  a t a ,  a t ë h e r ë
mosbesimtarëve nuk u jepet afat.

10. Vërtet, Ne e kemi zbritur këtë
(Dhikr) Kuran, dhe Ne me të vërtetë do
ta ruajmë atë.3 

11. Dhe Ne edhe para teje i kemi dërguar
Profetë në mesin e  popujve më të
hershëm.

12. Dhe ata talleshin me cilindo Profet
që vinte tek ata.

13. Kështu Ne e kemi gdhendur këtë
hobi (tallje ndaj Profetëve) në zemrat e
fajtorëve.

14. Ata nuk e besojnë këtë (Kuran a
Muhammed s.a.v.s.), kurse syneti i

3 Sipas këtij premtimi Zoti e ka ruajtur Kuranin në të gjitha kohërat dhe do ta ruajë deri në
Kiamet.
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Allahut (ligji i Allahut) ndaj popujve më
të hershëm është i provuar (si u dënuan
dhe u shkatëruan).

15. Dhe sadoqë Ne u hapnin atyre
ndonjë derë qiellore dhe (të cilën duke e
shfrytëzuar) ata ngjiteshin lart (që të
shikonin me sytë e tyre ndonjë shenjë
për vërtetimin e profetit)

16. Prapë do të thoshin: Janë të lëbyrtë
sytë tanë (me dehje),  ose jemi të
magjepsur.

17. Dhe Ne me të vërtetë kemi krijuar në
qiell galaksione yjesh, dhe qiellin e kemi
bërë të zbukuruar për shikuesit.

18. Dhe Ne e kemi ruajtur atë nga çdo
shejtan i mallkuar.4 

19. Por, nëse dikush dëgjon tinëzisht
ndonjë pjesë të diktimit (vahjit) dhe e
përhap duke e shtrembëruar atë, atë e
ndjek një flakë e zjarrtë.5 

20. Dhe Ne e kemi shtruar tokën dhe në
të i kemi vendosur malet e qëndrueshme
dhe kemi mbjellë në të çdo bimë të
nevojshme.6 

�

4 Fjala shejtan në këtë ajet është përdorur për ata mosbesimtarë të cilët tentojnë t'i shqetësojnë
dhe t'i trazojnë besimtarët.
5 Vjedhja e Fjalës së Zotit nënkupton aktin mashtrues të atyre të cilët i mashtrojnë njerëzit duke
e deformuar kuptimin e ndonjë ajeti të Kuranit. Po ashtu, fjala qiell në këto ajete përfaqëson
sistemin shpirtëror e jo qiellin fizik, sepse vjedhja e fjalëve të Zotit nuk ka kurrfarë lidhje me
qiellin fizik.
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21. Dhe në tokë për ju Ne i kemi krijuar
edhe mjetet e jetesës, gjithashtu edhe për
ato krijesa të cilat ju nuk i furnizoni.

22. Dhe nuk ka gjë, por Ne i posedojmë
thesaret e saj, mirëpo Ne nuk zbresim
ndryshe, vetëm sipas një mase të
caktuar.

2 3 .  D h e  N e  i  l ë s h o j m ë  e r ë r a t
mbarësuese,  me anën e të cilave Ne e
lëshojmë ujin prej reve, mandej ne ju
dhamë atë ujë ta pini, dhe ju vetë nuk
jeni në gjendje ta rezervoni atë (por Ne e
rezervojmë për ju).

24. Pa dyshim, Jemi Ne që ngjallim dhe
shkaktojmë vdekje, dhe vetëm Ne do të
jemi trashëgimtarë të çdo gjëje.

25. Dhe Ne i njohim ata të cilët ishin
para jush dhe ashtu i njohim edhe ata që
do të vijnë.

26. Vërtet, Zoti yt do t'i tubojë të gjithë
ata.  Vërtet,  Ai është i  Urtë dhe i
Gjithëdijshëm.

27. Dhe Ne, me të vërtetë, e krijuam
njeriun nga balta tingëllonjëse, prej
baltës së zezë, trajta e së cilës ishte
ndryshuar.7 

6 Tokës i nevojtet ujë që të bëhet pjellore, prandaj Zoti i krijoi malet që janë burim ujërash.
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28. Dhe më parë Ne i krijuam xhinët
prej erës së nxehtë zjarri.8 

29. Dhe kujtoje kohën kur Zoti yt
engjëjve u tha: Unë jam duke krijuar një
njeri prej baltës tingëllonjëse, prej baltës
së zezë, trajta e së cilës është ndryshuar.

30. Pra, kur ta përsos atë dhe të fryj në të
Fjalën Time, atëherë ju të gjithë për hir
të tij i bëni sexhde (Allahut).9 

31. Pra, të gjithë engjëjt ranë në sexhde,

32. Pos Iblisit. Ai refuzoi të jetë ndër ata
që i bëjnë sexhde (që i binden vetëm
Allahut).10 

33. Allahu tha: O Iblis, çka ngjau me ty
që nuk bëhesh ndër ata që i bëjnë sexhde
(që i binden Allahut)?

34. Ai u përgjigj: Unë s'jam i atillë që të
bëj sexhde për hir të atij njeriu, të cilin e

7 Krijimi i njeriut nga Salsali (balta tingëllojnëse) nënkupton se ai është krijuar me aftësinë e të
folurit. Kjo do të thotë se njeriut i është dhuruar fuqi ta pranojë zërin qiellor, dhe kjo është ajo
aftësi që e lartëson atë prej të gjitha krijesave. Ai është edhe Masnun (i derdhur në një trajtë të
përsosur). Ajeti hedh dritë mbi procesin gradual të krijimit të njeriut.
8 Ajeti tregon se xhinët e kanë natyrën e zjarrtë e jo që janë të krijuar prej zjarrit.
9 Disa komentatorë e kanë përkthyer këtë ajet se i bëni sexhde Ademit. Një përkthim i tillë është
kundër mësimeve të Kuranit. Ajeti do të thotë se si Ademi që e adhuron vetëm Një Zot,
adhurojeni edhe ju Zotin dhe i bëni sexhde Atij. Sexhde nuk i bëhet askujt pos Allahut. Këtu
fjala sexhde ka kuptimin e bindjes. Pra, ajeti do të thotë: binduni para Ademit, i parnoni
këshillat dhe udhëzimet e tij.
10 Urdhëri për të bërë sexhde për hir të Ademit është për të gjitha krijesat e jo vetëm për engjëjt.
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krijove prej baltës tingëllonjëse, baltës
së zezë, së cilës i është ndryshuar trajta.

35. Zoti tha: Nëse mendon kështu,
atëherë dil nga ky vend, sepse ti je i
mallkuar,11 

36. Dhe mbaje mend se mallkimi im do
të të  përcjel lë ty deri  në Ditën e
Kiametit.

37. Iblisi tha: O Zoti im, më jep afat deri
në atë ditë kur do të ringjallen12  ata të
gjithë!

38. Zoti tha: Ti je ndër ata të cilëve u
është dhënë afat,

39 .  Der i  në  d i t ën  e  caktuar  ( t ë
përmendur lart).

40. Iblisi tha: O Zoti im, meqenëse Ti
më le të humbur, unë do t'ua zbukuroj
paudhësinë njerëzve në botë, dhe unë me
siguri do t'i devijoj ata nga rruga e
drejtë,

41. Pos robëve Tu të sinqertë.

42. Zoti tha: Kjo është detyra Ime t'u
tregoj njerëzve rrugën e drejtë..

11 Nga fjala xhenet nuk duhet kuptuar se është fjalë për xhenetin (Parajsë), sepse shejtani
s'mund të hyjë në xhenet. Pra, kjo tregon vendin (që ishte i bukur) ku jetonte Ademi.
12 D.m.th deri në ringjalljen e tyre shpirtërore.
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43. Ti kurrë nuk do të kesh sukses
kundër robëve të Mi të sinqertë, përveç
atyre që do të pasojnë ty.

44. Dhe, vërtet ,  xhehenemi është
vendbanimi i premtuar për të gjithë ata
(që do të pasojnë ty).

45. Ai (xhehenemi) ka shtatë13 dyer dhe
secila derë ka një pjesë të caktuar për
mosbesimtarët.

46. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të
vendosen në një vend plot kopshte e
burime.

47. Do t'u thuhet: Hyjni paqësisht e pa
frikë në të.

48. Dhe Ne do të largojmë nga zemrat e
tyre çfarëdo inati, e kështu ata duke u
bërë vëllezër, do të rrinë ballë për ballë
njëri-tjetrit nëpër fronet e xhenetit.14 

49. Aty nuk do t'i mposhtë lodhja e as
nuk do të dëbohen prej tij (xhenetit). 

50. O Profet, tregoju robëve të Mi se
Unë jam shumë mëkatfalës dhe i
Mëshirshëm,

13 Numri shtatë a shtatëdhjetë në gjuhën arabe nuk shpreh ndonjë numër specifik, por shpreh
përsosmërinë e diçkaje.
14 Ajeti tregon se do të hynë në Xhenet vetëm ata persona  që s'kanë inat e zili ndaj vëllezërve të
tyre.
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51. Dhe se edhe ndëshkimi Im është
shumë i ashpër.

52. Dhe tregoju rreth mysafirëve të
Ibrahimit,

53. Kur erdhën tek ai e i thanë: Qofsh
Salam! E ai u tha: Ne po frikësohemi
nga ardhja juaj.15 

54. Ata thanë: Mos u frikëso, ne erdhëm
të të japim ty një lajm të gëzuar rreth një
djali të ditur.

55. Ai tha: A më jepni mua këtë lajm të
gëzuar me gjithë këtë fakt se pleqëria më
ka rrethuar? Pra, më tregoni se në bazë
të kujt po ma jepni këtë lajm të gëzuar!

56. Ata thanë: Ne, me të vërtetë, të kemi
dhënë ty lajm të vërtetë, pra mos u
dëshpro!

57. Ai tha: (Si mund të dëshprohem unë)
Askush s 'mund të dëshprohet nga
mëshira  e  Al lahut  të  ve t ,  pos  të
paudhëve!

58. Ai tha: Tani më tregoni qëllimin e
v ë r t e t ë   t ë  a r d h j e s  s u a j ,  o  j u
mesazhsjellës!

59. Ata thanë: Ne jemi dërguar te një

15 Këta mysafirë ishin engjëjt e Zotit që erdhën t'i japin lajm rreth një katastrofe.
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popull fajtor (që ta shkatërrojmë atë). 

60. Pos ndjekësve të Luti t.  Do t 'i
shpëtojmë të gjithë ata,

61. Përveç gruas së t i j .  Ne kemi
dekretuar që ajo të mbetet ndër të
dënuarit.

62. Dhe kur mesazhsjellësit erdhën te
Luti dhe te ndjekësit e tij,

63. Ai tha: Vërtet, ju jeni njerëz të huaj.

64. Ata thanë: Vërtet, ne kemi ardhur tek
ti me atë  lajm (rreth ndëshkimit) të cilin
këta e shikonin me dyshim.

65. Dhe ne të kemi sjellë ty lajm të
sigurtë, dhe pa dyshim ne jemi të vërtetë.

66. Pra, ik me gjithë familjen tënde në
pjesën e fundit të natës dhe ti duhet të
rrish mbrapa tyre, dhe askush nuk duhet
të shikojë mbrapa dhe vazhdoni të ecni
në atë drej t im për të cil in jeni të
urdhëruar!

67. Dhe Ne i kumtuam qartazi Lutit këtë
dekret, se me të aguar dita do të këputen
rrënjët e tyre.

68. Dhe banorët e qytetit erdhën te Luti
të gëzuar (se kanë zënë Lutin).
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69. Ai (Luti) tha: Këta janë mysafirët e
mi, pra mos më turpëroni mua (duke i
frikësuar ata)!

70. Dhe frikësoheni nga Allahu dhe mos
më çnderoni mua!

71. Ata thanë: A nuk të kemi ndaluar ty
që të mos i presësh të huajt?

72. Luti tha: Këto janë bijat e mia (të
cilat janë garantim i mjaftueshëm), nëse
jeni duke bërë diçka (kundër meje).

73. Pasha jetën tënde, o Profet, këta
(armiqt e tu)  enden në dehjen e tyre.

74. Atëherë, ndëshkimi (i premtuar) i
zuri ata fill pas agimit.

75. Ne e rrotulluam vendbanimin e tyre
dhe lëshuam mbi ta shi gurësh.

76. Vërtet, në këtë ka shumë Shenja për
ata që e shfrytëzojnë mendjen e tyre (për
kërkimtarët).

77. Dhe ai vendbanim gjendej buzë
rrugës kryesore (nuk ishte ndonjë
vendbanim i panjohur).16 
78. Vërtet, në këtë ngjarje ka një Shenjë
për besimtarët.

16 Fjala është për rrugën që e lidh Arabinë me Sirinë. Edhe sot është në përdorim.
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79. Po ashtu, edhe populli i Ejkës17 
ishte mizor.

80. Pra, edhe atë e shkatërruam Ne. Dhe
këto dy vende gjendeshin në një rrugë
kryesore.18 

8 1 .  D h e  p o p u l l i  i  H i x h r i t 19  i
përgënjeshtroi Profetët.

82. Dhe Ne u kemi dhënë Shenjat Tona,
mirëpo ata iu shmangen atyre.

83. Dhe ata i ndërtonin shtëpite duke
gdhendur malet dhe jetonin në paqe.20 

84. Mirëpo, ndëshkimi i zuri ata herët në
mëngjes.

85 .  Dhe  t ë  g j i t ha  pasur i t ë  që  i
grumbullonin nuk u sollën kurrfarë
dobie.

86. Dhe Ne nuk i krijuam qiejt e tokën
dhe gjithçka që ekziston në mes të këtyre
të dyjave, veçse me urtësi. Dhe, pa
dyshim, ai çast (i premtuar) do të vijë.

17 Populli i Ejkës është emri i dytë i popullit të Profetit Shuejb.
18 Rruga që e lidhte Azinë me Egjiptin nuk qarkullon më, por gjurmët e saj shihen edhe sot e
kësaj dite.
19 Hixhri quhet ai vend ose kala rreth së cilës ka mur gurësh. Ky vend gjendej në mes të
Tabukut e të Medinës. Këtu banonte fisi i Thamudit, tek i cili erdhi Profeti Salih. Siç duket ai
ishte qytet i ndërtuar prej mureve të gurit.
20 Ajeti tregon se fisi i Thamudit qe i civilizuar, i fuqishëm dhe i pasur.
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Pra, përmbahu mirë kundër teprimeve të
tyre!

87. Vërtet, Zoti yt është Krijuesi i
përkryer dhe i Gjithëdijshëm.

88. Dhe Ne, me të vërtetë, të kemi dhënë
ty shtatë21  ajetet  përsëritëse dhe
Kuranin madhështor.

89. Mos e sheh me sy të hapur atë me
çka  Ne i pajisëm disa prej tyre e as mos
u  brengos për ata (për shkatërrimin e
tyre),  ndërsa ndaj besimtarëve tregohu i
butë dhe i përulur.

90. Dhe thuaj: Unë jam vetëm një
alarmues i hapët.

91 .  Sepse Ne kemi dekre tuar  t ' i
ndëshkojmë ata, që janë ndarë në grupe.

9 2 .  A t a  q ë  K u r a n i n  e  q u a j t ë n
përmbledhje gënjeshtrash (e copëtuan
Kuranin).

93. Pra, pasha Zotin tënd, Ne me siguri
do t'i pyesim të gjithë ata 

94. Rreth asaj që bënin ata.

95. Pra, përcille haptazi atë (mesazh) për
të cilin je urdhëruar, dhe largohu prej

21 Fjala është për kaptinën e parë Al-Fatiha të Kuranit, sepse ajo lexohet shumë. Kjo ka shtatë
ajete.
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idhujtarëve.

96. Ne me të vërtetë do të të ruajmë ty
nga sherri i atyre që tallen me Profetët.

97. Të cilët e krijuan një zot tjetër
përveç Allahut. Mirëpo, së shpejti ata do
ta shohin rezultatin e kësaj.

98. Dhe Ne, me të vërtetë, dimë se
gjoksi yt ndien ngushtësi për shkak të
asaj që thonë ata.

99. Pra, ti duke e lavdëruar Atë, duhet ta
glorifikosh Allahun tënd dhe bëhu ndër
ata që i binden Atij.

100. Dhe vazhdo ta adhurosh Zotin tënd
derisa të vjen ty vdekja (të kesh besim të
sigurt).
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. (O ju mosbesimtarë) Dekreti i Allahut
është gati të afrohet, pra mos kërkoni me
ngutësi ardhjen e tij. I Shenjtë është Ai
dhe është lart në krahasim të atij shirku
(adhurimi i zotave falsë) që bëjnë ata.1
 
3. Ai me urdhërin e Tij i dërgon engjëjt
tek ata robë të Vet me Shpirt in e
Shenjtë, të cilët i do Ai dhe u thotë:
Alarmojeni popullin dhe tregojini se s'ka
Zot tjetër pos Meje, pra frikësohuni
vetëm prej Meje!2 

4. Ai i krijoi qiejt e tokën me urtësi.3  I
Lartë është Ai mbi të gjithë ata (Zota), të
cilët ia shoqërojnë Atij. 

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 129 ajete. Kjo ka vazhdimësinë e
përmbajtjeve të Sures së mëparshme. Në Sure Al-Hixhr mosbesimtarëve u ishte dhënë premtimi
i ndëshkimit, kurse në këtë Sure tregohet se koha e ardhjes së atij ndëshkimi dhe e triumfit të
vërtetësisë është afruar. Duke e përmendur bletën, Allahu na tregon se i tërë ky univers
funksionon në bazë të Vahit (diktimit të Allahut) dhe se evolucioni moral e shpirtëror i njeriut
nuk mund të realizohet pa Vahi e Ilham.
1 Koha e ndëshkimit po u afrohet mosbesimtarëve.
2 Fjala Ruh nënkupton shpirtin, qenien, diktimin hyjnor dhe Kuranin.
3 Kjo fjalë ka kuptime të thella dhe të zgjeruara. Ky është një ndër emrat e Allahut. Ajo që është
e vërtetë, quhet Al-Hak. Po ashtu edhe ajo që është sipas rrethanave e sipas nevojës quhet
al-Hak. Al-Hak do të thotë: Urtësi absolute. Siç është betimi i disa popujve: I promis to say the
truth, the whole truth and nothing but the truth. Kjo do të thotë: Vërtetësi absolute. Prandaj,
njeriu i ditur dhe i mençur kur thellohet dhe mendon për krijimin e gjithësisë, ai në të nuk e gjen
ndonjë të metë dhe deklaron se është një vërtetësi absolute.
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5. Ai e krijoi njeriun nga një pikë
sperme, mirëpo shihni se si ai bëhet
grindavec i hapët (rreth Meje)!4 

6. Po ashtu edhe Ai i krijoi kafshët, ju në
to i gjeni mjetet e ngrohtësisë dhe dobi
të tjera dhe hani edhe mishin e tyre.

7. Dhe në to për ju ka një hijeshi kur në
mbrëmje i ktheni nga kullosat dhe kur në
mëngjes i lëshoni (për kullosje).

8. Dhe ato i bartin barrat tuaja nga një
vend në vendin tjetër ku s'mund ta bartni
barrën pa u munduar fare. Vërtet, Zoti
j u a j  ë s h t ë  s h u më  i  B u t ë  d h e  i
Mëshirshëm ndaj jush.

9. Dhe Ai i krijoi kuajt dhe mushkat dhe
gomarët  që t 'u  hipni  dhe s i  mjet
zbukurimi. Dhe Ai do të krijojë (për ju)
edhe në të ardhmen mjete të tjera
transporti, të cilat ju ende s'i dini.5 

10. Dhe është detyra e Allahut t'ju
tregojë rrugë të drejtë, sepse ka disa
rrugë që janë të drejta, dhe ka disa rrugë
që janë të shtrembruara. Dhe sikur të
zbatonte Allahu dëshirën e Tij, Ai do t'ju
kishte treguar ju të gjithëve rrugë të
drejtë.

4 Në vend që njeriu t'i shfrytëzojë ato aftësi që Zoti i fali, ai grindet e polemizon rreth
ekzistencës së Tij.
5 Ajeti e mban me vete një paralajmërim se në të ardhmen do të krijohen mjete të ndryshme
udhëtimi. Fjala është për zhvillimin e hovshëm të kësaj kohe.
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11. Allahu është Ai i cili e zbriti ujin për
ju prej reve, prej të cilit ju keni ujë të
pishëm, dhe prej tij keni edhe bimë ku e
kullotni bagëtinë tuaj.

12. Ai me anën e atij uji i mbin për të
mirën tuaj të lashtat, ullirin, hurmën dhe
rrushin dhe frute të llojllojshme. Vërtet,
në këtë ka një Shenjë për ata të cilët
mendojnë.

13. Dhe Ai e vuri në shërbimin tuaj
natën dhe ditën, dhe diellin e hënën, po
ashtu edhe me urdhërin e Vet i vuri yjet
në shërbimin tuaj. Vërtet, në këtë ka
shumë Shenja për popullin që mendon.

14. Dhe Ai nëpër tokë  krijoi për ju gjëra
të ndryshme. Vërtet, në këtë ka një
Shenjë  për  popul l in  që e  pranon
këshillën.

15. Dhe Allahu është Ai i cili e vuri në
shërbimin tuaj detin6  që të hani mish të
freskët dhe të nxirrni stoli që i përdorni.
Dhe ti i sheh anijet se si e çajnë ujin (ju
udhëtoni me to), dhe që të kërkoni
mirësinë e Tij dhe që ta falënderoni
Allahun.

16. Dhe Ai  krijoi nëpër tokë male të
rrasura me qëllim që të mos ju luhasin.
Dhe Ai krijoi shumë lumenj dhe ca rrugë

6 Deti është burim mjaft i dobishëm për njeriun.
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(në tokë) që ta gjeni lehtë rrugën e cakut
tuaj.7 

17. Dhe Ai edhe vuri ca shenja të tjera
(për udhëtim), dhe me anë të yjeve
njerëzit e gjejnë drejtimin.

18. Pra, tregoni se a mund të jetë Allahu
që krijon, si ai (idhull) që s'krijon gjë?
Prapë s'do ta pranoni këshillën!

19. Dhe nëse përpiqeni t'i numëroni
dhuntitë e Allahut (ta dini) se kurrë s'do
t'i rrethoni ato. Vërtet, Allahu fal shumë
dhe është i Mëshirshëm.

20. Dhe Allahu e di mirë çka mbani të
fshehtë dhe atë çka zbuloni ju.

21. Dhe ata (idhuj), të cilët i thërrasin
këta në vend të Allahut, s 'mund të
krijojnë gjë, por ata vetë janë të krijuar.

22. Ata janë të vdekur e jo të gjallë, dhe
s'dinë se kur do të ringjallen.

23. Zoti juaj (që meriton të adhurohet)
është Zoti Një. Ata që nuk e besojnë
Ahiretin, zemrat e tyre janë të zbrazëta
nga vërtetësia dhe ata janë arrogantë.

24. Pa dyshim, Allahu e di çka e mbajnë
të fshehtë dhe çka e zbulojnë. Vërtet,
Allahu nuk i do arrogantët.

7 Studimet gjeologjike vërtetuan faktin se malet e sigurojnë tokën dhe e ruajnë prej tërmeteve.
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25. Dhe kur u thuhet: Sa i shkëlqyer
është ai Kuran që Zoti juaj e ka zbritur?
Ata  t h on ë :  K y ë s h t ë  ve t ë m n j ë
përmbledhje tregimesh të të parëve.

26. (Si rezultat i kësaj thënije) Ata në
Ditën e Kiametit do t'i bartin barrërat e
veta dhe barrën e atyre injorantëve, të
cilët i devijuan këta. Dëgjoni, sa e keqe
është ajo barrë që janë duke bartur!

27. Edhe ata që ishin para tyre kanë
kurdisur dredhi (Kundër Profetëve të
kohës së tyre), por Allahu godinat e tyre
me gjithë themelet i ktheu në rrënoja kur
edhe pullazi u shemb mbi ta,  dhe
ndëshkimi u erdhi nga ai drejtim, për të
cilin s'kanë menduar kurrë.

28. Mandej, në Ditën e Kiametit Ai
(Zoti) do t'i poshtërojë ata dhe do t'u
thotë: Ku janë ata partnerë (idhuj) që Më
shoqëroni Mua dhe për hir të të cilëve ju
i kundërshtonit Profetët e Mi? Ata që
zotërojnë dijen, do të thonë: Poshtërimi
d h e  m j e r i m i  s o t  u  t a k o n
mosbesimtarëve-

29. Të cilët  kur engjëjt  ua marrin
shpirtin tamam në atë kohë kur ata janë
duke bërë mizori ndaj vetes, duke e
shprehur pajtim, thonë se ne nuk bënim
ndonjë vepër të keqe. Përse jo (s'është
ashut siç thonë ata)! Vërtet, Allahu e di
shumë mirë çka bënit ju.
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3 0 .  P r a ,  t a n i  h yn i  n ë  p o r t a t  e
xhehenemit, aty do të jetoni për një kohë
shumë të gjatë. Sa vendbanim i keq
është për arrogantët!

31. Dhe besimtarëve të devotshëm do t'u
thuhet: Ç'është ajo që Zoti juaj e zbriti
(Kuran)? Ata do të thonë: I shkëlqyer
(plot hirësie). Për ata të cilët bëjnë vepra
të mira ka mirësi edhe në këtë botë dhe
Shtëpia e Ahiretit do të jetë edhe shumë
më e mirë. Sa i shkëlqyer është, pa
dyshim, vendbanimi i besimtarëve të
devotshëm!

32. (Ajo Shtëpia e Ahiretit) Janë kopshte
të amshueshme ku do të hynë ata dhe ku
po rrjedhin lumenj. Ata në to do të kenë
çdo gjë që do të dëshirojnë. Ashtu
Al lahu i  shpërb len  bes imtarë t  e
devotshëm, 

33. Shpirtin e të cilëve ua nxjerrin
engjëjt mu në atë kohë kur janë të dëlirë
e të pastër, dhe u thonë: Qofshit Salam!
Hyni në xhenet për shkak të veprave
tuaja të mira!

34. A, mos janë duke pri tur (këta
mosbesimtarë) diçka tjetër pos se t'u
vijnë engjëjt (me ndëshkim qiellor), ose
t 'u  vi j ë  dekret i  i  Zot i t  tënd (për
ndëshkim)? Ashtu patën vepruar ata që
ishin para tyre. Pra, Allahu nuk u soll
padrejtësisht ndaj tyre, por ata vetë u
sollën padrejtësisht ndaj vetes.
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35. Pra, konsekuencat e këqija të
veprave të tyre i zunë ata, dhe ai (lajm
ndëshkimi) me të cilin talleshin, i rrethoi
ata.

36. Dhe idhujtarët thonë: Sikur të kishte
dashur Allahu, as ne e as të parët tanë
nuk adhuronin askënd pos Tij, e as nuk
do të bënim haram asgjë pa urdhërin e
Tij. Pra, kështu kanë bërë edhe ata që
ishin para tyre. A s'mendojnë fare se
Profetët (Tanë) s'kanë detyrë tjetër pos ta
përcjellin mesazhin e Zotit?

37. Dhe Ne kemi dërguar tek te secili
popull një Profet me këtë mësim: O
njerëz, adhurojeni vetëm Allahun dhe
shmanguni  prej  çdo njeriu rebel.
Atëherë, disa prej tyre vepruan aq mirë
sa që Allahu i përudhi ata, por disa prej
tyre janë bërë pre shkatërrimi. Pra,
udhëtoni nëpër tokë dhe shihni se si
i s h t e  p ë r f u n d i m i  i  a t y r e  q ë  i
përgënjeshtruan Profetët!

38. (O Profet)  Nëse ke dëshirë të
përflaktë që të përudhen ata të gjithë,
atëherë ta dish se Allahu me të vërtetë
nuk u tregon rrugën e drejtë atyre të cilët
i devijojnë të tjerët. Dhe për të tillët s'ka
ndonjë ndihmëtar.

39. Dhe ata në emër të Allahut u betuan
se Allahu nuk do ta ringjallë atë që vdes
një herë. Jo, por, përkundrazi, Ai do t'i
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ringjallë ata. Ky është një premtim i
vërtetë,  për plotësimin e të cilit është
përgjegjes Ai, por shumica nuk e dinë
(këtë fakt).

40. Ai me siguri do t'i ringjallë ata me
qëllim që t'u bëjë të qartë atë (fakt) rreth
të cilit përçaheshin dhe që të mund ta
realizojnë mosbesimtarët se ata kenë
qenë gënjeshtarë.

41. Puna Jonë kur vendosim të bëjmë
diçka është vetëm t'i themi: Bëhu! Dhe
fillon procesi i krijimit të saj.

42. Dhe atyre që imigruan për hir të
Allahut, pasi u ballafaquan me tortura,
Ne me siguri do t'u japim një vendbanim
të mirë në këtë botë, ndërsa shpërblimi i
Ahiretit do të jetë më i madh, sikur të
kishin ditur (këta mosbesimtarë).

43. Ata që (me gjithë torturat) dalin të
qëndrueshëm dhe që i mbështeten
vetëm Zotit të tyre.

44. Dhe Ne edhe para teje nuk i kemi
dërguar Profetë, por vetëm burra, të
cilëve u dhamë Ne diktim, pra (o
mosbesimtarë) pyesni ata, të cilët e
zotërojnë Dhikr (Kuranin), nëse nuk e
dini këtë fakt.

45. Ne i patëm dërguar me Shenja të
qarta dhe me skripte (Hyjnore). Dhe Ne
e kemi zbritur edhe tek ti këtë Dhikr
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(Kuran) me qëll im që t 'u sqarosh
njerëzve ato direktiva që nëpër mes teje
iu zbritën atyre, dhe që ta studiojnë mirë
(Kuranin).

46. Pra, a e ndiejnë veten të sigurt ata të
cilët bëjnë plane të këqija (kundër teje)
se Allahu nuk do t'i rrafshojë përdhe, apo
nuk do t'u vijë ndëshkimi (i premtuar)
nga ai drejtim për të cilin s'mendojnë?

47. Ose Ai (Allahu) do t'i rrethojë ata
kur do të jenë në udhëtim, pra (duhet të
mbajnë në mend se) ata nuk do të jenë
në gjendje ta pengojnë (Zotin) t 'i
plotësojë vendimet e Veta.

48. Ose do t'i shkatërrojë ata duke i
zvogëluar gradualisht? Zoti juaj me të
vërtetë është shumë i Dhemshur dhe i
Mëshirshëm.

49. A nuk e kanë observuar se hijet e
çdo gjëje, të cilën Allahu e ka krijuar,
herë kalojnë djathtas e herë majtas duke
iu bindur Allahut (pra këshu do të rritet
edhe një ditë hija e Profetit të Shenjtë),8

dhe ato gjithnjë shprehin përulësinë.

50. Dhe çdo gjallesë që ekziston në qiej
e në tokë, dhe engjëjt të gjithë i bëjnë
sexhde Allahut dhe nuk shprehin
arrogancë.

8 Ajeti tregon qartë se vjen koha kur hija (fuqia e influenca) e mosbesimtarëve do të zhduket
dhe hija e Profetit të Shenjtë do të rritet e do të zgjatet.
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51. Ata frikësohen prej Zotit të tyre që
është mbi ata dhe i kryejnë  vetëm ato
vepra për të cilat ata urdhërohen.

52. Dhe Allahu i tha (secilit popull):
Mos i merrni dy Zota për adhurim!
Vërtet, ka vetëm një Zot. Pra, duhet që të
frikësoheni vetëm prej Meje.

53. Dhe Atij i takon gjithçka që ekziston
në qiej e në tokë dhe të bindurit është
vetëm e drejta e Tij e përhershme. Pra, a
do të frikësoheni prej qenieve të tjera
përveç Allahut?

54. Dhe çfarëdo bekimi që e keni ju
është prej Allahut, dhe kur ballafaqoheni
me ndonjë vuaj tje, edhe atëherë i
drejtoheni Atij me lutje.

55. Mandej, kur Ai e largon atë vuajtje
nga ju, një grup prej jush fillon t'i
shoqërojë partnerë Zotit të tyre!

56. (Si rezultat i kësaj) Ata i mohojnë
ato (bekime) që ua kemi dhuruar Ne.
Pra, kënaquni pak se së shpejti do ta dini
(konsekuencën e kësaj).

57. Dhe një pjesë të asaj që ua kemi
dhuruar Ne, ata e ndajnë për Zota falsë,
rreth të cilëve s'dinë gjë. Pasha Zotin, ju
me siguri do të përgjigjeni një ditë rreth
asaj që fabrikoni ju.
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58. Dhe ata i përshkruajnë Allahut bijat.
(Mbani mend se) Ai është i Shenjtë,
kurse ata për vete dëshirojnë bijtë!

59. Ndërsa kur njerit prej tyre i jepet
lajm rreth lindjes së një vajze, i errësohet
fytyra dhe pikëllohet pa masë;

60. Ai përpiqet të fshihet prej njerëzve
për shkak të këtij lajmi që mori ai. Dhe
mendon se a duhet ta mbajë të gjallë atë,
megjithë poshtrimin, apo ta varrosë për
së gjalli!9  Dëgjoni! Sa i keq është
gjykimi i tyre!

61. Atyre që nuk e besojnë Ahiretin u
takon shembëllesa më e keqe, ndërsa
shembël lesa më e  bukur  dhe  më
madhështore i takon Allahut dhe Ai
është i Plotfuqishëm dhe i Urtë.

62. Dhe (po të ishte ky synneti i Allahut)
sikur t'i dënonte Allahu njerëzit fill pas
mizorisë së tyre (dhe nuk u jepte afat për
pendim) nuk do linte nëpër tokë asnjë
gjallesë, por ai u jep një afat për një
kohë të caktuar (që të përmirësohen),
dhe kur vjen ai afat i tyre i caktuar (për
dënim),  a tëherë ata  nuk mund t 'i
largohen për asnjë çast e as nuk mund ta
tejkalojnë.

9 Fjala është për atë zakon të vjetër të Arabisë, sipas të cilit kur i lindte dikujt vajzë, ai e
varroste atë për së gjalli ose nuk i jepnin të drejtat e saj. Kurani bëri emancipimin e grave dhe u
dha një pozitë të lartë në shoqëri.
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63. Dhe ata përshkruajnë për Allahun
diçka që e urrejnë për vete, dhe gjuhët e
tyre në mënyrë të guximshme shpifin
gënjeshtrën se atyre do t 'u takojë
mirësia. Pa dyshim, fati i tyre është zjarri
dhe ata do të lihen pa përkrahje dhe pa
ndihmë.

64. Pasha Allahun, Ne me të vërtetë i
kemi dërguar para teje Profetët tek të
gj i thë popuj t ,  mirëpo shej tani  ua
zbukuroi veprat e tyre. Pra, sot ai
(shejtani) është zoti i tyre dhe për ta ka
një ndëshkim të pikëllueshëm.

65. Dhe Ne e kemi zbritur mbi ty këtë
Libër (Kuran) me qëllim që t'u sqarosh
atë çështje rreth së cilës u përçanë dhe se
ky ( Libër) është burim udhëzimi e
mëshire për njerëzit besimtarë.

66. Dhe Allahu e zbriti ujin prej qiellit
(prej reve) dhe me të e ringjalli tokën pas
vdekjes së saj. Vërtet, në këtë ka një
Shenjë për ata që dëgjojnë (fjalën e
vërtetë dhe e pranojnë).

67. Dhe për ju ka edhe mësim në
kafshët.  A nuk e shihni se Ne ju
furnizojmë,  prej asaj që është në barqet
e tyre ndërmjet ushqimit të përpunuar
dhe gjakut, me qumësht të pastër e të
shijshëm për ata që e pinë.

68. Dhe prej fruteve të hurmës e të
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rrushit ju përgatitni pije dehëse dhe
lëngje të pastra. Vërtet, në këtë ka një
Shenjë për ata të cilët e shfrytëzojnë
mendjen e tyre.

69. Dhe Zoti yt ia diktoi bletës:10  Bëjini
hojet  tuaja nëpër male e nëpër lisa dhe
nëpër pjergullat që ngjiten lart,

70. Mandej, ha nga të gjitha llojet e
frutave dhe ec me përkulje nëpër rrugët e
shtruara e të mësuara nga Zoti yt. Nga
barqet e tyre del një lëng (mjaltë)11 

ngjyra të ndryshme. Me të gjejnë  shërim
njerëzit. Vërtet, në këtë ka një Shenjë
për njerëzit që mendojnë.

71. Dhe Allahu ju ka krijuar juve,
mandej do t'ju japë vdekje; dhe në mesin
tuaj ka edhe i atillë që shtyhet nga
gjendja më e keqe e jetës (nga pleqëria),
e kështu ai s'di gjë pasi ka qenë i ditur.
Vërtet, Allahu është i Gjithëdijshëm dhe
i Plotfuqishëm.

72. Dhe Allahu u dha disave prej jush
epërsi në furnizim ndaj disa të tjerëve.
Por, ata të cilëve u është dhënë më
shumë nuk ua kthejnë asnjë pjesë të atij
furnizimi atyre të cilët i zotërojnë duart e

10 Vahi (diktim hyjnor) këtu nënkupton instinktin natyror që Zoti ua dhuroi të gjitha krijesave.
11 Vështroni se si bleta e pajisur me një instinkt jashëzakonisht të çuditshëm, tubon nektarin e
luleve e të pemëve të ndryshme dhe e shndërron atë në mjaltë, i cili është ushqyes dhe është ilaç
për sëmundje të ndryshme
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tyre të djathta (robëve) nga frika se mos
të barazohen ata në atë mirësi të Allahut.
A, pra, polemizohen (grinden) ata lidhur
me mirësitë e Allahut?

73. Allahu ka krijuar për ju çifte nga
vetë lloji juaj dhe prej grave tuaja ka
krijuar fëmijë e nipa dhe ju furnizoi me
ushqime të pastra. Pra, a do ta besojnë
ata gënjeshtrën (që i shkatërron) dhe do
ta mohojnë favorin e Allahut?

74.  Dhe ata në vend të Al lahut i
adhurojnë ato (qenie) që s'kanë fuqi t'u
sjellin asgjë prej qiejve e prej tokës, e as
nuk mund të kenë një fuqi të tillë.

75. Pra, mos fabrikoni shëmbëllesa për
Allahun (o ju idhujtarë)! Vërtet, Allahu e
di gjithçka dhe ju s'dini gjë.

76. Allahu paraqet për ju një shembull të
një robi, i cili s'ka fuqi të bëjë diçka, dhe
të një njeriu të lirë, të cilit  i kemi
dhuruar Ne një pasuri të mirë dhe ai prej
asaj pasurie shpenzon fshehurazi dhe
haptazi (në rrugën e Allahut). A janë të
barabartë ata? (Jo, kurrsesi ) Allahut i
takon çdo lavdërim. Mirëpo, shumica
prej tyre s'kuptojnë.

77.  Dhe Allahu paraqet  edhe një
shembull tjetër të dy personave - njëri
prej tyre është memec që s'ka fuqi ndaj
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asgjëje, dhe ai është barrë për pronarin e
tij, sepse ku e dërgon pronari i tij, ai nuk
ia sjell ndonjë dobi. A mund të jetë i
barabartë me atë që predikon për drejtësi
dhe që vetë është në rrugë të drejtë?

78. Dhe Allahut i  takon dituria e
fshehtësisë së qiejve e të tokës, dhe
çështja e ardhjes së asaj Ore (Kiameti)
është sa çel e mbyll sytë, jo, por edhe më
afër. Vërtetë, Allahu ka fuqi të plotë ndaj
çdo gjëje.

79. Dhe Allahu ju ka krijuar nga barqet e
nënave tuaja në gjendje kur ju s'dinit gjë,
dhe ju fali veshët dhe sytë dhe zemrat që
të jeni mirënjohës.

80. A, nuk i shohin zogjtë që fluturojnë
në hapësirën e qiellit? Askush nuk i ndal
(të mos rrëzohen mbi ju) përveç Allahut.
Vërtet, në këtë ka shumë Shenja për
besimtarët.

81. Dhe Allahu i ka bërë shtëpitë tuaja
vendbanim qetësie për ju,  dhe Ai
gjithashtu i ka bërë për ju shtëpitë nga
lëkurat e kafshëve, të cilat mund t'i
bartni lehtë kur udhëtoni dhe kur
qëndroni, kurse prej leshit të tyre (të
deleve) dhe prej gëzofit të tyre (të deves)
dhe prej qimeve të tyre (të dhive) Ai ju
furnizoi gjëra e artikuj të dobishëm, dhe
u caktoi një afat që t'i shfrytëzoni.
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82. Dhe Allahu i ka bërë për ju, prej
atyre gjërave që i ka krijuar Ai, shumë
gjëra hijedhënëse, dhe Ai ka bërë për ju
vendstrehim rrëzë maleve, dhe Ai ka
bërë për ju ato petka që ju mbrojnë nga
nxehtësia, dhe petkat që ju mbrojnë në
luftërat tuaja. Kështu Ai i plotëson për ju
favoret e Veta që t'i bindeni tërësisht
Atij.

83. Pra, nëse (me gjithë këto dhuntitë)
ata prapësohen (nga besimi), (ti nuk do
të akuzohesh, o Profet) obligimi yt është
vetëm t'u përcjellësh haptazi mesazhin.

84. Ata e njohin shumë mirë këtë favor
të Allahut, prapë e mohojnë atë, dhe
shumica prej tyre janë mosbesimtarë të
vërtetë.

85. Dhe kujtojeni ditën kur prej secilit
popull Ne do ta ngremë një dëshmitar,
atëherë mosbesimtarëve nuk do t 'u
lejohet të paraqesin ndonjë arsyetim e as
nuk do të pranohet preteksti i tyre.

86. Dhe kur ata që kanë bërë mizori ndaj
vetes, do ta shohin ndëshkimin (e
premtuar), ai nuk do t'u lehtësohet
(ndëshkimi) e as nuk do t'u jepet afat.

87. Dhe kur ata që i kanë shoqëruar
partnerë Allahut, do t'i shohin zota të
tyre (idhujt), do të thonë: O Zoti ynë,
këta janë zotat tanë, që i adhuronim ne
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në vend Tënd. Atëherë ata zota do t'ua
kthejnë fjalët e tyre duke thënë: Vërtet,
ju jeni gënjeshtarë.

88. Dhe atë ditë ata (mizorët) do ta
shprehin bindjen e tyre para Allahut, dhe
do të zhduket nga mendja e tyre gjithçka
që fabrikonin ata.

8 9 .  A t y r e ,  t ë  c i l ë t  v e t ë  d o l ë n
mosbesimtarë dhe i pengonin njerëzit
nga rruga e Allahut, Ne do t'i shtojmë në
ndëshkim pas një ndëshkimi të madh,
për shkak se bënin çrregullim.

90. Dhe kujtojeni ditën kur prej secilit
popull Ne do ta ngremë kundër tyre një
dëshmitar vetë nga mesi i tyre, dhe Ne
do të të sjellim ty (o Muhammed) si një
dëshmitar kundër të gjithë atyre. Dhe Ne
e kemi zbritur tek ti këtë Libër për të
shpjeguar çdo gjë dhe për t'i përudhur
ata dhe për të bërë mëshirë ndaj tyre dhe
për t'u dhënë lajm të gëzuar atyre që i
binden Allahut.

91. Vërtet, Allahu ju urdhëron që ta
ndani drejtësinë dhe të silleni mirë ndaj
të  a fë rmëve ,  dhe  j u  nda lon  nga
i mo r a l i t e t i  e  n g a  ç d o  v e p ë r  e
neveritshme e nga rebelizmi. Ai ju
këshillon që të kuptoni ju.12 

SURE 16                                        AN-NAHL                                KAP. 14

489

�

�

12 Në këtë ajet Zoti na këshillon për tri vepra e na ndalon nga tri vepra, sepse këto aktet e veprat
tona kanë lidhje të ngushtë me zhvillimin moral e shpirtëror të njeriut. Ai na këshillon të ndajmë
drejtësinë në mes të njerëzve, të sillemi mirë ndaj të tjerëve dhe ndaj farefiseve, dhe na ndalon
nga paturpësia, nga keqbërësia e nga rebelizmi.
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92. Dhe duhet ta plotësoni konventën e
bërë me Allahun, kur të bëni ndonjë
konventë me Të, dhe mos i thyeni
betimet tuaja, pasi i  keni bërë me
vendosmëri dhe nga ana tjetër Allahun e
keni bërë dorëzan tuajin. Vërtet, Allahu
e di çka bëni ju.

93. Dhe mos u bëni si ajo grua, e cila e
bëri copa-copa pëlhurën e vet, pasi e
torri fuqimisht. Ju i shfrytëzoni betimet
tuaja si mjet mashtrimi ndërmjet jush
nga frika se mos del i fuqishëm një
popull në krahasim me një popull tjetër.
Vërtet, Allahu vetëm po ju provon me
anë të këtyre urdhërave, dhe në Ditën e
Gjykimit Ai do t'ju zbulojë tërë realitetin
rreth të cilit diferencoheni ju.

94. Dhe sikur të dëshironte Allahu do
t'ju kishte bërë një popull, por (Ai nuk
bëri kështu) kush e do paudhësinë, atë e
le të humbur, dhe kush e do hidajetin,
atë e përudh Ai. Dhe ju me siguri do të
përgjigjeni lidhur me ato vepra që bëni.

95. Dhe mos i bëni betimet tuaja mjet
mashtrimi ndërmjet jush se mund të
ndodhë që hapi juaj, pasi u stabilizua
fuqimisht, do të rrëshqasë dhe do të
pësoni një përfundim të keq për shkak se
i pengonit njerëzit e tjerë nga rruga e
Allahut, dhe ju do të keni një ndëshkim
të vrazhdë.
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96. Dhe mos e shisni konventën e bërë
me Allahun për një vlerë të vogël.
Vërtet, çka është tek Allahu është më e
mirë për ju, nëse e dini ju.

97. Ç'është te ju do të mbarohet, por
ç'është tek Allahu është e amshueshme.
Dhe Ne me siguri do t'u japim atyre që
janë të qëndrueshëm shpërblimin e tyre,
sipas veprave të tyre të mira.

98. Kush bën vepra të mira duke qenë
besimtar, qoftë  mashkull ose femër, Ne
do ta ngjallim atë me anë të një jete të
pastër; dhe Ne do t'u japim njerëzve
shpërblimin e tyre, sipas veprave të tyre
të mira.

99. Dhe kur ta recitosh ti (o dëgjues)
Kuranin, kërkoje mbrojtjen e Allahut
nga sherri i shejtanit të mallkuar.

100. Vërtet, ai (shejtani) s'ka fuqi kundër
atyre që e pranojnë besimin dhe i
mbështeten vetëm Zotit të tyre.

101. Ai mbizotëron vetëm ndaj atyre, që
e bëjnë mik të tyre dhe që i shoqërojnë
partnerë Allahut.

102. Dhe kur Ne e zëvendësojmë një
Shenjë me një Shenjë tjetër, pa dyshim
Allahu e di mirë nevojën e asaj që dikton
Ai, atëherë ata (mosbesimtarë) thonë: Ti
je vetëm një trillues, kurse e vërteta
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qëndron në faktin se  shumica prej tyre
s'dinë.

103. Thuaj: Shpirti i Shenjtë e ka sjellë
këtë Kuran prej Zotit tënd me vërtetësi e
me urtësi me qëllim që t'i përforcojë në
besim ata që e kanë pranuar besimin dhe
(e zbriti këtë Kuran) për t'u dhënë hidajet
e lajm të gëzuar atyre të bindurve.

104. Dhe, pa dyshim, Ne e dimë mirë se
a t a  t ho n ë  se  n j ë  n j e r i  e  më s o i
(Muhammedin) këtë Kuran (D.m.th. ata
mendojnë se Kurani nuk është diktimi i
Allahut). Mirëpo ata s'kuptojnë se ai
njeri, për të cilin flasin ata, është
axhami, kurse kjo gjuhë e Kuranit është
gjuha arabe, një gjuhë e qartë dhe e
kuptueshme.

105. Ata që nuk i besojnë Shenjat e
Allahut, Allahu nuk do t'u tregojë rrugë
të  drej të ,  dhe ata  do të  kenë një
ndëshkim të dhembshur.

106. Gënjeshtrën e trillojnë vetëm ata që
nuk i besojnë Shenjat e Allahut, dhe të
tillët janë gënjeshtarë të vërtetë.

107. Ata që pasi e pranuan një herë
besimin, do ta mohojnë Allahun, përveç
atyre që detyrohen me dhunë ta mohojnë
Allahun, por zemrat e tyre janë të
bindura plotësisht ndaj besimit (nuk do
të dënohen). Mirëpo ata të cilët ia hapin
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gjoksin e tyre mosbesimit, do të pësojnë
zemërimin e Allahut, dhe për ta ka një
ndëshkim të ashpër.

108. Kështu do të ndodhë për shkak se e
kanë preferur këtë jetë në krahasim me
Ahiretin, dhe se Allahu nuk u tregon
rrugën e drejtë mosbesimtarëve.

109. Këta janë ata që Allahu u ka
vullosur zemrat, sytë dhe veshët e tyre.
Dhe  të  t i l l ë  j anë  a ta  që  j anë  të
pakujdesshëm.

110. Pa dyshim, këta janë që do të
pësojnë humbje në Ahiret.

111. Mandej, Zoti yt, me të vërtetë, do t'i
falë shumë dhe do t'i mëshirojë ata që
imigruan, pasi u torturuan, dhe që bënë
xhihad në rrugën e Allahut dhe qëndruan
besnikë.

112. Manifestimi i këtij shpërblimi do të
bëhet në ditën kur secili njeri do të vijë,
duke u argumentuar lidhur me qenien e
tij, dhe çdo njeriu do t'i jepet shpërblimi
i plotë, sipas veprave të tij, dhe atij nuk
do t'i bëhet padrejtësia.

113. Dhe Allahu (për t'ju mësuar) e
paraqet shembullin e një qyteti13  që
ishte i sigurtë dhe i qetë, që i vinte
furnizimi nga të gjitha anët me bollëk,
mirëpo banorët e atij vendi shprehën
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mosmirënjohjen ndaj  të mirave të
Allahut, atëherë Allahu për shkak të
veprave të tyre të urryera i mbuloi me
petkun e urisë e të frikës.

114. Dhe, me të vërtetë, erdhi tek ata një
Profet vetë nga mesi i tyre, por ata e
përgënjeshtruan atë. Pra, ndëshkimi
(Ynë) i zuri ata atëherë kur ishin duke
bërë mizori.

115. Pra, hani prej atyre gjërave të
lejueshme e të pastra me të cilët Allahu
ju furnizoi, dhe bëhuni mirënjohjes ndaj
dhuntive të Allahut, nëse e adhuroni
vetëm Atë.

116. Ai (Zot) e bëri të palejueshme për
ju vetëm cofëtinën, gjakun, mishin e
derrit dhe atë që theret jo në emër të
Allahut. Por, ai që detyrohet (të hajë
njerën prej këtyre) duke mos qenë i
pabindur e as duke mos e tejkaluar
kufirin, duhet ta dijë se Allahu fal shumë
dhe është i Mëshirshëm.

117. Dhe për shkak të deklaratave të
gënjeshtërta të gjuhëve tuaja, mos thoni:
Kjo është e lejueshme (hallall) dhe kjo
është e palejueshme (haram), që të mos
shpifni gënjeshtrën kundër Allahut.
Vërtet, ata që e trillojnë gënjeshtrën
kundër Allahut nuk do të korrin sukses.

13 Fjala është për Mekkën.
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118. (Ta dini se) Kjo jetë është vetëm
një argëtim i shkurtër e mandej (për
shkak të gënjeshtrave të tyre) ata do të
kenë një ndëshkim të dhembshëm.

119. Edhe atyre që më parë ishin jehudë,
Ne ua patëm ndaluar këto gjëra që të
përmendëm ty më lart. Ne nuk kemi bërë
mizori ndaj tyre (duke u dhënë këto
urdhëra), por ata vetë kanë bërë mizori
ndaj vetes (duke i shkelur ato urdhëra).

120. Mandej (mbani mend), Zoti yt do të
d a l ë  s h u m ë  m ë k a t f a l ë s  d h e  i
Mëshirshëm ndaj atyre që nga mosdija
bëjnë ndonjë mëkat dhe pastaj pendohen
dhe e përmirësojnë gabimin e tyre.

121. Vërtet, Ibrahimi ka qenë model i
virtyteve të larta, gjithnjë i përulur para
Allahut dhe përherë i anuar në drejtim të
Allahut, dhe ai nuk ishte ndër ata që i
shoqërojnë partnerë Allahut.

122. Ai ishte mirënjohës ndaj të mirave
të Tij . Allahu e zgjodhi atë dhe e
udhëhoqi në drejtim të rrugës së drejtë.

123. Dhe Ne i dhuruam sukses (të mirat)
të madh në këtë botë, kurse në Ahiret ai
do të jetë ndër fisnikët.

124. Dhe, o Profet, Ne të kemi urdhëruar
ty me anë të diktimit: Ndiqe rrugën e
Ibrahimit që përherë ishte i bindur para
Allahut dhe që nuk ishte ndër idhujtarët.

�
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125. Vërtet, Sabti (ditë e shtunë, ditë e
jehudëve) ishte bërë ditë sprovimi vetëm
për ata të cilët u kundërshtuan rreth asaj.
Dhe Zoti yt do të gjykojë në mes të tyre
në Ditën e Kiametit, lidhur me atë
çështje rreth së cilës diferencoheshin ata.

126. Ti (O Profet) ftoi njerëzit në
drejtim të rrugës së  Zotit tënd me urtësi
e me predikim të mirë dhe argumentohu
me ta në mënyrë më të mirë. Vërtet, Zoti
yt i njeh më mirë ata që u devijuan nga
rruga e drejtë, po ashtu Ai i njeh mirë
edhe ata që janë të përudhur.

127. Dhe nëse doni t'i dënoni shtypësit,
dënoni aq sa keni pësuar ju prej tyre,
mirëpo nëse shprehni durimin, atëherë ta
dini  se  kjo është  më e  mi rë  për
durimtarët.

128. Dhe (o Profet) ji i durueshëm! Por,
ta dish se durimin mund ta kesh vetëm
me  ndihmën e Allahut. Dhe mos u
pikëllo për ata e as mos u brengos për
shkak të planeve të tyre!

129. Vërtet, Allahu është me ata që  janë
të devotshëm dhe me ata që bëjnë vepra
të mira.14 

14 Muttaki është ai njeri që ka lidhje të forta me Zotin,  njeri i devotshëm. Kurse Mohsin është ai
që strehohet nën mbrojtjen e Allahut dhe mundohet t'u japë strehim edhe të tjerëve.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. I Shenjtë është Allahu (E lavdëroj atë
Zot), i cili natën e çoi robin e Vet1 nga
Xhamia e Shenjtë deri në Xhaminë e
Largët (Masxhidi Aksa),2  rrethin e së
cilës Ne e kemi bekuar, me qëllim që
Ne t'ia tregojmë disa prej Shenjave
Tona. Vërtet, Ai është Allah që dëgjon
shumë (lutjet e njerëzve) dhe që sheh
mirë (veprat e tyre).3 

3. Dhe Ne i kemi dhënë Musait Librin

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 112 ajete. Kjo Sure ka edhe një
emër tjetër: Sure Isra. Në Sure Al-Nahl ishte bërë profeci se ka ardhur koha e plotësimit të
lajmëve të përgëzueshme të Kuranit, dhe se Islami do të triumfojë në beteje, që do të zhvillohet
në mes Islamit e të mosbesimit. Po ashtu ishte përmendur se edhe çifutët, si idhujtarët, do ta
kundërshtojnë ashpër Islamin. Mirëpo në këtë Sure përmendet se armiqësia e tyre do të fillojë
nga Medina dhe do të marrë fund me disfatën e tyre, dhe së shpejti myslimanët do t'i marrin
vendet e shenjta të çifutëve. Në këtë Sure duke i përmendur dy shkatërrime të çifutëve tregohet
se edhe myslimanët do të kenë dy faza mjaft kritike. Mirëpo, pas këtyre dy fazave, Islami do të
manifestohet me një shkëlqim të ri në botë.
1 Disa komentatorë mendojnë se është fjala për Miraxhin (ngritja shpirtërore) e Profetit të
Shenjtë. Mirëpo, ne jemi të mendimit se fjala është për Isra udhëtimi shpirtëror i natës që bëri
Profeti i Shenjtë prej Mekkes në Jerushalem (Jeruzalem). Ky udhëtim që ishte një vizion
(Keshf), u bë në vitin XI, ndërsa Miraxhi u bë në vitin V dhe është përmendur në kaptinën
Al-Naxhm, ajet 8-18. Pra, Isra dhe Miraxhi janë dy ngjarje të ndryshme. Në të dyja rastet
Profeti i Shenjtë nuk ka udhëtuar fizikisht, por ishin dy ëndrra (keshf) të pastra.
2 Xhamia e Largët referon Tempullin e Profetit Sulejman në Jerushlam.
3 Ky vizion i tij (Isra) është një profeci që lajmëron se Islami do të përhapet e do të shpërndahet
në të katër anët e botës.
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(Tevratin) dhe Ne e kemi bërë (atë
Libër) udhërrëfyes për Beni  Israelin,
(duke i urdhëruar) të mos merrni askënd
si mbrojtës, përveç Meje.

4. Këta ishin pasardhësit e tyre që i
kemi ngarkuar në Arkë bashkë me
Nuhin. Vërtet, ai (Nuhi) ishte një rob
mirënjohës Yni (pra edhe ju duhet të
jeni mirënjohës).

5. Dhe Ne Bijëve të Israelit u kemi
kumtuar qartazi në Libër: Ju me siguri
do të bëni dy herë çerregullime të
mëdha në vend, dhe ju me siguri do të
dilni dorëgjatë, duke u bërë arrogantë.

6. Pra, kur erdhi koha e plotësimit të
premtimit  të  parë  (prej  a tyre  dy
çrregullimeve), Ne i kemi ngritur
kundër jush disa robë Tanët, të cilët
zotëronin fuqi të madhe luftarake, dhe
ata depërtuan në shtëpitë tuaja duke
krijuar shkatërrim, dhe ky ishte një
premtim i prerë.4 

7. Mandej, Ne prapë ju kemi dhënë fuqi
kundër  tyre (armiqve) me anë të
pasurive dhe të fëmijëve, dhe ju shtuam
shumë në numër.5 

4 Fjala është për sulmin e Nebukad Nezerit-mbreti i Bablionit- që duke sulmuar mbi Palestinën,
e mposhti Sidkian dhe ia nxori sytë.
5 Fjala është për mbretin e Medit e të Farisit që duke sulmuar mbi Babilonin, e shkatërroi
familjen e Nebukad Nezerit, dhe bëri një marrëveshje sekrete me Israelianët.
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8. (Dëgjoni) Nëse do të bëni vepra të
mira, do t'i bëni për dobinë tuaj; dhe
nëse do të bëni vepra të këqija, do të
bëni dëm për vete. Pra, kur do të vijë
koha e plotësimit të premtimit të dytë,6

(ashtu do të ndodhë që Ne do të ngrisim
ata njerëz që)  do t'ju shëmtojnë fytyrat
tuaja, dhe që do të hynë në Xhami siç
hynë herën e parë dhe do t'i çrrënjosin
plotësisht ata që i arrijnë.

9. (Nuk është e pamundur ende se)
Ndoshta Zoti juaj do t'ju mëshirojë, por
nëse ktheheni prapë në drejtim të
keqbërësisë, atëherë edhe Ne do të
kthehemi nga ndëshkimi, dhe (ta dini
se) Ne xhehenemin e kemi bërë burg
për mosbesimtarët.

10. Vërtet, ky Kuran udhëheq drejt asaj
rruge që është më e drejtë dhe u jep
atyre besimtarëve, të cilët bëjnë vepra të
mira, këtë lajm të gëzuar se do të kenë
një shpërblim të madh.

11. Ndërkaq, Ne e kemi përgatitur një
ndëshkim të dhembshëm për ata që nuk
e besojnë Ahiretin.

12. Dhe njeriu e thërret të keqen me atë
vrull me të cilin Allahu e thërret nga e
mira ,  dhe  n j e r i u  ësh të  shumë i
ngutshëm.

�

6 Premtimi i dytë i këtij shkatërrimi është plotësuar me sulmin e princit të Romës-Titus-i cili
sulmoi mbi Palestinën për shkak se u informua se jehuditë janë duke bërë kryengritje kundër
pushtetit romak. Kjo ndodhi 70 vjet pas ngjarjes së Kryqit (shifni  Enciklopedia Britanike).
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13. Dhe ditën e natën Ne i kemi bërë dy
Shenja. Shenjën e natës Ne e shlyejmë,
kurse Shenjën e ditës Ne e bëjmë
dritëdhënëse me qëllim që të kërkoni
bereqetin e Zotit tuaj, dhe që ta dini
llogaritjen e viteve dhe ta dini hesapin.
Dhe çdo gjë Ne e kemi shpjeguar në
mënyrë të hollësishme.

14. Dhe secilit njeri Ne ia kemi lidhur
në qafë dosjen e veprave të tij të bëra
dhe Ne në Ditën e Kiametit do të
paraqesim para tij një libër (ku do të
jenë të shënuara veprat e tij), të cilin ai
do ta gjejë të hapur.7 

15. (Dhe do t'i thuhet): Lexo librin tënd,
qenia jote mjafton sot (si dëshmitar) për
qërimin e hesapit kundër teje!

16. (Mbani mend) Kush e pranon
hidajetin, e pranon për të mirën e vet;
dhe kush e hedh poshtë, pëson humbje
për vete. Dhe asnjë bartës i barrës nuk
do ta bartë barrën e tjetërkujt.8  Dhe Ne
kurrë nuk dënojmë ndonjë popull derisa
të mos e dërgojmë ndonjë Profet tek ai.9 

1 7 .  D h e  k u r  v e n d o s i m  N e  t a

7 Fjala Tair (Zog) në gjuhën arabe përdoret edhe për atë vepër ose akt që është pjesë e natyrës
së tij (Akrab). Ajeti do të thotë se veprat e njeriut nuk zhduken dhe ai s'mund të shpëtohet nga
konsekuencat e tyre.
8 Secili njeri do ta bartë barrën e vet. Bamirësia e sakrifica e dikujt nuk i sjell dobi tjetërkujt.
9 Tërmetet, uria, thatësirat, luftërat dhe katastrofat nuk vijnë në botë derisa të mos vijë ndonjë
Profet a Reformator hyjnor.
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shkatërrojmë ndonjë popull , Ne i
urdhërojmë pasanikët e tyre të bëjnë çka
dëshirojnë, por ata fillojnë të bëjnë
kundërvajtje e çrregullime. Pra, fjala
Jonë rreth ndëshkimit po plotësohet
l i dhur  me  a të  popul l  dhe  Ne  e
shkatërrojmë tërësisht.

18. (Në bazë të këtij ligji) Sa e sa
gjenerata Ne i kemi shkatërruar pas
Nuhit! Dhe Zoti yt mjafton t'i shikojë
njerëzit  dhe Ai është Shikues ndaj
mëkateve të tyre.

19. Kush dëshiron jetën e kësaj bote, Ne
i japim me ngutësi atë që e duam nga të
mirat  e kësaj bote, mandej ia caktojmë
atij dënimin e xhehenemit, ku do të hyjë
i akuzuar dhe i përbuzur.

20. Dhe kush e dëshiron jetën e Ahiretit
dhe bën përpjekje maksimale për ta
përfituar atë, me kusht që të jetë
besimtar, ai le ta dijë se përpjekjet e tij
do të çmohen e do të pranohen.

21. Ne atyre u japim ndihmë të gjithëve
(fetarëve) dhe këtyre (materialistëve),
dhe kjo ndihmë është ndër dhuntitë e
Zotit tënd, dhe dhuntia e Zotit tënd
s'mund të jetë e kufizuar (për ndonjë
grup).

22. Vëreni, se si i kemi lartësuar
(materialisht) disa prej tyre, ndërsa jeta

SURE 17                                        BËNI-ISRAIL (ISRA)                                KAP. 15

501

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G15verlag.qps  22.06.03 17:31 PAGE 501 (1,1)



$��;� � �� � !& <

-=��?����>

��� �� � ��

?�"������@�A�

�	
��#@�B C���0

�A����B$CD

	
����� � �E$-F

��������:�D�

���� G �� H �� E 	3

�
�%F4I�������

����� � J$ � �	��

�&�������K��

e Ahiretit do të jetë më e mirë e më e
madhe për nga rangjet dhe do të jetë më
e shkëlqyer.

23. Pra, (o dëgjues) mos i shoqëro
Allahut ndonjë zot tjetër, që mos të të
ndodhë që ti të jesh i qortuar dhe i
papërkrahur.

24. Dhe (o dëgjues) Zot i  juaj  ju
urdhëron që të mos adhuroni askënd pos
Tij dhe që të silleni butësisht ndaj
prindërve. Nëse njëri (prind) ose të dy
hyjnë në moshën e pleqërisë, mos u
thoni as uf 10 e as mos i qortoni ata, por
gjithmonë duhet të flisni butësisht me ta
dhe me fjalë të mira!

25. Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë
tyre krahun e përulësisë e të nderit dhe
thuaj (bëj lutje): O Zoti im, mëshiroji
ata të dy, si ata më rriten mua kur isha
fëmijë.11 

26. Zoti juaj e di mirë atë që është në
zemrat tuaja. Dhe nëse do të bëheni të
dëlirë, atëherë (ta dini se) Ai i fal shumë
ata që i drejtohen Atij. 

27. Dhe jepi çdo të afërmi të drejtën e

�

10 Uf do të thotë: të flasësh ashpër e në mënyrë të vrazhdë, kurse Nahr do të thotë: të sillësh
ashpër.
11 Ajeti na këshillon që të sillemi mirë ndaj prindërve dhe të kujdesemi për ta në pleqëri, si ata
na kanë kujdesur në fëmijëri.
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tij, edhe të varfërit dhe udhëtarit, dhe
mos e shpenzo në mënyrë ekstravagante
pasurinë tënde,

28. Vërtet, ata që shpenzojnë kot, janë
vëllezërit e shejtanit dhe shejtani është
mosmirënjohës ndaj Zotit të vet.

29. Dhe nëse ti detyrohesh të anosh prej
të afërmve,  megj ithëse t i  kërkon
mëshirën e Allahut për të cilën shpreson
ti nga Zoti yt, atëherë edhe në këtë rast
duhet t'u thuash vetëm fjalë të mira.

30. Dhe nuk duhet që t'i lidhësh duart e
tua me qafën tënde (mos u bë koprrac),
e as t'i  hapësh duke shpenzuar në
mënyrë ekstravagante, se do të mbetesh
i qortuar dhe i lodhur.

31. Vërtet, Zoti yt e furnizon me bollëk
atë të cilin e do Ai, dhe ia  kufizon atij
për të cilin vendos Ai. Vërtet, Ai i njeh
dhe i sheh mirë robët e Tij.

32. Dhe mos i vrisni fëmijët tuaj nga
frika e varfërisë. Po jemi Ne që i
ushqejmë ata dhe ju. Vërtet, vrasja e
tyre është një mëkat i madh.12 

33. Dhe mos iu afroni kurvërisë, se me
të vërtetë kjo është një punë e fëlliqur

12 Ajeti ka dy kuptime: 1) Mos i mbytni fëmijët duke mos u dhënë edukim e shkollim të
nevojshëm dhe 2) Dështimi i foshnjës nga frika e varfërisë që inkurajohet sot në shoqërinë
moderne.
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dhe një rrugë e shëmtuar!

34. Dhe mos e vrisni atë qenie, vrasjen e
së cilës e ndaloi Allahu, pos me ndonjë
arsye të vërtetë .  Dhe kush vri te t
mizorisht, Ne me të vërtetë i kemi
dhënë autorizim trashëgimtarit të tij që
të kërkojë gjakmarrje, mirëpo ai nuk
duhet t'i kalojë kufijtë (e caktuar) lidhur
me vrasjen e dorasit. Nëse ai do të rrijë
brenda kufi jve të  caktuar ,  do të
ndihmohet prej Nesh.13 

35. Dhe mos iu afroni pasurisë së
jetimit, përveç me qëllim të mirë, derisa
ai e arrin pjekurinë e tij dhe plotësoni
konventën14 tuaj ,  sepse  për  çdo
konventë do të përgjegjeni (një ditë).15 

36. Dhe matni plotësisht kur matni
diçka (për t'i dhënë dikujt) dhe peshoni
drejt me terezi! Kjo është më e mirë dhe
e bukur përkah përfundimi!16 

37. Dhe mos ndiq atë për të cilën s'ke
dije. Vërtet, rreth veshit e syrit dhe të

13 Anëtarët e familjes së të vrarit kanë të drejtë që përmes gjyqit të kërkojnë hakmarrjen a
dëmshpërblimin.
14 Pasi u përmend ligji i hakmarrjes, Kurani jep udhëzime lidhur me rritjen e me edukimin e
jetimëve, sepse të dy, i vrari dhe vrasësi, pas dënimit me vdekje lënë jetima.
15 Këtu fjala konventë është përdorur për t'i dhënë rëndësi të veçantë kujdesit të jetimëve.
16 Sekreti i zhvillimit ekonomik dhe i progresit komercial është i fshehur në sjelljet korrekte
ndaj marrëveshjeve komerciale.
17 Njeriu besimtar nuk ka drejtë të flasë a të shkruajë për atë për të cilën ai nuk ka dije dhe
njohuri dhe për të cilën ai nuk ka bërë ndonjë hulumtim dhe hetim.
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zemrës do të përgjegjesh ti.17 

38. Dhe mos ec krenar nëpër tokë, sepse
(me këtë mënyrë) ti as nuk mund ta çash
tokën, e as nuk mund t'i kalosh lartësitë
e maleve.

39. Pamja e shëmtuar (kundërvajtje) e
çdo akti të këtyre urdhërave është e
urryer në sy të Zotit tënd.

40. Ky (mësim i shkëlqyer) është pjesa e
asaj urtësie që Zoti yt të ka diktuar ty.
Dhe mos i shoqëro Allahut ndonjë Zot
tjetër se do të hidhesh në xhehenem, i
qortuar dhe i urryer.

41. Qysh! A ju dalloi Zoti juaj me anë të
bijëve tuaj dhe për vete i zgjodhi engjëjt
si bijat e Veta? Vërtet, ju po flisni një
fjalë të madhe.

42. Dhe Ne e kemi sqaruar (çdo çështje)
në këtë Kuran që të këshillohen njerëzit,
mirëpo ky (Kuran) nuk u shton atyre
tjetër vetëm të largohen me urrejtje.

43. Thuaj: Sikur të kishin zota të tjerë
përveç Allahut, siç thonë ata, atëherë ata
(idhujtarë) me siguri do të kërkonin
rrugë për t'iu afruar Zotit të Fronit.18 

18 Mushrikët dëshirojnë që me anë të idhujve të tyre t'i afrohen Zotit. Nëse një pohim i tillë
është i drejtë, atëherë, përse, pra, nuk i afrohen Zotit?
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44. I Shenjtë dhe i Lartë është Ai
(Allah) prej çka thonë ata.
45. Qiejt e toka dhe çka ka në to të
gjithë e lavdërojnë Allahun. Dhe nuk ka
asnjë send që nuk e lavdëron Atë duke e
glorifikuar, por ju nuk e kuptoni atë
glorifikim të tyre. Allahu është i Butë
dhe fal shumë.

46. Dhe kur ti reciton Kuranin, atëherë
Ne vëmë një perde (të padukshme) në
mes teje dhe atyre që nuk e besojnë
Ahiretin.

47. Dhe i vëmë shumë perde në zemrat
e tyre dhe shurdhësi në veshët e tyre që
të mos kuptojnë atë (vërtetësinë). Dhe
kur ti e përmend në Kuran Zotin tënd që
është Një, ata largohen shpinazi me
urrejtje.

48. Ne e dimë më së miri se çfarë
dëshirojnë të dëgjojnë ata kur të
dëgjojnë ty dhe kur angazhohen në
biseda të fshehta, dhe kur mizorët
thonë: Ju jeni duke pasuar vetëm një
njeri të magjepsur!

49. Shih se si ata flasin për ty (je i
marrë, poet dhe magjistar etj), e si
rezultat i kësaj ata u devijuan nga rruga
e drejtë dhe s'mund ta gjejnë rrugën e
drejtë.

50. Dhe ata thanë: A do të ringjallemi
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në formë të një krijese të re, pasi të
bëhemi eshtra të kalbura dhe pluhur!

51. Thuaju: Qoftë bëheni gurë a hekur,

52. Ose ndonjë krijesë që ju duket më e
fortë se kjo (prapë do të ringjalleni). Ata
do të thonë: Kush do të na ringjallë
neve?19  Thuaju: Ai (Allahu) që ju krijoi
herën e parë! Dhe ata do t'ju drejtohen
me çudi, e duke lëvizur kokën, do të
thonë: Kur do të ndodhë kjo ringjallje?
Thuaju: Ndoshta është afër koha e
ringjalljes!

53. Ky premtim do të plotësohet atë ditë
kur Allahu juve do të ju thërrasë dhe ju
do t'i përgjigjeni Atij duke e lavdëruar
Atë, dhe juve do t'ju duket se keni
qëndruar shumë pak në këtë botë.

54. Dhe ti robëve të Mi thuaju: Le të
thonë atë që është më e mira, sepse
shejtani përpiqet të krijojë përçarjen në
mes të tyre. Vërtet, shejtani është
armiku i hapët i njeriut.

55. Zoti juaj e di më mirë gjendjen tuaj.
Nëse dëshiron Ai, ju mëshiron, dhe nëse
dëshiron Ai, do t'ju dënojë. Dhe ty, o
Profet, nuk të kemi dërguar mbikëqyrës
të tyre.

56. Dhe Zoti juaj e di mirë gjendjen e

19 Fjala është për shkatërrimin e kësaj bote.
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çdo krijese që ekziston në qiej e në
tokë. Ne i kemi lartësuar disa Profetë
nga të tjerët, dhe Daudit i patëm dhënë
Zaburin.20 

57. Thuaj: Ftoni për ndihmë ata të cilët i
konsideroni Zota pos Allahut, do ta dini
se ata nuk mund të largojnë asnjë
mjerim prej jush e as nuk mund ta
ndryshojnë gjendjen tuaj.

58. Të tillë janë ata, të cilët i adhurojnë
(i thërrasin për ndihmë, pos Allahut)
këta idhujtarë, që vetë do të kërkojnë
mjetin për t'iu afruar Zotit se kush është
prej tyre që meriton të jetë mjet afrimi
(te Zoti) dhe ata do të shpresojnë
mëshirën e Tij dhe do t'i frikësohen
ndëshkimit të Tij. Vërtet, ndëshkimi i
Zotit tënd është i tillë që t'i frikësohet.

59. Dhe nuk ka asnjë vendbanim nëpër
tokë të cilin të mos e shkatërrojmë para
Kiametit a të mos e dënojmë atë me një
ndëshkim të ashpër. Kjo është e shkruar
në Libër (dekretin hyjnor).21 

60. Dhe asgjë nuk Na pengoi t ' i
dërgojmë Shenjat Tona, mirëpo të parët
i patën përgënjeshtruar (nuk fituan dobi
prej  tyre).  Dhe Ne i patëm dhënë
Thamudit një deve si një Shenjë të

20 Zaburi ishte një përmbledhje këshillash që Profeti Daud u pat dhënë njerëzve të asaj kohe.
21 Kjo është një profeci që flet qartë se në ditët e fundit të kësaj bote do të vijnë shumë
katastrofa dhe njerëzit do të ndëshkohen.
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ndritshme, mirëpo ata u sollën mizorisht
ndaj saj (e refuzuan padrejtësisht këtë
shenjë), dhe Ne nuk u tregojmë Shenjat
njerëzve por vetëm me qëllim që ata të
frikësohen (prej përfundimit të keq).

61. Dhe kujtoje kohën kur Ne të thamë:
Zoti yt ka vendosur t'i shkatërrojë
njerëzit (e prapë ata nuk fituan dobi),
dhe ëndrrën tënde që ta treguam ty, dhe
pemën e mallkuar (të përmendur në
Kuran)22  i bëmë sprovë për njerëzit.
D h e  me  g j i t h ë kë t ë  f a k t  s e  N e
gradualisht i frikësojmë ata, alarmimi
Ynë nuk u shton tjetër vetëm se rebelim
të madh.23 

62. Dhe kujtoje kohën kur Ne u thamë
engjëjve: I bëni sexhde Allahut për hir
të Ademit! Dhe ata i bënë sexhde Atij,
pos Iblisit. Ai tha: A të bëj sexhde për
hir të këtij njeriu, të cilin e krijove nga
balta?

63. Dhe ai tha: Më trego, o Zot, a,
qenka ky të cilin e lartësove mbi mua?
Nëse më fal  afat  deri  në Ditën e
Kiametit, unë, pasha Qenien Tënde, do
t'i devijoj nga rruga e drejtë pasardhësit
e tij,  përveç disave!

22 Fjala shaxher (lis) përdoret edhe për familjen (Akrab). Pra, fjala është për ata jehudë të cilët
u mallkuan.
23 Fjala Roja (Keshf) e vërteton mendimin tonë se udhëtimi i Profetit të Shenjtë ishte një
keshf.
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64. Allahu tha: Largohu, se shpërblimi
yt  dhe at i j  që të  pason ty është
xhehenemi dhe ky do të jetë shpërblimi
i plotë.

65. Dhe Ne i thamë: Shko dhe me zërin
tënd mashtroje atë që mundesh prej tyre
dhe përdori kalorësit dhe këmbësorët
tuaj kundër tyre, dhe bëhu pjesëtar i
pasurive dhe i fëmijëve të tyre dhe bëji
premtime të  rrejshme me ta,  dhe
shejtani nuk u premton tjetër përveç
mashtrimit.

66. Vërtet, ti nuk ke fuqi kundër robëve
të Mi (t'i devijosh ata nga rruga e
drejtë). O robi Im, ta dish se Allahu
mjafton si mbrojtës për ty!

67. (O robët e Mi) Zoti juaj është Ai që
për ju  i lundron anije në det që të
kërkoni mirësinë e Tij. Vërtet, Ai është
shumë i Mëshirshëm ndaj jush.

68. Dhe kur ju vjen kohë e vështirë në
det (vjen furtunë), i harroni ata (idhujt),
të cilët i adhuroni në vend të Allahut,
dhe e lutni vetëm Allahun, por kur Ai ju
shpëton e ju sjell në tokë, ia ktheni
shpinën. Vërtet, njeriu është shumë
mosmirënjohës.

69. A mendoni ju se jeni të sigurt që Ai
nuk do t'ju rrafshojë për tokë (pasi t'ju
shpëtojë nga deti) ose nuk do t'ju
lëshojë gurë dhe ju nuk do të keni
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ndihmëtar?

70. A mos jeni të sigurt se Ai nuk do t'ju
kthejë prapë në det dhe nuk do t'ju
lëshojë një furtunë të madhe dhe për
shkak të mosmirënjohjeve tuaja do t'ju
fundosë, dhe pastaj ju nuk do të gjeni
ndihmëtar kundër Nesh!

71. Ne, me të vërtetë, i nderuam shumë
Beni Ademin (Njerëzit), u dhuruam
mjetet e udhëtimit tokësor e detar, dhe i
furnizuam me ushqime të pastra, dhe i
lartësuam mbi shumë krijesa që Ne i
krijuam.

72. Dhe kujtojeni ditën kur do të
thërrasim secilin grup, bashkë me
prijësin e tyre. Pra, ata, të cilëve do t'u
jepet libri (i veprave të tyre) nga ana e
djathtë, do ta lexojnë me ëndje, dhe nuk
do t'u bëhet aspak padrejtësi.

73. Dhe kush do të mbetet i verbër
(shpirtërisht) në këtë botë, do të mbetet
i verbër edhe në Ahiret dhe më i
humbur nga rruga e drejtë.

74. Dhe ata ishin gati që, për shkak të
asaj që Ne të diktuam ty, të të mundonin
ty që të trilloje ndonjë fjalim tjetër nga
çka të diktuam. Dhe nëse veproje ashtu,
atëherë ata do të të bënin ty shok të
ngushtë.
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75. Dhe sikur Ne të mos të të kishim
përforcuar ty (me anë të Kuranit), ti pak
a shumë do t'u anoheshe atyre.

76. Dhe atëherë (nëse ti trilloje diçka
prej vetes siç mendojnë ata) Ne do të të
shijonim ndëshkimin e dyfishtë të kësaj
jete dhe të vdekjes, dhe ti nuk do të
gjesh ndonjë ndihmëtar kundër Nesh,

77. Dhe ata të shqetësojnë ty që të të
dëbojnë nga vendi. E nëse ndodh ashtu,
atëherë edhe ata (në këtë situatë) nuk do
të mbeten pas teje (do të shkatërrohen
shpejt).

78. Ashtu është ligji (syneti) Ynë, dhe
ashtu do të ndodhë siç ndodhi me
popujt e Profetëve Tanë të kaluar, dhe ti
nuk do të gjesh ndonjë ndryshim në
ligjin Tonë.

79. Fale Namazin kur dielli niset nga
gjysma e qiellit e deri në errësirën e
natës (gjatë kësaj  kohe në orë të
ndryshme) dhe recitoje Kuranin në
kohën e agimit. Vërtet, recitimi i
Kuranit në kohën e agimit është një
punë e pranueshme (që do të dëshmohet
në oborrin e Allahut).

80. Dhe recitoje atë në Namazin e
Tahaxhudit. Kjo është një dhunti e
Allahut. Ndoshta (me anë të Namazit të
Tahaxhudit) Zoti yt do të të vendosë ty
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në një vend të lavdërueshëm.

81. Dhe thuaj : O Zoti im, më fut
(prapë)24  në vend (Mekka) në mënyrë
të ndershme, dhe më nxirr në mënyrë të
ndershme dhe nga ana Jote më dhuro
ndonjë ndihmëtar të fuqishëm!25 

82. Dhe thuaj: Erdhi e vërteta dhe u
zhduk e pavërteta. Vërtet, e pavërteta
gjithnjë zhduket.

83. Dhe Ne po shpallim dalëngadalë nga
Kurani atë mësim që është ilaç e
më s h i r ë  p ë r  b e s i mt a r ë t ,  k u r s e
mosbesimtarëve nuk u shton tjetër pos
në shkatërrim.

84. Dhe kur Ne e begatojmë njeriun me
të mira, ai prapësohet dhe largohet prej
Nesh, por kur ballafaqohet me ndonjë të
keqe, ai dëshpërohet.

85. Thuaj: Secili vepron sipas mënyrës
së vet, e Zoti juaj e di më së miri se
kush është në rrugë të drejtë.

86. Dhe ata të pyesin ty rreth shpirtit.
Thuaj se shpirti u krijua me urdhërin e
Zotit tim, dhe juve ju është dhënë
shumë pak dije (rreth atij).

24 Me këtë Zoti i dha ngushëllim Profetit të Shenjtë se ai do të hyjë prapë në Mekka. Ishte një
profeci e madhe që u plotësua për bukuri.
25 Fjala është për Ebu Bekrin.
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87. Dhe sikur të dëshironim Ne e
zhduknim (nga bota) këtë diktim
(Kuran) që të dhamë ty, e ti nuk mund
të gjeje ndonjë mbrojtës kundër Nesh.

88. Përveç mëshirës së Zotit tënd (që
mund ta sjellë atë, por ky Kuran nuk do
të zhduket kurrë). Vërtet, Zoti yt bëri
mirësi të madhe ndaj teje.

89. Thuaj: Nëse tubohen të gjithë
njerëzit e xhinët që të përpilojnë një
Kuran si ky, ata nuk do ta përpilonjë
k u r r ë  e d h e  n ë s e  e  n d i h mo j n ë
njëri-tjetrin.

90. Ne në këtë Kuran  kemi shpjeguar
për njerëzit çdo gjë në mënyra të
ndryshme, mirëpo shumica e njerëzve e
refuzojnë dhe e mohojnë.

91. Dhe ata thonë: Nuk do të të besojmë
ty përderisa të mos na nxjerrësh prej
tokës ndonjë burim për ne.

92. Ose të kesh kopshte me hurma e me
rrush dhe të krijosh në mes të tyre
lumenj që rrjedhin,

93. Ose të sjellësh mbi ne copat e qiellit
ashtu siç mendon ti (se Zoti do t'na
dënojë), ose t'na sjellësh Allahun dhe
engjëjt pranë nesh,

94. Ose të kesh një shtëpi prej ari, ose të
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ngjitesh lart në qiell, mirëpo ne nuk do
ta besojmë ngjitjen tënde derisa të mos
na sjellësh një libër, të cilin ne vetë e
lexojmë? Thuaj: I Shenjtë është Allahu
im (është larg prej këtyre të thënave të
kota), unë jam vetëm një njeri dhe
Profet (s'mund të shkoj nëpër qiell).26 

95. Dhe njerëzit nuk i pengoi asgjë ta
pranojnë besimin, kur u erdhi hidajeti,
pos se thonin: Vallë, a e dërgoi Allahu
njeriun Profet!

96. Thuaj: Nëse ekzistonin engjëjt nëpër
tokë që ecnin qetë në të, Ne do t'u
dërgonim atyre nga qielli ndonjë engjëll
duke e bërë Profet.

97. Thuaj :  Allahu më mjafton s i
dëshmitar në mes meje dhe në mes jush.
Ai i njeh dhe i sheh mirë robët e Vet.

98. Dhe ai, të cilin Allahu e përudh,
është i përudhur, dhe për atë, të cilin
Allahu e devijon nga rruga e drejtë, ti
nuk mund të gjesh asnjë ndihmëtar
përveç Atij. Dhe në Ditën e Kiametit Ne
do t'i tubojmë së bashku të përmbysur,
të verbër, memecë dhe të shurdhër

26 Sipas këtij ajeti njeriu si qenie njerëzore, s'mund të shkojë në qiell. Çudi se si disa
myslimanë besojnë se Profeti Isa ka shkuar nëpër qiell dhe ai është i gjallë dhe jeton në qiell
me trupin e tij fizik! Ajeti do të thotë se të qenurit njeri dhe profet është pengesë për të shkuar
në qiell. Dhe Zoti nuk vepron kundër ligjit të Vet. Askush nuk mund të shkojë në qiell e as të
kthehet. Kur Zoti e paraqet një ligj si synnet të Vet, atëherë Ai kurrë nuk vepron kundër ligjit të
vet. Mirëpo, nëse nuk ka ndonjë ligj të caktuar, atëherë Allahu mund të bëjë ndryshim në të dhe
këtë e quajmë fuqi të  Allahut.
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(sipas nijeteve e qëllimeve të tyre).
Vendi i tyre do të jetë  xhehenemi, sa
herë që të ftohet ai (zjarri i xhehenemit),
Ne do t'u shtojmë flakën e zjarrit.

99. Ky zjarr do të jetë shpërblimi i
veprave të tyre, ngase ata i mohuan
Shenjat Tona dhe thanë: A do të
ringjallemi ne, pasi të bëhemi eshtra dhe
pluhur!

100. A nuk kuptuan ende se Allahu që i
krijoi qiejt e tokën është i Fuqishëm që
të krijojë njerëz si ata? Dhe, pa dyshim,
Allahu ka caktuar një afat për ata (për
vdekjen e për ringjalljen e tyre), mirëpo
mizorët e refuzuan (këtë fakt) duke u
bërë mosmirënjohës.

101. Thuaj: Sikur t'i zotëronit thesaret e
pakufishme të mëshirës së Zotit tim, ju
nga frika e sosjes së tyre do t'i frenoni
ato (do të dilni koprracë). Vërtet, njeriu
është koprrac i madh.

102. Dhe Ne i patëm dhënë Musait
nëntë Shenja të qarta. Pra, pyeti Beni
Israelët (rreth atyre ngjarjeve) kur u
erdhi Musai, dhe Faraoni i pat thënë: O
Musa, unë mendoj se ti je i magjepsur!

103. Musai tha: Po ti e di se këto Shenja
i zbriti Zoti i qiejve dhe i tokës dhe Ai i
bëri ato dritëdhënëse, dhe unë besoj se
ti, o Faraon, je i shkatërruar!
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104. Atëherë ai (Faraoni) vendosi t'i
dëbojë (Musain dhe popullin e tij) nga
vendi. Por, si rezultat i kësaj Ne i
fundosëm ata të gjithë.

105. Dhe pas fundosjes së tij, Ne u
thamë Beni Israelëve: Jetoni qetë në
këtë vend (të premtuar),27  dhe kur vjen
koha e plotësimit të premtimit të dytë,
Ne do t'u sjellim ju të gjithë.28 

106. Dhe Ne e kemi zbritur këtë Kuran
me urtësi dhe me një qëllim të veçantë.
Dhe ty nuk të kemi dërguar tjetër vetëm
si përgëzues dhe alarmues.

107. Dhe të dhamë ty Kuranin që e
kemi bërë pjesë-pjesë (i ndarë në Sure)
që t'ua recitosh njerëzve dalëngadalë,
dhe Ne këtë Kuran e kemi zbritur me
forcë dhe gradualisht.

108. Thuaj: E besoni ose nuk e besoni
(është puna juaj). Ata, të cilëve u është
dhënë dija (me anë të librave të Shenjtë
të mëparshëm) para zbritjes së tij, kur
atyre u recitohet (ky Kuran), hidhen me
ballë (përdhe) duke shprehur bindjen e
plotë.

109. Dhe ata thonë: Zoti ynë është larg
prej të gjitha të metave dhe premtimi i

27 Fjala është për Palestinë.
28 Kjo do të thotë se Ne do t'i fusim jehuditë herën e tretë në Palestinë.
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Zotit tonë do të plotësohet.

110. Dhe kur hidhen përdhe me fytyra
(për ballë - bëjnë sexhde) qajnë, dhe ky
Kuran ua shton më shumë  përuljen
(ndaj Allahut).

111. Thuaj: Thërrisni Zotin duke i thënë
Allah, ose duke i thënë Ar-Rrahman (i
Mëshirshëm),29  me cilindo emër e
thërrisni (mund ta thërrisni), sepse të
gjithë emrat dhe atributet e bukura i
takojnë vetëm Atij. Dhe mos ngri zërin
në lutje e as mos e ul shumë, por merr
rrugën e mesme!

112. Dhe thuaj: Të gjitha lavdërimet i
takojnë Allahut i cili s'ka as fëmijë e as
ndonjë partner në mbretërinë e Tij. E Ai
kurrë nuk pati nevojë që dikush ta
ndihmonte e të bëhej shoku i Tij, duke e
gjetur të dobët e të pafuqishëm. Pra,
madhëroje Atë duke e glorifikuar mirë e
mirë!

29 Fjala është për të krishterët, të cilët e mohojnë se Zoti është i Mëshirshëm. Pra, le të
thërrasin Zotin duke thirrur: O Allah ose O Rahman (i Mëshirshëm).
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Të gj itha lavdërimet i  takojnë
Allahut, i cili e ka zbritur (këtë) Libër
mbi robin e Vet dhe në të nuk la asnjë
shtrembërim.

3. Ai  e bëri  udhërrëfyes me plot
vërtetësi, që njerëzve t'u japë vërejtje
rreth ndëshkimit të rëndë që do të vijë
prej Tij, dhe që t'u japë besimtarëve, të
cilët bëjnë vepra të mira, lajm të gëzuar
se ata do të kenë shpërblim të mirë
(xhenet)-

4. Ku do të rrinë përgjithmonë.

5. Dhe (e zbriti këtë Kuran) që t'u japë
vërejtje atyre që thonë: Allahu e mori
për vete një djalë.

6. Këta s'kanë kurrfarë dije rreth këtij

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 111 ajete. Në Sure të mëparshme
ishte përmendur armiqësia e çifutëve kundër Islamit dhe rezultati i kësaj armiqësie. Ndërsa në
këtë Sure bëhet fjala rreth grupit të dytë të Ummetit të H. Musait a.s., d.m.th. fjala është për
historinë e fazës së parë të krishterizmit, dhe gjithashtu bëhet fjalë rreth ngatërresave dhe
problemeve politiko-religjioze të krijuara e të shfaqura nga ana e Jaxhuxhëve, e Maxhuxhëve
dhe nga ana e Daxhxhalit. Kurani tregon se këto ngatërresa e çrregullime do të marrin fund me
anë të Zulkernenit të asaj kohe, Imam Mahdiu e Masihu i Premtuar. Profeti i Islamit, H.
Muhammedi s.a.v., thotë se kush i lexon ajetet e para dhe të fundit të kësaj Sureje, do të ruhet
nga ngatërresat e Daxhxhalit dhe të Jaxhuxho-Maxhuxhit.
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pohimi, as të parët e tyre nuk dinin gjë.
Sa e madhe është ajo fjalë që del nga
goja  e  tyre .  Ata s 'f las in gjë  pos
gënjeshtrës.

7. Pra, a thua, ti do ta shkatërrosh veten
nga pikëllimi se nuk e besojnë këtë
ligjërim (Kuran)?1 

8. Vërtet, gjithçka që ekziston në tokë,
Ne e kemi bërë mjet zbukurimi për të,
që t'i provojmë (banorët e tokës) se cili
prej tyre është më i miri përkah vepra.2 

9. Dhe (një ditë) do ta shkatërrojmë Ne
gjithçka që ekziston në tokë, dhe atë do
ta bëjmë një fushë të rrafshtë.3

 
10. A mendon ti se banorët e Shpellës e
të Rakimit ishin një Shenjë e çuditshme
prej Shenjave Tona?4

1 Profetët e Zotit ndienin një simpati të rrallë ndaj njerëzve. Ata pikëlloheshin dhe
shqetësoheshin kur i shihnin ata që nuk e pranonin besimin, sepse do të kenë dënim prej Zotit.
2 Ajeti tregon se çdo gjë që e ka krijuar Zoti, është e dobishme dhe e nevojshme për jetën
njerëzore, prandaj njeriu duhet të angazhohet me tërë qenien e tij për të zbuluar sekretet e
mëdha të natyrës. Mandej, ato zbulime bëhen sprovë për të se si i shfrytëzon ato?
3 Ky ajet mban me vete një profeci se kombet katolike pasi të kenë fituar pasuri, fuqi dhe do të
kenë bërë zbulime e inovacione, do ta mbushin tokën e Zotit me mëkat e me padrejtësi.
Atëherë, sipas Tevratit, të Biblës e të Kuranit, do të vijë ndëshkimi i Allahut që do t'i
shkatërrojë të gjitha përparimet, zbulimet dhe fuqitë e tyre.
4 Kahfi i thuhet shpellës dhe Eshabël Kehf do të thotë: banorët e shpellës. E fjala Rekim ishte
ajo pllakë ku ishin të gdhendur emrat e banorëve të shpellës. Sipas disave Rakimi ishte emri i
qytetit të tyre, kurse disa mendojnë se ishte emri i qenit të tyre. Disa mendojnë se ishte emri i
sheriatit të tyre e sipas disave ishte emri i bjeshkës ku gjendej ajo shpellë. Ajeti tregon qartë se
ata (banorët e shpellës) nuk ishin krijesa mbinjerëzore. Nuk ekziston ndonjë argument që
tregon se ata ishin të veçuar prej ligjeve të natyrës. Njerëzit kanë shkruar shumë trigime e
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11. Kur ata të rinj  u vendosën në
Shpellë e lutën Zotin duke thëne: O Zoti
ynë, na mëshiro dhe na jep udhëzim e
urtësi në këtë çështje tonën!

12. Pra, Ne i kemi mbajtur në Shpellë
për disa vjet të numëruar, kështu që të
mos marrin vesh se çka po ndodh
jashtë.

13. Mandej, Ne i kemi ngritur prapë që
ta dimë Ne se gjatë asaj kohe (që
qëndruan aty) cili grup prej atyre (dy
grupeve të ndjekësve të Krishtit)5 
meriton të ruhet më së miri.

14. Tani Ne të rrëfejmë ty tregimin e
tyre të vërtetë. Ata ishin disa të rinj të
cilët e kishin besuar Zotin e tyre dhe Ne
i shtuam më shumë në besim.

15. Dhe i përforcuam zemrat e tyre kur

legjenda rreth tyre. Mirëpo, studimi historik dhe Kurani na tregojnë të vërtetën dhe me anë të
ngjarjeve të banorëve të shpellës na japin mësime e këshilla të mira. Vërtet, të krishterët e parë
vuajtën mjaft prej persekutimeve dhe prej torturave të papërshkrueshme nga duart e mbretërve
e të sunduesve romakë, të cilët ishin ateistë dhe nuk i lejonin të krishterët ta adhuronin Zotin.
Siç dihet Sunduesi Dekius i detyronte njerëzit t'i adhurojnë idhujt dhe të jenë ateistë. Ai e
mbyste atë që e besonte Zotin dhe që bëhej monoteist. Atë kohë disa të rinj vendosën t'i mbeten
besnikë besimit të tyre, andaj u larguan nga qyteti dhe shkuan në një shpellë, ku lirisht e
adhuronin Zotin. Një ditë, kur dëgjoi sunduesi për ikjen e tyre, doli bashkë me ushtrinë e vet
për t'i ndjekur dhe erdhi te hyrja e shpellës, por askush s'pati guxim të hyjë në të, andaj
vendosën ta mbyllin hyrjen me gurë që të rinjtë të mbeten brenda e të vdesin urie. Ata në
shpellë kanë banuar për disa vjet. Mandej, kur u përmirësua gjendja në qytet, dolën jashtë.
5 Fjala është për dy grupe të të krishterëve: a) Ata që i mbetën besnikë fesë së tyre dhe i duruan
vuajtjet e torturimet, dhe b) Ata që u larguan nga feja e tyre dhe u bashkuan me mizorët dhe me
tiranët.
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u ngritën në këmbë (për ta braktisur
vendin e tyre), dhe njëri-tjetrit i thanë:
Zoti ynë është Ai Zot që është edhe Zoti
i qiejve dhe i tokës. Ne kurrë nuk do të
thërrasim ndonjë Zot tjetër pos Atij.
Nëse do të bëjmë kështu, atëherë ne
jemi, me të vërtetë, duke thënë fjalë jo
të drejtë.

16. Këta, populli ynë, i kanë marrë për
vete (për adhurim) zota të tjerë pos
Allahut. Dhe përse nuk sjellin ndonjë
argument të prerë për vërtetimin e
pohimit të tyre? Dhe kush është më
mizor se ai i cili trillon gënjeshtra
kundër Allahut?

17. Dhe tani, kur u anuat prej tyre dhe
prej atyre (idhujve), të cilët i adhuronin
ata pos Allahut, strehohuni në Shpellë,6

se Zoti  juaj  do të përhapë për ju
mëshirën e Tij dhe do të paraqesë për ju
ndonjë lehtësim në këtë çështje tuaj.

18. Dhe ti (o dëgjues) e sheh diellin kur
lind, kalon në anën e djathtë të Shpellës,
dhe kur perëndon, kalon në anën e majtë
të saj; dhe ata ishin në një vend të gjerë
(të asaj Shpelle). Kjo është një ndër
Shenjat e Allahut. Vetëm ai, të cilin
Allahu e përudh, është i përudhur, kurse
për atë, të cilin Allahu e le të humbur,
nuk do të gjesh as ndihmëtar e as
udhërrëfyes.7 

6 Siç duket fjala është për katakombet e Romës.

SURE 18                                       AL-KAHF                                KAP. 15

522

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G15verlag.qps  22.06.03 17:31 PAGE 522 (1,1)



����$N�R��$�

���������������

����0������#

���S���$��

���

�Ky��0���9)

���� �90�¡5�

���5��90����%F

(��� �� �  �)¢

�������£�¤���

�� �������

����� � -¥

�X¦( �� �h���

19. Ti i konsideron të zgjuar, kurse ata
janë në gjumë,8  dhe Ne i rrotullojmë
herë djathtas e herë majtas. Edhe qeni i
tyre rri bashkë me ta në prag të hyrjes,
duke i shtrirë këmbët e veta ë para.
Nëse ti informohesh rreth gjendjes së
tyre, do të kthehesh prapa duke u
trembur e duke u mbushur me frikë.9 

20. Dhe kështu Ne i ngritëm prapë që ta
pyesin njëri-tjetrin (se sa kanë ndenjur).
Njeri prej tyre tha: Sa keni ndenjur
këtu? Ata thanë: Ne kemi ndenjur një
ditë ose një pjesë të ditës. Kurse disa të
tjerë thanë: Zoti juaj e di më së miri se
sa keni ndenjur. Tani dërgoni njërin prej
jush me këto monedha argjendi në qytet
që të shikojë se cili ushqim është më i
mirë, të blejë për ju, dhe t'i zbulojë
zgjueshëm sekretet e njerëzve, por të
ketë kujdes që të mos i informojë dikujt
rreth jush.10

 
21. Sepse ata janë të atillë që nëse do të

7 Ajeti tregon se ajo shpellë gjendej në atë vend ku nuk e rrokte dielli dhe kalonte djathtas në
mëngjes e në mbrëmje kalonte majtas.
8 Kjo ishte një profeci se të krishterët pas gjumit shekullor, do të zgjohen e do të përhapen në
të katër anët e botës.
9 Këto fjalë paralajmërojnë se të krishterët do të kenë fuqi të madhe politike. Kurani para
qindra vitesh lajmëroi rreth zhvillimit e progresit politik e ekonomik të të krishterëve, kur ata
ishin të pafuqishëm dhe të dobët, dhe askush nuk mund të imagjinonte se ata do ta arrijnë
kulmin e zhvillimit tekniko-shkencor dhe politiko-ekonomik. Po ashtu, nga fjala ´qen' dihet se
të krishterët do t'i mbajnë qentë.
10 Ajeti flet për prirjen dhe shkathtësinë komerciale e politike të të krishterëve, dhe si
depërtojnë në vende të ndryshme.
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informohen rreth jush, do t'ju gurëzojnë
ose do t'ju detyrojnë të ktheheni në fenë
e tyre dhe atëherë ju kurrë nuk do të jeni
të suksesshëm.

22. Dhe kështu Ne u treguam njerëzve
rreth gjendjeve të tyre që ata ta dinë se
premtimi i Allahut është i vërtetë dhe se
s'ka dyshim që çasti i  premtuar (i
revolucionit) do të vijë patjetër. Dhe
kujtojeni kohën kur ata bisedonin në
mes veti rreth çështjes së tyre dhe
njëri-tjetrit i thanë: Ndërtoni ndonjë
godinë monumenti në vendbanimin e
tyre. Zoti i tyre i dinte ata më së miri.
Dhe ata të cilët dolën të fuqishëm në
fjalë thanë: Ne aty do të ndërtojmë  një
xhami.11 

23. Ata (të cilët s'e dinë gjë rreth së
vërtetës) do të thonë: Ata ishin tre,
ndërsa i katërti ishte qeni i tyre;12  dhe
disa në bazë të hamendjes së tyre thonë:
Ata ishin pesë e i gjashti ishte qeni i
tyre. Dhe ashtu disa thonë: Ata ishin
shtatë e i teti ishte qeni i tyre. Thuaju:
Zoti im e di saktësisht numrin e tyre.
Askush, pos Tij, s'di gjë për ta. Pra, mos
u argumento (ti o Muhammed) lidhur
me ta pos argumenteve të pathyeshme,
dhe lidhur me ta mos pyet askënd.

11 Këtu është përdorur fjala xhami për faltoren e të krishterëve. Pra, në hyrje të shpellës
(katakombet e Romës) është ndërtuar një kishë.
12 Kjo është gjendja e dhomave të ndryshme të asaj shpelle që tregon numrin e banorëve të një
dhome. Në një dhomë banonin tre veta e në dhomën tjetër shtatë etj.
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24. Dhe mos thuaj për ndonjë punë se
unë do ta bëj nesër!13 

25. Por, vetëm thuaj: Në dashtë Allahu
(do ta bëj këtë punë). Dhe kujtoje Zotin
tënd, kur të harrosh ti, dhe thuaj: Unë
shpresoj se Zoti im do të më udhëheqë
drejt asaj rruge që është rruga e drejtë.

26. Dhe ata qëndruan në Shpellën e tyre
treqind vjet dhe i shtuan edhe nëntë vjet
(qëndrimit të tyre).14 

27. Thuaj: Allahu e di mirë se sa kanë
qëndruar ata. Atij i takojnë fshehtësitë e
qiejve dhe të tokës. Sa Shikues  dhe
Dëgjues i Shkëlqyer është Ai! Ata
s'kanë ndihmëtarë pos Atij, dhe Ai nuk
e lejon askënd të përzihet në gjykimin e
Tij.

28. Dhe recito çka të diktohet ty nga
Libri i Zotit tënd. S'ka kush që mund t'i
ndërrojë fjalët e Tij, dhe ti s'mund të
gjesh asnjë strehim, pos strehimit të Tij.

29. Edhe ti duhet të kesh durim bashkë

13 Ajeti tregon qartë se myslimanët s'mund t'i mposhtin kombet e krishtera me anë të mjeteve të
tyre, por vetëm me anë të ndihmës së Allahut e me vullnetin e Tij, andaj mos thoni se ne do të
bëjmë kështu e kështu, por duhet të thoni në dashtë Allahu, do të bëjmë kështu.
14 Disa thonë se banorët e Shpellës mbetën 309 vjet në atë shpellë. Historia na tregon se të
krishterët e parë u torturuan dhe u persekutuan në kohë të ndryshme. Një herë u torturuan në
Romë, e herën tjetër në Skenderia. Prandaj, u detyruan të rrinë të fshehur për një kohë të gjatë.
Kohën e saktë të qëndrimit të tyre e di vetëm Zoti.
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me ata të cilët e thërrasin Zotin e tyre në
mëngjes e në mbrëmje duke kërkuar
pëlqimin e Tij. Dhe nuk duhet që sytë e
tu  t ' i  l ënë  mbrapa  ( s akr i f i ca t  e
besimtarëve) dhe të kërkosh bukuritë e
kësaj bote, dhe mos e ndiq atë, zemrën e
të cilit e kemi lënë në harresë nga
kujtimi Ynë, dhe që i ndjek epshet e
veta, dhe puna e të cilit i ka kapërcyer të
gjithë kufijtë.

30. Dhe thuaj: E vërteta është ajo që
vjen prej Zotit tuaj, pra le ta përqafojë
besimin ai që dëshiron, dhe le ta mohojë
atë ai që dëshiron. (Por, ai duhet ta dijë
se) Ne kemi përgatitur për mizorët një
zjarr, muret (flakët) e të cilit do t'i
rrethojnë ata. Dhe nëse ata klithin për të
kërkuar ujë, do t'u jepet ujë që do të jetë
si bakër i shkrirë që do t'i djegë fytyrat e
tyre. Sa e tmerrshme do të jetë ajo pije
dhe sa i keq është ai vendqëndrim
(zjarr)!

31. Por, ata që e pranojnë besimin dhe
bëjnë vepra të mira (do të shpërblehen
mirë). Vërtet, Ne nuk e humbasim
shpërblimin e atyre që bëjnë vepra të
mira.

32. Të tillët janë ata të cilët do të kenë
kopshte15  të amshueshme ku po
rr jedhin  lumenj .  Ata  do të  kenë

15 Këtu fjala kopshte tregon pasurinë shpirtërore dhe materiale që u është dhënë Israelitëve.
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byzylykë ari dhe do të veshin rroba të
gjelberta prej mëndafshi të hollë dhe të
trashë. Do të jenë të ulur në ato kopshte
duke u mbështetur me kanape. Sa
shpërblim i bukur dhe sa vendqëndrim i
shkëlqyer është ai!

33. Dhe paraqite para tyre rrëfimin e dy
njerëzve,  njerit prej atyre i dhamë Ne
dy kopshte rrushi të rrethuara me
hurma, e midis tyre ka bimë të tjera.16 

34. Secili kopsht jepte frutin e tij me
bollëk pa munguar gjë. Dhe në mes të
atyre kopshteve Ne bëmë të rrjedhë një
lumë.

35. Dhe ai zotëronte (plantacione
frutash) frute me bollëk, andaj, duke u
krenuar, shokut të vet i tha: Unë jam më
i pasur se ti dhe grupi im është më i
respektueshëm dhe i fuqishëm!17 

36. Dhe (një ditë) ai, duke bërë mizori
ndaj vetes, hyri në kopshtin e vet dhe
tha: Unë s'mund të mendoj për asnjë
çast që ky (një ditë) do të shkatërrohet.

37. Dhe unë s'besoj fare se Çasti i
premtuar (Kiameti) do të vijë një ditë.
Dhe nëse (supozoj )  ndodh që të
kthehem te Zoti im, edhe atje do të gjej
një strehim më të mirë se ky.

16 Ajeti në formë të një rrëfimi flet rreth dy popujve, të krishterë e myslimanë.
17 Të krishterët do të kenë përparim të madh, andaj do t'u thonë myslimanëve me përbuzje.
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38. Shoku i tij me të cilin bisedonte i
tha: A e mohon ti  Atë Qenie që të krijoi
ty nga dheu, mandej prej një pike
sperme e mandej ty të bëri njeri të
përsosur?

39. Por, përsa më përket mua, unë besoj
se Allahu është Zoti im, dhe unë nuk ia
shoqëroj dikë tjetër Zotit tim.

40. Dhe përse ti, kur hyre në kopshtin
tënd nuk the: Do të ndodhë ashtu siç
dëshiron Allahu, s'ka fuqi përveç fuqisë
së Tij? Dhe nëse ti më konsideron mua
më të ulët në pasuri e në fëmijë,

41. Atëherë mund të ndodhë që Zoti im
të më falë një kopsht më të mirë se ai i
yti, dhe mund të bjerë rrufe prej qiellit
mbi kopshtin tënd e ai do të shndërrohet
në një fushë të shkretë.18 

42. Ose të thahet uji19  i tij ( lumi) e ti
me gjithë kërkimin nuk do ta gjesh atë.

43. Dhe me të vërtetë u shkatërruan
frutat e tij dhe ai filloi të fërkojë duart e
veta për shkak se kishte shpenzuar
shumë (për atë kopsht), dhe i tërë
kopshti ra mbi kulmet e veta. Dhe ai
tha: Ah, sikur të mos i kisha shoqëruar
askënd Zotit tim!

18 Kjo është një profeci se Islami, sadoqë duket i dobët, do të ketë përparim të hovshëm dhe do
të lulëzojë, kurse kopshti i të krishterëve e i jehudëve do të digjet nga zjarri qiellor.
19 Nga uji kuptohet ujë i diktimit hyjnor.
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44. Dhe ai s'pati ndonjë grup që ta
ndihmonte, përveç Allahut, e as nuk
mundi të hakmerrej.

45. Në rastin e tillë vjen në punë vetëm
ndihma e Allahut, i cili është i adhuruari
i vërtetë dhe që është shpërblyesi më i
mirë dhe tek Ai është përfundimi më i
mirë.

46. Dhe (ti, o Muhammed) paraqite
haptazi para tyre shembullin e jetës së
kësaj bote se ajo është si ujë, të cilin e
lëshojmë Ne prej qiellit, dhe me të cilin
rritet shumë bima e tokës, dhe në fund
ajo (bimë)  bëhet  byk,  të  c i l in  e
shpërndajnë erërat. Dhe Allahu ka fuqi
të plotë mbi çdo gjë.

47. Pasuria dhe fëmijët janë stoli (mjet
zbukurimi) e jetës së kësaj bote, ndërsa
veprat e mira që do të mbeten janë më të
mira në sy të Zotit përkah shpërblimi
dhe përkah shpresa.

48. Dhe kujtojeni ditën kur Ne do t'i
lëvizim malet (nga vendi i tyre) dhe ti
do t'i shohësh tokën se do ta zbulojë
brendësinë e saj, dhe Ne (gjatë kësaj
katastrofe) do t'i tubojmë të gjithë ata pa
përjashtim.

49. Dhe ata do të prezantohen para Zotit
tënd të rreshtuar, dhe do t'u thuhet: Tani
keni ardhur te Ne ashtu siç Ne ju
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krijuam herën e parë. Mirëpo ju patët
menduar se Ne nuk do të caktojmë
ndonjë kohë për plotësimin e premtimit
Tonë (për ringjallje)!

50. Dhe libri (dosja) i veprave të tyre do
të vihet para tyre, dhe ti do t'i shohësh
fajtorët të frikësuar për shkak të asaj që
do të jetë e shkruar në të, dhe do të
thonë: Ah, vaj për ne! Ç'ndodhi me këtë
libër që nuk lë gjë të vogël e as të
madhe, pa e përfshirë atë! Dhe atë që
kanë bërë ata, do ta gjejnë para vetes,
dhe Zoti yt nuk sillet padrejtësisht ndaj
askujt.

51. Dhe kujtojeni kohën kur engjëjve u
thamë: I bëni sexhde Allahut për hir të
Ademit! Dhe ata të gjithë ranë në
sexhde, pos Iblisit. Ai ishte ndër xhinët
dhe nuk dëgjoi urdhërin e Allahut të vet.
Pra, (o robët e Mi) a do të merrni për
shok atë dhe pasardhësit e tij në vend
Timin, kurse ata janë armiqt tuaj? Sa
shpërblim i keq është ai (Iblisi) për
keqbërësit!

52. Unë nuk i kam bërë ata dëshmitarë
në momentin e krijimit të qiejve e të
tokes, e as në momentin e krijimit të
vetë atyre, e as nuk jam i tillë që t'i bëj
të paudhët ndihmëtarë për Vete.

53. Dhe kujtojeni ditën kur Ai (Allahu)
do t'u thotë (idhujtarëve): Thirrini ata që
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i besonit partnerët e Mi! Atëherë ata do
t'i thërrasin, mirëpo ata (idhujt) nuk do
t'u përgjigjen. Dhe Ne do të vëmë një
pengesë në mes të tyre (në mes të
idhujve dhe të adhuruesve).

54. Dhe fajtorët do ta shohin zjarrin20

dhe do ta realizojnë se do të hidhen në
të.  Dhe ata s'do të gjejnë ndonjë
shtegdalje.

55. Dhe, me të vërtetë, Ne në Kuran i
kemi shpjeguar në mënyra të ndryshme
çdo lloj  shembulli për të mirën e
njerëzimit, por njeriu është grindaveci
më i madh prej të gjitha krijesave.

56. Dhe kur njerëzve u erdhi hidajeti,
asgjë nuk i pengoi ata ta pranojnë
besimin e të kërkojnë falje prej Zotit të
tyre ,  ve tëm se dëshironin që t 'u
përsër i te t  h i s tor i a  e  popu jve  të
mëparshëm ose t'u vijë ndëshkimi që do
t'i rrethojë.

57. Dhe Ne nuk dërgojmë profetët, por
vetëm si bartës të lajmeve të gëzuara
dhe si  alarmues.  Dhe ata të cilët
s'besuan, polemizojnë me anë të së
pavërtetës që ta shlyejnë të vërtetën.
Dhe ata i marrin për tallje Shenjat dhe
vërejtjet e Mia.

�

20 Mosbesimtarët  përjetuan dy luftëra shkatërruese e tani do të shohin edhe një zjarr (luftë)
prej të cilit s'kanë si të ikin.
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58. Kush mund të jetë më mizor se ai i
cili u predikua me anë të Shenjave të
Zotit të tij e ai ua ktheu shpinën, dhe e
harroi atë çka kishin dërguar përpara
duart e tij! Ne kemi vënë mbi zemrat e
tyre mbulesa të ndryshme, në mënyrë që
të mos e kuptojnë vërtetësinë, dhe në
veshët e tyre ka shurdhësi. Dhe nëse ti i
thërret në drejtim të hidajetit, ata kurrë
nuk do ta pranojnë (thirrjen tënde).

59. Dhe Zoti yt është Ai që fal shumë
dhe është Zoti i Mëshirshëm. Sikur të
dëshironte Ai që t'i dënonte ata për
shkak të asaj që kanë vepruar, atëherë,
vërtet, Ai ua sillte shpejt dënimin.
Mirëpo, ata kanë një afat të caktuar, e
përtej atij nuk do të kenë strehim.

60. Dhe këto janë ato vendbanime
(vendbanime të mosbesimtarëve të
Profetëve të mëparshëm), të cilat Ne i
kemi shkatërruar kur u mbushën me
padrejtësi. Dhe Ne e patëm caktuar
kohën e shkatërrimit të tyre.

61. Dhe kujtojeni kohën kur Musai i tha
kolegut të ri:21  Unë nuk do ndalem së
ecuri derisa të arrij në atë vend22  ku

�

21 Kolegu i ri  do të thotë Krishti, që ishte bashkudhëtar i Musait.
22 Me këtë ajet fillon rrëfimi i Israsë së Musait a.s. Edhe Isra (udhëtimi i natës) e Musait ishte
si ai i Profetit të Shenjtë. Ai ishte një vizion (keshf) me anën e të cilit Allahu e mësoi Musain
me njohuri të shumta shpirtërore.
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bashkohen dy dete, ose do të udhëtoj
shekuj me radhë.23 

62. Por, kur ata arritën në atë vend ku
bashkohen dy dete,24  e harruan peshkun
e tyre dhe ai (peshku) mori me vrap
rrugën e tij në det.25 

63. Dhe kur ata kanë shkuar përtej atij
vendi, ai i tha kolegut të ri: Sillna sillën
tonë, meqë jemi të lodhur nga ky
udhëtimi ynë.26 

64. Ai iu përgjigj: A mban mend se kur
u ulëm mbi shkëmb27  për t'u çlodhur, e
harrova peshkun dhe përveç shejtanit
askush nuk më harroi, dhe ai (peshku)
në mënyrë të çuditshme mori rrugën e
tij në det.

65. Musa tha: Ky është ai vend, të cilin
kërkonim ne. Pra, ata të dy u kthyen
duke i parë gjurmët e këmbëve të tyre.28 

23 Fjala është për mbarimin e kohës së Profetit Musa dhe për fillimin e kohës së Profetit të
Shenjtë.
24 Pra, kur koha e Masihut musajan iu bashkua kohës së Profetit të Shenjtë.
25 Peshku sipas interpretimeve të ëndrrave do të thotë shtëpia e adhurimit të njerëzve të
devotshëm (Tatir ul Anam). Kjo do të thotë se kur periudha Musajane iu bashkua periudhës
Muhamedane, jedhuditë e të krishterët e harruan qëllimin e faltoreve të tyre.
26 Ky është vizioni (keshf) i Musait, ku e pa shërbëtorin e vet Masihun (Isanë) dhe Profetin
Sheriatbartës-Muhammedin s.a.v.s.
27 Shkëmbi në gjuhën e ëndrrave nënkupton jetën e mëkateve e të veseve. Pra, ajeti tregon se
kur do të bashkohen dy dete, periudha e sheriatit të Musait merr fund dhe fillon periudha e
Sheriatit të Muhammadit, jehuditë dhe të krishterët do të jenë të kredhur në mëkat e në
padrejtësi.
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66. Atëherë ata gjetën një rob prej
robëve Tanë,29  të cilit Ne vetë i kemi
dhuruar mëshirë dhe të cilin Ne vetë i
dhamë një dituri të veçantë.

67. Musa i tha atij: A mund të të ndjek
ty me qëllim që ti të më mësosh rreth
disa udhëzimeve e diturive me të cilat je
i mësuar.

68. Ai iu përgjigj: Ti s'mund të kesh
durim me mua.

69. Dhe si mund të kesh durim rreth
asaj për të cilën s'ke njohuri të saktë?

70. Ai tha: Ti do të më gjesh, në dashtë
Allahu, një durimtar dhe unë nuk do të
shkel asnjë nga urdhërat e tua.

71. Ai tha: Mirë, nëse më shoqëron ti,
atëherë mos më pyet për asgjë derisa
unë vetë të mos të tregoj rreth asaj.

72. Pra, ata të dy u nisën dhe kur hipën
në një barkë, ai (i dituri) bëri një vrimë
në të. Musai i tha: A e bëre këtë vrimë
që t'i fundosësh ata që janë në të; vërtet
ti e bëre një gjest të urryer!

73. Ai tha: A nuk të thashë ty se nuk
mund të kesh durim me mua?

�

28 D.m.th i la disa profeci që paralajmëronin ardhjen e Profetit të Shenjtë.
29 Fjala është për Profetin Muhammed s.a.s.
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74. Musai tha: Mos më qorto për atë se
e harrova (premtimin tim) dhe mos më
dëno për këtë gabim timin.

75. Pra, ata të dy vazhduan rrugën deri
sa u takuan me një djalosh, ai (i dituri) e
vrau atë.30 Musa tha: Si e vrave një njeri
të pafajshëm, i cili nuk kishte vrarë
askënd! Vërtet, ti bëre një gjest të
shëmtuar!

30 Vrasja e një djaloshi nga dora e shërbëtorit të Zotit do të thotë se Islami kërkon që ndjekësit
e tij t 'i mbysin dëshirat e tyre të kota dhe pasionet e tyre materiale. Djaloshi sipas
interpretimeve të ëndrrave do të thotë dëshira e pasione që i bëjnë dëm njeriut.
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76. Ai (i dituri) i tha: A nuk të thashë ty
se s'do të mund të kesh durim me mua?

77. Musa tha: Nëse pas kësaj të pyes ty
përsëri rreth diçkaje, mos më shoqëro,
sepse, vërtet, ti ke duruar mjaft!

78. Pra, ata e vazhduan udhëtimin
derisa kur arritën te banorët e një qyteti,
ata kërkuan ushqim prej tyre,31  por ata
refuzuan t'i pranojnë si mysafirë të tyre.
Dhe ata gjetën atje një mur që ishte gati
për t'u rrëzuar dhe ai e ndreqi atë. Musa
tha: Sikur të kishe dashur, do të mund të
kishe marrë pagesë për këtë.

79. Ai (i dituri) tha: Kjo është momenti
i ndarjes në mes meje e teje. Tani po të
tregoj ty shpjegimin e asaj për të cilën
s'munde të kesh durim!

80. Përsa i përket barkës, ajo ishte
pronë e disa të varfërve32  që punonin
në det dhe unë vendosa ta dëmtoj, sepse
mbrapa tyre ishte një mbret33  që e
rrëmbente me dhunë çdo barkë (pa të
mete).

31 Kjo do të thotë se Profeti Muhammed do t'u bëjë apel jehudëve e të krishterëve për
bashkëpunim, por ata do ta hedhin poshtë këtë apel. Historia e Islamit e dëshmon këtë.
32 Fjala të varfërve i përfaqëson myslimanët. Ajeti tregon se Islami i këshillon myslimanët që
janë të pasur (pronarë të barkës), të paguajnë Zakatin dhe të japin lëmoshat në rrugën e Allahut.
33 Fjala është për Kejserin e për Kisranë, që nuk e sulmonin Arabinë, se ishte një vend i
pabanuar dhe i varfër.

KAP XVI
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81. Dhe përsa i përket djaloshit,34

prindërit e tij kanë qenë besimtarë, dhe
ne u frikësuam se mos ai bëhet barrë e
ngarkesë për ata, duke bërë rebelizëm e
d u k e  e  p r a n u a r  m o s b e s i m i n .

82. Pra, ne vendosëm që Zoti i tyre t'u
falë, në vend të tij, një (djalë) tjetër më
të mirë se ai për nga dëlirësia e për nga
dashuria.

83. Dhe përsa i përket murit,35  ai u
takonte dy fëmijëve jetimë të atij qyteti,
dhe nën murin ishte një thesar36  i tyre,
dhe i ati i tyre ishte një njeri i dëlirë, pra
Zoti yt dëshiroi që (jetimët) kur ta
arrijnë moshën e tyre të pjekurisë, ta
marrin thesarin e tyre. Kjo ishte mëshira
(specifike) e Zotit tënd dhe unë nuk e
bëra (këtë punë) me pëlqimin tim (por
sipas urdhërit të Zotit).37  Ky është
shpjegimi i asaj për të cilën s'munde të
kesh durim!38 

34 Fjala Gulam (i riu), siç u tregua lart se në gjuhën e ëndrrave, do të thotë injoranca, fuqia dhe
impulsi, kurse prindërit e tyre janë trupi dhe shpirti, sepse burojnë nga trupi e nga shpirti. E
Islami na tregon se nëse njeriu nuk do t'i përdorë aftësitë e tij në rrugë të drejtë, do të
shkatërrohet. Pra, Sheriati islamik i mbyti këto tri cilësi negative dhe ia tregoi njeriut rrugën e
drejtë.
35 Muri do të thotë: etërit e jehudëve e të krishterëve-Musai, Isai dhe Ibrahimi a.s.
36 Thesari është ajo pasuri e dijes që e kishin ruajtur jehuditë dhe të krishterët, por u krijuan
disa rrethana që e rrezikuan ruajten e saj. Pra, Profeti Muhammed e ruajti mirë atë thesar që
ishte në Tevrat e në Inxhill, që kur të kthehen në vetëdije jehuditë e të krishterët, duke e
shfrytëzuar atë ta pranojnë Profetin e Shenjtë.
37 Domethënë e bëra sipas diktimit (vehit) të Allahut.
38 Vizioni i Musait tregon qartë se bashkëpunimi ndërmjet jehudëve dhe myslimanëve është i
pamundur.
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84 .  D he  a t a  t ë  p yes i n  t y  r r e t h
Dhul-Kernenit.39  Thuaj: Unë do  t'ju
rrëfej diçka rreth tij.

85. Ne i kemi dhënë atij pushtet nëpër
tokë dhe i kemi dhënë mundësi e mjete
për të fituar çdo gjë.

86. Atëherë ai u nis nëpër një rrugë.

87. Derisa kur arrit i  në vendin e
perëndimit të diellit,40  e gjeti atë
(diellin) sikur po perëndon në një pellg
me ujë të përbaltur, dhe afër tij gjeti një
popull. Ne i thamë: O Dhul-Kernen, t'i
dënosh ose të sillësh mirësisht ndaj tyre
(varet prej teje).

88. Ai tha, përsa i përket atij që bën
mizori, atë pa tjetër do ta dënojmë dhe
ai  më në fund do të kthehet te Zoti i tij,
i cili do ta ndëshkojë me një dënim të
tmerrshëm;

89. Por, përsa i përket atij që e pranon
besimin dhe bën vepra të mira, ai do të
ketë shpërblim të mirë (prej Zotit të tij),
edhe Ne me urdhërin Tonë do t'i themi
fjalë të lehta!

39 Dhulkernen do të thotë: dybrirësh. Ky ishte emri i Mbretit të Medës e të Farisit. Ai quhej
Dhulkernen për shkak se Profeti Daniel pa në ëndërr një dash dybrirësh që është në rrugë dhe
një engjëll i tha se ky është mbreti i Medës e i Farisit (Dhjata e Vjetër 8:20-21). Fjala është për
Cyrusin.
40 Fjala është për Detin e Zi, ku pat shkuar Dhulkerneni.
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90. Atëherë ai u nis nëpër një rrugë
tjetër.

91. Derisa arriti në vendin e lindjes së
diellit,41  ku ai e gjeti (diellin) duke
aguar  mbi një popull për të cilin Ne
s'kemi bërë ndonjë strehim përtej
diellit.42 

92. Pra, pa dyshim, ashtu ishte (kjo
ngjarje). Vërtet, Ne e kemi ditur mirë
gjendjen e tij.

93. Mandej, ai u nis nëpër një rrugë
tjetër.43 

94. Derisa kur arriti në një vend të
hapur midis dy maleve, e gjeti një
popull, i cili mezi kuptonte bisedën e
tij.44 

95. Ata thanë: O Dhul-Kërnen, vërtetë,
Jaxhuxhi e Maxhuxhi45  po krijojnë
çrregullime nëpër tokë; pra,  a të

41 Fjala është për Baloçistanin e për Afganistanin.
42 Ata ishin banorë të një vendi të rrafshtë guror.
43 Kurani në këto ajete i përmend tri udhëtime të Dhulkernenit, në perëndim, në lindje nga
Afganistani e Baloçistani (një provincë në Pakistan) dhe udhëtimin e tretë e bëri në veri të
Persisë nga Deti Kaspik e nga malet e Kaukazit.
44 Populli i atij rajoni fliste një gjuhë, të cilën Cyrusi nuk e kuptonte. Mirëpo, duke jetuar në ta
e duke pasur kontakte të pandërprera me ta, ai filloi ta kuptojë pak.
45 Fjalët Jaxhuxh dhe Maxhuxh kanë dalë nga exhxha që do të thotë: që është i shpjetë në të
ecurit; që u bë zjarr (Lane). Këto fjalë po ashtu përdoren për kombet e krishterë, sepse ato
përparojnë shpejt dhe zjarrin e përdorin shumë. Edhe Bibla i përmend ata si fuqi të
jashtëzakonshme. Pra, Jaxhuxhi dhe Maxhuxhi përfaqësojnë disa fuqi të mëdha të Perëndimit. 

SURE 18                                        AL-KAHF                               KAP. 16

539

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G16verlag.qps  22.06.03 17:32 PAGE 539 (1,1)



� ��<�� + �=

>��

paguajmë ty haraç me kusht që të
krijosh një pengesë midis nesh e atyre?

Mund të themi se fjala është për Shtetet e Bashkuara të Amerikës e për Rusinë me gjithë shtetet
e Perëndimit. Fjala jaxhuxh dhe maxhuxh ka dalë nga fjala axhxha dhe maxhxha, që do të thotë
zjarr. Kjo do të thotë se këto dy fjalë përdoren për ata popuj të fuqishëm që do të punojnë me
zjarr. Do të prodhojnë aroplane, anije,  bomba bërthamore dhe armë zjarri etj. Disa dijetarë
kanë shkruar se këta janë njerëz të fytyrave të çuditshme. Faktikisht, Jaxhuxhi dhe maxhuxhi
është një koncept që përmendet në Sure Al-Kahf dhe aty shpejgohen hollësisht. Fjala është për
dy superfuqi të mëdha. Allahu xh.sh. thotë se këto superfuqi do të punojnë në dete e në male
dhe në hapësirë dhe do t'i mposhtin shtete të ndryshme. Midis tyre është një mur. Çfarë muri
është ky? Disa dijetarë mendojnë se është një mur aq i lartë që këta s'mund ta kapërcejnë atë.
Mirëpo, këta po shkojnë në Hënë e si nuk mund ta kapërcejnë atë? Ky mur, me të vërtetë, është
muri i shteteve islamike, të cilat e penguan Evropën t'i sulmonin shtetet islamike. Një mur ishte
ai që myslimanët kishin ndërtuar deri në Spanjë, bile deri në Francë, e nga ana tjetër mbretëria
Osmane turke që shkonte deri në Siri. Pra fjala është për këtë mur e jo për ndonjë mur material.
Atëherë, shtetet e Perëndimit e nxitën sedrën e arabëve se kush është Turqia që t'ju qeverisë. Ju
jeni rojtarë të Islamit. Ju e keni Medinën dhe Mekkën. Atëherë të gjithë së bashku e sulmuan
Turqinë dhe kështu u rrënua dhe u rrëzua ai mur. Ashtu ndodhi me Spanjën. Dhe kur këto mure
u rrëzuan, askush nuk mundi ta pengonte sulmin dhe vërshimën e shteteve të Perëndimit
kundër shteteve islamike. Në anën tjetër ishte edhe muri kinez. Ai ishte një mur material, që
ishte ndërtuar para Islamit. Kjo është bukuria dhe stili i hatashëm i Kuranit që e përmend murin
e ndërtuar para Islamit dhe muret e së ardhmes. Tani, ato mure janë rrëzuar dhe askush nuk
mund të shpëtojë nga sulmi i Jaxhuxhit dhe të Maxhuxhit. Ndërsa përsa i përket Daxhxhalit, ai
është emri i mashtrimit religjioz. Hazret Muhammedi s.a.v. që e kuptonte Kuranin më së miri
thotë: Nëse dëshironi të ruheni prej ndikimit të Daxhxhalit, atëherë para se fleni i recitoni 10
ajete të para dhe 10 të fundit të Sure Al-Kahfit. Çfarë teme dhe përmbajtje e kanë këto ajete?
Dhjetë ajetet e para të kësaj Sureje flasin rreth Krishterizmit dhe rreth disa karakteristikave të
tyre. Krishterizmi ai që ka marrë një rrugë të gabuar dhe të cilët duke e lënë anash Zotin Një,
filluan t'i adhuronin shenjtët. Pra, Daxhxhali nuk është i tillë, siç mendojnë disa se do të jetë një
njeri qorr me një sy, por fjala është për popujt e krishterë, që sipas Kuranit janë Dexhxhal. Ata
e shkatërruan imazhin e vërtetë të Jesusit dhe atë e bënë atë që nuk ishte ai. Ata nga
monoteizmi nisën në drejtim të idhujtarisë. Kjo është tema kryesore në këto 10 ajete të para.
Ndërsa në 10 ajetet e fundit flitet për idhujtarinë e tyre dhe rreth zhvillimit dhe përparimit të
tyre materiale. Daxhxhali do të jetë qorr me syrin e tij të djathtë, do të thotë se këta popuj do të
jenë të verbër nga ana e religjionit, por shumë të shkathët e me sy të mprehtë nga ana materiale.
Shikoni si plotësohen fjalët e Kuranit. Këta dolën industralistë të hatashëm dhe kanë korrur
suksese të mëdha në të gjitha fushat e industrisë. Pra, Kurani thotë se do të jenë të krishterë,
por kundërshtarë të Jesusit, sepse Jesusin e vërtetë nuk e pranojnë. Duke lënë anash një profet
aq të bukur e të dashur, e dashurojnë dhe e adhurojnë vetëm një imazh. Pra, Jaxhuxhi,
Maxhuxhi dhe Daxhxhali i referojnë popujt e krishterë, superfuqitë apo kapitaistët dhe
proletarët.
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96. Ai (Dhul-Kerneni) tha: Fuqia që
Zoti im më dhuroi mua (për punë të
tillë), është më e mirë (se pajisjet e
armikut tim), pra më ndihmoni me tërë
mundësinë tuaj (fuqi punëtore) unë do
të ndërtoj një pengesë midis jush e
atyre.

97. Sillmëni copat e hekurit (pra filloi
ndërtimi i pengesës).46  E kur e nivelizoi
me vendin midis dy maleve, ai tha:
Ndizni! Dhe kur u skuq e u bë si zjarr,
ai tha: Sillmëni (tani) bakër të shkrirë që
t'ia derdh atij!47 

98. Pra, ata (Jaxhuxhi e Maxhuxhi) nuk
mundën ta kapërcenin e as ta shponin.

99. Prandaj, ai tha: Kjo punë u krye nga
mëshira e Zotit tim, dhe kur do të vijë
koha e plotësimit të Premtimit (rreth
katastrofës botërore) të Zotit tim, Ai
(duke e bërë copë-copë) do ta rrafshojë
për tokë. Dhe premtimi i Zotit tim (me
të vërtetë) është i vërtetë.

100. Dhe, në atë kohë, Ne do t 'i
lëshojmë disa prej tyre të luftojnë
ashpër kundër njëri-tjetrit,48  dhe kur do
t'i fryhet Surit (trumbeta), Ne do t'i
tubojmë të gjithë së bashku.

46 Për ndërtimin e pengesës (pendës) Cyrusi nga populli i atij rajoni kërkoi hekurin dhe bakrin
e shkrirë.
47 Penda u ndërtua në mes të Detit Kaspik e të malit Kaukaz.
48 Kjo është një profeci se një ditë Jaxhuxhi dhe Maxhuxhi do të luftojnë mes veti.
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101. Dhe atë ditë Ne do t'u prezantojmë
f a q e  p ë r  f a q e  x h e h e n e m i n
mosbesimtarve,

102. Sytë e të cilëve ishin të mbuluar
nga përkujtimi Im (nga Kurani) dhe as
nuk kishin mundësi të dëgjonin.

103. Pra, a mendojnë mosbesimtarët se
ata në vend Tim do t'i marrin robët e Mi
s i  mbroj tës?  V ër te t ,  Ne  e  kemi
përgatitur xhehenemin vendpritje për
mosbesimtarët.

104. Thuaju: A t'ju tregojmë Ne rreth
atyre që janë më të humbur përkah
veprat e tyre?

105. Të tillët janë ata që të gjitha
përpjekjet e tyre shkuan kot në kërkim
të botës materiale dhe megjithëkëtë ata
mendojnë se janë duke bërë vepra të
mira!

106. Dhe të tillë janë ata të cilët i
mohuan Shenjat e Zotit të tyre dhe
takimin e Tij. Pra, veprat e tyre shkuan
kot, dhe në Ditën e Kiametit Ne nuk do
t'u japin kurrfarë vlere.

107. Ky xhehenem është shpërblimi i
tyre, sepse e përqafuan mosbesimin, dhe
bënë tallje me Shenjat e Mia dhe me
Profetët e Mi.

�
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108. Vërtet, ata që e pranojnë besimin
dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë
kopshtet e Firdosit si vendpritje.

109. Aty do të jetojnë përgjithmonë dhe
nuk do të dëshirojnë të largohen prej
tyre.

110. Thuaju: Nëse çdo oqean bëhet bojë
(ngjyrëshkrimi) për të shkruar fjalët e
Zotit tim, vërtet, oqeani do të shterej
para se të përfundojnë fjalët e Zotit tim,
edhe sikur t'ia sillnim Ne oqeane të tjera
(boje) si shtesë.49 

111. Thuaju: Unë jam vetëm një njeri si
ju; mirëpo më diktohet mua se Zoti juaj
është vetëm Zoti Një, pra, le të bëjë
vepra të mira ai që shpreson takimin e
Zotit të vet, dhe të mos i shoqërojë
askënd Zotit të tij në adhurimin e Tij.

49 Ajeti tregon se fshehtësitë e Zotit janë të pakufishme dhe s'kanë të sosur, dhe zbulimet e
sotme të popujve të krishterë janë vetëm një pikë nga oqeani i pakufishëm i diturisë së Zotit.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Kaf, Ha, Ja, Ejn, Sadë.1 

3. Në këtë Sure po flitet rreth asaj
mëshire të Zotit tënd që e bëri ndaj robit
të Tij, Zakariait,

4. Kur ai e thirri Zotin e vet me një zë të
ulët.

5.  Ai tha:  O Zoti  im, vërtet , m'u
dobësuan eshtrat dhe m'u mbush koka
me thinja, por, o Zoti im, kurrë nuk kam
dështuar duke Të lutur ty;

6. Dhe unë frikësohem nga (sjelljet e)
pasardhësit e mi pas meje, dhe gruaja
ime është shterpë, pra dhurom prej vetes
një djalë,2 

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 99 ajete. Në Sure Al-Kahf është
përmendur historia e fazës fillestare të Krishterizmit dhe përdundimi i tyre. Ndërsa në këtë
Sure flitet se megjithëse zanafillën e ka te Zoti, aty kanë hyrë ato dogma që biejnë ndesh me
atributet e Zotit. Pra duke i përmendur profetët e mëparshëm, paraqitet fakti se ata të gjithë
kanë qenë qenie njerëzore dhe se Masihu (Krishti) nuk gëzonte ndonjë veçanëti që të
konsiderohet Zot apo biri i Zotit. Në fund të Sures u është dhënë vërejtje të krishterëve se ata
duke pasur epërsinë politike dhe duke u kredhur në kënaqësitë materiale, e mohojnë jetën e
Ahiretit dhe janë duke përhapur dogma të gabuara në botë. Mirëpo, vjen koha kur këto dogma
të tyre të gabuara dhe madhështia e shkëlqimi i popujve të krishterë do të zhduket e do të
eliminohet nga bota.
1 O Zoti i Gjithëdijshëm, i Vërtetë dhe Udhërrëfyes e i Mjaftueshëm!
2 Lutja e Zakariait i mban në vete të gjitha cilësitë e karakteristikat e një lutjeje të mbarë e të
pranueshme.
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7. Që ai të jetë trashëgimtari im dhe i
bekimeve të familjes së Jakubit. Dhe
bëje atë, O Zoti im, të vyeshëm (të
dashur në sytë e Tu)! 

8. Zoti tha: O Zakaria, Ne të japim ty
lajm të gëzuar rreth një djali i cili do të
pagëzohet me emrin Jahja. Ne para tij
s'kemi pagëzuar askënd me këtë emër.

9. Ai tha: O Zoti im, si do të kem unë
djalë kur gruaja ime është shterpë, edhe
unë kam arritur pleqërinë më të thellë?'

10. Ai (engjëlli që e barti dikimin) tha:
Ashtu është puna. Zoti yt thotë: Kjo për
mua është lehtë; unë të krijova ty më
parë, kur nuk ishe asgjë!

11. Zakaria tha: O Zoti im, më jep
ndonjë shenjë (urdhër)! Zoti tha: Shenja
për ty është se nuk duhet të flasësh me
njerezit tri ditë e tri netë me radhë.

12. Atëherë, ai i doli popullit të vet nga
oda (adhurimi)  dhe ja u bëri me shenjë:
lavdërojeni Zotin tuaj mëngjesve e
mbrëmjeve.

13. Zoti tha: O Jahja, kape fuqimisht
Librin (Hyjnor), dhe Ne ia dhamë
urtësinë kur ende ishte fëmijë,

14. Dhe zemërbutësinë nga ana Jonë
d h e  d ë l i r ë s i n ë ,  d h e  a i  i s h t e  i
përshpirtshëm,
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15. Dhe i bindshëm ndaj prindërve të
tij. Dhe ai nuk ishte kryelart dhe i
padëgjueshëm.

16. Dhe salam (paqe) qoftë mbi të ditën
kur u lind dhe ditën kur vdes, dhe paqe
do të jetë mbi të ditën kur do të
ringjallet.

17. Dhe përmende Merjemen (rrëfimin
e përmendur në këtë Libër) kur ajo duke
u shmangur prej anëtarëve të familjes së
vet shkoi në një vend në anën lindore.

18. Dhe u fsheh prej tyre, atëherë Ne e
dërguam tek a jo engj ël l in  Tonë
(Xhibrailin) dhe ai iu paraqit asaj në
formën e një njeriu të shëndoshë.3 

19. Ajo tha, unë kërkoj strehimin e Zotit
të  Mëshi rshëm prej  t e je ,  nëse  i
frikësohesh atij.

20.  Engjël l i  tha,  unë j am vetëm
mesazhbartës i Zoti tënd, erdha që ty të
të jap një djalë të dëlirë (ty të jap lajm të
gëzuar rreth një djali).

21. Ajo tha: Si do të kem unë fëmijë kur
s'më ka prekur asnjë njeri e as s'kam
qenë moralisht e papastër?4 

�

�

3 I erdhi në ëndërr një engjëll në formën e një njeriu të shëndoshë dhe ai ia përcolli Merjemes
mesazhin hyjnor rreth lindjes së një djali.
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22. Engjëlli tha: Ashtu është puna (siç
the ti), por Zoti yt thotë: Është e lehtë
kjo për Mua; dhe Ne do ta krijojmë
djalin kështu që ta bëjmë atë një Shenjë
për njerëzit dhe një mëshirë prej Nesh,
dhe kjo është një vendim i prerë.5 

23. Pra, kur mbeti me barrë,6  shkoi në
një vend të largët.7 

24. Dhe dhembjet e lindjes e detyruan të
shkojë te një trung hurme. Ajo tha: Ah,
sikur të kisha vdekur qysh moti dhe isha
harruar tërësisht!

25. Atëherë engjëlli e thirri nga ana e
poshtme duke thënë: Mos u pikëllo,
Zoti yt bëri që pranë teje të rrjedhë një
burim.

26. Dhe shkunde degën e hurmës që
është afër teje, se ajo do të lëshojë mbi
ty hurma të pjekura e të freskëta.8 

27. Pra ha dhe pi dhe qetësohu! Dhe

4 Edhe medicina bashkëkohore e vërteton faktin se në disa rrethana një virgjëreshë mund të
lindë fëmijë. Pra, ka disa raste, të shënuara në librat e medicinës, kur u lind ndonjë fëmijë te
ndonjë virgjëreshë.
5 Lindja e Isait (Krishtit) pa babë qe një Shenjë për njerëzit.
6 Si u bë shtatëzëne pa pasur marrëdhënie me burrë? Ky është, pa dyshim, një sekret hyjnor që
është jashtë intelektit njerëzor. Njeriu nuk është në gjendje t'i kuptojë të gjitha fshehtësitë
hyjnore. Ai (Zoti) i cili mund ta krijojë tërë universin vetëm me një dekret "bëhu", mund të
krijojë njeriun pa babë si e krijoi më parë njeriun e parë  pa prindërit.
7 Vendi i largët e referon Bejtul Mukkades.
8 Sipas këtij ajeti Isai lindi në kohën kur hurmat ishin të pjekura, d.m.th në muajin e gushtit që
është sezoni i hurmave.
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nëse ti sheh ndonjë njeri, thuaj: Unë
kam bërë  be  për  h i r  t ë  Zot i t  t ë
Mëshirshëm se do të agjëroj një ditë,
prandaj sot nuk do të flas me askënd.

28. Mandej, e solli atë (fëmijë) te
(familja) populli i vet. O Merjem, i
thanë ata: Vërtet, ti ke bërë një punë të
ndytë!  

29. O motra e Harunit,9  babai yt s'ka
qenë njeri i keq, as nëna jote s'ka qenë
grua e prishur!

30. Ajo bëri shenjë nga ai fëmijë. Ata
thanë: Si të flasim ne me një fëmijë në
djep?10 

31. (Biri i Merjemes) Isai tha, unë jam
robi i Allahut. Ai mua më ka dhënë
Librin, dhe mua më bëri Profet.

32. Dhe Ai më ka bërë të bekuar kudo
që të jem, dhe më ka urdhëruar të fal
Namazin e të paguaj Zakatin derisa jam
gjallë;

33. Dhe Ai mua më ka bërë të bindur
ndaj nënës sime, dhe s'më ka bërë mua
të vrazhdë a as zemërgur.

9 Haruni këtu nuk është ai Harun që ishte vëllai i Musait dhe qe Profet i Zotit, por ky është
vëllai i Merjemes.
10 Ajeti flet qartë se nëse Merjem e mbronte veten nga akuzat e jehudëve, askush nuk e
besonte, prandaj ajo bëri shenjë nga biri i vet se shikoni ky djalë që u bë Profet i Zotit dhe
është djalë i dëlirë dhe i pastër, a mund të jetë ky rezultat i imoralitetit? Vërtet, virtytet e larta të
tij dhe dija e tij më vete janë justifikim i mjaftueshëm për pafajsinë e saj.
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34. Dhe paqja është me mua që ditën
kur kam lindur dhe ditën kur do të vdes,
por edhe ditën kur do të ringjallem unë.

35. Ai ishte lsai, i biri i Merjemes. Kjo
është ngjarja e tij e vërtetë rreth së cilës
dyshojnë ata.11 

36. Kjo është kundër madhështisë së
Allahut që të ketë për vete një djalë. I
shenjtë është Ai, kur vendos të bëjë
diçka, i thotë vetëm: "Bëhu", dhe ajo
bëhet (fillon procesi i krijimit të saj).

37. Isa tha: Vërtet, Allahu është edhe
Zoti im dhe i juaj, pra adhurojeni vetëm
Atë, se kjo është rruga e drejtë.

38 .  Por ,  grupe t  (e  ndryshme)  u
diferencuan ndërmjet  tyre  ( r re th
vërtetësisë). Mandaj do të ndëshkohen
ata të cilët e mohuan takimin e një dite
të madhe.

39. Ditën kur do të Na prezantohen
Neve, sa mirë do të dëgjojnë e sa mirë
do të shohin. Mirëpo, sot, keqbërësit
janë në një paudhësi të hapët.

40. Dhe tërhiqu vërejtjen për atë ditë
(për Kiametin), kur dëshprimi do të jetë
i hapur dhe kur do të marrë fund

11 Ndoshta s'ka njeri tjetër në botë për të cilin ekzistojnë aq shumë diferenca sa për Krishtin.
Jehuditë, të krishterët dhe myslimanët të gjithë mbajnë pikëpamje të ndryshme rreth lindjes,
jetës dhe vdekjes së tij.
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çështja. Por, tani ata janë në gjendje
pakujdesie dhe nuk interesohen ta
pranojnë besimin.

41. Ne do të jemi trashëgimtarë të tokës
dhe të asaj që është në të, dhe te Ne do
të kthehen ata të gjithë.12 

42. Dhe trego rrëfimin e Ibrahimit, siç
është rrëfyer në Libër. Ai ishte njeri i
vërtetë dhe Profet (i Zotit).13 

43. Kur babait të vet i tha: O ati im,
përse e adhuron atë që s'dëgjon e s'sheh
fare, dhe që s'mund të jetë i dobishëm
për ty?

44. O ati im: Mua më është dhënë një
dituri e veçantë, çka nuk të është dhënë
ty, prandaj  ndiqmë, unë do të të
udhëheq ty në drejtim të rrugës së
drejtë.

45. O ati im, mos e adhuro shejtanin,
s e p s e ,  vë r t e t ,  s h e j t a n i  ë s h t ë  i
p a d ë g j u e s h ë m  n d a j  Z o t i t  t ë
Mëshirshëm.

46. O ati im, pa dyshim unë frikësohem
se mos të godet ndonjë dënim prej Zotit
të Mëshirshëm dhe ti (në atë kohë) të
dalësh shok i shejtanit.

�

12 Ajeti mban në vete një paralajmërim se vjen dita kur besimtarët e vërtetë e të devotshëm do
ta trashëgojnë tërë tokën.
13 Kuran. Sepse Kurani rrëfen në mënyrë të saktë.
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47. Ai (babai) i tha: A ti (O Ibrahim) i
urren zotat e mi? Nëse nuk do të heqësh
dorë ti (së fyeri ndaj idhujve të mi), unë
do të të gurëzoj ty, dhe (është më mirë)
të largohesh nga sytë e mi për një kohë
(që të mos bëj diçka kundër teje nga
hidhërimi).

48. Ibrahimi tha: Qoftë paqe mbi ty (unë
po ndahem prej teje). Unë për ty do të
kërkoj falje prej Zotit tim. Ai me të
vërtetë është shumë i Mëshirshëm ndaj
meje;

49. Dhe unë do të largohem prej jush e
prej atyre (idhujve) të cilët i adhuroni në
vend të Allahut, dhe do ta lus vetëm
Zotin tim. Pa dyshim, unë nuk do të dal
fatzi duke e lutur Zotin tim!

50. Pra, kur ai (Ibrahimi) u largua prej
tyre e prej atyre (idhujve), të cilët i
adhuronin në vend të Allahut, Ne ia
falëm Is-hakun e Jakubin dhe secilin
prej tyre e kemi bërë Profet.

51. Dhe Ne u dhamë (me bollëk) nga
mëshira Jonë; dhe Ne kemi lënë për ta
një famë të mirë e të përhershme.

52. Dhe përmende rrëfimin e Musait
ashtu siç është rrëfyer në Libër. Ai, pa
dyshim, ishte njeri i zgjedhur (Yni) dhe
ai ishte një Mesazhbartës dhe një
Profet.
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53. Dhe Ne e thirrëm atë nga ana e
majtë e Malit Tur dhe Ne e afruam
pranë Nesh për komunikim special.

54. Dhe Ne me anë të mëshirës Sonë, ia
dhamë vëllain e tij Harunin, të cilin Ne
e kemi bërë një Profet.

55. Dhe rrëfe tregimin e Ismailit ashtu
siç është përmendur në Libër. Ai, pa
dyshim, ishte njeri i premtimeve të
vërteta. Dhe ai ka qenë Mesazhbartës
dhe Profet (i Zotit).

56. Ai e këshillonte familjen e tij që të
falin Namazin dhe të paguajnë Zakatin.
Dhe ai ishte shumë i dashur ndaj Zotit
të vet.

57. Dhe përmende rrëfimin e Idrisit
ashtu siç është përmendur në Libër. Ai
ishte njeri i vërtetë dhe Profet i Zotit.

58. Dhe Ne e ngritëm në një vend të
lartë.14 

59. Këta të gjithë janë ata njerëz, të
cilëve Allahu u dhuroi bekimet e Veta,
ata ishin prej  Profetëve dhe prej
pasardhësve të Ademit ,  dhe prej
pasardhësve të atyre që i kemi ngarkuar

14 Ç'mendojnë ata hoxhallarë dhe dijetarë që janë të mendimit se Hazreti Isain a.s. Allahu e
ngriti në qiell me gjithë trupin e tij fizik, kur e lexojnë këtë ajet ku Allahu xh.sh. me fjalë
shumë të qarta thotë se e ngrita Idrizin a.s. në një vend të lartë? A beson dikush se Hazreti Idriz
a.s.  është në qiell me trupin e tij fizik.
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bashkë me Nuhin në Arkë, dhe prej
pasardhësve të Ibrahimt e të Jakubit,
dhe prej atyre që u kemi dhënë hidajet
dhe të cilët i kemi zgjedhur. Kur u
r e c i t o h e s h i n  a j e t e t  e  Z o t i t  t ë
Mëshirshëm, binin në sexhde duke qarë.

60. Mandej, erdhi pas tyre një gjeneratë
(e keqe) e cila e la pas dore Namazin,
dhe u dha pas dëshirave të veta të
këqija. Pra, ata pa tjetër do t'i shohin
konsekuencat (pasojat) e degjenerimit të
vet.15 

61. Pos atyre, të cilët do të pendohen
dhe do të pranojnë besimin dhe do të
bëjnë vepra të mira. Të tillë do të hyjnë
në xhenet dhe ata nuk do të sillen
padrejtësisht.

62. (Do të hyjnë në ) Kopshtet  e
Amshueshme për të cilat Allahu i
Mëshirshëm u pat premtuar robëve të
Tij, atëherë kur ato akoma ishin të
fshehta. Vërtet, premtimi i Tij patjetër
do të plotësohet.

63. Ata nuk do të dëgjojnë aty fjalë
boshe, pos fjalëve të përshëndetjeve e të
paqes; aty do t'u jepet ushqimi i tyre në
mëngjes e në mbrëmje.

64. Ky është ai xhenet që do t 'ua

�

15 Ata që nuk falin Namazin dhe ndjekin motivet dhe epshet e tyre, largohen nga rruga e
Allahut dhe e shkatërrojnë veten.
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trashëgojmë atyre robëve Tanë, të cilët
janë të devotshëm.

65. Dhe engjëjt do t'u thonë: Ne nuk
zbresim veçse me urdhërin e Zotit tënd.
Atij i takon gjithçka që është para nesh
e që është prapa nesh dhe që është në
mes të tyre; dhe Zoti yt nuk është i tillë
që harron.

66. Ai është Zoti i qiejve dhe i tokës
dhe i gjithçkaje që është në mes të tyre.
P r a ,  a d h u r o j e  A t ë  d h e  b ë h u  i
qëndrueshëm në adhurimin e Tij. A e
njeh ti dikë si adashin e Tij (që ka
atributet si ka Zoti)?

67. Dhe njeriu thotë: Qysh, a do të
ringjallem unë, pasi të vdes një herë?16 

68. A nuk i kujtohet njeriut se Ne e
kemi krijuar më parë, kur ai s'ishte gjë!

69. Dhe pasha Zotin tënd, Ne patjetër
do t'i tubojmë ata bashkë me shejtanët,
atëherë Ne me siguri do t'i tubojmë rreth
xhehenemit, të gjunjëzuar.

70. Atëherë prej secilit grup Ne, me të
vërtetë, do t'i veçojmë ata të cilët ishin
më të ashpër në mosbindjen ndaj Zotit
të Mëshirshëm.

�

16 Fjala është për një klasë të veçantë njerëzish, mosbesimtarë.
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71. Dhe me të vërtetë Jemi Ne që e
dimë më mirë se kush janë ata që
meritojnë më shumë të digjen në
xhehenem.

72. Dhe s'ka kush (prej mizorëve)  që të
mo s  e  s h i j o j ë   n d ë s h k i m i n  e
xhehenemit.17  Ky është një dekret
absolut i Zotit tënd.

73. Mandej ,  Ne do t 'i  shpëtojmë
besimtarët e vërtetë dhe do t'i lëmë
keqbërësit aty të gjunjëzuar.

74. Dhe kur u lexohen atyre shenjat
Tona të hapura, mosbesimtarët u thonë
besimtarëve: Na tregoni cili grup (prej
nesh) është më i mirë për nga pozita dhe
është më impresiv për nga kuvendi?

75. Dhe sa e sa gjenerata i  kemi
shkatërruar para tyre, të cilat ishin më të
mira se këta për nga pasuria dhe që
dukeshin më madhështore.

76. Thuaj:  Atyre, të cilët  janë të
humbur, Zoti i Mëshirshëm u jep afat
për një kohë, përderisa do të shohin
ndëshkimin e premtuar (dënim në këtë
jetë) ose Orën finale (shkatërrimi
kombëtar), ata do të realizojnë se kush
është më i keq për nga pozita dhe më i
dobët për nga fuqia!

17 Ajeti nuk do të thotë se edhe besimtarët do të hynë në xhehenem, sepse ata  përjetojnë
vuajtje të ndryshme nga duart e mosbesimtarëve. Sipas Kuranit besimtarët kurrë nuk do të
hyjnë në xhehenem.
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77. Dhe Allahu ua shton besimin atyre
që janë të përudhur. Veprat e mira që do
të mbeten, janë më të mira në sytë e
Zotit tënd për nga shpërblimi e për nga
përfundimi.

78. A nuk ke menduar rreth gjendjes së
atij personi, i cili i mohon shenjat Tona
dhe  tho të :  Unë  me s igur i  do të
dhurohem  me pasuri dhe me fëmijë.

79.  A thua ka marrë di j en e   së
padukshmes, a mos ka marrë ndonjë
premtim prej Zotit të Mëshirshëm?

80. Pa dyshim, jo! Ne do ta shkruajmë
atë çka thotë ai dhe do t'ia zgjasim
ndëshkimin.

81. Dhe Ne do ta trashëgojmë atë
(pasuri e fëmijë) dhe ai do të vijë te Ne i
vetmuar.18 

82. Dhe ata pranuan Zota të tjerë pos
Allahut me shpresë se ata do të bëhen
për ta burim nderi e fuqie.

83. Jo, kurrsesi! Ata (Zota) do ta
mohojnë adhurimin e tyre dhe do të
bëhen kundërshtarë të tyre.

84. A s'e di ti se Ne i kemi angazhuar
shejtanët kundër mosbesimtarëve që t'i

18 Edhe në këtë ajet Zoti paralajmëron ngadhënjimin e Islamit.
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nxisin ata (mosbesimtarët) të shfaqin
mosbindjen?

85. Pra, mos u ngut kundër tyre, se Ne
jemi duke  numëruar çdo çast të tyre
(ditët e shkatërrimit të tyre).

86. Kujtojeni ditën kur do t'i tubojmë
besimtarët para Zotit të Mëshirshëm si
mysafirë të nderuar;

87. Dhe fajtorët do t'u grahim në një
drejtim të xhehenemit si një kope
devesh të etshme.

88. Atë ditë, askush nuk do të ketë fuqi
ndërmjetësimi pos atij që ka marrë një
premtim prej Zotit të Mëshirshëm.

89. Dhe ata thonë: Zoti i Mëshirshëm ka
marrë për vete një djalë.

90. Sigurisht, ju keni thënë diçka shumë
të shëmtuar.

91. Mund të ndodhë që (nga thënia juaj)
të copëtohen qiejt, të çahet toka dhe të
shemben malet,

92. Sepse caktojnë një djalë për Zotin e
Mëshirshëm.

93. Kjo është kundër madhështisë së
Zotit të Mëshirshëm që ai të adoptojë
për vete një djalë.19 

�
�
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94. Sesecili që ekziton në qiej e në tokë
do të vijë te Zoti i Mëshirshëm si rob.

95. Ai (Zoti) i ka përfshirë dhe i ka
numëruar ata.

96. Dhe secili prej tyre në Ditën e
Kiametit do të paraqitet në oborrin e
Zotit,  i vetmuar.

97. Vërtet, ata të cilët e pranojnë
besimin dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i
Mëshirshëm do të krijojë për ta dashuri
të thellë.20 

98. Pra, Ne e kemi bërë Kuranin të lehtë
në gjuhën tënde që ti me anë të këtij
Kurani t'u japësh fisnikëve lajm të
gëzuar  dhe ta  a larmosh popul l in
grindavec.

99. Dhe sa e sa gjenerata Ne i kemi
shkatërruar para tyre! A  e përjeton ti
njërën prej tyre, ose a dëgjon bile zërin
më të lehtë të çapave të tyre?21 
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19 Kjo Sure i hedh poshtë kategorikisht doktrinat e krishterimit, e veçanërisht doktrinën se
Krishti është biri i Zotit, sepse një besim i tillë është kundër atributeve të Zotit të Mëshirshëm.
20 Fjala vud përdoret për atë dashuri që gdhendet e ngulet në zemër si ngulet gozhda. Ajeti
tregon se Allahu do të ketë dashuri të rrallë ndaj fisnikëve ose do të krijojë dashuri të rrallë në
zemrat e fisnikëve.
21 Kjo është një vërejtje e alarmim për kombet e krishtere që krenohen sot për progresin dhe
për zhvillimin e tyre.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ta-Ha.1 

3. Ne s'të kemi zbritur ty Kuranin që të
mundohesh ti;

4. Por si këshillë e udhërrëfim për atë që
frikësohet prej Zotit;

5. Dhe është diktim prej Atij që ka
krijuar tokën dhe qiejt e lartë.

6. Ai është Zot i Mëshirshëm i cili e
vendosi fuqimisht veten mbi Fron.

7. Atij i takon gjithçka që është në qiej e
gjithçka që është në tokë, dhe gjithçka
që është nën dhe.
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Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 136 ajete. Në Sure Merjem duke
e përmendur historinë zanafillëse të Krishterizmit, është folur se qëllimi i ardhjes së Masihut
(Krishtit) ishte që të përhapet Tohidi (Allahu është Një), mirëpo të krishterët e bënë atë mjet
idhujtarie. Në këtë Sure duke i përmendur rrëfimet e H. Muasit a.s. dhe të Bijëve të Israilit,
bëhet fjalë rreth faktit se Lëvizja e H. Muasit a.s. qëndronte mbi Sheriatin hyjnor dhe mbi
Tohidin. Krishterizmi meqë është një degë e asaj Lëvizjeje, andaj nuk duhet që dega të shkojë
në kundërshtim të Tohidit e as nuk duhet që Sheriatin ta konsiderojë mallkim. Kjo Sure hedh
dritë mbi faktin se popujt e krishterë të Perëndimit njëmijë vjet pas zbritjes së Kuranit do ta
arrijnë kulmin e zhvillimit dhe të përparimit material, por meqë do të jenë larg vlerave morale e
shpirtërore, këto përparime dhe zhvillime do të krijojnë mjete të shkatërrimit të tyre.
1 Ta-Ha është bashkimi, i ta-së dhe i ha-së që është një fjalë e që do të thotë: O i dashuri im,
ose O njeri i përsosur (Fat-hul Bajan). Fjala është për Profetin Muhammed që ishte njeri i
përsosur nga të gjitha aspektet.
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8. Dhe nëse ti flet me zë të lartë, Ai
(Zoti) e dëgjon atë dhe nëse flet me zë
të ulët, Ai e dëgjon edhe këtë, sepse Ai
e di të fshehtën dhe atë që është edhe
më e fshehtë.

9. Allahu është Ai - s'ka Zot tjetër pos
Tij. Ai ka emra më të bukur (Atribute të
bukura).

1 0 .  D h e  a  ke  d ë g j u a r  t i  r r e t h
jetëshkrimit të Musait?

11. Kur ai pa një zjarr,2  dhe i tha
familjes së tij: Pritni, pashë një zjarr,
ndoshta mund ta sjellë për ju një
shkëndijë ose do të gjej te zjarri (për
vete) ndonjë udhëzim (hidajet).

12. Dhe kur iu afrua Zjarrit, ai u thirr: O
Musa!

13. Vërtet, Unë jam Allah, s'ka Zot
tjetër përveç Meje, pra zbathi këpucët e
tua,3  sepse ti je në Luginën e Shenjtë
Tuva;

14. Dhe unë vetë të kam zgjedhur ty;
pra dëgjo çka të diktohet ty;
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2 Fjala një zajrr tregon qartë se ai ishte një keshf i Musait, sepse po të ishte ai ndonjë zjarr i
zakonshëm,  nuk thoshte një zajrr, por do të thoshte zjarrin.
3 Këpucë në gjuhën e ëndrrave do të thotë marrëdhëniet e kësaj bote ose sendet materiale.
Musai u urdhërua të largohet nga dëshirat e veta materiale dhe të anohet nga Krijuesi i Vet.
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15. Vërtet, unë jam Allah; s'ka Zot tjetër
përveç Meje, pra adhurom vetëm Mua
dhe fale Namazin për përkujtimin Tim;

16. Vërtet, Ora (Kiameti) pa tjetër do të
vijë dhe është e mundur që Unë ta mbaj
të fshehtë, (por një ditë do ta manifestoj
atë) që çdo shpirt të shpërblehet sipas
asaj që ai ka bërë.

17. Pra, nuk duhet që ai i cili nuk e
beson (Kiametin) dhe i ndjek dëshirat e
veta të ulta,  të të pengojë ty (t 'i
plotësosh obligimet e tua), se në këtë
rast do të shkatërrohesh ti.

18. Dhe çka është në dorën tënde të
djathtë, O Musa?

19. Musa tha, ky është shkopi im, unë
mbështetem në të dhe me të i shkund
gjethet për delet e mia dhe më nevojitet
edhe për qëllime të tjera.

20. Zoti tha, Hidhe atë poshtë, O Musa.

21. Pra, ai e hodhi poshtë, dhe ja, ai pa
se është një gjarpër që lëviz.4 

22. Zoti tha, kape atë me dorë dhe mos
u frikëso. Ne do ta kthejmë atë në
gjendjen e mëparshme. 
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4 Për këtë mrekulli ne kemi shkruar më parë. Fjala jad (dorë) do të thotë: fuqi, favor, ndihmë,
mbrojtje, popull a komunitet. Ajeti tregon se Musa u urdhërua ta mbajë popullin e vet afër
vetes e nën mbrojtjen e vet.
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23. Dhe fute dorën tënde nën sqetull,
kur  do ta nxjerrësh, ajo do të jetë
shumë e bardhë pa ndonjë sëmundje -
kjo është një Shenjë tjetër; 

24. Që Ne të të tregojmë ty (edhe në të
ardhmen) disa Shenja Tonat më të
mëdha.

25. Shko te Faraoni, se ai, pa dyshim, i
ka kaluar të gjithë kufijtë.

26. Musa tha: O Zoti im, hape gjoksin
tim për mua;

27. Dhe lehtëso punën time për mua;

28. Dhe zgjidhe nyjen e gjuhës sime!

29. Që njerëzit të kuptojnë ligjëratën
time;

30. Dhe më jep një ndihmëtar prej
familjes sime

31. Harunin, vëllain tim;

32. Shtoje fuqinë time me anë të tij;

33. Dhe bëje atë pjesëtar në detyrën
time;

34. Që ne të të glorifikojmë shumë Ty;

35. Dhe të të përkujtojmë shumë Ty;
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36. Ti,  me të  vërtetë,  përherë j e
mbikëqyrësi ynë. 

37. Zoti tha: Ta dhurova atë që kërkove
ti, O Musa!

38. Dhe Ne, pa dyshim, edhe një herë
më parë kemi qenë mirënjohjës ndaj
teje; 

39. Kur Ne i diktuam nënës sate atë çka
ishte e domosdoshme për t'i diktuar:

40. Vëre (Musain) në një tabut dhe
hidhe atë në lumë, mandej lumi e çon
deri te bregu e do ta marrë një njeri, i
cili është armiku Im dhe i tij. Dhe nga
ana ime është shfaqur një dashuri ndaj
teje që të rritesh para syve Tanë.

41. (Imagjino) Kur motra jote ecte (ta
përcillte) bashkë me të dhe thoshte: A
t'ju tregoj unë rreth asaj  që do të
kujedeset për të? Pra, kështu të kemi
kthyer ty te nëna jote që të ftohen sytë e
saj e të mos pikëllohet. Dhe ti (O Musa)
pate vrarë një njeri, por Ne të shpëtuam
ty nga brenga. Mandej, ty të kemi
provuar me anë të sprovave të ndryshne.
Dhe ti ke jetuar për disa vjet ndër
banorët e Medjenit. Kështu arrite, O
Musa, deri te mosha e kërkuar (për
punën Tonë si profet).

42. Dhe unë të kam zgjedhur ty për
veten time.
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43. Shko ti dhe vëllai yt me Shenjat e
Mia, dhe mos u bëni të pakujdesshëm
ndaj përkujtimit Tim.

44. Shkoni ju të dy te Faraoni, sepse ai i
ka kaluar të gjithë kufijtë;

45. Por i thoni fjalë të buta, ndoshta ai e
pranon këshillën ose ndoshta fillon të
frikësohet (prej Nesh).

46. Ata të dy thanë: O Zoti ynë, ne kemi
frikë që ai do ta teprojë ndaj nesh ose
do të na ndëshkojë!

47. Zoti tha: Mos u frikësoni, sepse unë
jam me ju të dy. Unë dëgjoj dhe shoh!

48. Pra, shkoni ju të dy tek ai dhe i
thoni: Ne të dy jemi të dërguarit e Zotit
tënd, pra i lejo Bijtë e Israelit që të vijnë
me ne, dhe mos i torturo! Ne, pa dyshm,
kemi ardhur te ti duke sjellë një Shenjë
të madhe prej Zotit tënd; dhe do të ketë
paqe ai i cili do ta ndjekë udhëzimin (e
dhënë prej nesh);

49. Neve na është diktuar se do të këtë
ndëshkim ai i cili gënjen (e refuzon
mesazhin e Zotit) dhe ia kthen shpinën
(besimit).

50. Faraoni tha: Kush është, pra, Zoti i
ju të dyve, O Musa?
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51. Musa tha, Zoti ynë është Ai i cili ia
dha çdo krijese formën e vet të duhur
dhe mandej e udhëzoi atë.5 

52. Faraoni tha: çfarë është fati i
popujve të mëparshëm?

53. Musa tha: Dija rreth tyre është
ruajtur në një Libër te Zoti im. Zoti im
nuk gabon e as nuk harron;

54. Zoti është Ai që tokën e bëri shtrat
për ju dhe në të krijoi rrugë për ju; dhe
që lëshoi shi prej qiellit e prej tij krijoi
çifte bimësh të llojeve të ndryshme.

55. Hani ju vetë dhe kullosni kafshët
tuaja. Vërtet, në këtë ka Shenja për ata
të cilët kanë mendje të shëndoshë.

56. Nga kjo tokë Ne ju kemi krijuar,
dhe do t'ju kthejmë prapë në të dhe nga
kjo do t'ju nxjerrim edhe një herë.

57. Dhe  Ne  ia   treguam  (Faraonit)
Shenjat Tona të të gjitha llojeve, por ai i
përgënjeshtroi dhe refuzoi të pranojë
besimin.

58. Ai (Faraoni) tha: A ke ardhur te ne,
O Musa, që me magjinë tënde të na
dëbosh neve nga vendi ynë?
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5 Ajeti tregon se Allahu i fali njeriut të gjitha aftësitë e duhura që i nevojten për zhillimin e tij
moral e shpirtëror.
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59. Por edhe ne me siguri do të sjellim
para teje një magji si kjo; pra cakto një
orar takimi të cilit nuk do t'i shmangemi
ne e as ju.

60. Musa tha: Koha e takimit tonë le të
jetë dita e festës (suaj) dhe duhet që të
tubohen njerëzit pas agimit të diellit.

61. Atëherë Faraoni u kthye dhe i
mblodhi planet e veta dhe mandej erdhi
në vendin e caktuar.

62. Musa u tha atyre (magjistarëve): Vaj
për ju, mos shpifni kundër Allahut
ndonjë gënjeshtër se do t'ju shkatërrojë
me anë të ndëshkimit dhe, vërtet ai që
trillon gënjeshtrën kundër Allahut
dështon.6 

63. Atëherë, ata (magjistarët  dhe
Faraoni) filluan të grinden në mes të
tyre dhe bisedonin fshehurazi.

64. Ata thanë: Pa dyshim, këta të dy
(Haruni e Musai) janë magjistarë të cilët
dëshirojnë t'ju dëbojnë nga vendi juaj
me anë të magj isë së tyre dhe t 'i
shkatërrojnë traditat (ritet) tuaja më të
mira.

65. Pra, bëni sinqerisht planin tuaj, dhe
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6 Ajeti e paraqet një kriter për ta verifikuar vërtetësinë e ndonjë Profeti ose të ndonjë
Reformatori Hyjnor, se Zoti e shkatërron atë që trillon gënjeshtra në emër të Allahut.
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mandej dilni të radhitur. Dhe, vërtet,
kush do të triumfojë sot, do të korrë
sukses.

66. Ata thanë: O Musa, a do të hedhesh
ti i pari apo të hedhemi ne?

67. Musai tha: Jo, Ju duhet të hidhni të
parët. Atëherë (Musait) iu duk se nga
magjia e tyre litarët dhe shkopinjtë  e
ty r e  p o  l ë v i z i n  ( s i ku r  t ë  i s h i n
gjarpërinj).

68. Dhe Musai ndieu në vetvete një farë
frike.7  

69. Ne i thamë: Mos u frikëso, se ti do
të jesh ngadhënjimtar!

70. Dhe hidhe atë që është në dorën
tënde të djathtë; ajo do ta gëlltisë atë që
kanë paraqitur, sepse çka kanë paraqitur
ata është vetëm një dredhi magjistari.
Dhe magjistari nuk mund të korrë
sukses, ngado që të vijë!8 

71. Atëherë manifestimi i së vërtetës i
detyroi magjistarët të hidhen në sexhde
dhe thanë: Ne e besojnë Zotin e Harunit
e të Musait.
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7 U frikësua vetëm se mos do të humbasë populli i tij rrugën e drejtë nga magjitë e
magjistarëve.
8 Shkopi nënkupton forcën shpirtërore të Profetit Musa.
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72. Faraoni tha: A e besoni atë para se
t'ju jap unë leje? Ai (Musai) patjetër
është prijësi juaj i cili ju ka mësuar
magjinë. Prandaj, unë me siguri do t'ju
pres duart dhe këmbët tuaja (për shkak
se mua më kundërshtuat) dhe unë me
siguri do t'ju kryqëzoj duke ju varur mbi
trungjet e hurmave, dhe atëherë do ta
dini se cili prej nesh mund të japë
n d ë s h k i m  t ë  a s h p ë r  d h e  t ë
vazhdueshëm.

73. Ata (magjistarët e Faraonit) thanë:
Ne s'do të të japin ty epërsi ndaj këtyre
shenjave të hapura,9  të cilat erdhën te
ne (prej Zotit), as ndaj Atij (Zoti) i cili
na krijoi neve. Pra, bëj ti çka dëshiron të
bësh, ti mund t'i japësh fund vetëm jetës
së kësaj bote;

74. Vërtet, Ne e kemi besuar Zotin tonë
që Ai t'na falë mëkatet tona dhe ta falë
magjinë tonë për të cilën na detyrove ti
me forcë. Dhe Allahu është më i Miri
dhe më i Qëndrueshmi.

75. Vërtet, ai i cili vjen te Zoti i tij si
fajtor, do të ketë për vete xhehenemin
ku ai nuk do të vdesë e as nuk do të jetë
i gjallë.10 
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9 Ky është, në realitet, ndikimi i fuqishëm i një relegjioni të vërtetë se ata magjistarë lakmues,
të cilët pak më parë kërkonin shpërblim nga Faraoni, e përqafuan realitetin dhe për hir të së
vërtetës e përqafuan edhe vdekjen.
10 Vdekja e liron njeriun nga dhembja e nga vuajtja, andaj mëkatarët nuk do të vdesin në
xhehenem e vazhdimisht do ta shijojnë dënimin.
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76. Ndërsa, ai i cili vjen te Zoti si
besimtar, duke bërë vepra të mira, të
tillët janë ata për të cilët ka grada më të
larta.

77.  (Ato grada janë)  Kopshtet  e
Amshueshme ku po rrjedhin lumenj, aty
do të jetojnë përgjithmonë. Dhe ky
është shpërblimi i atyre të cilët e mbajnë
veten të dëlirë.

78. Dhe Ne i diktuam Musait: Merri me
vete robët e Mi dhe nisu në errësirën e
natës, dhe tregoju një udhë të terur në
det, dhe nuk duhet të frikësoheni se
dikush do t'ju rrethojë nga mbrapa e as
nuk duhet të frikësoheni prej detit
(fundosjes).

79. Atëherë Faraoni i ndoqi ata me
ushtritë e veta, dhe e mbuloi diçka nga
deti, që i mbuloi edhe këta.

80. Dhe Faraoni e devijoi popullin e tij
nga rruga e drejtë dhe nuk e udhëhoqi
në rrugë të drejtë.

81. O Bijtë e Israelit, Ne ju shpëtuam
nga armiku, dhe Ne kemi bërë një
premtim me ju në anën e djathtë të
Malit-Tur, dhe kemi zbritur për ju
Manna dhe Salva.

82. Dhe ju thamë: Hani ushqime të
pastra nga ato që Ne ju furnizuam, dhe
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mos e teproni lidhur me këtë (furnizim)
që të mos ju godasë zemërimi Im, dhe ai
të cilin e zë zemërimi Im shkatërrohet.

83. Por, me të vërtetë, unë e fal atë, i cili
kërkon falje (bën metani) dhe e pranon
besimin dhe bën vepra të mira dhe del i
paluhatshëm në përudhësi;

84. Dhe Ne i thamë Musait (kur ai erdhi
për t'u takuar me Zotin): Ç'të shtyri të
vije me ngut duke e lënë popullin tënd,
O Musa?

85. Ai tha: Ata janë duke ardhur pas
gjurmëve të mia dhe unë u nguta të vij
tek Ti, O Zoti im, që të gëzohesh Ti.

86. Zoti tha: O Musa, Ne e sprovuam
popullin tënd në mungesën tënde dhe
Samëriu i devijoi ata.11 

87. Pra, u kthye Musai te populli i vet i
zemëruar dhe i brengosur, dhe popullit
të vet i tha: O populli im, Zoti juaj a nuk
kishte bërë me ju një premtin të bukur?
A ju dukej kohë e gjatë për plotësimin e
atij premtimi apo ju dëshiruat që t'ju
godasë zemërimi nga Zoti juaj? Pra, ju
keni vepruar kundër asaj bese që bëtë
me mua?
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11 Samiri mund të jetë emri i një fisi të israelit ose i një sekti jehud. Ata i detyruan israelitët ta
adhurojnë viçin.
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88. Ata thanë: Ne nuk e kemi thyer
qëllimisht besën tënde me dëshirën
tonë, por ne e kemi hedhur poshtë atë
barrë stolish të popullit me të cilën
ishim të ngarkuar ne, e gjithashtu edhe
Samiriu e hodhi poshtë.

89. Mandej ai (Samiriu) përgatiti një
viç, që ishte vetëm një trup që nxirrte
një zë të pakuptueshëm (nuk qe viçi i
vërtetë). Pastaj ai dhe shokët e tij thanë:
Ky është Zoti juaj dhe Zoti i Musait, ai
(Musa) e ka harruar (dhe e ka lënë
mbrapa).

90. A nuk e shikonin ata vetë se ai viç
nuk u kthen kurrfarë përgjigje, dhe as
nuk ka fuqi t'u sjellë ndonjë dëm e as
dobi?

91. Ndërsa më parë edhe Haruni u
kishte thënë atyre (para kthimit të
Musait): O populli im, ju u sprovuat me
anë  të  viçi t .  Dhe,  vër te t ,  Zot i  i
Mëshirshëm është Zoti juaj, ndaj më
ndiqni mua dhe dëgjojeni udhërin tim
(se mos bëni shirk).

92. Ata iu përgjigjën, Ne nuk do t'i
ndahemi adhurimit të tij, derisa nuk
kthehet Musai te ne.

93. Musai tha (kur ai u kthye): O Harun,
çka të pengoi ty (që t'u jepje vërejtje
lidhur me këtë faj), kur i ke parë ata se

SURE 20                                        TA-HA                                KAP. 16

571

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G16verlag.qps  22.06.03 17:33 PAGE 571 (1,1)



�)¦��§����

6C�¨�6���� � ��©

�� ª «����� ��

���)��
�¬���

��/®���

'
&̄�-° � ��±

��� ² ³����D�D´

�����

���(� *���9��

� � ��6µE���*�1�

¶������·�4�¸

�¹ º» � ;¼

��½�

janë larguar-

94. Që të më ndiqnin? A mos e shkele
edhe ti porosinë time?

95. Haruni tha: O biri i nënës sime, mos
më kap as për mjekre e as për flokësh,
sepse unë u frikësova se mos thuash: Ti
e krijove një ndasi midis Bijëve të
Israelit, dhe nuk ke treguar kujdes ndaj
porosisë sime.

96. Musai tha, ç'ke ti për të thënë, O
Samëri?

97. Ai tha: Unë e mora vesh atë të cilën
këta nuk e kuptuan. Unë e adaptova
vetëm një pjesë të mësimit të Profetit
(Musa),  ndërsa një pjesë nuk e pranova,
por (kur pata rast) e hodha poshtë edhe
atë (pjesë) të adoptuar. Kështu më
urdhëroi mua mendja ime (më paraqiti
të zbukuruar mendja ime).

98. Musai tha: Ik, pra, ti! Sepse derisa
do të jesh gjallë, ke për të thënë
(secilit): Mos më prek!12  Dhe për ty
është e caktuar një kohë (ndëshkimi), të
cilën s'mund ta largosh. Tani, shikoje
zotin tënd, të cilin e adhuroje bindshëm.
Ne, me siguri, do ta djegim e mandej do
ta hedhim (hirin e tij) në det;
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12 Fjalët mos më prekni nënkuptojnë se a) Samiriu u dënua me bojkotin social se i udhëhoqi
israelitët nga adhurimi i viçit, b) ai u sëmurë nga një sëmundje lëkure, kështu njerëzit
largoheshin prej tij.
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99. Zoti juaj është vetëm Allahu, s'ka
zot tjetër pos Tij. Ai e di shumë mirë
çdo gjë.

100. Kështu Ne të tregojmë ty lajmet e
ndodhive të popujve të kaluar. Dhe Ne
të kemi dhënë ty nga ana Jonë një Dhikr
(përkujtues-Kuran).

101. Kush largohet nga ai (Kurani), me
siguri do ta bartë në Ditën e Kiametit
një barrë të rëndë,

102. Do të qëndrojnë në këtë gjendje
për një kohë të gjatë dhe kjo barrë do të
jetë shumë e rëndë në Ditën e Kiametit.

103. Ditën kur do t 'i  fryhet Surit
(trumbeti). Dhe atë Ditë Ne do t'i
tubojmë fajtorët sykaltër,13

 
104 .  A ta  do  t ë  pë shpë r i s in  me
njëri-tjetrin: Ju keni qëndruar vetëm
dhjetë ditë.

105. Ne e dimë mirë çka do të thonë ata
kur njeriu më besnik i fesë së tyre do të
thotë: Ju keni qëndruar vetëm një ditë.14 

13 Fjala është për popujt evropianë që kanë sy të kaltër dhe janë shpirtërisht të verbër. Këto
ajete aplikohen për këtë botë dhe njëkohësisht edhe për Ahiretin. Fitorja që do t'i jepet Islamit
në ditët e fundit, do t'i jepet vetëm me urdhërin e Allahut, e jo me anë të përpjekjeve njerëzore.
Allahu xh.sh. flet se superfuqi do të copëtohen dhe do të shkatërrohen.

14 Kur vjen ndëshkimi, njeriut i duket e shkurtër koha e komoditetit dhe e rehatisë.
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106. Dhe ata të pyesin ty rreth maleve.
Thuaju: Zoti im do t'i bëjë hi e pluhur.

107. Dhe Ai do t'i shndërrojë ato në një
fushë të shkretuar,

108. Ku s'do të shohësh as ndonjë
kthesë e as ndonjë lartësirë.

109. Atë ditë ata (njerëzit) do të ecin
pas Thirrësit, në mësimin e të cilit nuk
ka shtrembërim; dhe të gjithë zërat do të
fundosen para (zër i t )  të  Zot i t  të
Mëshirshëm dhe ti s'do të dëgjosh pos
pëshpëritjes.15 

110. Atë ditë nuk do t'i sjellë dobi askujt
intervenimi i dikujt, pos intervenimit të
atij të cilit Zoti i Mëshirshëm i jep leje
dhe në favor të të cilit Ai do të pëlqejë
intervenimin.16

 
111. Ai e di gjithçka që është para tyre
dhe atë që ka kaluar mbas tyre, dhe ata
s'mund ta rrethojnë Zotin me anë të
dijes së tyre.

112. Dhe atë Ditë të gjithë njerëzit e
mëdhenj do të përulen para Zotit të
Gjallë, Vetekzistues dhe Gjithëmbajtës.
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15 Nga frika do të ulet zëri i njerëzve.
16 Ajeti hedh poshtë besimin e të krishterëve se Krishti do të jetë intervenues në oborrin e
Zotit. Ajeti tregon qartë se vetëm ai mund të intervenojë te Zoti, të cilit Allahut vetë i jep leje.
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Dhe, pa dyshim, do të jetë i dështuar ai
që do ta  mbajë  barrën  e  ndonj ë
padrejtësie.

113. Mirëpo, kush bëri vepra të mira
dhe do të jetë edhe besimtar, ai s'do të
frikësohet nga tirania e dikujt e as nga
padrejtësia.

114. Dhe kështu Ne e kemi zbritur këtë
Kuran në një gjuhë të pasur e të
begatshme (në gjuhën arabe) dhe Ne
kemi shpjeguar në të çdo lloj alarmimi,
në mënyrë që ata të frikësohen prej Zotit
(të ruhen prej  mëkatave),  ose ky
(Kuran) t'u sjellë mjetet e përkujtimit të
Zotit.

115. Pra, Allahu është Mbreti i vërtetë
dhe i Madhërishëm. Dhe mos u ngut
lidhur me këtë (Kuran) para se të zbresë
diktimi Hyjnor, por duhet të thuash
vetëm: O Zoti im, shtoje diturinë time!

116. Dhe vërtet, Ne edhe më parë e
kemi shkruar një konventë me Ademin,
por ai e harroi. Mirëpo, Ne s'gjetëm te ai
vendosmëri (për thyerjen e konventës
Sonë).17 

117. Dhe kujtojeni kohën kur Ne u
thamë engjëjve: I bëni sexhde (Allahut,
në shenjë mirënjohjeje se Ai e ka krijuar

SURE 20                                        TA-HA                                KAP. 16

575

�

17 Ajeti tregon qartë se Ademi nuk bëri gabim me qëllim.
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Ademin), dhe ata të gjithë ranë në
sexhde pos Iblist i cili refuzoi të bëjë
sexhde.

118. Mandej Ne i thamë (Ademit): O
Adem! Ky (Iblis) është armiku yt dhe i
shokëve të tu, pra mos ndodhtë që ai t'ju
dëbojë juve nga parajsa dhe si pasojë e
kësaj të hyni në vështirësi (do të bëheni
fatzi).

119. Është dekretuar për ty që të mos
rrish në të (parajsë) i uritur e as i
zhveshur-18 

120. Dhe as i etshëm e as të rish në
vapë.

121. Por, shejtani e ngacmoi duke i
thënë: O Adem, a të tregoj ty rreth
pemës së amshueshmërisë dhe rreth një
mbretërie të pazhdukshme?

122.  Pra ,  a ta  të  dy (Ademi  dhe
bashkëshortja e tij) e kanë shijuar atë
pemë, si rezultat i kësaj  u zbulua
lakuriqësia e të dyve, dhe ata filluan të
mbulonin veten me gjethet e kopështit
(me anë të veprave të mira). Dhe Ademi
nuk e respektoi urdhërin e Zotit të tij,
prandaj ai u largua nga rruga e drejtë.
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18 Ky ishte mësimi i parë që i është dhënë Ademit se ligji i sundimit tënd duhet të jetë kështu
që askush nuk duhet të mbetet i uritur dhe pa petka.
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123. Pastaj, Zoti i tij e zgjodhi atë dhe
iu drejtua me mëshirë dhe i tregoi rrugë
të drejtë, duke e pranuar pendimin e tij.

124. Zoti tha: Dilni ju të dy nga kjo
parajsë, disa prej jush do të dalin armiq
të të tjerëve. Pra, nëse vjen te ju hidajeti
(udhëzim) prej Meje, atëherë kush e
ndjek hidajetin Tim, ai nuk do të
devi j ohe t  ku r r ë  e  as  nuk do  t ë
shkatërrohet;

125. Mirëpo, kush ia kthen shpinën
udhëzimit Tim, megjithëse i kujtohet, ai
do të ketë një jetë të mjerueshme, dhe
ditën e Kiametit Ne do ta ringjallim të
verbër.

126. Ai do të thotë: O Zoti im, përse më
ringjalle të verbër, kurse unë isha me
sy? 19

127. Zoti do të thotë: Ashtu do të
ndodhë, vinin tek ti Shenjat Tona,  por
ti i harroje. Pra, je harruar sot (ashtu siç
i harroje Shenjat Tona).

128. Dhe kështu Ne e shpërblejmë atë i
cili i kapërcen kufijtë e ligjit Hyjnor
(bën mëkat) dhe nuk i beson shenjat e
Zotit të vet; dhe ndëshkimi i Ahiretit do
të jetë më i rëndë se ky dhe më i
qëndrueshëm.
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19 Ai që shpirtërisht është i verbër në këtë botë, do të ringjallet shpirtërisht i verbër edhe në
Ahiret.
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12 9 .  A n u k  e  mo r ë n  h i d a j e t i n
(udhëzimin) ata nga kjo e vërtetë që sa
gjenerata  (popuj )  të  kohërave të
ndryshme Ne i kemi shkatërruar para
tyre, në vendbanimet e të cilëve tani
ecin këta? Në këtë ka shumë shenja për
ata të cilët kanë mendje të shëndoshë.

130.  Dhe po të mos ishte kaluar
vendimi i Zotit tënd20  e të mos ishte
caktuar afati, ndëshkimi i tyre do të
bëhej i përhershëm.

131. Pra, ki durim për atë çka thonë
këta, dhe glorifikoje Zotin tënd duke e
lavdëruar Atë para lindjes së diellit e
para perëndimit të tij, dhe glorifikoje
Atë në orët e natës dhe në të gjitha
pjesët e ditës që ta gjesh lumturinë e
vërtetë (duke e gjetur bekimin e Zotit).

132. Dhe mos ia ngul sytë e tu bukurive
të kësaj jete me të cilat i kemi pajisur
disa, sepse Ne u kemi dhënë këtë pajisje
(materiale) disave me qëllim që t'i
provojmë ata. Dhe bereqeti i Zotit tënd
është më i mirë dhe është i përjetshëm.

133. Dhe këshillo familjen tënde që ata
të falin Namazin dhe ti vetë duhet të
jesh i qëndrueshëm ndaj Namazit! Ne
nuk kërkojmë ushqim prej teje, por,
përkundrazi, Ne të furnizojmë ty me
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20 Mëshira Ime përfshin çdo gjë.
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ushqim. Dhe përfundimi i mirë u takon
atyre që ruhen (prej mëkateve).

134. Dhe ata thonë: Përse ai nuk na sjell
ndonjë Shenjë prej Zotit të vet? A nuk u
erdhi Shenja e qartë që është përmendur
në Librat e mëparshëm?!

135. Dhe sikur t'i kishim shkatërruar ata
para ardhjes së ndonjë Profeti, ata do të
thoshin me siguri: O Zoti ynë, përse nuk
na dërgove ndonjë Profet që të ndiqnim
u r d h ë r a t  e  T u a ,  p a r a  s e  t ë
poshtroheshim e të çnderoheshim?

136. Thuaj: Secili pret (përfundimin e
tij), pritni edhe ju (përfundimin tuaj)
dhe së shpejti do ta kuptoni se cili është
ai që ecën në rrugën e drejtë dhe është i
përudhur (e cili jo).
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�1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. U është afruar njerëzve koha e
llogarisë së tyre, prapë ata i shmangen
(përgatitjes së saj) duke e treguar veten
të pakujdesshëm.

3. Atyre nuk u vjen ndonjë këshillë e re
prej Zotit të tyre, por duke e dëgjuar atë
tallen me të.

4. Dhe zemrat e tyre janë në pakujdesi.
Dhe ata që kanë bërë mizori, i mbajnë të
fshehta konsultimet e tyre sekrete: A
nuk është ky (Muhammed) njeriu i
vdekshëm si ju? Pra, a përparoni në
dejtim të magjisë, sadoqë e kuptoni
mirë?

5. Duke dëgjuar këto fjalë Profeti
(Muhammed) tha: Zoti im e di çdo fjalë
që thuhet në qiell e në tokë. Dhe Ai
ë s h t ë  i  G j i t h ë d i j s h ë m  d h e  i
Gjithëdëgjueshëm.

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 113 ajete. Në Sure të mëparshme
përmendet fakti se mosbesimtarët do të ndëshkohen patjetër, prandaj besimtarët duhet të kenë
durim dhe t'i përballojnë me qëndresë dredhitë dhe armiqësinë e tyre. Në këtë Sure bëhet fjala
rreth ardhjes së ndëshkimit, por njerëzit, prapë, rrinë në pakujdesinë. Po ashtu flitet se këto janë
sjellje të mosbesimtarëve, mirëpo përfundimisht profetët e Zotit triumfojnë.

KAP XVII
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6. Përkundrazi, ata (mosbesimtarët)
thanë: Këto (mësimet e predikimet e
Kuranit) janë ëndrra boshe. Madje
thanë: Ai (Muhammedi) i ka trilluar
vetë, ai në realitet është vetëm një poet.
Pra, le të na sjelle ndonjë Shenjë ashtu
siç sollën Profetët e mëparshëm.1 

7. Asnjë qytet, para tyre, të cilin Ne e
kemi shkatërruar, nuk e pranoi besimin.
Pra, a do ta pranojnë këta?

8. Dhe Ne edhe para teje i kemi dërguar
Profetët prej burrave, të cilëve u dhamë
diktim (Vahi). Pra, pyetni njerëzit e
Librit, nëse nuk e dini ju (këtë realitet).

9. Dhe Ne nuk i kemi bërë Profetët që të
mos hanë ushqim e as nuk i kemi bërë
të pavdekshëm.2 

10. Mandej , Ne e kemi plotësuar
premtimin Tonë që Ne u kemi dhënë
atyre, dhe Ne i kemi shpëtuar dhe ata të
cilët i deshëm Ne, ndërsa Ne i kemi
shkatërruar fajtorët.

11. Vërtet, Ne ju kemi dhënë Librin në
të cilin gjendet shkëlqimi juaj (mjetet e

1 Në këtë u përmenden tri akuza të mosbesimtarëve që u ngritën kundër Kuranit dhe ato janë:
1) se Kurani është një përmbledhje ëndrrash të kota, b) se e ka trilluar vetë Profeti dhe c) është
ligjërim i një poeti. Mirëpo, ata s'kanë ndonjë argument që i vërteton akuzat e tyre.
2 Çudi se në një anë mosbesimtarët thonë se Profetët e Zotit janë njerëz të vdekshëm si ne, e në
anën tjetër çuditen kur i shohin duke ngrënë e duke pirë!

SURE 21                                        AL-ANBIJA                                KAP. 17

581

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G17verlag.qps  22.06.03 17:33 PAGE 581 (1,1)



���*������

�� ���+������

	 �� 	,���- �� �� .�

(� 	/��� ��#� �����

�� �	��

�� ����
	0�

12���3����

��� ��

�����4��������

�

* 
�� � ��	�� �� ��

���		���

lartësisë suaj)? Prapë nuk veproni me
mend!

12. Dhe sa vendbanime që bënin mizori,
të cilat i kemi shkatërruar Ne, dhe pas
tyre Ne sollëm një popull tjetër!

13. Dhe kur ata e hetuan ndëshkimin
Tonë, vërenire, ata (për t'u shpëtuar)
filluan të iknin.

14. Atëherë Ne u thamë: Mos ikni, por
kthehuni në drejtim të atij vendi ku keni
të mirat dhe mjetet e kënaqësisë, dhe në
drejtim të vendbanimeve tuaja që të
përgjigjeni rreth veprave tuaja.

15. Ata thanë: Vaj për ne! Ne me të
vërtetë kemi qenë fajtorë!

16. Dhe ashtu mbeti klithja e tyre,
derisa Ne i kemi bërë ata si një arë të
kositur dhe të shkatërruar.

17. Dhe Ne nuk e kemi krijuar qiellin e
tokën dhe gjithçka që ekziston në mes
të tyre për lojë e dëfrim.3 

18. Sikur të kishim dashur Ne të gjenim
ndonjë dëfrim, Ne me siguri do të
kishim bërë më vete, sikur të kishim
ndërmend të bënim një gjë të tillë.

3 Ajeti tregon qartë se kur Zoti e ka krijuar këtë univers me një qëllim të lartë, atëherë sigurisht
edhe e ka krijuar njeriun për një qëllim të veçantë, dhe ai qëllim, sipas Kuranit, është që njeriu
ta adhurojë Zotin.
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19. Por, Ne e hedhim të vërtetën mbi të
pavërtetën dhe ajo (e vërteta) thyen
kokën e saj , dhe ajo (e pavërteta)
zh d uke t .  D h e  va j  p ë r  j u  (o  j u
mosbesimtarë) për shkak të asaj që
thoni ju.

20. Allahut i takon çdo gjë që është në
qiej e në tokë. Dhe ata që rrinë pranë Tij
nuk sillen me arrogancë ndaj adhurimit
të Tij  dhe as nuk lodhen së adhuruari.

21. Ata e glorifikojnë Allahun ditë e
natë dhe ata nuk tregojnë përtacinë (për
adhurimin e Zotit).

22. A mos kanë adoptuar zota në tokë,
të cilët krijojnë ( krijesa)?4 

23. Po të ekzistonin në to (në qiell e në
tokë) zota të tjerë pos Allahut, atëherë
në këtë rast të dyja (qielli dhe toka) do
të shkatërroheshin.5  Pra, i Shenjtë është
Allahu - Zoti i Fronit, dhe Ai është larg
asaj që thonë (idhujtarët) rreth Tij.

24. Ai nuk pyetet rreth asaj çka bën Ai,
por, përkundrazi, ata (njerëzit) do të
pyeten.

4 Të krijosh ndonjë njeri a ta ringjallësh atë është vetëm atributi i Zotit. Askush, pos Tij,
s'mund të krijojë e as ta ringjallë dikë, pos ngjalljes shpirtërore që është detyra dhe puna e
Profetëve.
5 Sistemi i përsosur i universit i bind edhe ateistët ta pranojë faktin se s'ka Zot tjetër, përveç
Allahut që e kontrollon tërë universin, sepse po të ishin Zota të tjerë, pos Allahut Një, do të
shkatërrohej bota.
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25. A i kanë adoptuar zota të tjerë pos
Allahut? Thuaju: Sillni, pra, argumentin
tuaj të prerë. Ky (Kuran) është burim
nderi për ata që janë me mua, dhe për
ata që ishin para meje. Por, shumica
prej tyre nuk e njohin të vërtetën dhe
për  kë të  ar sye  i  shmangen kët i j
(Kurani).

26. Dhe Ne nuk kemi dërguar asnjë
Profet para teje, por Ne e diktuam atë:
S'ka Zot t jetër pos Meje,  pra Më
adhuroni vetëm Mua!

27. Dhe ata thonë: Zoti i Mëshirshëm
adoptoi për Vete një djalë! I Shenjtë
është Ai! Ata, të cilët i konsiderojnë
djalë të Zotit, janë vetëm disa robë të
ndershëm të Tij.

28. Ata nuk flasin asnjë fjalë para se t'u
flasë Zoti, dhe ata vetëm veprojnë sipas
urdhërave të Tij,6 

29. Allahu e di çka do të ndodhë me ta
në të ardhmen dhe çka ngjau në të
kaluarën, dhe ata nuk intervenojnë për
askënd, përveç atij për të cilin dëshiron
vetë Allahu, dhe ata dridhen nga frika e
Allahut.

30. Dhe kush prej tyre thotë: Unë jam
zot pos Allahut, Ne do ta hedhim atë në

6 Fjala është për Profetët e Zotit, të cilët janë të pafajshëm dhe janë të bindur para Allahut.
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xhehenem. Kështu Ne i shpërblejmë
mizorët.7

 

31. A nuk e kanë parë ata që dolën
mosbesimtarë se qiejt e toka kanë qenë
të mbyllur fuqimisht, mandej Ne i kemi
hapur dhe i kemi ndarë? Dhe me anë të
ujit Ne kemi krijuar çdo gjë. Prapë, ata
nuk do ta pranojnë besimin!8 

32. Dhe Ne i kemi vendosur malet në
tokë që të mos lëkundet toka bashkë me
banorët e saj, dhe Ne i kemi bërë rrugë
të gjera që me anë të tyre të mund të
orientohen njerëzit.9 

33. Dhe Ne e kemi bërë qiellin një kulm
(mjet mbrojtjeje), prapë ata i mohojnë
Shenjat e Tij (qiellore)!

34. Dhe Allahu është Ai i cili e krijoi
natën dhe ditën, dhe diellin dhe hënën,
dhe secili (planet prej tyre) lëviz pa
pengesë në orbitën e vet.10 

7 Nga ky ajetë del qartë se njeriu i cili pohon se ai është Zot, do të ketë dënim në Ahiret, ndërsa
ai që pohon se ai është Profet i Zotit, por në realitet ai nuk është i dërguari i Zotit, do të dënohet
në këtë botë.
8 Derisa Zoti nuk zbriti diktimin e Tij (vehi), bota s'kishte ndonjë mjet udhëzimi, andaj kur Zoti
e zbriti diktimin e Tij dhe e zbriti Librin, ne u udhëzuam.
9 Ajeti  paraqet një realitet shkencor se malet e ruajnë tokën nga tërmetet. Këtë e vërteton edhe
shkenca gjeologjike.
10 Nata, dita, dielli dhe hëna, të gjitha këto u krijuan prej Allahut dhe këto i plotësojnë nevojat
e njerëzve dhe janë të domosdoshme për ekzistencën e njeriut.

�
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35. Ne nuk i kemi dhënë askujt para teje
(o Muhammed) jetë të amshueshme.
Pra, nëse ti vdes, a do të jetojnë ata
përgjithmonë?11 

36. Çdo gjallesë do ta shijojë vdekjen,
dhe Ne do t'jua provojmë me anë të
rrethanave të këqija e të mira. Dhe te Ne
do të ktheheni ju të gjithë.

37. Dhe kur mosbesimtarët të shohin ty,
ata tallen me ty duke thënë: A ky është
ai që i përmend të metat e idhujve tuaj?
Ndërsa, të tillët janë ata që e mohojnë
përkujtimin e Zotit të Mëshirshëm.

38. Njeriu për nga natyra e tij është i
ngutshëm.12  Unë (Zoti) me siguri do
t ' j u  t r e g o j  S h e n j a t  e  M i a  ( t ë
ndëshkimit). Pra, mos kërkoni me ngut!

39. Dhe ata thonë: Kur do të plotësohet
ky premtim, nëse jeni të vërtetë?

40. Ah, sikur ta dinin këta mosbsimtarë
(pamundësinë e tyre) se s'do të jenë në
gjendje ta largojnë zjarrin13  nga fytyrat
e as nga shpinat e tyre, dhe as nuk do të
ndihmohen fare.

41. Jo, por ndëshkimi do t'u vijë befas

11 Edhe ky ajet tregon qartë se Hazret Isai a.s. ka vdekur.
12 Është krijuar nga tharmi i ngutësisë.
13 Këtu fjala zjarr  referon luftën.
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dhe do t'i trondisë ata, dhe ata nuk do të
kenë mundësi ta prapësojnë atë, as nuk
do t'u jepet afat.

42. Pa dyshim, edhe para teje janë bërë
tal l j e  me Profetë t ,  por  a to f j a lë
përqeshjeje me të cilat ata i talleshin
profetët, i rrethuan ata.

43. Thuaj: Kush mund t'ju mbrojë ditën
ose  natën nga (ndëshkimi i Zotit) Zoti i
Mëshirshëm? Prapë ata shmangen nga
përkujtimi i Zotit të tyre!

44. A kanë zota (të vërtetë) që mund t'i
mbrojnë ata nga ndëshkimi Ynë? Ata
nuk kanë mundësi ta ndihmojnë as
veten e as nuk do të ndihmohen prej
Nesh.

45. Por, në realitet, Ne u kemi dhuruar
atyre dhe të parëve të tyre disa gjëra të
mira të kësaj bote derisa iu zgjat jeta.
Pra. a nuk e vërejnë ata se Ne jemi duke
e zvogëluar tokën nga anët e saj? A
prapë mund të dalin ngadhënjimtarë!14 

46. Thuaj: Unë vetëm po ju alarmoj,
sipas diktimit  hyjnor.  Mirëpo, të
shurdhët (shpirtërisht) nuk mund ta
dëgjojnë thirrjen, edhe kur alarmohen
ata.

�

14 Ajeti i alarmon ata (mosbesimtarë) që krenohen për progresin e tyre material dhe mendojnë
se ai kurrë nuk do të marrë fund e as nuk do të shkatërrohet, se Islami është duke gjetur vend në
vendet e tyre dhe një ditë do të depërtojë në to.
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47. Dhe nëse do t'i godasë ata vetëm një
frymë e ndëshkimit të Zotit tënd, ata me
siguri do të klithin: Vaj për ne! Ne me
të vërtetë kemi qenë fajtorë!

48. Dhe Ne për hir të Ditës së Kiametit
do të vëmë peshoret e drejtësisë Pra,
asnjë shpirti nuk do t'i bëhet padrejtësia.
Dhe nëse do të jetë ndonjë vepër sa një
kokërr meli (sinapi), Ne do ta sjellim
përpara. Dhe Ne jemi të mjaftueshëm
për qërimin e hesapit.

49. Dhe Ne i patëm dhënë Musait
Furkanin (dallues ndërmjet të vërtetës e
të pavërtetës) dhe një dritë dhe një dhikr
(këshillë) për njerëzit e devotshëm-

50. Të cilët i frikësohen fshehtazi Zotit,
edhe pse nuk e shohin Atë, dhe që
tremben nga momenti i Gjykimit.

51. Dhe Ky (Kuran) që e kemi zbritur
Ne është vetëm një këshillë (që mban
me vete të gjitha atributet e një libri
hyjnor). Pra, a e refuzoni atë!

52. Vërtet, Ne edhe para kësaj i patëm
dhënë Ibrahimit pjekuri e aftësi, dhe Ne
e dinim shumë mirë (brendinë e tij).

53. Kur ai të atit dhe popullit të tij u
tha: Çfarë pozite kanë këta idhuj, për hir
të të cilëve jeni të dedikuar?

��

SURE 21                                        AL-ANBIJA                                KAP. 17

588

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G17verlag.qps  22.06.03 17:33 PAGE 588 (1,1)



��4+�E�6 ��� � ��

�� � ���
������

�7

8F�F �� M 5�� �� ��

���������������

���+ST�9 � ��$�

���9

�����	 EG� U ��

:��� ���

��	� � HI��	
�

; V� -

����J	�� & ���

��<

�W� � �KL� � ��

	��=	

�X ���4��-Y�M�K

>���

54. Ata thanë: Ashtu i kemi gjetur të
parët tanë duke i adhuruar.

55. Ibrahimi u tha: Atëherë ju edhe të
parët tuaj me të vërtetë keni qenë në një
gabim të dukshëm.

56. Ata thanë: A, me të vërtetë, ti na
solle ndonjë vërtetësi apo je duke bëre
tallje me ne?

57. Ibrahimi tha: Vërtet, Zoti juaj është
Zoti i qiejve dhe i tokës, i cili  i krijoi
ato, dhe unë jam ndër ata që dëshmojnë
për këtë. 

58. Dhe ai tha: Pasha Zotin, unë me
siguri do të bëj ndonjë plan kundër
idhujve tuaj, kur do të ktheni shpinazi.

59. Pra, lbrahimi i copëtoi të gjithë
(idhujt) pos të madhit të tyre, që ata të
vijnë edhe një herë tek ai.

60. Ata thanë: Kush bëri kështu me
zotat tanë? Vërtet, ai është njeri mizor.

61. Disa të tjerë thanë: Ne kemi dëgjuar
një të ri që quhet Ibrahim dhe që fliste
për idhujt tanë.

62. Ata thanë: Atëherë (nëse është
ashtu) silleni para syve të njerëzve që ta
gjykojnë ata.15 
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63. Ata i thanë (Ibrahimit): A bëre ti
kështu me zotat tanë, o Ibrahim?

64. Ai tha: Dikush me të vërtetë e bëri
këtë punë. Këtu qëndron idhulli më i
madh prej tyre, pra pyeteni këtë idhull,
nëse ky dhe të tjerë mund të flasin.16 

65. Atëherë, ata iu drejtuan parisë së
tyre dhe thanë: Vërtet, ju vetë jeni
mizorë.

66. Mandej, ata ranë për kokë (iu mbyll
goja e tyre), dhe thanë: Ti e di se këta
nuk flasin.

67. Ai tha: Atëherë, a e adhuroni atë,
pos Allahut, që nuk ju sjell as dobi e as
nuk bën dëm?

68. Vaj për ju e për atë (idhull), të cilin
e adhuroni ju në vend të Allahut. A nuk
mund të kuptoni?

69. Ata thanë: Digjeni këtë (Ibrahimin)
dhe jepuni ndihmë zotave tuaj, nëse
keni vendosur të bëni diçka.

70. Atëherë, Ne thamë: O zjarr, bëhu i
ftohtë e paqedhënës për Ibrahimin!

15 Që njerëzit të japin dëshmi se Ibrahimi fliste  për idhujt e tyre dhe që të caktojnë ndonjë
dënim për të.
16 Ibrahimi me këtë përgjigje dëshiroi t'u japë mësim atyre idhujtarëve se idhujt të cilët i
adhuroni ju nuk janë të aftë të ruajnë e të mbrojnë veten, e as nuk janë në gjendje të flasin e as
të dëgjojnë lutjet e njerëzve, si, pra, do t'ju mbrojnë dhe do t'ju ndihmojnë?
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71. Dhe ata tentuan të bënin ndonjë plan 
të keq kundër tij, por Ne i kemi bërë ata
të dështuar.

72.  Dhe Ne e  kemi shpëtuar  a të
(Ibrahimin) dhe Lutin dhe i kemi çuar
në një vend, të cilin e kishim bërë të
bekuar për të gjithë njerëzit (e asaj
kohe).

73. Dhe Ne ia  kemi dhuruar  ati j
Is-hakun dhe nipin, Jakub, dhe të gjithë
këta Ne i kemi bërë fisnikë.

74. Dhe Ne i kemi bërë ata Imam
(prijës) të cilët i udhëheqnin njerëzit
sipas urdhërit Tonë, dhe Ne u diktonim,
duke i urdhëruar të bëjnë vepra të mira e
të fal in Namazin dhe të paguajnë
Zakatin. Dhe ata ishin vetëm adhuruesit
Tanë të sinqertë.

75. Dhe i dhamë Lutit mençuri dhe
urtësi. Dhe e shpëtuam atë nga qyteti që
bënte (banorët e tij) vepra të këqija të
paturpshme. Vërtet, ata kanë qenë një
popull shpirtkeq dhe i padëgjueshëm.

76. Dhe Ne e kemi strehuar Lutin nën
mëshirën Tonë. Vërtet, ai ishte ndër
fisnikët.

77. Dhe kujtojeni Nuhin kur ai Na thirri
Neve para kësaj (ngjarjeje të Ibrahimit),
dhe Ne e kemi dëgjuar thirrjen e tij dhe

�
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e kemi shpëtuar atë dhe familjen e tij
nga shqetësimi i madh,17

78. Dhe Ne e kemi ndihmuar atë kundër
popullit që i përgënjeshtroi Shenjat
Tona. Ai, me të vërtetë, ishte një popull
shpirtkeq, andaj Ne i kemi përmbytur të
gjithë ata.

79 .  D h e  ku j t o j e n i  D a u d i n  d h e
Sulejmanin kur ata të dy ishin duke
gjykuar lidhur me një arë, kur banorët
fqinj18  (hajdutët) e kishin dëmtuar
natën, dhe Ne ishim dëshmitarë të
gjykimit të tyre.

80. Ne ia mësuam Sulejmanit tërë
çështjen, dhe secilit Ne i kemi dhënë
mençuri  e ditur i .  Dhe Ne i  kemi
nënshtruar malet19  dhe zogjtë, që së
bashku me Daudin e lavdëronin Zotin.
Dhe Ne ishim të fuqishëm ta bënim
këtë.

81. Dhe Ne i kemi mësuar Daudit
mbarimin e rrobave (të hekurta) për ju,

17 Duket e rëndësishme të përmendet këtu se kjo Sure përmend ato vuajtje, torturime dhe
sprova me të cilat përballoheshin Profetët e Zotit dhe po ashtu përmend se si Zoti ndihmonte
ata dhe i ruante nga sulmet e armiqve.

18 Fjalën Ganam e kanë përkthyer disa komentatorë në këtë mënyrë: delet e atij populli, mirëpo
në gjuhën arabe Ganamul kome do të thotë: banorë fqinj, të cilët u bënin dëm njerëzve të
Daudit e të Sulejmanit. Fjala është për hajdutët.

19 Fjalët male (njerëz të mëdhenj), zogj (njerëz shpirtëror) dhe fjalë të tjera siç janë: diell, hënë,
yje, ditë, natë, det, lumë, erë dhe re janë përdorur në Kuran edhe për njerëz të ndryshëm.
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që ato (rroba) t'ju mbrojnë nga lufta.
Pra, a do të bëheni mirënjohës?20 

82. Dhe Ne kemi nënshtruar  për
Sulejmanin erën e tërbuar, e cila frynte
sipas urdhërit të tij në drejtim të atij
vendi, të cilin e kishim bekuar Ne. Dhe
Ne jemi të Gjithëdijshëm.

83. Dhe Ne ia kemi nënshtruar disa
zhytës21  që zhyteshin për të, dhe bënin
punë të tjera, kurse Ne i ruanim.

84. Dhe kujtojeni Ejjubin kur ai e thirri
Zotin e tij: O Zoti im, dhembja më zuri
mua, dhe Ti je Më i Mëshirshëm prej të
gjithë atyre që mëshirojnë!

85. Pra, Ne e kemi dëgjuar lutjen e tij
dhe e larguam prej tij dhembjen e tij.
Dhe Ne ia kemi kthyer nga mëshira
Jonë familjen e tij dhe të tjerë, dhe këtë
(ngjarje) e kemi bërë këshillë për
adhuruesit e devotshëm.

86. Dhe kujtojeni Ismailin dhe Idrisin
dhe Zulkiflin. Të gjithë këta ishin të
durueshëm.

87. Dhe Ne i kemi vendosur nën
mëshirën Tonë. Vërtet, ata kanë qenë
ndër fisnikët.

20 Fjala është për forcën ushtarake të Daudit.
21 Fjala shajatinë, që është shumësi i fjalës shejtan, përdoret për njerëz rebelë e të pabindur.
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88. Dhe kujtojeni Zen-Nunin (Junusin,
njeriu i peshkut)) kur ai shkoi me
zemërim dhe kishte besim të plotë se Ne
nuk do ta trazojmë, dhe ai Na thirri kur
ishte i rrethuar me vuajtje: S'ka Zot pos
Teje, I Shenjtë je Ti. Unë me të vërtetë
kam bërë padrejtësi ndaj vetes.22 

89. Pra, Ne e kemi pranuar lutjen e tij
dhe e shpëtuam nga brenga e tij. Dhe
kështu Ne i shpëtojmë besimtarët e
vërtetë.

90. Dhe kujtojeni Zakarian kur e thirri
Zotin e tij: O Zoti im, mos më le të
vetmuar dhe Ti je më i miri prej të
gjithë  trashëgimtarëve.

91. Pra, Ne e kemi pranuar lutjen e tij
dhe ia kemi falur Jahjen dhe për hir të
tij e shëruam bashkëshorten e tij. Ata
përpiqeshin për të bërë punë të mira dhe
ata Na luteshin Neve me shpresë e me
frikë, dhe ata për hirin Tonë e kalonin
jetën me përulësi.

92 Dhe kujtojeni atë (grua), e cila e
ruajti nderin e saj, pra Ne ia zbritëm
Fjalën Tonë asaj dhe Ne e kemi bërë atë
dhe birin e saj një Shenjë për tërë
njerëzimin.

22 Junusi e dinte mirë se me anë të këtyre vuajtjeve e të sprovave Zoti nuk dëshiron ta
shqetësojë, por Ai do ta nderojë e do ta lartësojë.
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93. Vërtet, ky komuniteti juaj është një
komunitet i vetëm dhe Unë jam Zoti
juaj, pra Më adhuroni vetëm Mua!

94. Mirëpo, më vonë ata e kanë ndarë
çështjen e fesë së tyre në mes veti, dhe
(një ditë) ata të gjithë do të kthehen te
Ne.

95. Pra, kush do të bëjë vepra të mira
dhe do të jetë besimtar, përpjekja e tij
nuk do të nënçmohet, dhe Ne me siguri
do ta shënojmë atë në favor të tij.

96 .  Dhe  ky  ësh të  n j ë  vend im i
pacenueshëm për banorët e një qyteti, të
cilët Ne i shkatërrojmë një herë, ata nuk
do të kthehen më (në këtë botë).23 

97.  Derisa kur do t 'u hapet  dera
Jaxhuxhëve e Maxhuxhëve dhe ata do të
përhapen në botë duke kapërcyer nga
çdo bregore e nga çdo valë deti.24 

98. Dhe kur koha e plotësimit  të
premtimit të Zotit do të afrohet, atëherë
sytë e mosbesimtarëve do të mbeten të
shtangët dhe ata do të thonë: Të mjerët
ne, vërtet ne kemi qenë të pakujdesshëm
rreth kësaj dite,  por ne kemi qenë edhe
mizorë!25 

�

23 Ajeti  paraqet një ligj se njeriu pasi vdes një herë, nuk kthehet në këtë botë.
24 Ajeti do të thotë se kur do të sundojnë dhe do të dominojnë në botë Jaxhuxhi dhe Maxhuxhi,
atëherë kombe të vdekura do të fillojnë të ngriten e të zgjohen.
25 Jaxhuxhi dhe Maxhuxhi do të shkatërrohen me anë të katastrofave të tmerrshme.
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99. (Atë moment do t'u thuhet) Vërtet,
ju dhe ata që i adhuronit, pos Allahut,
do të jenë lëndë djegëse e xhehenemit.
Ju të gjithë do të hyni në të.

100. Po të ishin, në realitet, këta zota
(siç pohoni ju), ata nuk do të hynin në
të, dhe të gjithë do të jetojnë në të për
një kohë të gjatë.

101. Aty do të kenë rënkim e klithje dhe
aty nuk do të dëgjojnë asgjë.

102. Por, përsa u përket atyre, për të
ci lë t  Ne kemi premtuar  se  do të
shpërblehen mirë, do të mbeten larg atij
(xhehenemi).

103. Ata nuk do ta dëgjojnë as zërin e
t i j  (xhehenemi t )  dhe do të  jenë
përgj i t hmonë  në  a të  g j endj e  që
dëshironin zemrat e tyre.

104. As tmerri i  madh nuk do t 'i
pikëllojë ata, dhe engjëjt do të takohen
me ta duke u thënë: Kjo është dita juaj
që ju premtohej.

105. Atë ditë kur Ne do ta palosim
qiellin26  sikurse palosen fletat e librave.
Dhe Ne siç e filluam herën e parë
krijimin tuaj, ashtu do ta përsërisim atë.
Ky është obligimi Ynë i domosdoshëm
dhe Ne me siguri do të bëjmë kështu.

26 Kjo do të thotë se fuqi të mëdha do të zhduken.
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106. Dhe gjithashtu, pas disa këshillave,
Ne kemi shkruar në Zabur se robët e Mi
të vërtetë do ta trashëgojnë tokën.27 

107. Vërtet, në këtë ka një mesazh për
atë popull që e adhuron Zotin. 

108. Dhe Ne s'të kemi dërguar ty
ndryshe por vetëm si mëshirë për të
gjitha botërat.

109. Thuaj: Vërtet, mua më diktohet se
Zoti juaj është vetëm një Zot. Pra, a do
ta pranoni këtë (a do t'i bindeni apo Jo)?

110. Por, nëse ata kthehen mbrapa,
thuaju: (besimtarëve e mosbesimtarëve)
Unë ju alarmova të gjithë juve dhe se
unë nuk e di se a është afër ose është
larg ajo që ju premtohet juve.

111. Vërtet, Ai (Allahu) e di atë që
zbuloni ju, dhe e di edhe atë që e fshihni
ju.

112. Dhe unë nuk e di se ndoshta ai
(premtimi i përmendur më lart) të jetë
një sprovë për ju, dhe se a do të fitoni
dobi (prej tij) për një kohë të shkurtër
(ose për një kohë të gjatë).

27 Këtu fjala tokë e referon Palestinën. Kjo është një profeci se një ditë myslimanët do ta
marrin prapë Palastinën. Ky është dekreti i Zotit dhe askush s'mund ta pengojë. mirëpo, me
kusht që ata të dalin besimtarë të sinqertë dhe të devotshëm.
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113. Dhe Profeti (Muhmmed) tha: O
Zoti im, gjyko me vërtetësi (në mes
meje e gënjeshtarëve). Zoti ynë është
Zoti i Mëshirshëm prej të cilit kërkohet
ndihmë kundër asaj që thoni ju (o ju
mosbesimtarë).28 

28 Ne jemi të sigurt se lutja e Profetit të Shenjtë kurrë nuk do të shkojë kot. Ajo do të pranohet
në favor të myslimanëve, por me kusht që edhe myslimanët të kërkojnë ndihmë prej Allahut
duke u lutur e duke vepruar sipas mësimeve të Kuranit.

� �
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O ju njerëz, frikësohuni prej Zotit
tuaj, sepse Ora e tërmetit të premtuar1

me të vërtetë do të jetë  diçka e
tmerrshme!

3. Atë ditë kur do të shihni se çdo
gjidhënëse do ta harrojë foshnjen dhe
secila grua shtatzëne do ta hedhë barrën
e saj, dhe ti do t'i shohësh njerëzit si të
dehur, kurse në realitet ata nuk do të
jenë të dehur, por ndëshkimi i Allahut
do të jetë i ashpër.2 

4. Dhe ka disa sosh prej këtyre njerëzve
që grinden rreth Allahut pa kurrfarë dije
dhe ndjekin çdo shejtan rebel,

5. Megjithëse është dekretuar për atë që
miqësohet me ata (rebelët) se do ta

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 79 ajete. Në Sure Al-Enbija është
përmendur se koha e ndëshkimit të Allahut u është afruar mosbesimtarëve, dhe në ajetin e
fundit përmendet lutja e Resulullaha H. Muhammedit s.a.v. ku ai kërkon prej Allahut të gjykojë
me vërtetësi. Në këtë Sure jepet përgjigja e asaj lutjeje dhe u është dhënë vërejtje
mosbesimtarëve që të veprojnë me dëlirësi e t'i frikësohen Allahut, sepse Zelzelatus  Sa'at
(tërmeti i Çastit) është diçka shumë e rëndë. Po ashtu përmendet se H. Muhammedi s.a.v.
gëzon përkrahjen qiellore dhe ai me të gjitha kundërshtimet do të triumfojë. Në këtë Sure për
herë të parë u është dhënë leje myslimanëve të luftojnë në mbrojtjen e vet.
1 Çasti ose Ora e tërmetit do të thotë: Kiamet, katastrofë kombëtare a dita e Gjykimit.
2 Ajeti tregon ashpërsinë e asaj katastrofe dhe krijon tmerr ndaj saj.
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devijojnë edhe atë nga rruga e drejtë
dhe do ta çojnë atë drejt ndëshkimit të
zjarrit flakërues.

6.  O njerëz! Nëse dyshoni  rre th
Ringjalljes, atëherë mbani mend se Ne
pa dyshim ju kemi krijuar nga dheu,
mandej  nga sperma,  mandej  nga
embrioni (piks gjaku), mandej nga një
copë mishi-pjesërisht i formuar dhe
pjesërisht i paformuar, me qëllim që
t'jua zbulojmë sekretet e krij imit.
Ndërsa  e  mbajmë në mi tër ,  çka
dëshirojmë Ne deri në një afat të
caktuar, mandej Ne ju nxjerrim juve në
formë të një foshnjeje, mandej ne ju
zhvillojmë që ju ta arrini pjekurinë tuaj.
Dhe disa prej jush vdesin në moshën e
tyre të natyrshme, kurse disa të tjerë e
mbërrijnë moshën më të madhe të
pleqërisë që të mbetet i paditur pasi ka
qenë i ditur. Dhe ti e sheh tokën se
nganjëherë e humbet gjallërinë e saj,
por kur në të Ne lëshojmë shiun, ajo
merr hov dhe fillon të lulëzojë dhe
mbijnë çifte jeshile të çdo lloj bime të
bukur.3 

7. Kështu ndodh që të dihet se Allahu
ë s h t ë   V e t ë e k z i s t u e s  d h e
Gjithëpërmbajtës, dhe se Ai është që
ringjall të vdekurin, dhe Ai ka fuqi për
çdo gjë.

3 Krijimi i njeriut dhe rritja e tij fizike dhe e çuditshme e mban me vete një argument të
pamohueshëm se Krijuesi i njeriut e zotëron fuqinë t'i japë një jetë të re.
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8. Dhe se koha e caktuar (për çdo gjë,
Kiameti) do të vijë pa tjetër, s'ka dyshim
rreth saj dhe se Allahu do t'i ringjallë ata
të cilët janë në varre.

9. Dhe prej njerëzve ka edhe ai prej që
grindet rreth Allahut pa kurrfarë dije
dhe pa udhëzim dhe pa ndonjë libër të
ndritshëm,

10. Ai e shtrembëron qafën e tij (me
arrogancë), që të devijojë larg nga rruga
e Allahut. Atij do t'i takojë poshtërimi
në këtë botë, dhe në Ditën e Kiametit
Ne do ta shijojmë ndëshkimin e zjarrit.

11. Kjo do të ndodhë për shkak të asaj
që kanë bërë duart e tua. Dhe Allahu
nuk sillet padrejtësisht ndaj robëve të
Tij.

12. Dhe ka prej tyre  edhe ai që e
adhuron Allahun duke mos e dashur
fare. Atëherë, nëse i del atij ndonjë
dobi, gëzohet e qetësohet; dhe nëse i del
diçka e pakëndshme, kthehet nga e
mëparshmja. Ai pëson humbje në këtë
botë e në Ahiret. Kjo është një humbje e
hapur.

13. Ai në vend të Allahut e thërret atë
që s'mund t'i bëjë dëm e as s'mund t'i
sjellë dobi. Kjo është një paudhësi
e hapur.

�
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14. Ai e thërret atë që mund t'i sjellë më
shumë dëm se sa dobi. Sa ndihmëtar i
keq është ai dhe sa shok i keq është ai!

15. Vërtet, Allahu do t'i fusë ata, të cilët
e pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
mira, në ato kopshte ku po rrjedhin
lumenj. Vërtet, Allahu vepron ashtu siç
dëshiron Ai.

16. Kush mendon se Allahu nuk do ta
ndihmojë atë (Profetin e Shenjtë) në
këtë botë e në Ahiret, ai duhet të gjejë
një rrugë (ndonjë mjet) për t'u ngjitur
deri në qiell e mandej duhet ta këpusë
atë (lidhje që ka Profeti me Allahun), e
të shikojë se plani i tij a mund ta zhdukë
atë (ndihmën qiellore) që e mllefos atë.4 

17. Dhe kështu Ne e kemi zbritur edhe
Kuranin në formë të Shenjave të hapura,
dhe vërtet Allahu e përudh atë, që do
Ai.

18. Vërtet, Allahu do të gjykojë në
Ditën e Kiametit në mes të atyre të cilët
e pranuan besimin dhe të atyre që u
bënë jehudë, sabi, të krishterë, mexhusë
(që e adhurojnë zjarrin) dhe idhujtarë.
Vërtet, Allahu është mbikëqyrës i çdo
gjëje.

4 Ky ajet deklaron haptazi se nëse mosbesimtarët kanë mundësi ta ndërpresin e ta këpusin
lidhjen qiellore të Profetit, le të bëjnë çka dëshirojnë ata. Mirëpo, ata duhet ta dinë se suksesin,
progresin dhe ndihmën e Islamit s'mund ta pengojë askush.
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19. (O kundërshtar i Islamit) A nuk e
sheh ti se Allahut i bindet çdokush që
është në qiej e që është në tokë; edhe
dielli, edhe hëna, edhe malet, edhe lisat,
edhe kafshët dhe shumica prej njerëzve!
Por, shumë janë ata që meritojnë
dënimin. Dhe atë që e poshtëron Allahu,
askush  s'mund t'ia japë nderin. Vërtet,
Allahu vepron ashtu siç dëshiron Ai.

20. Këto janë dy grupe5  që zihen rreth
Zotit të tyre. Pra, do t'u thurren rroba
prej zjarri atyre që i mohojnë atributet
(e përmendura) e Zotit, dhe do të
derdhet ujë i valuar mbi kokat e tyre,

21. Derisa me anë të atij uji do të
shkrihet gjithçka që ka në barqet e tyre
dhe do të shkrihen edhe lëkurat e tyre.

22. Dhe për ndëshkimin e tyre do të
jenë çekiçet e hekurtë.

23. Kurdoherë do të përpiqen të dalin
nga ndëshkimi, për shkak të vuajtjeve të
padurueshme, ata do të kthehen prapë
në të, dhe do t'u thuhet: Shijojeni
ndëshkimin e zjarrit!

24. Por, Allahu do t'i fusë ata që e
pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
mira në ato kopshte ku po rrjedhin
lumenj. Aty ata do të stolisen me rrathë

�

�

5 Besimtarët e mosbesimtarët.
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të artë e me margaritarë; dhe aty petkat
e tyre do të jenë prej mëndafshit.

25. Dhe ata do të udhëhiqen drejt
bisedës së pastër dhe do të udhëhiqen
drejt rrugës së lavdishme.

26. Atyre që janë mosbesimtarë dhe që
i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut e
nga Xhamia e Shenjtë, të cilën Ne kemi
dedikuar për tërë njerëzimin - për ata që
janë vendës dhe për ata që janë të
ardhur, po edhe atij që në mënyrë të
padrejtë dëshiron të bëjë shtrembërime
në të, do t'u japim të gjithë këtyre një
ndëshkim të dhembshëm.

27. Dhe kujtoje kohën kur Ne i dhamë
strehim Ibrahimit në vendin e Shtëpisë
së Shenjtë6  dhe i thamë: Mos e shoqëro
askënd me Mua dhe mbaje të pastër
Shtëpinë Time për ata që do ta vizitojnë
dhe për ata që bëjnë ibadet duke
qëndruar në këmbë dhe që përulen
(bëjnë reku para Allahut) dhe bëjnë
sexhde,7 

28. Dhe proklamoju njerëzve që ata të
vijnë tek ti për të bërë Haxhillëk. Ata do

�

6 Ajeti tregon qartë se Kaba qe ndërtuar në kohën e Ademit. Ibrahimi e kishte rindërtuar atë.
Kjo ishte shtëpia e parë për adhurimin e Allahut. Kaba në Kuran është përmendur me emra të
ndryshëm: Shtëpia Ime (2:126, 12:27), Shtëpia e Shenjtë (14:38), Xhamia e Shenjtë (2:151),
Shtëpia (2:128, 159; 3:98; 8:36; 22:27), Shtëpia antike (22:30, 34), etj.
7 Ky ajet shërben si hyrje në përmbajtjen e Haxhillëkut, që është temë kryesore e kësaj Sureje.
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të vijnë tek ti në këmbë edhe me deve të
raskapitura e do të vijnë nga largësitë e
thella,8 

29. Që t'i shohin ato dobi që janë të
caktuara për ta dhe që ta kujtojnë gjatë
disa ditëve të caktuara emrin e Allahut,
për shkak të atyre bekimeve që Ne ua
kemi dhënë në formë kafshësh. Pra,
hani prej tyre dhe t'i ushqeni edhe të
varfërit e nevojtarët.9 

30 .  Mande j ,  a t a  duhe t  t a  l a j në
ndyrësirën e (mëkateve) tyre dhe t'i
plotësojnë betimet e tyre dhe t'i bëjnë
vizitë Shtëpisë së vjetër!

31. Pra, është e vërtetë se kush e nderon
atë vend, të cilin Allahu e bëri të
Shenjtë, ky akt i tij  është shumë i
dobishëm ndaj Zotit të vet. Dhe (o ju
besimtarë) ju lejohen të gjitha kafshët
pos atyre të cilat i përmend Kurani. Pra,
shmangun i  p re j  papas t ë r t i së  s ë
idhujtarisë, dhe shmanguni prej fjalëve
shpifëse (të flasësh gënjeshtrën)!

32. Dhe largohuni prej rrenës duke qenë
të sinqertë në adhurimin dhe në bindjen
e Allahut, dhe duke mos i shoqëruar
askënd Atij . Dhe kush i shoqëron

8 Haxhillëku është ai institucion që e zuri zanafillën e vet në kohën e Ibrahimit.
9 Një ndër dobitë e Haxhillëkut është se krijon bashkim e vëllazërim ndërmjet popujve dhe
kombësive të ndryshme.
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partnerë Allahut, gjendja e tij i ngjan
gjendjes së atij që rrëzohet nga lartësia
(qielli) dhe të cilin e rrëmbejnë shpendët
ose era e stuhishme e hedh atë në një
vend të largët.

33. Është e vërtetë se kush do t'i nderojë
Shenjat e Shenjta të Allahut, ky akt i tij
do  të  konsiderohet  si  devotshmëria  e
zemrave.

34 .  Mbani  mend se  j u  mund t ' i
shfrytëzoni kafshët e kurbanit për një
kohë të caktuar dhe mandej duhet t'i
çoni (për kurban) deri te Shtëpia e
Lashtë (e Zotit).10 

35. Dhe për çdo popull Ne kemi caktuar
ritin e kurbanit11  që ta përmendin emrin
e Allahut mbi kafshët që Ai u fali atyre.
Pra, Zoti juaj është Zoti Një, ndaj
binduni vetëm para Tij. Dhe ti u jep
lajm të gëzuar atyre të cilët tregojnë
përulje.

36. Dhe ata që kur u përmendet emri i
Allahut, ju dridhet zemra e tyre, dhe që
shprehin durim ndaj fatkeqësive që i
godasin, dhe që falin Namazin dhe
shpenzojnë (në rrugën Tonë) prej asaj
(pasurie) që u kemi dhënë Ne.
37. Edhe devet e kurbanit Ne i kemi

�

10 Kafshët e kurbanit mund të shfrytëzohen, para kurbanit, për qëllime të tjera.
11 Me këtë fillon subjekti i kurbanit-njëra prej atyre tri temave kryesore që përmenden në këtë
Sure. Dy tema të tjera janë: Haxhillëku dhe xhihadi.
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shënuar ndër sendet e Shenj ta të
Allahut. Ju keni dobi prej tyre, prandaj
kur radhiten për therje, u përmendni
emrin e Allahut, dhe kur rrëzohen
poshtë (prehen), hani ju nga mishi i tyre
dhe ushqeni të varfërin që rri i qetë në
varfërinë e vet, dhe atë që shqetësohet
nga varfëria e tij dhe lyp. Ashtu i kemi
krijuar kafshët për dobinë e për shërbim
tuaj që të bëheni mirënjohës.

38. Mbani mend se te Allahu nuk arrin
as mishi e as gjaku i tyre, por tek ai
a r r i n  ve t ë m d e v o t s h më r i a  d h e
motivacioni i zemrës suaj.12  Kështu Ai
i vuri (kurbanet) në shërbimin tuaj që ta
glorifikoni Allahun, për shkak se Ai ju
përudhi juve. Dhe u jep lajm të gëzuar
atyre  të  c i l ë t  u  binden tërës ish t
mësimeve të lslamit.

39. Vërtet, Allahu i mbron ata të cilët e
pranojnë besimin. Vërtet, Allahu nuk do
njeri tradhtar dhe mosmirënjohës.

40. U lejohet atyre, kundër të cilëve
bëhet lufta, që të marrin armë (për
mbrojtje),13  sepse atyre u bëhet mizori.
Dhe Allahu, me të vërtetë, ka fuqi t'i

� �

12 Ajeti hedh dritë mbi esencën dhe mbi realitetin e qëllimit të kurbanit (të sakrificës). Ai na e
bën të qartë se kurbani ose sakrifica nuk i sjell kënaqësi Zotit, por shpirti dhe motivacioni i
zemrës që vepron pas këtij akti të kurbanit, i sjell gëzim e kënaqësi, dhe kurbani e sakrifica
vlerësohet sipas atij motivacioni. Vërtet, Zotit nuk i nevojtet as mishi e as gjaku i tyre, por Ai
do vetëm vullnetin dhe dëshirën e zemrave tuaja.
13 Me këtë ajet fillon subjekti i Xhihadit. Tema e sakrificës është si impuls për xhihad.
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ndihmojë ata,14 

41. Që u dëbuan padrejtësisht nga
shtëpitë e tyre vetëm se thanë: Zoti ynë
është Allahu! Dhe nëse Allahu nuk i
ndalonte disa (mosbesimtarë) me anë të
disave të tjerë, atëherë do të ishin
shembur deri në themel manastiret,
kishat, sinagogat dhe xhamitë, ku
përkujtohet shumë emri i Allahut. Dhe
Allahu, sigurisht, do ta ndihmojë atë që
e ndihmon Atë (fenë e Tij). Pa dyshim,
Allahu është i Plotfuqishëm dhe i
Fortë.15 

42. Këta (muhaxhirë) janë ata që nëse u
mundësojmë të stabilizohen nëpër tokë,
do të falin Namazin dhe do ta paguajnë
Zakatin, dhe ata i këshillojnë njerëzit të
bëjnë vepra të mira dhe i largojnë nga
ato të këqijat. Dhe përfundimi i të gjitha
çështjeve është në dorën e Allahut.

43. Dhe nëse ata të përgënjeshtrojnë ty
(s'është puna e madhe), se edhe para teje
popul l i  i  Nuhit  dhe i  Adi t  dhe i
Thamudit i  patën përgënjeshtruar
(Profetët e tyre),

44. Dhe ashtu kanë vepruar edhe populli

14 Ky është ajeti i parë që u lejoi besimtarëve të marrin armë në dorë për vetëmbrojtjen e tyre.
Fjala është për luftëra mbrojtëse e jo që besimtarëve t'u lejohet të luftojnë kundër kujt të duan.
15 Ky ajet i Kuranit i përmend disa arsye për shkak të të cilave u ishte dhënë leje besimtarëve
për luftë, dhe po ashtu i përmend disa qëllime të luftërave të Islamit.
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i Ibrahimit dhe i Lutit,

45. Dhe banorët e Medjenit, dhe u
përgënjeshtrua edhe Musai. Por, unë u
pata dhënë afat mosbesimtarëve, mandej
Unë i zura ata. Pra, sa i tmerrshëm ishte
mohimi Im!

46. Dhe sa janë ato vendbanime që i
kemi shaktërruar Ne, për shkak se
vepronin padrejtësisht. Pra, tani ato janë
të rrënuara mbi kulmet e tyre; dhe sa
janë ato puse që mbetën të shkreta dhe
sa kështjella madhështore që u rrënuan
tërësisht!

47. A, nuk udhëtojnë nëpër tokë që të
përfitonin ato zemra të cilat e kuptonin
këtë, ose të përfitonin ata veshë me të
cilët dëgjonin? Sepse këta sy (fizikë)
nuk verbohen, por verbohen zemrat që
janë ne krahëror.16 

48. Dhe ata kërkojnë ngutësisht prej teje
ndëshkimin, mirëpo (ata duhet të
mbajnë mend se) Allahu kurrë nuk do të
veprojë kundër premtimit të Vet. Vërtet,
ka edhe një ditë të atillë te Zoti yt, e cila
barazohet me një mijë vjet , sipas
llogarisë së viteve tuaja.

49. Dhe sa ishin ato vendbanime të
c i l a v e ,  m e g j i t h ë s e  v e p r o n i n

16 Këta mbiemra në Kuran përdoren për ata njerëz që shpirtërisht janë të verbër, të shurdhër
dhe të vdekur.
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padrejtësisht, u pata dhënë afat. Mandej,
Unë i zura dhe te Unë do të kthehen të
gjithë.

50. Thuaj: O ju njerëz, Unë kam ardhur
te ju të gjithë vetëm si një alarmues i
hapët.

51. Pra, ata të cilët do ta pranojnë
besimin dhe do të bëjnë vepra të mira,
do të kenë falje dhe një furnizim të
ndershëm.

52. Ndërsa ata të cilët mundohen kundër
Shenjave Tona duke dëshiruar që t'na
pengojnë, do të jenë banorët e zjarrit.

53. Dhe Ne kurrë nuk kemi dërguar para
teje asnjë mesazhbartës ose Profet, por
kurdoherë ai shprehu ndonjë dëshirë,
shejtani përzjeu diçka në dëshirën e tij
(krijon pengesa në rrugën e tij). Por,
Allahu i zhduk ato pengesa të krijuara
prej shejtanit dhe i fuqizon Shenjat e
Veta. Dhe Allahu është i Gjithëdijshëm
dhe i Mençur.17 

54. (Ai vepron në këtë mënyrë) Me
qëllim që ato pengesa që i krijon
shejtani, të bëhen sprovë për ata njerëz,
në zemrat e të cilëve është një sëmundje

17 Ajeti tregon se kur ndonjë Profet i Zotit dëshiron ta përhapë mesazhin e Allahut, njerëz
djallëzorë mundohen dhe përpiqen të krijojnë pengesa në rrugën e tij. Mirëpo, Allahu i prish
planet e tyre dhe përpjeket e tyre shkojnë kot.

SURE 22                                        AL-HAXH                                KAP. 17

610

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G17verlag.qps  22.06.03 17:34 PAGE 610 (1,1)



�\�	 �� � �������


-�7
� � �� *�

�� 	/r � ��� � ��� i� E �	

�7

���� �� �D � W� � ���

�����������

O�a��8

��a������

����p��P��D��

��9

���` � ��� ��D ����

� NO�q�:

���<�� ��� �����

�� ] $Z :�� ������

����1+; i�E �	

(hipokrizi)18 dhe për ata që kanë zemra
guri. Vërtet, mizorët gjithnjë rrinë në
një kundërshtim të ashpër.

55. Dhe që ata që janë të ditur, ta dinë
se (Kurani) është një vërtetësi absolute
prej Zotit tënd, dhe që ata t'i besojnë
(Kuranit) dhe që zemrat e tyre të binden
para Tij. Dhe, vërtet, Allahu i shpie
besimtarët drejt rrugës së drejtë.

56. Dhe mosbesimtarët do të mbeten në
dyshim rreth këtij (Kurani) derisa t'u
vijë befas ajo  Orë  (e revolucionit),19

ose t 'u vij ë ndëshkimi i  një dite
shkatërruese.

57. Atë ditë Mbretëria do t'i takojë
Allahut. Ai do të gjykojë në mes tyre.
Pra, ata të cilët e pranuan besimin dhe
kanë bërë vepra të mira, do të banojnë
në xhenetet e bekimeve;

58. Por, ata që nuk e pranojnë besimin
dhe përgënjeshtrojnë Shenjat Tona, do
të kenë një ndëshkim poshtërues.

59. Dhe ata që i braktisin shtëpitë e tyre
(emigrojnë) për hir të Allahut, dhe
mandej vriten ose vdesin, Allahu, me
siguri, do t'u japë shpërblim më të mirë.
Dhe, vërtet, Allahu është më i Miri prej

�

18 Në bazë të atyre pengesave ata që kanë sëmundje (hipokrizi), devijohen nga rruga e drejtë.
19 Ora e referon triumfin final të Islamit.
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të gjithë shpërblimdhënësve.20 

60. Ai (Allahu) me siguri do t'i vendosë
ata në atë vend, të cilin do ta pëlqejnë
ata. Dhe, pa dyshim, Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Përmbajtur.

61. Pa dyshim, kështu do të ndodhë.
Dhe kush e dënon fizikisht tjetrin aq sa
u dëmtua ai vetë, e mandej (si rezultat i
kësaj) ai përsëri sillet ashpër, atëherë
Allahu me siguri do ta ndihmojë atë (të
shtypurin). Allahu, pa dyshim, është
shlyes i mëkateve dhe i fal shumë
(mëkatet).

62.  Ky s istem ( i  shpërbl imit  e  i
ndëshkimit) operon me qëllim që të
vërtetohet se Allahu e fut natën në ditë21

dhe ditën në natë dhe Allahu është i
Gjithëdëgjueshëm dhe  Gjithëshikues.

63. Dhe ky (procesi i të dëgjuarit dhe i
të vështruarit e të observuarit) është për
shkak se Allahu është i vërtetë, dhe se ai
(idhulli apo sendi) të cilin e thërrasin ata
në vend të Allahut, është i remë dhe se
Allahu është i Lartë dhe i Madh.

64. A, nuk sheh ti se Allahu lëshon22 
ujë prej  qiellit,  me anën e të cilit

20 Muxhahidinë janë ata që i lanë shtëpitë e tyre dhe e kaluan jetën e tyre vetëm e vetëm për hir
të Allahut e në Shërbim të Tij.
21 Nahar (ditë) në këtë ajet përfaqëson fuqinë dhe prosperitetin, ndërsa Lejl (natë) e përfaqëson
humbjen e fuqisë dhe degradimin nacional.
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gjelbërohet toka? Pa dyshim, Allahu
është shumë Largpamës dhe është i
Lavdërueshëm.

65. Atij (Allahut) i takon gjithçka që
është në qiej e që është në tokë. Dhe,
vërtet, Allahu është i Vetëmjaftueshëm
dhe i Lavdëureshëm.

66. A nuk e sheh ti  se Allahu ka
nënshtruar për ju gjithçka që ekziston
në tokë, dhe edhe anijet që lundrojnë në
det nën urdhërin e Tij? Dhe Ai është
duke e mbajtur qiellin të mos rrëzohet
në tokë, pos urdhërit të Tij. Vërtet,
Allahu sillet butësisht dhe është i
Mëshirshëm ndaj njerëzve.

67. Dhe Allahu është Ai i cili ju ngjalli,
mandej do t'jua sjellë vdekjen, mandej
Ai prapë do t'ju ringjallë. Vërtet, njeriu
është shumë mosmirënjohës.23

 
68. Për çdo popull Ne kemi caktuar
mënyrën e Kurbanit, sipas së cilës ata
bëjnë kurban; pra nuk duhet që ata të
grinden me ty rreth kësaj (mënyrës së
adhurimit të Islamit); dhe ti duhet t'i
ftosh ata në drejtim të Zotit tënd, sepse,
vërtet, ti je në  rrugën e drejtë.

�

22 Ajeti do të tregojë se shiu hyjnor (vahi) ka rënë mbi tokën shterpe e shpirtërisht të vdekur të
Arabisë dhe ajo u lulëzua dhe Islami ka marrë një hov.
23 Fenomeni i jetës dhe i vdekjes funksionojnë njëkohësisht. Çdo vdekje ndiqet me një jetë të
re. Vdekja e disa besimtarëve në betejen e Badrit e të Ohudit shkaktoi ngjalljen shpirtërore të
mijëra njerëzve të Arabisë.
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69. Dhe nëse ata grinden me ty, thuaju:
Allahu i di mirë veprat tuaja.

70. Allahu do të gjykojë midis jush e
meje në Ditën e Kiametit, lidhur me ato
çështje për të cilat diferencoheni ju.

71. A nuk e di ti (O Muhammed) se
Allahu e di çka ekziston në qiell e në
tokë? Vërtet, e gjithë kjo është ruajtur
në një libër, dhe një punë e tillë është e
lehtë për Allahun.

72. Dhe ata i adhurojnë ata (idhuj  ose
sende) për të cilat Allahu nuk zbriti
ndonjë autorizim a argument të prerë,
dhe për të cilat ata s'kanë kurrfarë dije.
Dhe për mizorët s'do të kenë ndonjë
ndihmëtar.

73. Dhe kur u recitohen atyre ajetet
Tona të qarta, ti sheh shenja të urrejtjes
mbi fytyrat e mosbesimtarëve. Ata gati
u vërsulen atyre që u recitojnë ajetet
Tona. Thuaju: A t'ju tregoj për një
gjendje më të keqe se kjo? Ai është
zjarri që Allahu e ka përgatitur për
mosbesimtarët, dhe sa vendbanim i keq
është ai!

74. O ju njerëz, po ju tregohet një
shembull, pra dëgjojeni me vëmendje!
Vërtet, ata (idhujt) të cilët i adhuroni ju
në vend të Allahut, s'mund ta krijojnë as
ndonjë mizë, edhe nëse të gjithë ata

�
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tubohen për këtë punë. Dhe nëse një
mizë ju rrëmben diçka, ata s'mund ta
lirojnë atë prej saj. Pa dyshim, sa i
dobët është lutësi dhe ai i luturi.24 

75. Ata nuk e kanë krijuar konceptin e
vërtetë të atributeve të Allahut. Vërtet,
A l l a h u  ë s h t ë  i  F u q i s h ë m d h e
Ngadhënjimtar.25 

76. Allahu i zgjedh Profetët e Tij nga
mesi i engjëjve dhe i njerëzve. Vërtet,
Allahu është i Gjithëdëgjueshën dhe
Gjithëshikues.

77. Allahu e di çka janë duke bërë dhe
çka kanë bërë më parë, dhe tek Allahu
drejtohen të gjitha çështjet për gjykim.

78. O ju besimtarë! Bëni reku dhe
sexhde dhe adhurojeni vetë Zotin tuaj,
d h e  b ë n i  v e p r a  t ë  m i r a  q ë  t ë
ngadhënjeni.

79.  Dhe  bëni  përp jekje  t ë  plotë
(xhihad)26  në rrugën e Allahut, sepse
Allahu ju zgjodhi juve dhe s'la për ju
ndonjë vështirësi në mësimin e fesë; pra
ndiqni fenë e atit tuaj Ibrahimit; Allahu

��
�

�
��

24 Ajeti flet rreth dobësisë e të pamundësisë së idhujve, të cilët i adhurojnë idhujtarët.
25 Pa dyshim, politeizmi dhe idhujtaria burojnë nga koncepti se Zoti ka fuqi e atribute të
kufizuara.
26 Xhihadi, sipas mësimeve të Islamit, ka dy lloje: 1. Xhihad kundër dëshirave të këqija dhe 2.
Xhihad kundër armiqve të vërtetësisë. Këtu bën pjesë edhe lufta mbrojtëse.
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ju ka pagëzuar me emrin mysliman në
këtë Libër e në Librat e mëparshëm, që
Profeti të jetë dëshmitar mbi ju, dhe që
t ë  j en i  j u  dës hmi t a r ë  mbi  t ë r ë
njerëzimin. Prandaj, faleni Namazin dhe
paguani Zakatin, dhe lidhuni fuqimisht
me Allahun. Ai është mbrojtësi juaj.
Pra, sa i shkëlqyer është Ai Mbrojtës
dhe sa ndihmëtar i shkëlqyer është Ai!

�
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l. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Pa dyshim, ngadhënjejnë besimtarët e
vërtetë,1 

3. Të cilët shprehin përulësinë në
Namazet e tyre,2 

4. Dhe të cilët u shmangen fjalëve të
kota,

5. Dhe të cilët e paguajnë rregullisht
Zakatin,

6. Dhe të cilët i ruajnë organet e fshehta
të tyre,

7.  Pos prej  grave ose prej  a tyre
robëreshave që janë në pronësinë e tyre,

Kjo Sure është një ndër Suret e fundit që zbritën në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 119
ajete. Në fund të Sures Al-Haxh, njerëzit këshillohen që t'i drejtohen Zotit e të binden para Tij.
Nëse do të veproni në këtë mënyrë, ngadhënjimi juaj do të jetë i sigurt. Në këtë Sure bëhet fjala
se besimtarët me siguri do të korrin sukses dhe së shpejti ata do të kenë edhe triumfe materiale.
Po ashtu përmenden disa karakteristika të besimtarëve shembullorë, të cilat i dallojnë ata prej të
tjerëve.
1 Ajeti flet për besimtarët e shkallës së lartë shpirtërore dhe i përmend disa veçori e
karakteristika të tyre. Besimtarët e tillë do të fitojnë Falah (sukses), që është grada më e lartë se
Nexhati  (shpëtim).
2 Në këtë ajet e në ajete vijuese po përshkruhen disa kushte për të fituar gradën e Falahut 
(suksesi dhe shpëtimi).

KAP XVIII
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sepse të këtillë nuk do të akuzohen,

8. Por, ata të cilët kërkojnë diçka tjetër
pos kësaj, e teprojnë.

9. Dhe të cilët janë të kujdesshëm ndaj
amaneteve të tyre dhe ndaj besave të
tyre,

10. Dhe të cilët janë të përpiktë ndaj
Namazeve të tyre,

11. Të tillët janë trashëgimtarë të denjë,

12. Që do ta trashëgojnë Firdosin
( x h e n e t i n ) ,  k u  d o  t ë  b a n o j n ë
përgjithmonë.3 

13. Vërtet, Ne e kemi krijuar njeriun
nga ekstrakti i baltës,4 

14. Mandej, Ne e kemi vendosur atë si
një pikë sperme në një vend të sigurt
(mitër),

15 .  Mandej ,  Ne  e  kemi  t ra j tuar
(spermën) në pikës gjaku; mandej atë
pikës gjaku e kemi trajtuar në një copë

�

3 Meqë besimtarët e pranuan një vdekje për hir të Zotit, Ai do t'u japë një jetë të amshueshme
në xhenet.
4 Pasi u përmenden gjendje të ndryshme të evolucionit shpirtëror të njeriut, Kurani vazhdon t'i
përmendë gjendje të ndryshme të evolucionit fizik të tij. Kështu krijon një krahasim e
ngjashmëri ndërmjet këtyre dy gjendjeve. Edhe shkenca biologjike e vërteton Kuranin lidhur
me krijimin biologjik të njeriut.
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mishi; mandej Ne e kemi shndërruar atë
copë mishi në eshtra dhe mandej
eshtrave u veshëm mishin, mandej atë e
kemi trajtuar në një krijesë tjetër (u bë
njeri). Pra, I Bekuar është ai Allah që
është Krijuesi më i mirë.

16. Mandej, pas kësaj (krijese) ju do të
vdisni me siguri.

17. Mandej, në Ditën e Kiametit ju do të
ringjalleni.5 

18. Dhe Ne kemi krijuar mbi ju shtatë
rrugë (shpirtërore), dhe Ne kurrë nuk
jemi të pakujdesshëm ndaj krijesave
Tona.

19. Dhe Ne e kemi lëshuar me masë
ujin nga qielli, dhe Ne e mundësuam të
qëndrojë në tokë, dhe vërtet Ne kemi
fuqi ta zhdukim atë.6 

20. Dhe, mandej, Ne (me anë të atij ujë)
kemi prodhuar për ju kopshte hurmash e
rrushi ku keni pemë me bollëk dhe ju
hani prej tyre.

21. Dhe (Ne e krijuam për ju edhe) një
lis,7  që del nga Mali Sina, që jep vaj

�

5 Njeriu pas vdekjes do të ringjallet që të vazhdojë progresin shpirtëror në jetën e Ahiretit, që
do të jetë një jetë e amshueshme.
6 Ajeti tregon qartë se si Zoti ia plotëson nevojat fizike e shpirtërore njeriut. Tërë jeta e tij varet
prej ujit që vjen prej qiellit me anë të shiut, të borës e të breshërit, ashtu Zoti zbret ujë
shpirtëror në formën e diktimit hyjnor, pa të cilin s'ka jetë shpirtërore.
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dhe salcë për ngrënësit.

22. Dhe për ju ka mësim edhe në
kafshët. Ne ju japim për të pirë atë lëng
(qumësht) që është në barqet e tyre, dhe
ju prej tyre keni shumë dobi të tjera,
edhe nga mishi i disave ju hani.

23. Dhe mbi to dhe mbi anijet ju
barteni.

24. Dhe Ne me të vërtetë e kemi dërguar
Nuhin në drejtim të popullit të tij, dhe ai
tha: O populli im, adhurojeni vetëm
Allahun. Ju nuk keni ndonjë Zot tjetër
pos Atij. Pra, a nuk do t'i frikësoheni
Atij?

25. Dhe paria e popullit të tij, që nuk e
pranuan besimin, thanë: Ky është vetëm
një njeri i vdekshëm si ju dhe që
dëshiron të ketë superioritet mbi ju. Dhe
po të dëshironte Allahu (të dërgonte
ndonjë Profet), Ai me siguri do t'i
dërgonte engjëjt. Ne nuk kemi dëgjuar
për një rast të tillë as prej të parëve tanë!

26. Ai është vetëm një njeri i çmendur,
p ra nda j  p r i sn i  p ak  pë r  t a  pa r ë
përfundimin e tij.

27. Nuhi tha: O Zoti im, më ndihmo,
sepse ata po më përgënjeshtrojnë.

�
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28. Pra, Ne iu drejtuam atij me diktim:
Ndërtoje Arkën para syve Tanë (nën
mbikëqyrjen Tonë) dhe sipas diktimit
Tonë. Dhe kur do të vijë urdhëri Ynë
dhe do të shpërthejnë burimet e tokës,
ngarko në të prej secilit lloj nga një çift
kafshësh (për të cilat Ne të urdhërojmë
ty) dhe familjen tënde, me përjashtim të
atij (djalit) ndaj të cilit ka marrë fund
vendimi Ynë, dhe mos flit me Mua
lidhur me ata që e tepruan, se ata me
siguri do të mbyten.

29. Dhe kur të vendoseni mirë në Arkë,
ti dhe ata që janë me ty,  thuaj: Të gjitha
lavdërimet i takojnë Allahut, i cili na
shpëtoi neve nga populli tiran.

30. Dhe (kur do të zbritni nga Arka)
thuaj: O Zoti im, zbritmë në një vend të
bekuar, sepse Ti je më i miri prej atyre
që e vendosin popullin në ndonjë vend!

31. Vërtet, në këtë (ngjarje) ka shumë
Shenja. Dhe vërtet Ne i sprovojmë
njerëzit.

32. Mandej, pas tyre Ne ngritëm një
popull tjetër.

33. Dhe Ne e kemi dërguar një Profet
vetë nga mesi i tyre, duke ia dhënë këtë
mesazh: Adhurojeni vetëm Allahun, ju
nuk keni ndonjë Zot tjetër pos Atij. Pra,
a nuk doni të shpëtoni?

�
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34. Dhe paria e popullit të tij, që nuk e
kanë pranuar besimin dhe e mohuan
takimin e Ahiretit (me Zotin e tyre), dhe
të cilëve Ne u patëm dhënë rehati e
komoditet në këtë jetë, thanë: Ky është
vetëm një njeri i vdekshëm si ju e që
ushqehet me ato ushqime me të cilat
ushqeheni ju dhe pi nga ato pije që i
përdorni edhe ju!

35. Dhe nëse do t'i bindeni një njeriu si
ju, atëherë ju me siguri do të pësoni
humbje.

36. A ju frikëson se kur do të vdisni ju
dhe do të bëheni pluhur e eshtra, prapë
ju do të ringjalleni!

37. Është shumë larg reali tetit  ai
premtim që bëhet me ju.

38. S'ka jetë tjetër pos kësaj jete tonë të
tanishme; ne herë jemi të gjallë e herë të
vdekur, por kurrë nuk do të ringjallemi!

39. Ai është vetëm një njeri i cili ka
trilluar gënjeshtra kundër Allahut, dhe
ne nuk do t'i besojmë kurrë.

40.  Ai tha: O Zoti im, më ndihmo,
sepse ata po më përgënjeshtrojnë!

41.  Allahu tha: Ata së shpejti do të
turpërohen!
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42. Atëherë ndëshkimi i zuri ata, siç
ishte lajmëruar më parë dhe Ne i kemi
bërë si mbeturina. Mallkimi qoftë për
popullin mizor!

43. Mandej, pas tyre, Ne kemi ngritur
një gjeneratë (popull) tjetër.

44. Asnjë popull s'mund ta tejkalojë
afatin e tij të caktuar (të shkatërrimit),
as nuk mund të shpëtojë duke mbetur
mbrapa.

45. Pastaj, Ne i kemi dërguar Profetët
Tanë njëri pas tjetrit. Kurdoherë që
erdhi ndonjë Profet te një popull, ata e
përgënjeshtruan.  Pra,  Ne e  kemi
shkatërruar njërin pas tjetrit dhe Ne i
kemi bërë vetëm mite të së kaluarës.
Qoftë mallkimi, pra, për popullin
mosbesimtar!

46. Mandej, Ne e kemi dërguar Musain
dhe vëllain e tij Harunin bashkë me
Shenjat Tona e me një autoritet të hapët,

47. Te Faraoni e te paria e tij, por ata u
sollën ndaj tyre me arrogancë dhe ata
ishin një popull rebel.

48. Dhe ata thanë: A t'u besojmë dy
njerëzve që janë si ne, kurse populli i
këtyre të dyve është nën robërinë tonë!

49. Pra, ata i përgënjeshtruan ata të dy,
dhe u bënë popull shkatërrues.
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50. Dhe Ne i kemi dhënë Musait Librin,
që ata ta gjejnë rrugën e drejtë.

51. Dhe birin e Merjemes dhe nënën e
tij e kemi bërë një Shenjë, dhe u kemi
dhënë strehim në një vend të lartë me
plo t  lugina  e  bur ime me u j ë  t ë
rrjedhshëm.8 

52. (Ne thamë) O ju Profetë, hani prej
gjërave të pastra dhe bëni vepra të mira.
Vërtet, Unë gjithnjë jam në dijeni  ndaj
asaj që bëni ju.9 

53. Dhe ta dini se ky komunitet i juaj (i
Profetëve) është i vetmi komunitet, dhe
Unë jam Zoti juaj. Pra, Më pranoni Mua
si mbrojtësin  tuaj!10 

54. Por ata e kanë copëtuar Sheriatin
dhe u ndanë në grupe, dhe secili grup

�

8 Jeta dhe vdekja e Isait a.s. është bërë një temë që u diskutua në shekujt e kaluar e po
diskutohet edhe sot e kësaj dite. Kurani flet me një gjuhë të qartë e të kuptueshme se ai as nuk
ka vdekur mbi kryq e as nuk ka vdekur në një moshë të re, por ai u shpëtua nga vdekja e kryqit
dhe mandej shkoi në një vend të lartë malor me plot lugina e ujëvara. Ky vend, siç na tregon
historia, është Kashmiri në Indi. Këtë e vërteton Bibla, dhe historia e jehudëve dhe e hindusve.
Themeluesi i Xhematit Mysliman  Ahmadia ka shkruar një libër me titull Masihu në Indi, ku ai
hedh dritë me argumente të pathyeshme rreth udhëtimit të Isait a.s. për në Indi e rreth vdekjes
së tij në atë vend ku gjendet edhe varri i tij. Po ashtu edhe një udhëtar rus, Nikolla Notoviçi, i
cili i bëri vizitë Lindjes së Largët në 1877, në librin e tij Jeta e panjohur e Krishtit shkruan se
Krishti erdhi në Kashmir. Libri Masihu në Indi  ka dalë në gjuhën shqipe, andaj i këshilloj
lexuesit dhe kërkimtarët e vërtetësisë që ta studiojnë librin në fjalë.
9 Ajeti paraqet një fakt se ushqimi ka ndikim të thellë në veprat e njeriut. Këtë e vërteton edhe
medicina bashkëkohore. Prandaj, Islami na këshillon të hamë gjëra të pastra.
10 Të gjithë Profetët formojnë një komunitet, sepse ata vijnë prej Zotit Një dhe me mësim e
predikim të njëjtë.
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krenohej me atë që kishte marrë për
vete.11 

55. Pra, lërini ata për një kohë në
ngatërrimin e tyre.

56. A mendojnë ata se Ne me atë që u
japim nga pasuria dhe nga fëmijët,

57. I nxitojmë në drejtim të hirësive? Jo,
ata s'e kuptojnë realitetin.

58. Vërtet, ata të cilët dridhen nga frika
e Zotit të tyre,12

59. Dhe ata të cilët u besojnë Shenjave
të Zotit të tyre,

60. Dhe ata të cilët nuk i shoqërojnë
partnerë Zotit,

61. Dhe ata të cilët shpenzojnë pasurinë
e tyre (në rrugën e Allahut) që u është
dhënë, dhe zemrat e të cilëve dridhen
nga frika se një ditë do të kthehen te
Zoti i tyre,

62. Të tillët janë ata që nguten të  bëjnë
vepra të mira dhe përpiqen të dalin
përpara njëri-tjetrit në bamirësi.

11 Pas vdekjes së Profetit, ndjekësit e tij ndahen në grupe e në sekte.
12 Ajeti tregon se kur u recitohet Kurani mosbesimtarëve, ata shmangen dhe largohen me
arrogancë e duke e nënçmuar atë.
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63. Dhe Ne nuk e ngarkojmë ndonjëri
ndryshe, por sipas kapacitetit të tij; dhe
te Ne ka një libër që flet të vërtetën, dhe
ata  nuk do të sillen padrejtësisht. 

64. Por zemrat e tyre (mosbesimtarëve)
janë në pakujdesi ndaj këtij mësimi,
dhe, përveç kësaj, kanë edhe vepra të
tjera të këqija që janë duke bërë ata,

65. Derisa kur Ne i zëmë me dënim
pasanikët e tyre, ata menjëherë fillojnë
të bëjnë lutje me britmë.

66. Atëherë Ne u themi: Mos bërtitni
sot për ndihmë, ju nuk do të keni
ndihmë prej Nesh!

67.  Vër tet ,  a je tet  e  Mia juve ju
recitoheshin, por ju ktheheshit mbrapa
duke iu shmangur.

68. E duke shprehur arrogancë dhe duke
i mbajtur kuvendime natën ku flisnit
vetëm dokrra. 

69. A s'kanë menduar thellë, pra, rreth
Fjalës Hyjnore (Kuranit), apo mos u
erdhi atyre ndonjë premtim që nuk u pat
ardhur të parëve të tyre?

70. Ose a nuk e kanë njohur Profetin e
tyre që e përgënjeshtrojnë atë?

71. Ose a thonë: Ky është njeri i
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çmendur! Jo, por ai ua ka sjellë të
vërtetën, dhe shumica prej tyre e urrejnë
të vërtetën.

72. Dhe sikur t'i pasonte e vërteta
dëshirat e tyre, do të shkatërroheshin
qielli e toka dhe gjithçka që ekziston në
të. Jo, Ne u kemi sjellë atyre burimin e
nderit të tyre (Kurani që i lartëson
moralisht, ekonomikisht, politikisht,
shpirtërisht dhe fizikisht ndjekësit e
vet), mirëpo ata po largohen vetë nga
burimi i nderit të tyre.

73. Ose a kërkon ti prej tyre ndonjë
shpërblim? Por, shpërblimi i Zotit tënd
është më i miri, dhe Ai është më i miri
prej të gjithë furnizuesve.

74. Dhe ti me të vërtetë  i fton ata në
drejtim të rrugës së drejtë.

75. Dhe ata të cilët nuk e besojnë
Ahiretin, devijohen nga rruga e drejtë.

76. Dhe nëse Ne i mëshirojmë ata dhe
u a  l a r g o j m ë  m j e r i m i n ,  a t a
(mosbesimtarë) pa tjetër do të hynin më
thellë në rebelizmin e tyre.

77. Vërtet, Ne i kemi zënë ata me një
ndëshkim të ashpër, por prapë ata nuk u
përulen para Zotit të tyre, as nuk iu
drejtuan me lutje. 

�
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78. Derisa kur Ne ua hapëm një derë të
ndëshkimit të ashpër, atëherë ata
mbetën të dëshpruar.

79. Dhe Allahu është ai që i ka krijuar
për ju veshët dhe sytë dhe zemrat, por
s h u m ë  p a k  j a n ë  a t a  q ë  d a l i n
mirënjohës.13 

80. Dhe Ai është Zoti i cili ju shpërndan
nëpër tokë, dhe te Ai do të tuboheni ju.

81. Dhe Ai është Zoti që ju jep jetë dhe
vdekje,14  dhe ndërrimi i natës e i ditës
është nën kontrrollin e Tij. Pra, a nuk
kuptoni ju?

82. Por, ata thanë ashtu siç thoshin të
parët e tyre.

83. Ata thoshin: Qysh! Kur do të
vdesim ne dhe do të bëhemi vetëm
pluhur e eshtra, a me të vërtetë do të
ringjallemi?

84. Ky është ai premtim që më parë na
është dhënë neve dhe të parëve tanë. Ky
s'është gjë tjetër pos miteve të të parëve.

13 Një ndër kuptimet e fjalës Shukr (falënderim) është të përdorësh në mënyrë të drejtë ndonjë
dhuratë a mirësi. Ajeti na tregon se Zoti na fali sytë, veshët dhe zemrat, andaj ne duhet t'i
përdorim në mënyrë të drejtë e duhet që me anë të tyre të fitojmë dobi materiale e shpirtërore.
Kjo është mënyra më e drejtë edhe më e përshtatshme për ta falenderuar Zotin.
14 Fjala është për rrënimin e për ngritjen e popujve e kombeve të ndryshme.
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85. Thuaju: Tregoni se kujt i takon toka
dhe gjithçka që ekziston në të, nëse e
dini ju?

86. Ata do të thonë: Allahut. Thuaju:
përse pra nuk e pranoni këshillën?

87. Thuaju: Kush është Zoti i shtatë
qiejve dhe Zoti i Fronit të madh?

88. Ata do të thonë: Allahu. Thuaju:
Përse pra nuk e merrni Atë si mbrojtës
tuajin?

89. Thuaju: Në dorën e kujt është
mbretëria e të gjitha gjërave dhe kush
është Ai që u jep strehim të gjithëve,
por askush nuk mund të sigurojë
strehim kundër ndëshkimit të Tij ,
tregoni nëse e dini ju?

90. Ata do të thonë: Allahu. Thuaju: Pra
si po mashtroheni ju!

91. Pa dyshim, Ne e kemi sjellë për ta të
vërtetën, mirëpo ata e përgënjeshtrojnë.

92. Allahu nuk ka marrë për Vete
ndonjë djalë, as s'ka ndonjë Zot tjetër
bashkë me Të. (Sikur të ishte ndonjë zot
tjetër) Secili Zot do të largohej me atë
që ka krijuar ai, dhe disa prej tyre me

15 Ajeti e hedh poshtë kategorikisht dogmën krishtere se Krishti është Zot a biri i Zotit. Zotit
nuk i nevojitet të ketë djalë, sepse Ai është Krijues, i Plotfuqishëm dhe i Pavarur.

SURE 23                                        AL-MOMENUN                                KAP. 18

629

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G18verlag.qps  22.06.03 17:34 PAGE 629 (1,1)



�]�	 ��h����	`��

�̂ � �?7���a�i�


_ �7��%��1��

`�
 ����� � ��)���

�?b/@
�����D�A

a� 8�

��b� -c� ���� 7 ��?

��d
!c 7 ������

siguri do të sundonin mbi disa të tjerë. I
Pastër dhe i Shenjtë është Allahu dhe
është larg asaj që e përshkruajnë.15 

93. Ai e di të padukshmen dhe të
dukshmen. Ai është shumë i Lartë mbi
të gjithë ata të cilët i konsiderojnë
partnerë të Zotit.16 

94. Thuaju: O Zoti im, nëse Ti do të më
tregosh (në j e tën t ime)  a të  që u
premtohet atyre (atëherë kjo është
vetëm një kërkesë),

95. O Zoti im, atëherë mos më bëj ndër
mizorët (mos më dëno me ta)!

96. Dhe me të vërtetë Ne Jemi të
Fuqishëm që të të tregojmë ty atë që u
kemi premtuar atyre.

97. Lufto kundër së keqës me të mirën.
Ne e dimë shumë mirë atë çka flasin
ata.17 

98. Dhe thuaj: O Zoti im, unë kërkoj
strehimin Tënd nga nxitjet e shejtanëve!

99. Dhe unë kërkoj strehimin Tënd, O
Zoti  im, që ata (Shej tanë) të  më
afrohen)!

16 Në këtë ajet Zoti paraqet një atribut të vet se Ai e di të padukshmen dhe kështu e hedh
poshtë dogmën se Krishti është Zot, sepse Krishti nuk e dinte të padukshmen.
17 Profeti i Shenjtë këshillohet se ai derisa është në Mekkë, duhet ta përballojë me durim e me
këmbëngulje torturën nga ana e mosbesimtarëve.
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100. Dhe kur i afrohet vdekja njërit prej
tyre, ai thotë: O Zoti im, kthemë prapë
(në këtë botë),

101. Që të bëj vepra të mira në botë, të
cilën e lashë. Kurrë s'do të ndodhë
kështu. Kjo është vetëm një fjalë boshe
që del nga goja e tij. Dhe mbas tyre do
të jetë një pengesë18  deri në atë ditë kur
ata do të ringjallen prapë.

102. Dhe kur do t'i fryhet Surit, atë ditë
nuk do të mbeten kurrfarë marrëdhënie
familjare ndërmjet tyre, as do të pyesin
për njëri-tjetrin.

103. Atëherë ata, peshoja e të cilëve
(peshoja e veprave) do të jetë e rëndë,
do të jenë të shpëtuar.

104. Ndërsa ata,  peshoja e të cilëve do
të jetë e lehtë, janë ata që e shkatërruan
veten dhe do të jetojnë në xhehenem për
një kohë të gjatë.

105. Zjarri (i xhehenemit) do t'i djegë
fytyra t  e  tyre  dhe  ku  a t a  do  t ë
ngërdheshen (për shkak të djegjes së
fytyrave).

106. Atyre do t 'u thuhet: A nuk u
recituan para jush ajetet e Mia dhe ju i
përgënjeshtronit?

18 Fjala berzekh do të thotë: pengesë, perde a një send që ndërhyn në mes të dy sendeve. Në
terminologjinë religjioze përdoret për gjendjen pas vdekjes e deri te ringjallja.
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107. Ata do të thonë: O Zoti ynë,
fatkeqësia jonë na mposhti neve, dhe ne
kemi qenë nje popull i humbur.

108. O Zoti ynë, nxirrna nga ky zjarr,
dhe nëse do t'i përsërisim ato mëkate,
atëherë me të vërtetë do të jemi njerëz
mizorë!

109. Allahu do të thotë: Largohuni dhe
hyni në xhehenem dhe mos flisni me
Mua!

110. Faktikisht, ka pasur një grup prej
robëve të Mi, të cilët thonin: O Zoti ynë,
ne e pranojmë besimin, prandaj fali
mëkatet tona dhe mëshirona, sepse Ti je
më i  miri  prej  të gj i thë atyre që
mëshirojnë!

111. Mirëpo ju i keni përqeshur ata
(besimtarë) saqë përqeshjet tuaja shlyen
nga mendja juaj  përkujtimin Tim,
ndërsa ju keni vazhduar t'i përqeshni.

112. Unë do t'u jap atyre shpërblim të
përshtatshëm për shkak të durimit të
tyr e ,  dhe  a t a ,  pa  d ys h i m,  j an ë
ngadhënjimtarë.

113. Atëherë Allahu do t'i pyesë: Sa vjet
keni qëndruar në tokë?

114. Ata do të thonë: Ne kemi qëndruar
një ditë ose vetëm një pjesë të ditës. Pra
pyeti ata që dinë të llogarisin.
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115. Allahu do të thotë: Keni qëndruar
vetëm pak, sikur ta kishit ditur!

116. Çfarë! A keni menduar se Ne ju
kemi krijuar pa ndonjë qëllim, dhe se ju
nuk do të ktheheni prapë te ne?19 

117. I Madhërishëm është Allahu,
Mbret i Vërtetë. S'ka Zot tjetër pos Atij,
Zoti i Fronit të Madhërishëm.

118. Dhe ai që në vend të Allahut
thërret ndonjë Zot tjetër për të cilin ai
s'ka argument, do të përgjigjet para
Zotit të tij. Vërtet, mosbesimtarët kurrë
nuk dalin ngadhënjimtarë.

119. Dhe ti thuaj: O Zoti im, falmë dhe
mëshirom, sepse Ti je më i miri prej të
gjithë atyre që mëshirojnë! �

19 Jeta e njeriut ka një qëllim të lartë që ai të ketë marrëdhënie me Krijuesin e vet dhe që të
kalojë jetën sipas predikimeve të Tij.
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1. Në emer të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Kjo është një Sure të cilën Ne e kemi
zbritur dhe mësimet e së cilës Ne i kemi
bërë të obliguara; dhe Ne i kemi diktuar
në të urdhërat e qarta me qëllim që të
këshilloheni.1 

3. Laviren dhe kurvarin t'i rrihni secilin
prej tyre me nga njëqind kamxhikë, dhe
në zbatimin e urdhërit të Allahut, mos
shprehni mëshirë ndaj këtyre të dyve,
nëse e besoni Allahun dhe Ditën e
Fundit. Dhe gjatë zbatimit të dënimit le
të jetë prezant një grup besimtarësh që
ta shohin dënimin.2

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 65 ajete. Në fund të Sures
Al-Mominun flitet se do të dalin disa myslimanë të tillë që duke përparuar në fushën
shpirtërore, do të gëzojnë përkrahjen e Allahut. Në këtë Sure përmenden ato rrugë dhe ato
shtigje që na shpiejnë drejtë përkrahjes së Allahut. Duke e përmendur ngjarjen e Ifkut,
përmenden me hollësi ato çështje që i japin një hov dhe një përparim sistemit familjar dhe
shoqëror të një populli, dhe me anën e të cilave mund të përfitohet zhvillimi kërkues moral dhe
shpirtëror. Mirëpo për ta arritur këtë qëllim duhet që populli të ketë sistemin e Kilafetit.
1 Prej të gjitha kaptinave të Kuranit vetëm kjo kaptinë në mënyrë specifike u quajt Sure dhe kjo
signifikon se si fjala Sure  referon gradën a dinjitetin, kështu myslimanët duke vepruar sipas
dispozitave të kësaj Sureje mund të fitojnë respekt e dinjitet të madh.
2 Dëlirësia si virtyti moral zë një vend të rëndësishëm në kodin ligjor të Islamit. Kjo Sure bën
fjalë rreth disa dispozitave mjaft të rëndësishme që e ruajnë dëlirësinë. Përkundër kësaj, Kurani
ka paraparë masa të rrepta ndëshkuese kundër atyre që bëjnë kurvëri, sepse kurvëria është një
prej veseve më të shëmtuara që bren në themel civilizmin dhe lumturinë e një shoqërie
njerëzore. Sipas Kuranit, duhet të rrihen me një qind kamxhikë si laviri ashtu edhe lavirja,
kundër të cilëve vërtetohet faji. Kjo masë e rreptë jepet me qëllim që t'u jepet mësim atyre edhe
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4. Kurvari s'mund të martohet pos
vetëm me laviren a me ndonjë idhujtare,
dhe një lavire s'mund të martohet pos
vetëm me kurvarin  a  me ndonjë
idhujtar. Një gjë e tillë është e ndaluar
për besimtarët.3 

5. Dhe ata që shpifin për gratë e
ndershme dhe nuk paraqesin katër
dëshmitarë, duhet të rrihen me nga
tetëdhjetë kamxhikë dhe asnjëherë mos
e pranoni dëshminë e tyre,  sepse
njerëzit e tillë janë të prishur.4 

6. Pos atyre, të cilët pas kësaj pendohen
dhe e përmirësojnë veten, sepse Allahu
fal shumë dhe mëshiron shumë.5 

7.  Dhe përsa u përket atyre,  që i
akuzojnë gratë e tyre (për kurvëri) dhe
s'kanë dëshmitarë pos vetes së tyre,

njerëzve të tjerë që të largohen nga imoraliteti që e rrënon familjen dhe shoqërinë e tyre, dhe
me qëllim që njerëzit të kenë morale të larta që e përbëjnë një shoqëri të lumtur e të ndershme.
Sipas këtij ajeti del qartë se dënimi me gurëzim nuk është në praktikë për këtë akt penal.
3 Fjala nikah zakonisht përdoret për deklaratën e martesës ligjore. Mirëpo në gjuhën arabe kjo
fjalë përdoret edhe për marrëdhëniet seksuale ndërmjet mashkullit e të femrës. Këtu është fjala
për marrëdhënie intime seksuale.
4 Vepra tjetër që, pas kurvërisë, është mjaftë e rrezikshme për një shoqëri dhe që e bren
vitalisht shoqërinë e shëndoshë, është shpifja kundër njerëzve të pafajshëm. Islami dëshiron ta
çrrënjësojë këtë akt të ndytë, andaj merr masa të rrepta kundër atyre që u shpifin meshkujve e
grave të ndershme e të pastra. Sipas këtij ajeti akuzuesi duhet të sjellë katër dëshmitarë që japin
dëshmi që e kanë parë vetë të akuzuarin duke bërë kurvëri. Por, nëse ai nuk sjell katër
dëshmitarë, atëherë akuza e tij do të konsiderohet si shpifje dhe ai duhet të dënohet ashpër dhe
nuk do të pranohet kurrë dëshmia e tij.
5 Nëse  akuzuesi (shpifës) pendohet, atëherë pas përmirësimit të tij mund të pranohet dëshmia e
tij, mirëpo dënimi i parë patjetër zbatohet kundër tij.
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atëherë në këtë rast secili prej tyre duhet
të betohet katër herë në emër të Allahut
se ai flet të vërtetën.

8. Dhe herën e pestë ai duhet të thotë se
mallkimi i Allahut qoftë mbi të, nëse ai
gënjen.

9. Dhe ajo (grua e akuzuar prej burrit)
mund ta largojë dënimin prej vetes,
duke u betuar katër herë në emër të
Al lahut  se  a i  (burr i )  është  ndër
gënjeshtarët,

10. Dhe herën e pestë ajo duhet të thotë
se zemërimi i Allahut do ta godasë atë
(grua), nëse ai flet të vërtetën.

11. Dhe sikur të mos ishte hirësia dhe
mëshira e Zotit ndaj jush, dhe sikur të
mos ishte Allahu tobepranues dhe i
Urtë (do të shkatërroheshit ju).

12. Vërtet, ata që e kanë trilluar shpifjen
e madhe,6  janë një grup prej jush. Mos
e konsideroni këtë incident si diçka të
keqe për ju, por, përkundrazi, është në
dobinë tuaj (sepse për shkak të këtij

�

6 Fjala është për atë shpifje që hipokritët e disa besimtarë e ngritën kundër bashkëshortes së
Profetit të Shenjtë, Ajshe. Në një udhëtim lufte kundër fisit Beni Mustalik në vitin V, Profeti i
Shenjtë e kishte marrë me vete Ajshen. Gjatë udhëtimit në një vend pushimi, ajo shkoi për
nevojë vetjake, por kur u kthye vërejti se e kishte humbur qaforen, andaj kthehet ta kërkojë.
Pra, kur ajo u kthye karvani kishte marrë rrugën dhe ajo mbeti atje. Pas pak kohe Hazrat
Safvani që ishte në prapavijë erdhi, ai e njohu dhe e hipi në deve dhe vetë ishte në këmbë. Kur
iu bashkuan karvanit, hipokritët shfrytëzuan rastin dhe filluan të përhapnin shpifje të
ndryshme. Atëherë Allahu e shpalli këtë ajet dhe e liroi Ajshen nga shpifjet e tyre.
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incidenti ju morët një mësim të mirë).
Secili prej tyre do të ketë dënim sipas
pjesëmarrjes në mëkat, kurse ai që ka
luajtur rolin kryesor (në këtë shpifje),7

do të ketë një ndëshkim të madh.

13. E përse besimtarët dhe besimtaret,
kur kanë dëgjuar këtë (shpifje), nuk
kanë menduar mirë për popullin e vet
dhe përse s'kanë thënë: Kjo është një
shpifje e hapët?

14. Përse s'kanë sjellë katër dëshmitarë
ata të cilët e fabrikuan këtë shpifje? Dhe
kur ata, sipas ligjitit të Zotit, s'kanë
sjellë dëshmitarë, atherë ata janë
gënjeshtarë në sy të Allahut. 

15. Po të mos ishte mirësia dhe mëshira
e Allahut ndaj jush, në këtë botë e në
Ahiret, një ndëshkim i madh do t'ju
kishte rrethuar për shkak të kësaj
shpifjeje në të cilën u hodhët ju.

16. Sepse ju keni filluar ta mësoni këtë
shpifje nga gjuha e njëri-tjetrit dhe keni
filluar të thoni nga gojët tuaja atë, për të
cilën ju s'keni pasur dije, dhe ju e keni
konsideruar të parëndësishme, kurse tek
Allahu kjo (shpifje) ishte një gjë mjaft e
rëndë.

17. Dhe përse, kur e keni dëgjuar këtë,

7 Fjala është për Abdullah bin Ubej bin Selulin, që e trilloi këtë shpifje.
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nuk thatë: Neve nuk na ka hije të flasim
rreth asaj (shpifjeje). I Shenjtë je Ti, O
Zot, kjo është shpifje e rëndë.

18. Allahu ju këshillon që një gjë e tillë
mos e përsërisni  kurrë, nëse jeni
besimtarë të vërtetë.

19. Dhe Allahu i  shpjegon për ju
urdhërat e Tij , dhe Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

20. Vërtet, ata të cilët dëshirojnë që në
mesin e  besimtarëve të përhapet
imoraliteti, do të kenë një ndëshkim të
ashpër në këtë botë dhe në Ahiret. Dhe
Allahu e di e ju nuk e dini.8 

21. Dhe po të mos ishte mirësia dhe
mëshira e Allahut ndaj jush (ju do të
shkatërroheshit), Vërtet, Allahu është i
Butë dhe i Mëshirshëm. 

22. O ju besimtarë! Mos ecni në gjurmët
e shejtanit; dhe kush ecën në gjurmët e
shejtanit duhet ta dijë se ai (shejtani)
këshillon për vepra të turpshme e të
ndyta. Dhe po të mos ishte mirësia dhe
mëshira e Zotit ndaj jush, asnjë prej
jush kurrë nuk do të bëhej i dëlirë; por
Allahu e bën të dëlirë atë, të cilin e do
A i .  D h e  A l l a h u  ë s h t ë  i
Gjithëdëgjueshëm dhe i Gjithëdijshëm.

��

8 Islami e ndalon në mënyrë të ashpër që të përhapet imoraliteti, ndytësia shpirtërore dhe
papastërtia në një shoqëri të shëndoshë.
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23. Dhe nuk duhet që të ndershmit dhe
pasanikët brenda jush të betohen se nuk
do t'u japin ndihmë të afërmve dhe të
varfërve dhe  atyre të cilët për hir të
Allahut imigruan. Por, duhet që t'ua
falin gabimet e tyre dhe të sil len
butësisht ndaj tyre. A nuk dëshironi ju
që Allahu t'ju falë juve? Dhe Allahu fal
shumë dhe është i Mëshirshëm.

24. Vërtet, ata të cilët i akuzojnë gratë e
ndershme, të pakujdesshme  (nga sherri
i sherrxhinjve) dhe besimtare, do të
mallkohen në këtë botë e në Ahiret. Dhe
për ta do të j etë  një ndëshkim i
pikëllueshëm.9

25. Atë ditë kur gjuhët e tyre dhe duart e
tyre dhe këmbët e tyre do të japin
dëshmi kundër veprave të tyre që i
bënin ata,

26. Po atë ditë Allahu do t'ua japë
shpërblimin e tyre të plotë, dhe do të
marrin vesh se vetëm Allahu është
Vërtetësia e qartë (absolute).

27. Të këqijat10  (fjalë a vepra ose gra)
janë karakteristika e njerëzve të këqij,
dhe njerëzit e këqij janë për të këqijat.
Kurse të mirat (fjalë a vepra ose burra)
janë karakteristikat e njerëzve të mirë.

9 Fjala Gafilat  referon pafajsinë e Ajshes.
10 Fjala është për vepra e për biseda të ndyta e të kota.
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Këta janë të pafajshëm prej të gjitha
akuzave (të armiqve). Për njerëzit e tillë
është shkruar falje dhe furnizim i
ndershëm.

28. O ju besimtarë, mos hyni në shtëpi
të huaja pa kërkuar leje dhe pa i
përshëndetur banorët e tyre. Kjo do të
jetë e dobishme për ju dhe (si rezultat i
kësaj) do të pranoni këshillën (do të
bëni vepra të mira).

29. Mirëpo, nëse ju nuk gjeni aty
ndonjë person, atëherë mos hyni në to
derisa t'ju jepet leje, e nëse ju thuhet
kthehuni, atëherë kthehuni, se kjo është
më mirë për ju. Allahu e di mirë çka
veproni ju.

30. Nuk është mëkat për ju, nëse hyni
në shtëpi të pabanuara dhe në to i keni
gjërat tuaja. Allahu e di mirë atë që e
zbuloni dhe që e mbani të fshehtë.

31. Thuaju besimtarëve që t'i frenojnë
sytë e tyre dhe t'i ruajnë organet sekrete
të tyre! Një hobi e tillë do t'u sjellë
dëlirësi, dhe çka bëjnë ata, Allahu e di
mirë.

32. Dhe thuaju besimtareve që edhe ato
t'i frenojnë sytë e tyre dhe t'i ruajnë
organet sekrete të tyre, dhe nuk duhet t'i
reklamojnë bukuritë e tyre, përveç atyre
bukurive që manifestohen vetvetiu
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(shtati, hollësia e trashësia); dhe duhet
ta mbajnë shaminë e tyre në mënyrë që
të mbulohet gjoksi dhe koka. Ato nuk
duhet t'ia reklamojnë bukuritë e tyre
askujt pos burrave të tyre, etërve të tyre,
etërve të burrave të tyre, bijëve të tyre,
bijëve të burrave të tyre, vëllezërve të
tyre, bijëve të vëllezërve të tyre, bijëve
të motrave të tyre, shoqeve të tyre,
robëreshave të tyre  që i  kanë në
pronësinë e tyre, djemve të paaftë për
marrëdhënie (seksuale), fëmijëve, të
cilët ende nuk dinë rreth organeve
sekrete të femrave. Dhe nuk duhet që
ato t'i përplasin këmbët e tyre nëpër tokë
me qëllim që të zbulohen zbukurimet e
tyre. Dhe drejtohuni Allahut, o ju të
gjithë besimtarë, që të ngadhënjeni ju!11 

33. Dhe martoni vejushkat  tuaja dhe
robërit e ndershëm e robëreshat tuaja të
ndershme. Nëse janë të varfër, Allahu
do t'i begatojë me anë të mirësisë së vet,
Allahu është  shumë Bujar  dhe i
Gjithëdijshëm.12

34. Dhe duhet që ata të cilët s'kanë
mundësi martese të përmbahen derisa
Allahu t'i begatojë nga mirësia e vet.
Dhe ata që janë në pronësinë tuaj,
kërkojnë prej jush të lirohen në bazë të

11 Në këtë ajet është përmendur filozofia islamike e ferexhes. Për këtë ne kemi bërë një
diskutim të hollësishëm në librin Filozofia e Mësimeve të Islamit  në gjuhën shqipe.
12 Ajama është shumësi i fjalës Ajim që do të thotë: grua pa burrë, vejushkë, grua e pamartuar
dhe virgjëreshë (Lane)
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kompensimit, atëhërë i lironi duke
shkruar marrëveshje, nëse dini se janë të
besueshëm. Dhe nëse ata s'kanë pasuri,
jepuni nga pasuria që Allahu ju dhuroi
juve. Dhe mos i detyroni robëreshat
tuaja të bëjnë kurvëri me qëllim që ju të
fitoni ndonjë dobi të kësaj bote, nëse
dëshirojnë të jenë të ndershme. E kush i
detyron ato të bëjnë kurvëri, Allahu i fal
ato, se e di shtrëngimin e tyre. Allahu
fal shumë dhe është i Mëshirshëm.

35. Dhe Ne për ju kemi zbritur  Shenjat
e qarta, dhe i kemi rrëfyer para jush
ndodhitë e atyre që kanë kaluar para
jush, ku ka  këshillë për ata që i
frikësohen Allahut.

36. Allahu është Drita (Nur)13  e qiejve
dhe e tokës. Shembulli i dritës së Tij
është si një kamare ku ka një llampë.14

Ajo Ilampë është brenda një globi qelqi.
Dhe ai glob duket si një yll i ndritur.
Ajo llampë ndizet prej vajit të një peme
të bekuar, Ullirit, që s'është as i Lindjes
e as i Perëndimit,15  vaji i të cilit ndizet
megjithëse zjarri nuk e prek atë. Kjo

�

13 Fjala Nur do të thotë: dritë, d.m.th. jeta e njeriut mund të jetë e ndritshme vetëm me anë të
Allahut. Pra njeriu duhet të ketë lidhje me Allahun.
14 Mund të përdoret edhe për Kuranin, e ajeti do të thotë se drita e Kuranit është shumë e
ndritshme, që e ndriçon rrethin e tij. Po ashtu është fjala për Profetin Muhammad s.a.s., se ai
me vete ka atë dritë të ndritshme që e ndriçon zemrën e mendjen e njeriut.
15 Kjo do të thotë se mësimet e Kuranit nuk janë apostafat për banorët e lindjes, e as për ata të
perëndimit, por për të gjithë njerëzit e rruzullit tokësor.
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llampë është përmbledhje dritash.
Allahu e drejton nga drita e Tij atë të
cilin e do Ai. Dhe Allahu i shpjegon për
njerëzit të gjithë shembujt e nevojshëm,
dhe Allahu e di shumë mirë çdo gjë.

37. Këto llampa po ndizen në ato shtëpi
për të cilat Allahu urdhëroi të lartësohen
dhe ku përmendet emri i Tij, dhe nëpër
ato shtëpi ku lavdërohet e glorifikohet
Allahu në mbrëmje e në mëngjes.16 

38. Këta që e përkujtojnë Allahun janë
ata që nuk i pengon as tregtia e as
shitblerja nga përkujtimi i Allahut, nga
Namazi e nga pagimi i Zakatit. Ata i
frikësohen ditës kur do të tronditen e
turbullohen zemrat dhe sytë.

39. Si rezultat i kësaj Allahu do t'u japë
shpërblimin më të mirë për shkak të
veprave të tyre dhe do t'i falë më shumë
nga mirësia e Tij. Dhe Allahu i dhuron
pamasë atij të cilin e do Ai.

40. Dhe veprat e atyre të cilët nuk e
kanë pranuar besimin janë si vegimi në
një shkretëtirë, të cilin i etshmi e
konsideron ujë, por kur i afrohet s'gjen
asgjë, por aty e gjen Allahun, I cili, pra,
ia jep plotësisht llogarinë e tij; dhe
Allahu është i shpejtë në llogaritje.

16 Banorët e atyre shtëpive ku do të jetë drita e Kuranit, do të nderohen në botë e do të ngriten
lart.
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41. Ose veprat e tyre janë si errësirat në
një det të thellë, të cilin e mbulon valë
mbi valë dhe mbi ato valët janë retë e
dendura, pra janë errësira mbi errësirat,
saqë kur njeriu e nxjerr dorën e vet,
s'mund ta shohë atë. Ai të cilit Allahu
nuk i jep dritë, nuk gjen dritë.

42. A nuk e sheh ti se Allahu është Ai të
cilin e lavdërojnë të gjithë që ekzistojnë
në qiej17  e në tokë,18  dhe zogjtë me
rreshta? Secili prej tyre e di metodën e
tij të faljes e të lavdërimit. Dhe Allahu e
di mirë çka bëjnë ata.19 

43. Dhe Allahut i takon Mbretëria e
qiejve dhe e tokës. dhe tek Allahu do të
kthehemi ne të gjithë.

44. A, nuk e ke parë ti se Allahu i nget
dalëngadalë retë, mandej i bashkon ato,
mandej i grumbullon shtresë pas shtrese
dhe ti e sheh shiun se si po bie? Dhe Ai
i lëshon nga qielli (retë) gjëra të mëdha
si breshëri dhe i çon deri tek ai komb, të
cilin e do Ai, dhe i largon prej atij që e
do Ai.  Nuk është e pamundur që
ndriçimi i vetëtimes gati t'i verbojë sytë.

45. Allahu e rrotullon natën e ditën. Në

�

17 Engjëjt.
18 Banorët e tokës dhe krijesat e planetet e saj.
19 Persona të shkallës së lartë shpirtërore.
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këtë sigurisht ka një mësim për ata që
kanë mendje të shëndoshë.

46. Dhe Allahu e ka krijuar çdo gjallesë
nga uji. Disa prej tyre janë ata që ecin
barkazi, dhe ka disa që ecin mbi të dy
këmbët e tyre, dhe ka disa që ecin mbi
të katër këmbët e tyre. Allahu krijon çka
dëshiron Ai. Vërtet, Allahu ka fuqi të
bëjë gjithçka që dëshiron Ai.

47. Ne, me të vërtetë, i kemi zbritur
Shenja të qarta. Dhe Allahu u tregon
rrugë të drejtë atyre të cilët i do Ai.

48. Dhe ata thonë: Ne e besojmë
Allahun dhe Profetët e Tij dhe ne kemi
premtuar se do të jemi të bindur e
mandej, pas këtij premtimi, disa prej
tyre u zbrapsën. Këta s'janë besimtarë.

49. Dhe kur thirren ata tek Allahu e tek
Profeti i Tij, që të gjykojë midis tyre,
(vëreni) një grup prej tyre shmanget e
largohet.

50. Dhe nëse ata e dinë se e drejta (në
gjykim) shkon në favorin e tyre, ata
vijnë tek ai me vrapë dhe me bindje të
plotë.

51. A mos ka ndonjë sëmundje në
zemrat e tyre, apo janë në dyshim, ose
mos frikësohen se Allahu dhe Profeti i
Tij do të sillen padrejtësisht me ta? Jo,
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por ata vetë sillen padrejtësisht ndaj
vetes.

52. Përgjigja e besimtarëve, kur thirren
në drejtim të Allahut dhe të Profetit të
Tij, që ai të gjykojë midis tyre, është
vetëm se thonë: Ne kemi dëgjuar dhe ne
u bindëm. Dhe të tillët janë ata që do të
korrin sukses.

53. Dhe ata që e ndjekin Allahun dhe
Profetin e Tij, dhe frikësohen prej
Allahut, dhe e pranojnë Atë si strehim
sigurimi, do të dalin ngadhënjimtarë.

54. Dhe ata u betuan me betime të forta
në emër të Allaut që nëse ti i urdhëron,
ata do të dalin nga shtëpitë e tyre për
luftë. Thuaju: Mos u betoni! Çka
kërkohet prej  jush është bindja e
s inqer të .  Vër te t ,  Al lahu  ësh të  i
vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

55. Thuaj: Dëgjojeni Allahun dhe
dëgjojeni Profetin. Por, nëse ktheheni
mbrapa, ta dini se atij (Profetit) i takon
vetëm aq përgjegjësi me çka është i
ngarkuar, ndërsa ju jeni përgjegjës për
atë me çka jeni të ngarkuar. Dhe nëse
do ta dëgjoni atë, atëherë do të gjeni
rrugë të drejtë. Dhe Profeti nuk ka
obligim tjetër ,  veçse ta përcjellë
mesazhin.

56. Allahu u ka premtuar atyre  prej
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jush, të cilët janë besimtarë dhe që
bëjnë vepra të mira se Ai, me siguri, do
t'i bëjë kalifë (Pasardhësit) nëpër tokë,
siç i bëri pasardhës ata që ishin para
tyre; dhe se Ai, me siguri, do ta forcojë
fenë e tyre të cilën Ai e zgjodhi për ta;
dhe se Ai, me siguri, do ta ndërrojë
gjendjen e tyre të frikës në paqe e në
siguri. Ata do të më adhurojnë Mua, dhe
ata nuk do t'më shoqërojnë Mua askënd.
Dhe ata të cilët edhe pas kësaj do të
mohojnë, do të jenë të padëgjueshëm.20 

57. Dhe ju të gjithë duhet të falni
Namazin dhe të paguani Zakatin dhe ta
dëgjoni Profetin, që të mëshiroheni.

58. Mos mendoni  se a ta  që janë
mosbesimtarë mund t'i prishin planet
Tona nëpër tokë, vendbanimi i tyre
është Xhehenemi, dhe, pa dyshim, ai
është një vendbanim i keq.

59. O ju besimtarë! Duhet që ata nga ju
që i keni nën pronësinë tuaj, dhe ata të
cilët ende s'kanë mbërritur moshën e
tyre të pubertetit, të kërkojnë leje (për të
hyrë në dhomat tuaja) në tri kohë: Para
Namazit të mëngjesit, dhe në kohën e
drekës (kur i hiqni rrobat tuaja për të
pushuar) dhe pas Namazit të jacisë.
Këto janë tri kohë tuaja sekrete. Pos

�
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20 Ky ajet hedh dritë mbi institucionin e Kalifatit në Islam. Në këtë ajet Zot u premton
besimtarëve se do të bëjë Kalifa në mesin tuaj që do t'ju udhëheqin rrugës së drejtë.
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këtyre kohëve, s'ka mëkat (të hyjnë
brenda pa marrë leje) për ju e as për ata,
sepse disa prej jush sipas nevojës i
bëjnë vizitë njëri-tjetrit. Kështu Allahu i
sqaron Shenjat për ju; dhe Allahu është
i Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

60. Dhe kur fëmijët tuaj të mbërrijnë
moshën e pubertetit të tyre, duhet që të
kërkojnë leje, ashtu siç kërkonin leje të
rriturit para tyre. Kështu Allahu i sqaron
urdhërat e veta; dhe Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Mençur.

61. Dhe gratë e moshuara,21  të cilat e
kanë kaluar moshën e martesës, s'kane
mëkat nëse e heqin ferexhen e tyre, pa
shfaqur bukurinë e tyre. Mirëpo, është
mirë për to nëse ruhen. Dhe Allahu
është  i  Gj i thëdëgjueshëm dhe  i
Gjithëdijshëm.

62. S'ka mëkat për të verbërin, as për të
çalin dhe as për të sëmurin dhe as për ju
që të hani nga shtëpitë tuaja,  nga
shtëpitë e etërve tuaj,  nga shtëpitë e
nënave tuaja,  nga shtëpitë e vëllezërve
tuaj, nga shtëpitë e motrave tuaja, nga
shtëpitë e axhave tuaj,  nga shtëpitë e
hallave tuaja, nga shtëpitë e dajave tuaj,
nga shtëpitë e tezeve tuaja, nga shtëpitë
e atyre të cilat janë nën kujdesin tuaj,
nga shtëpitë e shokëve tuaj. As s'ka

21 Fjala Kavaid që është shumësi i fjalës Kaid, do të thotë: grua shterpe, grua që nuk i vjen
menstruacioni, që s'ka burrë e plakë (Lane).
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mëkat për ju të hani bashkërisht ose veç
e veç. Por, kur të hyni në shtëpi, i
përshëndetni  banorët  e tyre ,  kjo
(përshëndetje) nga Zoti juaj është një
lutje bekimdhënëse edhe e pastër,
kështu Allahu i sqaron për ju urdhërat e
Veta që të merrni vesh.22 

63. Vetëm ata janë besimtarë të vërtetë
që e besojnë Allahun dhe Profetin e Tij
dhe  që  kur  u len  bashkë  me a t ë
(Profetin) për të diskutuar lidhur me
ndonjë çështje me karakter kombëtar,
nuk largohen nga mbledhja pa i kërkuar
leje atij. Vërtet, vetëm ata të cilët
kërkojnë leje prej teje janë besimtarë të
vërtetë, që e besojnë sinqerisht Allahun
dhe Profetin e Tij. Pra, kur ata kërkojnë
leje prej teje për ndonjë punë të tyre të
rëndësishme, lejo kë të duash dhe për ta
kërko falje prej Zotit. Vërtet, Allahu fal
shumë dhe është i Mëshirshëm.

64. O ju besimtarë! Mos mendoni se
thirrja e Profetit është sikurse e thërrisni
ju njërin-tjetrit. Pa dyshim, Allahu i
njeh ata prej jush, të cilët ikin tinëzisht
nga mbledhja. Pra, duhet që ata të cilët
veprojnë kundër urdhërit të Tij, të
frikësohen se mos do t'i zërë ndonjë
fatkeqësi a do t'i godasë ndëshkim i
pikëllueshëm.
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22 Ajeti i hedh poshtë disa tradita të arabëve, sipas të cilave njeriu i çalë, i verbër dhe i varfër
s'kishte të drejtë të hajë duke u ulur me njerëzit e shëndoshë e të pasur.
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65. Dëgjoni! Allahut i takon gjithçka që
ekziston në qiej e në tokë. Ai e di se në
çfarë pozite jeni ju (a jeni besimtarë ose
hipokritë). Dhe atë ditë kur ata do të
kthehen te Ai, Ai do t'i informojë rreth
asaj që bënin ata. Dhe Allahu e di mirë
çdo gjë.
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1. Në ëmër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. I Bekuar është Ai (Allah) i cili e zbriti
Furkanin1  mbi robin e Tij, që ai të jetë
alarmues për të gjitha botërat.

3. Allahu është Ai të cilit i takon
Mbretëria e qiejve dhe e tokës. Dhe Ai
nuk ka adoptuar për vete ndonjë djalë,
dhe Ai s'ka asnjë partner në Mbretërinë
e Tij, dhe Ai ka krijuar çdo gjë dhe e ka
trajtuar në një formë të përshtatshme.

4. Prapë ata (idhujtarë) i kanë marrë në
vend të Allahut Zota të tjerë të cilët nuk
krijojnë asgjë, kurse ata vetë janë të
krijuar, dhe që s'kanë mundësi t'i bëjnë
dëm a t'i sjellin dobi vetvetes së tyre, as
nuk janë pronarë të vdekjes, të jetës dhe
të Ringjalljes.

5. Dhe ata që janë mosbesimtarë, thonë:
Ky (Kurani)  s 'është t j etër,  veçse
g ë n j e s h t ë r  q ë  e  f a b r i k o i  a i

Kjo Sure është zbritur në fazën e fundit të Mekkës. Bashkë me Bismillahun ka 78 ajete. Në
Sure Al-Nur është përmendur fakti se bashkë me rregullimin e gjendjeve morale e sociale të
kombit, nëse kombi ka edhe rendin publik të fuqishëm dhe solid, atëherë përmirësohen dhe
korrigjohen edhe dogmat dhe ideologjitë. E njëjta temë vazhdon të përmendet edhe në këtë
Sure. Po ashtu në këtë Sure përmenden karakteristikat e robëve të Zotit të Mëshirshëm.
1 Furkani do të thotë ai mësim që dallon të vërtetën nga e pavërteta.
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(Muhammedi) dhe një popull e ndihmoi
atë. Pa dyshim, ata kanë bërë një
padrejtësi të madhe dhe një shpifje të
madhe, duke thënë kështu.

6. Dhe ata thonë: Ky (Kuran) është
përmbledhje legjendash të të parëve që
ai (Muhammedi) kërkoi të shkruhen,
dhe atij i lexohen në mëngjes e në
mbrëmbje (që të shkruajë mirë).

7. Thuaj: Atë e diktoi Ai (Allah) i cili e
di çdo fshehtësi të qiejve dhe të tokës.
Vërtet ,  Ai  fal  shumë dhe është  i
Mëshirshëm.

8. Dhe ata thonë: Ç'ndodhi me këtë
Profet se ha ushqim dhe ecën nëpër
rrugë? Përse nuk u zbrit ndonjë engjëll
tek ai që duke qëndruar bashkë me të t'i
alarmonte njerëzit?

9. Ose t'i dhurohej një thesar atij, apo të
kishte ndonjë kopsht prej ku ushqehej
ai? Dhe mizorët thanë: Ju nuk ndiqni
a s kë n d  t j e t ë r ,  ve ç s e  n j e r i u n  e
magjepsur.2 

10. Vështro! Si ata trillojnë shembujt
rreth teje! Ata janë të humbur dhe
s'mund ta gjejnë rrugën e drejtë.

11. I Bekuar është Ai Allah i cili, po të

2 Fjala Mes-hur në këtë ajet do të thotë njeriu të cilit i jepet ushqim
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dëshironte, mund të krijonte për ty
kopshte  më të  mi ra  se  a to  që  i
përshkruajnë.  Kopshte ku  rrjedhin
lumenj, dhe mund të krijonte për ty
edhe shumë pallate madhështore.3 

12. Jo, por e vërteta qëndron në faktin
se ata e mohuan fare Kiametin, dhe për
ata që e mohojnë Kiametin, Ne kemi
përgatitur një Zjarr flakërues.

13. Kur ai (zjarri) do t'i shikojë ata prej
së largu, ata (mohuesit e Kiametit) do ta
dëgjojnë gjëmimin4  dhe ushtimën e tij
(xhehenemit).

14. Dhe ata kur do të hidhen të lidhur
me zinxhira në një vend të ngushtë të
xhehenemit, do të bëjnë lutje për
shaktërrimin e vet.

15. Atëherë engjëjt e Zotit do t'i thonë:
Sot mos bëni lutje për një vdekje, por
sh u më  h e r ë  e  kë r ko n i  vd ek j e n
(shaktërrimin).

16. Thuaj :  A është më i  mirë ky
(ndëshkim) apo Kopshti i amshueshëm
që u është premtuar besimtarëve? Ky
(xheneti) do të jetë shpërblimi i tyre dhe
vendbanim i tyre i fundit.

3 Ajeti tregon se mosbesimtarët janë të pavetëdijshëm ndaj qëllimit të ardhjes së Profetëve. Ata
vijnë që t'i përudhin njerëzit dhe t'u japin predikim e mësim me anën e të cilit mund të krijohet
një shoqëri reale njerëzore, e jo që të fitojnë pasuri e ta ndjekin rrugën e materializmit.
4 Fjala Zefir në fjalorin e gjuhës arabe do të thotë: fatkeqësi, katastrofë etj.
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17. Ata do të kenë në atë (Kopsht)
gjithçka që do të dëshirojnë, dhe aty do
të jetojnë përgjithmonë. Ky është një
premtim, plotësimi i të cilit është detyra
e Zotit tënd.

18. Atë ditë kur Ai (Allah) do t'i tubojë
ata dhe idhujt e tyre të gënjeshtërt, të
cilët i adhuronin në vend të Allahut, dhe
do t'u thotë: A ishit ju që i keni devijuar
robët e Mi, apo ata vetë u devijuan nga
rruga e drejtë?

19. Ata do të thonë: I shenjtë je Ti! Ne
s'kemi pasur të drejtë që t'i marrim
mbrojtësit e tjerë pos Teje, por Ti u ke
dhënë atyre dhe stërgjyshëve të tyre të
mirat e kësaj jete, kështu që e kanë lënë
mënjanë këshillën Tënde dhe u bënë një
popull i shkatërruar.

2 0 .  ( A t ë h e r ë  d o  t ' u  t h u h e t
mosbesimtarëve): Këta (idhujt) e kanë
përgënjeshtruar deklaratën tuaj, pra sot
j u  s 'mund ta  l a rgoni  pre j  ve te s
ndëshkimin, as s'mund të keni ndihmë.
Dhe kush prej jush bën padrejtësi, Ne
do t'i japim një ndëshkim të rëndë.

21. Dhe Ne s'kemi dërguar para teje
Profetët, por, vërtet, ata hanin ushqim
dhe ecnin nëpër rrugë. Dhe Ne i kemi
bërë disa prej jush mjet sprove për të
tjerët, me qëllim që të shikojmë se a do
të dilni të qëndrueshëm (durimtarë)?
Dhe Zoti yt është Gjithëshikues.
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�22. Dhe ata që nuk shpresojnë në
takimin Tonë, thanë: Përse nuk zbritën
engjëjt te ne, ose përse ne nuk e shohin
Zotin tonë? Vërtet, ata e konsiderojnë
veten kryelartë dhe zhyten shumë në
padëgjueshmërinë e tyre.

23. Atë ditë kur do t'i shohin engjëjt,
fajtorët nuk do të kenë asnjë lajm të
gë z u a r ;  d h e  a t a   ( e n g j ë j v e  t ë
ndëshkimit) do t'u thonë: Ah, sikurse të
kishte një ndarje të pakapërcyeshme
midis nesh e jush (do të ishte mirë)! 

24. Dhe Ne do të marshojmë në drejtim
të çdo vepre të tyre dhe (veprën e tyre)
Ne do ta shpërndajmë (në ajer) si
grimcat e pluhurit.

25. Atë ditë banorët e xhenetit do të
jenë më të mirë përkah vendbanimi i
tyre, dhe do të kenë pushimore shumë të
këndshme.

26. Dhe kujtojeni ditën kur do të
pëlcasë qielli dhe retë do të fluturojnë
mbi kokat, dhe engjëjt do të zbriten në
një numër shumë të madh.

27. Atë ditë5  Mbretëria e vërtetë do t'i
takojë Allahut të Mëshirshëm, dhe ajo

5 Dita e Badrit me të vërtetë  ishte e rëndë për mosbesimtarët. Kjo ishte ajo ditë kur u vunë
themelet e fesë Islame.

KAP XIX
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ditë do të jetë e vështirë dhe e rëndë për
mosbesimtarët.

28. Atë ditë njeriu mizor do të kafshojë
duart e veta dhe do të thotë: Ah, sikur të
kisha zgjedhur rrugën e Profetit!

29. Ah, vaj për mua! Sikur të mos e
kisha bërë filanin shok!

30. Ai më largoi nga adhurimi i Allahut
kur ajo (porosia e adhurimit) erdhi tek
unë (nëpër mes Profetit). Dhe shejtani
gjithmonë e devijon njeriun dhe e le të
vetmuar e të papërkrahur.

31. Dhe Profeti do të thotë: O Zoti im,
populli im, me të vërtetë, e ka hedhur
Kuranin mbas shpinës!6 

32. Dhe kështu për çdo Profet Ne kemi
bërë armiq prej fajtorëve; dhe Zoti yt
mj a f t o n  s i  u d h ë r r ë f ye s  d h e  s i
Ndihmëtar.

33. Dhe ata të cilët janë mosbesimtarë,
thonë: Përse nuk iu diktua Kurani
përnjëherë? Ne e kemi diktuar në këtë
mënyrë (pjesë-pjesë) që me anë të tij të
përforcojmë zemrën tënde. Dhe Ne e
kemi trajtuar në formën më të mirë
(solid dhe i kuptueshëm).

6 Fjala është për atë vërejtjen e Profetit të Shenjtë që ai u dha myslimanëve: Do të vijë koha për
ummetin tim kur Islamit nuk do t'i mbetet asgjë pos emrit të tij dhe Kuranit pos fjalëve të tij
(Bukhari). Kjo do të thotë se vjen koha (besoj se ka ardhur ajo kohë ) kur myslimanët nuk do ta
nderojnë fenë e tyre dhe nuk do të veprojnë sipas mësimeve të Kuranit.
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34. Dhe ata nuk sjellin ndonjë argument
kundër teje por Ne (për të hedhur poshtë
argumentin e tyre) të japim ty një
argument të vërtetë dhe një shpjegim të
bukur (të asaj fjale).7 

35. Ata të ci lët do të tubohen në
xhehenem, të përmbysur me fytyrat e
tyre, bashkë me paritë e tyre, të tillët do
të jenë më të këqinj për nga pozita dhe
më të humbur për nga rruga.

36. Dhe Ne ia patëm dhënë Musait
Librin, dhe e kemi dërguar vëllain e tij
Harunin si ndihmës të tij.

37. Dhe Ne u kemi thënë atyre: Shkoni
ju të dy tek ai popull që i përgënjeshtroi
Shenjat Tona: Mandej (kur ia përcollën
Mesazhin) Ne i shkatërruam tërësisht
ata (mosbesimtarët).

38. Dhe popullin e Nuhit kur i refuzuan
Profetët, Ne e përmbytëm, dhe Ne i
kemi bërë ata një Shenjë për njerëzimin.
Dhe Ne e kemi përgatitur një ndëshkim
të dhimbshëm për mizorët.

39. Dhe Ne e kemi shkatërruar edhe
Adin dhe Thamudin dhe popullin e
Pusit,8  dhe shumë popuj të tjerë midis
tyre,

�

7 Kjo është veçoria specifike e Kuranit se kur pohon diçka jep edhe argumente të prera për
vërtetimin e pohimit të vet.
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40. Dhe për secilin (popull) prej tyre Ne
kemi paraqitur shembuj (që të nxjerrin
mësim) dhe (kur nuk e pranuan) secilin
Ne e kemi shkatërruar tërësisht.

41. Dhe këta (mosbesimtarët e Mekkës)
disa herë e kanë vizituar atë qytet mbi të
cilin Ne e kemi lëshuar një shi të
kobshëm. A nuk i shikojnë gjurmët e
at i j ?  Jo,  por  a ta  në real i te t  nuk
shpresojnë se do të ringjallen pas
vdekjes.

4 2 .  D h e  k u r  t ë  s h o h i n  t y ,  t ë
konsiderojnë si diçka për tallje, dhe
thanë: Qysh! A, qenka ky të cilin Allahu
e dërgoi si Profet?

43. Sikur të mos qëndronim besnikë
ndaj idhujve tanë, ky (Profeti) me të
vërtetë do t'na kishte larguar prej tyre.
Dhe ata do ta realizojnë të vërtetën, kur
do ta shohin ndëshkimin, se kush ishte
më i devijuar nga rruga e drejtë.

44. A, ke menduar ti (O Profet) rreth
atij personi i cili dëshirat e veta të ulëta
i bëri Zot për vete? A mund të bëhesh ti
dorëzanë i tij (që ta ndalësh me dhunë
nga paudhësia)?

45. A mendon ti se shumica prej tyre
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8 Ka mendime të ndryshme rreth popullit të Pusit. Sipas disave Pusi ishte një fshat ku banonte
populli i Thamudit, ndërsa disa mendojnë se ishte popull që u quajt kështu se e kishin gjuajtur
Profetin e tyre në pus.
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dëgjojnë apo kuptojnë? Ata janë si
kafshët, bile edhe më të këqij se ato
(përkah sjelljet e tyre).9 

46. A nuk e di ti (o lexuesi i Kuranit) se
si Zoti yt e zgjat hijen? Dhe sikur të
kishte dashur  Ai ,  do ta bënte  të
palëvizshme. Mandej Ne e kemi bërë
diellin një dëshmitar për të.10 

47. Mandej Ne e tërheqim (atë hije)
dalëngadalë nga ana Jonë.11 

48. Dhe Ai është (Allah) i cili natën12  e
bëri petk për ju, dhe i cili e bëri gjumin
mjet pushimi, dhe ditën për t'u ngritur e
për të punuar.

49. Dhe Ai i fryn erërat për të dhënë
lajm të gëzuar para mëshirës së Tij
(shiut), dhe Ne kemi lëshuar nga retë
ujë të pastër. 

50. Që Ne, me anë të tij, t'i japim jetë
tokës së vdekur (shterpe) dhe t 'u
furnizojmë me ujë të pishëm krijesave
Tona,  kafshëve dhe njerëzve të shumtë.

9 Kur njeriu nuk i çmon ato aftësi e cilësi që Zoti i ka dhuruar, dhe nuk i përdor në vendin e në
momentin e duhur, ai bëhet si shtazë, sepse shtazëve Zoti nuk u fali ato aftësi që i fali njeriut.
10 Ajeti flet rreth ngritjes, progresit dhe fuqisë së Islamit, dhe e ilustron këtë fakt, duke ia
drejtuar vëmendjen tonë fenomenit natyror. Si zgjatet hija e diellit, ashtu do të zgjatet hija e
Islamit, sepse Zoti që është burim jetëdhënës qëndron mbas tij.
11 Fjala është për degradimin e rrënimin e Islamit.
12 Nata e referon periudhën e errët shpirtërore para ardhjes së Reformatorit Hyjnor, ndërsa dita
referon agimin shpirtëror, kur do të vijë Reformatori Hyjnor (Masihu i Premtuar).

�
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51. Dhe Ne e kemi shpërndarë mirë këtë
ujë (Kuranin) ndër njerëzit, që ata mund
të marrin këshilla, por shumica nuk
pajtohen me asgjë, përveç mosbesimit.

52. Sikur të kishim dashur Ne, do të
kishim dërguar  në çdo qytet  një
Alarmues (i dërguari ).

53. Pra, mos i ndiq mosbesimtarët dhe
zhvillo një luftë (bëj një xhihad)13  të
madhe kundër tyre me anë të Kuranit.

13 Xhihadi i vërtetë dhe më i madh është të përpiqesh e të angazhohesh në përhapjen e
Mesazhit të Islamit me anë të përpjekjeve paqësore e intelektuale, e jo me anë të pushkës e me
anë të shpatës e me dhunë. Koncepti i xhihadit gjithashtu është bërë pikëgrindjeje midis nesh e
disa myslimanëve të tjerë, që ditë e natë e akuzojnë themeluesin e Xhematit Mysliman
Ahmadia dhe Xhematin e tij se gjoja nuk e beson xhihadin dhe e anulon në tërësi. Jo vetëm
kaq, por për shkak të kësaj akuze, shumë kundërshtarë dhe armiqtë të Xhematit  Mysliman
Ahmadia e përjashtojnë këtë Xhemat nga rrethi i Islamit dhe na konsiderojnë jobesimtarë
"kafirë". Sipas tyre xhihadi do të thotë të marrësh armë në dorë dhe të ngresh shpatën kundër
atij që nuk e pranon fenë Islame dhe që nuk pajtohet me idetë, dogmat, zakonet dhe
interpretimet e tyre.
Është mjaft i çuditshëm fakti se ata dijetarë, hoxhallarë dhe prijësit e sekteve të ndryshme në
Islam, që ditë e natë i nxisin ithtarët e tyre të përdorin në emër të xhihadit dhunën dhe armën
dhe të shprehin intolerancën ndaj popujve të ndryshëm, bile më shumë ndaj njëri-tjetrit, kurrë
nuk e lexojnë me vëmendje Kuranin dhe Hadithët (të thënat e Hazret Muhammadit s.a.v.s.).
Nga një anë po vriten njerëz të pafajshëm, gratë dhe fëmijët, ndërsa anën tjetër feja Islame
pëson dëme të mëdha  dhe kritikohet ashpër prej njerëzve të civilizmit bashkëkohor. Irani në
emër të xhihadit ka luftuar 8 vjet me radhë kundër Irakut; Arabia Saudite, po ashtu në emër të
xhihadit, e sulmoi Irakun me ndihmën e shteteve të Perëndimit dhe të Amerikës. Përveç kësaj,
është tragjik dhe mjaft i vajtueshëm fakti se sekte të ndryshme myslimane janë duke treguar
urrejtje dhe intolerancën ndaj njëri-tjetrit dhe në shumë vende janë duke luftuar me njeri-tjetrin.
Eksplodohen bomba nëpër xhami, vriten besimtarët gjatë Namazit në xhami të ndryshme. Vaj!
Kjo gjithçka bëhet dhe ndodh në emër të xhihadit. A lejon feja Islame gjakderdhjen, vrasjen
masive të njerëzve të pafajshëm dhe një intolerancë të tillë? A na mëson Profeti i Islamit Hazret
Muhammadi s.a.v.s.  që t'i vrasim vëllezërit tanë dhe t'i djegim shtëpitë e tyre ose t'i vrasim
njerëz të feve të tjera dhe t'i varrosim për së gjalli?
Ulematë dhe hoxhallarët e sotëm nxisin masën që t'i rrënojë xhamitë e një grupi të vogël.
Veprat e padrejta dhe aktet e shëmtuara të cilat i pat hedhur poshtë dhe të cilat i pat ndaluar
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54. Dhe Ai është (Allahu) i cili i bëri dy
dete14  të rrjedhin, njëri është i shijshëm
dhe i ëmbël, ndërsa tjetri është i njelmët
dhe i idhët; dhe midis tyre Ai e krijoi
n j ë  p e n ge s ë  d h e  n j ë  nd a r j e  t ë
pakapërcyeshme.

përgjithmonë Profeti Hazret Muhammadi s.a.v., po përsëriten tamam në emër të atij Profeti! A
nuk e kanë lexuar porosinë e Allahut në Kuran ku urdhërohet të mos e rrënojmë  Kishën, as
Sinagogën e as Tempujt? 
Ka edhe disa liderë religjiozë që s'kanë dashamirësi, dhembshuri, mëshirë, devocion dhe
tolerancë. Them të vërtetën se ata janë hipokritë me epshe për pushtet dhe mizoria është pasioni
i tyre mbizotërues. Do të jetë një gabim fatal të lidhësh religjionin me veprat e këqija të
njerëzve të tillë. E vërteta qëndron në faktin  se Allahu, burim kryesor i mëshirës, nuk i lejon
ndjekësit e një relogjioni që t'i shtypin njerëzit e Tij.
Është fare e qartë se përdorimi i forcës është ndaluar në mënyrë të prerë. Ata ithtarë që erdhën
më vonë pas profetëve dhe predikojnë me dhunë e me shtrëngim tregojnë një religjion të
korruptuar nga koha ose vetë janë të korruptuar. Ata përdorin forcën dhe dhunën në emër të
religjionit të tyre, edhe pse vetë religjioni i tyre e kundërshton forcën dhe ndalon rreptësisht
përdorimin e dhunës në çështje të fesë. Prandaj, Hazret Muhammadi s.a.v.s.  pat paralajmëruar
se dikur në kohën e fundit myslimanët do të largohen nga mësimet origjinale të Islamit dhe do
të kenë dogma dhe koncepte të gabuara e të deformuara. Atëherë Allahu xh.sh. do të dërgojë në
Ummetin e Muhammadit s.a.v.s. Imam Mahdiun dhe Masihun që do t'i korrigjojë ato
koncepte, besime dhe dogma të deformuara. 
Pra, themeluesi i Xhematit Musliman Ahmadia që deklaroi se është ai Imam Mahdiu dhe
Masihu, ardhja e të cilit pritej prej të gjithëve, sipas parashikimit të Hazret Muhammadit
s.a.v.s.,  e paraqiti konceptin e vërtetë të Xhihadit.
Lexues të dashur! Fjala "xhihad" buron nga fjala "xhahada" e gjuhës arabe që do të thotë:Të
bësh përpjekje; të orvatësh; të mundohësh për të përfituar diçka, të luftosh kundër epsheve,
emocioneve të këqija dhe kundër veprave të ndyta e të shëmtuara; të sakrifikosh në rrugën e
Allahut familjen, pasurinë dhe aftësitë e tua fizike dhe shpirtërore.
Duke u kthyer nga një betejë, Hazret Muhammadi s.a.v.s.  tha: U kthyem nga xhihadi i vogël në
drejtim të xhihadit të madh.
Kjo do të thotë se lufta, qoftë është defencive, është një xhihad i vogël, ndërsa të arsimohesh, të
edukohesh, të pastrohesh e të largohesh nga epshet dhe emocionet e këqija është xhihadi i
madh.
Pra, Islami nuk na urdhëron të bëjmë gjakderdhje dhe të luftojmë kundër popujve të
religjioneve dhe të qeverive të  huaja, por, përkundrazi, ai na urdhëron të jetojmë me paqe, duke
i respektuar të gjithë njerëzit e të gjitha religjioneve dhe duke i respektuar ligjet e atij shteti ku
ne banojmë a jetojmë. Edhe vetë emri i Islamit është një dëshmi e mjaftueshme për këtë pohim,
që do të thotë paqe dhe bindje e plotë para urdhërave dhe porosive të Allahut.  Myslimani i
vërtetë dhe i sinqertë është ai që nuk e trazon askënd as me dorë e as me gjuhë. 
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55. Dhe Ai është (Allahu) i cili e ka
krijur njeriun nga uji,15  dhe e lidhi atë
në marrëdhënie farefisnore, në farefisni
të rrjedhshme (prej babait) dhe në
farefisni që krijohet me anë të martesës
(prej familjes së gruas), dhe Zoti yt
është i Plotfuqishëm.

Ne duhet të dalim mirënjohës ndaj atij shteti që na siguron strehimin dhe nuk na pengon ta
adhurojmë Allahun dhe t'i kryejmë ceremonitë dhe ritet tona fetare. Hazret Muhammadi s.a.v.s.
thotë: Ai që nuk del mirënjohës ndaj qenieve njerëzore, nuk del mirënjohës ndaj Allahut.
Aty jetojnë miliona myslimanë në Angli, në Gjermani dhe në shumë shtete të Perëndimit. A
kanë të drejtë të luftojnë (të bëjnë xhihad) kundër atyre qeverive, kur ata kanë të drejtë dhe liri
absolute ta adhurojnë Allahun, të agjërojnë në muajin e Ramazanit dhe ta zbatojnë dhe ta
praktikojnë fenë e tyre në një atmosferë qetësie e paqeje?! Nëse përgjigja juaj është "po",
atëherë jo vetëm që ne por edhe mësimet e Kuranit dhe të Hazret Muhammadit s.a.v. nuk do të
pajtohen me ju, por nëse përgjigja juaj është "jo", atëherë koncepti juaj i xhihadit nuk dallohet
prej konceptit të xhihadit të paraqitur nga themeluesi i Xhematit Mysliman Ahmaidia, për
shkak të cilit ju e përjashtoni nga rrethi i Islamit.
Fjala "xhihad" në Kuran është përdorur në shumë vende dhe në të gjitha vendet është përdorur
në këto kuptime të lartëpërmendura. Përsa i përket xhihadit (luftë me armë e me shpatë),
Kurani haptazi na mëson se ne nuk kemi të drejtë të luftojmë ose të përdorim shpatën kundër
atij populli ose qeverie që nuk na trazon, nuk na pengon ta adhurojmë Allahun dhe që nuk
krijon pengesa për ne që ta zbatojmë fenë tonë. Sipas Kuranit ne mund të bëjmë xhihad kundër
atij populli që na sulmon me armë dhe që na dëbon me dhunë nga atdheu ynë. 
Koncepti i xhihadit më vete është një temë shumë e gjerë që ka nevojë të sqarohet e të
shpjegohet. Ky ka aspekte të ndryshme, siç p.sh. xhihadi i shpatës ose i armës, xhihadi i
sakrificës së kohës, xhihadi i predikimit dhe xhihadi i pastrimit të qenies (nefsit)  etj. Tani
duhet të shikojmë se themeluesi i Xhematit Musliman Ahmadia  cilin xhihad e anuloi? A e
anulon konceptin e xhihadit në tërësinë e vet ose konceptin e deformuar të xhihadit që ishte
përhapur te muslimanët dhe që sot e kësaj dite është përhapur? Le të hedhim një shikim mbi
shkrimin e themeluesit të këtij xhemeti. Ai duke e përmendur kritikën e një armiku të Islamit,
që e sulmoi ashpër konceptin e xhihadit të Islamit, shkruan: "Ky kritik që e përmend Xhihadin
e Islamit dhe mendon se Kurani pa ndonjë kusht i ngacmon dhe i nxit njerëzit për xhihad, nuk
ka gënjeshtër dhe akuzë më e madhe se kjo, nëse ka kush që mendon. Pra, duhet ta dini se
Kurani nuk urdhëron për luftë, pa ndonjë arsye, por vetëm urdhëron të luftosh kundër atyre që
të sulmojnë ty dhe që i pengojnë robët e Allahut ta besojnë Atë, që të hyjnë në fenë e Tij, që i
pengojnë që të respektojnë urdhërat e Allahut  dhe ta adhurojnë Atë. Ai urdhëron të luftosh
kundër atyre që pa ndonjë arsye luftojnë kundër myslimanëve dhe që i dëbojnë besimtarët nga
shtëpitë  dhe nga atdheu i tyre, kundër atyre që i shtrëngojnë robët e Allahut që të hyjnë në fenë
e tyre dhe që dëshirojnë ta çrrënjosin Islamin dhe që i pengojnë njerëzit të bëhen mysliman. Të
tillët janë ata që pësojnë zemërimin e Allahut, dhe besimtarët detyrohen të luftojnë kundër tyre,
nëse nuk ndalen."
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56. Dhe ata (mosbesimtarët) në vend të
Allahut i adhurojnë ata (idhujt) që
s'mund t'u sjellin kurrfarë dobie e as
dëmi. Dhe mosbesimtari përherë vepron
kundër planeve të Zotit të vet.

57. Dhe Ne s'të kemi dërguar ty por
vetëm si bartës i lajmeve të gëzueshme
dhe si një alarmues.

58. Thuaju: Unë nuk kërkoj prej jush
shpagim për këtë punë (për të përcjellë
Mesazhin e Zotit). Po, nëse dëshiron
dikush ta zgjedhë atë rrugë që e shpie
atë në drejtim të Zotit të tij (ky do të
jetë shpërblimi im).16 

Ky citat i tij tregon qartë se ai nuk e hodhi poshtë konceptin e xhihadit e as nuk e anulon, por i
hodhi poshtë ato koncepte të deformuara të xhihadit që ishin rrezik për fenë Islame. Sipas
Kuranit dhe sipas Hadithit, xhihadi i vërtetë është që ne të angazhohemi me tërë aftësitë tona
fizike dhe shpirtërore për arsimin dhe edukimin tonë dhe të brezave tona, dhe të mundohemi
me tërë fuqinë tonë të luftojmë kundër epshve, emocioneve dhe kundër dëshirave tona të
këqija, dhe të jemi të gatshëm në rrugën e Allahut që me gjithë vullnetin tonë të sakrifikojmë
kohën, pasurinë, diturinë, familjen. Po ashtu xhihadi i vërtetë, sipas këtij ajeti të Kuranit, është
që të angazhohemi ta përhapim mesazhin e Islamit e të Kurtanit në të katër anët e botës. Lexues
të dashur! Për më shumë hollësira lidhur me temën e xhihadit, lexoni librezën "Xhemati
Mysliman Ahmadia dhe Xhihadi"
14 Dy dete i përfaqësojnë dy fe, fenë e vërtetë dhe atë të pavërtetën. Ajeti do të thotë se një fe
ka mësime të mira, kurse fe të tjera s'kanë. Shembulli i këtyre feve është si dy dete, njëri prej
tyre është i ëmbël, kurse tjetri i njelmët dhe i idhët. Këto dy ujëra përfaqësojnë ujin e detit dhe
ujin e lumit. I pari është i idhët dhe i njelmët, kurse i dyti është i ëmbël. Kur uji i lumit derdhet
në det, ai bëhet i idhët. Uji i lumit është dhe mbetet i ëmbël sepse vjen direkt nga qielli, ndërsa
detet kanë male kripësh në thellësitë e tyre, andaj uji i tyre bëhet i idhët. Pra, në të njëtën
mënyrë mësimet, që vijnë direkt prej Zotit,  janë të ëmbla e të dobishme për njerëzit, ndërsa ato
mësime që mbeten për një kohë të gjatë nën thellësinë e harresës e jashtë përdorimit,
shndërrohen në kripë dhe bëhen të idhëta e të padobishme për njerëzit.
15 Nga sperma.
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59. Dhe duhet të kesh mbështetje vetëm
në Atë Zot që është i Gjallë dhe nuk
vdes kurrë, dhe lavdroje Atë duke e
madhëruar. Dhe Ai mjafton t'i shikojë
mirë mëkatet e robëve të vet,

60. Ai (Allah) i cili i ka krijuar qiejt dhe
tokën dhe gjithçka që është në mes të
tyre në gjashtë ditë (periudha), pastaj Ai
u vendos fuqimisht mbi Fron. Ai është
Zoti i Mëshirshëm. Pra, pyete, lidhur
me Të, të diturin17  (Muhammedin).

61. Dhe kur u thuhet atyre: 1 bëni
sexhde Allahut të Mëshirshëm, ata
t h o n ë :  K u s h  ë s h t ë  A l l a h u  i
Mëshirshëm? A t'i bëjmë sexhde atij për
të cilin ti na urdhëron? Dhe ky (urdhër)
e shtoi më tepër urrejtjen e tyre. 

62. Pra, I Bekuar doli vetëm Ai i cili
krijoi në qiell kështjella (galaksione
yjesh)  dhe vendosi në të një llampë18

dritëdhënëse (diellin) dhe një hënë
ndriçuese.

63. Dhe Ai  bëri natën dhe ditën, secila
ndjek njëra-tjetrën për dobi të atij i cili

�

� �

16 Ajeti e hedh poshtë kategorikisht akuzën se Islami u përhap me dhunë e me shpatë.
17 Fjala është për Profetin Muhammed, të cilit Zoti ia tregoi me anë të vehit (diktimit) atributet
e Tij.
18 Llampa këtu referon diellin që ka dritën e vet. Në botën shpirtërore, Hëna referon Imam
Mahdiun, sepse ajo nuk e ka dritën e vet por e merr dritën prej diellit, ndërsa dielli referon
Hazret Muhammadin s.a.v.s. që ka dritën e vet.
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dëshiron ta pranojë këshillën ose
dëshiron të bëhet rob mirënjohes.

64. Dhe robët e vërtetë të Zotit të
Mëshirshëm janë ata që ecin nëpër tokë
të përvuajtur dhe kur të paditurit u
drejtohen atyre (me fjalë të ndyta) nuk
grinden, por kalojnë të qetë duke u
thënë: Paçit salam (paqe)!19 

65. Dhe të cilët e kalojnë natën duke i
bërë sexhde Zotit të tyre dhe duke
qëndruar  në  këmbë para Ti j  (në
Namaz),

66. Dhe që thonë: O Zoti ynë, largoje
prej nesh ndëshkimin e xhehenemit,
sepse ndëshkimi i tij është një mundim i
rreptë,

67. Ai (xhehenemi) me të vërtetë është
vendqëndrim (vendi i përkohshëm) dhe
vendbanim (vendi i përhershëm) i keq.

68. Dhe ata që kur shpenzojnë s'janë
ekstravagantë (dorëlëshuar) e  as
koprracë, por e zbatojnë rrugën e
mesme.

69. Dhe ata janë të tillë që nuk thërrasin
ndonjë Zot tjetër, përveç Allahut, dhe që
nuk vrasin ndonjë person, vrasjen e të
cilit Allahu e bëri të ndaluar, veçse kur e

19 Në këto ajete po përmenden disa cilësi e karakteristika të besimtarëve të devotshëm.
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kërkon e drejta ligjore, dhe nuk bëjnë
kurvëri, dhe kush bën këtë akt, do ta
shijojë ndëshkimin e mëkatit të vet,20

 
70. Dhe për të do të shumëzohet
ndëshkimi në Ditën e Kiametit, dhe ai
do të jetojë në të me poshtërim

71. Pos atyre të c ilët  bëjnë tobe
(pendohen), e pranojnë besimin dhe
bëjnë vepra të mira. Përsa u përket
këtyre, Allahu do t'i shndërrojë veprat e
tyre të këqija në vepra të mira, dhe
A l l a h u  f a l  s h u më  d h e  ë s h t ë  i
Mëshirshëm.

72. Dhe ai i cili bën tobe (metani) dhe
bën vepra të mira, vërtet i drejtohet
Allahut me pendesë e me motivacion të
vërtetë;

73. Dhe ata që nuk japin dëshmi të
gënjeshtërt, dhe të cilët kur kalojnë
pranë llomotitjeve, kalojnë me dinjitet;

74. Dhe ata që kur u kujtohen Shenjat e
Zotit të tyre, nuk sillen ndaj tyre si të
shurdhër e të verbër.

75. Dhe ata që thonë: O Zoti ynë, falna
dhe na dhuro gëzim e qetësi nga ana e
bashkëshortëve tona (burrë e grua) e

20 Idhujtaria, kurvëria dhe vrasja janë tri mëkate kryesore që e rrënojnë shoqërinë njerëzore,
dhe shkaktojnë imoralitetin social e seksual.

SURE 25                                        AL-FURKAN                                KAP. 19

666

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G19verlag.qps  22.06.03 17:35 PAGE 666 (1,1)



���6

	 �� 	��P �� �*+�

.���7� �	 �

��8 	 ��.���

����*��5� 	 ��


� �9 	� � ������

nga ana e fëmijëve tanë, dhe na bëj
(shembull) për njerëzit e dëlirë.

76. Të këtillë janë ata të cilëve do t'u
jepen oda madhështore në Parajsë,
sepse kanë dalë të qëndrueshëm në
rrugën e bamirësisë dhe ata do të priten
me përshëndetje e me nderim,

77. Do të jetojnë në të. Ajo Parajsë
është vend i shkëlqyer për banim të
p ë r k o h s h ë m d h e  p ë r  b a n i m  t ë
përhershëm.

78. (O Profet) Thuaju mosbesimtarëve:
Zoti im s'mërzitet aspak për ju, nëse
s'bëni lutje e s'kërkoni falje. Por,
meqenëse e keni përgënjeshtruar
Mesazhin e Tij, ndëshkimi i Tij, pa
tjetër, do t'ju rrethojë.

� �
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ta, Sinë, Mimë.1 

3. Këto janë ajetet e Librit të hapët (që i
sqaron përmbledhjet e veta).

4. A do ta shkatërrosh veten ti (O
Muhammed) nga brenga se ata nuk e
pranojnë besimin?

5. Nëse dëshirojmë Ne, mund ta
zbresim për ta një Shenjë nga qielli, sa
që qafat e tyre do të mbeten të përkulura
para saj.

6 .  D h e  n u k  v j e n  p r e j  Zo t i t  t ë
Mëshirshëm ndonjë mësim i ri, e ata të
mos e hedhin poshtë.2 

7. Ata, pa dyshim, i përgënjeshtruan
�

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 228 ajete. Në Sure të mëparshme
janë përmendur karakteristikat e robëve të Allahut të Mëshirshëm, ndërsa në këtë Sure flitet se
fjala dhe deklarata e besimtarit përputhet tërësisht me praktikën e tij. Jo si poetë që pohojnë dhe
flasin shumë, por nuk tregojnë praktikën. Për këtë arsye, poetët nuk mund të krijojnë ndonjë
revolucion në jetën e tyre apo në nivel të kombit. Përveç kësaj, në këtë Sure hudhet poshtë
akuza se profetët janë poetë. Ata i praktikojnë ato mësime, për të cilat predikojnë. Prandaj,
krijojnë tek populli një zgjim dhe revolucion shpirtëror.
1 E zbriti këtë Kuran Allahu i Pastër, i Dëgjueshëm dhe i Madhërueshëm. Kjo Sure i përmend
ato mjete me anën e të cilave fitohet pastërtia e zemrës, pranohen lutjet dhe përfitohet dinjiteti.
2 Ky është një realitet absolut se secili Profet e mësimi i tij përgënjeshtrohet e refuzohet.
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(çdo Shenjë e re të Zotit), por së shpejti
ata do të shohin realitetin e talljeve të
tyre.

8. A nuk e shohin tokën, se sa shumë
lloje bimësh të dobishme Ne i kemi
mbirë në të?

9. Pa dyshim, në këtë ka një Shenjë, por
shumica prej  tyre nuk e pranojnë
besimin.

10. Dhe, vërtet, Zoti yt është Ai Allah
që  ë s h t ë  i  P l o t f u q i s h ë m d he  i
Mëshirshëm.

11. Dhe kujtoje kohën kur Zoti yt e
thirri Musain dhe iu drejtua me këto
fjalë: Shko te populli mizor!

12. Te populli i Faraonit dhe thuaji: A
nuk do t'i frikësoheni Zotit?

13. Ai (Musai) tha: O Zoti im, unë kam
frikë se ata do të më përgënjeshtrojnë
mua;

14. Dhe    gjoksi    im    po    e    ndien 
shtrëngimin dhe gjuha ime nuk është e
rrjedhshme në të folur; pra bëje Harunin
profet (bashkë me mua),3 

15. Dhe, përveç kësaj, ata kanë një

�

3 Musai ndjeu se ai nuk është i aftë për këtë detyrë të rëndësishme.
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akuzë kundër meje, pra unë kam frikë se
mos po më vrasin mua.4 

16. Zoti tha: Jo, kurrsesi! Shkoni ju të
dy bashkë me Shenjat Tona; Ne jemi
me ju dhe do të dëgjojmë lutjet tuaja.

17. Pra, shkoni te Faraoni dhe i thoni:
Ne jemi Profetët e Zotit të botërave 

18. Me urdhër që t'i lejosh Bijtë e
Israelit që të vijnë me ne!

19. Faraoni tha: O Musa, nuk të kemi
rritur ty ne kur ende ishe fëmijë dhe ti
kalove shumë vjet në mesin tonë?

20. Dhe ti e ke kryer atë vepër,5  të cilën
e ke kryer  t i ,  dhe t i  je  një ndër
mosmirënjohësit.

21. Musai tha: Unë e bëra atë vepër
atëherë kur ende s'e dija realitetin; 

22.. Prandaj, unë ika dhe u largova prej
jush, kur ndieva frikë prej jush. Atëherë
Zoti im më dhuroi mua gjykimin e
drejtë (urtësinë) dhe më bëri mua një
ndër Profetët.6 

4 Siç na tregon Kurani, Musai u akuzua për vrasjen e një personi. Ajeti tregon se ai nuk e vrau
me qëllim.
5 Fjala është për vrasjen që e bëri Musai.
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23. Dhe kjo mirënjohje7  (jote se më
rrite mua në fëmijëri, të cilën tani e
përmend  ti)  a mund të vihet para kësaj
vepre që i ke bërë robë Bijtë e Israelit?

24. Faraoni tha: Dhe kush është ky Zoti
i botërave?8 

25. Musai tha: Ai është Zoti i qiejve dhe
i tokës dhe i gjithçkaje që ekziston në
mes të tyre, (do të ishte mirë) të
bindeni!

26. Faraoni atyre që ishin përreth tij u
tha: A s'dëgjoni (çka thotë Musai)?

27. Musai tha: Ai që është Zoti juaj dhe
Zoti i të parëve tuaj.

28. Faraoni tha: Sigurisht, ky Profeti
juaj që është  dërguar te ju është i
çmendur!

29. Musai tha, Ai që është Zoti i lindjes
dhe i perëndimit dhe i gjithçkaje që
është ndërmjet tyre, poqese kuptoni!

30. Faraoni tha (me zemërim): Unë me
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6 Që është argument e dëshmi e plotë se unë isha i pafajshëm, përndryshe Zoti s'më bënte
Profet.
7 Kjo do të thotë se a mund të ketë ndonjë peshë mirënjohja jote që bëre ndaj meje, para këtij
realiteti se i ke bërë robë gjenerata të tëra?
8 Përgjigja e Musait dhënë Faraonit e bëri të hutuar dhe e turpëroi, andaj Faraoni e ndërroi
bisedën.
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të vërtetë do të të burgos ty, nëse ti
beson ndonjë Zot tjetër pos meje!

31. Musai tha: Qysh, edhe në qoftë se
do të paraqes ndonjë argument të qartë?

32. Faraoni tha: Sille, pra, nëse je duke
folur të vërtetën.

33. Pra, Musa e hodhi shkopin e tij dhe
çudi se ai u shndërrua në një gjarpër të
vërtetë.

34. Dhe ai (Musa) e nxori dorën e tij
(nga nënsqetulla) dhe vëreni (të gjithë e
panë) ajo u duk e bardhë në sytë e
spektatorëve.

35. Faraoni i tha parisë që ishin përreth
tij: Ky me të vërtetë qenka një magjistar
i aftë!

36. Ky dëshiron që me anë të magjisë së
tij t'ju dëbojë nga vendi juaj. Pra, tani,
ç'më këshilloni?

37. Ata thanë: Jepi atij dhe vëllait të tij
një afat  dhe dërgoj i  nëpër qytete
thirrësit,

38. Të cilët duhet të sjellin para teje çdo
magjistar dinak e të aftë.

39. Pra, u tubuan të gjithë magjistarët
në një ditë të caktuar,

�
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40. Dhe njerëzve u është thënë! A do të
tuboheni edhe ju të gjithë?

41 .  Që  ne  t ë  mund  t ' i  pa soj më
magjistarët, nëse ata dalin fitues?

42. Dhe kur erdhën magjistarët, ata i
thanë Faraonit: A do të meritojmë
shpërblim, nëse triumfojmë?

43. Faraoni tha: Po, sigurisht, në këtë
rast ju do të jeni ndër personat më të
favorshëm në oborrin tim.

44. Atëherë, Musai u tha: Paraqitni
magjinë (planin) tuaj, ç' dëshironi ju.

45. Pra, ata i kanë hedhur litarët dhe
shkopinjtë e tyre dhe thanë: Pasha
nderin e Faraonit, ne me siguri do të
dalim ngadhënjimtarë.

46. Atëherë edhe Musai e  hodhi
shkopin e tij, i cili filloi ta gëlltisë gjithë
atë që e kishin trilluar.

47. Atëherë magjistarët u detyruan të
bien në sexhde (para Zotit);

48. Duke thënë: Ne e besojnë Zotin e
botërave,

49. Zotin e Musit e të Harunit.
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50. Faraoni tha: A e keni besuar atë para
se t'ju lejoja? Ky (Musai) është, më të
vërtetë, prijësi juaj që ju ka mësuar
magjinë. Por, ju do ta dini përfundimin
tuaj. Unë me siguri do t'jua pres duart
dhe  këmb ë t  t ua j a  pë r  shkak t ë
mosbesimit tuaj (ndaj meje) dhe unë me
siguri do t'ju gozhdoj.

51. Ata (magjishtarët) thanë: Ne nuk
mërzitemi. Ne do të kthehemi te Zoti
ynë.

52. Ne shpresojmë se Zoti ynë do të na i
fa lë  mëkatet  tona,  meqë ne j emi
besimtarët e parë. 

53. Dhe Ne i diktuam Musait: Merri
robët e Mi natën dhe nisu, ju me siguri
do të ndiqeni (prej Faraonit),

54. Dhe Faraoni i dërgoi thirrësit nëpër
qytete duke deklaruar;

55. Këta (Bijtë e Israelit) janë një parti e
vogël,

56. Megjithatë ata na ofenduan neve;

57. Dhe ne jemi një parti e madhe dhe
vigjilentë.

58. Pra, Ne i dëbuam ata (Faraonin dhe
ndjekësit e tij) nga vendi i kopshteve
dhe i burimeve,

�
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59. Dhe nga vendi i thesareve dhe i
nderit

60. Kështu ngjau; dhe Ne i kemi bërë
Bijtë e Israelit trashëgimtarë të atyre
(bekimeve).

61. Dhe ata (Faraoni dhe ushtarët e tij)
dolën për t'i ndjekur (Bijtë e Israelit) në
kohën e agimit.

62. Dhe kur u takuan ballë për ballë,
kolegët e Musait thanë: Ne me siguri u
zëmë.

63. Musai tha: Kurrsesi, Zot im është
me mua, Ai do t'më udhëheqë drejt
rrugës së ngadhënjimit.

64. Atëherë Ne ia diktuam Musait:
Godite detin me shkopin tënd. Me këtë
ai (deti) u nda në dy pjesë dhe secila
pjesë dukej si një kodër e madhe.9 

65. Dhe të tjerët (ushtarët e Faraonit)
Ne i kemi sjellë afër.

66. Dhe Ne e kemi shpëtuar Musain dhe
ata që ishin bashkë me të.

67. Mandej, Ne i kemi përmbytur
(ushtarët e Faraonit).

9 Mund të ndodhë që dikur është shpërthyer vullkani dhe janë ngritur valët e detit, kështu që
Musai a.s. dhe ithtarët e tij mbetën në atë anë, kurse Faraoni me gjithë ushtrinë e vet u mbytën.
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68. Ne këtë incident, me të vërtetë, ka
një Shenjë, mirëpo shumica prej tyre
(mosbesimtarëve) s'besojnë.

69 .  Dhe ,  vër te t ,  Zot i  yt  është  i
Plotfuqishëm dhe i Mëshirshëm.

70. Dhe lexoje para tyre rrëfimin e
Ibrahimit,

71. Kur të atit dhe popullit të vet i tha:
Kë adhuroni ju?

72. Ata thanë: Ne i adhurojmë idhujt,
dhe ne vazhdimisht do të rrimë të
devotshëm ndaj tyre.

73. Ai tha: A e dëgjojnë thirrjen tuaj,
kur i thërrisni ju.

74. Ose, a ju sjellin dobi apo dëm  juve?

75. Ata thanë: Nuk është kështu, por ne
i  kemi gjetur të parët tanë duke vepruar
kështu.

76. Ibrahimi tha: A e dini ju se ata që
po i adhuroni,

77. Ju dhe të parët tuaj para jush,

78. Të gjithë ata janë armiqtë e mi, pos
Zotit të botërave, 

79. Që më krijoi mua dhe që më tregon

�
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mua rrugën e drejtë;

80. Dhe që më ushqen dhe më jep për të
pirë; 

81. Dhe kur sëmurem unë, Ai më
shëron,10 

82. Dhe që më jep vdekjen dhe do të më
ringjallë prapë;

83. Dhe që, unë shpresoj, do të falë
gabimet e mia në Ditën e Gjykimit.

84. O Zoti im, më dhuro dijen e vërtetë,
dhe më bashko mua me fisnikët!

85. Dhe më fal reputacion të mirë për
pasardhësit e mëvonshëm.  

86. Dhe më bën një ndër trashëgimtarët
e Kopshteve të Bekuara (Parajsë). 

87. Dhe fale babain tim, vërtet ai ishte
njëri prej rrugëhumburve;

88. Dhe mos më poshtëro mua atë ditë,
kur do të ringjallen njerëzit.

89. Atë ditë kur nuk do të sjellë dobi as
pasuria, e as fëmijët.

10 Nga ky ajet del qartë se sëmundjet e fatkeqësirat vijnë si rezultat i gabimeve të njeriut, kurse
ilaçi dhe mirësia vjen prej Allahut.
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90. Pos atij  i cili do të vijë para Allahut
me një zemër të bindur (do të ketë
dobi).

91 .  Dhe  xhene t i  do  t 'u  a f rohe t
besimtarëve të vërtetë.

92. Dhe për keqbërësit do të zbulohet
qartë xhehenemi.

93. Dhe atyre do t'u thuhet: Ku janë ata
të cilët i adhuronit-

94. Në vend të Allahut? A mund t'ju
ndihmojnë apo mund t'i japin ndihmë
vetvetes?

95.  Atëherë ata  do të  hidhen në
xhehenem, të përmbysur; dhe po ashtu
edh e  t ë  pab ind ur i t  ( i dhu j t  dh e
rrugëhumburit),

96. Dhe ushtritë e Iblisit, të gjithë së
bashku.

97. Ata kur do të grinden në mes veti
(në xhehenem), do të thonë: 

98. Pasha Zotin, ne kemi qenë në
gabim të hapur, 

99. Kur ne ju (idhuj) kemi barazuar  me
zotin e botërave, 

100. Dhe askush s'na devijoi, përveç
fajtorëve,
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101 .  Dhe  (so t )  ne  s 'kemi  asn j ë
ndërmjetës,

102. As ndonjë shok të përzemërt.

103. Ah, sikur të kishim mundësi të
ktheheshim prapë në botë ,  do të
bëheshim besimtarë!

104. Në këtë ngjarje ka një shenjë, por
shumica prej  tyre nuk e pranojnë
besimin.

105. Dhe me të vërtetë Zoti yt është i
Plotfuqishëm dhe i Mëshirshëm.

106. Po ashtu, edhe populli i Nuhit i
përgënjeshtroi Profetët e tyre,

107. Kur vëllai i tyre Nuhi u tha atyre:
A nuk i frikësoheni Zotit?

108. Vërtet, Unë erdha te ju si një
Profet besnik,

109. Pra, frikësohuni prej Allahut dhe
më dëgjoni mua;

110. Dhe unë për këtë (predikim) nuk
kërkoj kurrfarë shpërblimi prej jush.
Shpërblimi im është vetëm te Zoti i
botërave;

111. Prandaj, frikësohuni prej Allahut
dhe më dëgjoni mua.

�
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112. Ata thanë: A, ne të besojmë ty,
kurse ata që të ndjekin ty janë më të
ulëtit?

113. Ai tha: Ku ta di unë se çfarë janë
veprat e tyre të brendshme?

114. Hesapi i tyre është vetëm te Zoti
im; nëse e dini ju;

115. Kjo s'është detyra ime që unë t'i
përzë ata që vijnë duke e pranuar
besimin.

116. Unë jam vetëm një alarmues i
hapët.

117. Ata thanë: Nëse nuk do të heqësh
dorë ti, o Nuh, ti me siguri do të
gurëzohesh.

118. Ai tha: O Zoti im, populli im më
përgënjeshtroi mua.

119. Prandaj, gjyko Ti vendosmërisht
midis meje e tyre, dhe shpëtom mua si
dhe besimtarët të cilët janë me mua.

120. Pra, Ne e shpëtuam atë dhe ata që
ishin bashkë me të në Arkën e mbushur
plot.

121. Mandej, Ne i kemi mbytur ata që
mbetën mbrapa.

�
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122. Në këtë ngjarje, me të vërtetë, ka
një Shenjë, por shumica prej tyre s'e
pranojnë besimin.

123 .  Dhe  vër te t  Zot i  yt  ësh të  i
Plotëfuqishëm dhe i Mëshirshëm.

124. Po ashtu, edhe populli i Adit i
përgënjeshtroi Profetët,

125. Kur vëllai i tyre Hudi u tha atyre:
A nuk i frikësoheni Allahut?

126. Me të vërtetë, unë erdha te ju si një
Profet besnik;

127. Pra, frikësohuni prej Allahut dhe
më dëgjoni mua;

128. Dhe unë nuk kërkoj prej jush
ndonjë shpërblim për këtë (predikim).
Shpërblimi im është vetëm te Zoti i
botërave.

129. A ndërtoni ju mbi çdo bregore
monumente të madhështisë suaj, duke
kërkuar lavdërim të kotë?

130. Dhe i ngrini pallatet, sikur do të
jetoni përgjithmonë?

131. Dhe kur zini dikë, e zini tiranisht.

132. Pra, frikësohuni prej Allahut dhe
më dëgjoni mua;

�

SURE 26                                        ASH-SHU'ARA                                KAP. 19

681

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G19verlag.qps  22.06.03 17:36 PAGE 681 (1,1)



��� PC 5 	
� $	 	 �	�

� ��� � O� 5�


� ������

��� ��� 3.	 �� �6


�� 8
i �
� �:� 	 ��

�� j 	� #

	0���� k �( / ���

��� ��cl

�� ?/" �� ���

���7 
� � ������

��� �� ��	��	�

��� ���*	�

m
� 7 W
� � �	�

133. Dhe frikësohuni prej Atij, që  ju
ndihmoi me anë të të gjitha atyre
sendeve të cilat i dini ju;

134. Ai ju ndihmoi duke ju dhënë bagëti
e bijtë,

135. E duke ju dhënë kopshtet dhe
burimet.

136. Pa dyshim, unë kam frikë se mos
do t'ju godasë ndëshkimi i një dite të
tmerrshme.

137. Ata thanë: Është njësoj për ne, si
t'na predikosh ose të mos na  predikosh;

138. Sepse çka besojmë ne është
religjioni i të parëve,

139. Dhe ne nuk do të ndëshkohemi
kurrë.

140. Pra, ata e refuzuan atë, dhe Ne i
shkatërruam ata. Në këtë ngjarje ka një
Shenjë, por shumica prej tyre nuk e
pranojnë besimin.

141 .  Dhe  vër te t  Zot i  yt  ësh të  i
Plotëfuqishëm dhe i Mëshirshëm.

142. Po ashtu,  edhe fiset e Thamudit i
refuzuan Profetët,

143. Kur vëllai i tyre Salihu u tha atyre:

�
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A nuk i frikësoheni Allahut?

144. Vërtet, unë erdha te ju si një Profet
besnik;

145. Pra, frikësohuni prej Allahut dhe
më dëgjoni,

146. Dhe unë nuk kërkoj prej jush për
këtë (predikim) ndonjë shpërblim.
Shpërblimi im është vetëm te Zoti i
botërave.

147. A mendoni ju se do të liheni
paqësisht në këtë botë në mes të atyre
gjërave që i keni ju,

148.  Në  mes  t ë  kopsht eve  e  t ë
burimeve,

149. Dhe të arave të lulëzuara, dhe të
plantacioneve të hurmave, frutat e të
cilave po shkëputen për shkak të peshës
së tyre? 

150. Dhe duke gdhendur nëpër male
ndërtoni shtëpitë, duke u krenuar!

151. Pra, frikësohuni prej Allahut, dhe
më dëgjoni mua,

152. Dhe mos i ndiqni ata që i kanë
kapërcyer kufijtë,

153. Të cilët krijojnë çrregullim nëpër
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tokë; dhe nuk krijojnë paqe e sigurim.

154. Ata thanë: Ti je një ndër të
magjepsurit.

155. Ti je vetëm një person i vdekshëm
si ne. Pra, paraqite ndonjë mrekulli
(shenjë), nëse je njeri i vërtetë.

156. Ai tha: Kjo është deveja dhe ajo ka
radhën e caktkuar për të pirë ujë, dhe ju
e keni radhën tuaj të caktuar për të
marrë ujë;

157. Dhe mos i bëni dëm kësaj, se do
t'ju godasë ndëshkimi i një dite të
tmerrshme.

158. Mirëpo, ata i kanë prerë këmbët e
saj, dhe, mandej, u penduan. 

159. Pra, ndëshkimi (i premtuar) i zuri
ata. Në këtë incident me të vërtetë ka
një Shenjë, por shumica prej tyre nuk e
pranojnë besimin. 

160. Dhe, vër tet ,  Zot i  yt është i
Plotëfuqishëm dhe i Mëshirshëm.

161. Edhe Populli i Lutit i refuzoi
Profetët,

162. Kur vëllai i tyre Luti u tha atyre: A
nuk i frikësoheni Allahut?

�
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163. Vërtet, unë erdha te ju si një Profet
i besueshëm.

164. Pra, frikësohuni prej Allahut, dhe
më dëgjoni mua!

165. Dhe për këtë (predikim) unë nuk
kërkoj prej jush ndonjë shpërblim.
Shpërblimi im është vetëm te Zoti i
botërave.

166. A, prej të gjitha krijesave ju i keni
zgjedhur meshkujt (për marrëdhënie
seksuale)?

167. Dhe i lini anash gratë tuaja të cilat
Zoti juaj i ka krijuar për ju? Jo, por ju
jeni njerëz që i kanë kaluar të gjithë
kufijtë (e natyrës njerëzore).

168. Ata thanë: O Lut, nëse nuk do të
heqësh dorë (nga predikim i tillë), ti me
siguri do të jesh i dëbuar.

169. Ai tha: Me të vërtetë, unë e urrej
praktikën tuaj.

170. O Zoti im, më shpëto mua edhe
familjen time nga kjo praktikë e tyre.

171. Pra, Ne e kemi shpëtuar atë dhe
familjen e tij, të gjithë ata,

172. Pos një plake që ishte ndër ata të
cilët mbeten mbrapa.
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173. Mandej, Ne i kemi shkatërruar të
tjerët.

174. Dhe Ne kemi lëshuar mbi ata një
shi (guri), dhe ai shi që ra mbi ata që
ishin alarmuar ishte i keq.

175. Në Këtë ngjarje, me të vërtetë, ka
një Shenjë, por shumica prej tyre nuk e
pranojnë besimin.

176.  Dhe vër tet ,  Zot i  yt  është  i
Plotëfuqishëm dhe i Mëshirshëm.

177. Populli i (Ejkës) gjithashtu i ka
refuzuar Profetët,11 

178. Kur Shuejbi u tha atyre: A nuk i
frikësoheni Allahut?

179. Vërtet, unë erdha te ju si një Profet
i besueshëm.

180. Pra, frikësohuni prej Allahut dhe
më dëgjoni.

181. Dhe për këtë nuk kërkoj ndonjë
shpërblim prej jush. Shpërblimi im
është te Zoti i botërave.

182. Jepuni njerëzve gjërat duke i matur
saktësisht dhe mos u bëni ndër ata që u
bëjnë dëm të tjerëve,

11 Populli i pyllit është emri i dytë i popullit të Shuejbit.

�
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183. Dhe matni me peshore të saktë, 

184. Dhe mos ua jepni mangut njerëzve
gjërat e tyre, as mos ecni nëpër tokë
duke krijuar çrregullim.

185. Dhe frikësohuni Atij që ju ka
krijuar dhe të parët.

186. Ata thanë: Ti je vetëm një njeri i
magjepsur,

187. Dhe ti je vetëm një person i
vdekshëm si ne, dhe ne të konsiderojmë
ty si një gënjeshtar.

188. Pra, lëshoje një pjesë të qiellit mbi
ne, nëse je i vërtetë.12 

189. Ai tha: Zoti im e di mirë çka bëni
ju.

190. Pra, ata e refuzuan atë. Atëherë
ndëshkimi i ditës së reve të dendura i
zuri ata. Pa dyshim, ai ishte ndëshkimi i
një dite të tmerrshme.

191. Në këtë ngjarje, me të vërtetë, ka
një Shenjë (mësim), por shumica prej
tyre nuk e pranojnë besimin.

192. Dhe, vër tet ,  Zot i  yt është i
Plotfuqishëm dhe i Mëshirshëm.

12 Shprehja një pjesë e qiellit referon ndëshkimin qiellor.
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193. Dhe me të vërtetë ky Kuran është
zbritur prej Zotit të të gjitha botërave. 

194. Atë e zbriti Shpirti i Besueshëm
(xhibraili).13 

195. Mbi zemrën tënde që të jesh një
alarmues,

196. Në gjuhën e qartë arabe.

197. Dhe ky (Kurani), më të vërtetë,
është përmendur edhe në Skriptet e
popujve të parë.14 

198. A nuk është e mjaftueshme kjo
Shenjë që edhe dijetarët prej Bijëve të
Israelit e kuptojnë (se ky Kuran erdhi
sipas Profecive të Biblës)?

199. Dhe po ta zbrisnim Ne këtë
(Kuran) mbi një axhami (jo arab),

200. Dhe ai u recitonte atyre, prapë ata
kurrsesi nuk do ta kishin pranuar.15 

201.  Kështu Ne e  kemi ngul i tur
mosbesimin në zemrat e fajtorëve.

202. Ata nuk do ta besojnë, derisa të

13 Fjala Ruh (shpirt) në këtë ajet e referon engjëllin, Xhibrailin, që e solli diktimin e Kuranit.
14 Se e kuptojnë edhe dijetarë jehudë këtë realitet që Profeti Muhammed dhe Kurani janë sipas
profecive të dhëna në Tevrat.
15 D.m.th ne jemi arabë e ky është axhami, andaj s'mund ta pranojmë.
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shohin ndëshkimin e tmerrshëm,

203. Pra, ai ndëshkim do t'u vijë befas
kur ata do të jenë të pakujdesshëm ndaj
tij.

204. Dhe ata do të thonë: A do të na
jepet afat?

205. Si! A, këta e kërkonin me ngut
ndëshkiminTonë?

206. A nuk beson ti se nëse u lejojmë të
kënaqen vite ne radhë;

207. Mandej, t'u vijë ndëshkimi rreth të
cilit u alarmuan.

208. Atëherë gjithçka që u kemi dhënë
atyre, s'mund ta largojë ndëshkimin
(prej tyre).

209 .  Dhe  Ne  kur rë  nuk i  kemi
shkatërruar banorët e një vendi, e të mos
ki sh in  a rdhur  t ek  a t a  a l a rmues
(profetët).

210. Kjo është vetëm një këshillë dhe
Ne aspak nuk jemi të padrejtë.

211. Dhe djajtë nuk e kanë zbritur këtë
Kuran.

212. As kjo nuk është e mundshme për
ta e as s'kanë fuqi ta përpilojnë atë.

�
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213. Vërtet, ata janë të penguar që ta
dëgjojnë (Fjalën Hyjnore) 

214. Pra, mos thirr asnjë Zot përveç
Allahut, përndryshe do të bëhesh njëri
prej të dënuarve,

215. Dhe alarmoji farefiset e të afërmit.

216. Dhe uli krahët tënd të mëshirës për
ata besimtarë të cilët të ndjekin ty. 

217. Pra, nëse ata të kundërshtojnë ty,
thuaju: Unë jam larg prej veprave tuaja.

218. Dhe duhet të kesh mbështetje
vetëm në Qenien e Fuqishme e të
Mëshirshme (Allah). 

219. Që të sheh ty kur qëndron ti (i
vetëmuar) për t'u falur,

220. Dhe që e sheh edhe shqetësimin
tënd në mesin e atyre që bëjnë sexhde
(para Allahut).16 

221. Ai (Allah), pa dyshim, është i
Gjithëdëgjueshëm dhe i Gjithëdijshëm.
 
222. A t'ju informoj unë se mbi kë po
zbresin djajtë?

223. Ata po zbresin mbi çdo mëkatar

16 Fjala është për es-habët e Profetit të Shenjtë.
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gënjeshtar.

224. Ata i vënë veshët e tyre për t'i
dëgjuar, dhe shumica prej tyre janë
gënjeshtarë.

225. Dhe përsa u përket poetëve, ata
ndiqen  prej  njerëzve  të humbur.

226. A nuk sheh ti se ata po bredhin pa
qëllim në çdo luginë,

227 .  Dhe  çka  thonë  a t a ,  nuk  e
praktikojnë atë?17 

228. Pos atyre (poetëve) të cilët e kanë
pranuar besimin dhe bëjnë vepra të
mira, dhe e kujtojnë shumë Allahun (në
vargjet e tyre), dhe e mbrojnë veten pasi
sillen padrejtësisht. Dhe mizorët së
shpejti do të marrin vesh se në  ç'vendi
do të kthehen ata.

17 Kjo është një karakteristikë e poetëve, se ata nuk veprojnë sipas asaj që thonë, mirëpo Profeti
i Shenjtë s'është poet. Ai vepron ashtu siç thotë ai.

�
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ta, Sinë. Këto janë ajetet e Kuranit
dhe Librit të qartë,1 

3. Këto ajete janë udhërrëfyese dhe lajm
i gëzueshëm për besimtarët,

4. Të cilët falin Namazin dhe e paguajnë
Zakatin dhe kanë besim të fortë në
Ahiret (e në ndodhitë e së ardhmes).

5. Përsa u përket atyre, që nuk e besojnë
Ahiretin, Ne ua kemi zbukuruar veprat e
tyre, pra ata po bredhin verbërisht.2 

6. Këta janë ata që do të kenë një
ndëshkim të pikëllueshëm, dhe do të
pësojnë humbje të mëdha në Ahiret.

7. Vërtet, ti e merr Kuranin nga Zoti i

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 94 ajete. Në Sure të mëparshme
ishte përmendur fakti se mësimet e poetëve nuk sjellin rezultate. Në këtë Sure flitet se Kurani
nuk është një përmbledhje poetike, por, përkundrazi, është një manifest i sukseseve dhe i
përparimit moral e shpirtëror të njeriut, dhe me anën e të cilit mund të krijohet revolucioni i
madh, nëse ndiqet ai. Po ashtu bëhet fjala se një ditë besimtarët e vërtetë do të triumfojnë.
1 Zoti i Pastër dhe i Dëgjueshëm e zbriti këtë Kuran.
2 Ajeti nuk do të thotë se Allahu ua zbukuron veprat e tyre të këqija, por kjo do të thotë se kur
njeriu e ndjek rrugën e shëmtuar, atëherë i jep ngushëllim vetes duke thënë se kjo është rruga e
mirë dhe e bukur. Ky është rezultat i veprave të njeriut.
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Urtë dhe i Ditur.

8. Kujtojeni (kohën) kur Musai i tha
familjes së vet: Unë pashë një zjarr3 dhe
n ga  a i  d o  t ë  s j e l l  n j ë  l a j m t ë
rëndësishëm për ju, ose do ta sjell për ju
një prush të ndezur që të ngroheni.

9. Pra, kur ai (Musa) iu afrua (atij
zjarri), ai u thirr: I Bekuar është Ai që
është në zjarr, dhe gjithashtu ai që është
përreth tij, dhe Allahu, Zoti i botërave,
është i Lavdrueshëm dhe i pastër,4 

10. O Musa, me të vërtetë, unë jam
Allah i Plotfuqishëm dhe i Mençur.

11. Hidhe shkopin tënd! Dhe kur ai e pa
se po lëvizte sikur të ishte një gjarpër, ai
(nga frika) u kthye dhe nuk shikoi
mbrapa, atëherë Ne i thamë: O Musa,
mos u frikëso! Vërtet, unë jam Ai në
praninë e të ci l i t  nuk fr ikësohen
Profetët;

12. Mirëpo kush bën padrejtësi dhe
pastaj e zëvendëson atë me të mirën, ta
dijë se Unë i fal shumë mëkatet dhe Jam
i Mëshirshëm.

13. Dhe fute dorën tënde në xhepin

3 Fjala është për atë vizion (keshf) që e pa Musai gjatë udhëtimit. Zjarri këtu simbolizon
dashurinë e Zotit.
4 Edhe kjo tregon se ai ishte një vizion, sepse Zoti nuk është ajo qenie që kufizohet e të jetë në
zjarr.
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tënd, ajo do të dalë e bardhë pa ndonjë
sëmundje. Kjo është një ndër ato nëntë
shenjat5  që u shfaqen para Faraonit e
para popullit të tij, sepse ata janë një
popull rebel.

14. Por ata, kur u erdhen Shenjat Tona
dritëdhënëse, thanë: Kjo është magjia e
hapët.

1 5 .  D h e  a t a  i  p ë r gë n j e s h t r u a n
padrejtësisht dhe me arrogancë, kurse
zemrat e tyre e realizonin vërtetësinë e
tyre (se janë prej Zotit). Vëreni, pra, sa i
keq ishte  përfundimi i atyre, të cilët
ishin të korruptuar!

16. Dhe Ne i kemi dhënë dije Daudit6

dhe Sulejmanit, dhe ata thanë: Të gjitha
lavdërimet i takojnë Allahut i cili na
lartësoi neve mbi shumë robë të Tij
besimtarë.

17. Dhe Sulejmani u bë trashëgimtar i
Daudit. Dhe ai tha: O ju njerëz, neve na
është mësuar gjuha e zogjve,7  dhe na
janë dhuruar gjitha gjërat e nevojshme.
Kjo është, pa dyshim, mirësia e hapur e
Zotit.

�

5 Nëntë shenjat (mrekullitë) e Musait janë: 1. Shenja e shkopit; 2. e dorës së bardhë; 
3. e morrave; 4. e bretkocave; 5. e karkalecave; 6. e gjakut; 7. e detit ku u mbyt Faraoni dhe
paria e tij; 8. e thatësirës dhe 9. e shkatërrimit të pemëve.
6 Daudi ka qenë luftëtar i madh dhe burrështeti. Ai ishte themeluesi i mbretërisë hibrike.
7 Ne edhe më parë kemi shkruar se fjala Zog në Kuran përdoret edhe për persona të devotshëm,
të dëlirë e të përshpirtshëm. Po ashtu mund të themi se ai i përdorte zogjtë për të përcjellë 
ndonjë mesazh nga një vend në vendin tjetër, ashtu si bënin njerëzit në të kaluarën. Jetëshkrimi 
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18. Dhe një herë u tubuan rreshtazi para
Sulejmanit ushtritë e tij të përbëra prej
Xhinëve,8  prej njerëzve dhe prej zogjve
(dhe u urdhëruan të marshojnë).

i Hazret Sulejmanit a.s. i përmendur në Kuran hedh dritë mbi disa fakte e vërtetësi. Mirëpo,
shumë komentatorë dhe dijetarë e shndërruan atë në mite dhe në fikcione. Kurani e përdor një
terminologji shumë të thjeshtë, që njerëzit të kuptojnë të vërtetën. Hazret Sulejmani a.s. ishte
një sundimtar i fuqishëm dhe kishte një ushtri të fortë. Po ashtu kishte prodhuar barka dhe anije
të shpejta që lundronin me forcën e erës, prandaj Kurani thotë se ne ia kishim nënshtruar erën.
Disa komentatorë e kanë paraqitur një pikturë të tmerrshshme dhe ata Kuranin e kanë
shndërruar në një përmbledhje tregimesh fëmijënore. Ata thonë se H.Sulejmani fliste gjuhën e
zogjve dhe disa zogj punonin në mbretërinë e tij. Kishte një qilim që fluturonte në hapësirë etj.
Shtrohet pyetja se nëse H. Sulejmnai dinte gjuhën e zogjve a të insekteve, atëherë a dinin edhe
zogjtë gjuhën e njerëzve? Nëse themi se po, atëherë çfarë dallimi mbeti midis profetit dhe
zogut apo insektit?  Po edhe buburreca (Naml) foli: Hyjni në vendbanimet tuaja! Vetë fjala
vendbanim tregon qartë se fjala është për njerëzit e jo për buburrecat, sepse për buburrecat nuk
përdoret fjala vendbanim. Kjo do të thotë se H. Sulemani e dinte edhe gjuhën e insekteve!
Mbani mend se fjala Tair (Zog) përdoret për njerëzit e devotshëm e të përshpirtshëm; fjala xhin
përdoret për malësorët e për njerëz të fuqishëm e të mëdhenj, ndërsa Namli (bubërreca) ishte
emri i një kabile që banonte në rrugë Damaskus-Hixhaz. Përsa i përket fjalës Hud-Hud (është
një zog i vogël dhe i brishtë), ky ishte një emër i zakonshëm dhe ishte i përhapur te bijtë e
Ismailit. Përdoret edhe sot. Ky ishte një emër i një gjenerali i një brigade në ushtrinë e H.
Sulejmanit a.s. (Shikoni Enciklopedik Çifut) Edhe në kohën tonë disa brigada pagëzohen me
emra të zogjve dhe të shtazëve, siç p.sh. Shqiponjë, Huti e Elefanti etj. Pra, kjo është një dukuri
e përgjithshme në botë. Historia e dëshmon dhe e vërteton këtë. Fatkeqësisht, njerëzit këta
emra i morën në dukje dhe trilluan tregime e fikcione.
Ne e kemi përmendur këtë fakt se Hazret Sulejmani a.s. kishte formuar një ushtri të fortë.
Hud-Hudi ishte një gjeneral i një brigade a batalioni që ishte shumë i shpejtë dhe i shkathët.
Pra, ai shkoi në periferi për të mbledhur informata. Por kur nuk erdhi në kohë, H. Sulejmani u
shqetësua se mos është zënë prej armiqve. Atë moment doli ai dhe i tregoi H. Sulejmanit se e
ka zbuluar një shtet, të cilin e qeveris një femër. Kurani e ruan historinë e H. Daudit a.s. dhe H.
Sulejmanit .a.s., prandaj nuk ka nevojë të trillohen tregime dhe përralla për t'i shpjeguar ajetet e
Kuranit. Pa dyshim, Kurani vetë e komenton veten, vetëm se ka nevojë ta studiosh mirë
Kuranin. Sipas Kuranit, xhinët nuk janë ndonjë krijesë e padukshme, por janë njerëz të
kategorive të ndryshme. Kurani në shumë vende flet me një gjuhë alegorike dhe me parabola,
që i japin një stil dhe një bukuri të rrallë. Shumë komentuesë kanë shkruar se ushtarët e
H.Sulejmanit a.s. ia sollën atij sa çel e mbyll sytë fronin e saj. Ata shkuan larg qëllimit të
Kuranit. Hazret Sulejmani ishte një profet i Zotit dhe ua përcillte mesazhin dhe predikimin se
Allahu është Një. Kur ai mori vesh se mbretëresha Saba është idhujtare - e adhuronte diellin, H.
Sulejmani për t'i dhënë asaj një argument për ekzistencën e Zotit Një porositi të ndërtohet një
fron si ai i Sabasë. Mirëpo, dyshemen e pallatit e shtroi me pllaka qelqi dhe nën to rridhte ujë. 
E thirri mbretëreshën Saba dhe kur ajo hyri në pallat, dyshemen e konsideroi ujin dhe filloi ta
mbledhë fustanin nga kërcinjt e saj. Ajo krenohej për fronin e vet se është unik. Hazret 
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19. Derisa kur arritën ata deri te Lugina
e Namlit,9  një namlase tha: O banorët e
Namlit, hyni në shtëpitë tuaja, që të mos
ju shkelë nga padija Sulejmani dhe
ushtritë e tij.10 

20. Dhe Sulejmani duke dëgjuar fjalët e
saj, buzëqeshi, dhe tha: O Zoti im, më
mundëso që të të falënderoj Ty për
shkak të asaj mirësie që bëre Ti ndaj
meje e ndaj prindërve të mi dhe që të
bëj ato vepra të mira të cilat i pëlqen Ti,
dhe me mëshirën Tënde më fut në
mesin e robëve Tu të vërtetë!

Sulejmani a.s. i dha një mësim se unik është vetë Zoti. Ai i tregoi se siç je mashtruar duke mos
menduar se janë pllaka qelqi nën të cilave rrjedh ujë, ashtu kur njeriu vrapon mbas fenomeneve
të dukshme dhe nuk thellohet në brendinë e tyre, ai kurrë nuk mund të gjejë të vërtetën dhe
realitetin.  Pra, edhe mbas diellit është fshehur ajo qenie që është Krijuesi absolut dhe që e
kontrollon diellin. Atëherë mbretëresha e kuptoi realitetin dhe u bind dhe tha: E besoj Zotin
Një. Hazreti Sulejmani nuk ishte një mbret tiran dhe mizor. Ai as nuk lakmonte pasurinë as
pushtetin. Po çfarë të drejte ka një profet i Zotit t'i invadojë popuj të tjerë? Hazreti Sulejmani
nuk e pranoi dhuratën e mbretëreshës Saba, sepse ai nuk ishte si mbretërit e tjerë që i lakmojnë
paratë. As ai nuk i kërcënoi se do ta invadojë pushtetin tënd. E vërteta qëndron në faktin se
rebelët pas vdekjes së Hazret Daudit a.s. u ngritën këmbë dhe krijuan çrregullime në rajon.
Hazret Sulejmani filloi të ndërtojë paqen në tërë atë territor. Kur është gjendje lufte dhe rebelët
u japin ndihmë armiqve, atëherë mbytja dhe dënimi i tyre bëhet i domosdoshëm. Ashtu veproi
Hazret Sulejmani a.s. Ai ishte territori i babait të tij, andej ai filloi t'i invadojë rebelët. Pra, ai i
dërgoi një mesazh mbretëreshës se unë nuk dua të derdh gjak, por me anë të një marrëveshjeje
të paqes kërkoj vetëm dorëzaninë për krijimin e paqes në atë territor.
8 Xhinët (xhindët) këtu referojnë fiset malore e të egra. Këto tri fjalë - xhinë, insë dhe tair
(zog),  përfaqësojnë tri degë të ushtrisë së Sulejmanit. Fjala tair  mund të aplikohet edhe për
kuajt e Sulejmanit (Lane dhe Lisan).
9 Namal është një luginë që gjendet në bregdetin e Jerusalemit, nja një qind mile poshtë
Shamit. Populli që banonte aty. Nuk është fjala për buburrecat, siç mendojnë disa komentatorë.
Po të ishte fjala për buburrecat, Kurani nuk përdorte fjalën hyni që përdoret vetëm për njerëz, e
as fjalën shtëpi që gjithashtu përdoret për njerëz. Në kohën e Sulejmanit ky vend ishte
vendbanimi i arabëve dhe arabët, sipas traditave të tyre, i pagëzonin fiset e tyre me emra të
kafshëve si Benu Esad (luan), Benu Kelb (qen), Beni Namal (buburrecë) etj.
10 Ajeti tregon se Sulejmani dhe ushtarët e tij  patën një famë e një emër të mirë.
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21. Dhe ai u bëri inspektim zogjve dhe
tha: Çka kam që s'e shoh Hud-hudin? A
mungon ai qëllimisht?11 

22. Unë me siguri do ta dënoj atë me
një ndëshkim të ashpër. Ose unë do ta
ther atë, ose ai duhet të më sjellë ndonjë
arsye të qartë (për mungesën e tij),

23. Ai (Sulejmani) nuk qëndroi gjatë
kur erdhi ai (Hud-hudi) dhe tha: Unë e
zbulova diçka që nuk e dini ju dhe unë
të kam sjellë ty një lajm të sigurt nga
Sabai,12 

24. Vërtet, unë e pashë një grua, e cila
qeveris mbi tërë popullin e Sabait,13 dhe
e cila është dhuruar me të gjitha gjërat e
nevojshme dhe e cila ka një fron të
fuqishëm;

25. Unë e pashë atë dhe popullin e saj
duke i bërë sexhde diellit,14  në vend të
Al lahut ,  dhe  Shej tan i  ua  ki sh te
zbukuruar veprat e tyre, dhe kështu i
pengoi ata nga rruga e drejtë, prandaj
ata nuk i drejtohen rrugës së drejtë,

11 Sulejmani kur u bëri inspektim ushtarëve të tij, mungonte Hud-Hudin, një oficer shteti.
Hud-Hudi ishte emër i zakonshëm në atë kohë. Ky është edhe emri i një zogu, andaj shumë
komentatorë kanë menduar se është fjalë për atë zog. Historia na tregon se disa mbretër kanë
pasur këtë emër. Edhe djali i Ismailit ka pasur këtë emër. Po ashtu edhe konteksti na tregon
qartazi se fjala është për ndonjë oficer a personalitet të shquar e jo për zog, sepse është e
pabesueshme që Sulejmani, sundimtar i fuqishëm, të zemërohet aq shumë me një zog të vogël
sa të bëjë përgatitje për t'i dhënë dënim.
12 Edhe ky ajet tregon se Hud-Hudi ishte një oficer i dërguar për një mision special.
13 Fjala është për mbretëreshën e Sibës, Belkisë.
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26. Dhe (shejtani i ngacmoi) të mos i
bëjnë sexhde Allahut, kurse Allahu
është Ai që paraqet në dritë atë që është
e fshehur në qiej e në tokë, dhe që e di
çka fshihni ju (prej planeve tuaja) dhe
çka zbuloni ju.

27. Allahu është Ai, s'ka Zot tjetër
përveç Atij. Ai është Zoti i Fronit të
Madhërishëm.

28. Sulejmani tha: Ne do ta shohim se a
ke folur  të  vër te tën ose j e  ndër
gënjeshtarët;

29. Shko ti me këtë letrën time dhe
paraqit tek ata, mandej rri larg tyre dhe
shiko se çfarë përgjigje do të  japin ata. 

30. (Duke e parë atë letër) Mbretëresha
tha: O oborrtarët e mi! Më erdhi një
letër e ndershme;

31. Kjo është nga ana e Sulejmanit dhe
ka këtë përmbajtje: Në emër të Allahut
Rahman dhe Rahim,

32. Mos u sillni tiranisht ndaj meje dhe
ejani tek unë me bindje të plotë!

33. Ajo tha: O oborrtarë! Këshillomëni
lidhur me këtë çështje timen, sepse unë
kurrë nuk vendos lidhur me ndonjë
çështje, derisa të mos më këshilloni ju!

�
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34. Ata iu përgjigjën: Ne jemi të
fuqishëm dhe luftëtarë të rreptë, por
puna është në dorën tënde, pra mendo ti
se çfarë urdhëri do të na japësh neve!

35. Ajo tha: Vërtet, sundimtarët kur
hynë në ndonjë vend, e shkatërrojnë atë
dhe i çnderojnë njerëzit e ndershëm të
atij vendi. Dhe kështu ata veprojnë.

36. Dhe unë kam vendosur që t'u dërgoj
një dhuratë dhe mandej do të pres se
ç f a r ë  p ë r g j i g j e  d o  t ë  s j e l l i n
dhuratëpërcjellësit (e mi).15 

37. Pra, kur (i dërguari i Mbretëreshës)
erdhi te Sulejmani, ai (Sulejmani) tha:
A doni  të  më ndihmoni  mua me
pasurinë tuaj? Ta dini se çka më ka
dhuruar Allahu është më e mirë se ajo
që Ai ju ka dhuruar juve. Jo, sa duket,
ju po krenoheni me dhuratën tuaj,16

 
38. Kthehu (O Hud-Hud) tek ata, dhe ne
me siguri do të vijmë tek ata me ato
ushtri, të cilave ata nuk do të mund t'u
bëjnë ballë e as rezistencë, dhe ne do t'i
dëbojmë ata  nga vendi  i  tyre ,  të
nënshtruar e të poshtëruar!

39. Ai (Sulejmani) tha: O oborrtarë, cili
prej jush do ta sjellë para meje fronin e

15 Aso kohe ishte zakon që mbretërit u dërgonin dhurata si ryshfet mbretërve të fuqishëm.
16 Sulejmani, me sa duket, u ofendua shumë nga sjelljet e Belkisës dhe ai mendoi se ajo e
konsideroi një njeri të pamoralshëm.
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saj, para se të vijnë ata tek unë të
bindur?

40. Një kryetar i fuqishëm prej popujve
malorë tha: Unë do ta sjell atë para teje,
para se të lëvizni nga ky vend; dhe pa
dyshim unë për këtë e zotëroj fuqinë
dhe unë jam i besueshëm.

41. Ai njeri që e kishte dijen e Librit
(Hyjnor) tha: Unë do ta sjell para teje,
para se të kthehet tek ti pararoja jote.
Dhe kur ai (Sulejman) e pa atë para
vetes,  tha: Kjo erdhi nga mirësia e Zotit
tim, që Ai të më provojë se a do të jem
mirënjohës ose mosmirënjohës. Dhe
kush falenderon (del mirënjohës) e
falënderon për të mirën e vet, por kush
del mosmirënjohës, vërtet, Zoti im është
i Vetëmjaftueshëm dhe i Njerëzishëm.

42. Ai (Sulejmani) tha: Përgatisni një
fron aq të bukur sa që para atij t'i duket
asaj i thjeshtë dhe i rëndomtë froni i saj,
që të shohim ne se a e ndjek rrugën e
drejtë apo bëhet ndër ata të cilët nuk e
ndjekin rrugën e drejtë.17 

43. Dhe kur erdhi ajo, asaj i thanë: A
froni yt i ngjan këtij? Ajo u përgjigj: Me
sa duket është si ky, dhe neve na është
dhënë dija para kësaj, dhe ne gjithashtu
jemi të bindur.
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17 Sulejmani dha urdhër të ndërtohet një fron shumë më i bukur se ai i Belkisës që ajo ta
kuptojë suprioritetin tonë dhe ta kuptojë fuqinë e Sulejmanit.
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44. Dhe ai (Sulejmani) e ndaloi atë
(Mbretëreshë) të adhurojë dikë tjetër
pos Allahut; sepse ajo ishte prej popullit
mosbesimtar.

45. Asaj iu tha: Hyn në pallat. Dhe kur
ajo e pa atë pallat, e konsideroi atë si
ujë të thellë dhe e përvolli fustanin nga
kërcinjt.18  Atëherë Sulejmani tha: Ky
është një pallat i shtruar me pllaka qelqi.
Ajo tha: O Zoti im, unë, pa dyshim, e
kam tepruar ndaj vetes sime dhe unë
bashkë me Sulejmanin i  bindem
Allahut, Zotit të botërave.

46. Dhe te populli Thamud Ne kemi
dërguar vëllain e tyre Salihun i cili tha:
Adhurojeni Allahun. Dhe ata menjëherë
pas dëgjimit u ndanë në dy grupe që
grindeshin në mes veti.

47. Ai (Salihu) tha: O populli im, përse
po e kërkoni me ngutësi të keqen para
se të vijë e mira? Përse nuk po kërkoni
falje prej Allahut që të mëshiroheni ju?

48.  Ata thanë: O Sal ih,  sa  kemi

�

18 Kashaf en sakejha është idomë e njohur në gjuhën arabe që do të thotë: të bësh përgatitje për
t'u ballafaqur me vështirësi. Kashafa en sakejha do të thotë: 1. Ai i zhveshi kërcinjt e saj, 2. Ai
u bë gati për t'u ballafaqur me situatën (Lane dhe Lisan). Sulejmani donte që ajo të largohet nga
adhurimi i idhujve dhe të pranojë fenë e vërtetë e të ketë besim në një Zot. Për këtë Sulejmani
ndërtoi një pallat të bukur e në hyrje të tij ai shtroi pllaka qelqi poshtë të cilave rridhte ujë. Dhe
kur e thirri Belkisën në atë pallat, ajo me të hyrë brenda i zhveshi kërcinjtë se qelqin e
konsideroi ujë. Qëllimi i kësaj ishte që ai t'i tregojë asaj se mbas planeteve qiellorë, të cilët i
adhuronte ajo, qëndron ekzistenca e Zotit që i kontrollon ata. Mbretëresha e kuptoi realitetin
dhe iu bind Allahut.
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menduar ne, ty dhe ndjekësit e tu i
konsiderojmë ogurzi. Ai tha: Shkaku i
vërtetë i fatkeqësisë suaj është tek
Allahu, por ju jeni një popull që jeni
futur në sprovë.

49. Dhe në qytetin (e tij) ishte një grup i
përbërë prej nëntë personave të cilët
bënin çrregulime nëpër vend dhe nuk
bënin reforma.

50. Ata thanë: Përbetohuni në emër të
Allahut se ne doemos do ta sulmojmë
atë dhe familjen e tij natën, dhe mandej
trashëgimtarëve të tij do t'u themi: Ne
nuk jemi dëshmitarë të shkatërrimit të
familjes së tij dhe pa dyshim ne jemi të
vërtetë.

51. Dhe ata kanë bërë një plan, dhe edhe
Ne kemi bërë një plan, mirëpo ata s'e
dinin.

52. Pra, vështro si ishte përfundimi i
planit  të  tyre! Vërtet ,  Ne i  kemi
shkatërruar tërësisht të gjithë ata dhe
popullin e tyre.

53. Më tutje, vështro, këto janë shtëpitë
e tyre që janë të rrënuara për shkak të
mizorisë së tyre. Në këtë ngjarje, me të
vërtetë, ka një Shenjë për njerëzit e
ditur.

54. Dhe Ne i kemi shpëtuar ata që e
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kanë  p ranua r  bes imin  dhe  që  i
frikësoheshin Zotit.

55. Dhe Ne e kemi dërguar Lutin si një
Profet, kur ai i tha popullit të vet: A
bëni ju vepra të ndyta, kurse ju e dini
(se është një vepër e turpshme)?

56. A shkoni për marrëdhënie seksuale
te meshkujt në vend të grave?  Vërtet ju
jeni një popull injorant.

57. Mirëpo, e vetmja përgj igje e
popullit të tij  ishte se ata thanë: O
popull, dëbojeni familjen e Lutit prej
qytetit tuaj, sepse këta e konsiderojnë
veten të dëlirë.

58. Pra, Ne e kemi shpëtuar atë dhe
familjen e tij, pos gruas së tij; Ne e
kemi vendosur që të mbetet ndër të
dënuarit.

59. Dhe Ne e kemi lëshuar mbi ta një
shi. Pra, sa i keq është ai shi që lëshohet
mbi ata të cilëve u jepet vërejtje!

60. Thuaj:  Të gjitha lavdërimet i
takojnë Allahut, dhe qoftë paqe mbi ata
robët e Tij, të cilët Ai i ka zgjedhur. A
është më i  mirë Allahu apo ata (idhujt)
të cilët ata i shoqërojnë Atij?
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�61. (Ose tregoni) Kush i ka krijuar qiejt
e tokën dhe kush e zbriti për ju ujin nga
retë, mandej me anë të këtij uji Ne kemi
lulëzur pemishte të bukura? Ju s'mund t'i
mbini pemët e atyre kopshteve. A ka
ndonjë Zot tjetër përveç Allahut? Jo, por
këta (mosbesimtarët) janë ai popull që i
shoqërojnë partnerë Allahut.19 

62. (Ose tregoni) Kush e bëri tokën
vend qëndrimi, dhe nëpër të bëri të
rrjedhin lumenjt dhe i krijoi malet për ta
përforcuar atë, dhe e bëri një pengesë
midis dy deteve (njëri është i ëmbël dhe
tjetri është i njelmët)! A ka ndonjë Zot
tjetër përveç Allahut? Jo, por shumica
prej tyre nuk e kuptojnë.

63. (Ose tregoni) Kush i jep përgjigje
thirrjes së personit të mjerë kur ai e
thërret  Atë,  dhe i  largon prej  t i j
(mjerimin), dhe ju (lutësit) bën juve
pasardhës nëpër tokë? A ka ndonjë Zot
tjetër pos Allahut? Mirëpo, ju aspak
s'këshilloheni.

64. (Ose tregoni) Kush ju drejton në
errësirat e thella të tokës e të detit, dhe

19 Këtu jepen disa argumente të pathyeshme rreth ekzistencës së Zotit.
20 Fjala Rih (erë) kur përdoret në numrin shumës, referon bekimet hyjnore, dhe kur përdoret në
numrin njëjës, referon ndëshkimin hyjnor (17:70; 54:20; 69:7).

KAP XX
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Kush dërgon erërat20  si lajm i gëzuar
para mëshirës (shiut) së Tij? Pra, a ka
ndonjë Zot pos Allahut? I Lartë është
Allahu mbi ata, të cilët i shoqërojnë
Atij.

65. (Ose tregoni) Kush e fillon krijimin,
dhe mandej e vazhdon atë proces, dhe
kush ju furnizon nga qiejt e nga toka?
Pra, a ka ndonjë Zot tjetër pos Allahut?
Thuaju: Paraqiteni argumentin tuaj të
prerë, nëse jeni të vërtetë!

66. Thuaj: Askush prej krijesave që
ekzistojnë në qiell e në tokë, s'e di të
fshehtën përveç Allahut; dhe askush
prej tyre s'e di se kur do të ringjallen?

67. Por, në realitet, dija e tyre rreth
Ahiretit ka marrë fund, bile ata janë në
dyshim rreth tij; bile janë të verbër
lidhur me të (Ahiretin).

68. Dhe mosbesimtarët thanë: Qysh! kur
ne dhe etërit tanë do të bëhemi pluhur, a
thua do të ringjallemi prapë!

69. Ne, me të vërtetë, u premtuam edhe
më parë, ne dhe etërit tanë! Këto janë
vetëm tregime të të parëve (që kurrë nuk
do të realizohen).

70. Thuaju: Udhëtoni nëpër tokë dhe
vëreni se sa i keq ishte përfundimi i
fajtorëve!
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71. Dhe ti mos u pikëllo aspak për ta, as
mos e ngushto veten për shkak të
planeve të  tyre.

72. Dhe ata thanë: Kur do të plotësohet
ky premtim, nëse jeni të vërtetë?

73. Thuaju: Mund të ndodhë që një
pjesë e atij ndëshkimi, për të cilin ju po
nguteni, është duke ju rrethuar.

74 .  Dhe ,  vër te t ,  Zot i  yt  është  i
Mëshirshëm ndaj njerëzimit, mirëpo
shumica prej tyre nuk dalin mirënjohës.

75. Dhe, vërtet, Zoti yt e di atë çka e
mbajnë të fshehtë në krahërorët e tyre
dhe atë që e zbulojnë.

76. Dhe asgjë nuk është e fshehur në
qiej e në tokë që të mos jetë e shkruar
në një Libër të qartë.

77. Vërtet, Ky Kuran u shpjegon Bijëve
të Israelit ato gjëra për të cilat ata
diferencohen.

78. Dhe, vërtet, ai është një udhërrëfyes
dhe një mëshirë për besimtarët.

79. Vërtet, Zoti yt do të gjykojë midis
tyre (Israelianëve) me anë të urtësisë së
Vet (me anë të Kuranit), dhe Ai është i
Plotfuqishëm dhe i Gjithëdijshëm.
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80. Pra, duhet të kesh mbështetje vetëm
në Allah. Vërtet, ti je në realitet të
hapët.

81.  Vër tet ,  t i  s 'mund ta  bësh të
mundshme për  të  vdekuri t  që të
dëgjojnë e as për të shurdhët që ta
dëgjojnë thirrjen tënde, sidomos kur ata
të kthejnë shpinën.

82. Dhe ti s'mund t'i përudhësh të
verbërit, duke i nxjerrë nga paudhësia e
tyre .  T i  ve tëm mund të  bësh  të
mundshme për ata besimtarë që i
besojnë Shenjat Tona, dhe që edhe
praktikisht janë të bindur.

83. Dhe kur do të plotësohet profecia
rreth shkatërrimit të tyre, Ne do ta
nxjerrim nga toka një insekt (Murtaja,
Hivsi etj.) që do t'i kafshojë ata, për
shkak se njerëzit nuk i besonin Shenjat
Tona.

84. Dhe kujtojeni ditën kur Ne do të
tubojmë një grup prej çdo populli që i
përgënjeshtroi Shenjat Tona, dhe
mandej ata do të rreshtohen veç e veç
(Për llogaritje).

85. Derisa, kur ata do të prezantohen
para Tij, Ai (Zoti) do t'u thotë: A i keni
përgënjeshtruar Shenjat e Mia duke mos
i kuptuar e i ditur, apo tregoni se çfarë
plane bënit ju (kundër Islamit)?

�
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86. Dhe do të plotësohet paralajmërimi i
bërë kundër tyre për shkak të mizorive
të tyre, dhe ata s'do të flasin fare.21 

87. A nuk e kanë vërejtur se Ne e kemi
bërë natën që të pushojnë ata, dhe ditën
e kemi bërë dritëdhënëse? Në këtë, me
të vër tetë ,  ka  shumë Shenja  për
besimtarët.

88. Dhe kujtojeni ditën kur do t'i fryhet
Surit (trumbetit) dhe çdokush që është
në qiej e në tokë do të trembet,22   pos
atij për të cilin dëshiron Allahu (nuk
çohet me tmerr). Dhe të gjithë do të
vijnë të bindur para Zotit.

89. Dhe ti i sheh malet si të palëvizshme
e të qëndruara në një vend, kurse ato po
lëvizin si retë.  Kjo është vepër e
Allahut, i cili çdo gjë e ka krijuar të
përsosur. Vërtet, Ai është i vetëdijshëm
ndaj asaj që bëni ju.23 

90. Kush bën ndonjë vepër të mirë, do
të ketë shpërblim më të mirë se ajo, dhe
njerëzit e tillë do të ruhen nga tmerri (që
u përmend më lart) i asaj dite.

91. Dhe ata që do të paraqiten para Zotit

21 Nuk do të jenë në gjendje të paraqesin ndonjë argument në favor të tyre.
22 Kur do të vijë Kiameti.
23 Ajeti tregon se toka sillet, e jo dielli, siç mendojnë disa. Këtë pohim të Kuranit sot e vërteton
edhe shkenca moderne.
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me vepra të këqija, fytyrat e tyre do të
hidhen në Zjarr, dhe do t'u thuhet: A
nuk u shpërblyet ju, sipas veprave tuaja?

92. Thuaju: Unë jam urdhëruar vetëm ta
adhuroj Zotin e këtij Qyteti (Mekkë), të
cilin Ai e bëri të shenjtë, dhe çdo gjë i
takon Atij; dhe unë jam urdhëruar të
jem ndër ata që binden para Zotit,

93. Dhe ta recitoj Kuranin. Pra, kush e
gjen hidajetin duke e dëgjuar, ai e gjen
hidajetin për të mirën e vet; dhe kush
largohet nga rruga e drejtë duke e
dëgjuar atë, thuaji atij: Unë jam vetëm
një alarmues.

94. Dhe thuaju: Të gjitha Lavdërimet i
takojnë Allahut. Ai së shpejti do t'ju
tregojë Shenjat e Tij, kështu që do t'i
kuptoni. Dhe Zoti juaj aspak nuk është i
pavetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

�
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ta, Sinë, Mimë.1 

3. Këto janë ajetet e Librit të qartë. 

4. Ne për dobi të besimtarëve, do të
rrëfejmë para teje jetëshkrimin e vërtetë
të Musait e të Faraonit

5. Vërtet, Faraoni u soll me arrogancë
në vend dhe i ndau njerëzit në grupe; ai
u mundua ta dobësojë një grup prej tyre,
duke i vrarë bijtë e tyre dhe duke i
mbajtur të gjallë gratë e tyre. Me të
v ë r t e t ë ,  a i  i s h t e  n j e r i  p r e j
ngatërrestarëve.2  

6. Dhe Ne patëm dëshiruar që t'ua
t regojmë  favor in  a tyr e ,  t ë  c i lë t
konsideroheshin të dobët në vend, dhe
t'i bëjnë udëheqës dhe  trashëgimtarë (të
favoreve Tona),

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 89 ajete. Në Sure të mëparshme
është përmendur  premtimi për të shfaqur shenja hyjnore. Në këtë Sure duke i përmendur disa
nga ato shenja, jepet sqarimi i tyre, siç p.sh. përmendet kthimi i sërishëm i H. Muhammedit
s.a.v. në Mekka, prej ku ai emigroi, për shkak të persekutimeve të banorëve të Mekkës.
1 Zoti i Pastër, i Dëgjueshëm dhe i Madhëruar e zbriti këtë Kuran.
2 Faraoni ndiqte politikën përçaj e sundo.
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7. Dhe t'i stabilizojmë ata në vend, dhe
t'u tregojmë të dyve, Faraonit dhe
Hamanit, dhe ushtrive të tyre të dyve atë
për të cilën kanë pasur frikë.

8. Dhe Ne iu drejtuam nënës së Musait
me këtë diktim: Jepi gji atij (Musait)
dhe kur të kesh frikë lidhur me të,
atëherë hidhe atë në lumë dhe mos u
frikëso, as mos u pikëllo, sepse Ne do ta
kthejmë atë tek ti, dhe do ta bëjmë një
ndër Profetët. (Pra, nëna e Musait sipas
këtij diktimi e hodhi Musain në lumë).

9. Pra, një familje e Faraonit (sipas
planit të Zotit) e mori atë që të bëhet
armik i tyre dhe shkak i brengës (për
ta). Vërtet, Faraoni dhe Hamani dhe
ushtritë e tyre kanë qenë në gabim.3 

10. Dhe një grua4  e familjes së Faraonit
tha: Ky (një ditë) do të bëhet shkak i
lumturisë për ne dhe do të jetë ftohëtsia
e syve të mi dhe të tu. Mos e mbytni,
ndoshta një ditë ai  do të bëhet i
dob i shëm pë r  ne ,  o se  ne  do  t a
adoptojmë për djalë. Dhe ata nuk e
dinin realitetin.5 

11. Dhe zemra e nënës së Musait u lirua

3 Hamani ishte anëtar i oborrit të Faraonit. Ai ka qenë drejtor i thesarit të Faraonit dhe
udhëheqës suprem i ushtrisë së tij.
4 Thuhet se ajo ishte bija e Faraonit.
5 S'dinin realitetin se Zoti e vendosi atë djalë në shtëpinë e tyre për shkatërrimin e Faraonit e të
popullit të tij.
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nga brenga, dhe ajo ishte gati  ta
zbulonte tërë realitetin, po të mos ia
përforconim Ne zemrën asaj. Dhe këtë e
kemi  bë rë  që  a j o   t ë  j e t ë  ndë r
besimtaret.

12. Dhe ajo (nëna e Musait) i tha motrës
së tij: Gjurmoje atë. Pra, ajo e shikonte
prej  së largu, dhe ata (njerëzit  e
Faraonit) kanë qenë të pavetëdijshëm
(ndaj kësaj).

13. Dhe Ne edhe më parë e kishim
ndaluar për të dadot, pra ajo (motra e
Musait që vinte mbrapa) tha: A t'ju
tregoj rreth një familjeje që do të
kujdeset për të dhe që për të do të dalin
dashamirë të vërtetë?6 

14. Kështu Ne e kemi kthyer atë te nëna
e tij që të ftohen sytë e saj dhe që të mos
pikëllohet ajo, dhe që të kuptojë ajo se
premtimi i Allahut është i vërtetë. Por,
shumica (prej mosbesimtarëve) nuk e
kuptojnë.

15. Dhe kur ai arriti në moshën e tij të
pjekurisë dhe u përforcua, Ne i dhamë
urtësi dhe dituri dhe kështu Ne i
shpërblejmë ata, të cilët bëjnë vepra të
mira.

��

6 Si duket koshi ku ishte vendosur Musai, iu ndal bregut dhe motra e tij vinte mbrapa me
kujdes. E bija e Faraonit i thirri dadot, por ai (Musa) nuk e pranoi gjirin e tyre, e Zoti bëri plan
që ai të kthehet te nëna e vet.
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16. Dhe një ditë ai hyri në qytet kur
banorët e qyetit ishin të pakujdesshëm
(ishin duke fjetur në shtëpitë e tyre, në
kohën e pasdrekës ose në mesnatë) dhe
ai pa dy njerëz që ziheshin, njëri i
takonte fisit të tij, ndërsa tjetri fisit
armik. Dhe ai i cili i takonte fisit tij, e
thirri atë për ndihmë kundër atij që i
takonte fisit armik. Pra, Musai i dha
grusht dhe i shkaktoi vdekjen. Mandej,
Musai tha: Kjo është vepra e Shejtanit.
Vërtet, ai (shejtani) është armiku (i
besimtarëve) dhe devijuesi i hapët.7 

17. Pastaj, Musai bëri këtë lutje: O Zoti
im, unë kam bërë keq ndaj vetes sime,
pra Ti më fal mua! Pra, Ai (Zoti) e fali,
Ai fal shumë dhe është i Mëshirshëm.

18. Ai (Musa) tha: O Zoti im, për shkak
se Ti bëre favor ndaj meje, unë kurrë
nuk do t'i ndihmoj fajtorët.

19. Mandej, në kohën e mëngjesit ai
nga frika e armiqve doli duke vështruar
përreth, kur pa se ai që i kishte kërkuar
dje ndihmën e tij, e thërret atë (Musain)
për ndihmë. Musai i tha: Me të vërtetë ti
qenke njeri ngatërrestar i hapët!

20. Dhe kur ai (Musa) tentoi ta zërë atë
njeri që ishte armiku i të dyve, ai tha: O

7 Duke qenë i virtytshëm dhe i sjellshëm ndaj shokëve, ai rrinte i gatshëm t'u ndihmonte
njerëzve të dobët e të shtypur. Pra, kur e pa një israeli të varfër që kërkonte ndihmë prej tij, ai u
bë gati ta ndihmonte atë.
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Musa, a dëshiron ti t'më vrasësh, ashtu
siç e ke vrarë dje një person? Ti nuk
dëshiron tjetër vetëm të jesh tiran në
vend, dhe ti nuk dëshiron të jesh ndër
përmirësuesit!

21. Atë kohë nga pjesa e largët e qytetit
erdhi një njeri duke vrapuar dhe tha: O
Musa, me të vërtetë udhëheqësit e
vendit po bëjnë komplot kundër teje që
të të vrasin ty. Prandaj, dil nga qyteti,
vërtet, unë jam dashamir yti.

22. Pra, ai duke u frikësur e duke u
kujdesur doli nga ai vend. Atëherë ai e
bëri këtë lutje: O Zoti im, shpëtom nga
populli mizor!

23. Dhe kur ai u nis në drejtim të qytetit
Medjen, ai tha: Unë shpresoj se Zoti im
do të më udhëheqë drejt rrugës së
drejtë!

24. Dhe kur ai mbërriti te burimi i
Medjenit, aty gjeti një parti njerëzish që
i jepnin bagëtisë ujë dhe pak më larg
gjeti dy vajza që  qëndronin larg. Musai
u tha: Si është puna juaj? Ato iu
përgjigjen: Ne s'mund t'u japin ujë
kopeve tona, përderisa të  largohen
barinjtë e tjerë, dhe ati ynë është plak
(prandaj s'erdhi me ne).

25. Pra, ai u dha ujë kopeve të tyre.
Mandej ai iu drejtua një hijeje (ku u ul)

�
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dhe tha: O Zoti im, unë jam nevojtar për
çfarëdo të mire që Ti do të më japësh!

26. Dhe pak më vonë, një vajzë prej
atyre të dyjave erdhi e turpëruar tek ai.
Ajo i tha (Musait): Ati im po të thërret
ty që të të shpërblejë, se ti për hir tonë u
dhe ujë kopeve tona. Pra, kur ai (Musa)
erdhi tek ati i atyre, ia tregoi tërë
ngjarjen e tij, ai tha: Mos u frikëso, ti je
i shpëtuar nga populli mizor.

27. Atëherë, njëra prej atyre dy vajzave,
tha: O ati im, merre këtë si shërbëtor,
sepse njeriu më i mirë të cilin ti mund ta
marrësh është ai që është i fuqishëm dhe
i besueshëm.

28. Babai i tyre i tha Musait: Unë
dëshiroj të të martoj ty me njërën prej
këtyre dy bijave të mia me kusht që ti të
kalosh tetë vjet në shërbimin tim. Por
nëse ti i plotëson dhjetë vjet, kjo do të
jetë mirënjohja jote. Dhe unë nuk do të
të ngarkoj ty me ndonjë mundim dhe ti
do të më gjesh mua, në dashtë Allahu,
njeri ndër fisnikët.

29. Musai tha: Kjo u vendos midis meje
e teje. Cilindo afat prej këtyre afateve ta
plotësoj unë, nuk duhet të sil lem
padre j të s i sh t ;  dhe  Al l ahu  ësht ë
dëshmitar për atë që themi ne.

30. Dhe kur Musai e plotësoi afatin dhe

�
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u nis duke marrë me vete familjen e tij,
ai e pa një zjarr në drejtim të Malit Tur.
Ai i tha familjes së tij: prisni, unë e
pashë një zjarr, ndoshta do të sjell
ndonjë lajm nga zjarri ose ndonjë prush
nga zjarri që të ngroheni ju.

31. Dhe kur ai iu afrua atij zjarri, nga
ana e djathtë e luginës së bekuar dhe
afër një peme u thirr: O Musa, vërtet
unë jam Allah, Zoti i botërave;

32. Dhe hidhe shkopin tënd! Dhe kur ai
e pa (atë shkop) se lëvizte sikurse  është
një gjarpër, ai u kthye që të ikte dhe nuk
shikoi më mbrapa. Atëherë iu tha: O
Musa, dil përpara dhe mos u frikëso;
vërtet, ti je ndër ata të cilët janë të
siguruar,

33. Fute dorën tënde në xhepin tënd, ajo
do të dalë e bardhë pa ndonjë sëmundje,
dhe shtrëngoje për vete krahun tënd nga
frika. Pra, këto janë dy argumente (pos
argumenteve të tjera) të cilat janë prej
Zot i t  tënd për  Faraonin dhe për
udhëheqësit e tij. Vërtet, ata janë një
popull rebel.

34. Musai tha: O Zoti im, unë kam vrarë
një person të popullit të tij (Faraonit),
dhe unë kam frikë se ata do të më
vrasin.
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35. Dhe vëllai im,  Haruni, është më
orator se unë, ndaj dërgoje atë me mua
si një ndihmëtar që ai të verifikojë
vërtetësinë time. Unë kam frikë se ata
do të më përgënjeshtrojnë,

36. Zoti tha: Ne do ta përforcojmë
krahun tënd me anë të vëllait tënd dhe
Ne do t'ju japim fuqi (shenjë) ju të dyve.
Pra, me anë të shenjave Tona, ata të dy
(Faraoni dhe ushtritë e tij) nuk do të
mund t'ju afrohen.  Ju të dy dhe ata që
d o  t ' j u  n d j e k i n  d o  t ë  d a l i n
ngadhënjimtarë.

37. Dhe kur Musai erdhi te ata me
Shenjat Tona të qarta, ata thanë: Kjo
s'është gjë tjetër, pos një magji e trilluar,
dhe ne kurrë s'kemi dëgjuar një gjë të
tillë prej stërgjyshërve tanë.

38. Musai tha: Zoti im e njeh shumë
mirë atë që e sjell hidajetin prej Tij, dhe
a të  që  do  të  ke t ë  pë r fund im t ë
shkëlqyer. Vërtet, mizorët kurrë nuk
ngadhënjejnë.

39. Dhe Faraoni tha: O oborrtarë, unë
nuk e njoh për ju ndonjë Zot tjetër pos
vetes sime, O Haman, m'i piq tullat dhe
ndërtoje për mua një kullë8 që ta shoh
Zotin e Musait, sepse unë e konsideroj

�

8 Ajeti tregon se ata punonin në furrë tullash. Në Egjipt sundonte besimi se shpirtërat qiellorë
zbrisnin mbi godina të larta, andaj ata ndërtonin godina të larta. Dhe për këtë arsye Faraoni dha
urdhër të ndërtohet një observator i lartë që ta shohë Zotin e Musait.
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atë ndër gënjeshtarët. 

40. Dhe ai dhe ushtritë e tija u sollën me
arrogancë në vend pa ndonjë justifikim.
Dhe ata kanë menduar se kurrë nuk do
të kthehen te Ne.

41. Pra, Ne i kemi zënë atë dhe ushtritë
e tij dhe i kemi hedhur në det. Shihni,
pra ,  se  çfarë  ishte  përfundimi  i
mizorëve!

42. Dhe Ne i kemi bërë ata (ndjekësit e
Faraonit) udhëheqës, që i ftonin njerëzit
në drejtim të zjarrit, dhe në Ditën e
Kiametit ata nuk do të ndihmohen.

43. Dhe Ne e kemi shkruar mallkim për
ta në këtë botë, ndërsa në Ditën e
Kiametit ata do të jenë të përbuzur.

44. E pasi kemi shkatërruar popujt e
mëparshëm, i dhamë Musait librin,
mësimi i të cilit qe dritëdhënës për
njerëzit dhe qe udhëzim e mëshirë që të
këshillohen.

45.  Dhe t i  nuk ke qenë në anën
perëndimore të  Malit  Tur ,  kur  e
ngarkuam Musain  me de tyrën  e
Pr o f e t i zmi t ,  a s  s 'ke  q e në  n d ë r
dëshmitarët.

46. Por Ne (pas Musait) i kemi krijuar
shumë popuj, dhe iu zgjatë jeta  (i kanë

�
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harruar profetët dhe profecitë e tyre).
Dhe ti nuk banoje midis njerëzve të
Medjanit, që t'u recitoje atyre Ajetet
Tona, por jemi Ne që i dërgojmë
Profetët.

47. Dhe as s'ke qenë (me Musain) pranë
Malit Tur, kur Ne e kemi thirrur dhe i
kemi diktuar profecinë Tonë lidhur me
ty.9  Por, Ne të kemi dërguar ty si një
mëshirë  prej  Zot i t  tënd,  që t i  ta
alarmosh atë popull tek i cili para teje
s'kishte ardhur asnjë alarmues, që të
këshillohen ata.

48. Dhe mos të ndodhtë që ata, kur për
shkak të veprave të tyre t'i godasë
ndonjë fatkeqësi e papritur, të thonë: O
Zoti ynë, përse Ti s'ke dërguar ndonjë
Profet te ne që t'i pasonim urdhërat e
Tua dhe të bëheshim besimtarë?

49. Por tani, kur u erdhi e vërteta prej
Nesh, ata thanë: Pse nuk i është dhënë
(Muhammedit) mësim si i ishte dhënë
Musait? A nuk e kanë refuzuar atë
mësim, që më parë i  ishte dhënë
Musait? Ata patën thënë: Këta, Haruni
dhe Musai, janë dy magjistarë që i japin
ndihmë njëri-tjetrit. Dhe ata patën
thënë: Ne e mohojmë pohimin e secilit
prej atyre të dyve.

9 Këtu i ishte dhënë Muasit profecia e njohur rreth ardhjes së Profetit Muhammad s.a.v.
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50. Thuaju: Nëse jeni të vërtetë, atëherë
sillni një Libër prej Allahut që do të jetë
udhërrëfyes më i mirë se këta dy Libra,
Tevrati e Kurani, unë do ta ndjek atë,10 

51. Por, nëse ata s'të japin ty përgjigje,
atëherë ta dish se ata i ndjekin vetëm
dëshirat e tyre të këqija. Dhe kush është
më i humbur se ai i cili, duke e lënë
mbrapa hidajetin e Allahut, i ndjek
dëshirat e veta të këqija. Me të vërtetë
Allahu nuk i tregon rrugë të drejtë
popullit mizor.

52. Dhe Ne, me të vërtetë, ua  kemi
përcjellë shumë mirë mesazhin, që të
këshillohen.

53. Ata, që Ne u kemi dhënë Librin
para Kuranit, e besojnë këtë (Kuran).11

54. Dhe kur u recitohet (Kurani) atyre,
ata thonë: Ne e besojmë atë. Vërtet, kjo
është vërtetësia prej Zotit tonë. Pa
dyshim, ne edhe para tij kemi qenë të
bindur (myslimanë).

55.  Atyre do t 'u  j epet  dy herë12

shpërblimi i tyre, sepse ata treguan
qëndrim dhe se ata luftonin me bamirësi
kundër së keqes, dhe shpenzonin prej
asaj që u kemi dhënë Ne.

�

�

10 Këtu përmendet pozita e lartë e Kuranit dhe e Tevratit.
11 Libri referon Tevratin ose çdo Libër hyjnor.
12 Herën e parë në këtë botë e tjetrën herë në Ahiret.

SURE 28                                        AL-KASËS                                KAP. 20

720

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G20verlag.qps  22.06.03 17:38 PAGE 720 (1,1)



����� ��� ��� � �
��

I����������

Z�	� � ��

�� 
� � ����

����? A ���� i�

L�%[

	��c4�� � �h

� B�� � �� �� � (

MJKL M !� '�N�

\	 �� � �� � �D�

56. Dhe kur  e dëgjojnë ndonjë bisedë të
plogësht (pallavra), ata largohen prej saj
duke thënë: Ne kemi veprat tona dhe ju
tuajat. Qoftë paqe mbi ju, ne s'kemi
kurrfarë lidhjeje me injorantët.

57. Me të vërtetë, ti s'mund t'i tregosh
rrugë të drejtë atij, të cilin e do ti. Por
Allahu i tregon rrugë të drejtë atij të
cilin e do Ai, dhe Ai i njeh mirë ata që
meritojnë të përudhen.

58. Dhe ata thanë: Nëse ne do ta
ndjekim këtë rrugën tënde të drejtë, ne
do dëbohemi nga vendi ynë.13  Thuaju:
A nuk i kemi stabilizuar ata në vend të
sigurtë e të Shenjtë ku sillen frutet e të
gjitha llojeve si furnizim prej Nesh?
Por, shumica prej tyre nuk e dinë.

13 Ky është një fenomen universal që aplikohet për ithtarët e Hazret Muhammedit s.a.v., për
ithtarët e të gjithë profetëve të mëparshëm dhe për ithtarët e Imam Mahdiut në këtë kohë. Të
gjithë ata që e pranojnë profetin e kohës dhe Reformatorin apo Imamin e kohës bëhen pre të
kundërshtimit, të xhelozisë dhe të armiqësisë. Kundërshtarët e këtyre profetëve dhe të Imamëve
i dëbojnë ata dhe përcjellësit e tyre nga shtëpitë dhe nga vendlindja e tyre. Ashtu ngjau me të
gjithë profetët e mëparshëm dhe me ithtarët e tyre dhe ashtu ngjau dhe po ndodh me ithtarët e
Imam Mahdiut në këtë kohë.  Si e kundërshtojnë Xhematin Ahmadia dhe si i kanë djegur
shtëpitë e tyre, si i kanë nxjerrë prej varreve kufomat e tyre, si janë plaçkitur pasuritë e tyre dhe
si janë vrarë dhe po vriten fëmijët e tyre, në emër të profetit Muhammed, të cilin Allahu bëri
mëshirë për tërë njerëzimin. Këto tortura dhe vrasje është në vete një argument i fuqishëm dhe i
pathyeshëm se Imam Mahdiu, i cili deklaroi për vete se është ai Imam, për ardhjen e të cilit pat
paralajmëruar H. Muhammedi s.a.v.s., është i vërtetë. 
Pa dyshim, kur vjen ndonjë profet a Imam, shoqëria njerëzore ndahet në dy grupe. Një grup e
pranon atë, kurse grupi tjetër e mohon. Allahu xh.sh. na tregon lidhur me sjelljet e këtyre dy
grupeve. Ata,  që e pranojnë profetin dhe Imamin, persekutohen, kundërshtohen, shahen,
kundër tyre ngrehen akuza false, vriten, digjen shtëpitë e tyre dhe bëhen pre të bojkotimit
social. Mirëpo, këta dalin durimtarë, të paluhatshëm dhe besnikë në rrugën e Allahut. Ndërsa
grupi tjetër që nuk e pranon profetin dhe Imamin e kohës bëjnë të gjitha këto krime, tirani dhe
padrejtësi në emër të Zotit dhe në emër të fesë. Le të gjykojë secili prej nesh se cilit grup i
takon ai?
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59. Sa janë ato vendbanime që i kemi
shkatërruar Ne, të cilat krenoheshin për
ekonominë e tyre! Pra, vështro, këto
janë vendbanimet e tyre të cilat mbeten
të pabanuara, përveç një pjese të vogël.
Dhe  vë r t e t  J emi  Ne  që  u  bëmë
trashëgimtarë të tyre.

60. Dhe Zoti yt  nuk i shkatërron
vendbanimet, derisa të mos e dërgojë në
mesin e tyre ndonjë Profet që u reciton
ajetet Tona atyre, dhe as Ne nuk i
shkatërrojmë vendbanimet, pos se kur
banorët e tyre  bëhen mizorë. 

61. Dhe çdo gjë që ju jepet juve është
një mjet i përkohshëm kënaqësie i kësaj
jete dhe është zbukurimi i saj; dhe çka
është tek Allahu është më e mirë dhe e
amshueshme. Pra, a nuk do të punoni
me mend?

62. Pra, ai, të cilit i kemi dhënë Ne një
premtim të mirë (premtimi i suksesit në
jetën e paskësajme) dhe këtë premtim ai
do ta gjejë të plotësuar, mund të jetë si
ai të cilit i kemi dhënë vetëm të mirat e
kësaj bote, dhe në Ditën e Kiametit do
të jetë ndër ata që do të prezantohen
para Zotit për të dhënë hesapin e
veprave të tyre?

63. Dhe kujtojeni ditën kur Ai (Zoti) do
t'i thërrasë dhe do t'u thotë: Ku janë ata
(idhujt), të cilët i shoqëronit me Mua?
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64. Atëherë ata, kundër të cilëve do të
je të  i  p lo tësuar  para la jmër imi  i
ndëshkimit, do të thonë: O Zoti ynë,
këta janë ata, të cilët ne i devijuam,
ashtu siç ne e devijuam veten. Ne, sot,
ndahemi prej tyre dhe Ty të drejtohemi
ne. Ata nuk na adhuronin neve (por i
adhuronin idetë e tyre).

65. Dhe (idhujtarëve) do t'u thuhet:
Thërrisni të ashtuquajturit Zotat tuaj.
Dhe ata do t'i thërrasin (idhujt e tyre),
por ata s'do t'u përgjigjen. Dhe ata të
gjithë do ta shohin ndëshkimin. Ah,
sikur ta kishin pranuar hidajetin!

66. Dhe kutojeni ditën kur Allahu do t'i
thërrasë ata dhe do t'u thotë: Çfarë
përgjigje u keni dhënë ju Profetëve?

67. Pra, atë ditë ata do të harrojnë të
gjitha arsyetimet dhe ata s'do të mund të
konsultohen në mes të tyre.

68. Por ai që do të pendohet (do të bëjë
metani)14  dhe do të pranojë besimin
dhe do të bëjë vepra të mira, mund të
jetë ndër të shpëtuarit.

69. Dhe Zoti yt e krijon çka dëshiron
Ai, dhe e zgjedh atë kënd e do Ai. Ata
s'kanë të drejtë ta zgjedhin. I Pastër
është Allahu dhe është larg prej idhujve
të tyre.

14 Sipas Islamit dera e pranimit të pendimit (metanisë) rri e hapur deri në vdekje.
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70. Dhe Zoti yt e di atë që e mbajnë të
fshehtë në kraharorë) e tyre, dhe edhe
atë që e zbulojnë.

71. Dhe me të vërtetë Allahu është Ai,
s'ka Zot tjetër pos Tij. Atij i takojnë të
gjitha lavdërimet në fillim e do t'i
takojnë edhe në Ahiret. Atij i takon
edhe tërë mbretëria, dhe ju të gjithë do
të ktheheni tek Ai.

72. Thuaju: Tregomëni, nëse Allahu e
zgjat natën për ju deri në Ditën e
Kiametit, cili është ai zot, pos Allahut,
që mund t'jua sjellë dritën? A nuk do të
dëgjoni?

73. Thuaju: Tregomëni nëse Allahu e
zgjat për ju ditën deri në Ditën e
Kiametit, atëherë cili është ai zot, pos
Allahut, që mund t'jua sjellë natën që të
pushoni? A, pra, nuk do të veproni me
mend?15  

74. Dhe kjo është mëshira e Tij që Ai e
bëri për ju natën dhe ditën, që të
pushoni natën dhe ditën ta kërkoni
be reqe t in  e  T i j ,  dhe  që  t ë  j en i
mirënjohës.

75. Dhe atë ditë Ai do t'i thërrasë ata
dhe do t 'u thotë: Ku janë ata që i
shoqëronit si partnerë të Mi?

15 Pa dyshim, puna e pandërprerë dhe pushimi i pandërprerë janë të dëmshme për shëndetin e
njeriut.
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76. Atëherë,  Ne prej  çdo populli
(idhujtar) do ta nxjerrim një dëshmitar
dhe Ne do t'u themi: Sillni argumentet
tuaja (në bazë të të cilave e justifikonit
ju idhujtarinë)! Atëherë do të marrin
vesh se e vërteta i takon vetëm Allahut.
Dhe çka trillonin ata do të humbasë prej
tyre.

77. Vërtet, Karuni16  ishte nga populli i
Musait, por u soll tiranisht ndaj tyre.
Dhe Ne i patëm dhënë aq shumë thesare
sa që ishte vështirë që çelësat e tyre t'i
barte një grup njerëzish të fuqishëm.
Kujtojeni (kohën) kur populli i tij i tha:
Mos u kreno aq shumë, vërtet Allahu
nuk i do ata të cilët krenohen;

78. Dhe kërko prej asaj që Allahu të ka
dhuruar ty, shtëpinë e Ahiretit, dhe mos
e le pas dore pjesën tënde të kësaj bote
(shfrytëzo deri në një kufi mjetet e kësaj
bote), dhe sillu mirë ndaj të tjerëve
ashtu siç u soll mirë Zoti ndaj teje, dhe
mos dëshiro çrregullim nëpër tokë.
Vërtet, Allahu nuk i do ata që krijojnë
çrregullime.

79. Ai (Karuni) tha: Kjo gjithçka që më
është dhuruar mua, është vetëm për
shkak të dijes që e zotëroj unë. A nuk e
di ai se Allahu edhe para ti j  i  ka

16 Karuni qe njeri shumë i pasur. Ai ka qenë ministër i financave në pushtetin e Faraonit. Ai
kishte miniera ari.
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shkatërruar shumë gjenerata, të cilat
kanë qenë më të fuqishme dhe më të
pasura se ai? Dhe fajtorët (kur u jepet
ndëshkim atyre) nuk pyeten rreth
mëkateve të tyre.

80. Pra, një ditë ai doli para popullit të
tij me madhështinë e tij. Atëherë ata që
dëshironin vetëm mjetet e kësaj bote,
thanë: Ah, sikur të na kishin dhuruar
edhe ne, ashtu siç i është dhuruar
Karunit! Me të vërtetë ai ëshë njeri
shumë fatbardhë!

81. Mirëpo, ata që u ishte dhënë dija,
thanë: Vaj për ju! Shpërblimi i Allahut
është më i mirë për ata  që e pranojnë
besimin dhe bëjnë vepra të mira; dhe ky
shpërblim nuk i jepet askujt, pos atyre
që janë durimtarë.

82. Mandej, Ne atë dhe shtëpinë e tij e
rrafshuam për tokë, kurse ai nuk pati
ndonjë grup që ta mbronte kundër
Allahut dhe as vetë nuk kishte mundësi
të hakmerrej.

83. Dhe ata që deri dje lakmonin
pozitën dhe pasurinë tij, u gdhinë në
gjendje që thoshin: Vaj! Pa dyshim,
Allahu i jep begati e furnizim në bollëk
atij të cilin e do Ai dhe ia ngushton atij
për të cilin vendos Ai. Po të mos sillej
Allahu me mëshirë ndaj nesh, do t'na
r r a f s h o n t e  b a s h kë  me  t ë .  V a j !
Mosbesimtarët kurrë nuk ngadhënjejnë!
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84.  Kjo është  shtëpia  e  Ahiret i t
(xheneti), Ne u japim atyre, të cilët nuk
dëshirojnë shtypjen e as korrupcionin
nëpër tokë. Dhe përfundimi i mirë u
takon bamirësve.

85. Dhe cili bën ndonjë vepër të mirë,
do të ketë një shpërblim më të mirë se
ajo; dhe kush bën një vepër të keqe,
atëherë do t'i jepet dënim aq sa e ka
merituar (sipas veprave te veta).

86. Ai Zot që e bëri obligim për ty këtë
Kuran, me siguri do të të kthejë ty në
atë vend,17  në drejtim të të cilit kthehen
njerëzit (Mekkë). Thuaj: Zoti im e njeh
mirë atë që është në rrugë të drejtë dhe
dhe atë që është në gabim të hapët.

87. Dhe ti nuk dëshiroje që të të jepej
ndonjë Libër, por kjo ndodhi vetëm nga
mëshira e Zotit tënd, pra kurrë mos u bë
ndihmëtar i mosbesimtarëve.

88. Dhe nuk duhet që ata të të largojnë
ty nga ajetet e Allahut, pasi u zbritën tek
ti, dhe thirri njerëzit në drejtim të Zotit
tënd, dhe mos u bë ndër ata që i
shoqërojnë partnerë Allahut.

89. Dhe, o lexues, mos e thirr asnjë Zot
tjetër pos Allahut. S'ka Zot tjetër, pos

17 Fjala është për Mekkën. Ky ajet u diktua kur Profeti i Shenjtë ishte në rrugë Mekkë-Medinë,
dhe mban me vete një profeci, se një ditë ai do të kthehet prapë në Mekkë.
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�� A	 ���NWAtij. Çdo gjë është e zhdukshme (është
e vdekshme) pos Atij. Atij i takon
gjykimi, dhe tek Ai do të ktheheni ju të
gjithë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Mimë.1 

3. A mendojnë njerëzit se do të jetë i
mjaftueshëm vetëm pohimi i tyre se ne e
pranuam besimin dhe të mos vihen në
sprovë?

4. Kurse Ne i kemi sprovuar ata që kanë
qenë para tyre. Pra, Allahu, me siguri,
do t'i dallojë ata që janë  të vërtetë dhe
do t'i veçojë edhe ata të cilët janë
gënjeshtarë.2 

5. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra
të këqi ja  se  do të  shpëtojnë nga
ndëshkimi ynë? Sa i shëmtuar është
gjykimi i tyre!

6. Kush shpreson takimin e Allahut (le

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 70 ajete. Në fund të Sures
Al-Keses ishte përmendur parashikimi se banorët e Mekkës do të krijojnë disa rrethan të tilla,
që H. Muhammedi s.a.v. do të detyrohet të emigrojë, por Allahu xh.sh. do ta sjellë prapë në
Mekkë me tërë madhështinë ngadhënjimtare. Në këtë Sure u jepet vërejtja mosbesimtarëve se
ata së shpejti do të bëhen pre e ndëshkimit të Allahut. Po ashtu në këtë Sure përmendet fakti se
dogmat e idhujtarëve e të mosbesimtarëve janë aq të dobëta e të brishta sa rrjeti i marimangës,
dhe se ato nuk mund të qëndrojnë para Tohidit (Zoti është Një) dhe para udhëzimit Hyjnor.
1 Unë jam Allah që di më së miri.
2 Ky ajet do të thotë se Allahu do t'i dallojë njerëzit e vërtetë nga gënjeshtarët, sepse Ilm (dije)
ka edhe kuptimin e dallimit midis dy gjërave.
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të bëjë përgatitje për të),  ta dijë se  afati
i caktuar i Allahut, me siguri, do të vijë.
Dhe Ai është i Gjithëdëgjueshëm dhe i
Gjithëdijshëm.

7. Dhe kush bën xhihad (mundohet ta
gjejë Zotin), mundohet për vete; vërtet,
Allahu është i Pavarur prej të gjitha
krijesave të Tij.

8. Dhe përsa u përket atyre, që e
pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
mira, Ne, me siguri, do t'i eliminojmë
mëkatet e tyre, dhe Ne, me siguri, do t'u
japim shpërblim më të mirë për shkak të
veprave të tyre.

9. Dhe Ne e kemi urdhëruar njeriun të
sillet mirë ndaj prindërve të tij, por nëse
ata grinden me ty që ti të Më shoqërosh
partner Mua, për të cilin ti s'ke kurrfarë
dije, ateherë mos i dëgjo ata. Tek Unë
do të ktheheni ju të gjithë, dhe Unë do
t'ju informoj rreth veprave tuaja.

10. Dhe ata që e pranojnë besimin dhe
bëjnë vepra të mira, Ne, me siguri, do t'i
radhisim ndër fisnikët.

11. Dhe ka disa sosh të cilët thonë: Ne e
besojmë Allahun, por kur për hir të
Allahut bal lafaqohen me vuaj tje ,
(persekutohen) ata torturimin e njerëzve
e konsiderojnë si ndëshkim të Allahut.
Dhe nëse të vjen ndihmë prej Zotit tënd,
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ata thonë: Me të vërtetë edhe ne kemi
qenë me ju! A nuk e di mirë Allahu atë
që është e fshehtë në zemrat e të gjitha
krijesave të botës.3 

12. Dhe Allahu, me siguri, do t'i zbulojë
ata që janë besimtarë, dhe Ai, me siguri,
do t'i veçojë hipokritët (nga besimtarët).

13. Dhe ata të cilët janë mosbesimtarë,
u thonë besimtarëve: Ndiqni rrugën
tonë, dhe ne, me siguri, do ta bartim
barrën e mëkateve tuaja. Por ata nuk do
ta bartin fare barrën e tyre. Ata, me të
vërtetë, janë gënjeshtarë.4 

14. Por ata me siguri do të bartin edhe
barrët e veta dhe të të tjerëve. Dhe ata
me siguri do të pyeten në Ditën e
Kiametit rreth asaj që e trillonin ata.

15. Dhe Ne, me të vërtetë, e kemi
dërguar Nuhin tek populli i tij, dhe ai
kaloi  në mes të tyre një mijë pa
pesëdhjetë5  vjet. Mandej i zuri stuhia se
ata ishin mizorë.

3 Besimtarët duhet të provohen që të dihet se sa besnikë janë. Allahu nuk dëshiron që njeriu të
vuajë, por për ta përforcuar besimin e tij, e vë në sprovë.
4 Ata mundohen e përpiqen t'i devijojnë besimtarët nga rruga e drejtë.
5 Kjo nuk është mosha e Nuhit, por është periudha e profetizimit të tij. Disa komentatorë kanë
shkruar se Hazret Nuhi ka jetuar 950 vjet. Nëse një pohim i tillë është i vërtetë, atëherë nuk
ishte e mundur që të vinin aq shumë profetë deri te Hazret Ibrahim a.s. Hazret Ibrahimi a.s.
është pararqitur 900 vjet pas H. Nuhit a.s. Kjo do të thotë se H. Nuhi akoma ishte i gjallë kur
erdhi H.  Ibrahimi a.s. Kurani thotë se H.Ibrahimi a.s. ishte nga fisi i H. Nuhit a.s. Përveç kësaj,
populli i H. Ibrahimit a.s. ishte idhujtar dhe e përgënjeshtroi atë. Nëse H. Nuhi a.s. ishte i
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16. Por Ne e kemi shpëtuar atë dhe ata
që kanë qenë bashkë me të në Arkë; dhe
Ne e kemi bërë këtë ngjarje një Shenjë
për të gjithë popujt e botës.

17. Dhe Ne e kemi dërguar Ibrahimin
kur ai i tha popullit të Vet: Adhurojeni
Allahun dhe frikësohuni prej Tij, se kjo
është mirë për ju, nëse kuptoni ju.

18. Ju, në vend të Allahut, i adhuroni
vetëm idhujt dhe trilloni besime të
rrejshme (rreth fesë). Ata që i adhuroni
ju në vend të Allahut, s'kanë mundësi
t'ju furnizojnë. Pra, kërkojeni furnizimin
tuaj prej Allahut, dhe adhurojeni Atë,
dhe bëhuni mirënjohës ndaj Tij se një
ditë ju të gjithë do të ktheheni tek Ai.

19. Nëse e refuzoni këshillën time, (kjo
s'është ndonjë gjë e re) sepse gjeneratat
p a r a  j u s h  p o  a s h t u  i  k a n ë
përgënjeshtruar Profetët. Dhe Profeti
është përgjegjës vetëm për ta përcjellë
qartazi Mesazhin (nuk i detyrojnë me
dhunë njerëzit ta pranojnë Mesazhin e
Zotit).

20. A, nuk vështrojnë ata se si Allahu e

gjallë, a e pranoi H. Ibrahimin a.s.? Pra, këtu përmendet periudha e Sheriatit  ose periudha e
profetizmit të H. Nuhit a.s. Profeti Hazret Muhammedi s.a.v. do të mbetet i gjallë deri në ditën
e Kiametit. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se fizikisht do të jetë i gjallë, por kuptohet se fjala është
për Sheriatin dhe fenë e tij. Pra, periudha ka dy kuptime: Epoka e një profeti dhe Sheriati. Pas
mbarimit të epokës së H. Nuhit a.s., kur populli i tij ishte bërë idhujtar, atëherë Allahu e dërgoi
H. Ibrahimn a.s. dhe mu atëherë filloi epoka e H. Ibrahimit a.s.
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krijon krijesën, mandej e përsërit atë?
Një punë e tillë, sigurisht, është e lehtë
për Allahun.6 

21. Thuaj: Udhëtoni nëper tokë, dhe
vështroni se si  Ai fi lloi  krijesën.
Mandej, si e ringjall atë pas vdekjes!
Vërtet, Allahu ka fuqi për çdo gjë,7 

22. Ai e ndëshkon atë, kë do Ai, dhe
mëshiron atë të cilin e do Ai; dhe tek Ai
do të ktheheni ju të gjithë,8 

23. Dhe ju as nëpër tokë e as nëpër qiell
s' mund ta bëni të paaftë Zotin të
veprojë sipas dëshirës së Tij, dhe ju
s'keni asnjë shok e as ndihmëtar pos
Allahut.

24. Ata që i mohojnë Shenjat e Allahut
dhe takimin me Të, janë të atillë të cilët
u dëshpëruan nga mëshira Ime. Dhe ata
d o  t ë  k e n ë  n j ë  n d ë s h k i m  t ë
pikëllueshëm.

25. Dhe e vetmja përgjigje e popullit të
tij (Ibrahimit) ishte: Vriteni (Ibrahimin)
ose digjeni. Por, Allahu e shpëtoi nga
zjarri.9  Në këtë, me të vërtetë, ka
Shenja për popullin besimtar.

6 Se si Allahu i fal jetë një populli dhe e rrënon!
7 Edhe ky ajet tregon se si Allahu i ngjall popujt e si i rrënon në këtë botë.
8 Zoti nuk e dënon askënd (asnjë popull) pa arsye, por për shkak të veprave të tyre.
9 Këtu  fjala  zjarr  përfaqëson vuajtjen dhe torturimin shpirtëror.
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26. Dhe Ibrahimi tha: Vërtet, ju i keni
adoptuar për vete idhujt në vend të
Al lahut ,  për  shkak të  dashur i së
reciproke të kësaj bote, ndërsa në Ditën
e Kiametit, ju do të mohoni njëri-tjetrin
dhe do të mallkoni njëri-tjetrin. Dhe
vendbanimi  juaj do të jetë zjarri dhe ju
nuk do të keni asnjë ndihmëtar.

27. Dhe Luti e besoi atë (Ibrahimin),
dhe Ibrahimi tha: Unë po imigroj në
drejtim të Zotit tim; Ai, me të vërtetë,
është i Fuqishëm dhe i Urtë.

28. Dhe Ne ia kemi falur Is-hakun dhe
Jakubin dhe pasardhësve të tyre Ne ua
kemi dhuruar Profetizimin dhe Librin,
dhe Ne ia kemi dhënë shpërblimin e tij
në këtë jetë dhe në Ahiret. Ai, me
siguri, do të jetë ndër fisnikët.

29. Dhe kujtojeni Lutin kur ai popullit
të vet i tha: Ju praktikoni një vepër aq të
urrejtshme saqë para jush askush prej
tërë njerizimit nuk e praktikoi një vepër
të tillë.

30. Qysh! A u afroheni meshkujve për
marrëdhënie në vend të grave, dhe bëni
plaçkitje nëpër rrugë, dhe bëni gjeste të
këqi j a  në mbledhje t  tua j a? Por ,
përgjigja e vetme e populit të tij ishte se
ata thanë: Sille për ne ndëshkimin e
Allahut, nëse je njeri i vërtetë.10 
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31. Ai tha: Ndihmom, O Zoti im,
kundër popullit të prishur!

32. Dhe kur mesazhbartësit tanë i kanë
sjellë Ibrahimit lajm të gëzuar, ata i
thanë: Ne jemi gati t'i shkatërrojmë
banorët e këtij qyteti; Vërtet, banorët e
tij janë mizorë!

33. Ai (Ibrahimi) tha: Aty rri edhe Luti!
Ata thanë: Ne e dimë mirë se kush
banon në të. Ne, me të vërtetë, do ta
shpëtojmë atë dhe familjen e tij, pos
gruas së tij, e cila është ndër ata që
mbeten mbrapa (do të dënohen).

34. Dhe kur mesazhbartësit Tanë erdhën
te Luti, ai u pikëllua me ardhjen e tyre
dhe u ngushtua.11  Ata (kur e panë Lutin
në këtë gjendje) i thanë Lutit: Mos u
frikëso, as mos u pikëllo, ne kemi
ardhur vetëm të të lajmërojmë ty se Ne,
me siguri, do të të shpëtojmë ty dhe
familjen tënde, pos gruas sate, e cila
është ndër ata që mbeten mbrapa,

35. Dhe Ne, me të vërtetë, jemi duke
sjellë për banorët e këtij qyteti një
ndëshkim prej qiellit, sepse ata bëjnë
vepra të ndyta.
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plaçkitje dhe 3. krime.
11 Për këtë kam shkruar më parë.
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36. Dhe Ne, me anë të kësaj ngjarjeje, e
kemi lënë një Shenjë të qartë për
njerëzit e ditur.

37. Dhe nga Medjani Ne e kemi dërguar
vëllain e tyre Shuejbin, i cili tha: O
populli im, adhurojeni Allahun dhe
mbani mend Ditën e Fundit dhe mos i
bëni padrejtësitë nëpër tokë duke bërë
çrregullim.

38. Por, ata e përgënjeshtruan. Pra, një
tërmet i fuqishëm i zuri ata, dhe ata
mbetem të rrafshuar për tokë, në
shtëpitë e tyre.

39. Dhe Ne e kemi shkatërruar Adin dhe
Thamudin dhe kjo është evidente nga
vendbanimet e tyre. Dhe Shejtani ua
zbukuroi veprat e tyre dhe i largoi ata
nga rruga e drejtë (e Zotit),12  kurse ata
e kuptonin mirë.

40. Dhe Ne e kemi shkatërruar edhe
Karunin dhe Faraonin dhe Hamanin.
Dhe Musai ka ardhur tek ata me Shenjat
e hapura, mirëpo ata u sollën me
arrogancë në vend, pra nuk shpëtuan
nga ndëshkimi ynë.

41. Pra, secilin prej tyre Ne e kemi zënë
për shkak të mëkatit të tij; disa prej tyre
Ne i shkatërruam me anë të shiut (të

12 Kjo shprehje e Kuranit ka këto kuptime: 1. Ata e dinin mirë se e kanë adoptuar rrugën e
gabuar dhe 2. ata e kanë adoptuar rrugën e gabuar duke ditur mirë përfundimin e këtij akti.
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gurëve), dhe disa prej tyre i zuri një
katastrofë me krismë, dhe disa prej tyre
i kemi rrafshur për tokë, dhe disa prej
atyre Ne i kem përmbytur. Dhe Allahu
s'bëri mizori ndaj tyre, por ata vetë kanë
bërë mizori ndaj vetes së tyre.

42. Shembulli i atyre që  kanë pranuar
shokë të tjerë pos Allahut, është si
shembulli i marimangës që thuri për
vete një shtëpi, por, sikur ta dinin ata,
shtëpia më e brishtë prej të gjitha
shtëpive është ajo e marimangës.13 

43. Vërtet, Allahu e di çdo gjë, të cilën e
thërrasin ata në vend të Allahut, dhe Ai
është i Plotfuqishëm dhe i Mençur.

44. Dhe këta janë shembujt të cilët i
kemi shpjeguar për njerëzimin, por i
kuptojnë vetëm ata që zotërojnë  dije.

45. Allahu i ka krijuar qiejt e tokën për
një qëllim të caktuar.14  Në to (planetet),
me të vërtetë, ka një Shenjë shumë të
madhe për besimtarët.

�
�

13 Tema se Zoti është Një është pika kryesore e kësaj kaptine, që mbyllet me një ilustrim
shumë të bukur, që ua mbyll gojën politeistëve.
14 Shprehja bil-hake tregon se Zoti i ka krijuar qiejt e tokën me një qëllim të vërtetë.

SURE 29                                        AL-ANKABUT                                KAP. 20

737

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G20verlag.qps  22.06.03 17:38 PAGE 737 (1,1)



����� ������

������� � ������

�	��� � ���������

�
 ������

������ �� ��� ���

������������ ��

�� � ����� � �������

���� � �������

�
�

��������������

� �� �� �� 
 ������

�� ��������

�
! ��

���������

�46. Recitoje15 atë (para njerëzve) që të
diktohet ty prej Librit (Kuranit), dhe
fale Namazin. Me të vërtetë, Namazi (që
falet me të gjitha kushtet) e frenon
njeriun nga paturpshmëria e nga të
gjitha veprat e këqija; dhe të kujtuarit e
Allahut është, pa dyshim, një punë më e
madhe (prej të gjitha punëve). Dhe
Allahu e di çka veproni ju.16 

47. Dhe mos polemizo me njerëzit e
Librit, por me argumentin më të bukur e
më të fuqishëm, pos atyre, të cilët janë
mizorë. Dhe thuaju: Ne e besojmë atë
që na u diktua neve dhe atë që ju është
diktuar juve; dhe Zoti ynë dhe Zoti juaj
është Një, dhe Atij i bindemi ne.

48. Dhe ashtu Ne e kemi zbritur mbi ty
këtë Libër (Kuran), pra ata që u kemi
dhënë dijen e vërtetë të Librit (Tevratit)
e besojnë (Kuranin); edhe prej këtyre
(banorëve të  Mekkës)  e  besojnë
(K ura n in ) .  Dh e  a skus h ,  p ë rve ç
mosbesimtarëve, nuk i përgënjeshtron
ajetet Tona.

49. Dhe ti, para zbritjes së Kuranit, nuk

15 Utlu do të thotë: deklaro, prediko, recito, lexo e ndiqe (Lane)
16 Tri këshilla të dobishme janë të përmendura në këtë ajet: të recitosh Kuranin, të falësh
Namazin dhe të përkujtosh Zotin. Ajeti do të thotë se me anë të këtyre këshillave, nëse
praktikohen, njeriu mund të lirohet nga robëria e mëkateve dhe mund të ngritet e të lartësohet
moralisht e shpirtërisht.

KAP XXI
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lexoje asnjë libër, e as nuk shkruaje me
dorën tënde të djathtë, sepse në këtë rast
(po të ishte ashtu) do të dyshonin
përgënjeshtruesit.

50. Jo, por ky (Kurani) është një
përmbledhje ajetesh (Shenjash) që janë
(të gdhendura) në zemrat e atyre,17  të
cilëve u është dhënë dije.18  Dhe askush,
përveç mizorëve, nuk i mohon ajetet
(Shenjat) Tona.

51. Dhe ata thonë: Përse nuk iu zbrit atij
ndonjë Shenjë prej Zotit të tij? Thuaj:
Shenjat burojnë vetëm nga Allahu, (kur
dëshiron Ai, i zbret), kurse unë jam
vetëm një alarmues i hapët.

52. A nuk është e mjaftueshme (kjo
Shenjë) për ta se Ne kemi zbritur mbi ty
një Libër të përkryer që u lexohet atyre?
Vërtet, në këtë ka një mëshirë të madhe
dhe një këshillë për popullin besimtar.

53. Thuaj: Allahu  mjafton si Dëshmitar
midis meje e jush. Ai di gjithçka që
është në qiej e në tokë. Dhe ata, që e
besojnë gënjeshtrën dhe nuk e besojnë
Allahun, do të pësojnë humbje.

5 4 .  A t a  n gu t e n  n ë  kë r k i mi n  e
ndëshkimit,19  dhe sikur të mos ishte një

�

17 Kjo do të thotë se zemrat e tyre e besojnë këtë (Kuranin).
18 Myslimanë prej jehudëve.
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afat i caktuar, atyre do t'u kishte ardhur
ndëshkimi. Dhe ai, me të vërtetë, do t'u
vijë papritmas, kështu që ata s'do ta
hetojnë fare.

55. Ata kërkojnë prej teje që t'u vijë
shpejt ndëshkimi,20  por xhehenemi, me
siguri, do t'i rrethojë mosbesimtarët; 

56.  Atë di të  (kur  do të  dënohen
mosbesimtarët), ndëshkimi (i Zotit) do
t'i rrethojë prej së larti e prej së poshti,
nën këmbët e tyre, dhe Ai (Zoti) do t'u
thotë: Shijoni frytet e veprave tuaja.

57. O robët e Mi besimtarë! Vërtet, toka
ime është e gjerë, pra adhuromëni vetëm
Mua.

58. Secili nefs do ta shijojë vdekjen,
atëherë te Ne do të ktheheni ju të gjithë.

59. Dhe ata që e pranojnë besimin dhe
bëjnë vepra të mira, Ne me siguri do t'i
vendosim në pallatet e larta të Parajsës,
nën hijen e së cilës po rrjedhin lumenj.
Aty do të jetojnë përgj ithmonë. I
shkëlqyer është shpërblimi i atyre që
bëjnë vepra të mira;

6 0 .  K ë t a  j a n ë  a t a  q ë  j a n ë  t ë
qëndrueshëm (në rrugën e besimit) dhe
që kanë besim në Zotin e tyre.

19 Fjala është për ndëshkimin e kësaj bote.
20 Këtu është fjalë për ndëshkimin e Ahiretit.
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61. Dhe sa gjallesa janë në tokë, të cilat
s'kanë mundësi të sigurojnë për vete
ushqimin, por Allahu u jep (ushqim)
a tyre  dhe  j uve .  Dhe  Ai  ë sh të  i
Gjithëdëgjueshëm dhe i Gjithëdijshëm.

62. Dhe nëse ti i pyet ata: Kush i krijoi
qiejt e tokën dhe i angazhoi diellin e
hënën në shërbim (të njeriut)? Ata, me
siguri, do të thonë: Allahu. Si, pra, ata
po i shmangen vërtetësisë?

63. Allahu i jep furnizim me bollëk atij
të cilin e do Ai dhe ia ngushton atij për
të cilin vendos Ai. Vërtet, Allahu e di
shumë mirë çdo gjë.

64. Dhe nëse ti i pyet ata: Kush lëshoi
ujë prej reve dhe mandej me të e ngjalli
tokën pas vdekjes së saj, ata, me siguri,
do të thonë: Allahu. Thuaj: Të gjitha
lavdërimet i takojnë Allahut. Por,
shumica prej tyre s'marrin vesh.

65. Dhe jeta e kësaj bote s'është gjë
tjetër, veçse një dëfrim dhe një lojë; dhe
Shtëpia e Ahiretit është, pa dyshim, jeta
e vërtetë. Ah, sikur ta dinin ata!

66. Dhe kur hipin në ndonjë anije, ata e
thërrasin Allahun duke e  besuar
sinqerisht Atë. Por, kur Ai (Zoti) i
shpëton ata dhe kur arrijnë në tokë,
vëreni se si ata fillojnë të bëjnë shirk (i
adhurojnë idhujt)!

�

�
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67. (Allahu i shpëton) Që t'i mohojnë
mirënjohjet Tona që Ne kemi bërë ndaj
tyre, dhe që të kënaqen për një kohë të
caktuar. Mirëpo, ata së shpejti do t'i
shohin konsekuencat (pasojat) e veprave
të tyre.

68. A nuk e dinë ata se (Mekkën e
Shenj te) Ne e kemi bërë vend të
paqes,21  kurse njerëzit përreth tij
(Mekkës) po rrëmbehen (plaçkiten).
Pra, a besojnë gënjeshtrën dhe mohojnë
mirësinë e Allahut?

69. Dhe kush mund të jetë më i padrejtë
se ai që e fabrikon gënjeshtrën lidhur
me Allahun, ose e përgënjeshtron
vërtetësinë, kur ajo vjen tek ai? A nuk
ka  ve n d  p ë r  mo s b e s i mt a r ë t  n ë
xhehenem?

70. Dhe ata që përpiqen dhe mundohen
( bëjnë xhihad) për të Na takuar Neve,
Ne me siguri do t'i udhëzojmë drejt
rrugëve Tona. Dhe Allahu, me të
vërtetë, është me ata të cilët bëjnë vepra
të mira.

�

21Në kohën e ardhjes së Hazret Muhammadit s.a.v. në Arabi dhe përreth Kabës ka pasur shumë
luftëra, grindje dhe gjakderdhje. Allahu xh.sh. e ruajti Kabën prej çdo sulmi dhe ky ishte Favor
i madh i Allahut. Pasataj, me anë të Hazret Muhammadit s.a.v. Arabinë dhe tërë tokën Allahu e
bëri harem (vend paqe) për tërë njerëzimin. Për këtë arsye feja Islame quhet Islam, se u siguron
të gjithëve paqe e sigurimi.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Mimë.1  

3. U mposhtën rumët (Bizantinët),2 

4. Në vendin e afërt,3  dhe ata, pas
disfatës së tyre, do të triumfojnë prapë;

5. Brenda disa vitesh (3 deri 9 vjet)
Sundimi i takon vetëm Allahut, para
dhe pas kësaj (ngjarjeje), dhe atë ditë
besimtarët do të gëzohen (për shkak të
fitoreve të tyre).

6. (Ato fitore do të vijnë ) Me ndihmën
e Allahut. Ai e ndihmon kë do Ai, dhe
Ai  ë sh t ë  i  P l o t f u q i sh ë m d h e  i
Mëshirshëm.

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 61 ajete. Në fund të Sures
Al-Ankabut është përmendur se ata që do të orvaten dhe do të përpiqen në rrugët Tona, njerëzit
e tillë Ne i shpiejmë drejt rrugëve Tona. Në këtë Sure u jepet besimtarëve myzhde se Allahu
për shkak të qëndresës dhe të sakrificave të tyre, do t'u dhurojë një fitore kundër
mosbesimtarëve. Këtu bëhet fjala edhe për fitoren e Romëve kundër iranianëve. Kur do të
realizohet kjo fitorje, ajo do të jetë koha e fitoreve të besimtarëve.
1 Unë jam Allah që di më së miri.
2 Fjala është për disfatën e rumunëve, e mandej për fitoren e tyre. Pra, u plotësua kjo profeci
kur rumunët pësuan disfatën prej persianëve, mandej ata i mposhtën persianët.
3 Palestinë.
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7. Mbani mend premtimin e Allahut!
Allahu nuk vepron kundër  premtimit të
Tij, por shumica nuk e kuptojnë.

8.  Ata e  kuptojnë mirë  pjesën e
dukshme të jetës së kësaj bote, ndërsa
janë tërësisht të pakujdesshëm ndaj
jetës së Ahiretit.

9. A, nuk kanë menduar në zemrat e tyre
se Allahu nuk i ka krijuar qiejt e tokën
dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre,
por vetëm me vërtetësi absolute (me një
qëllim të veçantë) dhe për një kohë të
caktuar? Por shumica prej njerëzve nuk
kanë besim në takimin e Zotit të tyre.

10. A s'kanë udhëtuar nëpër tokë dhe
s'kanë parë se sa i keq ishte përfundimi i
atyre, të cilët kanë qenë para tyre! Ata
për nga fuqia kanë qenë më të fuqishëm
se këta, dhe ata e kishin lëvruar tokën
më shumë dhe e kishin populluar më
shumë e më mirë se sa e kanë populluar
këta. Dhe Profetët e tyre erdhën tek ata
me Shenjat e hapura. Dhe Allahu nuk
bëri keq ndaj tyre, por ata vetë kanë
bërë keq ndaj vetvetes së tyre.

11. Mandej, i keq ishte përfundimi i
atyre, të cilët kanë bërë vepra të këqija,
sepse ata i kanë përgënjeshtruar Shenjat
e Allahut dhe u tallen me to.

12. Allahu fillon krijimin, mandej Ai e

�
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përsërit këtë dhe më në fund tek Ai do
të ktheheni ju të gjithë.

13. Dhe atë ditë kur Ora (Kiameti) do të
vijë, atëherë fajtorët do të dëshpërohen.

14. Dhe ata nuk do të kenë asnjë
ndërmjetues  prej  a tyre  të  c i lë t  i
shoqëronin partnerë Allahut, dhe ata do
t'i mohojnë ata që i kishin bërë ortakë
me Të.

15. Dhe atë ditë kur Ora (Kiameti) do të
arrijë, ata të gjithë do të ndahen prej
njëri-tjetrit.

16. Atëherë ata që janë besimtarë dhe
bëjnë vepra të mira, do të nderohen dhe
do t'u jepen mjetet e lumturisë në një
kopsht madhështor.

17. Por, përsa u përket atyre që janë
mosbesimtarë dhe i përgënjeshtruan
Shenjat Tona dhe e mohuan takimin e
Ahiretit, ata do të ballafaqohen me
ndëshkim.

18. Pra,  glorifikojeni Allahun në
mbrëmje e në mëngjes. 

19.  Dhe Ati j  i  takojnë të  gj i tha
lavdërimet në qiej  e në tokë, dhe
glorifikojeni Atë në kohën e muzgut
dhe në mesdite.
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20. Ai e nxjerr të gjallin prej të vdekurit
dhe të vdekurin prej të gjallit. Dhe Ai e
ringjall tokën pas vdekjes së saj. Dhe në
të njëjtën mënyrë edhe ju do të nxirreni
(prej varrezave).

21. Dhe prej Shenjave të Tij është edhe
kjo Shenjë se Ai ju ka krijuar prej
dheut, mandej u bëtë njerëz dhe u
shpërndatë nëpër tokë.

22. Dhe prej Shenjave të Tij është edhe
kjo Shenjë se Ai i ka krijuar gratë për ju
vetë nga gjinia juaj me qëllim që me anë
të tyre të përjetoni qetësinë, dhe Ai e ka
krijuar në mes jush dashurinë dhe
butësinë. Në këtë, me të vërtetë, ka
Shenja për njerëzit e ditur.

23. Dhe prej Shenjave të Tij është
krijimi i qiejve e i tokës dhe ndryshimi i
gjuhëve e ngjyrave tuaja. Në këtë, me të
vërtetë, ka Shenja për njerëzit e ditur.

24. Dhe prej Shenjave të Tij është të
fjeturi t tuaj  natën e ditën, dhe të
kërkuarit tuaj për mirësinë e Tij. Në
këtë, sigurisht, ka Shenja për njerëzit e
dëgjueshëm.

25. Dhe prej Shenjave të Tij është kjo
se Ai ju tregon vetëtimën për të krijuar
frikë dhe shpresë, dhe se Ai lëshon ujë
prej reve dhe me të e ringjall tokën pas
vdekjes së saj. Në këtë, sigurisht, ka
Shenja për njerëzit e kuptueshëm.

�
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26. Dhe prej Shenjave të Tij është edhe
se qiejt e toka, me anë të urdhërit të Tij,
qëndrojnë (pa shtylla). Mandej, (do të
shfaqet edhe kjo shenja e Tij) kur Ai do
t'ju thërrasë që të dilni prej tokës,
vëreni, ju menjëherë do të filloni të dilni
jashtë.

27. Dhe Atij i takojnë të gjitha (qeniet)
që ekzistojnë në qiej e në tokë. Të gjitha
i binden Atij.

28. Dhe (Zoti) është Ai që fil lon
krijimin, mandej e përsërit, dhe një
punë e tillë është shumë e lehtë për Të.
Ai ka pozitën më madhështore në qiej e
në tokë; dhe Ai është i Plotfuqishëm
dhe i Mençur.

29. Ai e illustron një shembull (që të
kuptoni lehtë) nga vetë gjendja juaj: A i
konsideroni pjesëtarë të barabartë ata që
janë në zotërimin tuaj (shërbëtorët tuaj)
në atë pasuri që Ne ju dhuruam juve dhe
të jeni të barabartë në mënyrë që   të
f r i kës ohen i  p re j  t yr e  a s h tu  s i ç
frikësoheni ju prej njëri-tjetrit (frika se
të mos dalin ata (skllavë) kompetentë në
atë pasuri).  Kështu Ne i shpjegojmë
qartazi Shenjat Tona për njerëzit e
kuptueshëm.4 

�

4 Si nuk keni besim në skllavët e si nuk i konsideroni ata të barabartë në pasurinë e në
pronësinë tuaj, atëherë përse mendoni se Zoti që është krijues i tërë universit, të ketë partner a
ortak në krijimin e universit?
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30. Jo, por e vërteta qëndron në faktin
se ata që janë të padrejtë, i ndjekin pa
ditur dëshirat e tyre të ulëta. Pra, kush
mund ta përudhë atë, që Allahu e
devijon? Dhe ata nuk do të kenë asnjë
ndihmëtar.

31. Pra, përqëndrohu në shërbim të fesë
me përkushtim (kështu që të mos
krijohet degjenerim në ty). Kjo është
Natyra5  e Allahut sipas së cilës Ai i
krijoi  njerëzit .  S 'ka ndryshim në
krijimin e Allahut. Ky është religjioni i
qëndrueshëm, por shumica nuk e
kuptojnë.

32. Pra ju të gjithë (lexuesit e Kuranit) i
drejtoheni Atij, dhe kërkojeni mbrojtjen
e Tij dhe faleni Namazin, dhe mos u
bëni ndër ata të cilët i shoqërojnë
partnerë Allahut.

33. (As mos u bëni) Prej atyre të cilët e
kanë përçarë religjionin e tyre dhe u
ndanë në sekte të ndryshme, dhe secili
sekt gëzohej për atë pjesë që e ka
pranuar për vete.6 

34. Dhe kur njerëzit i prek ndonjë
fatkeqësi (vuajtje), ata e thërrasin Zotin
e tyre duke iu gjunjëzuar sinqerisht Atij,
dhe kur Ai u fal mëshirën e Tij, atëherë,

5 Natyrën e njeriut askush s'mund ta ndërrojë.
6 Siç veprojnë hoxhallarët e sekteve të ndryshme në vendet islamike.

SURE 30                                        AR-RUM                                KAP. 21

748

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G21verlag.qps  22.06.03 19:36 PAGE 748 (1,1)



�� � N����� !��

< 
D

-��+b  �c��

= 
� J���

9� � � �� �� �B� �Q ?<�?E � �

: � �,b������?

>
-

� � ��+�!����G���!

)���#.����� �� F�

?
 ��

�� ��?���������

�� 
 �! � ��.����

@
 64�� 5 �		��

F�.��2�G�� & �d��

vëreni, një grup prej tyre fillon t 'i
shoqërojë partnerë Zotit të tyre;

35. Si rezultat i kësaj, ata fillojnë ta
mohojnë atë që Ne ua kemi dhuruar.
Pra, (u thuhet atyre se) kënaquni pak,
por së shpejti do ta shihni përfundimin
tuaj.

36. A kemi zbritur tek ata ndonjë
argument që flet në favor të atij pohimi,
në bazë të të cilit i shoqërojnë partnerë
Allahut.

37. Dhe kur Ne sillemi me mëshirë ndaj
njerëzve, ata gëzohen e krenohen për
atë, por kur i godet ndonjë fatkeqësi,
për shkak të veprave të tyre të bëra më
parë, atëherë, vëreni, ata dëshpërohen.

38. A nuk keni parë se Allahu ia zgjeron
furnizim atij, kë do Ai dhe e ngushton
për atë kë do Ai? Në këtë, me të vërtetë,
ka shumë Shenja për njerëzit besimtarë.

39. Pra, (duhet kur Zoti e zgjeron
furnizimin tënd, o lexuesi i Kuranit)
jepua të drejtën e tyre të afërmëve edhe
nevojtarit dhe udhëtarit! Kjo praktikë
është  më e  dobishme për  a ta  që
dëshirojnë ta kërkojnë pëlqimin e
Allahut. Të tillë janë ata që do të
ngadhënjejnë.

40. Dhe të hollat që i jepni për ta fituar
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kamatën me qëllim që të rritet në
pasurinë e njerëzve, ta dini se ajo nuk
rritet në sy të Allahut; por çka jepni në
formë Zakati për ta kërkuar pëlqimin e
Allahut (ajo shtohet) Vërtet, njerëzit e
tillë e shumëfishojnë atë.7 

41. Allahu është Ai që ju ka krijuar
juve, mandej Ai ju ka furnizuar, mandej
do të shkaktojë vdekjen për ju, dhe
pastaj Ai do t'ju ringjallë prapë. A ka
ndonjë Zot prej të ashtuquajturve Zotat
tuaj, i cili mund të bëjë një vepër prej
këtyre veprave? I lavdëruar është Ai dhe
është larg prej atyre që i shoqërojnë
Atij.

42. Korrupcioni ishte shpërndarë nëpër
tokë e nëpër det për shkak të veprave të
njerëzve, si rezultat i kësaj Allahu do t'i
detyrojë ta shijojnë ndëshkimin e disa
veprave të tyre, me qëllimi që ata të
kthehen në rrugën e drejtë.8 

43. Thuaju: Udhëtoni nëpër tokë dhe
vështroni se sa i keq ishte përfundimi i
atyre që kanë qenë para jush. Shumica
prej tyre kanë qenë idhujtarë.

44. Pra, drejtohu me tërë qenien tënde
në shërbim të fesë së drejtë, para se të
vijë ajo ditë që, sipas planit të Allahut,

�

7 Ajeti e hedh poshtë përdorimin e kamatës.
8 Tema kryesore e këtyre ajeteve është të përhapet besimi i vërtetë ndaj Zotit Një, dhe të
zhduket idhujtaria.
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s 'mund të  mënjanohet .  Atë  d i të
besimtarët dhe mosbesimtarët do të
ndahen prej njëri- tjetrit.

45. Ata që janë mosbesimtarë, do t'i
bartin konsekuencat e mosbesimit të
tyre, dhe ata që bëjnë vepra të mira,
bëjnë përgatitje për të mirën e vet,

46. Me qëllim që Zoti nga mirësia e Tij
t'u japë shpërblim bamirësve. Vërtet, Ai
nuk i do mosbesimtarët.

47. Dhe prej Shenjave të Tij është edhe
kjo se Ai i dërgon erërat si bartëse të
lajmeve të gëzueshme me qëllim që t'ju
mundësojë të shijoni nga mëshira e Tij
(shiu) dhe që mund të lundrojnë anijet
me urdhërin e Tij dhe që ta kërkoni
mirësinë e Tij e të bëheni mirënjohës.

48. Dhe, vërtet, Ne edhe para tij kemi
dërguar Profetë tek popujt e tyre, dhe
ata erdhën me Shenja të hapura. Mandej
Ne i kemi dënuar ata të cilët kanë qenë
fajtorë. Dhe, me të vërtetë, është detyra
Jonë që t'i ndihmojmë besimtarët.

49. Allahu është Ai i cili i fryn erërat, të
cilat e ngrejnë avullin në formë të resë.
Mandej, Ai e shpërndan nëpër qiell siç
do Ai, dhe mandej Ai e bën copa-copa,
dhe ti e sheh se si shiu pikon prej resë.
Dhe kur Ai lëshon shi mbi ata robë të
Tij, që i do Ai, atëherë, vëreni, ata
fillojnë të gëzohen-

SURE 30                                        AR-RUM                                KAP. 21

751

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G21verlag.qps  22.06.03 19:37 PAGE 751 (1,1)



��9��- � 9J� ��

�:� &

�	7� � ���%�;B

< ��.� � ��� # �12

��	��	AP'QR�

���"�$=%�!
>�

� 
 +�! &?�

����� 	 �'����

��� �?����� � ���

�d�(���)���9

 ��\ � � �

�	
�

������&@�?

50. Edhe pse para kësaj, para shiut, ata
ishin të dëshpëruar.

51. Vështro, pra, o lexues, gjurmët e
mëshirës së Allahut, se si Ai e ringjall
tokën pas vdekjes së saj. Vërtet, ky
është Allah që do t'i ringjallë (në ditën e
Kiametit) të vdekurit, sepse Ai ka fuqi
të bëjë çdo gjë.9 

52. Dhe nëse Ne e fryjmë ndonjë erë, që
të mbjellat e veta t'i shohin të verdha,
ata, me siguri, pas kësaj (në vend që të
këshi l lohen) f i l lojnë t ' i  mohojnë
mirësitë Tona.

53. (Le të bëjnë kështu) Sepse ti s'mund
t'ua bësh të mundshme të vdekurve të
dëgjojnë, as  s 'mund t 'ua  bësh të
mundshme të shurdhërve që të dëgjojnë
thirrjen tënde, kur ata kthejnë shpinën,

54. As s'mund t'i përudhësh të verbërit,
duke i larguar ata nga paudhësia e tyre.
Ti nuk mund t'i bësh të mundëshëm që
të dëgjojnë, pos atyre që i besojnë
Shenjat Tona dhe janë të bindur.10

 
55. Allahu është Ai i cili ju ka krijuar në
një  gjendje dobësise ,11  dhe pas

�

9 Si Allahu e ngjall tokën e vdekur duke lëshuar shi mbi të, ashtu Ai e ngjall ndonjë popull,
shpirtërisht të vdekur, me anë të Profetëve dhe të Reformatorëve.
10 Asnjë Profet s'mund ta përudhë njeriun derisa ai (njeri) vetë nuk interesohet për ta dëgjuar
vërtetësinë.
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dobësisë Ai ju fali fuqinë. Mandej, pas
fuqisë, ju fali dobësi e pleqëri. Ai e
kr i j on  çka  dësh i ron .  Ai  ë sh të  i
Gjithëdijshëm dhe i Gjithëfuqishëm.

56. Dhe ditën kur do të vijë Ora e
caktuar (Kiameti), fajtorët do të betohen
se ata s'kanë qëndruar (në botë), por
vetëm për një çast të shkurtër. Kështu
kanë qenë të devijuar  (edhe më parë).

57. Por ata, të cilëve u është dhënë dija
dhe besimi, do të thonë: Ju, pa dyshim,
keni qëndruar ,  sipas l logar isë së
Allahut, deri në Ditën e Rilindjes.12 Dhe
kjo ësh të ,  me të  vër te të ,  Di ta  e
Ringjalljes, por ju s'kuptoni.

58. Pra, atë ditë arsyetimet e mizorëve
nuk do t'u sjellin kurrfarë dobie, as nuk
do të lejohen të justifikohen.

59. Dhe, vërtet, Ne në këtë Kuran kemi
shkruar qartazi për njerëzit, vërtetësitë e
çdo lloji, dhe, pa dyshim, nëse ti paraqet
para tyre ndonjë Shenjë, mosbesimtarët,
me siguri, do të thonë: Ju jeni vetëm
gënjeshtarë?

60. Kështu Allahu i vulos zemrat e

11 Fjala Dof (dobësi) është përmendur tri herë në këtë ajet dhe  referon tri gjendje të dobësisë
së njeriut: gjendjen e tij të embrionit, të fëmijërisë dhe të pleqërisë.
12 Dita e Rilindjes këtu nuk nënkupton Rilindjen pas vdekjes, por Rilindjen e Islamit me
ardhjen e një Reformatori Hyjnor.
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njerëzve të paditur.13 

61. Pra, (o lexues i Kuranit) rri i
qëndrueshëm (ndaj  besimit tënd).
Vërtet, premtimi i Allahut është i vërtetë
dhe nuk duhet që ata që s'besojnë të të
konsiderojnë ty pa peshë.

�

13 Ky është rezultat i veprave të njeriut.
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1 . Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Mimë.1 

3. Këto janë ajetet e Librit të përsosur
me plot urtësi,2 

4. (Është) udhërrëfyes dhe mëshirë për
ata që bëjnë vepra të mira,

5. Të cilët falin Namazin dhe paguajnë
Zakatin dhe të cilët kanë besim të fortë
ndaj Ahiretit.

6. Këta janë ata që janë të qëndrueshëm
ndaj hidajetit të ardhur prej Zotit të tyre,
dhe këta janë ata që do të ngadhënjejnë
(në çdo betejë).

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 35 ajete. Në fund të Sures
Al-Rumë është përmendur se Kurani i mban me vete ato mësime që janë të nevojshme për
përparimin shpirtëror të njeriut, mirëpo mosbesimtarët nuk janë në gjendje t'i njohin këto fakte
dhe ata megjithse i shohin shenjat dhe mrekullitë për vërtetimin e profetit H. Muhammadit
s.a.v., prapë e konsiderojnë gënjeshtar dhe pohues fals. Kjo Sure vazhdon të hedhë dritë mbi
këtë çështje dhe deklaron se ky Kuran është prej Zotit të Urtë dhe është i mbushur me urtësi,
filozofi dhe me dituri. Përveç kësaj, këtu janë dhënë ato mësime morale që janë të nevojshme
dhe që kanë një rëndësi bazore për zhvillimin dhe përparimin e një populli.
1 Unë jam Allah që di më së miri.
2 Kurani me të vërtetë është një Libër i çuditshëm dhe i mrekullueshëm që nuk la pa përmendur
asnjë mësim, princip e predikim të nevojshëm, e as nuk ka kontradiktë me shkencën e me
natyrën.

SURE 31                                        LUKMAN                                KAP. 21

755

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G21verlag.qps  22.06.03 19:37 PAGE 755 (1,1)



J�K��� � U �Q ��

�)��	���

�56_q�r � ��� 8��

� 

L� � ��?������

� 2��M��� �� UN 9�

�����! ��

������7������_

���"�

�	��� � ���	� � ���

��#

���0 �! ��s � $��

� � �123B����9���

�*- � ��� �� PD� �

��$ � P]! � %��

V�?�$��� ! S� �	%)

7. Dhe ka disa  prej njerëzve, të cilët e
këmbejnë hidajetin me anë të fjalëve të
kota, me qëllim që pa pasur dije t'i
devijojnë njerëzit nga rruga e Allahut,
dhe që ta marrin (rrugën e Allahut) si
tallje. Këta janë ata që do të kenë
ndëshkimin poshtrues.

8. Dhe kur i recitohen ajetet Tona atij,
ai e kthen shpinën me arrogancë,
sikurse ai nuk i ka dëgjuar fare dhe
sikurse ka shurdhësi në veshët e tij. Pra,
jepja atij lajmin e një ndëshkimi të
dhembshëm.

9. Vërtet, ata që e pranojnë besimin dhe
bëjnë vepra të mira, do të kenë  kopshtet
e begatisë,

10. Ku do të rrinë përgjithëmonë. Ky
është premtimi i vërtetë i Allahut; dhe
Ai është i Plotfuqishëm dhe i Mençur.

11. Ai i ka krijuar qiejt pa shtylla, siç i
shihni ju, dhe nëpër tokë Ai i  ka
vendosur fortë malet që të mos dridhet
bashkë me ju, dhe Ai i ka shpërndarë në
të gjallesat e të gjitha llojeve,3  dhe Ne e
kemi zbritur ujin prej reve, dhe mandej
Ne kemi mbirë në të (tokë) bimë të të
gjitha llojeve të dobishme.

12. Kjo është krijesa e Allahut, Tani

3 Fjala palë (çift) është përdorur edhe për kafshë e për bimë. Gjë që vërtetohet nga shkenca.
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tregomëni se çka kanë krijuar ata të cilët
i besoni Zota, pos Allahut (asgjë). Por,
në realitet, mizorët (idhujtarët) janë në
gabim të hapur.

13. Dhe Ne i patëm dhënë Lukmanit
urtësinë dhe i thamë: Falënderoje
Allahun, sepse kush e falenderon, e
falënderon për të mirën e vet. Dhe kush
del mosmirënjohës, le ta dijë ai se
Allahu është i Vetëmjaftueshëm e i
Lavdrueshëm.

14. Dhe kujto kur Lukmani4  duke e
këshilluar djalin e vet i tha: O djali im i
dashur! Mos e shoqëro askënd me
Allahun!5  Vërtet, idhujtaria (shirk)
është një gabim fatal.

15. Dhe Ne e kemi urdhëruar njeriun
duke thënë se ai duhet të sillet mirë ndaj
prindëreve të tij, (ai duhet të mbajë
mend se),  nëna e tij e ka mbajtur nga
një periudhë në një periudhë tjetër të
dobësisë, dhe periudha e zvjerdhjes
është dy vjet, dhe iu tha: Të jesh
mirënjohes ndaj Meje e ndaj prindërve
tu. Mbaje mend se tek unë do të
kthehesh ti;

16. Dhe nëse ata (prindërit e tu) grinden
me ty që të Më shoqërosh Mua partner,
për të cilin ti s'ke dije, atëherë mos i

�
�

4 Lukmani ishte (siç duket) një Profet i Zotit.
5 Mësimi fundamental i të gjitha feve është se Zoti është Një.
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dëgjo ata, mirëpo duhet të sillesh mirë
ndaj tyre për çështje të tjera të botës
(sipas traditave shoqërore), dhe ndiqe
rrugën e atij që Më përkulet Mua. Ta
dish se tek Unë do të ktheheni ju të
gjithë dhe Unë do t'ju informojë rreth
asaj që bënit ju,6 

17. O djali im i dashur, sado e rëndë sa
kokrra e lirit (sinapit) të jetë një vepër,
dhe të jetë e fshehur nën një shkëmb,
ose në qiejt ose në tokë, Allahu, me
siguri, do ta zbulojë atë. Vërtet, Allahu
është i Ditur ndaj sekreteve më të
fshehta, dhe është i Gjithëdijshëm;

18. O djali im i dashur, fale Namazin
dhe predikoji (njerëzit) për vepra të
mira dhe ndaloji (njerëzit) nga veprat e
këqija, dhe përballoje me durim çdo
fatkeqësi që del para teje. Me të vërtetë,
ky (durimi) është një vepër prej veprave
më të zgjedhura.

19. Dhe mos i fry faqet  e tua me
zemërim para njerëzve, as mos ec nëpër
tokë kryelartë, vërtet Allahu nuk e do
njeriun arrogant e vetëlavdëronjës.

20. Dhe duhet të ecësh me hapa të
matur, dhe ule zërin tënd. Vërtet, zëri
më i urryer prej të gjitha zërave është ai
i pëllitjes së gomarit.

6 Njeriu këshillohet që të sillet mirë ndaj prindërve të vet, por nëse ata i japin mësim a predikim
kundër Zotit, ai nuk duhet t'i dëgjojë ata.
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21. A, nuk e keni parë ju se Allahu e
vuri në shërbimin tuaj gjithçka që është
në qiej e në tokë, dhe i përsosi për ju
mirësitë e Tij të dukshme e ato të
padukshme? Dhe ka disa prej atyre
njerëzve, të cilët lidhur me Allahun
grinden pa pasur dije ose pa hidajet, ose
pa ndonjë Libër të ndritshëm.

22. Dhe kur u thuhet atyre: Ndiqni atë
që Allahu ka diktuar, ata thanë: Jo, ne
do ta ndjekim atë të cilën e ndiqnin të
parët tanë. Si! (a prapë do të bëjnë)
Edhe pse shejtani i udhëheq drejt
ndëshkimit të zjarrit flakërues!7 

23. Dhe kush i drejtohet sinqerisht
Allahut, dhe është bamirës, ai, me
siguri, e ka kapur fuqimisht dorëzën më
të sigurtë. Dhe tek Allahu drejtohen të
gjitha çështjet.

24. Ty mos të brengosë mosbesimi i
atyre, të cilët nuk e pranojnë besimin.
(Fundi i fundit) Ata do të kthehen te Ne,
atëherë Ne do t'u tregojmë se çka bënin
ata.  Vërtet, Allahu e di shumë mirë atë
çka është në zemrat e tyre.

25. Ne do t'u mundësojmë të gëzohen
për një afat të shkurtër, mandej Ne do t'i
tërheqim në drejtim të një ndëshkimi të
rëndë.

7 Vërtet, është vështirë që njeriu të largohet nga besimet e vjetra të të parëve të vet.
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26. Dhe nëse ti i pyet ata se kush i ka
krijuar qiejt e tokën? Ata me siguri do
të përgjigjen: Allahu. Thuaju: Të gjitha
lavdërimet i takojnë Allahut. Mirëpo,
shumica prej tyre s'e kuptojnë.

27. Allahut i takon gjithçka që ekziston
në qiej e në tokë. Vërtet, Allahu është i
Vëtëmjaftueshëm dhe i Lavdërueshëm.

28. Dhe nëse të gjitha lisat që janë nëpër
tokë bëhen kalamë, ndërsa deti,  edhe
nëse i shtohen shtatë dete,  bëhet bojë,
prapë f j alë t  e  Al lahut  nuk do të
mbarohen. Vërtet ,  Allahu është i
Plotfuqishëm dhe i Urtë.

29. Krijimi juaj dhe ringjallja juaj është
si krijimi e ringjallja e një qenieje të
ve t me .  V ë r t e t ,  A l l a h u  ë s h t ë  i
Gjithëdëgjueshëm dhe Gjithëshikues.

30. A, nuk e sheh ti se Allahu natën e
shndërron në ditë dhe ditën e shndërron
në natë, dhe Ai i nënshtroi diellin e
hënën në shërbimin tuaj; secili prej tyre
e ndjek rrugën e vet për një kohë të
caktuar dhe se Allahu gjithnjë është i
Vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju?

31. Kjo gjithçka vërteton se Allahu
është Ai që është Zoti i vërtetë, dhe se
ata që i thërrasin në vend të Allahut janë
gënjeshtarë dhe të vdekshëm, dhe se
Allahu është Ai  që është shumë i Lartë
dhe i Madh.

�
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32. A, nuk e sheh ti  se anijet  po
lundrojnë në det me anë të favorit të
Allahut, që Ai t'ju tregojë Shenjat e
Veta? Në këtë ka shumë Shenja për çdo
person shumë të durueshëm dhe shumë
mirënjohës.

33. Dhe kur ndonjë valë i përpin ata si
hija, ata e thërrasin Allahun me besim të
sinqertë e të plotë; por kur Ai duke i
shpëtuar, i çon nëpër tokë, atëherë disa
prej tyre ecin rrugës së drejtë (kurse të
tjerët vazhdojnë ta ndjekin rrugën e
idhujtarisë). Dhe askush nuk i mohon
Shenjat Tona pos atij që është i pabesë
dhe është mosmirënjohës.

34. O ju njerëz, kërkojeni mbrojtjen e
Zotit tuaj dhe frikësohuni prej ditës kur
i ati nuk do t'ia sjellë kurrfarë dobie të
birit të vet, as i biri nuk do t'i sjellë dobi
të atit të vet. Premtimi i Allahut, me
siguri, do të dalë i vërtetë. Pra, nuk
duhet që jeta e kësaj bote t'ju mashtrojë,
as nuk duhet që mashtruesi (Shejtani)
t'ju mashtrojë lidhur me Allahun.

35. Vërtet, vetëm Allahu e ka dijeninë
rreth Kiametit. Dhe Ai lëshon shi, dhe
Ai e di çka është në mitrat. Dhe asnjë
njeri nuk e di se çka do të bëjë nesër,
dhe askush s'e di se në cilin vend do të
vdesë  ai .  Vërte t ,  Al lahu  është  i
G j i t h ë d i j s h ë m  d h e  g j i t h n j ë  i
Vetëdijshëm.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Alif, Lamë, Mimë.1  

3. Diktimi i këtij Libri, s'ka dyshim se
është prej Zotit të botërave.

4. A thonë ata: Ai (Muhammedi) e ka
përpiluar vetë? Jo, nuk është ashtu, por
ky është Libri i vërtetë që është zbritur
prej Zotit tënd, që ta alarmosh atë
popull ku para teje s'ka ardhur asnjë
alarmues, që të përudhen ata.

5. Allahu është Ai i cili i ka krijuar qiejt
e tokën dhe çka është në mes të tyre në
gjashtë ditë (periudha), mandej Ai u
vendos mbi Fron.2   Ju s'keni asnjë

762

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 31 ajete. Në Sure të mëparshme
është përmendur fakti se Allahu e di rreth zhvillimit dhe të shkatërrimit të një populli dhe se Ai
krijon mjete për zhvillimin dhe progresin moral dhe shpirtëror të njeriut. Kjo Sure tregon se
Allahu që është Zot i botërave i mban në dorën e Vet shkaqet dhe mjetet e përparimit apo të
degradimit të një populli. Duke e përmendur Jomul Fet-he (Ditën e Fitores), jepet myzhde për
një ardhmëri të shndërritshme të Islamit dhe për disfatën dhe shkatërrimin e mosbesimit.
1 Unë jam Allah që di më së miri.
2 Allahu e ka krijuar këtë univers në gjashtë faza të ndryshme. E krijoi në formë topi të
mbyllur, shndërroi në tym, është krijuar Galaktika e parë, Galaktika ka marrë trajtën e vet të re,
marrëdhënie ndërvartësie  e Galaktikës me Galaktika të tjera dhe mandej krijimi i sistemit tonë
solar. Allahu i krijoi miliarda e miliarda engjëj që e kontrollojnë sistemin e universit.  Gjithë
kjo qeveriset prej Zotit dhe i tërë kontrolli i universit është në dorën e Allahut, dhe ky është
kuptimi i ajetit: Ai u vendos mbi Arsh (Fron).
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ndihmëtar dhe ndërmjetësues pos Tij.
Prapë s'këshilloheni ju.

6. Ai me anë të planit të vet e vendos
dekretin e Tij prej qiellit e deri te toka,
mandej ajo (feja Islame) do të ngrihet
tek Ai në një ditë, që sipas llogarisë suaj
është sa një mijë vjet.3  

7 .  K y  ë s h t ë  ( Z o t i )  q ë  e  d i  t ë
p a d u k s h me n  e  t ë  d u ks h me n ,  i
Plotfuqishëm dhe i Mëshirshëm;

8. Ai e krijoi çdo gjë në mënyrë të
përsosur e në formë të përshtatshme.
Dhe filloi ta krijojë njeriun prej baltës.

9. Mandej i krijoi pasardhësit e tij prej
ekstraktit të një lëngu të pavlefshëm
(sperme); 

10. Mandej, Ai ia dhuroi (njeriut)
aftësitë e përsosura dhe në të e futi

SURE 32                                        AS-SAXHDA                                KAP. 21
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3 Ajeti i referon krizat më serioze me të cilat do të ballafaqohet Islami gjatë shekujve. Profeti i
Shenjtë ka thënë se tre shekujt e parë të Islamit do të jetë epoka e përparimit dhe e lulëzimit të
Islamit. Pra, Islami filloi të dobësohej pas tre shekujve të parë dhe sipas këtij ajeti rrënimi i
Islamit do të vazhdojë deri në një mijë vjet. Kjo do të thotë se në shek.XIII, Islami do të jetë fe
e rrënuar dhe e degraduar. Vërtet, ashtu ngjau me Islamin. Atë kohë, sipas Islamit, do të vijë një
Masih e Mahdi i Premtuar që Islamit do t'i japë një jetë e hov të ri. Pra, tamam në shek.XIV të
Islamit, u paraqit një Reformator i cili deklaroi se është ai Masih dhe Imam Mahdi, për ardhjen
e të cilit Kuarni paralajmëron në mënyrë indirekte, kurse profeti i Islamit Hazret Muhammedi
s.a.v. paralajmëron në mënyrë direkte.  Ai themeloi një Xhemat të ri në Islam që quhet Xhemati
Mysliman Ahmadia, që mundohet e përpiqet ta përhapë fenë Islame në të gjitha anët e botës.
Shumë komentuesë dhe dijetarë dhe teologë të famshëm të fesë Islame gjatë shekujve të kaluar
kanë shkruar dhe kanë paraqitur të njëjtin koncept dhe komentim. Pra, lexoni librat e atyre
teologëve, të botuar në Egjipt, Arabinë Saudite dhe në vende të ndryshme islamike.
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shpirtin e Tij. Dhe Ai i bëri për ju
veshët, sytë dhe zemrat, por ju shumë
pak e  falënderoni Atë.

11. Dhe ata thonë: Si! kur ne do të
zhdukemi nën dhe, a prapë do të
ringjallemi në formën e një krijese të re?
E vërteta qëndron në faktin se e
mohojnë fare takimin me  Zotin e tyre!

12. Thuaju: Engjëlli i vdekjes, i cili
është  caktuar për ju, do t'jua shkaktojë
vdekjen; mandej ju të gjithë do të silleni
te Zoti juaj.

13. Dhe sikur ta dije ti (atë gjendje)) kur
fajtorët duke përkulur kokat e tyre do të
prezantohen para Zotit të tyre dhe do të
thonë: O Zoti ynë, tani ne pamë dhe
dëgjuam, ndaj kthena prapë në këtë botë
që të bëjmë vepra të mira, sipas urdhërit
Tënd, sepse tani ne e kemi kuptuar atë
vërtetësi që na është thënë neve!

14. Dhe po të dëshironim Ne, do t'ia
kishim falur çdo njeriu hidajetin e tij,
por fjala Ime u vërtetua, se Unë do ta
mbush Xhehenemin së bashku me
xhinët e me njerëzit.4 

15. Pra, shijojeni ndëshkimin, sepse ju e
kishit harruar takimin tuaj të kësaj dite!
Mbani mend se edhe Ne ju kemi harruar
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4 Fjala është për ata që e pasojnë rrugën e shejtanit
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sot .  Dhe shi jojeni ndëshkimin e
qëndrueshëm për shkak të veprave tuaja
të këqija.

16. Shenjat Tona i besojnë vetëm ata të
cilët bëjnë sexhde dhe e lavdërojnë
Zotin e tyre kur ata këshillohen me anë
të ajeteve Tona, dhe e lavdërojnë
(Zotin) me gjithë glorifikimin e Tij dhe
nuk krenohen.

17. Anët e atyre (besimtarëve) largohen
prej shtretërve të tyre (çohen herët dhe
falin Namazin e Tahaxhxhodit); dhe e
thërrasin Zotin e tyre me frikë e me
shpresë, dhe shpenzojnë (në rrugën e
Allahut) prej asaj që Ne u kemi falur.

18. Dhe askush me të vërtetë s'di për ato
kënaqësi e gëzime që janë të fshehura
për besimtarët, si shpërblim për veprat e
tyre të mira.

19. Ai që është besimtar a mund të jetë
si ai që është i padëgjueshëm? Jo,
s'mund të jenë  të barabartë.

20. Përsa u përket atyre që e pranojnë
besimin dhe bëjnë vepra të mira, do të
kenë si mikpritje kopshte për banim të
përhershëm, për shkak të veprave të
tyre.

21. Dhe përsa u përket aytre që janë të
padëgjueshëm, vendbanimi i tyre do të
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jetë zjarri. Sa herë që ata do të tentojnë
të dalin jashtë prej tij, do të kthehen
prapë në të, dhe do t'u thuhet: Shijojeni
ndëshkimin e zjarrit,  të cilin ju e
përgënjeshtronit.

22. Dhe Ne, me siguri, para ndëshkimit
të madh, do t'u shijojmë ndëshkim të
vogël në këtë botë, që ata të pendohen e
të drejtohen te Ne (që të shpëtojnë nga
ndëshkimi i Ahiretit).5 

23. Dhe kush është më i padrejtë se ai të
cilit i kujtohen ajetet (Shenjat) e Zotit të
tij dhe ai prapë shmanget prej tyre? Ne,
me siguri, do të hakmerremi kundër
fajtorëve.

24. Dhe Ne, pa dyshim, i kemi dhënë
Musait Librin, pra mos dysho rreth
takimit me Allahun, dhe Ne e kemi
bërë atë Libër si udhërrëfyes për Bijtë e
Israelit.

25. Pra, Ne prej atyre vetë kemi bërë
prijës (imamë), të cilët i udhëhiqnin
njerëzit me anë të urdhërit Tonë, sepse
ata kanë qenë të qëndrueshëm (në
rrugën e besimit) dhe kishin besim të
fortë ndaj Shenjave Tona, 

26. Vërtet, Zoti yt do të gjykojë midis
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5 Ndëshkimi i madh referon ndëshkimin e Ahiretit, kurse ndëshkimi i vogël referon vuajtjet e
kësaj jete.
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t y r e  ( m i d i s  b e s i m t a r ë v e  e
mosbesimtarëve) në Ditën e Kiametit
lidhur me çdo çështje rreth së cilës ata
diferencoheshin.

27. A, nuk u dha hidajet fakti se sa
popuj Ne i kemi shkatërruar para tyre,
dhe tani këta po ecin në vendbanimet e
tyre? Në këtë, me të vërtetë, ka shumë
Shenja, mirëpo a nuk dëgjojnë ata?

28. A s'e kanë parë ata se Ne e shpiem
ujin (retë) nga toka e thatë dhe me anë
të atij prodhojmë bimë, prej të cilave
ushqehen kafshët e tyre dhe ushqehen
edhe vetë ata? Pra, a nuk e shikojnë ata?

29. Dhe ata thonë: Tregonani se kur do
të vijë ky triumf, nëse jeni të vërtetë? 6 

30. Thuaju: Në ditën e triumfit besimi i
mosbesimtarëve nuk do t 'u sjellë
kurrfarë dobie, as nuk do t'u jepet afat.

31. Pra, anohu prej tyre, dhe prit (për
përfundimin e tyre), edhe ata janë duke
pritur diçka.
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6 Triumfi këtu do të thotë: shkatërrimi i mosbesimtarëve.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O ti Profet! Kërko mbrojtjen e
Allahut, dhe mos i ndiq dëshirat e
mosbesimtarëve e të hipokritëve. Vërtet,
Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.

3. Dhe ndiqe atë që t'u diktua ty prej
Zotit tënd. Vërtet, Allahu është i
vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

4. Dhe duhet të kesh mbështetje vetëm
në Allah,  dhe Allahu mjaf ton s i
Kujdestar.

5. Allahu nuk i ka krijuar dy zemra në
gjoksin e ndojë njeriu, as nuk i ka bërë
nënat tuaja, ato gratë tuaja, që i keni
bërë haram për vete duke i thirrur nënë,
as nuk i ka bërë për ju bijtë tuaj realë
ata, që i adoptoni ju. Të gjitha këto janë
fjalët e gojës suaj, por vetëm Allahu
thotë të vërtetën, dhe vetëm Ai e

768

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 74 ajete. Në disa Sure të
mëparshme po përmendej tema që Islami dita më ditë do të korrë sukses dhe vjen një ditë kur e
tërë Arabia do ta përqafojë Islamin dhe idhujtaria do të zhduket përgjithmonë nga ky vend. Në
Sure Al-Sexhde ishte përmendur në veçanëti paralajmërimi për fitoren dhe për përhapjen e
Islamit, ndërsa mosbesimtarët pyetnin se kur vjen kjo kohë? Në këtë Sure, duke u dhënë
përgjigje, u thuhet se shikoni se Islami është bërë një fuqi dhe si myslimanët triumfuan kundër
idhujtarëve, çifutëve dhe kundër hipokritëve. Me që ishte stabilizuar pushteti i myslimanëve,
tani u jepen këshilla rreth çështjeve shumë të rëndësishme politiko-sociale.
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udhëheq njeriun drejt rrugës së drejtë.1

 
6. Thërrisni ata (të adoptuarit) në emër
të etërve të tyre. Kjo është më e drejtë
në sy të Allahut. Por, nëse ju s'i njoftoni
etërit e tyre, atëherë ata janë vëllezërit
dhe të afërmit tuaj në fe. Mirëpo, për ju
s'ka faj për atë gabim që keni bërë pa
qëllim, por do të përgjigjeni për atë
gabim të cilin e bëjnë qëllimisht zemrat
tuaja. Dhe Allahu fal shumë dhe është i
Mëshirshëm.

7.  Profet i  është  më i  a fë r t  nda j
besimtarëve sesa ata ndaj vetvetes së
tyre, dhe gratë e tij janë në vend të
nënave të tyre. Dhe të afërmit nga
gjaku, sipas Librit të Allahut, janë më
afër  n jër i - t j e t r i t  se  besimtarët  e
muhaxhirët (që s'janë farefis) pos se të
silleni mirë ndaj shokëve tuaj. Kjo
gji thashtu është shkruar në Libër
(Kuran).

8.  Dhe kuj tojeni  kohën kur prej
P r o f e t e v e  N e  m o r ë m  b e s ë n
(konventën),2  edhe prej teje, dhe prej
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1 Dhihar është termi fetar që do të thotë: ndarja e burrit prej gruas duke i thënë nënë. Ajeti e
hedh poshtë këtë zakon të arabëve.
2 Ç'është Mithaku?  Allahu xh.sh. ka marrë një konventë prej të gjithë profetëve. Po ashtu edhe
prej Hazret Muhammadit s.a.v. Kjo quhet Mithakun Nabijin (konventa e profetëve) dhe është
përmendur në Sure Al-Ahzab. Çfarë përmbajtjeje ka kjo konventë? Allahu thotë se prej të
gjithë profetëve kemi marrë këtë konventë se kur jepet një Sheriat dhe urtësi, e mandej të vijë
ndonjë profet që e  përhap atë dhe predikon në bazë të tij, atëherë ju duhet ta pranoni atë.
Profeti Hazret Muhammedi s.a.v. nuk përjashtohet nga kjo, sepse Allahu thotë: Va minka (edhe
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Nuhit, dhe prej Ibrahimit dhe prej
Musait e prej Isait - birit të Merjemes,
dhe Ne, me të vërtetë, e kemi marrë një
besë të fortë.

9. Që Allahu t'i pyesë të vërtetët rreth
v ë r t e t ë s i s ë  s ë  t y r e .  D h e  p ë r
mosbesimtarët Ai e ka përgatitur një
ndëshkim të dhembshëm.

10. O ju besimtarë! Kujtojeni të mirën e
Allahut që e bëri ndaj jush kur kundër
jush u tubuan ushtritë,3  dhe Ne e kemi
dërguar një erë kundër tyre dhe ushtri të
tilla, të cilat ju s'i shihni. Dhe Allahu e
sheh shumë mirë atë që bëni ju.

1 1 .  ( P o  k u j t o j e n i  k o h ë n )  K u r
(kundërshtarët tuaj) erdhën nga  lart
(nga ana malore) e nga poshtë (nga
fusha), dhe kur sytë tuaj mbeten të
shtangët dhe kur zemrat tuaja erdhën
deri te fytet (nga frika) dhe ju keni pasur
mendime të ndryshme rreth Allahut. 4 
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�

prej teje po marrim këtë konventë). Të gjithë profetët e pranuan profetin pasardhës dhe i dhanë
ndihmë në shumë aspekte. Si p.sh. Allahu e mori një konventë prej H. Nuhit që do t'i japë
ndihmë profetit vijues (H. Ibrahimit a.s., që erdhi 900 vjet pas H. Nuhit a.s.). Hazret Musai a.s.
paralajmëroi për ardhjen e H. Isait dhe H. Muhammadit s.a.v. Hazret Isai a.s. paralajmëroi për
ardhjen e Hazret Muhammadit s.a.v. Po ashtu, sipas konventës, Hazret Muhammadi s.a.v.
paralajmëroi për ardhjen e Imam Mahdiut a.s. dhe e ndihmoi atë duke bërë porosi që ne patjetër
ta pranojmë atë, qoftë për këtë të kemi nevojë t'i kalojmë bjeshkët plot dëborë. Gjithashtu na
porosit të bëjmë Bejt në dorën e tij dhe t'i çojmë selamin e H. Muhammadit s.a.v. Le të
mendojë ai që ka zemër të sinqertë dhe që i frikësohet Allahut!
3 Fjala është për betejen e Ahzabit, kur fryu një erë e tërbuar dhe u shuan zjarret e armiqve, gjë
që e konsideronin arabët të kobshme dhe ata ikën mbrapa.
4 Këto fjalë referojnë hipokritët e jo myslimanët e vërtetë.
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12. Atëherë besimtarët u futen në një
sprovë dhe u tronditën mirë e mirë.

13. Dhe kujtojeni kohën kur hipokritët
dhe ata në zemrat e të cilëve ishte një
sëmundje (hipokrizi), thanë: Allahu dhe
Profeti i Tij nuk na kanë premtuar tjetër,
pos mashtrimit,

14. Dhe kur një grup prej tyre filloi të
thotë: O banorët e Jethrebit,5  Ju s'keni
mundësi të qëndroni kundër armikut,
prandaj kthehuni (prej  Islamit) në
religjionin tuaj të mëparshëm. Edhe një
grup prej tyre filloi të kërkonte lejen
prej Profetit, duke thënë: Shtëpitë tona
janë të pambrojtura, kurse në realitet
nuk ishin të pambrojtura. Ata vetëm
tentuan të iknin.

15. Nëse do të futeshin ushtritë në Qytet
(Medina) nga të gjitha anët e saj dhe
ma n d e j  t ë  k ë r k o h e j  p r e j  t y r e
(mosbesimtarëve) që të bashkoheshin në
tradhti kundër myslimanëve, ata6  me
siguri do ta kishin pranuar këtë kërkesë
të tyre dhe nuk do të ngurronin aspak.7 

16. Dhe me të vërtetë ata (hipokritët) e
kishin lidhur konventën me Allahun se
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5 Ky ishte emri i vjetër i Medinës.
6 Fjala është për hipokritët.
7 Kjo do të thotë se sadoqë hipokritët e lëshojnë fenë Islame, prapë ata (mosbesimtarë) nuk do
t'i falin, se ata kanë zili kundër çdo myslimani, qoftë është hipokrit.
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kurrë nuk do të kthehen prapa. Dhe ata
patjetër do të përgjigjen lidhur me
konventën e bërë me Allahun.

17. Thuaju: Nëse do të ikni prej vdekjes
ose prej vrasjes, ikja juaj nuk do t'ju
sjellë kurrfarë dobie, dhe në këtë rast do
të fitoni, por vetëm pak.

18. Thuaju: Kush është ai që mund t'ju
mbrojë prej Allahut nëse Ai dëshiron
t'ju zëjë, ose mund ta ndalë mëshirën e
Tij, nëse Ai dëshiron t'ju mëshirojë?
Dhe ata s'do të gjejnë për vete asnjë
shok e asnjë ndihmëtar pos Allahut.

19. Vërtet, Allahu i njeh mirë ata që i
pengojnë të tjerët për të bërë xhihad,
dhe ata që u thonë vëllezërve të tyre:
Ejani nga ne (dhe mos bëni xhihad)!
Dhe ata edhe vetë s'vijnë të luftojnë
kundër armikut, përveç disave.

20. Ata janë koprracë ndaj jush (nuk
dëshirojnë që të keni ndonjë të mirë).
Por, kur u vjen koha e frikës, ti i sheh
ata se të shikojnë ty kështu që sytë e
tyre rrotullohen si sytë e atij, të cilit i ka
rënë të fikët para vdekjes. Por, kur
largohet gjendja e frikës, ata ju shpojnë
me gjuhë prerëse si shpata, duke
shprehur koprracinë ndaj mirësisë.
Vërtet, të tillët janë ata që nuk e kishin
pranuar besimin, andaj Allahu i asgjësoi
veprat e tyre (të bëra kundër Islamit).
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Dhe një punë e tillë është shumë e lehtë
për Allahun.8 

21. Ata mendonin (shpresojnë) se
ushtritë akoma nuk kanë shkuar, dhe
nëse ushtritë (ushtarë mosbesimtarë)
kthehen edhe njëherë, ata (në vend që të
gëzoheshin) do të kishin dëshiruar të
jetonin në mesin e beduinëve (larg
vendbanimeve) dhe të pyesnin rreth jush
(a jeni të gjallë ose jeni të shkatërruar).
Dhe nëse ata jetonin bashkë me ju,
prapë s'do të luftonin nga ana juaj,
përveç  disave.

22. Vërtet, ka një model të shkëlqyer në
qenien e Profetit të Allahut për çdo
person që shpreson takimin me Allahun
e me Ditën e Fundit dhe që  e përkujton
shumë Allahun.

23. Dhe kur besimtarët i kanë parë
ushtritë, ata thanë: Këto janë ato ushtri
për të cilat Allahu dhe Profeti i Tij kanë
premtuar me ne;9  dhe Allahu e Profeti i
Tij kanë thënë të vërtetën. Dhe kjo
ngjar je  ua shtoi  atyre  besimin e
bindjen.10 

24. Ka  disa burra prej besimtarëve, që e
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8 Hipokritët janë koprracë dhe nuk dëshirojnë t'u japin ndihmë myslimanëve.
9 Kurani kishte lajmëruar më parë për betejen e Ahzabit.
10 Ajeti tregon qëndrimin e paluhatshëm, sinqeritetin dhe besnikërinë e besimtarëve të Profetit
të Shenjtë.
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vërtetuan atë konventë të cilën e kishin
bërë me Allahun. Pra, disa prej tyre e
kanë plotësuar betimin e tyre dhe ka
disa të tjerë prej tyre që janë duke pritur
(ta plotësojnë betimin e tyre) dhe ata
s 'kanë treguar  ndonjë  luhat je  në
vendosmërinë e tyre.

25. Si rezultat i kësaj Allahu do t'u japë
shpërblim besimtarëve të vërtetë, dhe do
t 'i  ndëshkojë  hipokritët  po qe se
dëshiron Ai, ose do t'i mëshirojë ata.
Vërtet, Allahu fal shumë dhe është i
Mëshirshëm.

26. Dhe, me të vërtetë, Allahu i ktheu
(nga Medina) mosbesimtarët me gjithë
zemërimin e tyre dhe ata s'kanë fituar
kurrfarë dobie. Dhe mjaftoi Allahu në
luftë, në favor të besimtarëve. Vërtet,
A l l a h u  ë s h t ë  i  F u q i s h ë m d h e
Ngadhënjyes.

27. Dhe Ai  (Allahu) i  nxori prej
kështjellave të veta ata nga Populli i
Librit, të cilët i ndihmuan sulmuesit
idhujtarë, dhe shkaktoi tmerr në zemrat
e tyre, kështu që një grup e mbytnit,
kurse tjetrin e robëronit.

28. Dhe Ai ju bëri trashëgimtarë të
tokave,11  të shtëpive dhe të pasurive të
tyre, dhe gjthashtu trashëgimtarë të asaj
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11 Fjala është për tokën e Khejberit.
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toke të cilën ju akoma s'e keni shkelur.
Dhe Allahu ka fuqi mbi çdo gjë.

29. O Profet, thuaju grave të tua: Nëse
ju dëshironi jetën e kësaj bote dhe
stolitë e saj, atëherë ejani se unë ju
përcjell në mënyrë të hijshme, duke ju
dhënë disa furnizime materiale.12 

30. Por nëse e  doni Allahun dhe
Profetin e Tij dhe shtëpinë e Ahiretit,
atëherë, me të vërtetë, Allahu ka
përgatitur një shpërblim të madh për ato
(që dalin besnike ndaj Islamit), të cilat
bëjnë vepra të mira.

31. O gratë e Profetit! nëse dikush prej
jush bën një akt të pandershëm, ajo do
të ketë ndëshkim të dyfishtë. Dhe kjo
është e lehtë për Allahun.13 
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12 Ajeti do të thotë se gratë e Profetëve duhet të kenë morale e virtyte të larta e të kenë një jetë
të pastër.
13 Fjala është për ndonjë akt që është kundër mësimeve të larta të Islamit.

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G21verlag.qps  22.06.03 19:37 PAGE 775 (1,1)



������ � ��

��� � ��������

��� ��� �����

�� � �� 	 ����� ��

����
���

����������

�� �� �

�� � ��	��� � ��

��� � ��
�� �� �����

�� ���� � �� ��� �� � ���

�����������

���� 	� �

���� � ����	 � ��
�

�� ��� � ���������

�

�

32. Dhe cila prej jush do të jetë e bindur
para Allahut dhe të Profetit të Tij dhe do
të bëjë punë të mira, Ne dy herë do t'i
japim shpërblimin asaj; dhe Ne kemi
përgatitur për të një furnizim të ndershëm.

33. O gratë e Profetit! ju nuk jeni si gratë
e tjera me kusht që të dilni të dëlira (nëse
e kuptoni pozitën tuaj). Pra mos flisni me
naze, që të mos ndodhë që ai, që ka një
sëmundje  në zemrën e tij, të ketë lakmi
(për ju), dhe gjithnjë  thoni fjalë të mira.14

34. Dhe rrini në shtëpitë tuaja me dinjitet,
dhe mos e zbuloni bukurinë tuaj si në
zakonet e periudhës së injorancës, dhe
faleni Namazin, dhe paguani Zakatin dhe
dëgjojeni Allahun dhe Profetin e Tij. (O
anëtarët e Familjes!) Vërtet, Allahu
dëshiron t'i eliminojë prej jush të gjitha
papastërtitë dhe t'ju pastrojë në mënyrë të
përsosur.15 

35. Dhe mbani mend çka recitohet në
shtëpitë tuaja prej ajeteve të Allahut dhe
fjalëve të urta. Vërtet, Allahu është shumë
i  Dhembshur dhe i Vetëdijshëm.

14 Gratë e Profetit të Shenjtë këshillohen që ta ruajnë dinjitetin e nderin e tyre.
15 Ajeti tregon se sfera e aktiviteteve të grave është shtëpia e tyre. Kjo nuk do të thotë se ato s'kanë
të drejtë të dalin jashtë, por ajeti tregon qartë se detyra primare e tyre është t'i kryejnë obligimet
shtëpiake, si rritja e edukimi i fëmijëve, respekti ndaj burrit, përgatitja e ushqimit, pastërtia e
shtëpisë etj. Gratë e Profetit këshillohen të rrinë në shtëpi, sepse gratë e tjera myslimane u bëjnë
vizitë atyre për të mësuar diçka.

KAP XXII
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36. Vërtet, meshkujt e bindur (para
Allahut) dhe gratë e bindura,  dhe
besimtarët dhe besimtaret, dhe meshkujt e
dëgjueshëm dhe gratë e dëgjueshme, dhe
meshkujt e vërtetë dhe gratë e vërteta,
dhe durimtarët dhe durimtaret, dhe
meshkuj t  e përulshëm dhe gratë e
përulshme, dhe meshkuj t  që japin
lëmoshat dhe gratë që japin lëmoshat, dhe
meshkujt që agjërojnë dhe gratë që
agjërojnë, dhe meshkujt që i ruajnë pjesët
e turpshme të tyre dhe gratë që i ruajnë
pjesët e turpshme të tyre, dhe meshkujt
që e përkujtojnë shumë Allahun dhe gratë
që e përkujtojnë shumë Allahun - për të
gjithë këta Allahu ka përgatitur falje dhe
një shpërblim të madh.

37. Dhe nuk është e hijshme për ndonjë
besimtar e as për ndonjë besimtare, kur
Allahu dhe Profeti i Tij japin gjykimin e
tyre lidhur me ndonjë çështjeje, që të
gjykojnë vetë sipas dëshirës së tyre. Dhe
kush nuk e dëgjon Allahun dhe Profetin e
Tij, vërtet, humbet në errësirën e thellë.16 

38. Dhe o Profet, (Kujtoje kohën kur ti i
pate thënë atij, të cilit Allahu i kishte
dhuruar favorin e Tij dhe edhe ti i kishe
dhuruar favorin tënd: Mbaje gruan tënde

16 Ky ajet zbriti atëherë kur Zenebe (çikë halle e Profetit të Shenjtë) shfaqi ngurrim të martohet me
Zejdin - rob i tij i liruar. Mirëpo me gjithë ngurrimin e vet, ajo u martua me të. Pra, ajeti do të thotë
se kur Allahu dhe Profeti i Tij japin vendimin e tyre, atëherë njeriu (besimtari) s'ka të drejtë të
gjykojë sipas dëshirës së vet. Zejdi ishte rob i Hatixhes dhe ishte i pari (prej robërve) që pranoi fenë
Islame. Profeti i Shenjtë e kishte adoptuar për djalë,  para se të ndalohej adoptimi në Islam.
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(dhe mos i jep divorc) dhe frikësohu prej
Allahut, dhe ti e mbaje të fshehtë në
zemrën tënde atë të cilën Allahu donte ta
nxirrte në dritë, dhe ti frikësoheshe prej
njerëzve, kurse Allahu ka më shumë të
drejtë që të frikësohesh prej Tij. Mandej
kur Zejdi e plotësoi dëshirën e tij lidhur
me të (kur ai i dha divorc asaj), Ne të
kurorëzuam ty me atë me qëllim që
besimtarët të mos kenë ndonjë vështirësi
për t'u martuar me gratë e bijëve të tyre të
adoptuar, pasi shkurorëzohen ato. Dhe
dekreti i Allahut medoemos duhet të
plotësohet.17 

39. Profeti nuk duhet të akuzohet për atë
çështje të cilën Allahu e bëri obligim për
të, sipas atij syneti (tradita) të Allahut që
ishte në praktikë  edhe në mesin e të
parëve, dhe dekreti i Allahut është një
dekret i përshtatshëm. 

40. (I njëjti synet ishte në praktikë lidhur
me ata) Të cilët u përcillnin Mesazhin e
Allahut njerëzve, dhe të cilët frikësoheshin
prej Allahut, dhe ata nuk frikësoheshin
prej askujt pos Allahut. Dhe Allahu është i
mjaftueshëm për ta marrë hesapin.

17 Zenebe ishte e pasur dhe gëzonte një status të lartë social, ndërsa Zejdi ishte rob i liruar. Me
pëlqimin e Profetit të Shenjtë u martuan, por për shkak të diferencave sociale, martesa e tyre nuk
doli fatlume. Vërtet, Profeti i Shenjtë donte të zhdukej dallimi klasor dhe ky vendim i tij që Zenebe
të martohet me Zejdin, bëri një jehonë të madhe dhe e demonstroi praktikisht idealin e lartë të
Islamit. Profeti i Shenjtë e dinte fare mirë se martesa e tyre nuk do të kurorëzohet me sukses,
mirëpo kjo u hapi rrugë të tjerëve që donin të martoheshin me njerëz të varfër e me robërit. Dhe kur
Zejdi i dha divorc Zenebes, Profeti i Shenjtë u martua me të me qëllim që t'u japë mësim njerëzve se
djali i adoptuar nuk është si djali i vërtetë. Kështu ai theu zakonin e vjetër të arabëve, sipas të cilit
ishte e papëlqyeshme që njeriu të martohet me gruan e djalit të adoptuar.
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41. Muhammedi s'është babai i askujt prej
burrave tuaj, por ai është Profeti i Allahut
dhe vulë18  e të gjithë Profetëve, dhe
Allahu e di shumë mirë çdo gjë.

42. O ju besimtarë, përkujtojeni shumë
Allahun,

43. Dhe lavdërojeni Atë mëngjesve e
mbrëmbjeve.

44. Allahu është Ai i cili zbret mbi ju
bekimet e Tij, dhe engjëjt e Tij po lusin
për ju, që Allahu t'ju qesë në dritë duke ju
nxjerrë prej të gjitha llojeve të errësirës.
Dhe Ai  është  i  Mëshi rshëm ndaj
besimtarëve.

�

18 Fjala Khatëm (vulë) ka dalë prej fjalës  Khatama që do të thotë: ai e vulosi diçka, ai arriti në fund
të një gjëje, e mbuloi diçka a e mbrojti ndonjë shkrim duke e vulosur, ose ka kuptimin e thjeshtë të
vulës. Khatam do të thotë, unazë, vulë, shenjë, fund ose pjesa e fundit. Pra, fjalët  Khatemën
Nabijinë do të thotë: vula e Profetëve, më i miri e më i përsosuri prej të gjithëve, zbukurim a stoli e
Profetëve. Këtu Zoti do ta mbyllë gojën e atyre, të cilët thoshin se Profeti i Shenjtë u martua me
gruan e djalit të vet, Zejdit. Edhe të atyre armiqve që thoshin se Profeti i Shenjtë është abtar ( njeri
që s'ka fëmijë), e thoshin se pas vdekjes së Profetit feja e tij do të zhduket, sepse ai nuk ka djalë që
do ta vazhdojë punën e tij. Zoti thotë se ai megjithëse nuk është babai e askujt prej jush, është
Profeti i Zotit e bile edhe më i miri e më i madhi prej të gjithë Profetëve. Kjo do të thotë se ai do të
ketë ndjekës të panumërt e të gjithë besimtarët e vërtetë janë si bijtë e tij. Kurse armiqtë e tij do të
shkatërrohen e do të mbeten vetë abtarë (pa pasardhës).  Sipas Islamit, do të vijnë reformatorë dhe
njerëz të devotshëm pas vdekjes së Hazret Muhammedit s.a.v. që do të vazhdojnë ta kryejnë
misionin e tij fisnik, dhe në ditët e fundit do të paraqitet një Imam me titull: Imam Mahdi dhe Masih
i cili do t'i japë Islamit një jetë të re dhe do të bëjë një renesancë të Islamit. Këta të gjithë
Muxhexhedinë (Reformatorë) dhe Imam Mahdiu dhe Masihu janë bijtë shpirtërorë të Hazret
Muhammedit s.a.v. Khatëmen Nebijin  do të thotë sa askush nuk mund ta arrijë pozitën e Profetit,
për derisa ai nuk e pranon Hazretin Muhammad s.a.v. dhe nuk e vërteton atë si Khatëmen Nebijin.
Për këtë arsye Hazreti Muhammedi s.a.v. thotë se unë kam qenë  Khatëmen Nabijin  edhe atëherë
kur akoma nuk ishte lindur Ademi. Pra, Khatëmen Nabijin  do të thotë profeti mi mirë, më i
përsosur dhe më madhështor prej të gjithë profetëve.
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45. Atë ditë kur do të takohen me
Allahun, do të urohen me Salam (paqe).
Dhe Ai ka përgatitur për ta një shpërblim
të ndershëm.

46. O Profet! me të vërtetë, Ne të kemi
dërguar ty si një dëshmitar dhe si bartës i
lajmeve të gëzueshme dhe si një alarmues,

47. Dhe si një thirrës që t'i thërrasësh
njerëzit në drejtim të Allahut, me urdhërin
e Tij, dhe si diell i shndritshëm.19 

48.  Dhe jepu besimtarëve la jm të
gëzueshëm se ky (Muhammedi dhe
Kurani) për ju është një bekim i madh prej
Allahut!

49. Dhe mos i  dëgjo (ndiq) aspak
mosbesimtarët dhe hipokritët, dhe mos u
vëre veshin sjelljeve të tyre të bezdishme
ndaj teje dhe duhet të kesh mbështetje
vetëm në Allah, sepse Allahu  mjafton si
kujdestar.

50. O ju besimtarë! Kur (fejoheni) me
gratë besimtare dhe u jepni divorc para se
t'i prekni ato, atëherë ju s'keni të drejtë të
kërkoni prej tyre periudhën e pritjes
(idetit). Pra, duhet t'i përcillni në mënyrë
të njerëzishme duke u dhënë ca gjëra të
mira  materiale.

19 Si dielli ka një pozitë qenësore në universin fizik, ashtu Profeti i Shenjtë ka një pozitë qenësore
në universin shpirtëror.
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51. O Profet! Ne i kemi bërë hallal për ty
ato gratë e tua, të cilave u ke dhënë ti
prikat e tyre, dhe ato të cilat i zotëron
dora jote e djathtë, prej atyre të cilat
Allahu të fali ty gjatë luftës, po ashtu edhe
bijat e axhës tënd, dhe bijat e halleve tua,
dhe bijat e dajave, dhe bijat e tezeve të
tua, të cilat emigruan bashkë me ty dhe
ato dhe ndonjë grua tjetër besimtare, nëse
ajo vetë paraqitet për t'u martuar me
Profetin, me kusht që edhe Profeti të
shprehë dëshirë për t'u martuar me të. Kjo
leje është apostafat për ty e jo për
besimtarët e tjerë. Ne e dimë atë çka i
kemi këshilluar ata (besimtarët) lidhur me
gratë e tyre dhe lidhur me ato të cilat i
zotërojnë duart e tyre të djathta (janë në
pronësinë e tyre), me qëllim që të mos
kesh ndonjë vështirësi (për ta shpjeguar
Sheriatin) dhe Allahu fal shumë dhe është
i  Mëshirshëm.

52. Ti mund ta lëshosh atë kë do ti prej
tyre (grave) dhe mund ta mbash për vete
kë do ti, dhe nëse dëshiron ta marrësh
prapë njërën prej tyre të cilën e ke
lëshuar, nuk do të kesh faj. Kjo është më
afër kësaj që ato të qetësohen shpirtërisht
dhe të mos pikëllohen dhe të gjitha ato të
jenë të kënaqura për atë që ti ua dhuron.
Allahu e di çka është në zemrat tuaja dhe
Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i
Përmbajtur.

53. Qysh tani e më tutje nuk të lejohen ty
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më gra, as nuk është e lejueshme për ty
që në vend të këtyre grave, të martohesh
me ndonjë grua tjetër, sadoqë të mahnit
bukuria e tyre, pos atyre (grave) të cilat i
zotëron ti. Dhe Allahu është përcjellës
(mbikëqyrës) i çdo gjëje.

54. O ju besimtarë! Mos hyni në shtëpitë
e Profetit derisa nuk jeni të thirrur për
bukë, e jo në mënyrë që prisni përgatitjen
e bukës. Por hyni kur jeni të ftuar, dhe
pasiqë të mbaroni bukën, shpërndahuni pa
u angazhuar në bisedë. Kjo (ulja për
bisedë ose shkuarja para kohës) e
mundon Profetin dhe ai turpërohet t'ju
thotë që të shkoni, por Allahu nuk
turpërohet të thotë të vërtetën. Dhe kur
kërkoni diçka prej grave të Profetit,
kërkonie mbas perdës. Ky (gjest) është
më i pastër për zemrat tuaja e për zemrat
e tyre. Dhe nuk është e përshtatshme për
ju që ta shqetësoni Profetin e Allahut, as
nuk duhet që të martoheni me gratë e tij,
pas vdekjes së tij. Ky, pa dyshim, është
një akt i urryer në sy të Allahut.20 

55. Nëse zbuloni diçka ose e fshihni atë,
Allahu  e  di  mirë (çdo gjë).

56. S'kanë pengesë (mëkat) ato (gratë e
Profetit) të dalin para etërve të tyre, para
bijëve të vet, para vëllezërve të vet,  para
bijëve të motrave të vet, para grave

20 Martesa me gratë (vejushka) e Profetit është mëkat, sepse ato janë nënat e besimtarëve.
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besimtare, ose para robëreshave të tyre.
Dhe frikësohuni prej Allahut, o gratë e
Profetit. Vërtet, Allahu është dëshmitar
ndaj çdo gjëje.

57. Allahu dhe engjëjt e Tij e bekojnë
Profetin. Pra, o ju besimtarë, bekojeni
edhe ju dhe kërkoni paqe për të.21 

58. Vërtet, Allahu do t'i mallkojë në këtë
botë e në Ahiret ata që e trazojnë Allahun
dhe Profetin e Ti j ,  dhe Allahu ka
përgatitur për ta një ndëshkim poshtërues.

59. Dhe ata që i shqetësojnë besimtarët
dhe besimtaret pa ndonjë faj, ngarkojnë
mbi vete barrën e shpifjes dhe të mëkatit
të madh.

60. O Profet, thuaju bashkëshorteve të
tua dhe bijave të tua dhe grave besimtare
se (kur ato dalin jashtë) ato duhet të
mbulohen me çarçafin (shaminë) e tyre.
Kjo është më e përshtatshme që të njihen
(janë besimtare) dhe të mos shqetësohen.
Dhe Allahu fal  shumë dhe është  i
Mëshirshëm.

61. Nëse hipokritët dhe ata që  kanë një
sëmundje në zemrat e tyre, dhe ata që
përhapin gënjeshtra (lajme rreme) në
Medinë, dhe nuk heqin dorë (nga këto

21 Sipas këtij ajeti besimtarët gjithnjë duhet t'i dërgojnë selam dhe Durud Hazretit Muhammedit
s.a.v.
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dukuri), Ne, me siguri, do të të ngremë ty
kundër tyre që t'i ndëshkosh, atëherë ata
nuk do të banojnë në fqinjësinë tuaj (në
këtë qytet) por vetëm për një kohë të
shkurtër. 22 

62. Ata janë të mallkuar. Duhet të kapen
dhe të vriten, kudo që t'i gjeni! 

63. Ashtu ishte syneti i Allahut ndaj atyre,
të cilët kanë jetuar para jush, dhe ti kurrë
nuk do të shohësh ndonjë ndryshim në
synetin (ligjin) e Allahut.

64. Njerëzit të pyesin ty lidhur me Orën
(Kiametin). Thuaju: Vetëm Allahu di rreth
Kiametit. Dhe çka të bind ty se, ndoshta,
ajo Orë është afër!

65. Allahu, me të vërtetë, i ka mallkuar
mosbesimtarët dhe ka përgatitur për ta një
zjarr flakërues;

66. Ku (ata) do të banojnë për një kohë
shumë të gjatë. Aty nuk do të gjejnë
ndonjë shok dhe as ndonjë ndihmëtar!

67. Atë ditë kur të mëdhenjtë e tyre do të
rrotullohen nëpër zjarr, ata do të thonë:
Ah, sikur ta kishim dëgjuar Allahun dhe
Profetin e Tij!

22 Hipokritët dhe jehuditë e Medinës u orvaten që të krijonin pengesa të ndryshme në rrugën e
Islamit, më së shumti duke përhapur lajme të rreme e duke shpifur për besimtarët e besimtaret.
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68. Dhe ata do të thonë: O Zoti ynë, ne i
dëgjuan (i ndoqëm) të mëdhenjtë tanë dhe
udhëheqësit tanë dhe ata na kanë devijuar
nga rruga e drejtë,

69. O Zoti ynë, jepu ndëshkim të dyfishtë
dhe mallkoi ata me mallkim të madh!

70. O ju besimtarë! mos u bëni si ata, të
cilët e shqetësuan Musain, por Allahu e
liroi (pastroi) atë nga të thënat e tyre. Dhe
ai (Musa) ka një pozitë të lartë në sy të
Allahut.23 

71. O ju besimtarë, frikësohuni prej
Allahut dhe thoni fjalë të vërteta (e të
drejta).

72. (Nëse do të veproni kështu) Allahu do
t'i rregullojë për ju veprat (çështjet) tuaja.
Dhe kush e dëgjon Allahun dhe Profetin e
Tij, me siguri, do të korrë një sukses të
madh.

73. Vërtet, Ne u kemi ofruar amanetin
(Sheriatin)24 qiejve, tokës dhe bjeshkëve,

23 Musain e trazuan dhe e shqetësuan shumë njerëzit e asaj kohe.
24 Al-Amana do të thotë Sheriati (Kurani). Kurani është amanet dhe Profeti është i ndershëm dhe i
beueshëm ndaj këtij  amaneti. Prandaj, ai mundohet dhe përpiqet që t'ua përcjellë amanetin e Allahut
njerëzve. Fjala Xhibal (male) referon njerëz të mëdhenj e të fuqishëm. Kjo fjalë është përdorur me
këtë kuptim në shumë vende të Kuranit. Kurani është vetë mësues dhe sqaron vetë kuptimet e veta.
Po ashtu në lidhje me Hazret Daudin a.s. fjala xhibal dhe zogj referon njerëzit e fuqishëm, malësorë,
të egër, të përshpirtshëm etj. Në këtë ajet fjala amanet ka të bëjë me qeniet njerëzore. Xhibal do të
thotë njerëz të mëdhenj e të ndershëm, dhe fjala  Ard (tokë) referon njerëz të varfër dhe të dobët.
Peshën e këtij amaneti e mbajti njeriu, d.m.th. njeriu i përsosur, Hazreti Muhammedi s.a.v.s.
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por ato refuzuan ta ngarkojnë atë dhe u
frikësuan prej tij. Por, njeriu i përsosur e
mori përsipër. Pa dyshim, ai u bë mizor25

(ndaj vetes) dhe doli i pakujdesshëm (ndaj
konsekuencave).

74. Si rezultat i kësaj Allahu i ndëshkoi
hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe
idhujtaret, ndërsa Allahu i mëshiroi
besimtarët dhe besimtaret, Allahu fal
shumë dhe është i Mëshirshëm.

25 Fjala zalum është shkalla siprore e zalim-it (mizor), që ka dalë prej fjalës zalama që do të thotë: ai
e vuri një send në vendin e gabuar.
Fjala xhahul është shkalla siprore e fjalës xhahil që do të thotë: mendjetrashë, budall, i
pakujdesshëm (Lane). Njeriut i janë dhuruar kapacitete  dhe fuqi të mëdha që të asimilojë në qenien
e tij atributet Hyjnore dhe të bëhet shembëlltyrë e Krijuesit të tij. Ky, pa dyshim, është një amanet i
madh, të cilin e ngarkoi njeriu përsipër vetes në univers, kështu qenie të tjera dhe planete të mëdha
si engjëjt, qiejt, toka dhe malet nuk barazohen me të, sepse ata refuzuan ta bartin amanetin e Zotit
(Sheriatin). Njeriu e mori këtë përgjegjësi, sepse vetëm ai mund të jetë zalim (i padrejtë) dhe xhahil
(i pakujdesshëm ndaj vetes). Pra, kush e pranon, e respekton dhe e zbaton atë amanet (Sheriat) në
jetën e tij, korr sukses dhe del ngadhënjimtar, ndërsa ai që nuk e respekton dhe nuk e zbaton në jetën
e tij, do të dënohet prej Zotit.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, të
cilit i takon gjithçka që ekziston në qiejt e
në tokë. Dhe sikurse i takon lavdërimi në
këtë botë ashtu Atij i takon lavdërimi edhe
në Ahiret; dhe Ai është i Urtë dhe i Ditur.

3. Ai e di çka hyn nën tokë dhe atë çka del
prej saj; dhe atë çka zbret prej qiellit e çka
ngrihet në të dhe Ai është i Mëshirshëm
dhe  mëkatfalës.

4. Dhe mosbesimtarët thonë: Kohën
(Orën) e shkatërrimit të kombit tonë ne
kurrë nuk do ta shohim. Thuaj: Pasha
Zotin tim, që e di të padukshmen, do të
vijë patjetër (ajo kohë). Dhe asgjë sa një
grimcë e vogël në qiejt e në tokë ose diçka
më e vogël a më e madhe se ajo nuk është
fshehur prej Tij (Zotit), por gjithçka është
e shënuar në një libër të qartë.1

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 55 ajete. Në Sure të mëparshme ishte
përmendur fakti se dredhitë dhe komplotet e përbashkëta të idhujtarëve, të çifutëve dhe të
hipokritëve dështuan dhe Allahu i dhuroi Islamit një triumf dhe fitore të madhe. Në këtë Sure
besimtarët këshillohen që të mos i harrojnë mësimet e Zotit dhe të Profetit të Tij, pasiqë morën
pushtet dhe gëzuan lumturi e rehati, siç populli i Sabaut dhe Bijtë e Israilit pas H. Sulejmnait, i
kishin larë duart nga vlerat shiprtërore dhe morale, atëherë Allahu e rrëmbeu pushtetin e tyre dhe i
privoi nga dobitë dhe shpërblimet materiale.
1 Secili akt i njeriut, i keq apo i mirë, shkruhet te Zoti, e sipas atyre ai do të shpërblehet.
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5. (Ajo kohë do të vijë) Me qëllim që Ai
(Zoti) t'u japë shpërblim atyre, të cilët e
pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të mira.
Këta janë të atillë që do të kenë (prej Zotit
të  tyre)  fa l j e  dhe një  furnizim të
ndershëm.

6. Por përsa u përket atyre që u pëpoqën
të Na mposhtin lidhur me Shenjat Tona,
do të kenë një ndëshkim të dhembshëm.

7. Dhe ata, të cilëve u është dhënë dije, e
shohin të vërtetën atë (mësim) që u zbrit
tek ti prej Zotit tënd dhe e dinë se (ai
mësim) e udhëheq njeriun drejt Zotit të
Plotfuqishëm dhe të Lavdërueshëm.

8. Dhe ata që janë mosbesimtarë, thonë: A
t'ju informojmë, O ju njerëz, rreth atij
njeriu i cili ju informon se pas vdekjes,
kur do të jeni të copëtuar tërësisht, do të
shhdërroheni në një krijesë të re?

9. A e trillon gënjeshtrën kundër Allahut
ose vuan nga çmenduria? Jo, por ata që
nuk e besojnë Ahiretin, vuajnë nga
ndëshkimi dhe janë në humbje të
pambarim.

10. A nuk i shohin ato Shenja që shfaqen
në qiejt e në tokë dhe që janë para tyre
dhe që kanë kaluar edhe më parë?2  Po të

2 Fjala është për Shenja të ndryshme tokësore e ato qiellore, siç janë: tërmete, fatkeqësi, sëmundje e
katastrofa të ndryshme tokësore dhe qiellore.
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dëshirojmë Ne, mund t'i rrafshojmë për
tokë ose të lëshojmë një pjesë të qiellit mbi
ta.  Vërtet, në këtë ka një Shenjë shumë të
madhe për çdo njeri që i përkulet Allahut.

11. Dhe, vërtet, Ne nga ana Jonë i kemi
dhuruar Daudit mirësinë, kur thamë: O ju
male (malësorë)3  dhe o ju zogj (njerëz të
devotshëm), përkuluni (Allahut) bashkë
me të! Dhe Ne ia zbutëm hekurin atij: 

12. Dhe i thamë (Daudit): Bëji këmisha të
gjata hekuri dhe rrathët e tyre t'i bëni të
ngushta. Dhe (o ndjekësit e Daudit) bëni
vepra të mira se Unë e shoh mirë atë që
bëni ju!

13. Dhe Ne ia kemi nënshtruar Sulejmanit
erën,4  qarkullimi i saj i mëngjesit ishte sa
një muaj dhe qarkullimi i mbrëmjes po
ashtu ishte sa një muaj. Dhe Ne e kemi
shkrirë për të një burim bakri.5  Dhe Ne ia
kishim nënshtruar një grup prej xhindëve
(malsorë) që punonte pranë tij nën
komandën e zotit të tij. Dhe Ne u thamë:
Kush prej tyre do t'i shmanget urdhërit
Tonë, Ne do ta dënojmë me ndëshkimin e
zjarrit flakërues.

14. Ata (malësorët dhe njerëzit e egër)

3 Fjala xhibal (male) këtu referon banorët e vendeve malore, ndërsa fjala Zogj referon njerëz të
përshpirtshëm.
4 Kjo tregon fuqinë detare të Sulejmanit. Anijet e tij lundronin mirë.
5 Kishte fabrika bakri.
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ndërtonin për të çka dëshironte, si
kështjella të mëdha, statuja dhe legenët si
rezervuarë, dhe kazanet e mëdha që
përherë rrinin nëpër zjarr. Dhe Ne u
thamë: O ju anëtarët e familjes së Daudit,
veproni duke shprehur falënderim (ndaj
Zotit)! Por shumë pak prej robëve  të Mi
dalin  mirënjohës.

15. Dhe kur Ne ia dekretuam vdekjen atij
(Sulejmanit), atëherë nuk i tregoi ata
(malësorët dhe të egrit rreth vdekjes së tij,
përveç një krimbi tokësor6  (djali i tij i
padëgjueshëm)  që e brejti shkopin
(pushtetin) e tij. Pra, kur ai (pushteti) u
rrëzua, atëherë xhinët e realizuan se po të
dinin të padukshmen, nuk do të kishin

6 Gjithashtu, edhe për vdekjen e H. Sulejmanit a.s. disa komentatorë kanë trilluar tregime qesharake,
që jo vetëm se nuk mund të pranohen nga një person që ka një logjikë të venitur, por që e nënçmojnë
dhe e poshtërojnë një profet të Zotit. Ky ajet komentohet se kur vdiq H. Sulejmani a.s., nga rreziku
se të mos ngriten rebelët, Allahu kufomën e tij e la të mbështetur me një shtagë, që njerëzit të
mendojnë se Sulejmani është i gjallë. Pas disa viteve, një insekt filloi ta brejë shtagën dhe kur e brejti
të tërin, Sulejmani u rrëzua dhe rebelët morën vesh se ka vdekur ai. Çfarë pikture të tmerrshme e
kanë paraqitur! Është blasfemia e hapët ndaj një profeti të Zotit dhe nënçmim ndaj kufomës së tij.
Profetët e Zotit kanë një pozitë shumë të lartë dhe kanë një dinjitet madhështor. Hazret Sulejmani
ishte mbreti më i fuqishëm dhe profet i ndershëm i asaj kohe. A nuk mendojnë këta se si ai mbeti i
varur në shtagë për disa vjet dhe askush nuk hetoi se ka vdekur ai? H. Sulejmani a.s. jetonte në
pallat dhe qindra shërbëtorë dhe anëtarë të familjes banonin aty, prapë askush nuk mendoi se ai nuk
flet, nuk han, nuk flen dhe as nuk kryen detyrat e përditshme? Çfarë komentime qesharake janë
këto që poshtërojnë Kuranin dhe profetët e Zotit! Asa (shtaga) është simbol i fuqisë dhe Dabbatul
Ard e referon pasardhësin e tij, për të cilin Kurani thotë se është vetëm një trup i pavlefshëm.
Allahu xh.sh. i pat lajmëruar Sulejmanit se pasardhësi i tij nuk do të dalë i ndershëm, besnik dhe i
dobishëm. Prandaj, Sulejmnai bëri këtë lutje në oborrin e Zotit: O Zot! Më fal një pushtet të tillë që
të mos ketë nevojë për ndonjë pasardhës! Zakonisht profetët bëjnë lutje për fëmijët e tyre, mirëpo
këtu Allahu i tregoi Sulejmanit se pasardhësi i tij nuk do të jetë i dobishëm a i ndershëm, atëherë
Sulejmani bëri lutje kundër tij. Pra, historia na tregon se në kohën e djalit të Sulejmanit filloi të
degradohet dhe të dobësohet pushteti i tij, derisa u ngritën rebelët që e shkatërruan atë dhe e ndajtën
atë në shumë pjesë. Kjo është që shpjegohet nga Kurani dhe të cilën e vërteton edhe historia. Djali i
tij ishte ai krimb që e brejti  pushtetin dhe fuqinë e H. Sulejmanit a.s.
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ndenjur në gjendjen e një ndëshkimi
poshtërues.7 

16. Pa dyshim populli Saba8  pati një
Shenjë në vendin e vet, ajo ishte në formë
të dy kopshteve. Njëri gjendej në anën e
djathtë e tjetri në anën e majtë. Dhe Ne u
kemi thënë: Hani nga furnizimi i Zotit tuaj
dhe falënderojeni Atë. Qyteti juaj është një
qytet i bekuar dhe Zoti juaj është shumë
Mëkatfalës.

17. Mirëpo, ata u larguan nga e vërteta
dhe Ne e lëshuam kundër tyre një vërshim
që e shkatërronte çdo gjë.  Dhe dy
kopshtet e tyre të shkëlqyera Ne i
shndërruam në dy kopshte me fruta të
hidhura ku kishte edhe kaçuba e groshëza. 

18. Këtë shpërblim u dhamë  për shkak se
dolën mosmirënjohës dhe Ne ashtu i
dënojmë  mosmirënjohësit.

19. Dhe në mes të tyre dhe mes atyre
vendbanimeve të bekuara9  (Palestinë)
kemi vendosur vendbanime të tjera që
ishin pëballë njëri-tjetrit. Dhe Ne kemi
bërë udhëtim të shkurtër midis tyre dhe u
thamë: Udhëtoni të sigurt nëpër to natën e
ditën!

7 Pasardhësi i tij ishte krimbi i tokës. Kjo do të thotë se ai nuk ishte njeri i mirë. Pas Sulejmanit,
njerëzit u mërzitën nga sjelljet e tij të këqija, andaj filluan të bënin kryengritje kundër tij.
8 Saba ishte një qytet i Jemenit.
9 Fjala është për vendbanimet e Palestinës.
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20. Por (në vend që ta falënderonin
Allahun) ata thanë: O Zoti ynë, zgjati
distancat e udhëtimeve tona! Ata e
tepruan ndaj vetvetes së tyre, pra Ne i
shkatërruam ata dhe i kemi bërë tregim të
së kaluarës. Në këtë, me të vërtetë, ka
Shenja të mëdha për çdo njeri të duruar
dhe mirënjohës.

21. Dhe Iblisi, me të vërtetë, e vërtetoi
gjykimin e tij lidhur me ta, dhe të gjithë
ata, pëveç një grupi besimtarësh, e
dëgjuan  atë.10 

22. Dhe ai (Iblisi) s'kishte kurrfarë fuqie
ndaj tyre, por kjo ndodhi vetëm që t'i
dallojmë ata të cilët e besojnë Ahiretin prej
atyre që kanë dyshim lidhur me të. Dhe
Zoti yt është përcjellës ndaj çdo gjëje.

23. Thuaj: Thirrini (për ndihmë) ata që i
konsideroni Zota pos Allahut! Ata nuk
zotërojnë asgjë as sa një grimcë në qiej e
as në tokë. E as s'kanë ndonjë pjesë në
pronësinë e tyre, e as s'kanë ndonjë
ndihmëtar prej tyre.11 

24. Dhe ndërmjetësimi i askujt nuk bën
dobi tek Ai (Zoti), përveç të atij12  të cilit
Ai i jep leje. Dhe kur do t'u largohet frika

10 Për shkak të veprave të tyre të shëmtuara, Shejtani mendoi se është lehtë për të t'i devijojë ata nga
rruga e drejtë.
11 Mosbesimtarët po ftohen që ata t'i thërrasin zota të tyre për ndihmë që ta pengojnë e ta ndalin
përparimin e Islamit.
12 Profeti i Shenjtë.
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nga zemrat e tyre, ata do t 'u thonë
(ndërmjetësve): Çka ju tha Zoti juaj? Ata13

do të përgjigjen: Të vërtetën, dhe Ai është
i Lartë dhe i Madh.

25. Thuaj: Kush ju furnizon nga qiejt e
nga toka? Thuaj: Allahu. Atëherë, Ne ose
ju jeni në rrugë të drejtë, ose në paudhësi
të hapët.

26. Thuaj: (Nëse sipas mendimit tuaj jemi
fajtorë) Ju nuk do të jeni përgjegjës për
mëkatet tona, as ne nuk do të jemi
përgjegjës për veprat tuaja.

27. Thuaj: Zoti ynë do të na tubojë neve e
juve, atëherë Ai do të gjykojë me drejtësi
në mes nesh, se Ai është Gjykatës më i
mirë dhe i Gjithëdijshëm.

28.  Thuaj :  Tregomëni  r reth  a tyre
(idhujve) të cilët i shoqëroni Allahut! Jo,
nuk është e udhës që t 'i  shoqëroni
partnerë Atij, sepse Ai është Allah i
Plotfuqishëm dhe i Mençur.

29. Dhe Ne nuk të kemi dërguar ty veçse
si bartës i lajmeve të gëzueshme dhe si
alarmues për tërë njerëzimin. Mirëpo,
shumica nuk e kuptojnë këtë realitet.

30. Dhe ata (mosbesimatrë) thonë: Kur do
të plotësohet ky premtim (i përhapjes së
fesë Islame), nëse jeni të vërtetë?

13 Mëkatarët.
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3l. Thuaj: Për ju është i caktuar afati i një
dite prej së cilës nuk do të mbeteni
mbrapa për asnjë çast e as s'mund të
shkoni përpara.

32. Dhe ata që janë mosbesimtarë, thonë:
Ne nuk e besojmë këtë Kuran e as ato
paralajmërime që janë bërë më parë në të
kaluaren. Dhe sikur t'i shikoje se kur ata
mizorë do të prezantohen para Zotit të
tyre duke e fajësuar njëri-tjetrin, dhe ata të
cilët ishin bërë të dobët, do t'u thonë
arrogantëve: Po të mos ishit ju, ne do të
kishim pranuar besimin!

33. Atëherë, ata, arrogantët, do t'u thonë
atyre që ishin bërë të dobët: A, ne ju
penguam ta pranoni hidajetin? Jo,  ju vetë
keni qenë fajtorë.

34. Dhe ata që ishin bërë të dobët, atyre
që ishin arrogantë do t'u thonë: Jo, por
kjo ishte dredhia juaj që e bënit ditë e natë,
kur na urdhëronit që ta mohojmë Allahun
dhe t'i shoqërojmë partnerë Atij. Dhe ata
do të fillojnë ta fshehin turpin e tyre, kur
do të shohin një ndëshkim të dhembshëm.
Dhe Ne do t'u vëmë prangat në qafat e
atyre që janë mosbesimtarë. Dhe ata nuk
do të dënohen për asgjë tjetër, pos për
shkak të veprave të veta.

35. Dhe Ne nuk e kemi dërguar në asnjë
vendbanim ndonjë alarmues (Profet) e që
pasanikët e tij të mos i patën thënë: Ne

SURE 34                                        SABA                                KAP. 22

794

� �

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G22verlag.qps  22.06.03 17:40 PAGE 794 (1,1)



��� � ���N������M p� �54

pP�<

2��<���� ��������

=� �d�k �' ����

�Q 	
C & �l�N���A���

����	 "�q 	��R�,

�Sa�� < �2Z �-

>� �_T �r(��

82Z � ���� � �����

?� (���Q��

� <�� � ���� � ����

.) 2���l�� � ��%�

�U�����&O�@

P % Q!� r �� 3�

kategorikisht e hedhim poshtë atë mesazh
me të cilin jeni dërguar ju.

36. Dhe ata thoshin: Ne kemi më shumë
pasuri e fëmijë dhe ne kurrë nuk do të
ndëshkohemi.

37. Thuaj: Vërtet, Zoti im ia shumëzon
begatinë atij të cilin e do Ai, dhe ia
ngushton atij kënd e do Ai. Mirëpo, pjesa
dërrmuese e njerëzve s'e kupton.

38. Nuk janë në gjendje as pasuritë e as
fëmijët tuaj t'ju afrojnë pranë Nesh, por
vetëm ata që e pranojnë besimin dhe bëjnë
vepra të mira, do të kenë shpërblim të
dyfishtë për shkak të veprave të tyre. Dhe
ata do të jetojnë paqësisht në pallate
madhështore.14 

39. Ndërsa ata që përpiqen ta mposhtin
qëllimin e Shenjave Tona, do të paraqiten
para ndëshkimit.

40. Thuaj: Vërtet, Zoti im ia zmadhon
begatinë atij prej robëve të Tij, të cilin e
do Ai; dhe ia ngushton atij kë do Ai. Dhe
çka shpenzoni ju, Ai do të nxjrrë rezultatin
e atij shpenzimi, dhe Ai është më i mirë
prej të gjithë dhuruesve.

41. Dhe kujtojeni ditën kur Ai do t'i tubojë

14 Ajeti tregon qartë se as pasuria e as pozita e njeriut nuk janë ato mjete me anën e të cilave ai i
afrohet Allahut, por janë vetëm besimi dhe veprat e mira që i japin njeriut një pozitë në oborrin e
Allahut.
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të gjithë ata dhe mandej engjëjve do t'u
thotë: A këta ju adhuronin?

42. Ata (engjëjt) do të thonë: I shenjtë je
Ti. Ti je Mbrojtësi ynë kundër tyre! Por,
me të vërtetë, ata (mosbesimtarë) i
adhuronin xhinët (qeniet e imagjinuara),
dhe shumica prej tyre u besonin atyre.

43. Pra, do t'u thuhet (mosbesimtarëve):
Sot s'do të keni mundësi t'i sillni dobi
njëri-tjetrit e as t'i bëni dëm. Dhe Ne
mizorëve do  t 'u  themi :  Shi jo jen i
ndëshkimin e zjarrit që e mohonit ju.

44. Dhe kur para tyre recitohen ajetet
Tona të qarta, ata thonë: Ky nuk është
tjetër, por vetëm një njeri i cili dëshiron
t'ju largojë nga adhurimi i atyre qenieve, të
cilat i adhuronin stërgjyshët tuaj. Dhe ata
thonë se Ky (Kuran) nuk është tjetër, por
vetëm një gënjeshtër e madhe që është
tr i l luar .  Dhe kur  u vjen e vër te ta
mosbes imta rëve ,  a ta  t honë :  Kj o
(vërtetësia, feja Islame) nuk është tjetër,
por vetëm një magji e hapët!

45. Dhe Ne nuk u kemi dhënë atyre libra
(hyjnorë),  që t 'i  studiojnë (dhe të
predikojnë në bazë të tyre), e as nuk kemi
dërguar te ata ndonjë alarmues (Profet)
para teje.

46. Po ashtu edhe ata që kanë qenë para
tyre, e patën përgënjeshtruar vërtetësinë,
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dhe këta nuk kanë as një të dhjetën e asaj
(fuqie) që Ne u patëm dhënë të parëve të
tyre. Mirëpo, edhe këta (megjithëse e
kanë parë ndëshkimin e të parëve) i
përgënjeshtruan Profetët e Mi. Pra, ata do
të shohin se sa i tmerrshëm do të jetë
rezultati i mosbesimit Tim.

47. Thuaj: Unë ju këshilloj vetëm se duhet
të qëndroni për hir të Allahut dy nga dy
dhe një nga një, e pastaj të mendoni thellë
(do të realizoni se), ky koleg juaj (Profeti
juaj) nuk është i çmendur. Ai është vetëm
një alarmues që ju alramon nga një
ndëshkim i rëndë.

48. Thuaj: Unë nuk kam kërkuar ndonjë
shpërblim prej jush (për predikimet e
mia), nëse kam kërkuar, e kam kërkuar
për hir tuaj. Shpërblimi im është vetëm
tek Allahu, dhe Ai është dëshmitar për çdo
gjë.

49. Thuaj: Vërtet, Zoti im me anë të së
vërtetës e copëton gënjeshtrën. Dhe Ai e
di shumë mirë të padukshmen.

50. Thuaj: Erdhi e vërteta e përsosur dhe
gënjeshtra nuk ka fuqi të krijojë e as ta
përsërisë atë (s'mund të krijojë asgjë, e as
nuk e ringjallë atë). 

51. Thuaj: Nëse jam në gabim, atëherë e
keqja e gabimit tim është në dëmin tim;
dhe nëse jam i përudhur, atëherë jam
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vetëm për shkak të atij diktimi që Zoti im
më dikton mua. Vërtet  Ai  është  i
Gjithdëgjueshëm  dhe i Afërt!

52. Sikur të shikoje atë gjendje kur këta
do të tremben (nga frika e ndëshkimit të
Zotit) dhe nuk do të kenë rrugë shpëtimi
dhe do të kapen prej një vendi të afërt (do
të zihen së shpejti dhe ti do të shohësh se
sa frikacakë janë ata).

53. Dhe do të thonë: Ne e besojmë këtë
(Kuranin)! Po si mund ta përqafojnë
besimin prej së largu (pasi janë larguar
shumë nga besimi)?

54. Kurse më parë e kishin mohuar këtë
dhe duke u ulur larg (vërtetësisë) thoshin
me hamendje lidhur me të padukshmen
(për ringjallje).

55. Dhe do të vihet një pengesë ndërmjet
tyre dhe ndërmjet dëshirave të tyre ashtu
siç ngjau më parë ndaj atyre që ishin të
ngjashëm me këta. Ata gjithnjë kanë qenë
në një dyshim trishtues (po ashtu edhe
këta).
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut që
është Krijuesi i qiejve dhe i tokës, i cili
dërgon engjëjt duke i bërë mesazhbartës
me nga dy, tre e katër krahë. Ai shton
krijesën e tyre (engjëjve) sa të dojë.
Vërtet, Allahu ka fuqi ndaj çdo gjëje.1 

3. Çfarëdo mirësie2  ua dhuron Allahu
njerëzve, nuk ka kush që ta pengojë atë,
dhe atë mirësi që e ndal Ai, nuk ka kush
që mund ta dhurojë përveç Atij, dhe Ai
është i Plotfuqishëm dhe i Mençur.

4. O ju njerëz, kujtojeni favorin e Allahut
që ju dhuroi Ai. A ka ndonjë krijues (Zot)
tjetër pos Allahut që ju furnizon juve nga
qielli e nga toka? S'ka Zot tjetër që të
adhurohet, por vetëm Ai. Pra, ku jeni
duke bredhur?

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 46 ajete. Në Sure të mëparshme u ishte
thënë myslimanëve se Allahu së shpejti do t'u dhurojë pushtet dhe bekime e shpërblime materiale,
mirëpo ata nuk duhet t'i harrojnë mësimet e Kuranit dhe nuk duhet që të kredhen e angazhohen
vetëm në dëfrime e në kënaqsi të kësaj bote, se do të kenë të njëjtin fat e përfundim, siç patën Bijtë e
Israilit. Në këtë Sure u premtohet myslimanëve se nëse ata do t'i respektojnë dhe do t'i zbatojnë
mësimet dhe këshillat e Kuranit, atëherë Allahu do t'u shpërblejë edhe më shumë. Mirëpo, ata duhet
të mbajnë mend se Allahu është Gani (i pavarur), nëse ata nuk do ta respektojnë dhe nuk do ta
zbatojnë Kuranin, do të privohen nga ndihma dhe nga përkrahja e Allahut.
1 Kjo do të thotë se do të zbresin disa engjëj me atribute të ndryshme të Zotit. Fjala  Axhniha 
(krahë) është simbol i fuqisë e i atributeve Hyjnore.

2 Fjala është për udhëzimin e Zotit.
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5. Dhe nëse të përgënjeshtrojnë ty, vërtet
edhe para teje u përgënjeshtruan Profetët
e Zotit. Dhe tek Allahu do të kthehen të
gjitha  çështjet  për  gjykim.

6. O ju njerëz! Pa dyshim, premtimi i
Allahut është i vërtetë. Pra, nuk duhet t'ju
mashtrojë jeta e kësaj bote dhe as t'ju
mashtrojë ndonjë mashtrues (shejtan)
lidhur me Allahun.

7. Vërtet, shejtani është armiku juaj, pra
edhe ju duhet ta konsideroni atë armik. Ai
i thërret ndjekësit e vet vetëm që ata të
bëhen  banorë  të  zjarrit.

8. Ata që nuk e kanë pranuar besimin, do
të kenë një ndëshkim të ashpër. Kurse ata
që e pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
mira do të kenë falje dhe një shpërblim të
madh.

9. A mund të përudhet ai të cilit i është
hijesuar keqbërësia e tij dhe e sheh si të
mirë? Vërtet, Allahu e devijon nga rruga e
drejtë atë kë do Ai, dhe e përudh atë kë do
Ai. Pra, mos e shkatërro veten nga
pikëllimi, Allahu e di shumë mirë atë që
bëjnë ata.3

 
10. Dhe Allahu është Ai që i dërgon erërat
që i bartin retë dhe Ne i shpiem në një
drejtim të një toke të thatë (shterpe), dhe

3 Ajeti flet rreth shqetësimit e brengës së Profetit që ushqen ai për shkak se njerëzit nuk e pranojnë
besimin e vërtetë.
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me anë të tyre e ngjallim tokën pas
vdekjes së saj. Ja, kështu është ligji i
Ringjalljes (njerëzore).4 

11. Kush dëshiron (kërkon) nderin, le ta
dijë ai se të gjitha nderet burojnë prej
Allahut (Pra, duhet të kërkojë prej Tij).
Tek Ai ngrihet fjala e mirë, dhe veprimi
sipas besimit e lartëson atë. Ndërsa ata që
bëjnë plane të këqija (kundër jush), do të
kenë një ndëshkim të ashpër dhe planet e
tyre do të shkatërrohen (e jo ju).

12. Dhe Allahu ju krijoi juve prej dheu,
mandej prej sperme e mandej ju bëri çift.
Dhe asnjë femër nuk mbetet shtatzënë e
as nuk  lind fëmijë, por sipas dijes së
Allahut. Dhe askujt nuk i jepet jetë të gjatë
e as nuk i shkurtohet jeta, por sipas një
ligji. Kjo me të vërtetë është e lehtë për
Allahun.5 

13. Dhe s'mund të jenë të njëjtë dy dete: 6

njëri është i ëmbël e që ka ujë të pishëm,
kurse tjetri është i njelmët dhe i idhët që e
djeg (fytin). Mirëpo, megjithë këtë ju prej
secilit hani mish të freskët dhe nxirrni
stoli që i përdorni ju; dhe i shihni anijet se
si lundrojnë duke i çarë valet e detit që të

4 Ringjallja këtu referon ringjalljen e një populli nga gjendja e tyre e degraduar.
5 Ajeti mban në vetvete një profeci se si një pikë sperme shndërrohet e zhvillohet në një qenie
njerëzore, ashtu myslimanë të dobët e të varfër një ditë do të shndërrohen në një shoqëri të
fuqishme.
6 Me dy dete kuptohen dy religjione,  i vërtetë dhe ai që nuk është i vërtetë. Më hollësisht kemi
shkruar në faqet e kaluara.
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kërkoni dhuntitë e Allahut e që të bëheni
mirënjohës.

14. Allahu është Ai që e fut natën në ditë7

dhe ditën në natë. Ai i ka nënshtruar
diellin dhe hënën në shërbim të njerëzimit,
dhe secili prej tyre lëviz për një kohë të
caktuar. Ky është Allah, Zoti juaj. Atij i
takon tërë mbretëria, dhe ata që i thërrisni
ju në vend të Allahut, nuk zotërojnë as sa
një cipë e farës së hurmës,8 

15. Nëse i thërrisni ju, ata nuk do ta
dëgjojnë thirrjen tuaj; po nëse e dëgjojnë,
prapë s'mund t'ju përgjigjen. Dhe në ditën
e Kiametit ata do të mohojnë adhurimin
tuaj ndaj tyre. Dhe askush s'mund të të
informojë ty më mirë se ai që është i ditur
(Allah  e  Muhammadi).

16. O ju njerëz! Ju keni nevojë për
Allahun dhe Allahu nuk ka nevojë për ju
(ju jeni të varur prej Allahut). Ai është i
Vetëmjaftueshëm dhe i Lavdërueshëm.

17.  Nëse  dëshi ron Ai ,  mund t ' j u
shkatërrojë të gjithë juve dhe të sjellë një
krijesë të re.

18. Dhe një punë e tillë nuk është aspak e
vështirë  për  Allahun.

7 Dita e përfaqëson fuqinë dhe prosperitetin, ndërsa nata rrënimin dhe degradimin.
8 Fjala Kitmir do të thotë: vija e hollë në mes të farës së hurmës ose cipa e farës së hurmës.
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19. Dhe asnjë mëkatar nuk do të bartë
mëkatin e tjetrit, dhe nëse njeri i shtypur
nga mëkatet thërret dikë që ta bartë
barrën e tij, ai nuk do ta bartë fare, edhe
pse ai do të jetë i afërmi i tij. Ti i alarmon
vetëm ata, të cilët i frikësohen fshehurazi
Zotit të tyre dhe falin Namazin. Dhe kush
e pastron veten e pastron veten dhe vetëm
për të mirën e vet, dhe tek Allahu do të
kthehen të gjithë.

20. I verbëri dhe ai me sy s'mund të jenë
të barabartë,

21. As errësira dhe drita,

22. As  hija  dhe  vapa,

23. E as s'mund të jenë të barabartë i gjalli
dhe i vdekuri. Vërtet, Allahu i mudëson
atij të dëgjojë, kënd e do Ai. Dhe ti
s'mund t'u mundësosh të dëgjojnë atyre
që janë në varre.9

 
24. Ti je vetëm një alarmues i hapët.

25. Ne të kemi dërguar ty me vërtetësi
absolute dhe si bartës i  lajmeve të
gëzueshme dhe si një alarmues. Dhe s'ka
kaluar asnjë popull që s'pati ndonjë
alarmues.

9 Besimtarët u quajtën të gjallë, sepse ata duke e pranuar vërtetësinë, e morën një jetë të re, ndërsa
mosbesimtarët u quajtën të vdekur, sepse duke e hedhur poshtë vërtetësinë, e pranuan për vete
vdekjen shpirtërore.
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26. Dhe nëse të përgënjeshtrojnë ty (nuk
është gjë e çuditshme), se ata që ishin
para tyre i përgënjeshtruan edhe Profetët
e tyre. Ata u erdhën me Shenja të hapura
dhe me disa Skripte e me një Libër të
ndritshëm.

27 .  M and e j  (p as i  i  r e f uzu an) ,  i
shkatërrova ata që ishin mosbesimtarë,
dhe sa i tmerrshëm ishte rezultati i
mohimit Tim!

28. A nuk e sheh ti se Allahu lëshon ujë
prej qiellit (resë), dhe me anë të tij Ne
nxjerrim frute me ngjyra të llojllojshme,
dhe ka edhe male me ngjyra të ndryshme,
të bardha e të kuqe, dhe ka edhe të atilla
që  janë  të  zeza!10 

29. Po edhe nga njerëzit e nga insektet e
nga kafshët ka të ngjyrave të ndryshme.
Por, prej robëve të Allahut vetëm ata i
frikësohen Allahut, të cilët janë dijetarë.
Vërtet, Allahu është i Plotfuqishëm dhe
Mëkatfalës. 

30. Vërtet, ata që e lexojnë Librin e
Allahut dhe falin Namazin dhe shpenzojnë
fshehurazi dhe haptazi prej asaj që Ne u
kemi dhuruar, e kërkojnë një tregti që
kurrë nuk do të falimentojë.11 

10 Ajeti tregon se kur bie shi mbi tokën e thatë ajo mbin frute ngjyrash e shijesh të ndryshme. Ujë i
shiut është një, por jep rezultate të ndryshme. Ashtu është puna me ujin qiellor, diktimi hyjnor, të
cilin Kurani e pagëzon me emrin ujë. Kur vjen diktimi hyjnor, njerëzit fitojnë dobi në mënyra të
ndryshme, sipas tokës së zemrave e sipas metodës së pranimit të tij.
11 Këto janë atributet e atyre dijetarëve që u përmenden në ajetin e kaluar
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31.  Me qël l im që Allahu t 'u  j apë
shpërblimin e plotë të tyre edhe do t'u
shtojë nga mirësia e Tij. Vërtet, Ai është
shumë Mëkatfalës dhe Çmues (e çmon
bamirësin).

32. Dhe ajo që Ne të kemi diktuar ty nga
Kurani është e vërtetë dhe do të vërtetohet
dhe vërteton atë (diktim) që erdhi para tij.
Vërtet, Allahu është i Gjithdijshëm ndaj
robëve të Tij dhe i sheh veprat e tyre.

33. Pastaj Ne i kemi bërë trashëgimtarë të
Librit ata prej robëve Tanë, të cilët i kemi
zgjedhur Ne. Pra, ka disa prej tyre të cilët
bëjnë mizori ndaj vetvetes, dhe disa prej
tyre janë  të atillë që e ndjekin (zgjedhin)
rrugën e mesme; kurse disa prej tyre janë
ata që me lejen e Allahut dalin të parët për
vepra të mira, e kjo është, pa dyshim,
dhuntia e madhe (e Allahut).12 

34. Shpërblimi i kësaj pozite do të jenë
kopshtet e amshueshme, ku do të hyjnë
ata e ku do të stolisen me byzylykë ari e
margaritari dhe ku petkat e tyre do të jenë
prej mëndafshi.

35. Dhe ata do të thonë: Të gjitha
lavdërimet i takojnë Allahut, i cili e largoi
prej nesh brengën tonë. Vërtet, Zoti ynë
fal shumë dhe çmon shumë (bamirësin).

12 Një besimtar gjatë zhvillimit të tij shpirtëror kalon nëpër faza të ndryshme. Në fazën e parë ai
bën një luftë kundër epsheve të veta dhe e mbron veten nga veprat e këqija. Në fazën e dytë ai
përparon gradualisht nga caku i tij, kurse në fazën e tretë progresi dhe evolucioni i tij merr një hov të
shpejtë e të çuditshëm.
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36. Ai (Allahu) nga mirësia e Tij na
vendosi në vendbanimin e amshueshëm,
ku s'kemi kurrfarë mundimi e as lodhje.

37. Por ata që nuk besuan, do t'i djegë
zjarri i xhehenemit. Nuk do të dekretohet
për ta që të vdesin e as nuk do t'u
lehtësohet ndëshkimi. Kështu Ne e
ndëshkojmë  çdo  njeri  mosmirënjohës.

38. Dhe ata do të klithin (në Xhehenem):
O Zoti ynë, nxirrna prej xhehenemit se ne
do të bëjmë vepra të mira, ndryshe nga
ajo që ne bënim (në jetën e mëparshme)!
Allahu do t'u thotë: A, nuk ju dhamë jetë
aq të gjatë saqë kush donte e pranonte
këshillën, ta pranonte atë? Po ashtu
erdhën edhe te ju Alarmues. Pra, shijojeni
ndëshkimin ,  se  pë r  mizo rë t  s 'ka
ndihmëtar!

39. Vërtet, Allahu e di të fshehtën e qiejve
e të tokës dhe Ai e di mirë edhe atë që
është në zemrat (e njerëzve).

40. Allahu është Ai që ju bëri pasardhësit
e të parëve në Tokë. Pra ai që nuk e
pranon besimin do të pësojë konsekuecën
e mosbesimit  të  vet .  Mosbesimi  i
mosbesimtarëve nuk u shton në sy të
Zotit të tyre vetëm se zemërimin, dhe
mosbesimi i tyre nuk u shton atyre vetëm
në  humbje.

41. Thuaj: Më tregoni rreth Zotave tuaj, të
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cilët i adhuroni në vend të Allahut? E nëse
nuk shihen ata, atëherë më tregoni se
çfarë kanë krijuar ata në tokë? Ose a mos
kanë pjesë ata në krijimin e qiejve, ose
mos u kemi dhënë atyre ndonjë libër që të
kenë ndonjë argument në të? Jo, por
mizorët nuk i premtojnë njëri-tjetrit diçka
tjetër,  përveç  mashtrimit.

42. Vërtet, Allahu i mban qiejt e tokën që
të mos devijohen nga pozita e tyre. Dhe
nëse devijohen, s'ka kush, pos Atij, që
mund t ' i  mbajë . Ai  është shumë i
përmbajtur dhe fal shumë.13 

43. Dhe ata përbetohen fort në emër të
Allahut se nëse u vjen ndonjë alarmues,
do ta ndjekin hidajetin më mirë se çdo
popull tjetër. Por kur u erdhi një alarmues,
ardhja e tij nuk u shtoi atyre pos  urrejtje.

44. Sepse ata dëshironin të bëheshin
krenarë nëpër tokë dhe bënin plane të
këqija. Por plani i keq nuk godet askënd
tjetër pos atyre që e kurdisin. Pra, a mos
janë duke pritur sjelljen (e Zotit) që u
shfaq ndaj të parëve (u dënuan). Dhe ti
kurrë nuk do të shohësh ndryshim në
ligjin e Zotit e as nuk do të shohësh
ndonjë devijim në të.

45. A nuk kanë bredhur nëpër tokë (që të
sh ihnin)  se  sa  i  tmerrshëm i sh te

13 Të dyja sistemet, qiellor dhe ai tokësor, funksionojnë me harmoni të plotë e pa u devijuar fare.
Kjo harmoni argumenton ekzistencën e Zotit, që është i denjë të adhurohet.
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përfundimi i atyre, që ishin para tyre,
megjithëse ata kanë qenë më të fuqishëm
se këta. Asgjë në qiej e në tokë nuk mund
ta mposhtë Allahun të kryejë punën e Tij.
Vërtet, Ai është i Gjithëdijshëm dhe i
Gjithëfuqishëm.

46. Dhe nëse Allahu dëshironte t'i zërë
njerëzit sipas veprave të tyre të këqija,
nuk do ta linte mbi faqen e dheut asnjë
gjallesë, por Ai u jep afat deri në një kohë
të caktuar, dhe kur vjen afati i tyre i
caktuar, vërtetohet se Allahu i sheh mirë
robët e Tij.

�
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l. Në emër të Allahut Rahman dhe Rahim!

2. Ja Sinë (o njeri i përsosur)!1 

3. E paraqesim për dëshmi Kuranin plot
urtësi (se je njeri i përsosur).2 

4. Se ti, pa dyshim, (o Muhammad) je
prej Profetëve.

5. Dhe je në rrugë të drejtë.3 

6. Ky Kuran është zbritur prej Zotit të
Fuqishëm dhe të Mëshirshëm.

7.  Me qël l im që t ' i  a larmosh ata ,
stërgjyshët e të cilëve nuk u alarmuan,
dhe  p ë r  kë t ë  a r sye  a t a  r r i në  t ë
pakujdesshëm.

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 84 ajete. Në Sure të mëparshme është
thënë se Allahu që është Krijuesi i universit i plotëson, përveç nevojave materiale të njeriut, edhe
nevojat dhe kërkesat e tij morale dhe shpirtërore. Për këtë qëllim Ai i zgjedh robët e Vet në çdo
popull dhe i ngarkon me diktim Hyjnor. Në këtë Sure Allahu i drejtohet H. Muhammedit s.a.v. duke
e quajtur Ja Sinë (Njeriu i përsosur) dhe atë e bëri profet për tërë njerëzimin. Duke i përmendur H.
Musain a.s. dhe H. Isain a.s., lajmërohet se në të ardhmen kur bota do ta mohojë Vahin (diktimin e
Allahut), atëherë një reformator do të paraqitet dhe do t'i ftojë njerëzit në drejtim të Allahut dhe të
Profetit të Tij, H. Muhammedit s.a.v.s.
1 O njeri i përsosur! Fjala është për Profetin e Shenjtë s.a.v.s.
2 Argumenti më i mirë dhe më efektiv për vërtetimin e misionit të Profetit të Shenjtë është vetë
Kurani.
3 Rruga e Profetit të Shenjtë është ajo rrugë e vetme që e shpie njeriun drejt Zotit.
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8. Vërtet, pohimi ynë kundër shumicës së
tyre u vërtetua, andaj ata nuk do ta
pranojnë  besimin.

9. Ne u kemi vënë në qafat e tyre prangat
që u arrinin deri në mjekërat (gushat) e
tyre, kështu ata (për t 'u liruar nga
dhembja) i mbajnë lart kokat e tyre.4 

10. Dhe Ne e kemi vënë një pengesë para
tyre dhe një pengesë mbrapa tyre dhe Ne i
kemi mbuluar ata, pra s'mund të shohin.5 

11. Është e njëjtë për ta qoftë t'i alarmosh
ose të mos i alarmosh, ata nuk do ta
pranojnë besimin.

12. Ti mund ta alarmosh vetëm atë, që e
pranon këshillën dhe që i frikësohet Zotit
të Mëshirshëm, kur është vetëm (në
vetmi). Pra, jepi lajm të gëzueshëm atij
për falje dhe për një shpërblim të mirë.

13. Vërtet, Ne i ngjallim të vdekurit dhe i
shkruajmë veprat e tyre që i bëjnë dhe
gjurmët e tyre dhe çdo gjë Ne e kemi
shkruar në një Libër të hapët.6 �

4 Ajeti tregon se derisa nuk vjen ndonjë Sheriat, njerëzit jetojnë nën barrën e prangave të zakoneve e
të kostumeve të vetëfabrikuara dhe kridhen aq shumë në to, saqë nuk u duket asgjë dhe nuk janë në 
gjendje ta realizojnë të vërtetën.
5 Janë të rrethuar nga të gjitha anët me zakone e tradita të rënda të shoqërisë, dhe s'janë në gjendje të
mendojnë.
6 Fjala Imam do të thotë: lider, udhëheqës, model a një shembull, skript religjioz e rrugë etj (Lane).
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14. Përmendu atyre gjendjen e banorëve
të një fshati ,7  kur atyre u erdhën
Profetët.

15. Kur Ne kemi dërguar tek ata dy
Profetë,8  mirëpo ata i përgënjeshtruan  që
të dy. Atëherë, Ne i përforcuam me një të
tretë9  dhe ata u thanë: Ne jemi të dërguar
te ju si Profet.

16. Ata u përgjigjën: Ju nuk jeni tjetër
veçse njerëz si ne dhe Zoti i Mëshirshëm
nuk ju ka diktuar asgjë, ju vetëm po
gënjeni.

17. Ata thanë: Zoti ynë e di se ne me të
vërtetë jemi të dërguar te ju.

18. Dhe detyra jonë është vetëm t'ju
përcjellim haptazi mesazhin.

19. Mosbesimtarët thanë: Vërtet, ne e
shohim të kobshme (ogurzi) ardhjen tuaj
te ne, dhe nëse nuk do të tërhiqeni ju, ne
do t'ju gurëzojmë dhe do të përjetoni një
ndëshkim të dhembshëm prej duarve
tona.

20. Ata (Profetët) thanë: Ogurzi juaj është
me ju (kudo që të jeni ju do të përjetoni
rezultatin e asaj). A do ta mohoni, edhe

7 Fjala kerja do të thotë: fshat a qytet. Përdoret edhe për botën. Ose  referon Mekkën.
8 Musai e Isai ose Ibrahimi e Ismaili.
9 Profet Muhammed s.a.v.s.
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pse këshilloheni mirë? Jo, por ju jeni një
popull keqbërës që i ka kaluar të gjithë
kufijtë.

21. Dhe nga ana e largët10  e qytetit erdhi
një njeri11  duke vrapuar dhe tha: O
populli im,  ndiqni  Profetët!12 

22. Ndiqni ata të cilët nuk kërkojnë prej
jush ndonjë shpërblim dhe që janë të
përudhur!

10 Fjalët nga ana e largët e qytetit referojnë një vend të largët prej Qendrës së Islamit
11 Një njeri referon Masihun e Premtuar, për ardhjen e të cilit ka lajmëruar Profeti i Shenjtë.
12 Kjo tregon se ai Masihu i Premtuar do ta përhapë  fenë Islame me një hov të ri.
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�23. E ç'kam unë që të mos e adhuroj
Atë, i cili më krijoi mua dhe te i cili do
të ktheheheni (edhe) ju të gjithë.   

24. A mund të zgjedh zota të tjerë pos
Atij? Nëse Zoti i Mëshirshëm do të më
godasë me ndonjë të keqe, atëherë
ndërmje tës imi  i  t yre  ( zo t ava  t ë
gënjeshtërt) nuk do të më sjellë ndonjë
dobi, e as s'do të mund të më shpëtojnë.

25. Nëse veproj kështu, atëherë unë me
siguri do të jem në një gabim të hapët.

26. Unë e besova Zotin tuaj, pra më
dëgjoni mua!

27. Atij i është thënë: Hyr në Parajsë!
Ai tha: Ah, sikur ta dinte populli im
(përfundimin tim)!

28. Se si Zoti im më fali mua dhe më
bëri mua prej të nderuarve!

29. Dhe Ne, pas tij, nuk kemi zbritur
ndonjë ushtri nga qielli kundër popullit
të tij, e as që do të zbresim ndonjë ushtri
të tillë.

30.  Por ,  u  erdhi  një  ndëshkim i
tmerrshëm në formë të një britme dhe u
bënë të shuar (si hiri).

KAP XXIII
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31. Vaj për njerëzit! Nuk u vjen ndonjë
profet, por ata fillojnë të tallen me të
dhe e nënçmojnë atë!

32. A nuk e kanë parë ata se sa popuj i
kemi shkatërruar Ne para tyre, dhe ata
nuk u kthyen më!

33. Dhe të gjithë ata do të prezantohen
para Nesh.

34. Dhe toka e vdekur është një Shenjë
për mosbesimtarët. Ne e ringjallëm atë
tokë dhe nxorëm prej saj drith nga i cili
hanë ata.

35. Dhe në të  kemi mbjellë kopshte
hurmash e rrushi dhe në të kemi
shpërthyer burime të rrjedhshme.

36. Që ata të mund të hanë nga frutat e
saj, dhe duart e tyre nuk i kanë mbjellë
ato kopshte, por jemi Ne që i kemi
mbj e l l ë .  P ra ,  a  nuk do  t ë  j enë
mirënjohës?

37. I Shenjtë është Ai (Allah) i cili
krijoi çifte nga të gjitha llojet, nga çka
mbin toka e nga vetë ata dhe prej asaj
çka nuk e dinë ata.

38. Dhe për ta është një Shenjë edhe
nata prej së cilës e nxjerrim ditën, pas së
cilës ata kridhen në errësirë.

�
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39. Dhe dielli udhëton në vendin e tij të
caktuar. Ky është dekreti i Zotit të
Fuqishëm dhe të Gjithëdijshëm.

40. Edhe hënës Ne i kemi caktuar fazat,
derisa kthehet në trajtën e një dege të
vjetër hurme.13 

41. As dielli nuk mund ta arrijë hënën e
as nata s'mund ta arrijë ditën. Po secili
udhëton në orbitën e caktuar.

42. Dhe për ta është edhe kjo një Shenjë
se Ne pasardhësit e tyre i bartim në
anije të mbushura plot.

43. Dhe Ne do të krijojmë për ta mjete
të tjera udhëtimi.14 

44. Dhe po të dëshirojmë Ne, mund t'i
përmbytim ata, atëherë askush s'do ta
dëgjojë lutjen e tyre e as nuk do të
shpëtohen. 

45. Pos mëshirës Sonë, dhe ata do të
kënaqen (në këtë botë) për një kohë të
caktuar.

46. Dhe kur u thuhet atyre: Mbani
frikën e Zotit në ato çështje që janë para

13 Kur del hëna e re, ajo duket si dega e një palme.
14 Kjo ishte një profeci e dhënë para 1400 vjetësh, e që u plotësua sot. Në të kaluarën njeriu
udhëtonte me deve, me gomarë e me kafshë të tjerë, por sot doli treni, avioni dhe mjete të tjera
udhëtimi.
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jush dhe që janë mbrapa jush që të
mëshiroheni (mirëpo ata nuk u vënë
veshin këshillave).15 

47. Dhe kurdoherë që u vjen ndonjë
Shenjë prej Shenjave të Zotit të tyre, ata
ia kthejnë shpinën.

48. Dhe kur u thuhet atyre: Shpenzoni
prej asaj (pasurie) që Allahu ju fali, ata
që janë mosbesimtarë, besimtarëve u
thonë: A t'i ushqejmë ata të cilët, sikur
të donte Allahu, do t'i ushqente Ai vetë?
Ju jeni në gabim të hapur.

49. Dhe ata thonë: Tregona se kur do të
plotësohet premtimi (ndëshkimit), po që
se jeni të vërtetë.

50. Ata janë duke pritur vetëm një
britmë (ndëshkim) të papritur që do t'i
zëjë ata kur do të jenë të zënë në grindje
(polemikë).16 

51. Atëherë ata nuk do të jenë në
gjendje të shkruajnë testamentin e as
nuk do të kthehen në familjet e tyre.

52. Dhe do t'i fryhet Surit (trumbetit)
dhe ata duke dalë prej varreve do të
prezantohen me vrap para Zotit të tyre.

15 Duhet të pendoheni për të kaluarën e të bëni lutje për të ardhmen.
16 Ndëshkimi vjen me aq shpejtësi e befas sa që nuk do të kenë kohë ta shprehin dëshirën e
tyre të fundit.
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53. Do t'i thonë (njëri-tjetrit): Të mjerët
ne! Kush na ngriti nga varret tona? Ky
është ai premtim që Zoti i Mëshirshëm
pat bërë me ne, dhe po ashtu edhe
Profetët kanë thënë të vërtetën.

54. Kjo do të jetë vetëm një britmë dhe
(si rezultat i kësaj) të gjithë ata befas do
të paraqiten para nesh.

55. Atë ditë askujt nuk do t'i bëhet e
padrejtë dhe ju do të shpërbleheni vetëm
sipas veprave tuaja.

56. Vërtet, atë ditë banorët e xhenetit do
të kënaqen nga aktivitetet e tyre (do të
j e n ë  t ë  a n g a zh u a r  a t ë  d i t ë  n ë
përkujtimin e Allahut) 

57. Ata dhe shoqet e tyre do të jenë nën
hijet e këndshme (të mëshirës së Zotit),
duke u mbështetur në kolltukë.

58. Aty (në xhenet) do të kenë pemë dhe
ç'do të dëshirojnë.

59. Ata do të kenë selam, përshëndetje,
prej Zotit të Mëshirshëm.

60. Dhe Zoti do të thotë: O ju fajtorë,
ndahuni ju sot prej besimtarëve.

61. O ju bij të e Ademit, a nuk ju
këshillova që të mos adhuroni shejtanin
se ai, me të vërtetë, është armiku juaj i
hapët.
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62. Dhe që të Më adhuroni vetëm Mua,
se kjo është rruga e drejtë.

63. Vërtet, ai (Shejtani) i ka shkatërruar
shumë njerëz para jush. Përse, pra, ju
nuk kuptoni.

64. Vështroni, ky është ai xhehenem që
ju premtohej.

65. Hyni sot në të, për shkak se ju
mohonit çdo realitet.

66. Sot, Ne do t'i vulosim gojët e tyre
dhe duart e tyre do të flasin me Ne dhe
këmbët e tyre do të dëshmojnë kundër
veprave të tyre.

67. Dhe po të dëshironim Ne, mund t'i
verbonim sytë e tyre, mandej ata do të
ecin verbërisht në kërkimin e një rruge.
Mirëpo si mund të shohin në këtë
gjendje rrugën e vërtetë.

68. Dhe po të dëshironim Ne, do t'i
shkatërronim në vendin e tyre, mandej
ata nuk do të kishin mundësi të shkonin
përpara e as mbrapa.

69. Dhe atij të cilit Ne ia zgjasim jetën,
ia zvogëlojmë gradualisht aftësitë e tij
fizike. A nuk marrin  vesh?

7 0 .  N e  n u k  i a  m ë s u a m  a t i j
(Muhammadit) krijimtarinë poetike e as
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që i ka hije të jetë poet. Ky (Kurani)
është vetëm një  këshillë dhe është një
libër shumë i lexueshëm, që flet me
argumente të qarta.17 

71. Që ta alarmojë atë që është i gjallë18

dhe që të plotësohet dekreti i  Allahut
lidhur me mosbesimtarët.

72. A nuk shohin se ndër krijesat Tona,
që për hir të tyre i kanë krijuar Duart
Tona, janë edhe bagëti, të cilave këta u
bëhen pronarë!

73. Dhe Ne i kemi nënshtruar për ta ato
(kafshë), pra disa pre tyre përdoren për
hipje, ndërsa prej disave hanë ata.

74. Dhe ato kanë edhe dobi të tjera dhe
pije (japin qumësht). A, prapë,  nuk do
të dalin mirënjohës!

75. Por ata i kanë marrë për vete Zota të
tjerë, në vend të Allahut, me shpresë se
do të  ndihmohen prej tyre.

76. Por ata (Zota) nuk janë në gjendje
t'i ndihmojnë.  Përkundrazi, ata të gjithë
së bashku, duke u bërë një ushtri, do të
dëshmojnë kundër tyre.

17 Profetët e Zotit nuk janë poetë, sepse poetët ëndërrojnë dhe ndërtojnë kështjella ajri, ndërsa
Profetët e Zotit kanë para tyre një qëllim e një ideologji të lartë. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se
çdo poet ose çdo lloj poezie është e keqe dhe e paqëllimtë.
18 Shpirtërisht i gjallë.
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77. Pra ty mos të brengosin thëniet e
tyre. Vërtet, Ne dimë çka mbajnë ata të
fshehtë dhe çka zbulojnë.

78. A nuk e di njeriu se Ne e kemi
krijuar atë prej një pikë uji (sperme)!
Por, kur lind ai, bëhet grindavec i
rreptë.

79. Dhe fillon të fabrikojë shembuj rreth
Qenies Sonë dhe e harron krijimin e vet.
Ai fil lon të thotë: Kush mund t 'i
ringjallë eshtrat, kur do të kalben ato?

80. Thuaj: I ringjall Ai që i krijoi herën
e parë; dhe Ai e di mirë gjendjen e çdo
krijese.

81. Ai (Zot) që e prodhoi për ju zjarrin
prej drurit të gjelbër dhe ju prej tij
ndizni (zjarrin).

82. A nuk ka fuqi Ai (Zot), i cili i ka
krijuar qiejt e tokën, të krijojë krijesa si
ato? Po. Dhe Ai, pa dyshim, është
K r i j u e s i  m a d h ë s h t o r  d h e  i
Gjithëdijshëm.

83. Vërtet, kur dëshiron dhe vendos të
bëjë diçka, urdhëri i Tij është vetëm t'i
thotë: Bëhu, dhe ajo bëhet (fillon
procesi i krijimi të saj).

84. Pra, I Shenjtë është Ai në dorën e të
cilit është sundimi i të gjitha gjërave
dhe te Ai do të ktheheni ju të gjithë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Unë i paraqes për dëshmi ata (sehaba
ose ushtri) të radhitur (kundër armiqve
të Islamit).1 

3. Që i qortojnë ashpër keqbërësit,

4. Dhe që e recitojnë përkujtuesin
Kuranin,

5. Vërtet, Zoti juaj është vetëm Një

6. Ai është Zoti i qiejve dhe i tokës dhe
i gjithçkaje që është në mes të tyre dhe
është Zoti i të gjitha lindjeve (i vendeve
dritëdhënëse).

7. Vërtet, Ne e kemi stolisur qiellin e
kësaj bote me anë të yjeve.

�

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 183 ajete. Në Sure të mëparshme
Allahu duke e quajtur Muhammedin Njeri të përsosur, deklaron se i është dhënë atij Kurani,
mësimet e përsosura të të cilit vlejnë për tërë njerëzimin deri në Ditën e Kiametit. Në fillim të
kësaj Sureje bëhet fjala se ky njeri i përsosur (H. Muhammedi s.a.v.) me anë të mësimeve dhe
me anë të praktikës së vet do të korrë sukses në formimin e një Xhemati anëtarësh të
devotshëm, të cilët me hov dhe me vullnet të vetëmohueshëm do ta përhapin fenë Islame, duke
e flijuar jetën e tyre dhe duke bërë sakrifica të mëdha financiare. Po kështu përmendet
jetëshkrimi i shumë profetëve, që na tregon se të gjithë profetët gëzuan përkrahjen dhe
ndihmën e Zotit, kurse dështuan kundërshtarët e tyre. Ashtu edhe profeti H. Muhammedi s.a.v.
do të triumfojë dhe armiqtë e ti do të dështojnë.
1 Fjala është për es-habët e Profetët të Shenjtë
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8. Dhe Ne e kemi ruajtur prej çdo
shejtani rebel.

9. Ata (Shejtanë rebelë) s'do të mund të
dëgjojnë fjalën e qenieve të larta2  dhe
ata nga çdo anë qëllohen me gurë
(goditen me ndëshkim)-3 

10. Me kamxhikë dhe për ta ka një
ndëshkim të përhershëm.

1l. Përveç atij që e rrëmben vjedhurazi
diçka, atë e ndjek një flakë. 

12. Pra, pyeti ata se a është vështirë
krijimi i tyre ose krijimi i planeteve? Ne
i kemi krijuar ata prej një balte ngjitëse.

13. E vërteta qëndron në faktin se ti
gëzohet pa masë (për krijimin Tonë),
ndërsa  ata tallen.

14. Dhe kur këshillohen, ata nuk e
pranojnë këshillën

l5. E kur shohin ndonjë mrekull i
(shenjë), fillojnë ta përqeshin

16. Dhe thonë: Ky nuk është gjë tjetër,
veçse  një magji e hapët.

17. Qysh! A do të ringjallemi ne, kur do

2 Fjala është për engjëjt.
3 Nuk e kuptojnë realitetin.
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të vdesim dhe do të bëhemi pluhur e
eshtra?

18. Edhe të parët tanë?

19. Thuaj: Po (do të ringjalleni)  në
gjendje poshtërimi.

20. Ai çast do të jetë një qortim i rreptë,
e ata (fill pas qortimit) do të mbeten
duke shikuar.

21. Dhe do të thonë: Vaj për ne, kjo
është dita e gjykimit!

22. (Allahu do të thotë) Kjo është ajo
D i t ë  e  G j y k i mi t  t ë  c i l ë n  j u  e
përgënjeshtronit. 

23. (Ne do t'u themi engjëjve): Tuboni
ata, të cilët kanë bërë mizori dhe kolegët
e tyre dhe ata të cilët i adhuronin,

24. Pos Allahut, dhe shpjerini ata drejt
Xhehenemit,

25. Pra, i ndalini pak, sepse do të
pyeten.

26. (Atë ditë do të pyeten) Çfarë keni
sot që nuk po ndihmoni njëri- tjetrin?

27. Ata (në vend që të ndihmojnë
njëri-tjetrin) do të dorëzohen tërësisht
(do të pranojnë çdo krim).

�
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28. Dhe disa prej tyre do të polemizojnë
me disa të tjerë (dhe do t'u thonë):

29. Vërtet, ju ishit që na vinit nga ana e
djathtë (në drejtim të fesë).4 

30. (Idhujt e tyre) Do të përgjigjen: Jo,
por ju vetë nuk ishit në gjendje ta
pranonit besimin.

31. Dhe ne nuk kemi pasur fuqi në bazë
të ndonjë argumenti ndaj jush, por ju
vetë keni qenë popull rebel.

32. Pra, sot u plotësua lidhur me ne
thënia e Zotit tonë dhe ne të gjithë do ta
shijojmë ndëshkimin.

33. Dhe është e vërtetë se ne ju kemi
devijuar, sepse edhe ne vetë kemi qenë
të devijuar.5 

34. Pra (si rezultat i kësaj) atë ditë, ata
të gjithë do të jenë pjesëtarë të barabartë
në ndëshkim.

35. Kështu sillemi Ne me fajtorët.

36. Kurdoherë që t'u thuhej atyre: S'ka
Zot tjetër përveç Allahut, ata silleshin
me arrogancë,

4 Ana e djathtë referon fenë. Kjo do të thotë se ju gjithnjë na mashtroni me anë të fesë ose në
çështje të fesë.
5 Paria e mosbesimtarëve do t'u thotë ndjekësve të vet: Ju vetë na keni zgjedhur, ne nuk ju
detyruam t'na bindeni.
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37. Dhe thoshin: A, i lëshojmë Zotat
tanë për hir të predikimit të një poeti të
çmendur?

38. Jo, por, në realitet, ai u ka sjellë
vetëm vërtetësinë dhe e verifikonte
vërtetësinë e të gjithë profetëve të
mëparshëm.

39. O ju mosbesimtarë! Ju me siguri do
ta shijoni ndëshkimin e dhembshëm.

40. Dhe ju do të shpërbleheni vetëm
sipas veprave tuaja, 

41. Pos robëve të zgjedhur të  Allahut.

42. Ata do të kenë furnizim të dalluar -

43. Pemë të llojllojshme, dhe ata do të
nderohen shumë, 

44. Në kopshtet e bekuara (xhenet).

45. Do të ulen të mbështetur në kolltukë
përballë njëri-tjetrit. 

46. Do të shërbehen me kupa të
mbushura me ujë burimi të rrjedhshëm-

47. (Ato kupa) Do të jenë të bardha
xixëlluese dhe të shijshme për ata që do
të pinë. 

48. Me anën e atyre (pijeve) ata nuk do
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të kenë dhembje koke e as nuk do  të
dehen.

49. Dhe pranë tyre do të jenë gra
symëdha me shikim të përulur.

50. Sikurse janë vezë të mbuluara.

51. Atëherë disa  prej  tyre do t 'u
drejtohen disa të tjerëve duke bërë
pyetje.
 
52. Njëri prej tyre do të thotë: Unë kam
pasur një mik-

53. Që thoshte: A, edhe ti je ndër ata që
e besojnë (Ringjalljen)?

54. Nëse është ashtu, atëherë tregomë se
kur do të vdesim ne dhe do të bëhemi
pluhur e eshtra, a do të shpërblehemi
për veprat tona?

55. Atëherë ai (besimtari) do t'u thotë
(njerëzve përreth): A mund të shikoni
(ku është miku im)? 

56. Mandej, ai vetë e sheh mikun e vet
në mes të xhehenemit. 

57. Dhe do t'i thotë: Pasha Allahun, ti
edhe mua më kishe shkatërruar. 

58. Dhe sikur të mos ishte mëshira e
Zotit tim, unë, me siguri, do të isha ndër

SURE 37                                        AS-SAFFAT                                KAP. 23

826

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G23verlag.qps  22.06.03 19:49 PAGE 826 (1,1)



��6$

\}%� A�

��\��& 1 ��� ~ ���

�9 �������'

(�  ���� �

]) � �� G ����K� ) �(

�.���*

H����+� ��O ���

��, �̂ I ���

� � �A� � �T��

-	 � ��

banorët e xhehenemit.

59. Trego (o banor i Xhehenemit), a
nuk ishim ne të vdekshëm?

60. Pos vdekjes sonë të parë dhe nuk do
të ndëshkohemi edhe ne? (në mënyrë
ironike i thuhet fajtorit)

61. Vërtet, ky është sukses i madh
(gjendja e besimtarit).6 

62. Dhe për një shpërblim të këtillë
duhet të veprojnë vepruesit!

63. A është më e mirë kjo pritje, ose
pema e Zakumit (Kaktusit)?7 

64. Vërtet, Ne këtë e kemi bërë sprovë
për mizorët.

65. Kjo është ajo pemë që mbin në fund
të xhehenemit.

66. Fruti i saj është sikurse koka e
gjarpërinjve (shejtanit).

67. Dhe ata do ta hanë dhe prej saj do të
mbushin barqet e tyre.

6 Suksesi më i madh për njeriun është ta fitojë jetën e amshueshme dhe të ketë progresin
shpirtëror.
7 Zakkumi (kaktusi) është pema e mosbesimit. Kurani besimin e vërtetë e krahason me pemën e
mirë, ndërsa mosbesimin me pemën e Zakkumit, që është tepër e hidhur.
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68. Pastaj, ata do të kenë ujë të valuar
për të pirë. 

6 9 .  M a n d e j ,  t ë  g j i t h ë  a t a
(mosbesimtarët) do të kthehen nga
xhehenemi.

70. Ata i  kanë gjetur të devijuar
stërgjyshët e tyre.

71. Po edhe këta shkojnë me vrap pas
hapave të tyre.

72. Po edhe para këtyre shumë popuj
kanë qenë të humbur.

73. Dhe Ne i patëm dërguar tek ata
alarmuesit.

74. Vërejini, pra, se si ishte përfundimi i
atyre që ishin alarmur

75. Pos robëve të Allahut të zgjedhur.

76. Dhe edhe Nuhi (prej Profetëve) Na
pati thirrur, dhe shikoni! Sa përgjigjës
të shkëlqyer jemi Ne!

77. Dhe Ne e shpëtuam atë dhe familjen
e tij nga shqetësimi i madh.

78. Dhe pasardhësit e tij i lamë që të
jetojnë.

79. Dhe Ne kemi lënë një përkujtim të
mirë ndër popujt e ardhshëm.

�
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80. Selam i qoftë Nuhit në të gjitha
botërat!

81. Kështu, pra, Ne i shpërblejmë
bamirësit.

82. Ai (Nuhi) me të vërtetë ishte njeri
ndër robët Tanë besimtarë.

83. Dhe të tjerët i kemi përmbytur në
ujë.

84. Dhe, vërtet, edhe Ibrahimi ishte i
grupit të tij.

85. Kur ai erdhi te Zoti i vet me një
zemër të pastër e të bindur.

86. Kur ai e pyeti të atin e tij  dhe
popullin e tij: Kë e adhuroni ju? 

87. A gënjeshtrën - Zota të trilluar në
vend të Allahut!

88. Pra, tregoni se çka mendoni ju rreth
Zotit të botërave?

89. Mandej, hodhi një shikim mbi yjet-

90. Dhe tha: Unë veten e ndiej të
sëmur!8 

�

8 Sipas popullit të tij, që nxjerrnin fall nga yjet, ai do të sëmurej, por Ibrahimi flet me ironi, se
shikoni unë jam shëndosh e mirë. Ibrahimi mundohej t'i bindë ata se duhet të largohen nga
adhurimi i objekteve të ndryshme dhe të kthehen në drejtim të Zotit Një.
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91. Pra, ata u larguan duke e lënë atë.

92. Ai iu drejtua Zotave të tyre dhe u
tha: A nuk hani ju?

93. Çka keni ju që s'po flisni?9 

94. Mandej, iu afrua atyre dhe i mëshoi
me të djathën.10

95. Por kur njerëzit e morën vesh, iu
drejtuan atij me vrap.

96. Ai (Ibrahim!) tha: A i adhuroni ata
(idhujt), të cilët i  gdhendni ju vetë.

97. Kurse Allahu ju krijoi juve dhe atë
që krijoni ju.

98. Ata thanë: Ndërtoni një pirg rreth tij
dhe (në të ndezni  zjarr)  hidheni
Ibrahimin në atë zjarr.

99. Ashtu ata kanë bërë një plan të keq
kundër tij, mirëpo Ne i kemi poshtëruar
ata.

100. Ibrahimi tha: Unë i drejtohem Zotit
tim, Ai me siguri do të më tregojë
rrugën e suksesit.

101. Ai tha: O Zoti im, dhurom një djalë
fisnik!

9 Argumenti më i fuqishëm i ekzistencës së Zotit është se Ai flet me robët e Tij të vërtetë e të
devotshëm. Ai i dëgjon lutjet e tyre dhe u jep përgjigje.
10 Dora e djathtë është simbol i fuqisë.
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102. Pra, Ne i dhamë lajm të gëzueshëm
rreth një djali zemërgjerë.

103. Dhe kur ai (djalë) u bë i aftë për të
ecur bashkë me të atin, ai (Ibrahimi) i
tha: O djali im, unë kam parë në
ëndërr11  se unë të flijoj ty. Pra, çka
mendon ti? Ai tha: O babai im, vepro
ashtu siç je urdhëruar, ti do të më gjesh
mua, në dashtë Allahu,  të qëndrueshëm
e të durueshëm. 

104. Dhe kur ata të dy u binden para
dëshirës së Allahut dhe Ibrahimi e shtriu
në ballë (që ta presë),

105. Ne e thirrëm atë: O Ibrahim!

106. Ti me të vërtetë e plotësove
ëndrrën. Ne kështu i  shpërblejmë
bamirësit.

107. Vërtet, kjo ishte një sprovë e hapët.

108. Dhe Ne e shpaguam këtë me një
kurban të madh.

109. Dhe Ne i lamë një përkujtim të

11 Kuptimi i kësaj ëndrre ishte se Ibrahimi i tha birit të vetë Ismailit se unë do të të vendos ty në
një vend të pabanuar e të shkretë. Një vendim i tillë është baras me vrasje. Ashtu ngjau në
realitet, dhe ai nuk e preu të birin me thikë. Ajeti do të thotë se Zoti kërkoi një sakrificë prej
Ibrahimit që ta provojë besimin e tij. Pra, Ibrahimi doli i sukseshëm në këtë sprovë dhe në emër
të Allahut i la djalin dhe Haxhiren në një vend të shkretë. Me anë të kësaj ngjarjeje Zoti na
këshillon që ne përherë duhet të jemi të gatshëm për të bërë sakrifica të mëdha në rrugën e
Allahut. Andaj prehet kurban në ditën e bajramit, që të kujtohet sakrifica e Ibrahimit dhe të
frymëzohemi nga ajo.
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mirë ndër popujt e ardhshëm.12 

110. Selam i qoftë Ibrahimit!

111. Ashtu Ne i shpërblejmë bamirësit.

112. Vërtet, ai ishte prej robëve Tanë
besimtarë.

113. Dhe Ne i dhamë lajm të gëzueshëm
rreth Is-hakut si një Profet dhe ai ka
qenë ndër bamirësit.

114. Dhe Ne i kemi dhuruar bekimet
atij (Ibrahimit) dhe Is-hakut. Dhe disa
prej pasardhësve të tyre kanë qenë
bamirës, ndërsa disa kanë bërë mizori
ndaj vetvetes së tyre.

115. Vërtet, Ne i kemi bërë mirënjohjet
edhe ndaj Musait dhe Harunit.

116. I kemi shpëtuar ata të dy dhe
popullin e tyre nga pikëllimi i madh.

117. Dhe Ne i ndihmuan ata, kështu që
ata ngadhënjyen.

118. Dhe Ne u kemi dhënë atyre një
Libër dritëdhënës.

119. Dhe të dy ata i përudhëm. 

�

12 Edhe kjo qe një profeci se Ibrahimi do të ketë një nam të përjetshëm, që u plotësua për
bukuri.
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120. Dhe për të dy ata Ne kemi lënë një
përkuj t im të  mirë  ndër  popuj t  e
ardhshëm. 

121. Qofshin selam Musai e Haruni! .

122. Kështu, me të vërtetë,  Ne i
shpërblejmë bamirësit.

123. Vërtet, ata të dy ishin prej robëve
Tanë besimtarë.

124. Dhe, me të vërtetë, edhe Iljasi ishte
prej Profetëve Tanë.13 

125. Kur popullit të vet i tha: A nuk
frikësoheni prej Allahut?

126. A e thërrisni Balën14  dhe e lini
adhurimin e atij që është Krijuesi më i
mirë,  Allahu,

127. Që është Zoti juaj dhe Zoti i të
parëve tuaj?

128. Mirëpo, ata e përgënjeshtruan dhe
ata  patjetër do të paraqiten (për dënim).

129. Pos robëve  të zgjedhur të Allahut
(ata nuk do të dënohen).

130. Dhe Ne e kemi lënë për të (Iljasin)
një përkujtim të mirë ndër popujt e

13 Profeti Iljas ka jetuar nja 900 vjet para Krishtit.
14 Balë ishte emri i një idhulli që i përkiste popullit të Profetit Iljas.
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ardhshëm.

131. Qoftë salam Iljasini!

132. Kështu, me të vërtetë.  Ne i
shpërblejmë bamirësit.

133. Vërtet, ai ishte prej robëve Tanë
besimtarë.

134. Dhe me të vërtetë edhe Luti ishte
prej Profetëve.

135. Pra, kujtojeni kohën kur Ne e
shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij. 

136. Përveç një plake që mbeti mbrapa.

137. Pastaj, Ne i kemi shkatërruar të
tjerët.

138. Dhe ju (o banorët e Mekkës) po
kaloni pranë vendit të tyre në mëngjes-

139. Dhe në mbrëmje. Pra, a nuk merrni
vesh?15 

140. Vërtet, edhe Junusi ishte prej
Profetëve.16 

141. Kujtojeni, kur shkoi me vrap në
drejtim të barkës  që ishte e mbushur
plot (me udhëtarë).

15 Fjala është për vendin e Lutit ku ai përhapi mesazhin e tij.
16 Junusi ka qenë një Profet Israelian dhe ka jetuar në shek.IX para Krishtit.
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142. Ata shortuan dhe ai e humbi
shortin dhe u bë ndër ata që u hodhën
në det.

143. Dhe atë e gëlltiti një peshk i madh
kur ai ishte duke e qortuar veten.

144. E sikur të mos ishte ai ndër
lavdronjësit e Zotit- 

145. Do të mbetej me siguri në barkun e
tij deri ne Ditën e Ringjalljes.

146. Mandej Ne e hodhëm atë në një
fushë të hapët, kurse ai ishte i sëmurë,17 

147. Dhe Ne  kemi mbirë pranë tij një
bimë kungulli.

148. Dhe Ne e dërguam atë si Profet te
njëqindmijë njerëz e më shumë.

149. Dhe ata të gjithë e pranuan besimin
dhe Ne ua mundësuam atyre të kënaqen
nga jeta për një kohë të gjatë.

150. Pra pyeti ata (ti o Muhammed) se a
ka Zoti bija dhe ata vetë kanë bijtë?

151. A Ne i kemi krijuar engjëjt femra
dhe a janë dëshmitar për këtë?

�

17 Peshku ka vjellë dhe e qiti jashtë.
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152. Dëgjoni! Ata në bazë të trillimeve
të tyre, thonë: 

153. Se Allahu ka lindur djalë. Pa
dyshim, ata janë gënjeshtarë.

154. A u dha epërsi bijave në vend të
bijëve-

155. Çfarë keni ju, si po gjykoni? 

156. A nuk e pranoni këshillën?

157. A keni ndonjë argument të prerë?

158. Pra, silleni librin tuaj (ku është
shkruar ashtu), nëse jeni të vërtetë.

159. Dhe ata krijuan një lidhshmëri
farefisnore midis Zotit dhe  xhinëve,
kurse xhinët e dinë mirë se edhe ata do
të prezantohen para Zotit (nëse nuk
dalin besnikë në rrugën e fesë).

160. I Shenjtë është Allahu dhe Ai është
larg prej të thënave të tyre (se Zoti i ka
zgjedhur bijat për vete).

161. Mirëpo, robët e zgjedhur të Allahut
nuk veprojnë kështu.

162. Vërtet,  ju e as ata të cilët  i
adhuroni ju-

163. S'mund të nxitni askënd kundër
Allahut.
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164. Përveç atij  fatkeq që është i
gjykuar për xhehenem.

165. (Ata që do të hyjnë në xhehenem
do të thonë) Dhe secili prej nesh do të
ketë një vend të caktuar.

166. Dhe ne të gjithë do të jemi të
rreshtuar para Zotit.18 

167. Dhe ne të gjithë do ta lavdërojmë
Allahun. 

168. Ndërsa ata thoshin:

169. Sikur t'na arrinte ndonjë libër siç
patën marrë popujt e kaluar, 

170. Do të bëheshim edhe ne ndër robët
e zgjedhur të Allahut.

171. (Mirëpo kur u erdhi Profeti) Ata e
refuzuan Allahun dhe ata së shpejti do
ta kuptojnë përfundimin e tyre.

172. Dhe, vërtet, dekreti Ynë ka kaluar
më parë l idhur me robët Tanë të
zgjedhur.

173. Se ata patjetër do të ndihmohen,

174. Dhe se ushtria Jonë (besimtarët) do
të triumfojë patjetër.

18 Profeti i Shenjtë dhe besimtarët e tij.
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175.  Pra ,  anohu pre j  tyre  ( t i  O
Muhammed) për një kohë.

176. Dhe vështroji ata se ata së shpejti
do ta shohin (përfundimin e tyre).

177 .  A ,  mos  po  nguten  a ta  pë r
ndëshkimin Tonë?

178. Dhe kur do të zbresë ai ndëshkim
në oborrin e tyre, atëherë sa i tmerrshëm
do të jetë mëngjesi i atyre, të cilët janë
të alarmuar!

179. Pra, anohu për një kohë prej tyre!

180. Dhe vështroji ata se së shpejti do ta
shohin përfundimin e tyre

181. I Shenjtë është Zoti yt, I cili është i
Fuqishëm, dhe është larg asaj që i
përshkruajnë.

182.  Qoftë  se lam gj i thmonë për
Profetët!

183. Dhe të gjitha lavdërimet i takojnë
Allahut  që është  Zot i  i  të gj i tha
botërave!

�
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Sad,1  Ne e paraqesim për dëshmi
këtë Kuran për vërtetimin e këtij pohimi
(se kjo është Fjala Jonë e diktuar).

3. Por ata të cilët janë mosbesimtarë,
janë të kredhur në kryelartësinë e tyre
(të gënjeshtërt) dhe në armiqësi.2 

4.  Sa gjenerata para  tyre  i  kemi
shkatërruar Ne! Dhe ata u lutën për
ndihmë, atëherë kur nuk u mbeti asnjë
rrugë shpëtimi.

5. Ata po çuditen se u erdhi alarmuesi
(Profeti) vetë nga mesi i tyre, dhe
mosbesimtarët thanë: Ky është një
magjistar dhe gënjeshtër i madh.

6. Qysh! Shumë Zota ai i bëri një Zot?

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 89 ajete. Në Sure të mëparshme
është bërë fjala se ndëshkimi i Zotit do të zbresë në oborret e kundërshtarëve të Islamit. Në
fillim të kësaj Sureje deklarohet se dekreti dhe vendimi i Allahut është i pashmangshëm dhe se
së shpejti ata do të shkatërrohen, ndërsa besimtarët e vërtetë do të kenë përparime materiale dhe
fetare. Duke i përmendur dredhitë dhe komplotet e armiqve në kohën e zhvillimeve  dhe të
arritjeve të H. Daudit a.s. dhe të H. Sulejmanit a.s., u jepet vërejtja myslimanëve që të kenë
kujdes dhe të jenë vigjilent nga xhelozia e armiqve të tyre në kohën e sundimit të vet.
1 Shkronja Sad referon Zotin e vërtetë, ose Zoti flet të vërtetën ose Zoti i vërtetë e Zbriti
Kuranin.
2 Rrënja e të gjitha mëkateve është arroganca.
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Kjo, me të vërtetë, është një gjë e
çuditshme.

7. Dhe paria e tyre u largua duke thënë:
Shkoni dhe vazhdoni me qendresë t'i
adhuroni  idhuj t  tuaj .  Vërtet ,  ky
(predikim i Kuranit) është një plan i
kurdisur.

8. Ne nuk e kemi dëgjuar diçka të tillë
në asnjë popull të kaluar. Ky nuk është
tjetër, pos një trillim!

9. A, vetëm këtij prej ne të gjithëve iu
zbrit përkujtuesi (Kurani)? Jo, por ata,
në  rea l i t e t ,  dyshojnë  l idhur  me
Përkujtuesin Tim. Jo (që dyshojnë
lidhur me Kuranin) por, në realitet, ata
ende nuk e kanë shijuar ndëshkimin.

10. A i zotërojnë thesaret e mëshirës së
Zotit tënd që është i Fuqishëm dhe
Dhuronjësi i madh?

11. A mos u takon atyre Mbretëria e
qiejve dhe e tokës dhe e gjithçkaje që
ekziston në mes të tyre? Nëse është
ashtu, atëherë le të hipin lart (deri në
qiell) me anë të mjeteve që janë në
dispozicionin e tyre.3 

12. Po lajmërojmë Ne rreth një ushtrie
të  organizuar  (që  do  ta  sulmojë

3 Le të shfrytëzojnë mosbesimtarët mjetet dhe burimet e tyre kundër Profetit të Shenjtë.
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Muhammedin), e cila (fundi i fundit) do
të prapset.4 

13. Po edhe para tyre, populli i Nuhit e i
Adit dhe i Faraonit që ishte i fuqishëm,
i përgënjeshtruan (Profetët).

14. Po ashtu  edhe fiset e Thamudit,
populli i Lutit dhe banorët e Ejkës (i
përgënjeshtruan profetët e Zotit), të
gjithë këta kanë qenë grupazhe të
organizuara.

15. Secili prej tyre i përgënjeshtroi
Profetët e tij, ndaj i zuri ata ndëshkimi
Im.

16. Dhe këta nuk janë duke pritur tjetër
vetëm një ushtimë që nuk do të vonohet

17. Dhe thanë: O Zoti ynë! Na jep neve
së më shpejt (me ngut) pjesën tonë të
ndëshkimit, para Ditës së Hesapit.

18. Ki durim ndaj asaj që thonë ata dhe
përkujtoje robin Tonë Daudin, njeriu i
fuqisë, vërtet ai gjithnjë i drejtohej
Allahut.

19. Ne ia nënshtruam malësorët dhe ata
e lavdëronin (Zotin) në mbrëmje e në
mëngjes.

�

4 Fjala është për betejen e Ahzabit.
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20. Dhe Ne ia nënshtruam edhe zogjtë
(njerëz fluturues lart), të gjithë ata i
drejtoheshin Allahut.

21. Dhe Ne atij ia forcuam pushtetin
dhe i dhamë mençuri dhe aftësinë e të
gjykuarit.

22.  A të  ka arr i tur  la jmi  i  atyre
grindavecëve, kur ata duke e kapërcyer
murin e pallatit hynë në dhomën e tij?

23. Kur erdhën para Daudit, ai për
shkak të tyre u shqetësua. Ata i thanë:
Mos  u  f r ikëso ,  ne j emi  dy pa lë
grindavecësh - njëri prej nesh bën
padrejtësi ndaj tjetrit, andaj gjyko me
drejtësi midis nesh dhe mos u sill
padrejtësisht dhe na udhëzo në rrugën e
drejtë.

24. Vërtet, ky vëllai im i ka nëntëdhjetë
e nëntë dele, ndërsa unë e kam vetëm
një dhe prapë ky më thotë: Ma jep mua
edhe atë, dhe më shtyp me fjalë.5

�
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5 Komentatorët kanë shkruar tregime dhe përralla në bazë të tregimeve të jehudëve. Ata kanë
shkruar se H. Daudi kishte 99 gra dhe vendosi të bëjë njëqind. Kishte rënë në dashuri me një
grua të një gjenerali të ushtrisë së vet. Për ta përfituar gruan e tij, ai e dërgoi në një mision të
rrezikshëm, që të vritet e ky të marrë gruan e tij. Këto janë komentime qesharake, poshtëruese
dhe të pa pranueshme. Kjo nuk është pozita e një profeti të Zotit, që të veprojë në këtë mënyrë.
Komentimet e tilla janë blasfemi absolute. Hazret Daudi a.s. jo vetëm që ishte një profet, por
ishte një mbret i madh i kohës së vet. Ai kishte një pushtet të madh. I posedonte 99 shtete apo
republika dhe vendosi ta okupojë edhe një, atëherë Allahu xh.sh. me anë të vizionit e mësoi se
është mjaft dhe të mos tentojë për zgjerimin e pushtetit të vet. Këtu është fjala për vizionin e tij
e jo që në realitet dy persona duke i kapërcyer muret e larta të pallatit në prezencën e rojës të
hynin brenda. E pse erdhën ata natën? Në realitet, ai pa në ëndërr dy persona (mund të jenë

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G23verlag.qps  22.06.03 19:50 PAGE 842 (1,1)



���������1

��,� � ���9-� ��

�������6	j��.�

�/��%����*��!�N

����������

� ��&&�

�� & B()���9B� &�

�� ���

%H ���!�.�0/�$

����rsX���

� e!���E��9��6

���E0I�J�" �#

� ���Q1��W�

25. Daudi tha: Ky bëri padrejtësi ndaj
teje duke kërkuar prej teje delen tënde
që ta fusë atë në delet e veta. Është e
vërtetë se shumica pjesëtarë (ortakë) i
bëjnë padrejtësi njëri-tjetrit, përveç
atyre të cilët janë besimtarë dhe bëjnë
vepra të mira, por të tillët janë shumë
pak. Dhe Daudi mendoi se Ne e kemi
vënë atë në sprovë, andaj kërkoi falje
prej Zotit të vet dhe ra në sexhde duke
iu bindur dhe duke iu drejtuar Allahut.

26. Pra, Ne e kemi falur këtë gabim të
tij. Vërtet, ai ka një pozitë afërie te Ne
dhe një pozitë të shkëlqyer pranë Nesh.6 

27. Mandej Ne i thamë atij: O Daud, Ne
të kemi bërë ty kalif (sundimtar) nëpër
tokë, pra gjyko me drejtësi midis
njerëzve dhe mos e ndiq dëshirën tënde
se ajo të shmang ty nga rruga e Allahut.
Vërtet, ata që largohen nga rruga e
Allahut, do të kenë një ndëshkim të
ashpër, për shkak se e harruan Ditën e
Hesapit.

�

engjëj) erdhën te ai. Njëri prej tyre i tha: Ky është vëllai im dhe ka 99 dele, kurse unë kam
vetëm një dhe ky kërkon prej meje edhe timen dele. Hazret Daudi a.s. menjëherë e kuptoi
qëllimin e Zotit dhe ai ra në sexhde. Kjo është pozita e një profeti. Po të ishte fjalë për gratë,
atëherë kjo do të thotë se ai i plotësoi për vete 100 gra, kurse bashkëpuntorin e privoi nga 
gruaja e tij. A është kjo drejtësi? A një profet mund të bëjë padrejtësi?! Kur u zgjat koha e
sundimit të Daudit, armiqtë filluan të ngriheshin kundër tij. Dhe një ditë erdhën në oborrin e tij,
por kur e gjetën Daudin vigjilent, u frikësuan dhe aty për aty e trilluan këtë tregim, që do të
thotë se ti je një sundimtar i fuqishëm dhe shtyp kabile të tjera të vogla. Mirëpo, pushteti i
Daudit ishte i vogël.
6 Po si ishte e mundur që ai (Daudi) t'i rrëmbente gratë e të tjerëve dhe të sillej mizorisht ndaj
njerëzve e të bëhej robi ynë i dashur!
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28. Dhe Ne nuk i kemi krijuar kot qiejt
e tokën dhe çdo gjë që ekziston në mes
të tyre. Ky është vetëm mendim i atyre
që nuk e pranojnë besimin. Pra,
shka t ë r r i mi  i  Z j a r r i t  q o f t ë  pë r
mosbesimtarët!

29. A i konsiderojmë ata që e pranojnë
besimin dhe bëjnë vepra të mira, si ata
që krijojnë çrregullim nëpër tokë, dhe i
k o n s i d e r o j n ë  f i s n i k ë t  s i  a t a
ngatërrestarët?

30. Ky është ai Libër që të kemi diktuar
ty dhe që përfshin të gjitha atributet, me
qëllim që njerëzit t'i studiojnë ajetet e tij
dhe me qëllim që njerëzit e ditur ta
pranojnë këshillën.

31. Dhe Daudit Ne ia falëm Sulejmanin.
Sa rob i shkëlqyer qe ai! Vërtet, ai
gjithnjë ishte shumë përkulës ndaj
Allahut.

32. Dhe (kujtoje kohën) kur në mbrëmje
atij iu paraqitën kuaj të shpejtë,

33. Ai tha: Unë i dua gjërat e bukura të
kësaj bote, se ato më përkujtojnë mua
Zotin tim, derisa u fshehen ata kuaj.7 

34. Ai tha: Sillmëni prapë ata kuaj. Dhe

7 Këto fjalë tregojnë se ai i kishte blerë kuajt për hir të Zotit, për të bërë xhihad në rrugën e
Allahut.
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(kur iu paraqiten) ai filloi t'i ledhatojë
mbi kërcinjt e mbi qafat e tyre.

35. Vërtet, Ne e sprovuam Sulejmanin
dhe vendosëm që ta ulim një trup8  (pa
mend e pa vetëdije) mbi fronin e tij.
Atëherë (kur e  pa këtë vizion) iu
drejtua Allahut.

36. Ai (Sulejmani) tha: O Zoti im, më
fal mua (m'i mbulo dobësitë e mia) dhe
më dhuro asi mbretërie të cilën nuk e
trashëgon askush pas meje, vërtet Ti je
Dhuruesi më i madh.

37. Dhe Ne ia nënshtruam erën që, sipas
urdhërit të tij, frynte lehtë në drejtim të
dëshiruar.

38. Dhe kështu ia nënshtruam të gjithë
djajtë (rebelët) dhe inxhinierët dhe
zhytësit,

39. Dhe disa të tjerë të lidhur me
pranga.9 

4 0 .  K j o  ë s h t ë  d h u r a t a  J o n ë  e
pakufishme, pra shprehje mirënjohje (e
t'i lirosh) ose t'i frenosh (sillu butësisht
ndaj skllave ose me ashpërsi, sipas
rrethanave).

8 Ky ajet flet qartë se fjala është për pasardhësin e tij (për djalin e tij) që e shkatërroi mbretërinë
dhe pushtetin e Hazret sulejmanit a.s.
9 Në kohën e lashtë robërit që punonin në det lidheshin me hekura që të mos ikin.
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41. Vërtet, ai (Sulejmani) ka një pozitë
afërie tek Ne dhe ka një vendbanim të
shkëlqyer.

42. Dhe kujtoje robin Tonë, Ejjubin,
kur ai e thirri Zotin duke thënë: O Zot,
shejtani më ka sëkëlldisur mua me
mundim e me dhembje!10 

43. Ne i thamë: Mëshoi me këmbë kalit
(ik shpejt). Këtu afër është uji i ftohtë
dhe i pastër për t'u larë e për të pirë.

44.  Dhe Ne nga mëshira Jonë ia
dhuruam familjen e tij dhe shumë të
tjerë si ata, dhe (kjo ndodhi) është një
këshillë (mësim) për dijetarët.

45. Dhe e urdhëruam: Merre me dorën
tënde një degë të thatë11  hurme dhe
mëshoi12 (kalit) me të, dhe mos e thyej
betimin.13  Pa dyshim, Ne e gjetëm të
durueshëm. Sa rob i shkëlqyer ishte ai!
Vërtet, ai i drejtohej shumë Allahut me
përulësi.

46. Dhe kujtoji robët Tanë Ibrahimin,

10 Fjala nosb do të thotë: lodhje, mundim, vuajtje shpirtërore, sëmundje, shkatërrim (Lane).
11 Këto janë shprehje me kuptim të figurshëm. Siç duket Profeti Ejub jetonte në një vend ku
sundonte një sundimtar tiran, i cili u bë kundërshtar i Ejubit për shkak të predikimeve të tij që
bënte kundër idhujtarisë. Me këtë ai u urdhërua ta braktisë vendin e të largohet. Vetë fjala
Daraba  në fjalor do të thotë: udhëtoi (Akrab).
12 Mëshoi kalit që të vrapojë shpejt e kështu largohu nga ky vend.
13 Kjo do të thotë se mos bën ndonjë kompromis me mosbesimtarët dhe rri besnik ndaj besimit
tënd.
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Is-hakun dhe Jakubin, të cilët ishin të
fuqishëm dhe largpamës.

47. Ne i zgjodhëm ata për një detyrë të
veçantë, që ta përkujtonin vendbanimin
e Ahiretit.

48. Dhe ata të gjithë ishin të zgjedhur
në sytë Tanë dhe të zbukuruar me cilësi
të shumta.

49. Dhe kujtoje Ismailin dhe Jasain dhe
Dhul-kiflin, të gjithë këta ishin prej të
zgjedhurve.

50. Ky përkujtim i tyre është një
këshillë për të ecur në gjurmët e tyre.
Dhe besimtarët e vërtetë do të kenë me
siguri një vendbanim të shkëlqyer 

51. (d.m.th.) Kopshtet e Amshueshme.
Dyert e të cilave për hir të tyre gjithnjë
do të jenë të hapura. 

52. Aty do të jenë të ulur duke u
mbështetur me kolltukë dhe do të
kërkojnë pemë e pije të llojllojshme.

53. Dhe do të kenë pranë vetes femra
sypërulura dhe të një moshe

54. Ky është ai (shpërblim) që ju
premtohet për Ditën e Hesapit.

55. Vërtet, Ky është furnizimi Ynë, i cili
nuk do të soset kurrë.

�
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56. Kjo është dhurata e premtuar për
b e s i m t a r ë t .  D h e  p ë r  r e b e l ë t
( mo s b e s i mt a r ë )  d o  t ë  j e t ë  n j ë
vendbanim i keq - 

57. Xhehenemi, ku do të futen ata. Sa
vendbanim i shëmtuar është ai!

58. Kjo është dhurata e premtuar për
mosbesimtarët. Pra duhet të shijojnë
nga uji i valuar dhe nga qelbësira,

59. Dhe aty do të jenë grupe të tjera të
ngjajshme me këta (veprat e të cilëve do
t'u përngjajnë veprave të tyre).

60. (Një grup prej tyre do t'i thotë grupit
të parë): Ky është një grup që do të hyjë
(në xhehenem) bashkë me ju, dhe
askush nuk do t'i presë ata (nuk do të
bëhet ndonjë pritje për ta). Ata do të
digjen në Zjarr.

61. Ata (të cilëve u është thënë kështu)
do të thonë: Mos flisni kështu për ne, se
edhe juve nuk do t'u presë askush. Ju
jeni ata që e keni përgatitur për ne këtë
xhehenem. Sa vendbanim i shëmtuar
është ai!

62. Ata po ashtu do të thonë: O Zoti
ynë, atij që na futi në xhehenem, jepia
dyfish dënimin e zjarrit!

63. Atëherë banorët e xhehenemit do të
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thonë: Çka na ndodhi neve që nuk i
shohim ata të cilët i konsideronim ne
sherrxhinj!

64. A i konsideronim të pavlerë apo
ishte gabimi i syve tanë (që nuk i
njoftuam)?

65. Vërtet, kjo grindja e banorëve te
xhehenemit është një realitet dhe ashtu
do të ndodhë.

66 .  Thuaju :  Unë  j am ve tëm nj ë
alarmues, dhe s'ka Zot përveç Allahut.
Ai është Një dhe i Plotfuqishëm 

67. Ai është Zoti i qiejve dhe i tokës
dhe i qjithçkaje që ekziston në mes të
tyre dhe Ai është i Plotfuqishëm dhe
Mëkatfalës.

68. Thuaj: Ky është një lajm i  madh,14

 
69. Të cilit ju ia ktheni shpinën. 

70. Unë nuk kam pasur dije për engjëjt
kur ata diskutonin (se kush meriton të
jetë Profet),

71. Po më diktohet mua vetëm se jam
një alarmues i hapët.

72. Kujtoje (kohën) kur Zoti yt u tha

�

14 Fjala naba do të thotë: informatë, lajm i rëndësishëm, mesazh (Lane).
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engjëjve: Unë jam duke krijuar një njeri
prej baltës.

73. Pra, kur e përsos atë dhe e qes në të
shpirtin Tim, i bëni atij sexhde (i bëni
sexhde Allahut për hir të tij, d.m.th. t'i
bindeni)!

74. Të gjithë engjëjt së bashku iu
binden.

75 .  P ë r ve ç  Ib l i s i t ,  q ë  s h p r e h u
krye la r t ës inë  dhe  që  i sh te  ndër
mosbesimtarët.

76. Zoti tha: O Iblis, çka të pengoi ty që
të mos i bësh sexhde atij (t'i bindesh
atij), të cilin e krijova   unë me dy duart
e  Mia? 15  A e konsideron veten
kryelartë ose larg dëgjueshmërisë Sime!

77. Ai (Iblisi) tha: Unë jam më i mirë se
ai. Ti (O Zot) mua më ke krijuar prej
zjarrit dhe atë e krijove prej baltës.16 

78. Zoti tha: Dil, pra, prej këtu, sepse je
i mallkuar;

79. Dhe do të të përcjellë ty mallkimi Im
deri në Ditën e Gjykimit.

15 Me dy duart e Mia do të thotë: me të gjitha atributet e fuqitë e mia.
16 Kundërshtarët e një Profeti e konsiderojnë veten më të mirë, më të fuqishëm dhe më
madhështor se Profeti e besimtarët e tij.

SURE 38                                        SAD                                KAP. 23

850

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G23verlag.qps  22.06.03 19:50 PAGE 850 (1,1)



F���1Q]��: f� ��

;� 6 �� � �� ��

�1Q]�����]<

=� � 	� � [�� ��

���*+���>

�������>CU� ��

	 � ��� 
�

��V

���& �� � �����

�\W �

��������X

� �����	Y

80. Ai tha: O Zoti im, më jep afat deri
në Ditën e Ringjalljes!

81. Zoti tha: Pa dyshim, ty të është
dhënë afati,

82. Deri në Ditën e caktuar.

83. Ai tha: Pasha nderin Tënd, unë me
siguri do t'i devijoj nga rruga e drejtë të
gjithë njerëzit,

84. Pos robëve Tu të sinqertë.

85. Zoti tha: Vërtet, edhe unë po flas
vetëm të vërtetën se:

86. Unë do ta mbush xhehenemin me ty
dhe me të gjithë ata që do të të ndjekin
ty.17 

87. Thuaj: Unë nuk kërkoj prej jush
ndonjë shpërblim për këtë predikim, e
as nuk jam ndër ata që flasin me
ngurrim.

88. Ky (Kuran)  nuk është gjë tjetër,
veçse një këshillë për tërë njerëzimin.

89. Dhe ju me siguri pas pak kohe do ta
kuptoni vërtetësinë e tij.18 

�

17 Ky dialog midis Zotit e Shejtanit është një metaforë që flet për gjendjen e asaj kohe kur vjen
ndonjë Profet.
18 Se pas pak kohe do të plotësohen profecitë e tij.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim! 

2. Diktimi i këtij  Libri është prej
Allahut të Fuqishëm dhe të Urtë.

3. Vërtet, Jemi Ne që të diktuam ty
librin me të gjitha vërtetësitë, pra
adhuroje  Allahun duke shprehur
sinqerisht dëgjueshmërinë ndaj Tij.

4. Dëgjoni, bindja e plotë (feja e
vërtetë) i takon vetëm Allahut. Ndërsa
ata që në vend të Allahut i adhurojnë
qenie  të  t j e ra  duke  thënë :  Ne  i
adhurojmë ata vetëm me qëllim që ata,
duke na i afruar më shumë Allahut, do
të na çojnë në pozitën më të lartë afrimi.
Vërtet, Allahu do të gjykojë në mes të
tyre lidhur me ato çështje rreth të cilave
diferencohen ata. Pa dyshim, Allahu
nuk i  t regon rrugë të  drej të  çdo
gënjeshtari dhe mosmirënjohësi.

5. Sikur të kishte dashur Allahu të ketë
fëmijë për vete, Ai do ta zgjedhte atë që

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 76 ajete. Në gjashtë Sure të
mëparshme bëhej fjalë rreth Vahit, Ilhamit dhe Tohidit të Zotit. Në këtë Sure është treguar se
duke menduar rreth krijimit të universit e të njeriut, del në shesh fakti se ekziston një qenie që
është Krijuesi i tyre. Mirëpo njeriu në vend që t'i drejtohet Zotit Një, ai i anohet më shumë
idhujtarisë (Shirkut) dhe i adhuron ata idhuj, të cilët i trason ai vetë. Shirku më i madh është t'ia
përcaktosh Allahut një djalë.
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dëshironte nga krijesa e Tij. I pastër
është Ai (nga çdo e metë). Ai është
Allahu vetëm Një dhe i Fuqishëm.

6. Ai i ka krijuar qiejt e tokën me një
qëllim të caktuar. Ai e mundëson natën
ta mbulojë ditën, dhe ditën ta mbulojë
natën. Ai i nënshtroi diellin dhe hënën.
Secili prej tyre për një afat të caktuar
ecën rrugës së vet. Dëgjoni! Ky është
Allahu i Fuqishëm dhe Mëkatfalës.

7. Ai ju krijoi prej një nefsi,1  mandej
krijoi palën e tij; dhe Ai krijoi për ju
tetë palë nga kafshët. Ai ju krijon në
mitrat e nënave tuaja - krijim pas krijimi
duke ju kaluar në tri errësira.2  Ky është

1 Allahu xh.sh. së pari krijoi një femër, prej së cilës dolën dhe janë krijuar meshkuj dhe femra.
Nefsi vahida e referon zanafillën. Pra, nuk është ashtu siç mendojnë disa se Havën e krijoi
Allahu prej brijve të Ademit. Kurani qartazi tregon se pikënisja dhe origjina e njeriut është prej
një femre. Ajo i krijoi të tjerët dhe mandej ka ardhur koha kur janë krijuar çifte. Po ashtu edhe
në Sure Al-Nisa Allahu thotë se prej atyre çifteve dolën shumë meshkuj dhe femra. Jeta e
njeriut në formë çifte rrjedh prej kohës. Shkencëtarët kanë vërtetuar se njeriu ka jetuar edhe
para 200 mijë viteve. Mirëpo, zanafillën e ka pasur prej një femre, ashtu siç lindi H. Merjeme
a.s. pa pasur kontakt me mashkullin. Historia e evolucionit dëshmon se çiftet janë krijuar më
vonë. Prandaj, Allahu thotë: Minha d.m.th. prej një femre. Kjo ngjau para miliona vitesh në
epokën e Evolucionit të Shtazëve. Teoria se Hava është krijuar prej Ademit është një teori
jokuranike, joshkencore dhe është teori absolutisht jo e drejtë. Në kohën e Ademit në tokë
jetonin miliona njerëz. Njerëzit kanë dëgjuar tregime dhe përralla prej stërgjyshëve të tyre dhe
dëshirojnë t'u dalin besnikë atyre, duke e hedhur poshtë Kuranin, diturinë dhe shkencën, për të
cilën Allahu të bën porosi që të merresh me shkencë dhe ditë e natë ta studiosh!
2 Embrioni i njeriut kalon në tri errësira apo mund të themi në tri faza kritike, ku ka më shumë
gjasa që të dështohet embrioni. Cilat janë tri errësirat? E para, mbulesa e Mitrës. E dyta, cipa e
mitrës dhe e treta është placenta. Foshnja rrin në tri mbulesa të mitrës. Këto janë tri faza të
errësirës ku ka rrezik për jetën e foshnjës. Mitra e nënës e mban në vete një makineri mekanike
aq të hollë dhe delikate që nuk mund të shpjegohet. Pa dyshim mitra vetë është një errësirë.
Brenda mitrës gjithnjë është një betejë e zhvilluar për shkak të sulmeve të vazhdueshme nga
kundërtrupthat (Antibodies), dhe nëse Allahu vetë nuk e ruan, asnjë fëmijë s'mund të lindë.
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Allahu  -  Zot i  j ua j .  At i j  i  t akon
Mbretëria. S'ka Zot tjetër pos Atij. Pra,
ku jeni duke bredhur!3 

8 .  N ë s e  d i l n i  m o s b e s i m t a r ë
(mosmirënjohës), atëherë ta dini se
Allahu nuk është nevojtar për ju dhe Ai
nuk e do mosbesimin për robët e Tij.
Por, nëse dilni mirënjohës, Ai e pëlqen
atë për ju. Dhe asnjë bartës nuk do ta
bartë barrën e dikujt tjetër. Pastaj do të
ktheheni ju të gjithë te Zoti juaj dhe Ai
do t'ju informojë rreth asaj që keni bërë
(në këtë botë). Vërtet, Ai i di shumë
mirë fshehtësitë e zemrave tuaja.

9. Dhe kur e godit njeriun ndonjë e
keqe, ai e lut Zotin duke iu drejtuar
sinqerisht Atij. Mirëpo, kur Ai nga ana
e Vet i jep ndonjë favor, ai e harron atë
qëllim për të cilin e luste më parë
Allahun dhe fillon t 'i  përshkruajë

Allahu i jep forcë dhe rezistencë mitrës që e mbron veten nga sulmet e kundërtrupthave. Kjo
është errësira e dytë. Errësira e tretë është kur placenta lidhtet e ngjitet me mitrën. Kjo është një
fazë mjaft e rrezikshme për foshnjën, po edhe për nënën. Ky ajet mund të ketë edhe
interpretimin shpirtëror. Faza apo errësira e parë është kur njeriu nuk e kupton qëllimin e jetës
së vet. Errësira e dytë apo faza e dytë është kur shejtani mund ta devijojë nga rruga e Zotit,
duke i thënë se krijimi i botës dhe i njeriut është i rastsishëm. Ai e ngacmon njeriun dhe
fshehet. Errësira apo faza e tretë është kur vjen ndonj profet dhe ai sjell me vete një dritë,
atëherë disa njerëz nuk e pranojnë këtë lindje të re dhe mbeten të vdekur, ashtu siç nganjëherë
embrioni mbetet i vdekur në mitër. Prandaj, edhe Kurani njerëzit e tillë i quan të vdekur. Pra
faza e tretë është mohimi i një profeti.
3 Tri gjendje të errësirës referojnë tri faza të zhvillimit të embrionit- Nutfa (spermë), Alaka
(piks gjaku), dhe Mudgah (tog mishi); ose i referon tri faza kritike të shtatzënisë: 1. nga muaj i
dytë e deri në muajin e tretë, 2. nga muaj i tretë e deri në muajin e pestë dhe 3. fillimi i muajit
të tetë.
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partnerë Atij, që t'i devijojë njerëzit nga
rruga e Tij. Thuaj: Kënaqu për pak kohë
me mosbesimin tënd, se në fund ti me
siguri do të jesh ndër banorët e zjarrit.

10. (A mund të jetë mosbesimtari si ai)
Që falet dhe e lut Zotin me plot bindje
në çastet e natës duke bërë sexhde e
duke qëndruar në këmbë dhe që i
frikësohet Ahiretit dhe shpreson në
mëshirën e Zotit të vet? Thuaj: A janë të
barabartë ata që janë të ditur dhe ata që
janë të paditur? Vërtet, vetëm ata që
janë të ditur e pranojnë këshillën.

11. Thuaj: O robët e Mi besimtarë,
frikësohuni prej Zotit tuaj. Ata, të cilët
bëjnë vepra të mira, (sipas mësimeve të
Sheriatit) do të kenë shpërblim të mirë
në këtë jetë. Dhe toka e Allahut është
shumë e gjerë. Vërtet, durimtarëve do
t'u jepet pa masë shpërblimi i tyre.4 

12. Thuaj: Vërtet, unë jam i urdhëruar ta
adhuroj Allahun me devotshmëri të
vërtetë.

13. Dhe unë jam i urdhëruar të jem i
pari prej të gjithë të bindurve.

14. Thuaj: Unë i frikësohem ndëshkimit
të një dite të madhe, nëse nuk e dëgjoj
Zotin tim.

�

4 Ajeti tregon se besimtarët do të sprovohen e do të detyrohen të emigrojnë.
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15. Thuaj: Unë vetëm Allahun e adhuroj
duke ia kushtuar vetëm Atij bindjen
time.

16. E përsa u përket juve, adhurojeni kë
doni  pos Allahut.  Dhe thuaj :  Të
dështuarit e vërtetë do të jenë ata të cilët
në Ditën e Kiametit e futën në humbje
veten dhe familjen e tyre. Vini re, ky
është, me të vërtetë, dështimi i hapët.

17. Të tillët do të kenë mbi veten hijet e
zjarrit dhe përfund do të kenë hijet e
zjarrit (zjarri do t'i rrethojë nga të gjitha
anët). Kjo është ajo gjë prej së cilës
Allahu i frikëson robët e Tij (duke u
thënë): O robët e Mi, frikësohuni prej
Meje!

18. Ndërsa ata që ruhen nga adhurimi i
idhujve dhe i drejtohen Allahut, do të
kenë gëzim të madh. Pra, jepu ti lajme
të gëzueshme robëve të Mi-

19. Që e dëgjojnë Fjalën Tonë dhe
pasojnë më të bukurën prej tyre. Të tillë
janë ata që Allahu i përudhi dhe të tillë
janë ata të cilët janë të mençur.

20. A mund të shpëtojë ai për të cilin
është plotësuar paralajmërimi i dënimit
dhe a mund ta shpëtosh ti atë që është
hidhur në zjarr?

21. Mirëpo, ata që i frikësohen Zotit të
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tyre, do të kenë dhoma të larta të
ndërtuara njëra mbi tjetrën në mes të
tyre po rrjedhin lumenj. Ky është
premtimi i Allahut dhe Allahu nuk e
thyen premtimin e Tij.

22. A nuk e sheh ti se Allahu lëshon ujë
nga qielli (prej reve) dhe e bëri të
rrjedhë nëpër tokë në formë burimesh,
mandej me të mbijnë bimë me ngjyra të
llojllojshme. Mandej, ato piqen dhe ti i
sheh të zverdhura dhe pastaj i bën ato
kashtë. Vërtet, në këtë ka një këshillë
për njerëzit e ditur.

23. A mund të jetë ai që ia ka hapur
Allahu gjoksin e tij  për ta pranuar
Islamin dhe që e zotëron një dritë prej
Zotit të vet, si ai që nuk është i tillë?
Vaj për ata, zemrat e të cilëve janë bërë
gurë nga përkujtimi i Allahut, të tillët
janë në një gabim të hapët!

24. Allahu është Ai që e ka zbritur
Fjalën (Sheriatin) më të mirë, ajetet e të
cilit janë të ngjashme (ka disa ajete që
janë të përmendura në Tevrat e në Inxhil
dhe ka nga ato të rejat) dhe përmbajtjet
e të cilit janë shumë të madhërishme.
Ata, që i frikësohen Zotit të tyre, atyre u
rrënqethen lëkurat nga recitimi i tij
(këtij Sheriati), dhe mandej lëkurat dhe
zemrat e tyre duke u zbutur anohen nga
Allahu. Ky (Sheriati) është udhëzim i
Allahut. Ai me anë të tij e përudh atë të

�
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cilin e do Ai, dhe atë që e devijon Ai,
askush s'mund ta përudhë.5 

25. E ai që fytyrën e vet do ta bëjë
mbrojtje nga dënimi i tmerrshëm i Ditës
së Kiametit, a mund të jetë si ai që është
i shpëtuar? Dhe do t'u thuhet mizorëve:
Shijojeni shpërblimin e veprave tuaja,
që ju bënit!6 

26. Edhe ata që kanë qenë para tyre, i
përgënjeshtruan (Profetët Tanë), po (si
rezultat i kësaj) u erdhi ndëshkimi andej
nga nuk e mendonin fare.

27. Pra, Allahu u bëri të përjetojnë në
këtë jetë ndëshkimin poshtërues, ndërsa
ndëshkimi i Ahiretit, nëse e kuptojnë
ata, do të jetë shumë më i madh.

28. Dhe, pa dyshim, Ne u kemi sjellë
njerëzve në këtë Kuran shembuj nga të
gj i tha lëmitë,  që ata ta  pranojnë
këshillën.7

 
29. Ne e kemi diktuar Kuranin në
gjuhën arabe, ku s'ka kundërthënie, me
qëllim që të ruhen ata (nga rruga e
gabuar).

�

5 Kurani u quajt Mathani që do të thotë se ai i përmend në mënyrë përsëritëse besimet,
principet dhe mësimet e veta fundamentale.
6 Ajeti flet për ashpërsinë e ndëshkimit të Ditës së Kiametit. Fajtorët do të habiten aq shumë
nga tmerri saqë vetë do t'i fusin fytyrat e tyre në zjarr.
7 Ajeti tregon qartë se Kurani është një libër i përsosur.
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30.  Allahu e  paraqet  për  mësim
shembullin e atij njeriu, i cili ka shumë
pronarë dhe që grinden në mes veti, dhe
shembullin e një njeriu i cili ka vetëm
një pronar. A mund të jenë të barabartë
këta të dy? Të gjitha lavdërimet i
takojnë Allahut, por shumica prej tyre
s'e kuptojnë.8 

31. Vërtet, edhe ti do të vdesësh një
ditë, e edhe ata do të vdesin.

32. Atëherë, në Ditën e Kiametit ju të
gjithë do të polemizoni me njëri-tjetrin
pranë Zotit. �

8 Me këtë shembull Zoti dëshiron të sqarojë pozitën e një politeisti dhe të një monoteisti.
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�33. Pra, kush mund të jetë më mizor se
ai i cili flet të pavërtetën ndaj Allahut
dhe se ai që kur i vjen vërtetësia (prej
Zotit të tij) e përgënjeshtron? A nuk
ë s h t ë  x h e h e n e mi  v e n d b a n i m i
mosbesimtarëve?

34. Dhe kushdo që e sjell mësimin e
vërtetë (prej Zotit) dhe kushdo që e
vër te ton atë ,  këta  j anë njerëz të
devotshëm.

35. Gjithçka që do të dëshirojnë ata, do
ta gjejnë te Zoti i tyre; i tillë është
shpërblimi i atyre që bëjnë vepra të
mira.

36. Me qëllim që Allahu t 'i fshijë
konsekuencat më negative të veprave të
tyre të këqija dhe t'u jepet shpërblimi
sipas veprave të tyre më të mira.

37. A nuk mjafton Allahu për robin e
vet? Dhe a të frikësojnë (idhujtarë dhe
mosbesimtarë) ty prej atyre (idhujve)
pos Allahut. Dhe atë që e devijon
Allahu, s'ka kush që ta përudhë.

38. Dhe atë që e përudh Allahu, s'ka
kush që mund ta devijojë. A nuk është
Allahu i Gjithëfuqishëm dhe Zoti i
hakmarrjes?

KAP XXIV
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39. Dhe nëse ti i pyet ata se kush i ka
krijuar qiejt e tokën, me siguri do të
thonë: Allahu. Thuaju: Mendoni pak se
kë po thërrisni ju pos Allahut? Nëse
vendos Allahu të më godasë mua me
ndonjë të keqe, a mund ta largojnë atë të
keqe ata që i adhuroni në vend të
Allahut? Ose, nëse Allahu vendos të më
dhurojë ndonjë hirësi,  a mund ta
pengojnë hirësinë e Tij? Thuaju: Allahu
më mjafton mua. Besimtarët e vërtetë
kanë mbështetje vetëm në Të.

40. Thuaj: O populli im, veproni si të
doni ju, edhe unë do të veproj ashtu siç
dëshiroj unë; së shpejti do ta dini se-9 

41. Te kush vjen ai ndëshkim që do ta
poshtërojë atë dhe te kush vjen një
dënim i qëndrueshëm?

42. Vërtet, Ne të kemi diktuar ty Librin
që mban në vete të gjitha vërtetësitë për
të gjithë njerëzit. Pra, kush e pranon
hidajetin e pranon për të mirën e qenies
së vet, ndërsa kush devijon, i bën dëm
vetës.10  Dhe ti nuk je mbikëqyrës ndaj
tyre.

43. Allahu e merr shpirtin e çdo njeriu
kur i vjen koha e vdekjes, po ashtu edhe
shpirtin e atij që është në gjumë e nuk

9 Ajeti u jep vërejtje mosbesimtarëve se përpjekjet e tyre kundër Islamit do të shkojnë kot.
10 Njeriu vetë është arkitekt i fatit të vet.
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është i vdekur. Mandej shpirtin e atij që
i është caktuar vdekja, e mban (ai vdes),
ndërsa ia kthen atij, të cilit akoma nuk i
është caktuar vdekja, për një afat të
caktuar. Vërtet, në këtë ka shumë
Shenja për një popull mendimtar.

44. A mos kanë zgjedhur ndërmjetës
përveç Allahut? Thuaj: A megjithëkëtë
fakt ata nuk zotërojnë gjë e as nuk kanë
vetëdije!

45. Thuaj: E drejta e intervenimit i
takon vetëm Allahut. Atij  i takon
Mbretëria e qiejve dhe e tokës. Dhe tek
Ai do të ktheheni ju të gjithë.

46. Dhe kur atyre u predikohet rreth
Allahut se është Një, atëherë zemrat e
atyre që nuk kanë besim në botën
vijuese, mbushen me urrejtje (nga ai
predikim), por kur u përmenden ata
(idhujt), që i adhurojnë pos Allahut,
fillojnë të gëzohen.

47. Thuaj: O Allah, krijues i qiejve dhe
i tokës - Njohës i të padukshmes dhe i
të dukshmes, Ti je që gjykon në mes të
robëve Tu, lidhur me ato çështje rreth të
cilave diferencohen ata.

48. Dhe sikur të zotëronin mizorët
gjithçka që ekziston nëpër tokë e edhe
njëherë aq, ata me siguri do të jepnin
kompensim për  t 'u  shpëtuar  nga

SURE 39                                        AZ-ZUMËR                                KAP. 24

862

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G24verlag.qps  22.06.03 17:46 PAGE 862 (1,1)



�� �� � ;+�

������;���	
A

�� �B�� � �/

�3������� �C���3�

�����D�����#

�����-����.

��E

�����
�����

��� � ��/

���
 � ��;�� ���

���; �� � ��

�
 ;�� � ���

�
 �F���! ,� � ��+�

"��,������� � ��

���8�

ndëshkimi i tmerrshëm i Ditës së
Kiametit. Mirëpo, do t'u manifestohet
prej Allahut diçka që nuk e mendonin
fare.

49. Dhe konsekuencat e këqija të
veprave të tyre do t'u zbulohen dhe
ndëshkimi me të cilin talleshin do t'i
rrethojë ata nga të gjitha anët.

50. Dhe kur e godit njeriun ndonjë e
keqe, ai Na lut Neve. Por, kur nga ana
Jonë i falim ndonjë mirësi, ai thotë: Kjo
më është dhuruar në bazë të dijes sime.
Jo,  ajo është vetëm një sprovë, por
shumica prej tyre s'e kuptojnë.11 

51. Ashtu patën thënë edhe ata që ishin
para tyre, prapë veprat e tyre nuk u
sollën kurrfarë dobie.

52. Pra, konsekuencat e këqija të
veprave të tyre i kanë zënë ata; dhe ata
që dalin mizorë prej këtyre njerëzve, do
t'i rrethojnë konsekuencat e këqija të
veprave të tyre dhe ata s'do të mund ta
pengojnë Zotin të bëjë kështu.

53. A nuk e dinë ata se Allahu ia
zgjeron furnizimin atij që do Ai,  dhe ia
ngushton atij që do Ai? Vërtet, në këtë
ka shumë Shenja për njerëzit besimtarë.

11 Kjo është natyra e njeriut që kur vuan prej ndonjë të keqe, e lut Zotin dhe i drejtohet ditë e
natë, por kur është në një gjendje të mirë, mendon se çdo mirësi e fitoi me anë të dijes e të
përpjekjeve të veta.
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54. Thuaj: O robët e Mi, të cilët e kanë
tepruar ndaj  vetes së tyre,  mos u
dëshproni nga mëshira e Allahut, sepse
Allahu, me të vërtetë, mund t'i falë të
gjitha mëkatet. Vërtet, Ai është shumë
Mëkatfalës dhe i Mëshirshëm!

55. Dhe i drejtoheni Zotit tuaj dhe i
përuleni Atij para se t'ju vijë ndëshkimi,
sepse në atë moment nuk do t 'ju
ndihmojë kush.

56. Dhe ndiqeni mësimin më të mirë që
ju është diktuar juve prej Zotit tuaj para
se t'ju vijë papritmas ndëshkimi dhe ju
të mos e hetoni.

57. Që të mos thotë dikush: Ah, i mjeri
u n ë  s e  e  s h p r e h a  q ë n d r i mi n  e
pakujdesshëm ndaj obligimit tim lidhur
me Allahun! Vërtet, unë kam qenë prej
atyre që e përbuznin (diktimin e
Allahut).

58. Ose të mos thotë: Ah, sikur të më
kishte përudhur Allahu, unë me siguri
do të kisha qenë prej atyre që janë të
devotshëm.

59. Ose kur ta shohë dënimin, të mos
thotë: Sikur të kisha edhe një herë rastin
e kthimit (në këtë botë), do të isha bërë
prej atyre që bëjnë vepra të mira.

60. Jo, s'mund të ndodhë kështu. Ty të
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patën ardhur shenjat e Mia, por ti i
përgënjeshtrove ato dhe u solle me
a r r o g a n c ë  d h e  k e  q e n ë  n d ë r
mosbesimtarët.12 

61. Dhe ti në Ditën e Kiametit do t'i
shohësh ata të cilët gënjenin kundër
Allahut në gjendje se fytyrat e tyre do të
jenë të nxira. A nuk është xhehenemi
vendbanim i arrogantëve?

62. Ndërsa Allahu do t 'i  shpëtojë
bamirësit dhe do t'u japë sukses, sipas
pozitës së tyre. E keqja nuk do t'u prekë
fare e as nuk do të pikëllohen (për
gabimet e së kaluarës).

63. Allahu është Krijues i të gjitha
gjërave dhe Ai është mbikëqyrës i  çdo
gjëje.

64. Tek Allahu janë çelësat13  e qiejve
dhe të tokës, dhe ata që nuk i besojnë
Shenjat e Allahut, këta janë ata që
pësojnë humbje.

�

12 Njeriut i jepen shumë shanse që të përmirësohet e ta pranojë vërtetësinë.
13 Ky ajet hedh dritë mbi tërë universin. Sa sekrete dhe fshehtësi mbeten të mbyllura, derisa ti
nuk i zbulon me sy të hapur dhe me tru të zgjuar.  Në anën tjetër duhet të mbani mend se nëse
do të lidheni me Zotin, atëherë çelësat e këtyre sekreteve i mban Allahu  dhe Ai vetë do t'ju
shpiejë në ato rrugë ku hiqet perdja nga këto sekretet. Pra, sa më shumë do të thelloheni në
Kuran dhe sa më shumë do të studioni Kuranin aq më shumë do t'i zbuloni fshehtësitë e
universit. Allahu në një vend tjetër thotë se Ne i posedojmë thesaret dhe visaret e çdo gjëje dhe
Ne e lëshojmë diçka prej tyre, sipas nevojës e në sasi të caktuar. Shkencëtarët e kësaj epoke
përditë zbulojnë diçka të re. Pra, ky univers është një përmbledhje çudirash apo mund të themi
se është një minierë thesaresh. Pra, kush mundohet dhe bën përpjekje, pasurohet dhe zbulon
për vete dobi të mëdha.
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65.  Thuaj :  O ju  injorantë ,  a  më
urdhëroni mua ta adhuroj dikë tjetër
përveç Allahut?

66. Dhe, vërtet, ty të është diktuar siç u
është diktuar atyre që ishin para teje:
Nëse i bën partner Allahut, të gjitha
veprat e tua do të asgjësohen dhe ti, me
siguri, do të jesh prej të humburve.

67. Pra, mos vepro kështu dhe adhuroje
vetëm Allahun dhe bëhu ndër ata që
dalin mirënjohës!

68. Dhe ata nuk kanë formuar konceptin
e vërtetë rreth atributeve të Allahut,
kurse tërë toka është pronë e Tij dhe në
Ditën e Kiametit toka dhe qiejt do të
jenë të mbështjellë në dorën e Tij të
djathtë (nën kontrollin e Tij). I Shenjtë
është Ai dhe është i Lartë nga besimet e
tyre të idhujtarisë (shirkut).

69. Dhe do t'i fryhet Surit, atëherë çdo
kush që ekziston në qiej e në tokë do të
alivanoset, përveç atij të cilin Allahu do
(ta shpëtojë). Pastaj, do t'i fryhet herën
tjetër, atëherë të gjithë ata do të ngriten
duke shikuar (gjykimin e Allahut).

70. Dhe toka do të ndriçohet me dritën e
Zotit të vet, dhe libri (i veprave) do të
vihet para tyre dhe do të sillen Profetët
dhe dëshmitarët dhe do të gjykohet me
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drejtësi në mes të njerëzve dhe ata nuk
do të sillen padrejtësisht.

71. Dhe secili njeri do të shpërblehet
sipas asaj që ka vepruar, dhe Ai (Zoti) e
di shumë mirë çka bëjnë ata.

72. Dhe mosbesimtarët do të sillen
tufa-tufa në drejtim të xhehenemit dhe
kur do të arrijnë tek ai, dyert e tij do të
hapen dhe rojtarët e tij (xhehenemit) do
t'u thonë: A nuk patën ardhur te ju
Profetët vetë nga populli juaj që i
recitonin para jush ajetet e Zotit tuaj
dhe që ju alarmonin rreth kësaj Dite?
Ata do të thonë: Po (na kishin ardhur),
mirëpo paralajmërimi i ndëshkimit
l i dhu r  me  mos bes imta rë t  ë sh t ë
plotësuar.

73. Do t'u thuhet: Hyni nëpër dyert e
xhehenemit, se aty do të jetoni për një
kohë të gjatë. Sa vendbanim i keq është
për arrogantët!

74. Dhe ata që ishin të devotshëm ndaj
Zotit të tyre, do të sillen tufa-tufa në
drejtim të xhenetit dhe kur do të arrijnë
aty, dyert e tij do të hapen për ta dhe
rojtarët e tij do t'u thonë: Qofshit salam,
keni fituar një gjendje shumë të mirë,
pra hyni në të e aty do të jetoni
përgjithmonë.

75. Dhe ata (banorët e xhenetit) do të

�
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thonë: Të gjitha lavdërimet i takojnë
Allahut, i cili premtimin e vet e bëri
r e a l i t e t  nd a j  ne s h  dh e  n a  b ë r i
trashëgimtarë të tokës, dhe ne mund të
krijojmë vendbanim në xhenet, kudo që
të dëshirojmë. Sa i shkëlqyer është
shpërblimi i bamirësve!

76. Dhe (atë ditë) do t'i shohësh engjëjt
të rreshtuar përreth Fronit (Arshit) duke
e glorifikuar me lavdërim Zotin e tyre.
Dhe do të gjykohet me drejtësi në mes
të njerëzve dhe do të thuhet: Të gjitha
lavdërimet i takojnë Allahut që është
Zoti i të gjitha botërave!

� �
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ha, Mimë.1 

3. Ky Libër është prej  Allahut të
Fuqishëm dhe të Ditur-

4.  I c i l i  fa l  mëkat in  dhe pranon
pendimin dhe që është ndëshkues i
Ashpër dhe është Zoti mirënjohës dhe
bekimdhënës i madh. S'ka Zot tjetër pos
Atij dhe tek Ai do të kthehen të gjithë.

5. Rreth ajeteve të Zotit nuk grindet
kush, pos atyre që janë mosbesimtarë.
Pra, nuk duhet të të mashtrojë ty
bredhja e tyre nëpër vende të ndryshme
(sepse veprat e tyre do t'i shkatërrojnë
ata vetë).2 

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 86 ajete. Nga kjo Sure fillojnë ato
shtatë Sure që fillojnë me fjalën Ha Mimë dhe të gjitha këta Sure kanë të njëjtën temë: zbritja e
Kuranit. Dhe këto Sure janë zbritur në atë kohë kur armiqësia dhe kundërshtimi kishte arritur
në kulm. Në fund të Sures së mëparshme ishte përmendur se së shpejti do të gjykohet midis H.
Muhammedit s.a.v. dhe kundërshtarëve të tij, dhe se idhujtaria do të zhduket tërësisht. Kjo Sure
tregon se Islami do të triumfojë dhe kundërshtarët e Islamit do të kenë të njëjtin fat siç patën
kundërshtarët e H. Nuhit as. dhe të H. Muasit a.s.
1 Shkurtesat Ha Mimë referojnë atributet e Allahut-Hamid e Maxhid (I Lavdërueshëm dhe i
Shenjtë).
2 Këshillohen besimtarët që të mos mashtrohen e të mahniten nga pasuria, fuqia dhe nga
përparimi i mosbesimtarëve se do të shkatërrohen shpejt.
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6. Po ashtu edhe para tyre populli i
Nuhit dhe pas tyre grupazhe të tjera i
patën përgënjeshtruar (Profetët e tyre)
dhe secili popull u përpoq ta zërë
Profetin e vet dhe të polemizojë me të
me argumente false që ta zhdukin të
vërtetën. Mirëpo, Unë i zura ata dhe sa i
tmerrshëm ishte ndëshkimi Im!

7. Po ashtu u plotësua Premtimi i Zotit
tënd kundër mosbesimtarëve sepse ata
janë banorë të Zjarrit.

8. Ndërsa ata3  që janë duke e bartur
Fronin (e Allahut) dhe ata që janë rreth
tij, e glorifikojnë me lavdërim Zotin e
tyre dhe e besojnë atë dhe kërkojnë falje
për besimtarët dhe thonë: O Zoti ynë, Ti
me anë të mëshirës dhe të dijes Sate
përfshin çdo gjë, andaj fali ata që
pendohen (bëjnë metani) dhe që pasojnë
rrugën  Tënde  dhe  rua j i  a ta  nga
ndëshkimi i xhehenemit!

9. O Zoti ynë, shtini në xhenetin e
amshueshëm ata me të cilët ke premtuar
edhe ata që janë bamirës nga etërit e
tyre, gratë e tyre dhe nga pasardhësit e
tyre. Vërtetë, Ti je i Fuqishëm dhe i
Mençur!

10. Dhe ruaji ata prej  të gjitha të
këqijave, sepse atë ditë kë e mbron Ti
prej të këqijave, vërtet e ke mëshiruar

��

3 Është fjala për engjëjt e Zotit
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atë dhe ky është një sukses i madh.

11. Dhe mosbesimtarëve (pas vdekjes)
me siguri do t'u thuhet: Zemërimi i
Allahut (ndaj jush) sot është më e
madhe se zemërimi juaj ndaj vetes suaj.
Kujtojuni kur ju ftoheshit ta pranoni
besimin,  ju e mohonit  besimin.4 

12. Ata do të thonë: O Zoti ynë, Ti na
bëre të vdesim dy herë dhe na ngjalle dy
herë,5  tani po i pranojmë mëkatet tona,
pra tregona a ka ndonjë rrugë shpëtimi?

13. Ky dënim është për shkak se kur ju
thirrej ta besoni Allahun Një, ju e
mohonit dhe kur i shoqëroheshin Atij
partnerë, ju i besonit. Pra, u vërtetua sot
se i tërë Pushteti i takon vetëm Allahut
të Lartë dhe të Madhërueshëm.

14. Allahu është Ai që ju tregon Shenjat

4 Kjo është natyra e njeriut që kur i sheh konsekuencat e këqija të veprave të veta, e mallkon
veten.
5 Mosbesimtarët mendojnë se ka vetëm një jetë dhe një vdekje. Allahu xh.sh. thotë se ka dy
vdekje dhe dy ngjallje. Njeriu nga asgjëja (nga vdekja)  është krijuar dhe do të vdesë një ditë,
mandej prapë do të ringjallet. edhe universi do të shkatërrohet dhe prapë do të krijohet. Sikurse
Allahu xh.sh. thotë se ne siç e kemi krijuar, ashtu do ta përsërisim. Shkencëtarët e quajnë Heat
Death of the Universe. (Bashkimi i dy tempratuave, tempratura e sipërme po bie poshtë dhe
tempratura e poshtëme shkon lart). Uneversi ishte si një top konkret dhe në një formë të
mbyllur. Ishte Black Hole apo Big Ben. Allahu thotë se ne e kemi hapur dhe kështu është
krijuar universi. Prapë një ditë do t'i japë vdekjen. Pra, Kurani e paraqet një koncept shkencor
dhe të gjitha zbulimet dhe rezultatet e përpjekjeve dhe hulumtimeve të shkencëtarëve e
vërtetojnë Kuranin dhe ekzistencën e Zotit. Gjendja para lindjes është një vdekje dhe mbarimi i
kësaj jete është vdekja e dytë. Ashtu lindja nga barku i nëns dhe Rilindja në Ditën e Kiametit
janë dy jetë.
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e Tij dhe ju sjell furnizim nga qielli, por
askush nuk e pranon këshillën, përveç
atij që i drejtohet Allahut.

15. Pra, thirreni Allahun duke ia
kushtuar Atij bindjen tuaj, edhe pse
mosbesimtarët e urrejnë atë (adhurim).

16. Ai (Allahu) është i atributeve të larta
dhe Zoti i Fronit (Arshit). Ai me
urdhërin e vet i shpall diktimin atij që e
do Ai nga robët e Tij, që ai (person) t'i
alarmojë njerëzit për Ditën e Takimit
(Kiametit)-

17. Dita kur ata do të prezantohen të
gjithë para Zotit dhe kur nuk i fshehet
Allahut asgjë lidhur me ta. E kujt do të
jetë sot Mbretëria? Allahut që është Një
dhe është Fuqiplotë.

18, Atë ditë do të shpërblehet secili
njeri sipas asaj që ka vepruar. Sot,
askujt nuk do t'i bëhet padrejtësia.
Vërtet, Allahu është shumë shpejt në
qërimin e hesapit.

19. Dhe alarmoji ata prej asaj dite që u
afrohet shpejt, kur për shkak të frikës
dhe të brengës zemrat do të arrijnë në
fyt. Mizorët nuk do të kenë as mik e as
ndërmjetësues që do t'i pranohet fjala.

20. Allahu e di mirë tradhtinë e syve
dhe atë që zemrat e mbajnë të fshehtë.
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21. Dhe Allahu gjithnjë gjykon me
drejtësi, ndërsa ata që i thërrasin ata
(idhuj) pos Allahut, s'mund të gjykojnë
a s p a k .  V ë r t e t ,  A l l a h u  ë s h t ë  i
Gjithëdëgjueshëm dhe  Gjitëhshikues.

22. A nuk udhëtuan nëpër tokë që të
shikonin se si ishte përfundimi i atyre
që ishin para tyre? Ata ishin më të
fuqishëm se këta dhe kanë lënë gjurmë
të thella nëpër tokë. Mirëpo, Allahu për
shkak të mëkateve të tyre i asgjësoi, dhe
ata nuk gjetën njeri që t'i shpëtonte prej
dënimit të Allahut.

23. Kjo (pamundësia e tyre) ishte për
arsye se ata i mohonin Shenjat e qarta
që ua sillnin Profetët e tyre, andaj
Allahu i shkatërroi ata. Vërtet, Ai është
i Fuqishëm dhe Ndëshkues i Ashpër.

24. Vërtet, Ne e kemi dërguar Musain
me Shenjat Tona e me autoritet të
hapët-

25. Te Faraoni dhe te Hamani dhe te
Karuni, mirëpo ata thanë: Ky (Musai)
është një magjistar dhe gënjeshtar i
madh.

26. Pra kur ai (Musai) ua solli të
vërtetën nga ana Jonë, ata thanë: Vrisni
bijtë e atyre që duke e pranuar besimin
iu bashkuan atij dhe lërini të gjallë gratë
e tyre. Mirëpo, plani i mosbesimtarëve
nuk vlen  dhe dështohet.

�
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27. Faraoni tha: Më lini mua ta vras
Musain dhe ai le ta thërrasë Zotin e vet,
sepse unë kam frikë se ai mos e ndërron
fenë tuaj ose mos  krijon çrregullim
nëpër tokë.

28. Musai tha: Unë kërkoj strehimin e
Zotit tim e tuajit nga sherri i çdo
arroganti, që nuk e beson Ditën e
Hesapit.6 

29. Dhe një njeri besimtar nga familja e
Faraonit, që e fshihte besimin e vet, tha:
A doni ta vrisni një njeri vetëm se thotë:
Zoti im është Allahu, kurse ju ka sjellë
prej Zotit tuaj argumente të qarta? Dhe
nëse ai është gënjeshtar, do të pësojë
vetë dëmin e gënjeshtrës së tij, por nëse
ai  është  i  vër te të ,  a tëherë  do të
plotësohen dhe do t'ju zënë me siguri
disa prej paralajmërimeve alarmuese që
ai bën lidhur me ju. Vërtet, Allahu nuk
udhëzon në rrugë të drejtë atë që i
tejkalon kufijtë dhe që është shumë
gënjeshtar.

30. O populli im, sot e keni ju në dorë
pushtetin dhe jeni sundues nëpër vend,
por tregomëni se kush do t'na shpëtojë
neve nga ndëshkimi i Allahut, nëse na
zë ai? Faraoni tha: Unë ju tregoj vetëm
atë që e sheh të vërtetë dhe ju udhëzoj
vetëm nga rruga e drejtë.

�

6 Zoti është strehimi i Profetëve dhe besimtarëve të devotshëm, andaj e trokasin derën e Tij,
kur rrethohen nga ndonjë vështirësi, vuajtje a errësirë dhe  kur persekutohen.
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31. Dhe ai i cili e kishte pranuar
besimin tha: O populli im, unë kam
frikë se do të shkatërroheni ju ashtu siç
u shkatërruan në të kaluarën popujt e
mëdhenj.

32. Siç ngjau me popullin e Nuhit dhe
të Adit e të Thamudit dhe me ata
(popujt) që erdhën pas tyre. Dhe Allahu
nuk dëshiron të bëjë padrejtësi ndaj
robëve të Tij.

33. Dhe O populli im, unë kam frikë për
ju nga ajo ditë, kur njerëzit do të
thërrasin njëri-tjetrin.

34. Atë Ditë kur do të ikni shpinazi dhe
nuk do të jetë askush që t'ju shpëtojë
nga zemërimi Allahut. Dhe kë e devijon
Allahu, s'ka asnjë që mund t'i tregojë
rrugë të drejtë.

35. Dhe, pa dyshim, edhe Jusufi pat
ardhur te ju me argumente të qarta, por
ju gjithnjë ishit në dyshim rreth asaj që
ju pat sjellë, derisa kur ai vdiq, ju patët
thënë: Allahu nuk do të dërgojë më pas
tij  ndonjë Profet! Ashtu Allahu e
devijon çdokënd që tejkalon kufijtë dhe
që është dyshues.7 

36. Ata që duke mos pasur ndonjë

7 Ky është syneti i Zotit se Ai i dërgon Profetët e tij, kur ka nevojë, por kur vjen ndonjë Profet,
ithtarët e tij, pas vdekjes së tij, thonë: Zoti më kurrë nuk do të dërgojë Profet tjetër.
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argument  të  ardhur  prej  Allahut ,
polemizojnë rreth argumenteve të
Allahut, duhet ta dinë se një gjest i tillë
është shumë i neveritshëm në sytë e
Allahut e në sytë e besimtarëve. Po
kështu vulos Allahu zemrën e çdo
arroganti dhe mizori.

37. Dhe Faraoni tha: O Haman, ndërto
për mua një pirg (kullë të lartë) që t'i
gjej ato rrugë, 

38. Që janë rrugët e qiejve, me qëllim
që ta shoh Zotin e Musait, dhe unë, me
të vërtetë, e konsideroj atë gënjeshtar.
Dhe kështu Faraonit iu paraqiten të
bukura veprat e tij të këqija dhe për këtë
arsye ai u pengua nga rruga e drejtë, dhe
plani i Faraonit nuk vlente gjë dhe
dështoi.

39. Dhe ai i cili e kishte pranuar
besimin tha: O populli im, ejani pas
meje, se ju udhëzoj në rrugën e drejtë,

40. O populli im, kjo jetë e kësaj bote
nuk është tjetër por vetëm një argëtim i
s h k u r t ë r ,  k u r s e  A h i r e t i  ë s h t ë
vendbanimi i përhershëm.

41. Kush bën ndonjë vepër të keqe, do
të shpërblehet sipas asaj që ka bërë, por
kush bën ndonjë vepër të mirë, qoftë
mashkull ose femër, dhe është besimtar
i vërtetë, këta do të hyjnë në xhenet, ku

�
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do të shpërblehen pamasë.

42. Dhe O populli im, çudi se unë ju
thërras nga shpëtimi dhe ju më thërrisni
në drejtim të zjarrit!

43. Ju më ftoni ta mohoj Allahun dhe
Atij t'i shoqëroj partnerë, për të cilët
s'kam dije, ndërsa unë ju thërras në
drej t im të  At ij  (Zot i )  që  është  i
Fuqishëm dhe Mëkatfalës.

44. Pa dyshim, ju më thërrisni nga ajo
qenie që s'ka zë (impresiv) në këtë botë
e as në botën tjetër, dhe është e vërtetë
se ne të gjithë do të kthehemi (një ditë)
tek Allahu dhe se mizorët do të jenë
banorë të zjarrit.

45. Pra, shpejt do t'ju bjerë ndërmend
çka po ju them. Dhe çështjen time ia
besoj Allahut. Vërtet, Allahu është
kujdestar ndaj robëve të vet.

4 6 .  P r a ,  A l l a h u  e  s h p ë t o i  a t ë
(besimtarin) nga planet dhe dredhitë e
këqija të tyre (mosbesimtarëve), kurse
një ndëshkim i tmerrshëm e zuri
popullin e Faraonit.

47. (Domethënë) Zjarri, para të cilit
rreshtohen mëngjes e mbrëmje, dhe atë
ditë kur vjen Ora e caktuar (Kiameti),
do t'u thuhet engjëjve: Futeni popullin e
Faraonit në dënimin më të rëndë!8 

�
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48. Dhe (kujtojeni kohën) kur (miqtë e
Faraonit) duke qenë në zjarr, do të
grinden në mes veti dhe të dobëtit do t'u
thonë arrogantëve: Ne kemi qenë
ndjekësit tuaj, a, pra, mund t'na largoni
ndonjë pjesë nga dënimi i Zjarrit?

49. Ata, arrogantët, do të thonë: Ne të
gjithë jemi në këtë zjarr! Allahu e ka
shpallur gjykimin e Tij  në mes të
njerëzve.

50. Dhe ata, banorët e zjarrit, do t'u
thonë rojtarëve të xhehenemit: Luteni
Zotin tuaj që t'na lehtësojë ndëshkimin,
bile t'na lehtësojë ndëshkimin e një dite!

51. Rojtarët do t'u thonë: A nuk ju patën
ardhur Profetët tuaj  me Shenja të
hapura? Ata do të përgjigjen: Po! Pra,
luteni Allahun sa të doni (u thonë
r o j t a r ë t ) .  M i r ë p o ,  l u t j a  e
mosbesimtarëve nuk vlen, veçse shkon
kot.9 

52. Ne me të vërtetë do t'i ndihmojmë
Profetët Tanë dhe besimtarët në këtë
jetë dhe në ditën kur do të paraqiten
dëshmitarët.

53. Ditën kur mizorëve nuk do t'u sjellë

�

8 Këto fjalë referojnë gjendjen e Berzekut (Purgatorit), kurse manifestimi i plotë i xhenetit dhe
i xhehenemit do të bëhet në Ditën e Gjykimit.
9 Zoti i dëgjon lutjet e besimtarëve dhe të mosbesimtarëve, mirëpo lutja e mosbesimtarëve
kundër Profetit të Vet nuk pranohet dhe shkon kot.
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dobi  a rsye t imi  i  tyre  dhe  do  të
mallkohen (prej Zotit) dhe do të kenë
vendbanim të keq.

54. Dhe, pa dyshim, Ne i dhamë Musait
hidajetin, dhe Bijtë e Israelit i kemi bërë
trashëgimtarë të librit (Tevratit),

55. Që ishte udhërrëfyes dhe këshillë
për dijetarët.

56. Pra, ki durim, se premtimi i Allahut
është i vërtetë. Dhe kërko falje për ata
(që e kanë tepruar ndaj teje) dhe
glor i f ikoje Zot in  tënd me gj i thë
lavdërimin e Tij  në mbrëmje e në
mëngjes.10 

57. Ata që grinden lidhur me Shenjat e
Allahut pa pasur ndonjë argument të
ardhur prej Allahut, nuk kanë tjetër në
zemrat e tyre vetëm se arrogancën
(dëshira të mëdha),11  me të cilën kurrë
nuk do t'ia arrijnë qëllimit. Pra, kërko
vazhdimisht strehimin e Allahut. Vërtet,
Ai është i  Gj ithëdëgjueshëm dhe
Gjithëshikues.

10 Kur është çështja e Istigfarit (të kërkuarit falje e mbrojtje prej Zotit) të njerëzve, kjo do të
thotë se ata kërkojnë strehim e mbrojtje nga mëkatet eventuale të së ardhmes e nga
konsekuencat e këqija të veprave të tyre të së kaluarës, ndërsa kur është çështja e Istigfarit të
Profetëve, kjo do të thotë se ata dëshirojnë që të zhduken e të eliminohen dobësitë e njerëzve
që krijojnë pengesë në zhvillimin e në përparimin e tyre shpirtëror e moral.
11 Fjala Kibr do të thotë: dëshirë e madhe, ambicie për t'u bërë i madh dhe plane të mëdha
(Lane).

SURE 40                                        AL-MOMIN                                KAP. 24

879

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G24verlag.qps  22.06.03 17:46 PAGE 879 (1,1)



G��
����0���

. ' �g ���� ' �g �

��E

�;�	����������


Oi��J��K�.�H��

��� 7���

�,�����X�z2��

�� .78 ' �g ��

��D���1!��I9��,

8� � �� ��
�

��
{ �� � J�

�����LA����<

����,�F���� � ���

��� .� ' �g ���� ' �g

b�� �( ��������&

������ �X#�

��7K��
/�����

 � ��

58. Vërtet, krijimi i qiejve dhe i tokës
është një punë shumë më e madhe se
krij imi i njerëzve, por shumica e
njerëzve s'e dinë.

59. Dhe i verbëri dhe ai me sy s'mund të
jenë të barabartë, e as ata që janë
besimtarë dhe bëjnë vepra të mira
s'mund të jenë të barabartë me ata që
j a n ë  i m o r a l ë ,  m i r ë p o  j u  s ' p o
këshilloheni fare.

60. Ora e ndëshkimit me siguri do të
vijë, s'ka dyshim në të, mirëpo shumica
nuk e pranojnë besimin.

61. Dhe Zoti juaj thotë: Më thërrisni
Mua, Unë ju përgjigjem. Por ata që
sillen me arrogancë ndaj adhurimit Tim,
do të hyjnë në  xhehenem, të poshtëruar.

62. Allahu është Ai i cili e krijoi për ju
natën që të pushoni në të, kurse ditën e
bëri të ndritshme e dritëdhënëse (që të
p u n o n i ) .  V ë r t e t ,  A l l a h u  ë s h t ë
Bekimdhënës  ndaj  njerëzve,  por
shumica e njerëzve nuk e falënderojnë.

63. Ky është Allahu - Zoti juaj - Krijues
i çdo gjëje. S'ka Zot tjetër pos Tij. Pra,
ku po bredheni ju?

64. Kështu shmangen dhe largohen nga
besimi ata që i mohojnë Shenjat e
Allahut.

�

�
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65. Allahu është Ai që tokën e bëri
vendbanim për ju dhe qiellin kulm, dhe
Ai ju dhuroi aftësi të ndryshme dhe
mande j  a to  a f t ë s i  i  bë r i  më  t ë
përshtatshme dhe ju pajisi me furnizim
të pastër. Ky është Allahu, Zoti juaj.
Pra, shumë bekimdhënës është Allahu,
Zoti i botërave.

66. Ai është i Gjallë, S'ka Zot tjetër pos
Tij. Pra, adhurojeni Atë me adhurim të
sinqertë. Të gjitha lavdërimet i takojnë
Allahut, Zotit të botërave.

67. Thuaj: Unë jam ndaluar t'i adhuroj
ata (idhujt), të cilët ju i thërrisni, pos
Allahut,  pasi  që më kanë ardhur
argumente  të  qar ta  prej  Zot i t  të
botërave.

68. Allahu është Ai që ju krijoi (në
etapën e parë) prej dheu, mandej (në
etapën e dytë) prej një pike sperme,
pastaj prej një piks gjaku mandej ju bëri
foshnjë, mandej Ai ju zhvillon dhe
arrini moshën e pjekurisë suaj e pastaj
plakeni. Dhe ka prej jush që vdesin
(para pleqërisë) dhe Ai e bën kështu që
të arrini afatin e caktuar dhe (ky afat ju
jepet) që të veproni me mend.

69. Allahu është Ai që fal jetën dhe sjell
vdekjen. Dhe kur vendos të krijojë
diçka, Ai vetëm i thotë: Bëhu, dhe ajo
fillon të bëhet.
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70. A nuk i sheh ata që grinden lidhur
me ajetet e Allahut? Ku janë duke
bredhur?

7 1 .  A t a  j a n ë  t ë  a t i l l ë  q ë  e
përgënjeshtruan Librin (Kuranin) dhe
atë (Mesazh) që kanë sjellë Profetët
Tanë. Por, së shpejti, ata do ta shohin
përfundimin e tyre.

72. Kur do t'u vihen në qafat e tyre
qaforet e hekurta dhe prangat (në
këmbë), dhe ata do të tërhiqen zvarrë-

73. Në drejtim të ujit të valuar, e mandej
do të digjen në Zjarr.

74. Mandej, do t'u thuhet: Ku janë ata
(idhujt) që i adhuronit ju, 

75. Pos Allahut? Ata do të thonë: Sot, u
zhdukën prej nesh, dhe (thonë) jo, por
në realitet ne kurrë nuk kemi adhuruar
askënd pos Allahut. Kështu Allahu i
devijon mosbesimtarët.

76. Ky është ai realitet për shkak të të
cilit kënaqeshit pa arsye në botë dhe për
shkak të të cilit krenoheshit ju (në botë).

77. Hyni në dyert e xhehenemit se aty
do të jetoni. Dhe sa i shëmtuar është
vendbanimi i arrogantëve!

78. Pra, ki durim. Premtimi i Allahut me
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siguri do të plotësohet. Dhe nëse Ne
dëshirojmë të  mundësojmë ty të
shohësh disa prej paralajmërimeve që u
premtonim atyre, ose ta marrim shpirtin
tënd (mos u mërzit se do të plotësohen
disa paralajmërime edhe pas vdekjes
sate),  dhe fundi i fundit ata do të
k t h e h e n  t e  N e  ( d o  t a  s h o h i n
përfundimin e tyre).12 

79. Vërtet, Ne kemi dërguar shumë
Profetë edhe para teje, disa prej tyre i
kemi përmendur para teje, kurse disa të
tjerë Ne nuk i kemi përmendur. Dhe
nuk është e mundur për ndonjë Profet të
sjellë ndonjë Shenjë, por vetëm me
urdhërin e Allahut. Dhe kur vjen dekreti
i Allahut, zbatohet gjykimi me drejtësi,
e atëherë gënjeshtarët do të pësojnë
humbje.

80. Allahu është Ai që krijoi për ju
kafshët, që disa kafshëve t'u hipni e
disave t'u hani mishin.  

81. Dhe në to ju keni edhe shumë dobi
të tjera dhe që me anë të tyre i plotësoni
nevojat tuaja që i mbani në gjokset tuaja
dhe u hipni atyre (kafshëve) dhe anijeve
(udhëtoni).

82. Dhe Ai (Allahu) ju tregon Shenjat e

�

12 Ajeti tregon se disa profeci janë të kushtëzuara që të shtyhen ose anulohen kur ata, rreth të
cilëve janë bërë ato profeci, pendohen dhe e përmirësojnë veten.
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Veta, pra cilën e cilën prej Shenjave të
Allahut e mohoni ju?

83. A nuk udhëtuan nëpër tokë që të
shihnin se si ishte përfundimi i atyre që
ishin para tyre? Ata ishin më shumë dhe
më të fuqishëm dhe kishin lënë gjurmë
të thella nëpër tokë (kanë qenë të aftë në
arkitekturë e në ndërtim), mirëpo veprat
e tyre nuk u sollën dobi.

84. Dhe kur u erdhën Profetët e tyre me
Sh e n j a  t ë  qa r t a ,  a t a  f i l l u a n  t ë
krenoheshin për shkak të asaj diturie të
paktë që kishin ata.

85. Dhe kur e panë ndëshkimin Tonë,
thanë: Ne besojmë se Allahu është
vetëm Një dhe i mohojmë ata (partnerë),
të cilët i shoqëronim Atij.

86. Por, besimi i tyre nuk mundi t'u
sillte dobi, kur e panë ndëshkimin Tonë.
Ky është ligji (syneti i përhershëm) i
Allahut lidhur me robët e Tij. Dhe
kështu mosbesimtarët pësuan humbje të
madhe.

�
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ha Mimë.1 

3. Ky Kuran është zbritur prej Zotit të
Mëshirshëm dhe Hirplotë.

4. Ky është ai Libër, ajetet e të cilit janë
të shkoqitura në formë të një Kurani,
kuptimisht të pasur e të begatshëm, që u
sjell dobi njerëzve të ditur.

5. Si dhënës i lajmeve të gëzueshme
(për bamirësit) dhe alarmues (për
keqbërësit). Pra, shumica e njerëzve ia
kthejnë shpinën, andej nuk e pranojnë
këshillën.

6. Dhe ata thonë: Zemrat tona janë të
mbyllura nga ajo (ftesë) për të cilën ti na
thërret, dhe në veshët tanë ka shurdhësi
(prandaj s'mund të të dëgjojmë ty),2  dhe
kështu midis nesh e teje ekziston një

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 55 ajete. Në fund të Sures së
mëparshme mosbesimtarëve u ishte tërhequr vërejtja se kur do të vijë ndëshkimi i Allahut,
atëherë pranimi i besimit nuk do t'u sjellë kurrfarë dobie. Në fillim të kësaj Sureje thuhet se të
tillët janë ata që i kanë mbyllur veshët, sytë dhe zemrat e tyre, nga se t'i dëgjojnë mësimet e
Kuranit dhe t'i kuptojnë Shenjat e Zotit. Pra, njerëzit e tillë meritojnë ndëshkimin. Përveç kësaj,
ata këshillohen që të nxjerrin një leksion nga përfundimi i popujve të Adit e të Thamudit.
1 Zoti i Lavdërueshëm dhe i Shenjtë e zbriti këtë Kuran.
2 Shurdhësia do të thotë se nuk i drejtohen me zemër thirrjes së Zotit.
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perde. Prandej, ti vepro sipas besimit
tënd e ne sipas tonit.

7. Thuaj: Unë jam vetëm një njeri si ju.
Më diktohet mua se Zoti juaj është
vetëm Zoti Një, pra tregoni një qëndrim
të paluhatshëm ndaj Tij, dhe kërkoni
f a l j e  p r e j  T i j .  M ba n i  me nd  s e
shkatërrimi është fati i idhujtarëve,

8. Të cilët nuk e japin Zakatin dhe e
mohojnë Ahiretin.

9. Kurse ata të cilët e pranojnë besimin
dhe bëjnë vepra të mira do të kenë, me
siguri, shpërblim të pasosur.

10. Thuaj: A e mohoni Atë Zot, i cili e
krijoi tokën gjatë dy ditëve (epokave)
dhe a i shoqëroni Atij partnerë, kurse Ai
është Zoti i botërave?

11. Ai ka vendosur në të (tokë), në
sipërfaqet e saj të larta, male të forta dhe
e bëri të bekuar, ndërsa banorët e saj i
furnizoi me ushqim me sasi të caktuar.
Këtë e bëri në katër ditë (faza), në
mënyrë që këto janë të njëllojtë për të
gjithë kërkimtarët.3 

12. Mandej Ai iu drejtua qiellit, ndërsa
ai ishte vetëm si tymi (mjegullë) dhe Ai

�

3 Ajeti flet qartë se çështja e ushqimit nuk do të ketë ndonjë krizë. Zoti e krijoi tokën, kështu që
do t'i furnizojë banorët e botës me ushqim.
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atij e tokës i tha: Ejani duke u bindur
me dëshirë ose pa dëshirë. Ato të dyja
thanë: Po bindemi me dëshirë.

13. Mandej, Ai krijoi shtatë qiej brenda
dy ditëve (fazave) dhe secilit qiell ia
dhuroi funksionin e tij. Dhe Ne e kemi
stolisur qiellin e botës me drita (yje) dhe
me mjetet e mbrojtjes. Ky është dekreti
i  Zo t i t  t ë  P lo t f uq i shë m dhe  t ë
Gjithëdijshëm.

14. Por, nëse ata shmangen (nga e
vërteta), thuaju: Unë ju alarmoj për
ndëshkimin katastrofal  si  ai  që i
përfshiu Adin e Thamudin.

15. Kur atyre u erdhën Profetët në
mënyrë të panderprerë duke i këshilluar:
Mos e adhuroni askënd pos Allahut! Ata
thanë: Sikur të kishte dëshiruar Zoti ynë
(ta dëgjonim), do të dërgonte te ne
engjëjt, pra e mohojmë këtë (mësim) me
çka jeni dërguar ju.

16. Përsa i përket Adit, ata pa pasur
ndonjë të drejtë u sollën me arrogancë
ndaj njerëzve dhe thanë: Kush është më
i fuqishëm se ne? A nuk vërejtën ata se
Allahu, që i krijoi ata, është më i
fuqishëm se ata? Prapë i mohonin
vazhdimisht Shenjat Tona.

17. Andaj Ne kundër tyre lëshuam një
erë të tërbuar gjatë ditëve të kobshme,
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që t'ua japim ndëshkimin poshtërues në
jetën e kësaj bote, ndërsa ndëshkimi i
Ahiretit do të jetë më poshtërues e ata
nuk do të ndihmohen fare.

18. Përsa i përket Thamudit, Ne u
patëm treguar rrugën e drejtë, mirëpo
ata e deshën më shumë paudhësinë në
vend të hidajetit, andaj i zuri ndëshkimi
poshtërues, për shkak të veprave të tyre.

19. Kurse i shpëtuam ata që e pranuan
besimin dhe bënë vepra të mira.

20. Dhe ditën kur armiqtë e Allahut do
të tërhiqen zvarrë në drejtim të zjarrit,
ata do të ndahen në grupe.

21. Derisa kur do t'i afrohen atij (zjarri),
veshët dhe sytë dhe lëkurat e tyre do të
dëshmojnë vetë kundër tyre për shkak të
veprave të tyre.

22. Dhe lëkurave të veta do t'u thonë:
Përse dëshmuat kundër nesh? Ato do të
thonë: Allahu që i fali çdo sendi të
folurin, na e bëri të mundshme të flasim
edhe ne, dhe Ai është që ju krijoi juve
herën e parë dhe tek Ai do të ktheheni.

23. Dhe ju nuk mund të fshiheshit (nga
fakti) se mos do të dëshmojë kundër
jush të dëgjuarit tuaj, të pamurit tuaj
dhe as lëkurat tuaja. Por, ju patët
menduar se Allahu nuk e di rreth
veprave tuaja.

�
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24. Dhe ky mendimi juaji që kishit ndaj
Zotit tuaj, ju shkatërroi juve dhe kështu
jeni bërë ndër ata që pësuan humbje.

25. Nëse shfaqin durim (do të shohin
se) zjarri është vendbanim i tyre, dhe
nëse dëshirojnë të arsyetojnë në oborrin
e Zotit, atëherë ta dinë se dëshira e tyre
nuk do të realizohet.4 

26. Dhe Ne u kemi caktuar disa shokë
që ua paraqitën të zbukuruar atë që ishte
pranë dhe para tyre. Pra, u zbatua ndaj
tyre i njëjti dekret që u zbatua kundër
popujve të mëparshëm nga xhinët e nga
njerëzit. Vërtet, ata ishin ndër ata popuj
që pësuan humbje.

27. Dhe mosbesimtarët thonë: Mos e
dëgjoni këtë Kuran dhe kur të lexohet,
bëni zhurmë që të triumfoni ju.5 

28. Dhe Ne, me siguri, do t'u japim
mosbesimtarëve një ndëshkim të ashpër
dhe, me siguri, do t'i shpërblejmë për
shkak të veprave të tyre më të këqija.

29. Ashtu do të ndodhë. Shpërblimi i
armiqve të Allahut është zjarri ku do të
kenë një vendbanim të përhershëm (për

�

4 Mëkatet e krimet e mosbesimtarëve do të jenë aq të rënda e të urrejtshme sa që nuk do t'u
lejohet t'i afrohen Fronit të Zotit.
5 Adhuruesit e errësirës gjithmonë përpiqen ta pengojnë zërin e vërtetësisë dhe bëjnë zhurmë
kundër saj, që të ngatërrohet mendja e njeriut.
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një kohë të gjatë). Ky është shpërblimi i
atyre që i mohonin Shenjat Tona.

30. Dhe mosbesimtarët do të thonë: O
Zoti ynë, tregona ata të dy prej xhinëve
e prej njerëzve që na devijuan neve, që
ne t'i shkelim ata nën këmbët tona e
kështu të poshtërohen ata!

31. Atyre që thonë se Zoti ynë është
Allahu dhe mandej  qëndrojnë të
paluhatshëm ndaj këtij besimi, do t'u
zbriten engjëjt duke u thënë: Mos u
frikësoni e as mos u pikëlloni dhe
gëzohuni  për  kë të  xhenet  që  j u
premtohet,6  

32. Ne jemi shokët tuaj në këtë jetë dhe
do të jemi shokët tuaj edhe në Ahiret,
dhe ju në këtë xhenet do të keni atë që
do të dëshironi dhe do t'ju jepet çka do
të kërkoni

33. Si një pritje nga Zoti mëkatfalës dhe
i Mëshirshëm.

34. Dhe kush mund të jetë më i mirë për
nga Fjala se ai që i fton njerëzit në
drejtim të Allahut dhe që bën vepra të
mira  dhe thotë: Unë jam ndër  të
bindurit?

35. Nuk është e barabartë e mira dhe e

�

6 Engjëjt u japin lajm të gëzuar atyre besimtarëve, që dalin besnikë dhe të paluhatshëm në
sprova e në vuajtje shpirtërore.
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keqja. Andej, ktheja së keqes me të
mirën. Si rezultat i kësaj do të shohësh
se ai me të cilin ke njëfarë armiqësie, do
të bëhet ndihmëtar dhe miku yt i
ngushtë.7 

36. Mirëpo kjo pozitë nuk i jepet askujt,
përveç atyre që shfaqin durimin, dhe
kjo pozitë nuk i jepet askujt, përveç atij
që është shumë fatbardh.

37. Dhe nëse ty të ngacmon shejtani
(njeriu i djallëzuar), kërko strehimin e
Allahut (mos u nxit për të marrë hak).
Vërtet, Ai është i Gjithëdëgjueshëm dhe
i Gjithëdijshëm.

38. Dhe prej Shenjave të Tij (Allahut)
janë edhe nata dhe dita dhe dielli dhe
hëna. Mos i bëni sexhde diellit e as
hënës, por i bëni sexhde vetëm Allahut i
cili i ka krijuar, nëse e adhuroni vetëm
Atë!

39. Po nëse këta (mosbesimtarë) sillen
me  a r r o ga n c ë  ( l e  t ë  b ë j n ë  s i ç
dëshirojnë), ndërsa ata që janë afër
Zotit, e glorifikojnë Atë natën e ditën
dhe nuk lodhen kurrë (nga adhurimi i
Tij).

40. Dhe ndër Shenjat e Tij është edhe

�

7 Në këtë besimtarët po këshillohen që të sillen mirë ndaj njerëzve të tjerë, sepse kjo është
metoda më e mirë për ta fituar zemrën e dikujt.
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kjo se ti (nganjëherë) e sheh tokën të
shkretë, por kur mbi të zbresim ujë, ajo
gjallërohet dhe lulëzohet. Vërtet, Ai
Allah i cili e ringjalli atë tokë, do t'i
ringjallë të vdekurit. Pa dyshim, Ai ka
fuqi për çdo gjë.

41. Vërtet, ata të cilët  nxjerrin kuptime
të gabuara duke shtrembëruar ajetet
Tona, nuk janë të fshehur prej Nesh.
Pra, a është më i miri ai i cili do të
hidhet në zjarr, apo ai që në Ditën e
Kiametit do të vijë (te Ne) i sigurt në
gjendje paqeje? Pra, veproni si të doni
ju, Allahu i sheh mirë veprimtaritë
tuaja.

42. Ata që e mohojnë këtë Përkujtuesin
(Kuranin) kur u erdhi, kurse ai është një
Libër madhështor (e shkatërrojnë
veten).

43. Gënjeshtra s'mund të qëndrojë as
para tij e as mbrapa tij. Ky (Kuran)
është zbritur prej Zotit të Urtë e të
Lavdërueshëm.8 

44. Ty nuk të thuhet tjetër, përveç asaj
që u është thënë Profetëve para teje.
Vërtet, Zoti yt fal shumë dhe  ndëshkon
ashpër.

8 Kurani është ai libër para të cilit s'mund të qëndrojë e pavërteta. Atë e zbriti Zoti i
Lavdërueshëm dhe i Urtë.
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45. Dhe sikur ta kishim bërë Kuranin në
gjuhë të huaj (pos arabishtes), ata do të
thonin: Përse ajetet e tij nuk janë të
qarta dhe të kuptueshme? Qysh, një
gjuhë axhami dhe një Profet arab (a
mund të jenë të ngjajshëm)! Thuaj: Ky
(Kuran) është udhërrëfyes dhe mjet
shërimi për besimtarët. E ata që nuk e
pranojnë besimin e kanë shurdhësinë në
veshët e tyre, prandaj ajo (e vërteta) rri e
fshehtë prej tyre. Të tillët janë  sikurse
thirren prej një vendi të largët (e nuk
dëgjojnë).9 

46. Dhe, pa dyshim, Ne edhe Musait i
kemi dhënë Librin, lidhur me të cilin u
krijuan diferenca, e sikur të mos ishte
vendimi10  prej Zotit tënd, do të kishte
mbaruar çështja në mes të tyre.  Ata
lidhur me Kuranin janë në një dyshim
trishtues.

47. Kush bën vepra të mira, do të ketë
për vete (dobinë e tyre), e kush bën
vepra të këqija, do të ketë për vete
(dëmin e tyre). Dhe Zoti yt nuk bën
aspak padrejtësi ndaj robëve të Tij.

�

9 Kur njeriu është larg dhe i verbër, atëherë vështirë është ta përudhë dikush.
10 Është fjala për dekretin e Zotit: Mëshira Ime përfshin çdo gjë (7:157).
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�48. Vetëm Atij  i  drejtohet dija e
Kiametit. Dhe asnjë frut nuk del nga
lëvozhga e vet dhe asnjë femër nuk bart
(në mitrën e saj) e as nuk lind, por
Allahu e di. Dhe ditën kur Ai do t'i
thërrasë ata (idhujtarët) dhe do t'u thotë:
Ku janë ata që M'i bënit partnerë? Ata
do të thonë: Ne Të informojmë Ty
qartazi se askush prej nesh nuk është
dëshmitar për këtë.11 

49. Dhe ata (idhujt) që i adhuronin më
parë, do të zhduken prej tyre, dhe ata do
të binden se s'kanë shpëtim.

50. Njeriu kurrë nuk lodhet nga kërkimi
i gjërave të mira, por kur e godit ndonjë
e keqe, ai (duke e harruar gjendjen e
mëparshme) dëshpërohet dhe bëhet
pesimist.

51. Dhe nëse pas të këqijave që e
goditën atë, Ne i japim të mirat nga ana
Jonë, atëherë ai thotë: Kjo është e drejta
ime dhe unë e di bindshëm se Kiameti
nuk do të vijë. Por, nëse më bën të
kthehem te Zoti im, unë edhe te Ai do të
kem të mirat më të larta (se ato të kësaj
bote). Ne patjetër do t 'i  njoftojmë
mosbesimtarët rreth veprave të tyre dhe

11 Vetëm Allahu e di se çfarë fare ka mbjellë Profeti Muhammed në tokën e Arabisë dhe çfarë
frytesh do të japë ajo.

KAP XXV
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do t'u japim një ndëshkim të ashpër.

52. Dhe Ne kur e begatojmë njeriun, ai
e kthen fytyrën (nuk Na falënderon) dhe
largohet, por kur e godit e keqja, ai
fillon të Na bëjë lutje të gjata.

53. Thuaju:  Më t regoni ,  nëse ky
(Kuran) është prej Allahut dhe ju prapë
e mohoni atë, kush është, pra, më i
kredhur në armiqësi të thellë?

54. Ne do t'u bëjmë atyre të mundshme
që të shohin Shenjat Tona12  në të gjitha
horizontet si edhe në vetveten e tyre (në
familjet e tyre) derisa t'u bëhet e qartë se
ky Kuran është i vërtetë. A nuk mjafton
që Zoti yt është Mbikëqyrës ndaj çdo
gjëje?13  

55. Dëgjoni! Këta janë në dyshim lidhur
me takimin e Zotit të tyre. Dëgjoni!
Allahu rrethon çdo gjë (dhe Ai është i
Fuqishëm ta shkatërrojë atë)!

12 Ky ajet është një argument i fuqishëm rreth ekzistencës së Zotit. Nga të gjitha anët e
horizontit po shfaqen dhe zbulohen argumente dhe shenja të mrekullueshme dhe nga ana tjetër
në çdo qelizë të qenies njerëzore ekzistojnë shenja dhe argumente për ekzistencën e Zotit.
Allahu xh.sh. së pari e përmendi horizontin e universit dhe mandej mikrouniversin (qenien
njerëzore). Si shkencëtarët dita në ditë shkojnë në hapësirë dhe bëjnë hulumtime, dhe si
studiohen male, dete, lumenj, fusha, oaza dhe shkretëtira dhe dalin dituri dhe shenja të
ndryshme  shtresë pas shtrese. Sikur qepa kur qërohet dalin cipa pas cipe. Mirëpo, qepa është e
vogël dhe e kufishme, kurse universi është i madh dhe i pakufishëm. Shkencëtari i famshëm
Njuteni, i cili ishte i krishterë, duke bërë hulumtime në fushën e shkencës, arriti në këtë
konkludim se pa dyshim ekziston një Zot që e kontrollon dhe e qeveris tërë këtë univers plot
mrekulli.
13 Ajeti paralajmëron se një ditë lslami do të përhapet në të katër anët e botës
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ha, Mimë.1 

3. Ajn, Sinë, Kaf.2 

4. Kështu Allahu të dikton ty dhe u
diktoi edhe atyre që ishin para teje. Ai
ë s h t ë  i  P l o t f u q i s h ë m  d h e  i
Gjithëdijshëm.

5. Vetëm Atij  i takon gjithçka që
ekziston në qiej e në tokë, dhe Ai është i
Lartë dhe i Madhërueshëm.

6. Le të pëlcasin qiejt nga ana e sipërme
e tyre (me urdhërin e Zotit) dhe engjëjt
le ta madhërojnë dhe ta glorifikojnë
Zotin e tyre dhe të kërkojnë falje për
banorët e tokës (prapë Allahu nuk do ta
ndalë ndëshkimin e Tij). Dëgjoni!

Kjo Sure është zbritur në Mekkë dhe bashkë me Bismillahun ka 54 ajete. Në fund të Sures së
mëparshme ishte thënë se ai që nuk i zbaton mësimet dhe principet e Kuranit i sjell dëm vetes.
Kjo Sure flet qartë se Kurani është Fjala e Zotit  dhe është zbritur prej Tij. Pra, nëse idhujtarët
nuk do ta pranojnë, do t'i sjellin dëm vetes. Mandaj, duke i përmendur atributet e Allahut,
Gafur dhe Rahim, thuhet se këto atribute të Allahut kërkonin që të zbritej Kurani për
udhëzimin e tërë njerëzimit. Në këtë Sure Allahu i përmend forma të ndryshme të të folurit e të
biseduarit me qeniet njerëzore.
1 Zoti i Lavdërueshëm dhe i Shenjtë e zbriti këtë libër.
2 I Gjithëdijshëm, i Gjithëdëgjueshëm dhe i Gjithëfuqishëm, Zoti i këtyre atributeve e zbriti
këtë.
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Allahu është shumë Mëkatfalës dhe i
Mëshirshëm.

7. Allahu i ka ruajtur veprat e atyre, që i
adhurojnë Zota të tjerë pos Tij. Pra ti (O
Profet) nuk je kujdestar ndaj tyre
(Allahu është mbikëqyres).

8. Kështu Ne të kemi diktuar ty Kuranin
në gjuhën arabe që t'i alarmosh banorët
e nënës së qyteteve (Mekës) dhe ata
përreth tij, dhe që t'i alarmosh ata nga
dita e tubimit (Kiameti), rreth ardhjes së
të cilës nuk ka dyshim. Atë Ditë një
grup do të jetë në xhenet dhe grupi
tjetër në zjarrin flakërues.

9. Dhe sikur të dëshironte Allahu, Ai do
t'i bënte ata (njerëzit) një popull, por kë
do Ai e fut në mëshirën e Vet, kurse
mizorë t  s 'kanë  as  mbroj tës  e  as
ndihmës.

10. A i kanë marrë për vete mbrojtësit e
tjerë pos Allahut? Le ta dinë se vetëm
Allahu është mbrojtës i vërtetë dhe Ai i
ngjall të vdekurit dhe ka fuqi për çdo
gjë.

11. Dhe gjykimi final lidhur me çdo
çështje për të cilën diferencoheni, është
në dorën e Allahut. Ky është Allahu juaj
dhe është edhe Zoti im, dhe vetëm Atij i
mbështetem dhe i drejtohem vetëm Atij.
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12. Ai është Krijues i qiejve dhe i tokës
nga asgjëja. Ai nga lloji juaj krijoi për
ju bashkëshorte, dhe edhe nga kafshët
krijoi çifte. Ashtu ju shumëzon nëpër
tokë. Askush nuk i shembëllehet Atij
dhe Ai është i Gjithëdëgjueshëm dhe
Gjithëshikues.

13. Atij i takojnë çelësat e qiejve dhe të
tokës. Ai jep me bollëk furnizim atij të
cilin do Ai, dhe i ngushton atij që do Ai.
Vërtet, Ai e di shumë mirë çdo gjë.

14. Allahu lëshoi për ju në fenë tuaj ato
porosi (urdhëra) që i pat lëshuar për
Nuhin, dhe atë që Ne të diktuam ty dhe
atë që i patëm dhënë Ibrahimit, Musait
dhe Isait, duke i porositur: Qëndroni
këmbëngulës në bindje para Allahut (në
fe) dhe mos krijoni përçarje lidhur me
fenë. Për idhujtarët është i rëndë ky
mësim tek i cili ti i fton ata. Allahu
zgjedh për këtë mësim (Sheriat) atë që e
do Ai,  dhe e përudh atë që i drejtohet
Atij.

15. Dhe ata, pasi u erdhi dija (e vërteta),
nuk u përçanë (për shkak të ndonjë
argumenti), por vetëm për shkak të
zilisë reciproke. Dhe sikur të mos ishte
lëshuar për ta dekreti i Zotit tënd për një
afat të caktuar, do të kryhej gjykimi në
mes të tyre (do të ishin shkatërruar).
Vërtet, ata të cilët pas tyre i kemi bërë
trashëgimtarë të Librit, janë në një
dyshim shqetësues ndaj tij.
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16. Pra, në bazë të kësaj duhet që t'i
ftosh, dhe të qëndrosh këmbëngulës
ndaj besimit tënd, siç të urdhërohet ty
dhe mos i ndiq dëshirat e tyre të këqija
dhe thuaj: Unë e besoj atë (mësim) që
Allahu e ka zbritur nga Libri i Vet, dhe
unë jam urdhëruar të gjykoj me drejtësi
në mes jush. Allahu është Zoti ynë dhe
Zoti juaj. Veprat tona janë për ne, kurse
veprat tuaja për ju. S'ka grindje në mes
nesh dhe jush (nuk sjell kurrfarë dobie
kjo grindja jonë). Allahu (një ditë) do të
na tubojë  neve dhe tek Ai do të
kthehemi ne të gjithë (Ai do të gjykojë
midis nesh).

17. Ata që grinden (polemizojnë) rreth
Al lahut ,  pas i  nj ë  numër  i  madh
njerëzish e ka pranuar ekzistencën e Tij,
argumenti i tyre është i thyeshëm (i
gënjeshtërt) në sy të Allahut, dhe ata do
të pësojnë zemërimin e Allahut dhe për
ta është caktuar një ndëshkim i rëndë.

18. Allahu është Ai që e zbriti Librin me
vërtetësi (Kuranin) dhe me drejtësi. Dhe
çka të bind ty se çasti (i shkatërrimit -
Kiameti) është afër?

19. Ata që nuk e besojnë (Kiametin), e
kërkojnë me ngutje, ndërsa ata që e
besojnë, frikësohen prej tij dhe e dinë se
ai (Kiameti) është një realitet absolut.
Dëgjoni! Ata që dyshojnë lidhur me
Kiametin, janë në një gabim të thellë.
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20. Allahu i njeh mirë fshehtësitë e
robëve të Tij (ose Allahu sillet butësisht
ndaj robëve të Tij). Ai e begaton atë që
e do Ai, dhe Ai është i Fuqishëm dhe
Ngadhënjyes.

21. Kush dëshiron të korrat (fitimin) e
Ahiretit, Ne do t'ia shtojmë të korrat e
tij, dhe kush dëshiron të korrat (fitimin)
e kësaj bote, Ne do t'ia japim, por në
Ahiret ai nuk do të ketë kurrfarë pjese.

22. A mos kanë ata disa partnerë të cilët
për hir të tyre lëshuan ato porosi fetare
për të cilat Allahu nuk i urdhëroi? Dhe
sikur të mos ishte vendimi i prerë (prej
Allahut), do të gjykohej në mes të tyre
(do të shkatërroheshin). Vërtet, mizorët
do të kenë ndëshkim të dhembshëm.

23. Ti do t'i shohësh mizorët të frikësuar
për shkak të veprave të tyre, por ai
(ndëshkimi i premtuar) do t'i rrethojë
patjetër.  Kurse ata që e pranojnë
besimin dhe bëjnë vepra të mira, do të
jenë në kopshte të bukura (të xhenetit).
Dhe ata do të kenë te Zoti i tyre gjithçka
që do të dëshirojnë. Kjo është dhuntia e
madhe.

24. Kjo është ajo (dhunti) për të cilën
Allahu vazhdimisht u jepte myzhde
robëve të Tij, që e pranojnë besimin dhe
bëjnë vepra të mira. Thuaj: Unë nuk
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kërkoj prej jush ndonjë shpërblim3  për
predikimin tim, veçse dashuri që bëhet
me farefiset dhe në bazë të kësaj ju ftoj
në drejtim të Zotit. Dhe kush e ngjall
një bamirësi (të asgjësuar), Ne ia
shumëfishojmë të mirat. Vërtet, Allahu
fal shumë dhe çmon shumë (bamirësinë
e njeriut).

2 5 .  A  m o s  t h o n ë  a t a  s e  k y
(Muhammedi) shpifi gënjeshtrën ndaj
Allahut? Po, nëse dëshironte Allahu do
ta vuloste zemrën tënde. Allahu e
eliminon gënjeshtrën dhe e përforcon të
vërtetën me anë të Fjalëve (shenjave) të
Tij. Vërtet, Ai i di mirë fshehtësitë e
zemrave (tuaja).

26.  Allahu është  Ai që e pranon
pendimin e robëve të Tij dhe i fal
mëkatet e tyre dhe Ai e di çka veproni
ju.

27. Ai i pranon lutjet e atyre që e
pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
mira,  dhe Ai me anë të mirësisë
(hirësisë) së Vet ua shton të mirat.
Ndërsa mosbesimtarët do të kenë
ndëshkim të ashpër.

28 .  S iku r  Al lahu  t 'ua  zg j e ront e
furnizimin robëve të Tij, ata do të

3 Kjo do të thotë se unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim, pos se dëshiroj që të më doni si
i doni farefiset tuaja. Unë ju ftoj në drejtim të Zotit,  se e ndiej një dashuri farefisnore për ju.
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shfaqnin rebelizëm nëpër tokë, por Ai e
zbret atë sipas një mase (çka dëshiron).
Ai i njeh dhe i sheh mirë gjendjet e
robëve të Tij.

29. Dhe Allahu është Ai që lëshon shi,
pasi e kishin humbur shpresën, dhe e
shpërndan mëshirën e Tij, dhe Ai është
Mbroj të s i  i  vë r t e t ë  dhe  ë sh të  i
Lavdërueshëm.

30. Dhe prej Shenjave të Tij është edhe
krij imi i qiejve dhe i  tokës dhe i
gjallesave që i ka shpërndarë në to. Dhe
Ai ka fuqi t'i bashkojë (këto krijesa),
kur do të dëshirojë Ai.

31. Dhe çfarëdo e keqe që ju godit,
është pasojë e veprave tuaja, ndërsa
Allahu i fal shumë mëkatet tuaja.

32. Dhe ju s'mund ta mposhtni Allahun
nëpër tokë, dhe përveç Allahut ju as nuk
keni ndonjë mbrojtës e as ndihmës.

33. Dhe prej Shenjave të Tij janë edhe
anijet lundruese si malet në det (anije të
mëdha).

34. Nëse do Allahu, mund ta ndalë erën
dhe kështu ato (anijet)  mbeten të
palëvizshme mbi sipërfaqen e detit. Në
këtë ka shenja për çdo person të
durueshëm dhe mirënjohës.
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35. Ose nëse do Ai mund t'i përmbytë
ata (që janë në ato anije) për shkak të
veprave të tyre, mirëpo Ai fal shumë.4 

36. Që ta dinë ata që grinden, lidhur me
Shenjat Tona, se s'kanë shpëtim.

37. Dhe çka ju është dhënë juve është
kënaqësia e përkohshme e kësaj bote, e
ajo që është tek Allahu është më e mirë
dhe më e qëndrueshme për ata që e
pranojnë besimin dhe i mbështeten
vetëm Zotit të tyre.

38. Dhe ata të cilët ruhen prej mëkateve
të mëdha e prej veprave të turpshme dhe
kur zemërohen, ata falin.

39. Dhe ata që e dëgjojnë thirrjen e
Zotit të tyre dhe e falin Namazin dhe e
rregullojnë çdo çështje të tyre me
k o n s u l t i me  r e c i p r o k e ,  d h e  q ë
shpenzojnë prej asaj që Ne u japim,

40. Dhe që kur sillen padrejtësisht, e
mbrojnë veten (hakmerren por e dinë
se),

41. Dëmshpërblimi i së keqes është aq
sa është e keqja, por kush e fal (fajtorin)
me qëllim që të përmirësohet ai, do të
shpërblehet prej Allahut. Vërtet, Ai nuk
i do mizorët.

4 Fjala është për pronarët dhe për udhëtarët e anijeve.
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42. Dhe s'kanë faj ata që hakmerren,
pasi u është bërë padrejtësia.

43. Fajin e kanë vetëm ata që u bëjnë
padrejtësi njerëzve dhe që paarsye bëjnë
çrregullime nëpër tokë. Të tillët do të
kenë ndëshkim të dhembshëm.

44. Dhe kush shprehu durimin dhe fali
(fajtorin), ky gjest i tij është virtyti i
lartë.

45. Dhe kënd e devijon Allahu, ai nuk
ka ndihmtar, përveç Allahut. Dhe ti do
t ' i  s h o hë s h  mi zo r ë t ,  ku r  do  t ë
ballafaqohen me ndëshkimin, se thonë:
A  ka  ndonjë  rrugë  shpëtimi  (nga ky
ndëshkim)?

46. Dhe ti do t'i shohësh ata kur do të
dalin para ndëshkimit, që do të shikojnë
me bisht të syrit duke i ulur kokat e tyre
nga poshtërimi. Dhe besimtarët do të
thonë: Pa dyshim të humburit e vërtetë
janë ata që në Ditën e Kiametit e
shkatërruan veten dhe familjet e tyre.
Dëgjoni! Mizorët  do të  kenë një
ndëshkim të përhershëm.

47. Dhe ata nuk do të kenë asnjë
mbrojtës që mund t'i ndihmojë, përveç
Allahut, dhe atë të cilin e devijon
Allahu, s'mund ta përudhë askush.
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48. Dëgjojeni thirrjen e Allahut tuaj
para se të vijë ajo ditë, të cilën askush
nuk mund ta ndalë. Ky është një vendim
i prerë  i Allahut. Atë ditë ju s'do të keni
ndonjë strehim e as nuk do ta mohoni
(mosbindjen tuaj).

49.  Por ,  nëse ata ,  megj i thëketë ,
shmangen, atëherë ta dish se Ne nuk të
kemi dërguar ty mbikëqyrës të tyre.
Detyra jote është vetëm t'u përcjellësh
mesazhin (Tonë). Vërtet, kur Ne i
dhurojmë njeriut nga ana Jonë ndonjë
mirësi, ai gëzohet për të, dhe kur e
godet ndonjë e keqe përshkak të
veprave  të  t i j ,  a t ëherë  a i  bëhe t
mosmirënjohës.

50. Allahut i takon Mbretëria e qiejve
dhe e tokës. Ai krijon çka dëshiron. Ai i
fal vetëm vajza atij që do Ai; dhe i fal
vetëm djem atij që do Ai,

51. Ose i fal, të përzier, të dy (vajza e
djem), dhe e lë shterpe (pafëmijë) atë që
do Ai. Vërtet, Ai është i Gjithëdijshëm
dhe i Fuqishëm.

52. Dhe nuk është merita e njeriut që
Allahu të bisedojë me të ndryshe, por
vetëm me anë të diktimit ose mbas
perdes, ose duke e dërguar (te ai)
ndonjë engjëll që me urdhërin i Tij ia
përcjellë mesazhin e Tij. Vërtet, Ai
është i Lartë dhe i Urtë.5 
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53. Dhe kështu me urdhërin Tonë Ne të
kemi diktuar ty Fjalën jetëdhënëse
(Kuranin). Ti nuk ke ditur se ç'është
Libri e as se ç'është besimi, por Ne këtë
(diktim) e kemi bërë dritë (nur) me anën
e së cilës i përudhim ata prej robëve
Tanë, të cilët i duam Ne. Vërtet, ti i
përudh njerëzit në rrugën e drejtë -6 

54. Në drejtim të rrugës së atij Allahu,
që i takon gjithçka që ekziston në qiej e
në tokë. Ta dini se tek Allahu kthehen të
gjitha çështjet (për gjykim).

5 Ajeti përmend tri rrugë (mënyra) me anën e të cilave Zoti flet me robët e Tij të devotshëm: a)
Ai u mundëson të shohin ndonjë vizion (keshf) ose të dëgjojnë ndonjë fjalë a fjalim kur s'janë
në gjumë, b) ai flet direkt me ta pa ndonjë ndërmjetës dhe c) ai e dërgon ndonjë engjëll që ua
përcjell mesazhin e Tij.
6 Kurani u quajt Ruh (shpirt), sepse me anë të tij ngjallen shpirtërisht e moralisht të vdekurit.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ha, Mimë.1 

3. Pasha këtë Libër (Kuranin) që i
sqaron përmbajtjet e veta.

4. Ne e kemi bërë këtë Libër (Kuran
shumë të lexueshëm) në një gjuhë
shumë të pasur (gjuhën arabe) që ta
kuptoni lehtë.

5. Vërtet, Kurani është Nëna2  e Librave
dhe ndaj Nesh është Libri madhështor
dhe me plot urtësi.

6. A, thua të ndërpresim së recituari
Kuranin para jush vetëm se jeni popull i
shfrenuar?!

7. Dhe sa Profetë Ne kemi dërguar te
popujt e mëparshëm!

8. Mirëpo, kur u vinte ndonjë Profet,

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 90 ajete. Në fund të Sures së
mëparshme ishte thënë se diktimi i Allahut (Vahi) i mban me vete disa sekrete. kjo Sure tregon
qartë se Kurani është zbritur në fjalë të qarta dhe mësimet e tij janë të kuptueshme. Pra, me
gjithë ato fshehtësi dhe sekrete, askush nuk ka ndonjë arsyetim të mos e pranojë atë.
1 Zoti i Lavdërueshëm dhe i Shenjtë e zbriti këtë libër.
2 Nëna e librave  referon Kuranin.
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ata  talleshin me të.

9. Andaj, Ne i kemi shkatërruar ata të
cilët ishin më të fuqishëm se këta, dhe
ka kaluar shembulli i të parëve.

10. Dhe nëse ti i pyet ata se kush i krijoi
qiejt dhe tokën, ata me siguri do të
t h o n ë :  Zo t i  i  F u q i s h ë m d h e  i
Githëdijshëm i krijoi. 

11. Ai Zot që tokën e bëri djep për ju
dhe  ju mundësoi të keni udhë nëpër të,
që të përudheni ju.

12. Dhe Ai lëshon nga qielli (retë) ujë
në një masë. Ne me anë të këtij uji e
kemi ringjallur një tokë të vdekur. Ja,
kështu do të ringjalleni edhe ju.

13. Dhe Ai i krijoi çifte të çdo lloji, dhe
i krijoi për ju anijet dhe kafshët që të
udhëtoni me to.

14. Kur të uleni mbi to, atëherë duhet ta
përkujtoni mirësinë e Zotit tuaj dhe të
thoni: I Shenjtë është Ai Zot, i cili i vuri
ato nën kontrollin tonë, sepse ne nuk
mund t'i nënshtronim për vete!

15. Dhe Ne me siguri do të kthehemi
(një ditë) te Zoti ynë.

16. Mirëpo, megjithatë, ata i përshkruan
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Allahut një pjesë prej robëve të Tij (se
janë bijat e Tij). Vërtet, njeriu është
mosmirënjohës i hapët.3

 
17. Mos Ai nga krijesat e veta i zgjodhi
për vete vajzat, kurse juve ju lartësoi me
djem?

18. Dhe kur ndonjërit prej jush i jepet
lajmi rreth lindjes së vajzës, të cilën ai
ia përshkruan Zotit të Mëshirëshëm, i
nxihet fytyra dhe mbushet me zemërim.

19. A ia përshkruajnë Allahut atë
(vajzë) që rritet në stoli4  dhe që është e
paaftë ta shprehë qartë mendimin e saj
në diskutim!

20. Dhe ata krijojnë konceptin se
engj ë j t  që  j anë  robë t  e  Zot i t  t ë
Mëshirshëm, janë femra. A kanë qenë të
pranishëm në kohën e krijimit të tyre?
Nëse është ashtu, atëherë do të shënohet
dëshmia e tyre dhe ata do të merren në
pyetje (në Ditën e Kiametit).

21. Dhe ata thonë: Sikur të kishte
dashur Allahu i Mëshirshëm, ne kurrë
nuk do t'i adhuronim ata (idhujt). Për
këtë ata s'kanë dije, ata vetëm po flasim
me hamendje.

3 Është fjala për dogmën e të krishterëve se Krishti është djali i Zotit.
4 Fjala është edhe për idhujt që zbukuroheshin me stoli e me ornamente.
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22. A, mos u kemi dhënë atyre ndonjë
Libër para këtij Kurani me të cilin
argumentohen ata?5 

23. Jo, por, në realitet, ata thonë: Ne i
kemi gjetur të parët tanë në këtë rrugë
dhe edhe ne po ecim gjurmëve të tyre.

24. Kështu (O Profet), Ne nuk kemi
dërguar para teje ndonjë alarmues
(Profet) në ndonjë vendbanim dhe të
mos kishin thënë pasanikët e tij: Ne i
gjetëm të parët tanë në këtë rrugë (fe)
dhe ne po ecim në gjurmët e tyre.

25. Profeti tha: Qysh! Edhe nëse ju sjell
një mësim më të mirë se sa e kishin të
parët tuaj? Ata thanë: Vërtet, ne e
mohojmë atë (mësim) me çka ju jeni të
dërguar!

26. Pra, Ne u hakmorëm ndaj tyre. Shih
se çfarë ishte përfundimi i atyre, të cilët
i përgënjeshtruan (Profetët)!

27. Dhe kujtoje kohën kur Ibrahimi
babait të vet dhe popullit të tij i tha: Unë
po largohem prej idhujve të cilët i
adhuroni ju-

28. Pos Allahut që më krijoi mua dhe Ai
me siguri do të më tregojë rrugë të
drejtë.

5 Idhujtarët s'kanë ndonjë argument për vërtetimin e doktrinave të tyre.
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29. Dhe ai (Ibrahimi) e la të përjetshme
në mesin e pasardhësve të tij  këtë
mësim që të largohen nga idhujtaria e
që të përudhen.

30. Vërtet, unë u dhashë mundësi këtyre
dhe të parëve të  tyre të kënaqen
përkohësisht, derisa u erdhi e vërteta
dhe një Profet i cili ua shpjegoi qartazi
mesazhin e Tij.

31. Por, kur u erdhi e vërteta, ata thanë:
Kjo është vetëm një magji dhe ne e
mohojmë këtë.

32. Dhe thanë: Përse nuk iu zbrit ky
Kuran një njeriu të madh prej  dy
qyteteve të mëdha?6 

33. A thua ata po e ndajnë mëshirën e
Zotit tënd? Po jemi Ne që i kemi ndarë
ndër ata mjetet e jetësës në këtë botë,
dhe Ne i kemi lartësuar disa në shkallë
mbi të tjerët, si rezultat i kësaj disa i
nënçmojnë të tjerët. Kurse mëshira e
Zotit tënd është shumë më e mirë se ajo
që grumbullojnë ata.

34. Dhe sikur të mos ishte frika se të
gjithë njerëzit do të bëheshin popull i
një besimi, Ne atyre që nuk e besojnë
Zotin e Mëshirshëm, do t'ua bënim

6 Fjala është për Mekkën e për Taifin. Këto ishin dy qendra me rëndësi në jetën sociale e
politike të kohës së Profetit të Shenjtë.
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pullazat e shtëpive të tyre prej argjendi
si edhe shkallët mbi të cilat po ngjiten
ata,

35. Dhe dyert e shtëpive të tyre si dhe
kolltukët mbi të cilat mbështeten ata
(prej argjendi),

36. Bile edhe prej arit, Por, gjithçka kjo
nuk është tjetër veçse kënaqësia e jetës
së kësaj bote, kurse kënaqësia e Ahiretit
do të jetë vetëm për besimtarët e
devotshëm.

37. Dhe kush shmanget prej të kujtuarit
të Zotit të Mëshirshëm, Ne atij ia
caktojmë një djall që i bëhet shok intim.

38. Dhe, vërtet, këta (djajt) i shmangin
(mosbesimtarët) nga rruga e Allahut,
por ata mendojnë se janë në rrugë të
drejtë.

39. Mirëpo, (kështu ndodh deri sa njeriu
është i gjallë) Kur vjen te Ne, ai thotë:
Ah, sikur të ishte mes meje e teje (o
djall) largësia sa është në mes të lindjes
e të perëndimit! Pra, sa shok i keq është
ai (djall)!

40. Mirëpo, sot kjo thënia juaj nuk do
t'ju sjellë kurrfarë dobie juve e as
shokëve tuaj, meqë ju të gjithë së
bashku do jeni në ndëshkim.
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41. Pra a  mund t'i bësh të mundshme të
dëgjojë i shurdhëri, apo ta përudhësh të
verbërin, apo atë që është zhytur në
humbje të thellë?

42. E nëse Ne të largojmë ty nga kjo
botë (të marrim shpirtin), prapë Ne do
të hakmerremi ndaj atyre.

43. Ose, Ne do të të tregojmë ty atë
(dënim) që atyre u premtuam, meqë Ne
kemi fuqi kundër tyre.

44. Pra, përmbaju atij (mësim) që ty të
është diktuar, se, vërtet, ti je në rrugën e
drejtë. 

45. Dhe ky Kuran, me të vërtetë, është
burim madhështie për ty e për popullin
tënd dhe ju me siguri do të pyeteni
(rreth veprave tuaja).

46. Dhe pyeti ata Profetë, që i kemi
dërguar para teje: A  kemi përmendur
Z o t a  t ë  t j e r ë ,  p o s  A l l a h u t  t ë
Mëshirshëm, që të adhurohen?

47. Dhe, pa dyshim, Ne e patëm dërguar
Musain me Shenjat Tona në drejtim të
Faraonit dhe nga paria e tij, dhe ai tha:
Unë jam i dërguari i Zotit të të gjitha
botërave.

48. Mirëpo, kur erdhi tek ata me
Shenjat Tona, vëreni, ata u tallën me to!
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49. Dhe çfarëdo Shenje që u tregonim,
ishte më e madhe se ajo e mëparshme,
dhe Ne i kemi zënë ata me ndëshkim që
të largohen nga veprat e këqija.

50. Mirëpo ata vetëm thoshin: Ti  o
magjistar, lute Zotin tënd për ne në bazë
të atyre premtimeve që Ai bëri me ty
(nëse Ai e largon ndëshkimin), vërtet,
ne do të jemi të përudhur.

51. Por, kur e larguam ndëshkimin prej
tyre, ata e thyen besën.

52. Dhe Faraoni para popullit të vet
shpalli: O populli im, a nuk më takon
mua mbretëria e Egjiptit dhe këta
lumenj që po rrjedhin nën kontrollin
tim? A nuk po shihni ju?

53. Unë jam më i mirë se ky njeri i
përbuzur që mezi flet.

54. (Nëse ai është më i mirë se unë)
Përse nuk i janë zbritur byzylykët prej
ari, ose përse nuk erdhën engjëjt bashkë
me të që ta ruajnin?

55. Kështu ai (Faraoni) e mashtroi
popullin e tij dhe ata e dëgjuan atë. Pa
dyshim, ata ishin një popull besëshkalë.

56. Pra, kur Na zemëruan neve, Ne u
hakmorëm kundër tyre dhe i përmbytëm
ata të gjithë.
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57. Dhe Ne i bëmë ata një precedent
dhe një shembull për gjenerata vijuese.

58. Dhe kur përmendet (në Kuran)
ngjarja e birit të Merjemes, atëherë
populli yt fillon të bëjë zhurmë.

59. Dhe thonë: A janë më të mirë Zotat
tanë apo ai (Isa)? Ata flasin kështu që të
grinden me ty, Vërtet, ata janë një
popull grindavec.

60. Me të vërtetë, ai (Isai që jep shenja
për Orën e Kiametit) ishte vetëm një rob
(yni) të cilit ia dhuruam favorin Tonë
dhe e bëmë mësim (model) për Bijtë e
Izraelit.

61. Dhe sikur të donim Ne, do t'i kishim
bërë disa prej jush engjëj që do t'ju
trashëgonin në tokë.

62. Dhe ai (Isai) do të jetë parashenjë e
Çastit të Revolucionit.7  Pra, mos
dyshoni në të dhe (o njerëz) ndiqmëni
se kjo është rruga e drejtë.

7 Kurani flet qartë dhe jep shumë shenja dhe parashikime për kohën e fundit të botës. Në këtë
ajet bëhet fjalë rreth ardhjes së dytë të Masihut. Dhe Sa'a (Ora) do të thotë se do të bëhet një
revolucion i madh. Hazret Muhammedi s.a.v.s. tha se Masihu do të paraqitet para Sa'atit. Disa
dijetarë mendojnë se Sa'a është Kiameti, kurse kjo fjalë është përdorur edhe për Hazret
Muhammedin s.a.v.s. (Sure Al-Kamar, 2). Pra, Sa'a ka kuptimin e Revolucionit të madh
shpirtëror. Të gjithë dijetarët janë të mendimit se ardhja e Masihut është ardhja e dytë e
Muhammedit s.a.v.s. Të thënat e H. Muhammedit s.a.v.s.  (Hadithe) tregojnë qartë se Sa'a ka të
bëjë me Masihun e jo me Kiametin, sepse Kiameti do të vijë kur bota do të mbushet me njerëz
të prishur, me sherrxhinj dhe kur nuk do të adhurohet Zoti.
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63. Dhe nuk duhet që shejtani (djalli)
t'ju pengojë (nga rruga e drejtë). Vërtet,
ai është armiku juaj i hapët.

64. Dhe kur Isai do të vijë (herën e dytë)
me shenja të qarta, do të thotë: Vërtet,
unë erdha te ju me urtësi dhe që t'ju
sqaroj disa  çështje rreth të cilave po
diferencoheni ju.8  Pra, frikësohuni prej
Allahut dhe më ndiqni mua!

65. Vërtet, Allahu është Zoti im dhe zoti
juaj, andaj adhurojeni Atë se kjo është
rruga e drejtë.

66. Por (duke dëgjuar këtë) grupe
opozitare u përçanë në mes veti. Pra,
mizorët do të kenë ndëshkim të një dite
të tmerrshme.

67. Ata nuk janë duke pritur diçka tjetër
pos se do t'u  vijë befas As'Saa, dhe  ata
të mos e hetojnë fare.9  

68. Atë ditë shumë shokë të ngushtë do
të jenë armiq të njëri-tjetrit ,  pos
bamirësve.

69. Allahu do t'u thotë: O robët e Mi,
sot s'ka frikë për ju e as nuk do të jeni të
pikëlluar!

8 Sipas të thënave të Hazret Muhammedit s.a.v.s. Imam Mahdiu dhe Masihu, kur do të
paraqitet në ummetin e Hazret Muhammedit s.a.v.s., do t'i korrigjojë dogmat dhe besimet e
deformuara të sekteve të ndryshme në Islam (Sahih Buhari)
9 Kjo do të thotë se Kurani paralajmëron disa katastrofa e shkatërrime të kombeve të ndryshme.
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70. (Robët e Mi) Të cilët besuan
Shenjat Tona dhe të cilët u binden para
Nesh

71. Hyni në xhenet - ju dhe gratë tuaja
me respekt e me gëzim!

72. Atyre do t'u sillen tepsi e kupa prej
ari; aty do të kenë gjithçka që do të
dëshirojnë, e çka do të pëlqejnë sytë e
tyre. Ju do të rrini aty përgjithmonë.

73. Dhe i tillë do të jetë ai xhenet të
cilin do ta trashëgoni për shkak të
veprave tuaja.

74. Aty do të keni shumë pemë prej të
cilave do të hani.

75. Ndërsa fajtorët do të mbeten për një
kohë shumë të gjatë në ndëshkimin e
xhehenemit.

76. Atyre nuk do t'u lehtësohet (dënimi)
dhe do të dëshpërohen në xhehenem.

77. Dhe Ne nuk u bëmë padrejtësi, por
ata vetë e kanë tepruar ndaj vetes.

78. Dhe ata do të thërrasin: O malik10

(rojtar i xhehenemit), duhet që Zoti yt
t'na marrë shpirtin! Ai do të thotë: Ju do
të rrini këtu për një kohë shumë të gjatë.

10 Malik përdoret për rojen e xhehenemit.
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79. Allahu do të thotë: Ne jua patëm
sjellë të vërtetën, por shumica prej jush
e urrenit të vërtetën.

80. A mos kanë bërë ata ndonjë plan
(për shkatërrimin e Muhammedit), nëse
është ashtu atëherë edhe Ne kemi bërë
plan t'i shkatërrojmë ata?

81. A mendojnë se Ne nuk dëgjojmë
bisedën dhe konsult imet e tyre të
fshehta? Po, e dëgjojmë dhe engjëjt
Tanë duke u ulur pranë tyre e shkruajnë
çdo gjë.

82. Thuaj: Sikur të kishte Allahu i
Mëshirshëm një djalë, unë do të isha i
pari që e adhuroja atë.11 

83. I shenjtë është Allahu - Zoti i qiejve
dhe i tokës, Zoti i Fronit që është larg
atyre atributeve që i përshkruajnë
(idhujtarët).

84. Pra, lëri ata të flasin dokrra e të
argëtohen derisa ta arrijnë Ditën që u
është premtuar.

85. Allahu është Ai që është në qiell e
në tokë dhe Ai është i Urtë dhe i
Gjithëdijshëm.

86. Ai është Bekimdhënës. Atij i takon

11 Meqenëse nuk ekziston asnjë argument rreth djalit të Zotit, unë nuk e adhuroj.
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mbretëria e qiejve dhe e tokës dhe
gjithçka që ekziston në mes të tyre, dhe
vetëm Ai e zotëron dijen e Kiametit,
dhe tek Ai ju të gjithë do të ktheheni.

87. Dhe ata që i adhurojnë, pos Allahut,
n u k  z o t ë r o j n ë  t ë  d r e j t ë n  e
ndërmj tësimit ,  përveç atyre12 që
dëshmojnë të vërtetën dhe janë të ditur. 

88. Po nëse ti i pyet ata: Kush i krijoi
ata? Ata, me siguri, do të thonë: Allahu!
E si, pra, shmangen ata.

89. Dhe Ne do ta paraqesim për dëshmi
thënien e Profetit, kur ai tha: O Zoti im,
këta janë ai popull që në asnjë mënyrë
nuk do ta  pranojë besimin.

90. Pra, (Ne iu përgjigjëm) anohu prej
tyre dhe thuaju: Qofshit salam (paqe),
sepse ata së shpejti do ta kuptojnë (të
vërtetën)!13 

12 Profeti i Shenjtë.
13 Profeti i Shenjtë u alarmua se ai do të trazohet shumë, mirëpo së shpejti vjen koha kur ata
(mosbesimtarë) do ta pranojnë besimin.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ha, Mimë.1 

3. E paraqes për dëshmi këtë Libër të
qartë e sqarues.

4. Vërtet, Ne e kemi zbritur (këtë
Kuran) në një natë të bekuar.2  Vërtet,
Ne gjithnjë Jemi alarmuas (kundër së
keqes).

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 60 ajete. Në fund të Sures së
mëparshme lidhur me ankesën e H. Muhammedit s.a.v. se populli i tij, përkundër të gjitha
përpjekjeve, nuk e pranon besimin i është thënë se t'i falë ata. Kjo Sure tregon se Kurani është
zbritur në një natë shpirtërisht të errësuar dhe se me zbritjen e Kuranit do të shënohen fatet e
popujve dhe vendimet e tyre të së ardhmes. Po flitet edhe për përhapjen e Islamit e për fitoret
dhe arritjet e besimtarëve.
1 Zoti i Lavdërueshëm dhe i Shenjtë e zbriti këtë libër.
2 Kohën e fundit janë përhapur shumë tradita dhe zakone të llojllojshme në disa shoqëri
islamike. Shumë dijetarë, duke bërë predikime të gabueshme, i largojnë myslimanët nga
mësimet fundamentale dhe esenciale të Islamit dhe i angazhojnë në ato praktika dhe tradita që
nuk kanë të bëjnë me synetin e Hazret Muhammedit s.a.v.s. dhe që nuk përputhen as me
mësimet e Kuranit. Një ndër ato tradita dhe praktika është edhe festimi i Natës së Madhe. Në
jetën e Hazret Muhammedit s.a.v. dhe të es-habëve të tij kjo nuk ekzistonte fare, që tani është
bërë pjesë e pandashme e kulturës islamike. Në shumë vende Nata e Madhe festohet me
fishekzjarr e në mënyra të nduarnduarta.   
Ajeti i Kuranit (i Sures Al-Duhhan), të cilin e marrin si bazë për festimin e Natës së Madhe, në
realitet nuk ka kurrfarë lidhjeje me Natën e Madhe. Ai ajet lidhet ngushtë me Sure Al-Kadrin.
Çdo vjet, më 15 të muajit Shaban, konsiderohet Nata e Madhe. Sipas tyre në këtë natë Allahu
vendos dhe shënon fatin e njeriut dhe engjëjt urdhërohen ta zbatojnë atë. Atë natë shkruhet fati
i individëve, i popujve, i shteteve dhe i çdo çështjeje, siç mendojnë ata. P.sh. Gjermania do të
bëjë këtë e këtë, Franca këtë dhe Amerika e Anglia këto punë do t'i bëjnë. Kjo do të thotë se
për të gjitha padrejtësitë, tiranitë dhe mizoritë që bëhen dhe shfaqen prej fuqive të mëdha në
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5. Atë natë kur të gjitha çështjet e urta
vendosen- 3

6. Me anë të urdhërit Tonë. Vërtet, Jemi
Ne që dërgojmë Profetët-

7. Si një Shenjë mëshire prej Zotit tënd.
Vërtet, Ai është i Gjithëdëgjueshëm dhe
i Gjithëdijshëm.

8. Që është edhe Zoti i qiejve dhe i
tokës dhe i gjithçkaje që ekziston në
mes të tyre,  nëse realisht jeni të
interesuar për ta pranuar besimin.

botë, nuk vendoset në Amerikë e në Gjermani e në Angli, por vendoset prej Zotit! Ata thonë se
në këtë natë Zoti zbret poshtë dhe i fal të gjitha mëkatet e njerëzve, prandaj kjo Natë quhet
edhe Nata e Faljes (Lejlatul Barrah). Shikoni Enciklopedia Religjioze, botuar në
Karaçi-Pakistan. Avokatët e mendimit për festimin e Natës së madhe mbështetën mbi një
Hadith (e thënë e Profetit H. Muhammedit s.a.v.s.), që është në Kenzul Ummal, një
përmbledhje e të thënave të H. Muhammedit s.a.v. e shkruar 200 vjet pas vdekjes së tij. Shumë
studiues dhe dijetarë mjaft eminentë në fushën e studimit të Haditheve kanë shkruar se personi
i cili e rrëfeu këtë hadith nuk është i besueshëm, ai kishte një kujtesë shumë të dobët dhe i ka
trilluar shumë hadithe prej vetes. Çudi se përse këta nuk kuptojnë se kur Profeti Hazret
Muhammedi s.a.v. dhe es-habët e tij nuk e praktikuan as nuk festonin, atëherë kush jemi ne që
të krijojmë një bidat dhe një risi në Islam dhe në emër të H. Muhammedit s.a.v.s.! Këta dijetarë
dhe hoxhallarë a dëshirojnë të dalin më myslimanë dhe më besimtarë se Hazret Muhammedi
s.a.v.s.? Allahu xh.sh. na urdhëron ta ndjekim vetëm rrugën e Muhammedit s.a.v.s., dhe çka na
urdhëron ai ne duhet ta pranojmë atë dhe prej çka na ndalon duhet të largohemi prej saj. Një
mysliman dhe besimtar i vërtetë nuk kënaqet vetëm me adhurimin e një nate, por ai gjatë tërë
vitit rrin i kredhur në adhurimin e Allahut. Këtu ndryshe është puna. Gjatë tërë vitit njerëzit
bëjnë mëkate, padrejtësi, tirani, krime të mëdha dhe nuk falin Namazin e as nuk agjërojnë në
muajin e Ramazanit, por vetëm e festojnë Natën e Madhe me shpresë  dhe me bindje të plotë
(siç u premtojnë hoxhallarët) se të gjitha mëkatet, krimet dhe gabimet e tyre do të falen dhe do
të shlyhen, nëse do të festojnë Natën e Madhe. Një mendim dhe besim i tillë është kundër ligjit
të Zotit, sepse Zoti thotë: Unë nuk krijoj ndonjë ndryshim në një popull, përderisa ai vetë nuk
krijon një ndryshim në vete. Pra, pa Namaz, pa Ramazan, pa Zakat dhe pa bërë mundim e
përpjekje në rrugën e Zotit dhe pa e përmirësuar veten të kesh dëshirë që Zoti të shkruajë për ty
një fat të mirë e të mbarë,  është baraz të kërkosh ujë në mirazhet e shkretëtirës.
3 Domethënë ajo natë kur vjen Profeti dhe ua përcjell njerëzve mesazhin e Zotit.
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9. S'ka Zot tjetër pos Atij. Ai jep jetë
dhe vdekje. Ai është Zoti juaj dhe Zoti i
të parëve tuaj.

10. Mirëpo, ata duke u kredhur në
dyshim po luajnë.

11 .  P r a ,  p r i t e  d i t ë n  ku r  d o  t ë
manifestohet nëpër qiell një tym i
qartë.4 

12. Që do t'i mbulojë të gjithë njerëzit.
K y  d o  t ë  j e t ë  n j ë  n d ë s h k i m  i
dhembshëm.

13. (Me të parë atë) Njerëzit do të
thonë: O Zoti ynë, largoje prej nesh këtë
ndëshkim, ne do ta pranojmë besimin.

14. Si do të kenë atë ditë mundësi ta
pranojnë besimin, kurse më parë u pat
ardhur një Profet me argument të qartë.

15. Dhe ia kthyen shpinën atij (Profeti)
dhe i thanë: I mësuar (është ky) prej
dikujt dhe është i çmendur.

16. Ne do t'ju largojmë dënimin për pak
kohë, por ju do të ktheheni në gjendjen
tuaj të mëparshme.5

 

4 Këtu është përmendur profecia e bombës atomike dhe e bombave të tjera bërthamore.
5 Fjala është për atë thatësirë që e përfshiu Arabinë në kohën e Profetit të Shenjtë dhe që u
zhduk me ndikimin e lutjes së Profetit të Shenjtë.
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17. Ditën kur Ne do t'ju kapim me një
rrëmbim të ashpër. Vërtet, Ne Jemi
hakmarrës.

18. Dhe Ne para tyre e sprovuam
popullin e Faraonit dhe u pat ardhur një
Profet i ndershëm.

19. I cili u pat thënë: M'i dorëzoni robët
e Allahut. Vërtet, unë jam i dërguar te ju
si një Profet besnik.

20. Që t'ju predikoj që të mos e teproni
ndaj urdhërit të Allahut, dhe unë erdha
te ju me një argument të qartë.

21. Dhe unë kërkoj strehimin e Zotit tim
e të Zotit tuaj nga (kërcënimi) që t'më
gurëzoni.

22. Dhe nëse nuk më besoni mua,
atëherë lërmëni të vetëm!

23. Atëherë, Musai e luti Zotin e tij e i
tha: Këta janë një popull fajtor.

24. Allahu tha: Merri robët e Mi e dilni
natën, se do të jeni të ndjekur (nga
Faraoni).

25. Dhe lëre detin mbrapa duke e kaluar
kur është i qetë, se ata (populli i
Fa r ao n i t )  j a n ë  u s h t r i  q ë  d o  t ë
përmbytet.6
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26. Sa kopshte e burime i kanë lënë
mbrapa!

27. Edhe ara dhe vendbanime të
këndshme,

28. Dhe të rehatshme e luksoze ku
rronin të gëzuar.

29. Kështu ngjau, dhe Ne e kemi bërë
një popull tjetër trashëgimtar të këtyre
gjërave.

30. Dhe nuk derdhën lotë për ta as qielli
e as toka dhe nuk u dha atyre afat.

31. Ndërsa Ne i shpëtuam Bijtë e
Israelit nga ndëshkimi poshtërues, 

32. I dhënë prej Faraonit. Ai, me të
vërtetë, ishte kryelartë dhe mizor i
pakufishëm.

33. Dhe Ne i patëm lartësuar ata (Bijtë e
Israelit), në bazë të një dijeje, ndër
njerëzit e asaj kohe.

34. Dhe Ne u dhamë disa Shenja prej
Shenjave, ku ishte një sprovë për ta.

35. Këta  patjetër do të thonë:

6 Kur Musai dhe israelitët iu afruan detit (Deti i Kuq) ishte koha e zbaticës dhe ata e kapërcyen
detin, por kur erdhën Faraoni dhe ushtarët e tij e arritën në mes, erdhi batica dhe u fundosën.

SURE 44                                        AD-DUKHAN                                KAP. 25

924

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G25verlag.qps  22.06.03 19:56 PAGE 924 (1,1)



��w �� 	��	
�
��

��,

	����- �� � ��

� �@��T�������

�����	(��

��.

��������/0!���

�/

��	
K	����@

0� �N

	������r��1�

������������

2� � @��

B��,�	����� ! 	


� �3�3

���:4� � 	��

36. S'ka vdekje tjetër, veçse kjo vdekja
jonë e parë dhe ne nuk do të ringjallemi.

37. Ringjallini, pra, të parët tanë, nëse
jeni të vërtetë (në bazë të pohimit tuaj
se ka ringjallje)!

38. A janë më të mirë e më të fortë këta
(mosbesimtarë) apo populli i Tubbait7 
dhe ata që ishin para tyre? Ne i
shkatërruam ata, sepse ishin fajtorë.

39. Dhe Ne nuk i krijuam qiejt e tokën e
çka ka ndërmjet tyre pa ndonjë qëllim.

40. Ne i krijuam të dyja me vërtetësinë
absolute (me një qëllim të përhershëm),
por shumica prej tyre s'kuptojnë.

41. Vërtet, Dita e Gjykimit është koha e
caktuar për të gjithë.

42. Atë ditë asnjë shok nuk do t'i sjellë
dobi  shokut  t j etër ,  as  nuk do të
ndihmohen.

43. Pos atyre, të cilët i mëshiron Allahu.
Vërtet, Ai është Ngadhënjyes  i Plotë
dhe i Mëshirshëm.

44. Vërtet, pema e Zekumit (kaktusit)

7 Tubba ishte titull mbretëror në Jemen.
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45. Do të jetë ushqimi i mëkatarëve. 

46. (I hidhur) Si bakri i shkrirë që do të
valojë në barqet e tyre.

47. Si valon uji i nxehtë.

48. Do t'u thuhet engjëjve: Rrëmbejeni
dhe e çoni atë duke e tërhequr zvarrë në
mes të xhehenemit.

49. Mandej, derdhni mbi kokën e tij ujë
të valuar.

50. Dhe Ne do t'i themi: Shijoje (këtë
ndëshkim), se e konsideroje veten të
fuqishëm dhe të ndershëm.8 

51. Dhe ky është ai realitet rreth të cilit
dyshonit ju.

52. Vërtet, bamirësit do të jenë në një
vend të paqes-

53. Në kopshte e në vendin e burimeve

54. Të veshur me petka mëndafshi e
kadifeje dhe të ulur ballë për ballë. 

55. Kështu do të ndodhë. Ne do t'ua
japim bashkëshorte symëdha e syzeza.

56. Aty do të kërkojnë çdo lloj peme

8 Flitet me ironi.
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dhe do të rrojnë në paqe.

57. Aty nuk do të përjetojnë vdekjen,
pos vdekjes së parë. Allahu do t 'i
shpëtojë nga ndëshkimi  i  zjarr i t
flakërues. 

58. Kjo do të ndodhë nga mëshira e
Zotit tënd. Dhe kjo është me të vërtetë
një mbërritje e madhe.9 

59. Dhe Ne ua bëmë të lehtë atë
(Kuranin) në gjuhën tënde që të marrin
mësim.

60. Pra, prit ti, edhe ata do ta presin
(përfundimin).

9 Shpëtimi i vërtetë varet prej mëshirës së Zotit.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ha, Mimë.1 

3. Ky Libër është zbritur prej Allahut të
Plotfuqishëm dhe të Urtë.

4. Vërtet, për besimtarët ka shumë
Shenja në qiej e në tokë.

5. Po ashtu edhe në krijimin tuaj dhe në
krijimin e shtazëve që i shpërndau Ai
nëpër tokë ka shumë Shenja për ata që
binden.

6. Edhe në ndërrimin e natës e të ditës,
dhe në atë furnizim që Allahu zbret prej
qiellit (reve) me anën e të cilit Ai e
ngjall tokën pasi të jetë e vdekur, dhe në
qarkullimin e erërave ka shumë Shenja
për një popull që punon me mend.

7. Këto janë ajetet e Allahut që Ne i
recitojmë para teje me vërtetësi. Pra,

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 38 ajete. Në Sure të mëparshme
ishte thënë se me anë të mësimeve të Kuranit populli i vdekur arab (shpirtërisht) do të
ringjallet. Kjo Sure tregon se në krijimin e qiejve, të tokës, të natës e të ditës dhe të gjallesave
ka shumë Shenja të Allahut, dhe siç shiu e ringjall tokën e vdekur, ashtu diktimi i Allahut që u
jepet profetëve i ringjall popuj shpirtërisht të vdekur. Dhe Allahu kurrë nuk i jep sukses e
përkrahje Reformatorit e pohuesit fals dhe gënjeshtar.
1 Zoti i Lavdërueshëm dhe i Shenjtë e zbriti këtë libër.
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tregoni, cilës fjalë, përveç Fjalës së
Allahut dhe ajeteve (Shenjave) të Tij,
do t'i besoni?

8. Shkatërrimi qoftë për çdo shpifës dhe
për çdo gënjeshtar të madh,

9. I cili i dëgjon ajetet e Allahut, të cilat
i  r e c i t o h e n ,  e  m a n d e j  m e
mendjemadhësi insiston në mosbesim,
kinse nuk i  ka dëgjuar fare.  Pra,
l a j më r o j e  p ë r  n j ë  nd ë s hk i m t ë
dhembshëm.

10. Dhe kur mëson diçka prej ajeteve
Tona, ai fillon të tallet me të. Të tillët
do të kenë një ndëshkim poshtërues.

11. Përtej tyre është xhehenemi, ndërsa
veprat e tyre nuk do t'u bëjnë dobi e as
ata (idhujt) të cilët i adhuronin në vend
të Allahut.  Ata do të kenë një ndëshkim
të madh.  

12. Ky (Kurani) është një udhëzim i
vërtetë, dhe ata që nuk i pranuan ajetet e
Allahut të tyre, do të kenë një ndëshkim
të dhembshëm. 

13. Allahu është Ai që e nënshtroi për ju
detin që me urdhërin e Tij të lundrojnë
anije në të, dhe ta kërkoni begatinë e Tij
e që të jeni mirënjohës.

14. Dhe për ju nënshtroi edhe gjithçka

�
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që ka në qiej e në tokë dhe gjithçka që
ekziston në to. Në këtë (fakt) ka shumë
Shenja për njerëzit e logjikshëm.

15. Thuaju besimtarëve: Le t'u falin
atyre që nuk i frikësohen dënimit2  të
Allahut, sepse ashtu Allahu Vetë do ta
dënojë një popull të tillë për shkak të
veprave të tyre.

16. Kush bën vepra të mira, fiton dobi
për vete; dhe kush bën vepra të këqija,
pëson dëm për vete, mandej (një ditë)
do të ktheheni te Zoti juaj.

17. Vërtet, Ne u patëm dhënë Bijëve të
Israel i t  Librin dhe pushtetin dhe
profetizimin, dhe i patëm furnizuar me
gjëra të mira e të pastra dhe i patëm
lartësuar mbi popujt e asaj kohe.

18. Dhe u patëm dhënë edhe mësime të
qarta të Sheriatit, mirëpo ata për shkak
të zilisë reciproke u përçanë tamam
atëherë kur u kishte ardhur dija e
përsosur (Kurani). Vërtet, Zoti yt në
Ditën e Kiametit do të gjykojë midis
tyre lidhur me ato çështje rreth të cilave
diferencohen ata.

19. Mandej, Ne të vumë ty në një rrugë
të lartë të Sheriatit, pra ndiqe atë dhe
mos i ndiq dëshirat e kota të njerëzve të
paditur. 

2 Ajjamallah nënkupton favorin a ndëshkimin e Zotit (Taxh).
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20. Vërtet, ata s'mund të të sjellin
kurrfarë dobie kundër Allahut. Mizorët
janë përkrahës të njëri-tjetrit, kurse
Allahu është miku i besimtarëve të
dovotshëm.

21. Ky (Kuran) është përmbledhja e
këshillave të urta për njerëzit e bindur,
sikurse edhe është udhërrëfyes dhe
mëshirë për besimtarët.

22. A mendojnë ata që bënë vepra të
këqija se Ne do t'u japim të njëjtën
gradë që do t'u japim atyre që e pranuan
besimin dhe bënë vepra të mira dhe se
jetën dhe vdekjen e tyre do t'i bëjmë të
barabartë? Sa i shëmtuar është gjykimi i
tyre!

23. Dhe Allahu i krijoi qiejt e tokën
sipas një ligji të amshueshëm (me
vërtetësi), me qëllim që çdo shpirti t'i
jepet shpërblim i plotë,  sipas veprave të
tij, dhe ata nuk do të sillen padrejtësisht. 

24. A ke menduar rreth atij personi i cili
dëshirën e vet e bëri Zot të vet, ndërsa
Allahu në bazë të dijes së Tij e devijoi
atë dhe ia vulosi veshët e zemrën e tij
dhe vuri perde mbi sytë e tij. Pra, kush
mund ta përudhë atë pos Allahut? A,
prapë nuk do ta pranoni këshillën?

25. Dhe ata thonë: Nuk ka jetë tjetër pos
kësaj jetës sonë prezente. Ne edhe

�
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vdesimi dhe lindemi, dhe kush mund të
na shkatërrojë, pos kohës.3  Mirëpo, në
realitet ata nuk e dinë gjë dhe flasin
vetëm me hamendje.

26. Dhe kur u recitohen ajetet Tona të
qarta, ata nuk kanë argument tjetër,
veçse thonë: Na i sillni prapë të parët
tanë, nëse jeni të vërtetë!

27. Thuaj: Allahu është Ai që ju jep
jetën dhe vdekjen, mandej Ai do t'ju
tubojë në Ditën e Kiametit, për ardhjen
e të cilit nuk ka dyshim. Mirëpo,
shumica nuk e  dinë (real i te t in  e
Kiametit).

28. Dhe Allahut i takon mbretëria e
qiejve dhe e tokës, dhe ditën kur do të
vijë Kiameti, gënjeshtarët do të pësojnë
humbje.

29. Dhe ti do ta shohësh çdo popull të
gjunjëzuar. Secili popull do të thirret
nga libri i tij dhe do t'u thuhet: Sot do të
shpërbleheni ju sipas veprave tuaja.4 

30. Ky është Libri5 Ynë që do të flasë
me ju me vërtetësi. Ne shënonim çdo
vepër që bënit ju.

�

3 Dahr do të thotë: Koha prej fillimit e deri te mbarimi i botës; periudhë, fati, epokë dhe
katastrofë (Lane).
4 Secili popull do të gjykohet sipas Sheriatit të tij, sepse ai e mohon Sheriatin e popullit tjetër.
5 Libri (regjister) ku janë të shkruara veprat e njeriut.
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31. Pra, përsa u përket atyre që besuan
dhe bënë vepra të mira, Zoti i tyre do t'i
vendosë ata nën hijen e mëshirës së Tij.
Ky me të vërtetë është një sukses i
hapët.

32. Por, përsa u përket atyre që nuk
besuan, do t'u thuhet: A nuk jua patën
lexuar ajetet e Mia? Prapë ju u sollët
ndaj tyre me arrogancë dhe jeni bërë një
popull fajtor!

33. Dhe kur u thuhet se premtimi i
Allahut është i vërtetë dhe s'ka dyshim
se do të vijë Ora (Kiameti), ata thonë:
Ne nuk dimë se ç'është Ora (Kiameti),
ne  s 'ke mi  b es im nd a j  a sa j  po s
hamendjes.

34. Dhe konsekuencat e këqija të
vepave të tyre do të manifestohen për ta;
dhe ajo gjë me të cilën talleshin, do t'i
rrethojë ata.

35. Dhe do t'u thuhet: Sot, Ne do t'ju
lëmë të harruar, ashtu siç ju e kishit
harruar takimin e kësaj  dite. Dhe
xhehenemi do të jetë vendbanimi juaj
dhe ju nuk do të keni asnjë ndihmëtar.

36. Kështu do të ndodhë për shkak se ju
u tallët me ajetet e Allahut, dhe se jeta e
kësaj bote ju mashtroi juve. Sot, pra, ata
nuk do të nxirren prej zjarrit e as nuk do
të pranohet asnjë arsyetim i juaj.
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37. Pra, të gjitha lavdërimet i takojnë
Allahut që është Zoti i qiejve dhe Zoti i
tokës dhe Ai është edhe Zoti i të gjitha
botërave.

38. Vetëm Atij i takon madhështia në
q i e j  e  n ë  t o kë  d h e  A i  ë s h t ë  i
Plotfuqishëm dhe i Urtë. �
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ha, Mimë.1 

3. Ky Libër është zbritur prej Allahut të
Plotfuqishëm dhe të Urtë.

4. Ne nuk i krijuam qiejt e tokën dhe
gjithçka që ekziston ndërmjet tyre por
me një vërtetësi absolute dhe për një
afat të caktuar.  Mirëpo, ata që e
përqafuan mosbesimin u shmangen
vërejtjeve.

5. Pyeti: A i keni parë ata që i adhuroni
pos Allahut? Tregomëni se çka kanë
krijuar nëpër tokë, apo kanë vetëm
pjesëmarrje në krijimin e qiejve? Nëse
thoni të vërtetën, sillmëni ndonjë Libër
të  diktuar  para  kët i j  ose ndonjë

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 36 ajete. Në fillim të kësaj Sure
Allahu i përmend dy atributet e Veta, Al-Aziz dhe Al-Hakim, dhe i vërteton këto atribute me
anë të argumenteve të pathyeshme. Allahu është Hakim (i Urtë), sepse mësimet e Kuranit janë
shumë të përshtatshme me logjikën, eksperiencën njerëzore dhe me arsyetimin. Dhe Allahu
është Aziz (i Plotëfuqishëm), pra ai popull që i respekton dhe i zbaton ligjet dhe principet e Tij
korr sukses në këtë botë dhe botën e Ahiretit. Ndërsa idhujtarinë nuk e përkrah asnjë libër
Hyjnor e as logjika dhe arsyetimi i shëndosh i njeriut nuk e pranon. Në fund u tërhiqet vërejtja
mosbesimtarëve se nëse ata do ta mohojnë të vërtetën, do të kenë të njëjtin përfundim siç pati
populli i Adit.
1 Zoti i Lavdërueshëm dhe i Shenjtë e ka zbritur këtë libër.

KAP XXVI
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argument të logjikshëm.

6. Dhe kush mund të jetë më i humbur
se ai i cili pos Allahut i lut ata (idhujt)
që deri në ditën e Kiametit s'mund ta
pranojnë lutjen e tij, ngase ata janë të
pavetëdijshëm ndaj lutjes së tyre.2 

7. Dhe kur do të ringjallen njerëzit (pas
vdekjes), ata (idhujt) do të jenë armiq të
tyre (adhuruesve) dhe do ta mohojnë
adhurimin e tyre.

8. Dhe kur u recitohen ajetet Tona të
qarta, ata që janë mosbesimtarë, duke
dëgjuar të vërtetën, thonë: Kjo është
magji e hapët!

9. A thonë ata se ai (Muhammedi) e
trilloi vetë (Kuranin)! Thuaju: Nëse unë
e pata trilluar atë, atëherë ju s'mund të
më mbroni prej (ndëshkimit të) Allahut.
Ai e di shumë mirë bisedën tuaj të
djallëzuar. Ai mjafton si dëshmitar
ndërmjet meje e jush. Ai është shumë
Mëkatfalës dhe i Mëshirshëm.

10. Thuaj: Unë nuk jam i pari profet në
botë (kanë kaluar shumë profetë para
meje), dhe  nuk e di se çka do të ndodhë
me mua e me ju. Unë nuk ndjek tjetër
por vetëm atë që më diktohet mua, dhe

2 Islami e prezanton para botës konceptin e një Zoti të Gjallë, i cili i dëgjon dhe i pranon lutjet
dhe thirrjet e robëve të Vet.
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unë nuk jam tjetër pos një alarmues i
hapët.

11. Thuaj :  Më t regoni se a  keni
menduar (rreth konsekuencave të kësaj)
se nëse ky (Kurani) është prej Allahut
dhe ju e mohoni  atë,  sadoqë një
dëshmitar3  prej  Bijëve të Israelit
(Musai) pat dëshmuar se do të vijë një
Profet si ai (atëherë si do të jetë puna
juaj)! A nuk është çudi që ai i cili ishte
para jush, e besoi dhe ju (në kohën e të
cilit erdhi ai Profet i Premtuar) po
silleni ndaj tij me arrogancë. Vërtet,
Allahu nuk i tregon rrugë të drejtë
popullit mizor.

12. Dhe ata që janë mosbesimtarë, u
thonë besimtarëve: Sikur të ishte ai
(Kuran) një mësim i mirë, atëherë këta
(besimtarë) nuk do ta pranonin para
nesh. Dhe ata, meqenëse dështuan të
përudhen, do të thonë: Ky është një
trillim i vjetër.

13. Dhe para kësaj ka kaluar edhe Libri
i Musait - një udhërrëfyes dhe mëshirë,
dhe ky (Kurani) është një libër në një
gjuhë shumë të pasur (arabisht) që i
vërteton librat e mëparshëm, që t'i
a la rmoj ë  a t a  n j e r ëz  që  vepruan
mizorisht dhe që t 'u japë lajm të
gëzueshëm atyre të cilët bëjnë vepra të
mira.

�

3 Dëshmitar prej Bijëve të Israelit është Profeti Musa, sepse ai kishte paralajmëruar se do të
vijë një Profet i madh.
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14. Vërtet, ata që thonë se Allahu është
Zoti ynë dhe mandej qëndrojnë besnikë
në këtë pohim, nuk do të kenë frikë e as
nuk do të pikëllohen.

15. Të tillët janë banorë të xhenetit, aty
do të jetojnë përgjithmonë. Këtë do të
kenë si shpërblim për veprat e tyre.

16. Dhe Ne e këshilluam njeriun të sillet
mirë ndaj prindërve të vet. Nëna e tij e
barti atë me mundim dhe e lindi me
dhembje. Ndërsa bartja dhe gjidhënia e
tij zgjat tridhjetë muaj, derisa ai arrin
pjekurinë e tij dhe i mbush dyzet vjet, ai
thotë: O Zoti im, më mundëso të Të
falenderoj ty për të mirën Tënde që më
dhurove mua dhe prindërve të mi, dhe të
bëj vepra të mira të cilat i do Ti, dhe
vëre bazën e bamirësisë në pasardhësit e
mi. Unë drejtohem tek Ti; dhe vërtet
unë jam ndër të bindurit.

17. Të tillët janë ata prej të cilëve i
pranojmë veprat e tyre të mira dhe i
falin mëkatet e tyre. Ata do të jenë
banorë të  xheneti t .  Ky është një
p r e m t i m  i  v ë r t e t ë  q ë  u  b ë h e j
besimtarëve.

18. Dhe ai njeri që u tha prindërve të
vet: Vaj për ju, a më frikësoni mua se
do të ringjallem kur sa e sa gjenerata
kanë kaluar para meje (e askush prej
tyre nuk u ringjall)? E ata të dy duke e
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lutur Allahun i thonë (djalit): Vaj për ty!
Pranoje besimin, se premtimi i Allahut
është i vërtetë. Mirëpo ai thotë: Kjo nuk
është gjë tjetër, veçse legjendë e të
parëve.

19. Të tillët janë ata kundër të cilëve ka
marrë fund dekreti (se do të futen në
xhehenem), siç qe dekretuar për ata
popuj prej komuniteteve të xhinëve ose
të njerëzve që kanë kaluar para tyre. Pa
dyshim, të gjithë këta pësuan humbje.

20. Dhe të gjithë do të marrin grada,
sipas veprave të tyre, dhe kështu do të
ndodhë që Allahu t'u japë plotësisht
shpërblimin e veprave të tyre dhe ata
nuk do të sillen padrejtësisht.

21. Dhe kujtoje ditën kur mosbesimtarët
do të paraqiten para zjarrit dhe do t'u
thuhet: Ju i përjetuat të gjitha të mirat
në jetën e kësaj bote dhe i shfrytëzuat të
gjitha mjetet e jetesës, pra, sot, do të
dënoheni me një ndëshkim poshtërues,
për shkak se u sollët me arrogancë në
tokë, pa kurrfarë justifikimi, dhe për
shkak se krijonit çrregullim.

22. Dhe kujtojeni vëllain e Adit (Hudin)
kur popullin e vet e alarmoi në Ahkaf
(Sop rëre), kurse para e pas tij patën
kaluar shumë alarmuesë. Dhe secili prej
tyre predikoi: Mos e adhuroni askënd
pos Allahut, se unë frikësohem për ju
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nga ndëshkimi i një dite të madhe.

23. Ata thanë: A, erdhe të na largosh
neve prej Zotave tanë? Nëse je i vërtetë
në pohimin tënd, na sill atë me çka na
frikëson ti!

24. Ai tha: Vetëm Allahu e di atë,
ndërsa unë vetëm po ju përcjell atë
(mësim) për çka jam i detyruar ta
përcjell, por unë po ju shoh se jeni një
popull injorant.

25. Pra, kur e panë ndëshkimin në
formë të një reje të ardhur nga luginat e
tyre, ata thanë: Kjo re do të na japë shi.
Ne thamë: Jo, kjo është ajo që kërkonit
sa më shpejt - është një erë ku është i
fshehur një ndëshkim i dhembshëm.

26. Kjo (erë) me urdhërin e Zotit të vet
do të shkatërrojë çdo gjë. Pra, u gdhinë
ashtu që nuk shihej më tjetër gjë, përveç
ba n e s a ve  t ë  t y r e .  A s h tu ,  N e  e
ndëshkojmë popullin fajtor.

27. Dhe Ne u patëm dhënë aq fuqi saqë
nuk ju është dhënë juve, dhe Ne u
patëm dhënë atyre ashtu si edhe juve
veshët, sytë dhe zemrat, por veshët, sytë
dhe zemrat e tyre nuk u dhanë dobi,
sepse ata i mohonin Shenjat e Allahut,
andej i përfshiu ai (ndëshkim) me të
cilin talleshin.
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28. Dhe Ne i zhdukëm edhe disa
vendbanime përreth jush. Dhe Ne i
shpjegojmë argumentet Tona në mënyra
të ndryshme që ata të drejtohen nga Ne.

29. Pra, përse ata zota, të cilët këta i
adhuronin në vend të Allahut,  nuk i
ndihmuan këta? Por, përkundrazi, ata u
zhduken para syve të tyre. Dhe ky ishte
rezultat i gënjeshtrës dhe  trillimit të
tyre.

30. Dhe kujtoje kohën kur një grup prej
xhinëve i sollëm tek ti që të dëgjonin
Kuranin. Pra, kur erdhën dhe e dëgjuan,
i thanë njëri-tjetrit: Heshtni! Dhe kur u
mbarua së lexuari, ata u kthyen te
populli i tyre duke e alarmuar.4 

31. Ata thanë: O populli ynë, ne kemi
dëgjuar një libër që është zbritur pas
Musait dhe që i vërteton ata libra që
ishin para tij dhe që e udhëzon (njeriun)
nga e vërteta dhe nga rruga e drejtë.

32. O populli ynë, pranojeni thirrjen e
Allahut dhe besojeni Atë. (sepse në këtë
rast) Ai do t'ju falë mëkatet tuaja dhe do
t ' j u  m b r o j ë  n g a  n d ë s h k i m i  i
dhembshëm,

33. Dhe kush nuk e pranon thirrjen e

4 Ajeti referon një delegacion çifut që erdhi nga Iraku për t'u takuar me Profetin Muhammed.
Ata erdhën fshehurazi që të mos i hetojë askush nga kombi i tyre.
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atij thirrësi që thërret në drejtim të
Allahut, ai s'mund ta mposhtë Atë nëpër
tokë, dhe pos Atij ai nuk ka mbrojtës.
Të tillët janë në një gabim të dukshëm.

34. A nuk shohin ata se Allahu i cili i
krijoi qiejt e tokën dhe nuk u lodh nga
krijimi i tyre ka fuqi t'i  ngjallë të
vdekurit? Po, vërtet, Ai ka fuqi për çdo
gjë.

35. Dhe ditën kur mosbesimtarët do të
paraqiten para zjarrit, do t'u thuhet: A
nuk është kjo e vërtetë? Ata do të thonë:
Po, pasha Zotin tonë, kjo është e
vërtetë. Zoti do të thotë: Shijojeni, pra,
ndëshkimin për shkak se ju e mohonit
(këtë ditë).

36. Ti (o Muhammed) ki durim, ashtu
siç duruan profetët e vendosur para teje
dhe mos u ngut në kërkimin e dënimit
për ta,  se ditën kur do ta shohin
ndëshkimin e tyre të premtuar, gjendja e
tyre do të jetë sikurse kanë jetuar në
këtë botë për vetëm një çast. Kjo është
v e t ë m  n j ë  k ë s h i l l ë  p ë r  a t a
(mosbesimtarët) .  Pra ,  a mund të
shkatërrohet ndonjë popull tjetër pos
popullit të padëgjueshëm? 
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Allahu do t'i asgjësojë veprat e atyre
të cilët vetë nuk e pranojnë besimin dhe
i pengojnë të t jerët  nga  rruga e
Allahut.1 

3. Kurse Allahu do t'ua shlyejë mëkatet
dhe do t'ua përmirësojë gjendjen e tyre
që e pranojnë besimin dhe bëjnë vepra
të mira dhe e besojnë atë që iu diktua
Muhammedit se ajo është një e vërtetë
absolute prej Zotit të tyre.

4. Kështu do të ndodhë, sepse ata që
nuk e pranuan besimin, ndoqën të
pavërtetën, kurse besimtarët ndoqën të
vërtetën të ardhur prej Zotit të tyre.
Kështu Allahu ua paraqet njerëzve
pozitën (shembujt) e tyre të vërtetë.

5. Pra, kur të kacafyteni (në fushë

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 39 ajete. Në fund të Sures së
mëparshme i është këshilluar H. Muhammedit s.a.v. që të ketë durim, siç duruan profetët e
mëdhenj, sepse populli mosbesimtar do të shkatërrohet shpejt. Në fillim të kësaj Sureje u është
thënë mosbesimtarëve se përpjekjet e tyre kundër Islamit do të shkojnë huq, dhe me që e
ngritën shpatën kundër Islamit, do të dënohen me shpatë. Në këtë Sure u është dhënë leje
myslimanëve ta ngrisin shpatën në mbrojtjen e tyre dhe nëse do t'i binden tërësisht profetit H.
Muhammedit s.a.v. dhe do të luftojnë vetëm për hir të Allahut, do të triumfojnë dhe do të dalin
gjithnjë ngadhënjimtarë.
1 Orvatjet dhe planet e mosbesimtarëve kundër progresit të Islamit do të shkojnë kot.
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beteje) me mosbesimtarët, duhet t'u
mëshoni qafave të tyre dhe kur t'i zini
ata, lidhni fort me pranga,  pastaj ose t'i
l i r o n i  f a l a s  o s e  d u k e  k ë r k u a r
dëmshpërblim, derisa të mbarojë lufta.
Kjo është sipas rrethanave. Dhe sikur të
dëshironte Allahu, Ai vetë do të
hakmerrej ndaj tyre, por Ai dëshiron t'ju
sprovojë me anë të njëri-tjetrit. Dhe ata
që trazohen në rrugën e Allahut, Allahu
kurrë nuk do t'i asgjësojë veprat e tyre.

6. Ai do t 'i  përudhë ata dhe do të
përmirësojë gjendjen e tyre.

7. Dhe do t'i fusë në atë xhenet, të cilin
Ai për hir të tyre e bëri të shkëlqyer.

8. O ju besimtarë, nëse ndihmoni
Allahun (fenë e Allahut), Ai do t'ju
ndihmojë dhe do të përforcojë hapat
tuaja.2 

9. Dhe shkatërrimi do të jetë fati i atyre
që nuk besuan dhe Allahu do t ' i
asgjësojë veprat e tyre.

10. Sepse ata e urrejtën atë mësim të
cilin Allahu e zbriti, prandaj edhe
Allahu i asgjësoi veprat e tyre.

11. A nuk udhëtuan ata nëpër tokë që të
shikonin se si ishte përfundimi i atyre

2 Ajeti do të thotë: ta ndihmosh fenë e Zotit.
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që ishin para tyre? Allahu i shkatërroi
tërësisht dhe mosbesimtarët (e sotëm)
do të kenë të njëjtin fat.

12. Kështu do të ndodhë sepse Allahu
është mbrojtësi i besimtarëve, kurse
mosbesimtarët s'kanë mbrojtës.

13. Vërtet, Allahu do t'i fusë ata  që e
pranojnë besimin dhe bëjnë vepra të
mira në ato xhenete ku rrjedhin lumenj,
kurse ata që nuk e pranojnë besimin, do
të argëtohen nga kjo jetë dhe ata hanë si
hanë shtazët dhe zjarri do të jetë
vendbanimi i tyre.3 

14. Dhe sa vendbanime kanë qenë më të
forta se qyteti yt nga ku të dëbuan ty,
por Ne i kemi shkatërruar dhe askush
nuk mundi të dalë në ndihmë të tyre.4 

15. Pra, ai që qëndron mbi një argument
të qartë prej Zotit të tij, a mund të jetë si
ai të cilit i janë hijeshuar veprat e tij të
këqija dhe që ndjek epshet e veta?

16. Përshkrimi i xhenetit që u është
premtuar besimtarëve, është se në të ka
lumenj me ujë të paprishur  dhe ka
lumenj qumështi me shije të paprishur
dhe rrëke nga vera5 e shijshme për ata

3 Besimtarët hanë e pinë që t'i kryejnë obligimet e tyre ndaj Zotit e ndaj njerëzve të tjerë, kurse
mosbesimtarët hanë pa ndonjë qëllim. Jeta e tyre i ngjan jetës së shtazëve.
4 Ky ajet u zbrit atëherë kur Profeti i Shenjtë ishte në rrugën Mekka-Medina, kur u dëbua nga
vendlindja e tij.
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që do ta pinë, dhe lumenj mjalti të
kulluar. Ata do të kenë aty gjithfarë lloj
pemësh dhe falje prej Zotit të tyre. A
mund të jenë këta (banorë të xhenetit) si
ata që do të rrinë për një kohë të gjatë
në zjarr dhe të cilëve do t'u jepet ujë i
valuar për të pirë, që do t'i çjerrë zorrët e
tyre!

17. Prej tyre ka asish që në dukje të
dëgjojnë ty, por kur largohen prej teje,
atyre që kanë dije u thonë: Çka fliste ai
(Muhammedi) më parë?' Të tillët janë
ata, zemrat e të cilëve i ka vulosur
Allahu dhe që ndjekin epshet e tyre.

18. Mirëpo, ata që ndjekin rrugën e
drejtë, Allahu u shton edhe më tepër
udhëzimin dhe u ofron devotshmërinë
(sipas gjendjes së tyre).

19. Ata (mosbesimtarë) janë duke pritur
vetë Orën (Kiametin) që t'u vijë befas,
kurse parashenjat e tij tashmë kanë
ardhur. Dhe çfarë dobie do t'u sjellë
pranimi  i  këshi l l ës ,  kur  vjen  a i
(Kiamet)?

20. Ta dish se s'ka Zot tjetër pos Allahut
dhe kërko falje për mëkatet e njerëzve të
bëra ndaj teje. Po ashtu  edhe për
besimtarët e për besimtaret. Dhe Allahu
e di vendqëndrimin tuaj të përhershëm
dhe vendqëndrimin tuaj të përkohshëm..
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21. Dhe ata që besuan thonë: Përse nuk
po shpallet ndonjë Sure (që na obligon
luftën)? Mirëpo, kur shpallet një Sure e
prerë ku përmendet lufta, ti i sheh ata që
kanë një sëmundje (hipokrizi) në zemrat
e tyre, se të shohin ty si ai njeri që është
në agoni të vdekjes. Pra, vaj për ata!

22. (Sjellja e tyre kërkonte vetëm të
thoshin) Detyra jonë është vetëm të
bindemi dhe t'u themi fjalë të mira
njerëzve. Dhe kur vendoset puna (bëhet
lufta), do të ishte më mirë për ata të
dilnin besnikë ndaj Allahut.

23. A është e mundshme për ju që, nëse
merrni pushtet (autorizim), të krijoni
çregullim nëpër tokë dhe t'i këpusni
lidhjet farefisnore? 

24. Të tillët janë ata të cilët Allahu i
mallkoi dhe i bëri të shurdhët dhe ua
verbëroi sytë. 

25. A nuk e studiojnë me vëmendje
Kuranin, apo zemrat e tyre janë të
mbyllura me dryne?6

 
26. Vërtet, ata që kthehen prapa (nga
besimi në mosbesim), pasi u është
sqaruar rruga e drejtë, djalli ua hijeshoi
veprat e tyre të këqija dhe u premtoi
shpresa të kota.

6 Veprat e tyre të këqija i mbyllën zemrat e tyre.

SURE 47                                        MUHAMMAD                                KAP. 26

947

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G26verlag.qps  22.06.03 20:03 PAGE 947 (1,1)



������( � �& C�KW

�9�?����	��9

��	�� �

� ���������


 ���,�� �f

WK�����-���5

��� �� �����, �� ��

�� IdP �����?j

�� �� �9 - ��

 ! " ���Q��

���#$?%���

��9���.�

���	 �� ��

�� �����&����

27. Kështu ngjau për shkak se ata që e
urrejtën mësimin e zbritur prej Allahut,
u thanë: Ne do t'ju bindemi në disa
çështje! Dhe Allahu i di shumë mirë
fshehtësitë e tyre.7 

28. E si do të jetë puna e tyre kur engjëjt
do t'ua marrin shpirtrat e tyre duke i
rrahur (me kamxhik) në fytyrat dhe në
shpinën e tyre?

29. Kështu do të ndodhë për shkak se e
ndoqën atë (rrugë, mësim), të cilën
Allahu nuk e pëlqen, dhe e urrejtën
pëlqimin e Allahut. Pra, edhe Zoti i
asgjësoi veprat e tyre.

30. A mendojnë ata - në zemrat e të
cilëve ka një sëmundje - se Allahu nuk
do ta zbulojë mllefin e tyre?

31. Dhe sikur të dëshirojmë Ne, do të të
tregojmë ty realitetin e qenieve të tyre,
dhe ti do t'i njoftosh me anë të fytyrave
të tyre. Dhe ti do t'i njohësh ata me anë
të të folurit të tyre. Allahu i di mirë
veprat tuaja.8

32. Dhe Ne do t'ju sprovojmë me siguri,
derisa t'i dallojmë ata prej jush, që bëjnë
xhihad në rrugën e Allahut dhe janë
durimtarë. Dhe Ne, me siguri, do t'i
sprovojmë veprat tuaja.

7 Fjala është për hipokritët që besimtarëve u japin përkrahje deri në një kufi.
8 Hipokriti kurrë nuk flet drejt. Ai përdor fjalë dykuptimshe.
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33. Ata që nuk e pranojnë besimin dhe i
pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut
dhe e kundërshtojnë Profetin, pasi u
është sqaruar rruga e drejtë, s'mund t'i
bëjnë dëm Allahut dhe Ai do t 'ua
asgjësojë veprat e tyre.

34. O ju besimtarë, binduni para Allahut
dhe binduni para Profetit, dhe mos i
dëmtoni veprat tuaja.

35. Vërtet, ata që nuk e pranojnë
besimin dhe pengojnë të tjerët nga rruga
e Allahut dhe vdesin në gjendje
mosbesimi, Allahu kurrë nuk do t'i falë.

36. Pra, mos tregoni dobësi dhe t'i ftoni
në drejtim të pajtimit, meqë ju do të jeni
ngadhënjyes. Dhe Allahu është me ju
dhe nuk do ta pakësojë shpërblimin e
veprave tuaja!9 

37. Vërtet, jeta e kësaj bote është vetëm
lojë e dëfrim (që ju largon nga qëllimi
fisnik i krijimit tuaj), dhe nëse do të
besoni dhe do të bëni vepra të mira,
Allahu do t'ju japë shpërblimin tuaj dhe
Ai nuk do të kërkojë prej jush pasuritë
tuaja.

38. Nëse Ai kërkon prej jush (pasuritë
tuaja) dhe  Ai insiston të kërkojë prej

9 Këshillohen myslimanët që të mos dalin frikacakë dhe nuk duhet t'i anohen paqes nga frika e
armikut. Ata duhet të luftojnë trimërisht deri në fund.
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jush, a do të dilni koprracë, atëherë Ai
do ta nxjerrë në shesh mllefin tuaj!

39. Dëgjoni! Ju jeni ata që ftoheni me
qëllim që të shpenzoni në rrugën e
Allahut, por ka sosh prej jush që dalin
kopr racë . 10 Dhe  kush  e  sh p reh
koprracinë, ai e shpreh kundër vetes.
Dhe Allahu është i Pasur dhe ju jeni të
varfër. Dhe nëse ia ktheni shpinën, Ai
do t'ju zëvendësojë me një popull tjetër
që nuk do të jetë si ju.11 

10 Koprracia është një sëmundje morale që i bren moralet shpirtërore të njeriut.
11 Fjala është për ithtarët e Masihut të Premtuar.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Vërtet, Ne ty të kemi dhënë një fitore
të sigurt.1 

3. Që Allahu t'i shlyejë lajthitjet2  e tua,
të mëparshme e të ardhme; dhe që Ai ta
plotësojë favorin e Tij ndaj teje e të
udhëheqë ty në rrugën e drejtë.3 

4. Dhe që Allahu do të të ndihmojë ty
me një ndihmë madhështore.4 

5. Ai është Allahu që e zbriti qetësinë
në zemrat e besimtarëve që ata t'ia
shtojmë besimin atij besimi që kanë.
Dhe Allahut i takojnë ushtritë e qiejve
dhe të tokës, dhe Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.

Kjo Sure është zbritur në Medinë, gjatë kthimit nga Hudejbia. Bashkë me Bismillahun ka 30
ajete. Në Sure të mëparshme u është premtuar myslimanëve se ata gjithnjë do të dalin
ngadhënjimtarë, nëse do të jenë besimtarë të vërtetë dhe do ta ndjekin rrugën e H. Muhammedit
s.a.v. Në këtë Sure i është thënë H. Muhammedit s.a.v. se Marrëveshja e Hudejbiasë është një
fitore e tij politike që do të jetë burim i fitoreve në të ardhmen.
1 Është fjala për marrëveshjen e Hudebijës, kur shumë kabile bënë marrëveshje me Profetin e
Shenjtë, andaj ai këshillohet t'i falë armiqt e vet.
2 Ajeti do të thotë se Allahu do t'ua falë mëkatet atyre që kanë bërë ndaj teje e jo mëkatet e
Profetit, sepse ai është i pafajshëm.
3 Këto fjalë nënkuptojnë se të gjitha akuzat e ngritura kundër Profetit të Shenjtë në të kaluarën
e që do të ngrehen në të ardhmen, do të zhduken e do të justifikohen.
4 Ndihma e Allahut erdhi në formë të përhapjes së Islamit në Arabi.
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6. (Ai ua shton besimin) Që Ai t'i fusë
besimtarët  dhe besimtaret  në ato
xhenete ku po rrjedhin lumenj dhe ku
do të rrojnë përgjithmonë, dhe që Ai t'ua
shlyejë të këqijat e tyre - kjo është një
sukses shumë i madh në sy të Allahut.

7. Dhe që Ai t'i ndëshkojë hipokritët
dhe hipokritet dhe idhujtarët e idhujtaret
të cilët mendojnë keq për Allahun.
Atyre u bie e keqja dhe zemërimi i
Allahut. Ai i mallkon ata dhe Ai e ka
përgatitur për ta xhehenemin, që është
një vendbanim i keq.

8. Dhe Allahut i takojnë ushtritë e
qiejve dhe të tokës dhe Allahu është i
Plotfuqishëm dhe i Urtë.

9. Ne të dërguam ty si dëshmitar (për
atributet Tona) dhe si bartës të lajmeve
të gëzueshme dhe si një alarmues.

10. Që t'i besoni Allahut dhe Profetit të
Tij dhe që ta ndihmoni Atë (fenë e Tij)
e ta nderoni, dhe ta glorifikoni Allahun
mëngjeseve e  mbrëmjeve!

11. Vërtet, ata që bëjnë be5  besnikërie
me ty, në realitet i bëjnë be Allahut.
Dora e Allahut është mbi duart e tyre.
Pra, kush e thyen benë e tij, ai e thyen
vetëm në dëm të vetes, kurse kush e

5 Fjala është për Bejte ridvan (besëlidhjen) në dorën e Profetit të Shenjtë nën hijen e një lisi në
Hudejbija.
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zbaton atë që i është bërë Allahut, Ai do
t'i japë shpërblim të madh.

12. Ata beduinë që mbetën mbrapa (nuk
morën pjesë në luftë),6  do të thonë:
Neve na penguan pasuritë dhe familjet
tona, andej ti kërko falje për ne! Ata
flasin me gjuhët e veta atë që nuk është
në zemrat e tyre. Thuaj: Kush mund të
bëjë diçka kundër dëshirës së Allahut,
nëse Ai vendos t'ju bëjë dëm, ose nëse
dëshiron t'ju sjellë ndonjë dobi? Jo, por
Allahu është i Vetëdijshëm ndaj asaj që
veproni ju.

13. Në realitet ju menduat se Profeti dhe
besimtarët kurrë nuk do të kthehen te
familjet e veta dhe ky mendim i juaj iu
duk i mirë zemërave tuaja, dhe ju
menduat keq dhe ju vetë jeni bërë një
popull i shkatërruar.7 

14. Dhe ata që nuk e besojnë Allahun
dhe Profetin e Tij, Ne, me të vërtetë,
kemi përgatitur një zjarr flakërues për
mosbesimtarët.

15. Dhe Allahut i takon mbretëria e
qiejve dhe e tokës. Ai fal kë të dojë, dhe
ndëshkon kë të dojë. Allahu është

6 Fjala është për ato fise që mbetën mbrapa në betejen e Tebukut.
7 Kurdoherë që Profeti i Shenjtë i ftoi besimtarët të marrin pjesë në luftë, hipokritët menduan
se besimtarët më kurrë nuk do të kthehen te familjet e tyre, andaj bënin hile e arsyetime që të
mos merrnin pjesë në luftë. Mirëpo, ky mendimi i tyre nuk doli i vërtetë, sepse çdo herë
myslimanët u kthyen të suksesshëm nga çdo luftë.
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shumë Mëkatfa lës  dhe përherë i
Mëshirshëm.

16. Kur do të shkoni për të mbledhur
plaçkat e luftës,8  ata që janë lënë
mbrapa do të thonë: Na lejoni të vijmë
me ju! Ata dëshirojnë ta ndërrojnë
dekretin e Allahut. Thuaj: Kurrsesi, ju
s 'mund të vini me ne. Kështu ka
dekretuar Allahu. Ata do të thonë: Jo,
por ju na keni zili. Jo, nuk është ashtu,
por ata s'kuptojnë fare.

17. Atyre beduinëve që ngelën mbrapa,
thuaju: Ju së shpejti do të ftoheni të
luftoni kundër një populli të fuqishëm e
luftarak.9  Ju do të luftoni kundër tyre
derisa të dorëzohen. Pra, nëse do ta
dëgjoni thirrjen e Allahut, Ai do t'ju
japë një shpërblim të mirë, por nëse do
t'i  shmangeni thirrjes së Tij  siç u
shmangët më parë, Ai do t'ju ndëshkojë
me një ndëshkim të dhembshëm.

18. Nuk është mëkat për të verbërin, e
as për të çalin e as për të sëmurin (nëse
nuk marrin pjesë në luftë). Dhe kush e
dëgjon Allahun dhe Profetin e Tij, Ai
do ta fusë atë në ato xhenete ku po
rrjedhin lumenj, ndërsa atë që do t'i
shmanget urdhërit të Allahut, do ta
ndë shko j ë  me  n j ë  n dës hki m t ë
dhembshëm.

8 Është fjala për plaçkat e luftës së Tabukut ose të Kejberit.
9 Kjo referon forcat bizantinase e persiane.
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19 .  V ër t e t ,  A l l ahu  u  gëzua  me
besimtarët kur ata nën hijen e lisit të
zotoheshin ty, dhe Ai e dinte mirë
ç'kishte në zemrat e tyre, andej Ai u
dhuroi qetësi dhe u dhuroi një fitore10  e
afërt (në të ardhmen e afërt),11 

20. Dhe shumë plaçka lufte që i merrnin
ata. Allahu është i Gjithfuqishëm dhe i
Urtë.

21. Allahu ju premtoi juve për shumë
plaçka lufte që do t'i merrni, dhe këto
(plaçkat e luftës së khejberit) Ai ua
dhuroi shpejt, dhe i pengoi duart e
njerëzve kundër jush që këto ngjarje të
jenë një Shenjë për besimtarët e që t'ju
udhëheqë në rrugën e drejtë.

22. Dhe pos kësaj fitoreje ka edhe fitore
të tjera që ju ende nuk e keni marrë, por
Allahu ka vendosur për ato fitore.
Allahu ka fuqi për çdo gjë.

23. Dhe nëse mosbesmitarët do të
luftojmë me ju, ata do të kthehen
mbrapa, atëherë nuk do të gjejnë as
mbrojtës e as ndihmtar.

24. I tillë është ligji (syneti) i Allahut që
ka kaluar edhe më parë, dhe ti nuk do të
gjesh ndonjë ndryshim në ligjin e
Allahut.

10 Është fjala për fitoren e Khejberit.
11 Fjala është për besëlidhjen (Bejte Ridvan) e besimtarëve.
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25. Dhe Allahu është Ai që i pengoi
duart e tyre prej jush dhe duart tuaja
prej tyre në luginën e Mekkës. Mandej
Ai ju dha fitoren. Allahu e sheh mirë atë
që bëni ju.

26. Të tillët janë që nuk e pranuan
besimin dhe të cilët ju penguan t'i bëni
vizitë Xhamisë së Shenjtë, po ashtu
edhe Kurbanet e dedikuara për Mekkën
i ndaluan të arrinin në vendin e vet. Dhe
sikur të mos kishte (në Mekkë) burra
besimtarë dhe gra besimtare që ju nuk i
dinit, e t'i sulmonit, duke mos ditur, dhe
me mbytjen e ndonjerit nga ata ju do të
pësonit dëm prej tyre (Ai do t'ju lejonte
të luftoni, por Ai ju frenoi). Dhe kjo
ndodhi, që Allahu ta strehojë nën
mëshirën e Tij kë të dojë. Dhe sikur të
ishin ndarë ata (besimtarë të fshehtë
prej  mosbes imtarëve) ,  Ne  do  t ' i
dënonim mosbes imta rë t  me  n j ë
ndëshkim të dhembshëm.

27. Kujtojeni kohën kur mosbesimtarët
ndezën në zemrat e veta frymën e
i n d i n j a t ë s  ( z e m ë r i m i )  d h e  e
kryelartësisë si në ditët e injorancës.
Atëherë, Allahu zbriti qetësinë mbi
Profetin e Tij dhe mbi besimtarët dhe i
përforcoi hapat e tyre në rrugën e
devotshmërisë, sepse ata e meritonin
këtë dhe ishin të përshtatshëm për të.
Allahu e di mirë çdo gjë.
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28. Allahu ëndrrën e Profetit të Vet e
bëri të vërtetë se vetëm me vullnetin e
Allahut do të hyni në Xhaminë e
Shenjtë, të siguruar, me koka të rruara
apo me flokë të qethura e pa u frikësuar
prej askujt. Pra, Allahu e ka ditur atë që
ju nuk e dinit. Ai, përveç kësaj,  ka
shkruar për ju një fitore tjetër.12 

29. Allahu është Ai që e dërgoi Profetin
e Tij me udhëzim e me fenë e vërtetë që
të triumfojë  mbi të gjitha fetë. Dhe
Allahu mjafton si dëshmitar.13 

30. Muhammedi është Profet i Allahut,
dhe ata të cilët janë bashkë me të janë të
ashpër ndaj mosbesimtarëve, por shumë
të butë e të mëshirshëm ndërmjet tyre.14

Kur ti i sheh ata, i gjen të gjunjëzuar
para Allahut dhe duke i bërë sexhde, të
zënë në kërkimin e mëshirës e të
pëlqimit të Allahut. Ata njihen me
shenjat e sexhdeve që shihen në fytyrat
e tyre.15  Ky është përshkrimi i tyre i

12 Profeti i Shenjtë e kishte parë në ëndërr se ai i bën vizitë Kabës, andaj për ta plotësuar këtë
ëndërr ai u nis për në Mekkë, por u ndal në Hudejbija. Mosbesimtarët i luten atij që sivjet të
mos i bëjë vizitë, e në vitin e ardhshëm ne do t'i lejojmë. Pra, sipas marrëveshjes ai atë vjet nuk
i bëri vizitë Kabes, por vitin tjetër myslimanët hynë në Mekkë dhe i bënë vizitë Kabës. Kështu
u plotësua ëndrra e Profetit të Shenjtë.
13 Faktikisht, nuk ka dallim midis Nebiut (Profet) dhe Resulit (pejgember apo mesazhbartës).
Ai që është Nebi është njëkohësisht edhe Resul. Për Hazret Muhammedin s.a.v.s. thuhet
Khtaman Nebijin e jo Khatamar Resul.  Mund të themi se Nebi iu drejtohet njerëzve me anë të
profecive e të parashikimeve, kurse Resul sjell ndonjë Sheriat të ri apo paraqitet si i varur prej
Sheriatit të mëparshëm. Allahu xh.sh. në Kuran i drehtohet Hazret Muhammedit s.a.v.s. me
këto fjalë: o Resul dhe herë o Nebi.
14 Këto janë dy karakteristika esenciale për progresin e për përforcimin e një populli.
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përmendur në Tevrat, ndërsa përshkrimi
i tyre në Inxhil është se ata janë si ara që
lëshon filizin e vet, mandej e përforcon
atë, mandej bëhet i trash dhe  qëndron
fort mbi kërcyellin e saj derisa të bëhet
e mahnitshme tek mbjellësit. Si rezultat
i kësaj do të xhelozohen mosbesimtarët.
Allahu u ka  premtuar fa l je  dhe
shpërbl im të madh atyre që j anë
besimtarë dhe bëjnë vepra të mira.

15 Ka myslimanë që mendojnë se besimtari sipas këtij ajeti duhet të ketë një shenjë në ballin e
vet, si simbol i besimit dhe i imanit. Mirëpo, kuptimi i  vërtetë i ajetit është se besimtari nijhet
me anë të tipareve të veta d.m.th. me anë të sjelljeve dhe me anë të moraleve dhe praktikave të
veta.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O ju besimtarë, mos flisni me fjalë të
mëdha para Allahut e para Profetit të
Tij, dhe frikësohuni Allahut. Vërtet,
Allahu është i Gjithëdëgjueshëm dhe i
Gjithëdijshëm.1 

3. O ju besimtarë, mos ngrini zërin tuaj
mbi zërin e Profetit e as mos flisni me të
me zë të lartë si flisni ju me njëri-tjetrin,
se mos ndodhë që veprat  tuaja të
shkojnë kot e ju nuk hetoheni.2 

4. Vërtet, ata që ulin zërin e tyre para
Profetit të Allahut,  zemrat e tyre Allahu
i ka përshtatur për devotshmëri. Ata do
të kenë falje dhe shpërblim të madh.

Kjo Sure është zbritur në Medinë, pas Fitores së Mekkës. Bashkë me Bismillahun ka 19 ajete.
Me që pas Fitores së Mekkës njerëzit kanë filluar ta përqafonin tufa-tufa fenë Islame, prandaj
për edukimin e tyre ishte e nevojshme që t'u mësohen etiketat e shoqërisë islame dhe për ta
mbajtur të shëndosh shoqërinë njerëzore duhej që të çrrënjosen vese të këqija sociale. Përveç
kësaj ishte e nevojshme që myslimanët e rinj ta kuptojnë pozitën e profetit të shenjtë H.
Muhammedit s.a.v. dhe t'i pranojnë me gjithë zemër gjykimet dhe vendimet e tij. Kishte ardhur
koha që u stabilizua pushteti islamik së pari në Arabi dhe mandaj në shumë vende të ndryshme
të botës, andaj janë dhënë disa mësime për të krijuar pajtim midis dy shteteve islamike dhe për
t'i eliminuar mosmarrëveshje eventuale.
1 Myslimanët këshillohen që gjithnjë ta shfaqin bindjen e tyre dhe nuk duhet të flasin shumë
lidhur me vendimin a urdhërin e Allahut e të Profetit të tij.
2 Këshillohen myslimanët që  të mos flasin me zë të lartë në praninë e Profetit.
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5. Ata që të thërrasin ty përtej mureve të
shtëpive, shumica e tyre janë të paditur.

6. Dhe do të ishte mirë për ta sikur të
prisnin pak derisa të kishe dalë ti vetë.
Dhe Allahu është shumë Mëkatfalës dhe
i Mëshirshëm.

7. O ju besimtarë, nëse ndonjë person i
padrejtë ju sjell ndonjë lajm, vërtetojeni
atë mirë e mirë, ashtu që të mos ndodhë
që ta dëmtoni një popull pa e ditur
realitetin, e pastaj të pendoheni për atë
që keni bërë.

8. Dhe ta dini se Profeti i Allahut është
në mesin tuaj. Nëse ai ju dëgjon juve në
shumë çështje tuaja, ju me siguri do të
shqetësoheni, por Allahu e bëri të
dashur besimin në sytë tuaj dhe të bukur
në zemrat tuaja, kurse mosbesimin,
shfrenimin dhe padëgjueshmërinë e bëri
të urrejtshëm për ju. Të tillët janë ata që
janë të përudhur.

9. Kjo është vetëm nga mëshira e nga
mirësia e Allahut. Dhe Allahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.

10. Dhe nëse dy grupe besimtarësh
grinden ndërmjet veti, ju duhet t'i
pajtoni ata, por nëse (pas pajtimit)
ndonjëri prej tyre e sulmon tjerin,
atërherë ju të gjithë duhet të luftoni
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kundër atij (grupi) që e teproi, derisa të
kthehet nga urdhëri i Allahut. Dhe nëse
ai (grup) kthehet, krijoni pajtim me
drejtësi ndërmjet tyre. Dhe gjithnjë
ndani drejtësinë, se vërtet Allahu i do
ata që e ndajnë drejtësinë.3 

11. Vërtet, të gjithë besimtarët janë
vëllezër. Pra, krijoni pajtim ndërmjet
vëllezërve tuaj dhe i frikësohuni Allahut
që të mëshiroheni.4 

12. O ju besimtarë, nuk duhet që një
popull ta përqeshë popullin tjetër, se
ndoshta të përqeshurit mund të jenë më
të mirë se ata që përqeshin, e as nuk
duhet që një grup grash ta përqeshë
grupin tjetër, se mund të ndodhë që ato
të përqeshurat mund të jenë më të mira
se ato që përqeshin. Dhe nuk duhet të
shpifni njëri-tjetrin e as ta thërrisni
njëri-tjetrin me emra përqeshës, sepse,
pas besimit, vepra më e shëmtuar është
të thërrasësh dikë me një emër të keq.
Dhe ata që nuk pendohen, janë mizorë.

13.  O ju  besimtarë,  ruajuni  prej
dyshimit, se disa dyshime shndërrohen
në mëkat. Dhe mos përgjoni njëri-tjetrin
e mos shpifni njëri-tjetrin, se a dëshiron

3 Ajeti flet qartë se i kërcënohet rreziku i sigurimit dhe i solidaritetit të një shteti Islamik nga
grindjet e nga mospajtimet e grupeve të ndryshme të myslimanëve. Andaj, myslimanët duhet të
jenë vigjilentë e syhapur.
4 Ajeti tregon qartë se myslimanët janë vëllezër në mes të tyre, andaj nuk duhet të grinden në
mes të tyre.
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dikush prej jush ta hajë mishin e vëllait
të vet të vdekur? Vërtet, ju e urreni atë.
Dhe frikësohuni prej Allahut. Vërtet,
Allahu e pranon shumë metaninë
(pendimin) dhe është i Mëshirshëm.5 

14. O ju njerëz, Ne ju krijuam juve prej
një mashkulli dhe një femre dhe ju
ndamë në popuj e në fise që të njiheni
ndërmjet veti. Vërtet, më i ndershmi
prej jush në sy të Allahut është ai i cili
është më i devotshëm. Dhe Allahu është
i Gjithëdijshëm dhe i Vetëdijshëm.

15. Beduinët thanë: Ne kemi besuar
(jemi bërë mominë). Thuaj: Ju akoma
nuk keni besuar (jemi bërë myslimanë),
por duhet të thoni: Ne u bindëm, sepse
besimi i vërtetë ende s'ka hyrë në zemrat
tuaja. Por, o besimtarë, nëse dëgjoni
Allahun dhe Profetin e Tij, Ai nuk do të
pakësojë asgjë nga verprat tuaja, se
Allahu është shumë mëkatfalës dhe i
Mëshirshëm.

16. Besimtarët e vërtetë janë vetëm ata
të cilët e besojnë Allahun dhe Profetin e
Tij, e mandej nuk hynë në dyshim dhe
për hir të Allahut bëjnë xhihad në
rrugën e Tij me anë të pasurisë dhe me
anë të jetës së tyre. Të tillët janë të
vërtetë.

5 Tema kryesore e kësaj Sureje është të përforcohet uniteti, vëllazërimi dhe bashkëpunimi i
individëve myslimanë ose i grupeve myslimane. Ky ajet u jep myslimanëve disa predikime,
udhëzime e principe fundamentale e esenciale që janë të domosdoshme për krijimin e një
shoqërie të shëndoshë.
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17. Thuaj: A, ju ia bëni të ditur  Allahut
besimin tuaj, kurse Allahu e di atë që ka
në qiej dhe atë që ka në tokë, dhe
Allahu e di mirë çdo gjë.

1 8 .  A t a  ( b e d u i n ë t )  e  s h p r e h i n
mirënjohje ndaj teje se e kanë pranuar
fenë Islame. Thuaj: Mos e konsideroni
këtë mirënjohje ndaj meje meqë e keni
pranuar fenë Islame, por, përkundrazi,
Allahu bëri mirënjohje ndaj jush duke
ju përudhur, nëse jeni të vërtetë (në
pohimin tuaj).

19. Vërtet, Allahu i di fshehtësitë e
qiejve dhe të tokës. Dhe Allahu e sheh
atë që bëni ju. �
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l. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Kaf,1  Ne e paraqesim këtë Kuran të
Shenjtë për dëshmi (se Kiameti do të
vijë).

3. Por, këta po çuditen që u erdhi një
alarmues nga vetë mesi i tyre. Dhe
mosbesimtarët thonë: Kjo është diçka e
çuditshme!

4. Qysh! A, pasi të vdesim ne e do të
bëhemi dhe, do të ringjallemi!? Ky
kthim është larg mendjes.

5. Ne e dimë se ç'pakëson toka prej tyre
(dhe çka rrit ajo). Te Ne ka një Libër që
ruan çdo gjë.

6. Por, ata e përgënjeshtruan të vërtetën
kur ajo u erdhi, andaj ata janë në një
gjendje pështjellimi (të trazuar e të
hutuar).

7. A nuk e shohin mbi vete qiellin se si

Kjo Sure është zbritur në fazën fillestare të Mekkës. Bashkë me Bismillahun ka 46 ajete. Në dy
Sure të mëparshme është bërë fjala për një ardhmëri të shndritshme të Islamit. Duke vazhduar
këtë temë, kjo Sure tregon se Allahu me anë të mësimeve të Kuranit do t'i shndërojë arabët e
përçarë në një popull të fuqishëm dhe do të krijojë një revolucion të madh në botë.
Mosbesimtarët do të dështohen ashtu siç janë dështuar kundërshtarët e profetëve të mëparshëm.
1 Shkronja Kaf referon atributin e Zotit kadir - i Plotfuqishëm. Kjo do të thotë se Zoti i
Plotfuqishëm e zbriti këtë Sure.
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e kemi ndërtuar dhe e kemi zbukuruar
dhe ai s'ka ndonjë të  mete?!

8. Dhe tokën se si e kemi shtrirë e si në
të kemi vendosur male dhe kemi bërë në
të gjithfarë çiftesh të bukura drithi!

9. Për t'i hapur sytë dhe në këtë ka
mësim e këshillë për secilin njeri që i
drejtohet Allahut.

10. Dhe Ne prej reve lëshuam shiun
bekimdhënës, dhe me të Ne kultivojmë
kopshtet dhe farat e drithërave që
korren,

11. Dhe mbijmë trungje të  gjatë
hurmash me fruta të palosura njëri mbi
tjetrin.

12. Si një furnizim për robët Tanë; dhe
Ne me anë të shiut e ringjallim tokën e
vdekur e kështu do të jetë Ringjallja (në
ditën e Kiametit).

13. Po ashtu edhe para tyre e patën
përgënjeshtruar të vërtetën populli i
Nuhit dhe populli i Pusit dhe fiset e
Thamudit, 

14. Dhe fiset e Adit dhe populli i
Faraonit dhe vëllezërit e Lutit,

15. Dhe banorët e Ejkës dhe populli i
Tubbait. Të gjithë i përgënjeshtruan
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Profetët. Si rezultat i kësaj merituan
ndëshkimin Tim (sipas paralajmërimit).

16. A u lodhëm Ne nga krijimi2  i parë?
Jo, por ata janë të ngatërruar rreth një
krijimi të ri.

17. Vërtet, Ne e kemi krijuar njeriun
dhe e dimë mirë se çka pëshpërit ai në
vete dhe Ne jemi më afër tij se damari i
qafës së tij.

18. Dhe kur dy engjëjt të ulur në të
djathtë dhe në të majtë shënojnë çdo akt
të tij.3 

19. Dhe njeriu s'flet ndonjë fjalë pa
pasur ndonjë përcjellës pranë vetes.

20. Dhe agonia e vdekjes do të vijë,
a t ëherë  do  t ' i  themi  (n j e r iu t  t ë
pakujdesshëm): Ky është ai çast prej të
cilit përpiqeshe të ikje.

21. Dhe do t'i fryhet Surit e ajo do të
jetë Dita e Premtuar (për ndëshkim).

22. Dhe secili njeri do të vijë kështu që
bashkë me të vjen edhe grahësi (një
engjëll) dhe një dëshmitar (një engjëll).4 

�

2 Fjala krijim në të gjitha këto ajete pos kuptimit të saj të zakonshëm, nënkupton edhe zgjimin
shpirtëror ose revolucionin që sjell një Profet në mesin e popullit të tij.
3 Sipas disa komentatorëve, engjëlli i anës së djathtë shënon vepra të mira, kurse ai i anës së
majtë shënon vepra të këqija të njeriut.
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2 3 .  ( D o  t ë  t h e m i )  T i  i s h e  i
pakujdesshëm  ndaj kësaj Dite, pra Ne e
kemi hequr perden tënde, e sot shikimi
yt është  shumë i mprehtë.5 

24. Dhe shoku i tij6  (dëshmitar) do të
thotë: Shikoje këtë (Libër veprash) që e
bëra gati.

25. Mandej të dyve (dëshmitar e grahës)
do t'u themi: Hidheni në xhehenem çdo
mohues e armik të vërtetësisë,

26. Çdo pengues të bamirësisë, mizor
dhe dyshues,

27. I cili i shoqëroi Allahut Zot tjetër,
pra hidheni atë në ndëshkim të rëndë! 

28. Dhe shoku i tij do të thotë: O Zoti
ynë ,  unë  nuk e  nxi t ova  t ë  bë j ë
rebelizëm, por ai vetë ka qenë në një
gabim të  hapët.

29. Allahu do të thotë: Mos u grindni
para Meje, se unë edhe më parë ju pata
alarmuar. 

30. E tek unë s'mund të ndryshohet fjala

4 Fjala Saik (tërheqës, grahës) e referon engjëllin e anës së majtë, që do ta grahë njeriun drejt
xhehenemit, kurse fjala Shahid (dëshmitar) referon engjëllin e anës së djathtë që do të japë
dëshmi rreth veprave të mira të njeriut.
5 Atë ditë ai do t'i shohë mirë konsekuencat e veprave të tij.
6 Engjëlli që shënon veprat e tij.
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dhe unë nuk jam i padrejtë ndaj robëve
të Mi.7

 
31. Atë ditë do t'i themi xhehenemit: A,
je mbushur? Dhe ai do të thotë: A, ka
edhe më?

32. Ndërsa xheneti do t 'u afrohet
besimtarëve shumë afër.

33. Dhe do të thuhet: Kjo është ajo që i
premtohej secilit prej jush që përkulej
para Allahut dhe që e ruante Sheriatin,

34.  I ci l i  i  fr ikësohej  Allahut  të
Mëshirshëm në vetmi dhe i drejtohej
Atij me një zemër të sinqertë.

35. (Ne do të themi) Hyni në të (xhenet)
t ë  s i g u r u a r ,  K j o  ë s h t ë  d i t a  e
amshueshme.

36 .  Aty do  të  kenë  çfa rë  do  t ë
dëshirojnë dhe te Ne ka edhe më shumë
për t'u dhënë.

37. Dhe sa e sa gjenerata para tyre i
kemi shkatërruar dhe që ishin më të
for ta  se  këta .  Mirëpo,  kur  erdhi
ndëshkimi ynë, ata ndërtuan tunele (që
t'i ikin vdekjes). Por, a gjetën ndonjë
rrugë shpëtimi?

7 Engjëjt dhe organet e trupit të njeriut do të japin dëshmi të vërtetë e të saktë.
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38. Në këtë (ngjarje) ka predikim e
mësim për secilin njeri që ka mendje të
shëndoshë dhe që vë veshin për të
dëgjuar dhe që është në gjendje të
shikojë.

39. Vërtet, Ne i kemi krijuar qiejt dhe
tokën dhe gjithçka që ka ndërmjet tyre
gjatë gjashtë ditëve (periudhave) dhe Ne
aspak  nuk u lodhëm. 

40. Pra, ti (o Muhammed) ki durim ndaj
asaj që thonë ata, dhe lavdëroje Zotin
tënd para agimit e para perëndimit të
diellit.

41. Dhe madhëroje Atë në pjesë të natës
dhe  pas sexhdeve (pas Namazit).

42. Dëgjo (o Profet), se një ditë do të
thërrasë një thirrës nga ndonjë vend i
afërt.8 

43. Ditën kur njerëzit do ta dëgjojnë një
krismë të vërtetë (të një ndëshkimi të
vërtetë), ajo do të jetë dita e ringjalljes.

44. Vërtet, Jemi Ne që japim jetë dhe
vdekje, dhe te Ne do të ktheheni ju të
gjithë.

45. Ditën kur toka do të çahet për shkak

8 Ajeti tregon se për t'i alarmuar myslimanët, Allahu do t'i ngrejë disa këshilltarë edhe pas
vdekjes së Profetit të Shenjtë, që besimtarëve do t'u japin zemër e inkurajim.
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të veprave të tyre të këqija e ata do të
nguten të dalin jashtë saj. Kjo është
Ringjallja e madhe që është e lehtë për
Ne.9

 
46. Ne e dimë më së miri çka thonë ata,
kurse t i  ndaj  tyre  nuk je  ndonjë
(dhunues) tiran. Pra, detyra jote është që
me anë të Kuranit ta këshillosh vetëm
atë që frikësohet prej vërejtjeve të Mia
(të ndëshkimit).

�

9 Kur do të vijë ndëshkimi, ata do të vrapojnë andej e këndej, por nuk do të gjejnë vend
shpëtimi.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ne i paraqesim për dëshmi ato erëra
që i mbajnë e shpërndajnë mirë (retë)!1 

3. Dhe i paraqesim për dëshmi ato (retë)
që mbajnë peshën (e shiut),

4. Dhe ato (qenie) që ecin lehtë,

5. Dhe ata (engjëj) që e ndajnë autoritet
me urdhërin Tonë (ose që e shpërndajnë
shiun (me urdhërin Tonë)

6. Pa dyshim, ajo që ju premtohet është
e vërtetë.

7.  Dita e Gjykimit  patjetër do të
manifestohet.

Kjo është një ndër Suret e para të zbritura në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 61 ajete. Në
Sure Kaf ishte përmendur revolucioni shpirtëror i krijuar nga ndikimi i Kuranit. Në këtë Sure
paralajmërohet se me anë të këtij revolucioni shpirtëror do të krijohet një Xhemat anëtarësh të
devotshëm, të cilët si retë do t'i vaditin toka të pabanuara dhe shterpe dhe asnjë fuqi  nuk do të
krijojë pengesë në rrugën e tyre. Ringjallja e këtyre popujve të vdekur prej shekujsh tregon dhe
vërteton se ka edhe një jetë pas vdekjes, ku njeriu do të përgjigjet për veprat e veta. Në fund të
Sures, duke e përmendur përfundimin e tmerrshëm të kundërshtarëve të disa profetëve, u
tërhiqet vërejtja kundërshtarëve të H. Muhammedit s.a.v. se do të kenë të njëjtin përfundim.
1 Në këto ajete bëhet fjalë rreth përpjekjeve të besimtarëve të Profetit të Shenjtë për përhapjen e
fesë Islame. Ajeti tregon se si era i çon retë në vende të ndryshme dhe ato retë lëshojnë shi mbi
tokën shterpe, e cila lulëzohet, ashtu besimtarët e Profetit të Shenjtë (es-habë) do ta
shpërndajnë mësimin e Islamit në të katër anët e botës. E ashtu ngjau në realitet.
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8. E paraqesim për dëshmi atë qiell që
është i mbushur me rrugë.2 

9. Vërtet, ju jeni të ngatërruar me
hamendje ( i  mbani pikëpamje të
ndryshme).

10. Do të largohet nga e vërteta vetëm ai
për të cilin dekretohet (që meriton të
devijohet).

11. U shkatërruan gënjeshtarët (qoftë
mallkimi mbi ata  që punojnë me
hamendje),

12. Të cilët bredhen të shkujdesur.

13. Ata pyesin se kur do të vijë Dita e
Gjykimit?

14. Thuaj: Ajo vjen kur ata do të digjen
në zjarr.

15. Do t'u thuhet: Shijojeni ndëshkimin
e ngatërresave tuaja. Ky është ai
(ndëshkim) që ju e kërkonit shpejt.

16. Kurse besimtarët e devotshëm do të
j enë  në  mes  të  kopshteve   e  të
burimeve,

17. Duke e pranuar prej Zotit të tyre atë

2 Shtigjet apo vijat e qiellit janë orbitët e planeteve qiellore. Pas një realiteti të qartë, prapë
filozofët e astronomët nuk e besojnë Fjalën e Zotit.
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që Ai do t'ua dhurojë, se më parë ata
bënin vepra të mira. 

18. Ata flenin pak natën,

19. Dhe në agim kërkonin falje,

20. Dhe në pasurinë e tyre kanë pasur
pjesë ata që lypin (ndihmë), edhe ata që
janë skamnorë.3 

21. Dhe ka shumë Shenja nëpër tokë për
ata që kanë besim të sigurtë.

22. Po edhe në veten tuaj. A nuk shihni
ju?

23. Dhe në qiell është furnizimi juaj dhe
ajo që ju premtohet.

24. Dhe pasha Zotin e qiellit e të tokës,
do të vërtetohet (kur do të plotësohen
këto paralajmërime) se ky (Kuran) është
i  vër t e të  a sh tu  s iç  j u  f l i sn i  me
njëri-tjetrin.

25. A të ka arritur lajmi rreth mysafirëve
të ndershëm të Ibrahimit?

26. Kur erdhën tek ai dhe thanë: Të
përshëndesim ty me paqe! Ai tha:
Qofshit të përshëndetur edhe ju me

3 Në pasurinë e një myslimani pasanik, sipas Islamit, ka pjesë edhe për ata që kërkojnë ndihmë
dhe janë nevojtar.
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paqe! E në vete tha se këta janë njerëz të
huaj.

27. Dhe ai shkoi heshtazi te familja e tij
dhe solli një viç të pjekur.

28. Dhe atë ua afroi atyre dhe tha: A
nuk do ta hani?. 

29. Dhe ndjeu njëfarë frike prej tyre.
Ata thanë: Mos u frikëso! Mandej, ata i
dhanë lajm të gëzuar për një djalë të
ditur.

30. Atë kohë gruaja e t ij  erdhi e
turpëruar dhe i ra me shuplaka fytyrës
së vet dhe tha: Unë jam një plakë
shterpe.

31. Ata thanë: Kështu do të ndodhë siç
thotë Zoti yt. Vërtet, Ai është i Urtë dhe
i Gjithëdijshëm.
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32. Ibrahimi tha:  Ç'është detyra juaj, o
ju të dërguar?

33. Ata thanë: Ne jemi të dërguar te një
popull fajtor,

34. Që të hedhim mbi ta gurë argjile,

35. Të shënuar prej Zotit tënd, për ata
që i kaluan kufijt e mëkatave.

36. Dhe Ne i nxorëm nga ai vendbanim
të gjithë besimtarët.

37. Dhe nuk gjetëm aty pos një shtëpi të
të bindurve.

38. Dhe Ne kemi lënë aty një Shenjë për
ata që i frikësohen ndëshkimit të
dhembshëm.

39. Dhe Ne e kemi lënë një Shenjë edhe
në ngjarjen e Musait kur Ne e dërguam
te Faraoni me një argument të prerë.

40. Por ai (Faraoni) bashkë me prijësit e
vet u largua dhe tha: Ky (Musai) është
vetëm një magjistar ose është njeri i
çmendur!

41. Pra, Ne e kemi zënë atë dhe ushtrinë
e tij dhe e hodhëm në det. Vërtet, ai e
meritonte mallkimin.

KAP XXVII
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42. Dhe Ne kemi lënë Shenjë edhe në
ngjarjen e Adit, kur Ne dërguam kundër
tyre një erë rrënuese,

43. E cila ku kalonte e shndërronte çdo
gjë në eshtra të kalbura.

44. Edhe në ngjarjen e Thamudit ka
Shenja, kur atyre u pat thënë: Kënaquni
deri në një kohë të caktuar!

45. Mirëpo, ata nuk e respektuan
urdhërin e Zotit të tyre, andaj i përfshiu
rrufeja dhe ata mbetën syngulur.

46. Dhe ata s'mundën as të ngriteshin e
as nuk patën mundësi të hakmerreshin.

47. Dhe aty ka Shenja edhe në ngjarjen
e popullit të Nuhit. Vërtet, ata ishin një
popull i prishur.

48. Dhe Ne e ndërtuam qiellin me duart
Tona (me fuqinë Tonë),4  dhe Ne, pa
dyshim, zotërojmë fuqi të mëdha.

49. Dhe tokën Ne e kemi shtruar, sa
shtrues të mirë jemi Ne!

50. Dhe Ne krijuam prej çdo sendi çiftin
(mashkull e femër) që të këshilloheni!5 

�

4 Fjala Jed (dorë) nënkupton 1) favorin 2) fuqinë e dinjitetin 3) mbrojtjen 4) pasurinë 5) dorën
(Akreb).
5 Zoti e ka krijuar çdo gjë në formë çifti.
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51. Pra, vraponi në drejtim të Allahut.
Vërtet, unë prej Tij jam vetëm një
alarmues i hapët për ju.

52. Dhe mos i shoqëroni Allahut ndonjë
Zot tjetër. Vërtet, unë prej Tij jam një
alarmues i hapët.

53. Po ashtu edhe atyre nuk u erdhi para
tyre ndonjë Profet e që nuk i thanë: Ky
është vetëm një magjistar ose është njeri
i çmendur. 

54. A mos ia  porositin njëri-tjetrit këtë?
Jo, por ata janë një popull rebel.

55. Prandaj. ti (O Profet) anohu prej
tyre se ti nuk do të akuzohesh për shkak
të veprave të tyre.

56. Pra, detyra jote është vetëm të
këshillosh. Vërtet ,  të këshilluarit
gjithnjë u sjell dobi besimtarëve.

57. Dhe Unë nuk i kam krijuar xhinët e
njerëzit vetëm që të Më adhurojnë
Mua.6 

58. Unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë
furnizim, e as nuk  dëshiroj të më
ushqejnë mua.

6 Qëllimi i jetës së njeriut është  ta adhurojë Zotin, i cili e krijoi dhe i dhuroi të gjitha aftësitë
fizike e shpirtërore.
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SURE 51                                        AZ-ZARIJAT                                KAP. 27

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G27verlag.qps  22.06.03 18:33 PAGE 977 (1,1)



�2�5
�����	6��7���

�2��
�3���3�8

�� ����

����9������/ 

��� :��

59. Vërtet, Allahu është furnizues i të
gjithëve dhe është i Fuqishëm.

60. Dhe fati i atyre që bëjnë vepra të
këqija,7  do të jetë si fati i shokëve të
tyre, andaj nuk duhet të nguten në
kërkimin e ndëshkimit nga ana Ime.

61. Vaj për ata që nuk e pranojnë
besimin! Ata do të kenë ndëshkim ditën
që u premtohet.

�

7 Fjala Dhanab do të thotë: fat, pjesë dhe dëmshpërblim (Lane)
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. E paraqes për dëshmi Malin Tur.

3. Edhe këtë Libër të shkruar.1 

4. Mbi pergamentin e hapur.2 

5. Dhe shtëpinë (Kaben) e banuar.3 

6. Dhe kulmin e ngritur.4 

7. Dhe detin e furishëm.5 

8. Vërtet, dënimi i Zotit tënd do të
zbresë patjetër.

9. Nuk ka njeri që mund ta pengojë-

Kjo Sure është zbritur në fazën e parë të Mekkës. Bashkë me  Bismillahun ka 50 ajete. Në Sure
të mëparshme ishte thënë se njerëzit duke e harruar Krijuesin e tyre të vërtetë, janë bërë të
pamoralshëm, prandaj kishte nevojë që të vinte një profet madhështor dhe një mësim i ri. Në
këtë Sure duke i përmendur parashikimet e librave të mëparshëm, përmendet ardhja e Kuranit
dhe e H. Muhammedit s.a.v., dhe u jepet vërejtja kundërshtarëve. Nëse nuk do të heqin dorë
nga sjelljet e veta, do të kenë një përfundim të tmerrshëm. Ndërsa besimtarëve të vërtetë u
premtohet sukses dhe bekime të panumërta të kësaj bote dhe të Ahiretit.
1 Kurani që e verifikon pohimin e Profetit të Shenjtë.
2 Kurani duhet të lexohet shumë dhe të veprohet sipas mësimeve të tij.
3 Është fjala për Kaben.
4 Fjala është për Kaben.
5 Fjala është për Detin e Kuq, ku u përmbyt Faraoni. Po ashtu Kurani dituritë shpirtërore i
simbolizon me det, pra me det i furishëm kuptohen dituritë shpirtërore të Kuranit.
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10. Ditën kur qielli do të gufojë në
mënyrë të tmerrshme (ose kur do të
lëkundet qielli  ose kur retë do të
valojnë).6 

11. Dhe malet do të lëvizin me lëvizje të
tmerrshme.7 

12 .  A të  d i t ë  do  t ë  ndëshkohen
përgënjeshtruesit e vërtetësisë,

13. Që luanin me biseda të kota.

14. Ditën kur do të shtyhen me rrëmbim
në zjarrin e xhehenemit.

15. Dhe do t'u thuhet: Ky është ai zjarr
që ju e mohonit.

16. A, ishte kjo vetëm magji, ose nuk
silleshit me mend?

17. Hyni në të! Për ju është njësoj si të
bëni durim ose të mos bëni durim. Ju po
shpërbleheni vetëm me atë që e merituat
për shkak të veprave tuaja.

18. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të
jenë në xhenete e pranë bekimeve.

19. Të gëzuar për atë që do t'u japë Zoti

6 Fjala Sama (qiell) përdoret edhe për retë.
7 Kjo do të thotë se kur do të shpërndahen dituritë hyjnore, të gjithë njerëzit e mëdhenj do të
zhduken para tyre.
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i tyre dhe Zoti i tyre do t'i shpëtojë nga
ndëshkimi i Zjarrit.

20. Dhe Ai do t'u thotë: Hani dhe pini të
gëzuar, për shkak të veprave tuaja!

21. Atë ditë ata do të jenë të mbështetur
në kolltukë të renditur dhe Ne do t'u
japim për shoqe çupa symëdha e
syzeza.8  

22. Dhe ata që e pranojnë besimin dhe
pasardhësit e tyre i pasojnë në besim,
Ne do t'i mundësojmë që të bashkohen
me pasardhësit e tyre dhe asgjë nuk do
t'u pakësojmë nga veprat e tyre. Secili
njeri është peng i asaj që ka vepruar .

23. Dhe Ne atyre do t'u dhurojmë pemë
të llojllojshme dhe mish, sipas dëshirave
të tyre.

24. Aty ata do t 'ia zgjasin gotën
njëri-tjetrit, dhe aty nuk ka fjalë të kota
e as mëkat. 

25 .  Dhe  a tyr e  do  t 'u  shërbe j në
shërbëtorë  t ë  r inj ,  gjo ja  j anë s i
margaritarë të ruajtur.

26. Dhe duke iu drejtuar njëri-tjetrit do
të pyesin.

8 Jeta pas vdekjes është vetëm një manifestim i kësaj jete dhe shpërblimi e ndëshkimi i botës
vijuese do të jetë vetëm përfytyrim i aksioneve të njeriut. Xheneti e xhehenemi nuk janë botë
materiale, por ato janë vetëm mishërime të fakteve shpirtërore të kësaj jete.
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27. E do të thonë: Ne edhe më parë kur
ishim në mesin e farefiseve tona, i
frikësoheshim Allahut.

28. Por, Allahu na bëri mirënjohje dhe
na shpëtoi prej  dënimit të flakëve
përvëluese.

29. Ne edhe më parë e thërrisnim këtë
Zot. Vërtet, Ai është shumë Mirëbërës
dhe i Mëshirshëm.

30.  Pra ,  vazhdo t i  (o  Profet)  t ' i
këshillosh njerëzit, sepse ti me anë të
mëshirës së Zotit tënd nuk je as falltar e
as i çmendur.

31. A, thonë ata: Ky është një poet dhe
ne jemi duke pritur kohën e shkatërrimit
të tij!.

32. Thuaj: Prisni se edhe unë jam duke
pritur me ju.

33. A, mendja e tyre ua mëson këtë apo
janë një popull rebel?

34. A thonë ata: Ai (Muhammedi) e
trilloi vetë (Kuranin)? Jo, por ata nuk
kanë besim (ndaj diktimit hyjnor).

35. Pra, le të sjellin një ligjërim të tillë,
nëse flasin të vërtetën.9 

�

9 Mosbesimtarët ngrinin akuzën se Profeti i Shenjtë e ka përpiluar prej vetes këtë Kuran, andaj
ata ftohen që të mundohen dhe të përpiqen të sjellin një libër si Kurani.
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36. A, janë të krijuar pa asgjë apo vetë
janë krijues të vetes?

37. A, i krijuan qiejt e tokën? Jo, por ata
s'kanë besim ndaj Krijuesit (Zotit).

38. A i zotërojnë thesaret e Zotit tënd,
apo janë rojtarë të tyre?

39. A kanë ndonjë shkallë me anën e së
cilës përgjojnë fjalët (e Allahut)? Pra,
përgjuesi i tyre le të sjellë ndonjë
argument të prerë (si solli Muhammedi). 

40. A mos Zoti ka vajzat, kurse ju keni
bijtë!

41. A mos kërkon ti ndonjë shpërblim
prej tyre sa që shtypen ata nën barrën e
këtij tagri?

42 .  A mos  zotëro jnë d i j en e  së
padukshmes të cilën e shkruajnë?

43. A mos tentojnë të bëjnë ndonjë
komplot kundër teje? Mirëpo, le ta dinë
ata se ata vetë do të jenë viktima të
komplotit të tyre.

44. A mos kanë ndonjë Zot tjetër pos
Allahut? Allahu është më i Lartë  se ai
që ata i shoqërojnë.

45. Dhe nëse e shohin ndonjë copë (re)

SURE 52                                        AT-TUR                                KAP. 27

983

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G27verlag.qps  22.06.03 18:33 PAGE 983 (1,1)



�� �� S �� �T

�/ Q � 
�#���@

�� �J

���#� , @�

�� � $,# �

U- � ��2����;��4�

��V, ����#

�� � �!� � ���K


�� " �� �
5

� ��L��+#
��I� � �

që u bie nga qielli, ata thonë: Eshtë një
re e dendur!

4 6 .  P r a ,  l ë r i  a t a  d e r i s a  d o  t ë
ba l lafaqohen me di tën e  tyre  t ë
premtuar, kur do të shtangen (nga
frika).

47. Ditën kur dredhia e tyre nuk do t'u
sjellë dobi e as nuk do të ndihmohen.

48. Vërtet, ata që janë mizorë do të kenë
edhe ndëshkime të tjera. Por, shumica e
tyre nuk e kuptojnë.

49. Pra, duro për hir të urdhërit të Zotit
tënd. Vërtet, ti je nën kujdesin Tonë,
dhe duhet që kur të qëndrosh (për
Namaz), lavdëroje Zotin tënd.10 

50. Edhe natën adhuroje Atë dhe ashtu
kur perëndojnë yjet.11 

10 Je nën rojën Tonë
11 Në pjesën e fundit të natës - para agimit.
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l. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Pasha yllin kur bie posht (e paraqes
yllin për dëshmi).1 

3. Se shoku juaj as nuk e ka humbur
rrugën e as nuk u devijua (nga rruga e
drejtë).2 

4. Dhe Ai nuk flet nga dëshira e tij
personale.

5. Ai (Kurani i tij) nuk është tjetër pos
diktimit të Zotit.

6. Atë ia mësoi Zoti i fuqive të mëdha.

7.  Fuqitë  e të cil i t  manifestohen
panderprerë dhe Ai u vendos mbi
Fronin e Vet.

Kjo Sure është zbritur fill pas emigrimit nga Habsha në vitin V të pejgemberllëkut. Bashkë me
Bismillahun ka 63 ajete. Në Sure të mëparshme janë përmendur parashikimet e Biblës dhe
ligjet e Natyrës, kurse në këtë Sure vazhdon e njëjta temë dhe thuhet se H. Muhammediti
s.a.v.s. është njeriu më i dashur dhe më i afër te Zoti prej të gjithë njerëzve të universit, dhe ai
është udhërrëfyes dhe udhëheqës për tërë njerëzimin deri në Ditën e Kiametit. Në fund të Sures
u jepet vërejtja mosbesimtarëve rreth përfundimit të tyre të shëmtuar.
1 Naxhm do të thotë yll, por kur përdoret si emër veçues e nënkupton Plejadën. Sipas disa
dijetarëve kjo referon Profetin e Shenjtë. Mirëpo, kjo referon atë paralajmërim të Profetit të
Shenjtë: Nëse do të shkojë imani nëpër yllin (Plejadë), një njeri nga familja persiane do ta sjellë
prapë në tokë. Këtu është fjala për Masihun e Premtuar, ardhjen e të cilit janë duke e pritur të
gjithë.
2 Idetë dhe principet e paraqitura prej Profetit të Shenjtë janë të vlefshme dhe nuk i devijojnë
njerëzit nga rruga e drejtë.
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8. Kur Ai ishte në Horizontin më të
lartë.3 

9. Mandej ai (Muhammedi) iu afrua
Allahut, e nga ana tjetër edhe Allahu
zbriti poshtë të takohet me të.4 

10. Kështu ata të dy u shndërruan në
formën e diametrit të përbashkët të dy
harqeve, bile edhe më afër.5 

11. Atëherë Allahu ia diktoi robit të Vet
atë që kishte vendosur t'i diktojë. 

12. Zemra6  (e Profetit të Shenjtë) nuk
gënjeu për atë që pa.

13. Pra a grindeni ju rreth asaj që ka
parë ai.

3 Profeti i Shenjtë kishte fituar pikën më të lartë të ngritjes shpirtërore. Po ashtu ajeti do të
thotë se drita e Islamit do të vendoset mbi vendin më të lartë prej nga ajo do ta ndriçojë tërë
botën.
4 Fjala Dalla al-Dalv do të thotë: ai hodhi kovën në pus; ai e nxori kovën prej pusit. Tadalla do
të thotë: ai iu afrua, i dashuri erdhi poshtë (Lane dhe Lissan). Ajeti do të thotë se Profeti i
Shenjtë iu afrua Allahut dhe Allahu iu afrua atij. Po ashtu ky ajet tregon qartë se Miraxhi i
Profetit të Shenjtë u bë dy herë. Një herë në formë të Danait, kurse herën tjetër në formë të
Tadallait.
5 Ajeti do të thotë se Profeti i Shenjtë vazhdoi ta fitojë ngritjen më të lartë shpirtërore dhe u
mundua t'i afrohej Allahut. Proverbi i përdorur në këtë ajet është një kostum i vjetër i arbëve,
sipas të cilit dy persona kur lidheshin në mes të tyre me marrëdhënie miqësore, ata i bashkonin
harqet e tyre në mënyrë që ata dukeshin një. Kjo do të thotë se Profeti i Shenjtë iu afrua aq
shumë Allahut sa që u bënë një. Këtu është fjalë për Miraxhin e Profetit të Shenjtë, kurse në
Sure Beni Israel ishte fjala për Isranë e tij.
6 Ky ajet evidenton fuqishëm se Miraxhi ishte një ndodhi me karakter shpirtëror e jo fizik.
Zemra e Hazret Muhammedit s.a.v.s. nuk gënjen  tregon qartë se fjala është për një vizion.
Përndryshe, Allahu do të thoshte se syri i tij nuk gënjen. Përveç kësaj, edhe bashkëshortja e
Muhammedit s.a.v.s. dëshmon se ai ishte duke fjetur kur e pa Miraxhin. Shikoni Sahi Buhari!
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14. Kurse ai e kishte parë në një gjendje
tjetër.

15. Afër sidratul Muntaha.7 

16. Aty afër është edhe xheneti  i
përhershem.

17. (E pa atë vizion) Kur e mbuloi
Sidrën ai që e mbulon në kohë të tilla -
manifestimi Hyjnor.

18. Shikimi (i Muhammedit) nuk u
devijua e as nuk tejkaloi.

19. Ai (Muhammedi), vërtet,  pa një
Shenjë të madhe nga Shenjat më të
mëdha të Zotit të vet.

20. Pra, a i keni parë Latin dhe Uzain,

21. Dhe të tretin Manatin - Zota të tjerë.

22. Qysh! A mendoni se bijtë janë
tuajët, dhe të Zotit janë femrat!

23. Kjo, me të vërtetë, është një ndarje e
padrejtë.

24. Këta (që i adhuroni) janë vetëm disa
emra që ju dhe të parët tuaj i emërtuat.
Allahu nuk ka zbritur për ta ndonjë
autorizim. Por ata (idhujtarët) nuk

7 Sidra është një bimë mjekësore. Kjo do të thotë se Profetit Muhammed i është dhënë ai
mësim që nuk kalbet dhe që është ilaç për të gjitha sëmundjet fizike, morale e shpirtërore.
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ndjekin tjetër përveç hamendjes dhe
epsheve të tyre personale, megjithëqë u
erdhi udhëzimi prej Zotit të tyre.

25. A mund të fitojë njeriu gjithçka që
dëshiron ai?

26. Jo, por vetëm Allahut i takon
Ahireti (mbarimi i çdo gjëje) dhe nisma
(e saj). 

2 7 .  E ,  s a  e n g j ë j  k a  n ë  q i e j ,
ndërmjetësimi i të cilëve nuk i sjell dobi
askujt, po vetëm atëherë kur Allahu i
jep leje atij që do Ai dhe që e dashuron.

28. Ata që nuk e besojnë Ahiretin, i
pagëzojnë engjëjt me emra femrash.

29. Ndërsa ata s'kanë dije lidhur me
këtë. Ata nuk ndjekin tjetër përveç
hamendjes, kurse hamendja nuk sjell
dobi kundër së vërtetës.

30. Andej, largohu ti prej atij i cili i
shmanget Kuranit dhe që nuk do tjetër,
vetëm jetën e kësaj bote!

31. Kjo është kulmi i diturisë së tyre.
Vërtet, Zoti yt e njeh mirë atë që
largohet nga rruga e Tij, dhe Ai e njeh
mirë edhe atë që është në rrugën e
drejtë.

32. Dhe Allahut i takon gjithçka që

�

�
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ekzis ton në qiej  e  në toke.  Ai  i
shpërblen ata që bëjnë vepra të këqija
(me të keqen) dhe i shpërblen ata që
bëjnë vepra të mira (me të mirën) -

33. Dhe që përpiqen të ruhen prej
mëkateve të mëdha e prej veprave të
turpshme, pos gabimeve të vogla (pas të
cilave pendohen).8  Vërtet, Zoti yt fal
shumë. Ai ju njeh mirë qysh prej asaj
kohe kur ju krijoi nga toka dhe kur ishit
të fshehur në barqet e nënave tuaja. Pra,
mos e konsideroni veten të pastër, Ai e
di mirë se kush është më i ruajtur (dhe
më i dëlirë).

34. A ke menduar rreth atij personi që u
zmbrap (prej fesë)-

35. Që dha pak (në rrugën e Allahut)
dhe pastaj e ndërpreu?

3 6 .  A  mo s  zo t ë r o n  d i j e n  e  s ë
padukshmes dhe në bazë të së cilës e
sheh vetë përfundimin e tij? 

37. A nuk u informua rreth asaj që është
në librat e Musait.

38. Dhe të Ibrahimit besnik?9 

39. Se askush nuk do të bartë barrën e
tjetrit.

�

8 Fjala është për ato mëkate e gabime që bëhen pa qëllim.
9 Ai që plotësoi besnikërisht urdhërat hyjnore.
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40. Dhe se njeriut nuk do t'i takojë asgjë
tjetër përveç fryteve të përpjekjeve të tij.

41. Dhe se njeriu do ta shohë rezultatin
e përpjekjeve të veta,

42. Dhe do të shpërblehet plotësisht,

43. Dhe se Gjykimi final është në dorën
e Zotit tënd.10 

44. Dhe se Ai (Zoti) i bën njerëzit të
qeshin dhe i bën ata të qajnë.

45. Dhe se është Ai që jep vdekje dhe
jep jetë.

46. Dhe se është Ai që krijoi çifte -
mashkull e femër,

47. Prej një pike sperme që hidhet në
mitër,

48. Dhe se Atij i takon të ringjallë herën
tjetër,

49. Dhe se është Ai që e pasuron dhe e
varfëron (njeriun).

50. Dhe se Ai është Zoti i yllit Shira,11 

51. Dhe se Ai së pari e shkatërroi
popullin e Adit,

10 Tërë sistemi i shkakut e i efektit përfundon te Zoti.
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52. Dhe popullin e Thamudit kështu që
dënimi nuk la gjë,

53. Dhe para tyre edhe popullin e Nuhit,
ata ishin mizorë dhe rebelë 

54. Dhe i përmbyti qytete të rrënuara të
Lutit,

55. Dhe ata i përfshiu ajo që përfshin
(ndëshkimi)

56. Pra lidhur me cilat e cilat bekime të
Zotit tënd, ti o njeri,  do të grindesh? 

57 .  Ky (Muhammedi )  ë sh të  n j ë
alarmues si alarmuesit e mëparshëm.

58. Çasti i gjykimit u afrua.12 

59. Askush, pos Alluhut, s'mund ta
pengojë.

60. A po çuditeni ju për këtë deklaratë?

61. E po qeshni dhe nuk po qani?

62. Dhe rrini të shkujdesur!

63. Pra, i bëni sexhde Allahut dhe
adhurojeni Atë.

11 Arabët e adhuronin yllin-Sirius, sepse e konsideronin si burimin më të madh të mirësisë e të
fatkeqësisë së tyre.
12 Azifa do të thotë: Çasti i Gjykimit, Kiameti, ndodhi e rëndë dhe vdekje (Lane)

SURE 53                                        AN-NAXHM                                KAP. 27

991

� �

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G27verlag.qps  22.06.03 18:33 PAGE 991 (1,1)



����������

�����

��	�� ��� ���

� ���� �� ��������


�!

� #��� � ����������'

�"

���E�Q � ���)#

��#�

��������$�

1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Momenti (i katastrofës së Arabisë)
është afruar dhe hëna u ça (në dysh).1 

3. Po ata kur shohin ndonjë shenjë,
zbrapsen dhe thonë: Kjo është një magji
e rrjedhshme.

4. Dhe ata përgënjeshtruan vërtetësinë
dhe ndoqën dëshirat e veta (dhe u
ngutën). Mirëpo çdo çështje ka një kohë
të caktuar.

5. Dhe atyre u erdhën aso lajmesh (të
popujve të mëparshëm) ku ka shumë
vërejtje,

6.  Po ashtu edhe mësime ur tësie
impresive, mirëpo vërejtjet nuk u sollën
kurrfarë dobie.

992

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 56 ajete. Në këtë Sure alarmohen
mosbesimtarët se koha e gjykimit është afruar. Në shtatë Sure të mëparshme përmenden
dogmat fundamentale të Islamit: Tohidi (Allahu është Një), ekzistenca e Zotit, ringjallja pas
vdekjes, dhe është vërtetuar zbritja e Vahit, sipas ligjeve të Natyrës, të instinktit njerëzor dhe
duke i përmendur jetëshkrimet e profetëve të mëparshëm.
1 Sipas arabëve hëna ishte simbol i pushtetit. Edhe jehuditë kanë pasur këtë besim. Thuhet se
Hazrat Sefia që ishte bija e një sundimtari jehud e më vonë u bë grua e Profetit të Shenjtë, pa
në ëndërr se hëna ra në prehrin e saj. Nëna e saj duke e interpretuar këtë ëndërr, i tha se ti do të
martohesh me mbretin e kohës. Pra, fjalët është çarë hëna tregojnë se momenti i shkatërrimit të
Arabisë u afrua dhe u rrënua pushteti i Arabisë. Mund ta pranojmë faktin që të ketë shfaqur një
mrekulli të tillë që hëna u nda më dysh, dhe shumë njerëz  e panë këtë mrekulli.
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7. Pra, largohu prej tyre dhe prit për
ditën kur thirrësi do t'i thërrasë për një
gjë të papëlqyeshme (te ndëshkimi).

8. Kur sytë e tyre do të jenë të përulur
dhe ata do të dalin prej varreve si
karkaleca të shpërndarë,

9. Duke vrapuar drejt thirrësit, dhe
mosbesimtarët do të thonë: Kjo është
një ditë e rëndë. 

10. Po edhe më parë populli i Nuhit e
përgënjeshtroi vërtetësinë dhe robin
Tonë (Nuhin) dhe tha: Ky është  një
njeri i çmendur dhe i mallkuar (prej
idhujve tanë).

11. Pra, ai e luti Zotin e vet: Unë jam i
mundur, prandaj më ndihmo!  

12. Atëherë, Ne me anë të një shiu të
vrullshëm i hapëm dyert e qiellit  

13. Dhe e zbërthyem tokën me burime
uji, pra dy ujëra - uji i shiut dhe ai i
tokës- u bashkuan për një qëllim të
caktuar.

14. Dhe Ne e bartëm Nuhin në Arkën e
ndërtuar prej dërrasash dhe gozhdat.

15. Që lundronte nën mbikëqyrjen
Tonë. Ky ishte shpërblim i atij i cili u
përgënjeshtrua.
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16. Dhe këtë ngjarje Ne e lamë si një
Shenjë për gjenerata vijuese, mirëpo a
ka njeri që e pranon këshillën?

17. Vëreni! Sa i  tmerrshëm ishte
ndëshkimi Im dhe sa i vërtetë ishte
kërcënimi Im !

18. Pa dyshim, për hir të këshillës, Ne e
kemi bërë Kuranin të lehtë. Pra, a ka
njeri që e pranon këshillën?

1 9 .  P o  e d h e  p o p u l l i  i  A d i t  e
përgënjeshtroi vërtetësinë. Pra, vëreni,
sa i tmerrshëm ishte ndëshkimi Im dhe
sa i vërtetë ishte kërcënimi Im?

20. Ne dërguam kundër tyre një erë të
tërbuar në një ditë të kobshme. 

21. I shkulte njerëzit sikur të ishin
trungje hurmash të shkulura.

22. Vëreni! Sa i  temrrshëm ishte
ndëshkimi Im dhe sa i vërtetë ishte
kërcënimi Im?

23. Pa dyshim, për hir të këshillës, Ne e
kemi bërë Kuranin të lehtë. Pra, a ka
njeri që e pranon këshillën?

24 .  Edh e  popu l l i  i  T h amud i t  i
përgënjeshtroi alarmuesit.

25. Ata thanë : Qysh, a mund të ndjekim
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një njeri që doli nga mesi ynë? Në këtë
rast ne, pa dyshim, do të jemi në një
gabim të dukshëm dhe do të vuajmë nga
çmenduria.

26. A vetëm atij nga mesi ynë i është
zbritur diktimi? Jo, por ai është një
gënjeshtar mburravec.

27. Mirëpo, ata nesër do të kuptojnë se
kush është gënjeshtar dhe mburravec? 

28. Ne atyre do t'ua dërgojmë deven si
sprovë, dhe ti (o Salih) vetëm vështro
dhe ki durim.

29. Dhe lajmëroji ata se uji është i ndarë
(sipas kohës) për të e për ju; secili
(grup) për të pirë ujë duhet të paraqitet
në rendin e vet.

30. Por, ata e thirrën parinë e tyre dhe ai
erdhi dhe i këputi këmbët e saj.

31. Vëreni ! Sa i tmerrshëm ishte
ndëshkimi Im dhe sa i vërtetë ishte
kërcënimi Im?

32. Ne kemi dërguar kundër tyre një
ndëshkim dhe ata u bënë si sana në
vathë.

33. Pa dyshim, për hir të këshillës, Ne e
kemi bërë Kuranin të lehtë. Pra,  a ka
njeri që e pranon këshillën?
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34. Po ashtu edhe populli i Lutit i
përgënjeshtroi alarmuesit (Profetë).

35. Ne atyre u lëshuam një erë që solli
gurë mbi ta dhe i shkatërroi të gjithë
ata, pos familjes së Lutit, të cilën Ne e
shpëtuam në kohën e agimit.

36. Kjo ishte një mirësi nga ana Jonë.
Kështu Ne e  shpërblejmë atë  që
falenderon.

37. Pa dyshim, Luti i pat alarmuar ata
r re th  dënimi t  Tonë ,  mi rëpo a t a
fjaloseshin me alarmuesit Tanë.

38. Dhe ata tentuan ta nxisin atë kundër
mysafirëve të tij. Pra, Ne ua verbuam
sytë atyre dhe u thamë: Shijojeni
ndëshkimin Tim dhe alarmimin Tim!

39.  E  herët  në mëngjes  u  e rdhi
ndëshkimi i qëndrueshëm.

40. Pra, shijojeni ndëshkimin Tim dhe
alarmimin Tim!

41. Pa dyshim, për hir të këshillës, Ne e
kemi bërë Kuranin të lehtë. Pra, a ka
njeri që e pranon këshillën?

42. Po edhe te populli i Faraonit patën
ardhur alarmuesit.

43. Mirëpo, ata i përgënjeshtruan të
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gjitha Shenjat Tona, prandaj Ne i zëmë
ata  me n j ë  ndëshkim,  s i  zë  n j ë
ngadhënjyes dhe një fuqiplotë.

44. A, mosbesimtarët e kohës suaj janë
më të vlefshëm se të parët tuaj, ose për
lirimin tuaj a keni ndonjë garanci në
skriptat e mëparshëm?2 

45. A, mos thonë: Ne jemi një rrëmet
hakmarrës.

46. Por ky rrëmet do të pësojë disfatë
dhe do të kthehet mbrapa.3 

47. Por u është premtuar Ora (e
Revolucionit) dhe ajo Orë (Çast) do të
jetë edhe më  e rëndë dhe më e hidhur.

48. Vërtet,  fajtorët do të jenë në
shkatërrim dhe në gjendje çmendurie.

49. Ditën kur do të tërhiqen zvarrë në
zjarr bashkë me paritë e tyre dhe do t'u
thuhe t :  Sh i j o j en i  ndëshkimin  e
xhehenemit!4 

50. Vërtet, Ne e krijuam çdo gjë sipas
një mase të caktuar.
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2 Ajeti u tërheq vërejtje paganëve kurejshë, duke ua përmendur përfundimin e tmerrshëm të
popujve të Nuhit, të Hudit, të Lutit etj. Dhe kjo vërejtje vlen deri në ditën e fundit të botës.
3 Profecia e luftës së Ahzabit, që është një shenjë madhështore për vërtetësinë e Islamit.
4 Disfata e mosbesimtarëve në Ditën e Badrit qe një fatkeqësi e madhe për kurejshët
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51. Dhe urdhëri ynë plotësohet sa çel e
mbyll sytë.

52. Pa dyshim, Ne i shkatërruam më
parë edhe ata popuj  që kanë pasur të
njëjtat sjellje siç keni ju, pra, a ka njeri
që e pranon këshillën?

53. Dhe çdo vepër që e bëjnë, shënohet
në libra (dosje).5 

54. Dhe çdo vepër, qoftë e vogël ose e
madhe, është shënuar.

55. Vërtet, bamirësit do të jenë në mes
të kopshteve e të bekimeve.6 

56. Në një vend të amshueshëm e të
ndershëm pranë Mbretit të Plotfuqishëm
(Allahu).
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5 Vepra më e vogël e njeriut, qoftë e mirë ose e keqe, sjell rezultatin sipas ligjit të natyrës.
6 Fjala nahar, pos kuptimit të parë lumë a rrëke, ka edhe kuptimin e dritës (Akreb).
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ai është Zoti i Mëshirshëm, 

3. I cili ia mësoi Kuranin.

4. Ai e krijoi njeriun,1 

5. Dhe ia mësoi të folurit.

6. Dielli dhe hëna po udhëtojnë sipas
një llogarie të caktuar.

7. Edhe bimët (fidane) dhe lisat i
përulen Allahut.2 

8. Ai e ngriti qiellin dhe rregulloi
kriterin e të maturit.3 

999

Kjo Sure është zbritur në fazën e parë të Mekkës. Bashkë me Bismillahun ka 79 ajete. Po ashtu
edhe në këtë Sure, si në Sure të mëparshme, përmendet ekzistenca e Zotit, atributet e Tij,
ringjallja pas vdekjes, Vahi, Ilham dhe nevoja e zbritjes së Kuranit. Veçanërisht përmendet
atributi i Tij Rahmaniet që është bërë shkak për krijimin e universit. Allahu siç i ka krijuar
mjete të ndryshme për jetën materiale të njeriut, ashtu i ka krijuar bekime të Vahit dhe të
Ilhamit dhe krijoi një vazhdimësi të profetëve dhe të të dërguarëve. Ata që do t'i çmojnë dhe do
t'i vlerësojnë bekimet e Zotit të Mëshirshëm, do të kenë shpërblime të mëdha të Xhenetit në
këtë botë dhe në botën e Ahiretit, kurse ata që do t'i mohojnë dhe do t'i nënçmojnë, do të
privohen nga të mirat e kësaj bote dhe të Ahiretit.
1 Fjala njeri, pos kuptimit të saj të përgjithshëm, nënkupton njeriun perfekt, Profetin e Shenjtë,
i cili është i pajisur me të gjitha virtytet e larta.
2 Ajeti lexohet bashkë me ajetin e kaluar dhe tregon se planetet e mëdha qiellore dhe bimë të
imëta tokësore po funksionojnë sipas ligjit natyror dhe e kryejnë detyrën e tyre.
3 Allahu ka paraqitur disa ligje që e rregullojnë tërë universin.
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9. Që te mos kaloni kufirin në të
maturit.4 

10. Pra, peshoni me drejtësi dhe mos
lini mangut në peshojë.

11. Ai e krijoi tokën në dobi të të gjithë
krijesave.

12. Në të ka pemë të llojllojshme dhe
hurma të mbështjella.

13. Edhe drithi me kashtën e tij dhe lule
aromatike (livandë).

14. Pra, tregoni (o ju njerëz e xhinë)
cilën e cilën prej të mirave të Zotit tuaj
do ta mohoni ju.5 

15. Ai (Zoti) e krijoi njeriun nga balta
kumbonjëse, si enë balte e pjekur.6 

16. Dhe Ai i krijoi xhinët7  nga flaka e
zjarrit.
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4 Njeriu këshillohet që ta mbajë drejtësinë e barazinë ndërmjet njerëzve dhe ai duhet t'i japë
secilit të drejtat e tij.
5 Fjala është për njerëzit e për xhinët, ose për besimtarët e mosbesimtarët, apo për liderët e për
ndjekësit e tyre, apo për pasanikët e për të varfërit, apo për njerëzit e racës së bardhë e për ata të
racës së zezë.
6 Pasi u përmend krijimi i planeteve qiellore dhe i tokës, ajeti flet rreth krijimit të njeriut. Sipas
Kuranit njeriu është krijuar prej salsal-it (baltë kumbonjëse). Kjo tregon se njeriu ka aftësinë e
të folurit ashtu si kumbon ena e krijuar nga balta. Ajeti do të thotë se njeriu është ajo qenie e
vetme që ka aftësi ta pranojë thirrjen Hyjnore.
7 Fjala xhin përdoret për dy grupe: Buzhva dhe proletariat; kapitalistët dhe socialistët. Këtu
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17. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni ju?

18. Ai është Zoti i dy lindjeve dhe Zoti i
dy perëndimeve.8 

19. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni ju? 

20. Ai do t'i bashkojë dy dete,9  kështu
që një  ditë do të bashkohen. 

21. Ndërmjet tyre tani për tani është një
pengesë për shkak të së cilës ato s'mund
të bashkohen.
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është fjala për liderët e këtyre grupeve. Xhin dhe Ins tregojnë dy ndarje të njerëzve. Ata
dëshirojnë t'i kalojnë kufijtë e qiejve. Allahu xh.sh. thotë se një dëshirë e tillë nuk është e
realizueshme. Zjarri do t'ju djegë dhe nuk do të jeni në gjendje t'i kaloni kufijtë e qiejve. Allahu
nuk tha se nuk mund t'i tejkaloni kufijtë e tokës, sepse kufijtë e tokës janë të kufishëm. Nëse
njeriu do të arrijë në qiellin e parë, atij i duhen 20 miliarda vjet me shpejtësi të rrymës
elektrike. Mirëpo, gjatë kësaj kohe edhe gjithësia do të zgjerohet, sepse Allahu xh.sh. thotë se
Ne jemi duke e zgjeruar universin. Pra, një gjë e tillë nuk është e mundur.
8 Kjo tregon se bota është e rrumbullakët, andaj ka dy lindje e dy perëndime-Lindja e afërt dhe
ajo e Largët dhe Evropa e Amerika. Ajeti do të thotë se drita e Kuranit do ndriçojë së pari
Lindjen e mandej Perëndimin.
9 Dy dete referojnë Detin e Kuq dhe Detin e Bardhë, ose Atlantikun dhe Pasefikun. Ajeti e
mban me vete një profeci që u plotësua me ndërtimin e kanalit Suez dhe Panama-i pari lidh dy
detet e para, ndërsa i dyti dy detet e fundit. Në këtë ajet ka pasur dy profeci të mëdha që u
plotësuan në kohën tonë. Dy Oqeane që janë ndarë njëri me tjetrin, por një ditë do të
bashkohen. Me anë të Kanalit Panama janë bashkuar dy Oqeane, Atlantiku dhe Oqeani
Paqesor. Po ashtu janë bashkuar Deti i Kuq  me Detin Mesdhe, me anë të Kanalit Suez. Shiko,
si Profeti Hazret Muhammedi s.a.v. bëri një profeci që u plotësua në këtë kohë. E tërë kjo Sure
Al-Rahman është një argument i fuqishëm i ekzistencës së Zotit, i vërtetimit të Islamit e të H.
Muhammedit s.a.v. 
Çudi, një det është i ëmbël, kurse një është i idhët e i kripur, por peshku i këtij deti është i
ëmbël si është peshku i liqenit. Kjo është fuqia e Zotit. Sa Krijues i mrekullueshëm është Ai!
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22. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

23. Prej atyre të dy deteve nxirren
margaritarë dhe merxhanë.

24. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

25 Dhe Atij i takojnë barkat e anijet e
mëdha që lundrojnë si malet.10 

26. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

27. Çdo gjë që ekziston në tokë, është e
zhdukshme (e vdekshme).

28. E do të mbetet përgjithmonë vetëm
Zoti yt që është i Madhëruar dhe i
Nderuar.

29. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

30. Çdo gjë që ekziston në qiej e në
tokë e lut Atë. Ai çdo ditë paraqitet në
një formë të re.11 

31. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?
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10 Ajeti flet rreth progresit dhe përparimit të popujve të Perëndimit.
11 Kjo do të thotë se atributet e Zoti janë të pakufishme e të pandryshueshme. Ai nuk pëson
ndryshime, por atributet e Tij marrin forma të ndryshme, sipas veprave të njeriut.
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32. Ne së shpejti do të angazhohemi për
ju  (do t ' j u  dre j tohemi) ,  o  j u  dy
superfuqi!12

 
33. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

34. O turmë e xhinëve13  dhe e njerëzve,
nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve
të qiejve e të tokës,14  dilni pra, po,
mbani mend, ju s'mund të dilni veçse
me  argument.15 

35. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

36. Do të derdhen mbi ju flakët zjarri16

dhe një lloj tymi, dhe ju nuk do të keni
mundësi të mbroheni.17 

37. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

38. Dhe kur do të çahet qielli dhe do të
bëhet i kuq si lëkura e kuqe.18 
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12 Amerikë dhe Bashkimi Sovjetik.
13 Nga Xhinë e Insë kuptohen pasanikët e të varfërit ose kapitalistët e proletariatët.
14 Ata s'mund të arrijnë në qiell, por vetëm deri te ndonjë planet që shihet nga toka.
15 Kjo do të thotë se ata s'kanë mundësi e as fuqi ta kundërshtojnë mësimin qiellor dhe ta 
zhdukin atë.
16 Fjala është për rreze kozmike.
17 Bomba atomike etj.
18 Fjala është për luftën nukleare.
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39. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

40. Atë ditë nuk do të pyetet rreth
mëkateve të tij as njeriu e as xhini.19 

41. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

42. Fajtorët do të njihen me anë të
tipareve të fytyrave të tyre, andaj me
rrëmbim do të kapen nga balluket dhe
nga këmbët e tyre.

43. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

44. Dhe atyre do t'u thuhet: Ky është
xhehenemi, të cilin e mohonin fajtorët. 

45. Ata (kur do të hyjnë në të) do të
sillen vërdallë në mes të tij dhe të ujit të
valuar.20 

46. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

47. Dhe për atë, i cili frikësohet nga
madhështia e Zotit të vet, ka dy xhenete
(në këtë botë e në Ahiret).21 
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19 Ajo do të jetë dita e ndëshkimit e jo e gjykimit.
20 Fuqitë e mëdha do të rrethohen me probleme e me fatkeqësi.
21 Dy kopshte nënkuptojnë: a) paqen e qetësinë mendore e shpirtërore dhe b) qetësinë e paqen
e mjedisit.
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48. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

49. Ato xhenete do të jenë me degë
shumë të dendura.

50. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

51. Në të dyja do të rrjedhin dy
burime.22 

52. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

53. Në to do të jenë çifte prej të gjitha
llojeve të pemëve.23 

54. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

55. Banorët e atyre xheneteve do të jenë
të mbështetur në kolltukë që kanë
mbulesa prej mëndafshit. Dhe pemët e
pjekura të atyre dy xheneteve do të jenë
të kapshme. 

56. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

57. Aty ka virgjëresha24  të pastra me
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22 Dy burime nënkuptojnë a) Hakul Ibad- të drejtat e njerëzve, dhe b) Hakul Allah- të drejtat e
Zotit.
23 Janë frute shpirtërore.
24 Mund të jenë gratë e kësaj bote, të cilave do t'u jepet më shumë bukuri.

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G27verlag.qps  22.06.03 18:34 PAGE 1005 (1,1)



�� � �i��,�

�� �V W �����


��� � ��� � �����

� �V W �����


���>������������

> �V W �����


�?� r �� ��

@� �V W �����


sA� ��

B� �V W �����


�ltuC�

D �V W �����


shikime të përulura. Ato nuk i ka prekur
askush, as prej njerëzve e as prej
xhinëve. 

58. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?  

59.  Ato janë s ikurse rubina dhe
xhevahiri. 

60. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

61. A mund të jetë shpërblimi i së mirës
diçka tjetër pos së mirës?

62. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

63. Dhe pos këtyre do të jenë edhe dy
xhenete.

64. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

65. Me ngjyrë të gjelber të mbyllët.

66. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

67. Aty do të jenë dy burime që rrjedhin
furishëm.

68. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

SURE 55                                        AR-RAHMAN                                KAP. 27
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69. Aty në të dyja ka pemë edhe hurma
e shegë.

70. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

71. Aty do të jenë virgjëresha të
ndershme e të bukura.

72. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

73. Gra me sy të bukura e të zeza të
vendosura në çadra.

74. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

75. Ato nuk i ka prekur më parë askush
as prej njerëzve e as prej xhinëve.

76. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

77. Aty do të rrinë (banorët e xhenetit)
të mbështetur në kolltukë të shtruar, mbi
qilime të gjelberta e të bukura.

78. Pra, tregoni se cilën e cilën prej të
mirave të Zotit tuaj do ta mohoni?

79. I bekuar është emri i Zotit tënd- Zoti
i Madhëruar dhe i Ndershëm.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Kur do të vijë çasti i pashmangshëm
(Kiameti)!1 

3. Nuk ka kush që do të mund ta
përgënjeshtrojë atë.

4. Ai do t'i ulë disa (do t'i poshtërojë),
kurse disa do t'i lartësojë.2 

5. Kur toka do të tundet me dridhje të
forta.

6. E malet do të bëhen copë-copë.

7. Do të bëhen si grimcat e pluhurit të
shpërndara në ajër,

8. Dhe ju do të jeni të ndarë në tri
grupe-

1008

�

Kjo Sure është zbritur në fazën e parë të Mekkës. Bashkë me Bismillahun ka 97 ajete. Në Sure
të mëparshme janë përmendur tri grupe njerëzish: Të afërmit e Zotit, besimtarët dhe
mosbesimtarët. Në këtë Sure përmenden hollësisht këto tri grupe. Përveç kësaj, duke e
shpjeguar temën e ringjalljes pas vdekjes dhe zbritjen e Vahit, hudhet poshtë idhujtaria. Në
këtë Sure dhe në gjashtë Sure të mëparshme janë përmendur disa parashikime rreth
ardhëmërisë së Islamit, të cilat u plotësuan më vonë.
1 Kiameti, zhdukja e idhujtarisë nga Arabia dhe Rilindja fetare.
2 Fjala është për një revolucion të madh që do të bëhet në jetën e njerëzve. Jobesimtarët do të
mposhten dhe besimtarët do të ngadhënjejnë.
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9. E ata të djathtit - dhe çfarë di ti se
kush janë ata?

10. Dhe ata të majtit - dhe çfarë di ti se
kush janë ata?

11. Dhe një grup bamirësish që do të
rrinë përpara të gjithëve.

12. Ata do të jenë afër Zotit.

13. Do të jenë në xhenetet e bekimit. 

14. Një grup i madh (shumë) prej
besimtarëve të parë,

15. Ndërsa një grup i vogël (pak) prej të
mëvonshëmve.

16. Do të vendosen në kanapet e
qëndisura me ar,

17. Të mbështetur në to e të ulur
përballë njëri-tjetrit. 

18. Atyre do t'u shërbejnë djelmosha të
dëlirë,

19. Me kupa qelqi, me shtëmba dhe me
gota të mbushura prej burimeve të
rrjedhshme.

20. Duke i pirë ato (kupa) ata as nuk do
të dehen e as nuk do të flasin kot.

SURE 56                                        AL-VAKIA                                KAP. 27
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21. Dhe u jepen pemë sipas dëshirës së
tyre.

22. Edhe mish të atyre shpezëve, të cilat
i duan ata.

23. Dhe aty do të jenë virgjëresha
symëdha

24. Si margritarë shumë mirë të ruajtur
e të fshehur. 

25. Do t'u jepen (banorëve të xhenetit),
si shpërblim i veprave të tyre.

26. Aty nuk do të dëgjojnë fjalë të kota
e  as fjalë mëkati. 

27. Pos përshëndetjes - selam pas
selami.

28. E përsa u përket atyre të djathtëve -
çfarë di ti për ata të djathtit?

29. Ata do të jenë nën hijen e pemëve
sidra (pa gjemba)-

30. Në kopshte të bananeve palë-palë.

31. Dhe nën hijen e zgjatur-

32. Pranë ujit të rrjedhshëm.

33. Dhe në mes të pemëve  të shumta,
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34. Që as nuk sosen e as nuk do të jenë
të ndaluara.

35. Mbi kolltukët e shtruar lart. (Ata do
të kenë bashkëshorte fisnike).

36. Vërtet, Ne i krijuam ato në një
krijesë të bukur

37. Dhe i kemi bërë virgjëresha të
pashoqe,

38. Shumë të dashura e të një moshe
(për burrat e vet)

39. (Të krijuara) Për ata të djathtit.

40. Njerëz të tillë do të jenë shumë nga
besimtarët e parë

4 1 .  P o  a s h t u   s h u m ë  n d ë r  t ë
mëvonshmit. 

42. E ata të majtit - çfarë di ti se kush
janë ata?

43. Ata do të vendosen në mes të
erërave përcëllonjëse dhe të ujit të
përvëluar. 

44. Dhe nën hijen e tymit.

45. (Ajo hije) As nuk do të jetë e ftohtë
e as e këndshme.
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46. Ata para kësaj jetonin në komoditet
(në këtë botë)

47. Dhe insistonin të bënin mëkate të
mëdha.

48. Dhe thoshin: Qysh, pasi të vdesim
dhe të bëhemi pluhur dhe eshtra të
kalbura, a do të ringjallemi?3 

49. Dhe etërit tanë të hershëm?

50. Thuaj: Po, edhe të parët dhe ata të
mëvonshmit. 

51. Pa tjetër do të tubohen të gjithë në
një ditë të caktuar.

52.  Pastaj ,  ju ,  O të  humbur dhe
përgënjeshtruesit e vërtetësisë,

53. Do të ushqeheni nga pema e
zekumit (kaktusit).

54. Keni për t'i mbushur me të barqet
tuaja.

55. E pas do të pini ujë të valuar,

56. Si pinë devet shumë të etshme.

57. Kjo do të jetë gostia e tyre në Ditën
e Gjykimit.
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3 Mohimi i kiametit dhe i Ditës së gjykimit është rrënja e të gjitha mëkateve dhe e krimeve në
botë.
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58. Ne ju kemi krijuar juve, përse, pra,
nuk e pranoni  të  vërtetën (se ka
ringjallje)?

59. Tregoni realitetin e asaj sperme që e
derdhni në mitrën e gruas?

60. A ju e krijoni atë, apo jemi Ne që e
krijojmë?

61. Ne e kemi vendosur rrjedhën e
vdekjes në mesin tuaj dhe Ne nuk mund
të pengohemi.

62. Duke e shndërruar trajtën tuaj të
pranishme dhe do t'ju ngremë në atë
formë që nuk e dini ju.4 

63. Dhe ju, me siguri, e keni kuptuar
krij imin e parë, përse, pra, nuk e
pranoni këshillën?

64. A, nuk e shihni atë që e mbillni ju?

65. A, jeni ju që e mbini, apo jemi Ne
që e mbijmë?

66. Po të dëshironim Ne, do ta kishim
bërë sanë të djegur e mandej do të
flisnit se-

67. Ne, me të vërtetë, u falimentuam.
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4 Kjo do të thotë se njeriut pas vdekjes do t'i jepet një trup tjetër, dhe se jeta e tij nuk merr fund
me vdekjen e tij, por ajo vazhdon edhe pas vdekjes.
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68. Jo, por ne u privuam tërësisht nga
fryti i përpjekjeve tona.

69. A keni menduar rreth ujit që pini ju.

70. A ju e keni lëshuar atë prej reve, apo
jemi Ne që e lëshojmë? 

71. Po të dëshironim Ne, do ta kishim
bërë  të  h idhur ,  pë rse ,  p r a ,  nuk
falenderoni?

72. Tregoni rreth zjarrit që e ndizni ju!5 

73. A ju e krijoni drurin (flakën) e tij,
ose jemi Ne që e krijojmë?

74. Ne e kemi bërë atë një mjet këshille
dhe dobi për udhëtarët.

75. Pra, glorifikoje emrin e Zotit tënd të
Madhërishëm.

76. Pra, unë me të vërtetë e paraqes për
dëshmi thyerjen e yjeve,6 

77. Dhe, pa dyshim kjo është një
dëshmi e madhe, nëse e kuptoni ju.
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5 Zjarri luan një rol mjaft të rëndësishëm në jetën e njeriut. Pa dyshim, jeta e tij varet prej
zjarrit. Ajeti tregon se druri i lagshët s'digjet kollaj, por Allahu bën që të thahet ai dhe të digjet
mirë. Kështu është puna me popuj të ndryshëm. Në një kohë disa popuj janë të fuqishëm dhe të
përparuar, kurse në një kohë tjetër ata zhduken e shkatërrohen.
6 Kjo është një profeci se në kohën e ardhjes së Masihut të Premtuar do të bienë shumë yje, si
ngjau me ardhjen e Profetit të Shenjtë.
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78. Ky është me të vërtetë Kurani i
madhëruar.

79. Në një Libër të ruajtur mirë.7

80. Atë nuk e prek (kupton) kush, pos
atyre që janë të dëlirë. 

81. Është zbritur prej Zotit të botërave.

82. A do të silleni ndaj këtij ligjërimi
(Kurani) me hipokrizi?

83. Dhe siguroni furnizimin tuaj në
bazë të kësaj që e përgënjeshtroni.

84. Përse, pra, kur shpirti arriti në fyt
(vjen vdekja),

85. Ju në atë moment keni filluar të
sh i h n i  n ë  t ë  ka t ë r  a në t  ( q ë  t ë
shpëtoheni).

86. Dhe Ne jemi më afër atij (të cilit i
vjen vdekje se ju e farefiset tuaj), por ju
nuk e kuptoni. 

87. Pra, nëse nuk jeni ata që do të
paraqiteni për qërimin e hesapit,  

88. Atëherë, përse nuk mund ta ktheni
atë shpirt (këtë gjendje agonie), nëse
jeni të vërtetë?
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7 Vetëm atyre të cilët janë të dëlirë dhe që kanë zemër të pastër u jepet dituria e vërtetë e
Kuranit, dhe njerëz të tillë mund ta kuptojnë mirë Kuranin.
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89. Pra, nëse ai (i vdekuri) është prej të
afërmëve (të Zotit)

90. Do të ketë komoditet, mjedise
aromatike dhe një xhenet bekimesh të
mëdha.

91. Dhe nëse ai (i vdekuri) është nga të
djathtit,

92. Atij i  thuhet: Selam, O ti i të
djathtëve!

9 3 .  D h e  n ë s e  a i  ë s h t ë  p r e j
përgënjeshtruesve e prej të humburve,

94. Ai do të gostitet me ujë të valuar

95. Dhe ai do të piqet në zjarrin e
xhehenemit.

96. Vërtet, ky është një realitet absolut.

97. Pra, glorifikoje emrin e Zotit tënd të
Madhruar.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Gjithçka që ekziston në qiej e në
tokë, e glorifikon Allahun, dhe Ai është
i Fuqishëm dhe i Urtë.

3. Atij i takon mbretëria e qiejve dhe e
tokës. Ai jep jetë dhe jep vdekje, dhe Ai
ka fuqi të bëjë çdo gjë.

4. Ai është i Pari dhe i Fundi, dhe i
Dukshmi dhe i Padukshmi dhe Ai ka
dijen e plotë rreth çdo gjëje.1 

5. Ai i krijoi qiejt e tokën gjatë gjashtë
ditëve (periudhave),  mandej Ai u
vendos mbi Fron. Ai e di çka hyn në
tokë dhe çka del prej saj dhe çka zbret
prej qiellit dhe çka ngjitet në të,2  dhe
Ai rri me ju kudo jeni ju. Dhe Allahu
është i Vetëdijshëm ndaj  asaj  që
veproni.

1017

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 30 ajete. Duke i përmendur
atributet Al-Aziz dhe Al-Hakim të Allahut, hudhet dritë mbi faktin se mësimet e Kuranit janë
prej Zotit të këtyre atributeve, prandaj këto mësime u përshtaten ligjeve të Natyrës dhe
instinktit njerëzor.
1 Zoti është shkaku i parë i të gjitha gjërave dhe shkaku i fundit.
2 Kjo do të thotë se vetëm Zoti e di mirë se kur ka nevojë për ndonjë mësim të veçantë e për
ndonjë popull të ri.
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6. Atij i takon mbretëria e qiejve dhe e
tokës dhe te Allahu do të kthehen të
gjitha çështjet (për gjykim).

7. Ai natën e shndërron në ditë dhe
ditën në natë, dhe Ai e di mirë të gjitha
fshehtësitë e zemrave tuaja.

8. O njerëz ! Besojeni Allahun dhe
Profetin e Tij, dhe shpenzoni në rrugën
e Allahut nga ajo (pasuri) që Ai ju bëri
trashëgimtarë. Dhe atyre prej jush, që
janë besimtarë dhe shpenzojnë në
rrugën e Allahut, do t'u jepet shpërblim
të madh.

9. Ç'keni ju që nuk e besoni Allahun,
kurse Profeti i Tij ju thërret që ta besoni
Zotin tuaj, dhe se Allahu ka marrë besën
prej jush (se do ta besoni Zotin), nëse
jeni të vërtetë ?

10. Ai është Allahu që i zbret robit të
vet Shenja të hapura, që duke ju nxjerrë
prej errësirave, t'ju çojë në dritë. Dhe,
vërtet, Allahu është i Dhimbshëm dhe i
Mëshirshëm ndaj jush.

11. Ç'keni ju që nuk shpenzoni në
rrugën e Allahut, kur e dini se Allahut i
takon trashëgimia e qiejve dhe e tokës?
Ata prej jush që shpenzuan dhe luftuan
në rrugën e Allahut para fitores, nuk
mund të jenë të barabartë me ata që
shpenzuan dhe luftuan pas fitores.
Sepse ata që shpenzuan dhe luftuan para
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fitores, kanë gradë më të lartë se ata që
shpenzuan dhe luftuan pas fitores. Dhe
të gjithëve Allahu u premtoi të mirat.
Dhe Allahu është i vetëdijshëm ndaj
asaj që bëni ju.3 

12. Kush është ai që i jep Allahut një
hua të mirë? Allahu do t'ia shumëfishojë
atë dhe ai do të ketë një shpërblim të
ndershëm.

13. Dhe kujtoje ditën kur do t'i shohësh
besimtarët dhe besimtaret se drita e tyre
do të vrapojë përpara tyre dhe në anën e
tyre të djathtë. Dhe engjëjt do t'u thonë:
Sot, gëzuar për ju ato xhenete ku po
rrjedhin lumenj, e aty do të banoni
përgjithëmonë! Vërtet, ky është një
sukses i madh.

14 .  Atë  d i të  kur  h ipokr i të t  dhe
hipokritet do t'u thonë besimtarëve: Na
hidhni një shikim që të përfitojmë pak
dobi nga drita juaj!4  Atëherë, do t'u
thuhet: Kthehuni mbrapa5  e kërkoni
dritë! Atëherë, do të vihet ndërmjet tyre
një mur6  me një derë. Brenda murit do
të jetë mëshira (e Allahut), kurse
përjashta ndëshkimi.
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3 Njeriu do ta lërë në këtë botë çdo gjë materiale dhe Zoti do ta marrë atë.
4 Drita juaj do të thotë drita e besimit dhe e veprave tuaja.
5 Në këtë botë.
6 Fjala është për murin e Islamit a të Kuranit. Ku do të shkojnë besimtarët, aty do ta gjejnë
mëshirën e Zoti, e ku do të shkojnë mosbesimtarët, aty do ta gjejnë ndëshkimin.
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15. Hipokritët do t'i thërrasin besimtarët
duke u thënë: A nuk kemi qenë bashkë
me ju? Besimtarët do të përgjigjen: Po,
por ju vetë e keni shkatërruar veten tuaj
dhe mbetët  duke pr itur dhe keni
shprehur ngurrim e dyshim, dhe dëshirat
tuaja të kota ju mashtruan derisa ju
erdhi dekreti (ndëshkimi) i Allahut,
ndërsa shejtani  ju mashtroi juve lidhur
me Allahun. 

16. Pra, sot nuk do të pranohet prej jush
ndonjë kompensim e as prej atyre që
janë mosbesimtarë. Vendbanimi juaj
final është zjarri. Ai (zjarri) është shoku
juaj, dhe sa i keq është ky vendbanim!

17. A akoma nuk ka ardhur koha për
ata, që janë besimtarë, që zemrat e tyre
të bienë duke u çarë nga përkujtimi i
Allahut dhe nga e vërteta që zbriti tek
ata? Dhe duhet që besimtarët të mos
bëhen si ata, të cilëve më parë u ishte
dhënë Libri. Pra, kur atyre u zgjat
per iudha  e  bekimeve të  Zot i t ,  u
ashpërsuan zemrat e tyre dhe shumica
prej tyre dolën besëthyes

18. Ta dini se Allahu pa tjetër e ngjall
tokën pas vdekjes së saj. Ne ua kemi
shpjeguar qartë argumentet që të punoni
me mend.

19. Vërtet ,  ata meshkuj  që japin
lëmoshë dhe ato gra që japin lëmoshë,
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dhe ata që ia japin Allahut një hua të
mirë, do t'u shumëfishohet dhe do të
kenë një shpërblim të ndershëm.

20. Dhe ata që e besojnë Allahun dhe
Profetët e Tij, të tillët janë ata që
konsiderohen të vërtetë dhe shahidë
(dëshmorë) në sy të Allahut të tyre. Ata
do të kenë shpërblimin e tyre të plotë
dhe do të kenë Nur (dritën e tyre).
Ndërsa ata që  janë mosbesimtarë dhe
që i kanë përgënjeshtruar Shenjat Tona,
janë banorë të xhehenemit.

21. Ta dini se jeta e kësaj bote nuk
është tjetër vetëm se lojë e dëfrim dhe
zbukurim dhe mjet i krenarisë në mes
jush dhe është shkaku i rivalitetit në
shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve. Dhe
jeta kësaj bote është si shiu që e lulëzon
tokën dhe i mahnit bujqit, e pastaj ajo
thahet dhe ti e sheh të verdhë, mandej
bëhet sanë e djegur. Dhe në Ahiret ka
ndëshkim të rëndë për ata që janë dhënë
pas botës materiale, po edhe aty ka falje
dhe kënaqësia e Allahut për bamirësit.
Dhe jeta e kësaj bote nuk është tjetër
veçse nj ë  a rgët im i  përkohshëm
mashtrues.

22. O njerëz, marshoni në drejtim të
faljes së Zotit tuaj e në drejtim të
xhenetit, vlera e të cilit është sa vlera e
qiellit dhe e tokës, që është përgatitur
për ata që e besuan Allahun dhe Profetët
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e Tij. Kjo është dhurata e Allahut Ai ia
jep atij kë e do Ai, dhe Allahu është
Dhuruesi më i Madh.

23. Nuk ndodh ndonjë fatkeqësi në tokë
e as në qeniet tuaja që të mos jetë e
shënuar në një libër, para se ta shfaqim
atë. Vërtet, kjo është shumë e lehtë për
Allahun.

24. (Mbani mend se ky është dekreti i
Allahut) Që të mos pikëlloheni për atë
që keni humbur, e as të mos gëzoheni
shumë për atë që Ai ju dhuron. Dhe
A l l a h u  n u k  e  d o  ç d o  a r r o ga n t
hundëmadh dhe mburravec-

25. (D.m.th.) Ata që vetë shfaqin
koprracinë dhe i predikojnë edhe të
tjerët për koprraci. Dhe kush largohet
nga kjo këshillë, le ta dijë ai se Allahu
ësh të  i  Ve tëmj a f tues hëm dhe  i
Lavdërueshëm.

26. Vërtet, Ne i dërguam Profetët Tanë
me Shenja të hapura dhe Ne zbritëm
bashkë me ta Librin dhe Mizanin7  që
njerëzit të veprojnë me drejtësi. Dhe Ne
e kemi zbritur edhe hekurin8  ku ka
material për mjetet e luftës së ashpër
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7 Al-Mizanë (drejtësi) do të thotë: a) Principet e drejtësisë b) kriter me anën e të cilit maten e
gjykohen aksionet e njerëzve, c) Praktika e Profetit të Shenjtë në bazë të dritës së Kuranit.
8 Al-Hadid (hekur) është metal i rëndësishëm që luan rol në teknikë e në industri e që është
simbol i fuqisë e i përparimit të një populli. Kur përdoret fjala Nazala (zbritja e diçkaje) nuk do
të thotë sa ajo zbret prej qiellit; p.sh. Allahu xh.sh. thotë: Ne e kemi zbritur hekurin, bagëtinë,
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dhe dobi të tjera për tërë njerëzimin, që
Allahu ta dijë se kush e ndihmon Atë
(fenë  e  T i j )  dhe Profetë t  e  Ti j ,
megjithëse nuk e shohin Atë. Vërtet,
A l l a h u  ë s h t ë  i  F u q i s h ë m d h e
Ngadhënjyes.

27. Dhe, pa dyshim, Ne dërguam Nuhin
dhe Ibrahimin dhe pasardhësve të tyre
ua dhamë profetizmin dhe librin. Pra,
disa prej tyre ndoqën hidajetin, kurse
shumica prej tyre dolën të humbur.

28. Mandej, Ne i dërguam profetët tanë
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ujin, librin apo profetin.  Tani, kush e ka parë hekurin duke zbritur prej qiellit? Ai del prej
tokës. Po bagëtinë? Të gjitha bagëtitë, shtazët dhe shpendët lindin në tokë e jo që zbriten prej
qiellit. Shumë dijetarë fjalët e Kuranit i marrin fjalë për fjalë dhe u japim kuptimin e parë të
atyre fjalëve, pa e shikuar fare kontekstin. Duhet të mbani mend se kudo kjo fjalë në Kuran
është përdorur për krijesat e Zotit, është përdorur për të treguar se këto krijesa janë më të mira,
më të dobishme prej gjithë klasës së vet. P.sh. Për Hazret Muhammedin s.a.v. është përdorur
fjala Nazala që do të thotë se Allahu e zbriti. Miëpo, ne të gjithë e dimë se H. Muhammedi
s.a.v. është lindur në Mekkë.  Faktikisht fjala Nazala tregon se H. Muhammedi s.a.v. është
profet me pozitë të veçantë dhe madhështor. Për Kuranin Allahu thotë se e kemi zbritur.
Mirëpo, si libër nuk është zbritur. Vetëm diktimi por edhe Tevrati dhe Inxhilli dhe libra të tjerë
janë diktuar, dhe për asnjërin prej tyre nuk thuhet se është zbritur, përveç Kuranit. Meqë
Kurani është libri më mdhështor, më me rëndësi dhe më i dobishëm prej të gjithë librave
hyjnorë. Po ashtu prej kafshëve që u dha më së shumti ndihmë dhe dobi njerëzve është bagëtia.
Prandaj, Allahu e ka përdorur fjalën Nazala për bagëtinë e jo për ndonjë kafshë a shtazë tjetër.
Bagëtia na jep ndihmë në bujqësi e në agrikulturë. Na jep qumësht, kos, lesh dhe dobi të tjera.
Nëse dëbohet bagëtia nga shoqëria jonë, atëherë do të mbetemi shumë primitivë dhe kurrfarë
dobie nuk do të kemi. Pra, për çdo send që është shumë dhe tepër i dobishëm për ne, Allahu e
ka përdorur fjalën Nazala se gjoja e ka zbritur prej qiellit. Uji që është burim kryesor për
ekzistencën tonë, Allahu thotë Ne e kemi zbritur. Por të gjithë ne e dimë se uji del nga toka.
Mandej duke u bërë avull shndërrohet në re dhe prapë bie në tokë. Po ashtu Allahu e përmendi
hekurin se Ne e kemi zbritur hekurin (prej qiellit), por kush nuk e din se hekuri del nga toka.
Ka shumë xehe në tokë, mirëpo Allahu e përmendi vetëm hekurin. Pse? Sepse hekuri luan një
rol esencial në përparimin dhe zhvillimin shkencor. Ai nuk tha se e kemi zbritur arin, argjendin
apo bakrin etj. Pra, Kurani, siç thashë edhe më parë, e komenton veten dhe nuk ka nevojë të
trillojmë fikcione, tregime apo interpretime të palogjikshme dhe të papranueshme.
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pas gjurmëve të Nuhit e të Ibrahimi. Ne
pas tyre i dërguam Isain - birin e
Merjemes dhe ia dhamë Inxhilin. Dhe
zemrat e ithtarëve të tij i mbushëm me
butësi  e  me mëshirë .  Ata  vetë  e
adoptuan murgërinë (Monakizëm), Ne
nuk i urdhëruam për këtë. Mirëpo, edhe
pse e adoptuan për të fituar pëlqimin e
Allahut, ata nuk iu përmbajtën shpirtit
të tij të vërtetë, ashtu si duhej. Pra, atyre
që besuan, Ne u dhamë shpërblimin e
tyre të merituar. Mirëpo, shumica prej
tyre ishin keqbërës.

29. O ju besimtarë, frikësohuni prej
Allahut dhe besojeni profetin e Tij, se
Ai do t'ju japë dyfish nga mëshira e Tij
dhe do t'ju sigurojë dritën me anën e së
cilës do të ecni ju, dhe Ai do të falë
mëkatet tuaja. Vërtetë Allahu është
shumë Mëkatfalës dhe i Mëshirshëm.

30. Që të mos mendojnë Populli i Librit
se këta besimtarë nuk kanë mundësi për
vete që ta fitojnë mirësinë e Allahut,
ndërsa e tërë mirësia është në dorën e
Allahut, Ai ia jep atij kë e do Ai. Dhe
Allahu është Dhuruesi më i madh.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Vërtet, Allahu e dëgjoi fjalën e asaj, e
cila polemizonte me ty lidhur me burrin
e vet dhe që ankohej para Allahut,
ndërsa Allahu ishte duke dëgjuar
bisedën e ju të dyve. Vërtet, Allahu
ë s h t ë  i  G j i t h ë d ë g j u e s h ë m d h e
Gjithëshikues.1 

3. Ta dini se ata prej jush, të cilët grave
të veta u thonë  nënë, ato s'bëhen nënat
e tyre. Nënat e tyre janë vetëm ato të
cilat i kanë lindur ata. Ata janë duke
thënë fjalë të këqija dhe gënjeshtra.
Vërtet, Allahu është Mëkatfalës.

4. Ata që grave të veta u thonë nënë,

KAP. XXVIII

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 23 ajete. Në Sure të mëparshme u
ishte thënë Bijëve të Israilit se me që ata i mohuan profetët e Zotit dhe i kundërshtuan,  tani kjo
vazhdimësi e bekimesh shpirtërore u jepen Bijëve të Ismailit. Në këtë Sure myslimanëve u jepet
vërejtja se ata duhet të jenë vigjilentë e të kujdesshëm, sepse njerëzit e librit dhe hipokritët do
të kenë inat dhe xhelozi, duke i shikuar progreset dhe arritjet e tyre. Po ashtu besimtarët
këshillohen që ta pastrojnë shoqërinë e tyre nga traditat dhe zakonet e kohës së injorancës, që të
krijohet një shoqëri e shëndoshë besimtarësh dhe që të kenë aftësi dhe mundësi t'i mbajnë
përsipër përgjegjësit e së ardhmes.
1 Arabët kanë pasur zakon që burri ndahej prej gruas duke i thënë se ti për mua je si nëna ime.
Ky sipas terminologjisë fetare quhet Dhihar. Ashtu ndodhi me gruan e Aus bin Samitit, e cila
erdhi te Profeti i Shenjtë dhe u ankua para tij. Ajeti e hedh poshtë këtë zakon dhe tregon qartë
se askush s'mund të bëhet nëna e dikujt me fjalë goje.
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mandej e kthejnë atë që thanë, duhet të
lirojnë një skllav, para se të kenë
marrëdhënie ndërmjet veti. Kjo është
ajo dispozitë me të cilën porositeni. Dhe
Allahu është i vetëdijshëm ndaj asaj që
bëni ju.2 

5. Por, kush nuk ka mundësi ta lirojë
skllavin, le të agjërojë dy muaj rresht,
para se të kenë marrëdhënie ndërmjet
veti. Dhe kush nuk ka mundësi të
agjërojë, le t'i ushqejë gjashtëdhjetë
persona të varfër. Kjo dispozitë ju jepet
që të përfitoni kënaqësinë prej Allahut e
prej profetit të Tij. Këta janë kufijtë e
Allahut. Dhe mosbesimtarët do të kenë
dënim të rëndë.

6. Vërtet, ata  që i kundërvihen Allahut
dhe Profetit të Tij, do të poshtërohen
ashtu siç u poshtëruan njerëzit para tyre.
Ne u kemi dhënë dispozita të qarta, dhe
mosbesimtarët do të kenë një ndëshkim
poshtërues.3 

7. Atë ditë kur Allahu do t'i ringjallë të
gjithë ata, e Ai do t'i informojë rreth
veprave të tyre, të cilat Allahu i ka
ruajtur, kurse ata i kanë harruar. Dhe
Allahu është Mbikëqyrës ndaj çdo gjëje.

8. A nuk e ke vërejtur se Allahu e di

2 Nëse ata përsërisin këtë gabim.
3 T'i thuash gruas nënë do të thotë se i shkel urdhërat e Allahut.
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gjithçka që ekziston në qiej e në tokë?
Nuk bëhet ndonjë bisedë e fshehtë në
mes të tri vetave e aty të mos jetë Allahu
i katërti, e as në mes të pesë vetave e të
mos jetë Ai i gjashti; e as në mes të më
pak vetave dhe as në mes të më shumë
vetave e të mos jetë Ai me ta. Ai rri me
ta, kudo që të jenë ata. Pastaj, në Ditën
e Kiametit Ai do t'i informojë rreth
veprave të tyre. Vërtet, Allahu e ka
përfshirë çdo gjë në dijen e vet.

9. A nuk i ke parë ata që u ndaluan të
bënin biseda të fshehta,4  dhe ata prapë
filluan të bënin atë që u ndalohej dhe
bisedojnë e konsultohen rreth asaj që
është mëkat e që është kundërvajtje dhe
rreth mosbindjes ndaj Profetit? Dhe kur
vijnë tek ti, të përshëndesin5  ty me atë
f j a lë  me të  c i lën  Al lahu  nuk të
përshëndeti ty, dhe në vetvete thonë:
Përse Allahu nuk na ndëshkon neve për
këtë që po themi ne? Do të mjaftojë për
ta xhehenemi ku do të hidhen. Pra, sa
vend i shëmtuar është ai!.

10. O ju besimtarë! Kur konsultoheni në
mes veti fshehurazi, mos u konsultoni
për atë që është mëkat, armiqësi dhe
mo s b i n d j e  n d a j  P r o f e t i t ,  p o r ,

4 Ajeti referon komplotet e fshehta të bëra prej jehudëve e prej hipokritëve të Medinës kundër
Islamit.
5 Fjala është për atë praktikë të jehudëve që kur takoheshin me Profetin e Shenjtë i thoshin: As
sam Alejkum (Qofsh i mallkuar), në vend që të thonë As-Salam Alejkum (Qoftë paqe për ju).
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p ë r ku n d r a z i ,  ko n s u l t o h u n i  p ë r
bamirësinë dhe për dëlirësinë. Dhe
frikësohuni prej Allahut tek i cili do të
tuboheni ju të gjithë.

11. Mbajtja e mbledhjeve sekrete për
qëllime të këqija është punë e djallit, që
t'i shqetësojë besimtarët, por ajo s'mund
t'u sjellë kurrfarë dëmi pa lejen e
Allahut, andaj besimtarët duhet të kenë
mbështetje vetëm në Allah.

12. O ju besimtarë, kur t'ju thuhet: U
bëni vend (për të tjerë) në mbledhjet
tuaja, zgjerohuni, se Allahu do të krijojë
zgjerim për ju. Dhe kur t'ju thuhet:
Ngrihuni! Atëherë ngrihuni. Allahu do
t'i lartësojë në shkallë ata që janë
besimtarë dhe janë të ditur. Dhe Allahu
është i Vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

13. O ju besimtarë, kur dëshironi të
bisedoni në vetmi me Profetin, jepni
sadaka (dhuratë) para bisedës suaj. Kjo
do të jetë më mirë për ju dhe do të jetë
mjet dëlirësie. E nëse nuk keni çka t'i
jepni, mos u mërzitni se Allahu është
shumë Falës dhe i Mëshirshëm.

14. A u frikësuat të jepni sadaka në prag
të bisedës (private dhe personale). Pra,
kur nuk keni mundësi të jepni sadaka,
atëherë me që Allahu e pranoi pendimin
tuaj, ju duhet të falni Namazin dhe të
paguani Zakatin dhe të tregoni bindjen e
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plotë ndaj Allahut dhe Profetit të Tij.
Mba n i  mend  se  A l l ahu  ë s h t ë  i
vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

15. A nuk i sheh ata që e kanë lidhur
miqësinë me një popull që u bë pre e
zemërimit të Allahut ? Ata nuk janë as
prej jush e as prej atyre, dhe ata me
ve t ë d i j e  b e t oh en  në  mën yr ë  t ë
gënjeshtërt, duke e ditur se gënjejnë

16. Allahu e ka përgatitur për ta një
ndëshkim të vrazhdë. Vërtet, veprat e
tyre janë shumë të këqija.

17. Ata betimet e veta i kanë bërë si
mbrojtje dhe me anë të atyre betimeve
pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut,
a n d a j  a t a  i  p r e t  n j ë  n d ë s h k i m
poshtërues.6 

18. As pasuritë e tyre e as fëmijët e tyre
nuk do t'u sjellin kurrfarë dobie kundër
Allahut. Ata janë banorët e zjarrit, ku do
të banojnë për një kohë të gjatë.

19. Ditën kur Allahu do t'i ringjallë ata
të gjithë, ata do të betohen para Tij
ashtu siç betohen para jush, dhe do të
mendojnë se gjoja qëndrojnë mbi
principe të shëndosha. Dëgjoni, ata me
të gjitha betimet e veta janë gënjeshtarë!

6 Hipokritët protestojnë me zë se besimi i tyre është i vërtetë dhe përbetohen që kjo t'u besohet.
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20. Ata i ka nënshtruar djalli (shejtani)
dhe i ka lënë në harresë nga përkujtimi i
Allahut. Ata janë rrëmeti i djallit .
Dëgjoni, rrëmeti i djallit, më në fund,
do të pësojë humbje!

21. Vërtet, ata që e kundërshtojnë
Allahun dhe Profetin e Tij, janë ndër më
të poshtëruarit.

22. Allahu ka dekretuar: Unë dhe
Profëtët e Mi do të dalim gjithnjë
ngadhënjimtarë. Vërtet, Allahu është i
Fuqishëm dhe Ngadhënjyes.

23. Ti s'do të gjesh asnjë popull, i cili
duke e besuar Allahun dhe Ditën e
Ahiretit, të ketë miqësi me ata që janë
armiq të Allahut dhe të profetit të Tij,
qofshin ata etërit e tyre, djemtë e tyre
ose vëllezërit e tyre apo njerëzit e fisit të
tyre. Të tillët janë ata në zemrat e të
cilëve Allahu e ka gdhendur besimin,
dhe Ai i ndihmon ata me anë të Shpirtit
të Shenjtë, dhe Ai do t'i fusë ata në ato
xhenete ku rrjedhin lumenj dhe aty do të
banojnë përgjithmonë. Allahu u kënaq
me ta dhe ata u kënaqën me Allahun.
Ky është grupi i Allahut. Dëgjoni, se
vetëm grupi i Allahut do të korrë
sukses!7 

�

7 Fjala është për ata që luftojnë kundër myslimanëve dhe që përpiqen e mundohen ta pengojnë
përparimin e fesë Islame.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Gjithçka që ekziston në qiej e në tokë
e lavdëron Allahun dhe Ai është i
Plotfuqishëm dhe i Urtë.

3. Ai është që në luftën e parë i dëboi
mosbesimtarët prej popullit të Librit nga
shtëpitë e tyre. Ju nuk menduat se ata do
te  da l in ,  kurse  a ta  mendonin  se
kështjellat e tyre do t'i mbronin nga
ndëshkimi i Allahut. Mirëpo, Allahu u
erdhi atyre nga nuk e prisnin dhe u
shkaktoi tmerr në zemrat e tyre. Ata i
prishnin shtëpitë e tyre me duart e veta e
me duart e besimtarëve. Pra, merrni
mësim, o ju të diturit!1 

4. Dhe po të mos kishte caktuar Allahu
dëbimin e tyre, Ai do t'i ndëshkonte në
këtë jetë, ndërsa  në Ahiret do të kenë
pa tjetër ndëshkimin e zjarrit.2

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 25 ajete. Në Sure të mëparshme
myslimanët janë alarmuar rreth dredhive dhe komploteve të hipokritëve dhe të çifutëve. Në këtë
Sure përmenden arsyet e dëbimit të fiseve çifutë nga Medina, dhe alarmohen myslimanët që të
jenë vigjilentë ndaj çifutëve.
1 Në Medinë banonin tri kabile të jehudëve - Benu Kenka, Benu Nadir dhe Benu Kurejza. Këtu
është fjala për luftën që u zhvillua kundër Benu Nadirit, që e tradhtuan marrëveshjen e bërë me
myslimanët. Prijësi i tyre Kab bin Eshref shkoi në Mekkë që t'u japë ndihmë kurejshëve dhe
paganëve të tjerë dhe bëri orvatje për t'i dëbuar myslimanët nga Medina. Tamam atëherë Profeti
i Shenjtë mori një aksion kundër tyre dhe kështu ata u detyruan të largohen nga Medina.
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5.  Kjo është  për  shkak se  a ta  e
kundërshtuan Allahun dhe Profetin e
Tij. Dhe kush e kundërshton Allahun, le
ta dijë se Allahu është ndëshkimdhënës
i ashpër.

6. Ju nuk e keni këputur asnjë rrënjë të
hurmës ose e keni lënë të ngritur mbi
rrënjën e vet, por vetëm me urdhërin e
Allahut dhe kjo ngjau me qëllim që Ai
t'i poshtërojë ngatërrestarët.3 

7. Dhe çka i fali Allahu Profetit të Tij
prej plaçkave të luftës është dhuratë e
Allahut. Ju për të nuk i keni ngarë as
kuajt e as devet tuaja, por Allahu u jep
autorizim e fuqi Profetëve të Tij kundër
kujt e do Ai. Allahu ka fuqi mbi çdo
gjë.4 

8. Pasuria që Allahu i dhuroi Profetit të
Tij prej plaçkave5  të banorëve të
vendbanimeve, i takon Allahut, Profetit
të Tij, të afërmëve, jetimëve, të varfërve
dhe udhëtarëve me qëllim që ajo
(pasuri) të mos rrotullohet vetëm
ndërmjet pasanikëve tuaj. Dhe çka ju

2 Dëbimi i Benu Nadirit nga Medina qe një dënim i vogël, ndërsa ata meritonin një dënim më
të rëndë se ky.
3 Edhe ky ajet referon Benu Nadirin, hurmat e të cilëve u çrrënjosën me urdhërin e Profetit të
Shenjtë.
4 Edhe këtu është fjala për plaçkat e Benu Nadirit, që së pari e tradhtuan Profetin e Shenjtë e
mandej e braktisën Medinën.
5 Fjala është për plaçkat e Khejberit, që ishte ndarë në vendbanime të vogla.
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jep (urdhëron) Profeti, merreni, e çka ju
ndalon, përmbahuni. Dhe frikësohuni
prej Allahut se vërtet Allahu është
ndëshkues i ashpër.6 

9. (Kjo pusuri) U takon muhaxhirëve të
varfër, që u dëbuan prej shtëpive të tyre
dhe prej pasurisë së tyre. Ata kërkojnë
mirësinë dhe pëlqimin e Tij, dhe e
ndihmojnë Allahun dhe Profetin e Tij.
Këta janë besimtarë të vërtetë.

10. (Ajo pusuri) U takon edhe atyre, të
cilët banonin në Medinë dhe e kishin
pranuar  besimin para  ardhjes  së
muhaxhirëve dhe i dashuronin ata që
erdhën tek ata duke u shpërngulur dhe
nuk ndiejnin në zemrat e tyre ndonjë
dëshirë për atë pasuri që u është dhënë.
Ata, sadoqë vetë ishin nevojtarë, u
j e p n i n  p ë r p a r ë s i  t ë  t j e r ë v e
(muhaxhirëve) para vetes. Ata që janë të
ruajtur nga lakmia (koprracia) e qenies
së tyre, do të jenë të sukseshëm.7 

11. Dhe ata që erdhën pas tyre, thonë: O
Zoti ynë, na fal dhe vëllezërit tanë, që e
pranuan besimin para nesh dhe mos lejo
që në zemrat tona të krijohet mllefi ndaj
besimtarëve. O Zoti ynë, Ti me të

6 Këtu përmendet mësimi i shpërndarjes së plaçkave. Shihni se si Islami nuk lejon që pasuria të
sillet e të grumbullohet vetëm në disa duar, por ai do që ajo të qarkullojë vazhdimisht në duart e
të gjithëve!
7 Ajeti na jep një mësim të bukur për vetësakrificën, mikpritjen dhe për bashkëpunimin
reciprok.
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vërtetë je i Butë dhe i Mëshirshëm!8 

12. A nuk i ke parë ata hipokritë që
vëllezerëve të tyre mosbesimtarë të
Popullit të Librit u thonë: Nëse ju
dëboheni (nga Medina), edhe ne do të
dalim bashkë me ju, dhe kurrë nuk do t'i
bindemi askujt në ndonjë çështje kundër
jush, dhe nëse do të luftohet me ju, ne
do t'ju ndihmojmë. Allahu dëshmon se
ata janë gënjeshtarë.9 

13. Nëse do të dëbohen ata (Populli i
Librit), këta (hipokritë) kurrë nuk do të
dalin me ta, e nëse do të luftohet me ta,
këta nuk do t'i ndihmojnë, po edhe nëse
i ndihmojnë, do të kthehen prapa (fill
pas fillimit të luftës), e ata do të mbeten
pa ndihmën e tyre.

14. Ata (hiprokritë) frikësohen më
shumë prej jush se sa prej Allahut. Kjo
vjen për shkak se ata janë një popull i
paditur.

15. Ata kurrë nuk do të luftojnë kundër
jush, vetëm kur gjenden në fortifikata
ose pas mureve. Luftimi i tyre ndërmjet
vetes është i ashpër. Ti mendon se ata
janë të bashkuar, e në realitet zemrat e
tyre janë të përçara, sepse janë njerëz që
s'kanë vetëdije.10 

8 Kurani na mëson që ne duhet t'i respektojmë të parët tanë besimtarë dhe nuk duhet të kemi
zili ose inat kundër tyre.
9 Hipokritët i nxisnin jehudët e Medinës të mos e dëgjojnë Profetin e Shenjtë dhe ta prishin
marrëveshjen e bërë me të.
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16. Gjendja e tyre (hipokritëve) i ngjan
gjendjes së atij populli që kaloi pak më
parë. Ata i shijuan konsekuencat e
këqija të veprave të tyre dhe pësuan një
ndëshkim të rëndë.11 

17. Ose i ngjan gjendjes së djallit, kur i
thotë njeriut: Refuzo besimin! E kur ai e
refuzon, ai (djalli) tërhiqet e i thotë: Unë
s'kam lidhje me ty, unë i frikësohem
Allahut, Zotit të botërave.

18. Pra, përfundimi i atyre të dyve është
zjarri, ku do të jetojnë. I tillë është
shpërblimi i mizorëve.

19. O ju besimtarë, frikësohuni prej
Allahut dhe duhet që çdo njeri të ketë
parasysh se çka ka dërguar ai për të
nesërmen. Dhe frikësohuni prej Allahut.
Vërtet, Allahu është i Vetëdijshëm ndaj
asaj që bëni ju.

20. E mos u bëni si ata që e harruan
Allahun, pra edhe Allahu i la në harresë
nga përkujtimi i Vet. Të tillët janë ata
që janë të prishur.

21. Nuk janë të barabartë banorët e
xhehenemit e ata të xhenetit. Banorët e
xhenet i t  j anë a ta  që do  të  dal in
ngadhënjimtarë.

10 Ajeti tregon se mosbesimtarët, jehuditë dhe hipokritët e Medinës shfaqin një unitet e
solidaritet kur bashkohen kundër Islamit, por në realitet ata vetë janë të përçarë ndërmjet veti,
andaj uniteti i tyre s'ka vlerë a peshë.
11 Fjala është për kurejshët e Mekkës, që pësuan disfatën në betejen e Badrit.
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22. Sikur ta zbrisnim Ne këtë Kuran
mbi ndonjë mal, ti, me siguri, do ta
shihje atë të përulur (në shenjë nderimi)
dhe do të bëhej copa-copa nga frika e
Allahut. Këta janë shembuj që ua
shkoqitëm njerëzve që të mendojnë.12 

23. Ai është Allahu, nuk ka zot tjetër
pos Atij. Ai e di të padukshmen e të
dukshmen. Ai është i Mëshirshëm dhe
Hirplotë.

24. Ai është Allahu, s'ka Zot tjetër pos
Atij. Ai është Sovran absolut, I Pastër (e
i pastron të tjerët), Burim i paqes,
Sigurimdhënës, Kujdestar i të gjithëve,
I Plotëfuqishëm, Pushtues dhe i
Madhërishëm. Më i Lartë është Ai prej
atyre partnerëve që i shoqërojnë Atij.

25. Ai është Allahu që me të vërtet
është Krijuesi (i përsosur), Shpikësi dhe
Trajtëdhënësi. Ai ka emra të bukur.
Gjithçka që ekziston në qiej e në tokë e
l a v d ë r o n  A t ë ,  d h e  A i  ë s h t ë  i
Plotfuqishëm dhe i Urtë!

12 Nga fjala male e këtij ajeti kuptohen ata persona që janë si male në popullin e tyre - paria e
një kombi. Ajeti do të thotë se njerëzit më të mëdhenj e të fuqishëm zbuten e përulen para
Allahut, kur e lexojnë dhe e studiojnë thellë Kuranin.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O ju besimtarë, mos e lidhni miqësinë
me armiqtë e Mi e  tuaj ! A e shprehni
dashurinë ndaj tyre, edhe pse ata e
refuzuan atë vërtetësi që erdhi te ju. Ata
ju dëbojnë edhe Profetin nga shtëpitë
tuaja vetëm se e besoni Allahun se Ai
është Zoti juaj . Nëse keni dalë në
xhihad për hirin Tim dhe për të kërkuar
pëlqimin Tim, dhe njëkohësisht ua
dë r gon i  f sh eh ura z i  me sazh i n  e
dashurisë (kjo sjellja juaj  është e
dëmshme për ju), sepse Unë (Zoti) e di
mirë atë që e fshihni ju dhe atë që e
zbuloni ju. Dhe cili prej jush që vepron
në këtë mënyrë, le ta dijë se është
devijuar nga rruga e drejtë.1 

3. Kudo që ata ju gjejnë, do të mbeten

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 14 ajete. Në këtë Sure
myslimanët këshillohen të mos kenë lidhje intime me fuqitë kundërshtare, qoftë ata janë të
afërmit e tyre. Por mund të kenë lidhje me ata mosbesimtarë me të cilët kanë shkruar ndonjë
marrëveshje.
1 Ajeti u jep myslimanëve këshillë që të mos kenë miqësi me ata që orvaten dhe mundohen ta
pengojnë përparimin e fesë Islame, dhe as me ata që e dëbuan Profetin e Shenjtë dhe
besimtarët. Shkaku i zbritjes së këtij ajeti qëndron në faktin se Hatib bin Ebi Beltahut u dërgoi
një letër të fshehtë banorëve të Mekkës duke i informuar rreth marshimit të Profetit të Shenjtë
në drejtim të Mekkës. Allahu e informoi Profetin me anë të diktimit (vahjit). Profeti i Shenjtë e
dërgoi Aliun, Zubejrin dhe Midadin që ta gjejnë bartësin e kësaj letre. Ata e gjetën atë te një
grua rrugës për në Mekkë dhe e sollën atë letër në Medinë. Hatibi meritonte një dënim të
ashpër, mirëpo ai e pranoi gabimin e vet dhe shprehu pendimin, andaj edhe Profeti e fali atë.
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armiqt tuaj, dhe do të përpiqen që me
anë të duarve e të gjuhës së vet t'ju
t r azo j në ,  që  t ë  bëh en i  e dhe  j u
mosbesimtarë.

4. Farefiset tuaja e as fëmijët tuaj
s'mund t'ua sjellin kurrfarë dobie në
Ditën e Kiametit, kur Allahu do të
gjykojë në mes tuaj. Dhe Allahu e sheh
atë që bëni ju.

5. Vërtet, ju e keni një model të mirë tek
Ibrahimi dhe tek ata që ishin me të, kur
i thanë popullit të vet: Ne nuk kemi
lidhje me ju e me ata idhujt  që i
adhuroni  pos  Al lahut .  Ne nuk i
pranojmë besimet tuaja, dhe ndërmjet
nesh e jush është shfaqur armiqësia dhe
mllefi (inati) i përhershëm, derisa nuk e
besoni Allahun Një! Po, me përjashtim
të fjalës së Ibrahimit që ai i tha të atit:
Unë pa tjetër do të kërkoj falje për ty,
sadoqë s'kam fuqi të bëj diçka për ty
kundër Allahut. Dhe ai tha : O Zoti ynë,
ne kemi mbështetje vetëm në Ty dhe të
drej tohemi Ty dhe tek Ti  do  të
kthehemi ne!

6. O Zoti ynë, mos na bëj neve shkak
sprove për mosbesimtarët, dhe falna o
Zoti ynë, sepse Ti je i Plotfuqishëm dhe
i Urtë !

7. Vërtet , tek ata (tek Ibrahimi e
bes imt a r ë t  e  t i j )  ka  n j ë  mo de l
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(shembull) të mirë për ju dhe për ata të
gjithë, të cilët shpresojnë se do të
takohen me Allahun e me Ditën e
Ahiretit. Dhe kush i shmanget, le ta dijë
se Allahu është i Vetëmjaftueshëm dhe i
Lavdëruar.

8. Mund të ndodhë që Allahu të krijojë
dashuri ndërmjet jush e atyre, kundër të
c i l ëve  u shqeh en i t  n j ë  a r miqës i
reciproke, se Allahu është i Fuqishëm
dhe Allahu është shumë Mëkatfalës dhe
i Mëshirshëm.2 

9. Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë e
me drejtësi ndaj atyre, që nuk luftuan
kundër jush për shkak të fesë, dhe të
cilët nuk ju dëbuan nga shtëpitë tuaja.
Vërtet, Allahu i do ata që janë të drejtë.

10. Allahu ju ndalon vetëm se të lidhni
miqësinë me ata që luftuan kundër jush
për shkak të fesë dhe ju dëbuan nga
shtëpitë tuaja ose u dhanë ndihmë
armiqve tuaj për t'ju dëbuar, dhe kush
miqësohet me ta, këta janë mizorë.

11. O ju besimtarë, kur t'ju vijnë gratë
besimtare e të shpërngulura, provoni
besnikërinë e tyre. Allahu e di mirë
besimin e tyre.  Pra , nëse i  gjeni
besimtaret e vërteta, mos i ktheni ato te

2 Ajeti e mbante një profeci sepse po vjen koha kur këta armiq të Islamit do ta përqafojnë fenë
Islame dhe do të bëhen vëllezër me ju në fe.
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mosbesimtarët. Këto s'janë të lejuara për
ata mosbesimtarë e as ata nuk janë të
lejuar për to. Dhe ju duhet t'u jepni
mosbesimtarëve atë që kanë shpenzuar
për to.3  Mandej, ju nuk keni mëkat që
të martoheni me to, pasi t'ua jepni prikat
e tyre. Dhe mos i mbani në duart tuaja
marrëveshjet  martesore të  grave
mosbesimtare, por nëse ato kthehen te
mosbesimtarët, kërkoni prej tyre atë që
keni shpenzuar për to, po edhe nëse
gratë  e  mosbesimtarëve vi jnë te
besimtarët, atëherë ata mosbesimtarë
mund të kërkojnë4  prej besimtarëve atë
që kanë shpenzuar për to. Këto janë
dispozitat e Allahut. Ai gjykon ndërmjet
jush, dhe Allahu është i Gjithëdijshëm
dhe i Urtë.

12. Dhe nëse ndonjë grua prej grave
tuaja shkon te mosbesimtarët, dhe ju e
keni marrë dëmshpërblimin, atëherë
atyre besimtarëve që u kanë ikur gratë,
jepuni aq sa kanë shpenzuar për to (për
martesë). Dhe frikësohuni prej Allahut,
të cillin e besoni ju.5 

13.  O Profet ,  kur të vijnë tek t i
besimtaret dhe të shprehin dëshirë për të
bërë Bejtin se nuk do t'i shoqëronjë

3 Nëpërmjet shtetit.
4 Edhe mosbesimtarët mund të kërkojnë shpenzimet nëpërmjet shtetit.
5 Shteti ka për detyrë t'u japë kompensim atyre, gratë e të cilëve shkojnë, ikin a bëhen
robëresha.
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Allahut asnjë send (nuk do të bëjnë
shirk); se nuk do të bëjnë vjedhje; se
nuk do të bëjnë kurvëri; se nuk do të
mbysin fëmijët e tyre; se nuk do ta
ngarkojnë asnjerin me shpifje; se nuk
do të të kundërshtojnë në urdhëra të
drejta, pranoje Bejtin e tyre dhe kërko
falje për to. Vërtet, Allahu është shumë
Mëkatfalës dhe i Mëshirshëm.

14. O ju besimtarë, mos lidhni miqësinë
me atë popull kundër të cilit Allahu e ka
shprehur zemërimin e Tij. Ata janë të
dëshpruar nga Ahireti, siç u dëshpruan
mosbesimtarët nga të vdekurit në varre
(se nuk ringjallen)!
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Gjithçka që ekziston në qiej e në tokë
e lavdëron Allahun, dhe Ai është i
Plotfuqishëm dhe i Urtë.

3. O ju besimtarë, përse thoni atë që nuk
e praktikoni?1 

4. Është shumë e urryer në sy të Allahut
ta thoni atë që nuk e praktikoni.

5. Vërtet, Allahu i do ata që  luftojnë të
rreshtuar në rrugën e Tij sikurse janë
një mur i ndërtuar nga plumbi i shkrirë.2 

6. Dhe kujtojeni kohën kur Musai i tha
popullit të vet: O populli im, përse po
më shqetësoni, kur ju e dini se unë jam
Profet i Allahut? Pra, kur u devijuan nga

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 15 ajete. Në dy Sure të
mëparshme përmenden ato rezultete që dalin nga lufta me mosbesimtarët dhe përmenden ato
probleme socilale që burojnë nga ajo luftë. Në këtë Sure këshillohen besimtarët se të mos kenë
kontradiktë në fjalën e në praktikën e tyre. Kjo është kërkesa bazore e besimit, sepse me anë të
kësaj dukurie do të korrigjohen dhe do të rregullohen problemet e tyre shoqërore. Përveç kësaj
ata këshillohen që ta ndjekin pa kusht H. Muhammedin s.a.v. dhe të qëndrojnë të paluhatshëm
si mur i ndërtuar prej bakrit të shkrirë kundër armiqve.
1 Kjo është një karakteristikë mjaft e rëndësishme e një besimtari të devotshëm, sepse ai vepron
sipas asaj që thotë.
2 Ajeti kërkon prej myslimanëve që ata të tregojnë e të demonstrojnë një solidaritet e një
bashkim të pathyeshëm kundër forcave negative.
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rruga e drejtë, atëherë edhe Allahu i
shtrëmbëroi zemrat e tyre, sepse Allahu
nuk i përudh ata që janë rebelë (të
padëgjueshëm).3 

7. Dhe kujtojeni kohën kur Isai, biri i
Merjemes, tha: O Bijtë e Israelit, unë
jam Profet i Allahut, erdha te ju, jam
vërtetues i profecive të shkruara para
meje në Tevrat dhe unë jap lajm të
gëzuar rreth një Profeti që do të vijë pas
meje, emri i të cilit do të jetë Ahmad.4

3 Asnjë Profet, sipas mendimit tim, nuk u trazua e as nuk u mundua aq sa u trazua Profeti Musa
dhe Hazret Muhammedi s.a.v.
4 Tevrati e paralajmëron ardhjen e një profeti me emrin Muhammad, ndërsa Inxhilli (Bibla) e
paralajmëron ardhjen e Ahmadit. Këta janë dy emra të profetit Hazret Muhammedit s.a.v., që e
mbajnë një profeci se Hazret Muhammedi s.a.v. do të paraqitet dy herë në botë. Njëherë me
pozitën e Muhammedit, që tregon fazën  më madhështore dhe më të fuqishme të jetës së tij,
kurse herën e dytë ai do të manifestohet me anë të shërbëtorit të tij, i cili me anë të dashurisë, të
simpatisë dhe me anë të argumeneteve do t'i japë Islamit një lulëzim dhe hov të ri. Prandaj, H.
Muhammedi s.a.v.s. tha: S'ka profet midis meje dhe atij. Në një vend ai tha: Pasha Zotin, ai do
të paraqitet si Imami i juaj vetë nga mesi juaj. Për hollësira duhet të lexoni Buharin
(përmbledhje e të thënave të H. Muhammedit s.a.v.s.)
Shtrohet pyetja se përse H. Muasi e paralajmëroi ardhjen e Muhammedit, kurse H. Isai
paralajmëroi ardhjen e Ahmadit? Kjo është një pikë mjaft me interes, që i çel rrugët e së
ardhmes. Këtu fshehet një filozofi se H. Musai a.s. e pat sjellë Sheriatin, ndaj e pagëzoi
profetin vijues Sheriatbartës me emrin Muhammed, që tregon fuqinë, madhështinë dhe
ngadhnijmin e atij profeti, ndërsa H. Isai a.s. meqë nuk solli ndonjë Sheriat të ri dhe nuk ishte
një profet aq madhështor dhe i fuqishëm sa ishte H. Musai a.s., andaj paralajmëroi ardhjen e
një profeti me emër Ahmad.  H. Muhammedi s.a.v. paralajmëron ardhjen e një Masihu në
ummetin e vet, siç Isai a.s. ishte Masih në ummetin e H. Musait a.s. Për këtë arsye, Hazret
Muhammedi s.a.v.s. në mënyrë përsëritëse ummetin e vet e krahason me ummetin e H. Musait
a.s. Në një vend ai tha: Dikur ummeti im do t'u ngjajë jehudëve, ashut si i ngjan një këpucë
këpucës tjetër.  Në epokën e fundit të Musait a.s., njerëzit kanë bërë krime të mëdha e të
tmerrshme. Pra, edhe në ummetin e H. Muhammedit s.a.v. njerëzit do të bëjnë dhe janë duke
bërë krime të njëjta. Prandaj, kur krime do jenë të njëjta, atëherë edhe ilaçi do të jetë i njëjtë.
Nëse aty erdhi Masihu për edukimin dhe për kurimin e tyre, edhe këtu do të vijë Masihu me një
qëllim të përbashkët. Profecia tregon se Ahmadi do të vijë. Kjo do të thotë se kur ai që do të
paraqitet, do të paraqitet vetë nga ummeti i Muhammedit dhe në emër të tij. Ai, Masihu, nuk do

SURE 61                                        AS-SAFË                                KAP. 28

1043

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G28verlag.qps  22.06.03 17:55 PAGE 1043 (1,1)



��

��+!�� � �� �P

��'���������O����

/�+������

���� �� ���� � �	 �

Dhe kur ai u erdhi me argumente të
qarta, ata thanë: Kjo është magjia e
hapët.5 

8. Dhe kush është më mizor se ai që për
Allahun shpif gënjeshtrën, ndërsa ai
thirret në drejtim të Islamit?6  Allahu
nuk i përudh ata që janë mizorë.7

9. Ata dëshirojnë ta shuajnë dritën e

të sjellë as fe  e as Sheriat të ri. Ai vetëm do të paraqitet ta përhapë dritën e H. Muhammedit
s.a.v., ashtu sikurse hëna nuk e ka dritën e vet, por ajo e reflekton dhe shpërndan vetëm e vetëm
dritën e diellit. Pra, sipas Kuranit, H. Muhammedi s.a.v. është dielli i ndriçueshëm dhe
dritëdhënës, dhe kur vjen shërbëtori i tij, ai do të ndriçohet nga drita e diellit dhe atë dritë do ta
shpërndajë në botë. Pra, si mund të jetë ai kundërshtar i H. Muhammedit s.a.v., i cili nuk sjell
prej vetes asgjë, por e lartëson dhe e mbiçmon H. Muhammedin s.a.v. dhe deklaron se unë jam
vetëm një rob dhe shërbyes i tij? Prandaj, ardhja e tij konsiderohet si ardhja e H. Muhammedit
s.a.v. Të gjithë teologët, komentatorët dhe dijetarët me reputacion të mirë dhe mjaft eminentë
kanë qenë të një mendimi. Pra, i verbër mund të jetë ai që nuk mund t'i shohë këto fakte.
5 Në këtë ajet është dhënë Profecia rreth ardhjes së Profetit të Shenjtë, i cili pati dy emra:
Ahmad dhe Muhammed.
6 Ky ajet qartazi aplikohet për këtë kohë, kur myslimanët do ta konsiderojnë jashtë Islamit atë
që do të deklarojë se është i dërguari i Zotit. Në këtë ajet Allahu xh.sh. na tregon dhe na
alarmon se ardhja e dytë e Hazret Muhammedit s.a.v., në formë të një shërbëtori të tij, do të
përgënjeshtrohet duke i thënë atij se je jashtë rrethit të Islamit dhe duke i thënë se eja në fenë
Islame, ndërsa ai i fton njerëzit në drejtim të Islamit të Hazret Muhammedit s.a.v. Këtu bëhet
fjalë për ardhjen e një Reformatori të madh në ummetin e H. Muhammedit s.a.v., ardhja e të
cilit është e pashmangshme në bazë të Kuranit e të H. Muhammedit .s.a.v. Ky ajet nuk
aplikohet për Hazret Muhammedin s.a.v.s., sepse Hazret Muhammedi s.a.v. i ftonte njerëzit në
drejtim të Islamit dhe askush nuk e ftoi atë ta përqafojë fenë Islame. Duhet mbajtur mend se
Allahu xh.sh. premton në Kuran se pohuesin fals dhe gënjeshtarin Ai do ta shkatërrojë vetë,
ndaj nëse dikush pohon se është prej Zotit dhe Zoti jo vetëm që nuk e shkatërron, sipas
premtimit të tij, por, përkundrazi, tregon dhe shfaq shumë shenja dhe mrrekulli në favor të tij e
për vërtetimin e tij e përveç kësaj pohuesi i tillë thirret në drejtim të Islamit, atëherë nuk mbetet
dyshim se ky ajet aplikohet për të. Në këtë ka një shenjë shumë të madhe për atë që ka zemër të
sinqertë dhe që i frikësohet Allahut!
7 Në këtë ajet është dhënë profecia rreth ardhjes së Imam Mahdiut e të Masihut të Premtuar -
një Reformator Hyjnor dhe shërbëtor i Profetit të Shenjtë. Ajeti paralajmëron se kur vjen ai
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Allahut me gojët e tyre, por Allahu ka
vendosur ta përhapë dritën e vet, edhe
pse e urrejnë mosbesimtarët.

10. Allahu është Ai që e dërgoi Profetin
e Tij me udhëzime e me fe të vërtetë që
ta mbizotërojë atë (fenë Islame) mbi të
gjitha fetë, edhe pse idhujtarët nuk e
pëlqejnë (e urrejnë këtë).8 

11. O ju besimtarë, a t'ju tregoj për një
tregti, e cila do t'ju shpëtojë nga një
ndëshkim i dhembshëm?

12. (Ajo është) Ta besoni Allahun dhe
Profetin e Tij dhe të bëni xhihad në
rrugën e Allahut me anë të pasurive e të
jetës suaj. Kjo është më e dobishme për
ju, nëse e kuptoni.

13. Allahu do të falë mëkatet tuaja (nëse
do të veproni kështu) dhe do t'ju fusë në
ato xhenete ku po rrjedhin lumenj dhe
do t'ju vendosë në vendbanime të pastra
e të këndshme dhe në xhenete të
amshueshme. Ky është me të vërtetë një
sukses i madh.

Masih, njerëzit do të ngrihen kundër tij dhe do ta konsiderojnë si jomysliman dhe do të
mundohen ta përjashtojnë nga rrethi i Islamit, andaj do ta ftojnë atë ta pranojë fenë Islame.
Profetin e Shenjtë nuk e ftoi askush ta pranojë fenë Islam, por, përkundrazi, ai i ftoi njerëzit ta
pranojnë fenë Islame. Kjo evidenton se fjala është për Masihun e Premtuar, për ardhjen e të
cilit lajmëron Kurani dhe  Profeti i Shenjtë s.a.v.s.
8 Edhe ky ajet paralajmëron se Islami do të ketë një triumf në kohën e ardhjes së Masihut të
Premtuar.
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14. Dhe Ai do t'ju falë edhe një myzhde
(favor) që e doni shumë: ndihmën e
Allahut dhe një fitore e afërt. Pra, jepu
besimtarëve lajm të gëzuar (rreth një
fitore të afërt).

15. O ju besimtarë, bëhuni ndihmëtarë
të Allahut, siç Isai, biri i Merjemes,
besimtarëve të vet u pat thënë: Kush
është  ndihmëtari  im në r rugën e
Allahut? Ata (besimtarët e tij) thanë: Ne
jemi ndihmëtarë në rrugën e Allahut.
Pra, një grup prej Bijëve të Israelit e
pranoi besimin, kurse një grup tjetër e
refuzoi atë. Atëherë, Ne u dhamë atyre
që besuan përkrahje kundër armikut të
tyre dhe ata u bënë ngadhënjimtarë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Gjithçka që ekziston në qiej e në tokë
e lavdëron Allahun Sovran, të Shenjtë,
të Plotfuqishëm dhe të Urtë.

3. Allahu është Ai që në mesin e
arabëve të pashkolluar e dërgoi një
Profet nga mesi i tyre, që u recitonte
ajetet e Allahut dhe i pastronte ata dhe
ua mësonte librin dhe urtësinë, edhe pse
ata më parë ishin në një gabim të hapët.

4. Dhe Ai do të dërgojë (Profetin e Tij)
te një popull tjetër që akoma nuk iu
bashkuan. Allahu është i Plotfuqishëm
dhe i Urtë.1

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 12 ajete. Në Sure Al-Seff ishte
përmendur profecia e dhënë nga H. Isai bin Merjemes a.s., lidhur me ardhjen e një profeti me
emrin Ahmad. Në këtë Sure përmendet fakti se kjo profeci është plotësuar me ardhjen e H.
Muhammedit s.a.v. në mesin e arabëve të pashkolluar, i cili me anë të mësimit të përkryer të
Kuranit dhe me anë të praktikës dhe lutjeve të veta i pastroi ata dhe i bëri të dëlirë. Ky popull i
pashkolluar së shpejti do të bëhet shkak i përhapjesë së diturisë në mbarë botën. Po ashtu në
këtë Sure është paralajmëruar ardhja e një zëvendësi të H. Muhammedit s.a.v. dhe me ardhjen e
tij bota edhe një herë do të përjetojë një revolucion të atillë. Renesanca e Islamit do të
manifestohet në atë mënyrë, siç ngjau në fazën e parë të Islamit. Përmenden edhe çifutët e
Medinës, të cilët duke i ditur parashikimet e librit të tyre, i përgënjeshtruan Shenjat e Allahut.
1 Ky ajet mban në vete një profeci se Imam Mahdiu dhe Xhemati i tij do të paraqiten shumë
vonë pas Hazret Muhammedit s.a.v. Prandaj, Allahu xh.sh. e ka përdorur fjalën Va Aherinë. Të
gjithë dijetarët dhe teologët kanë bërë debate dhe polemika të gjera lidhur me këtë temë dhe të
gjithë janë të mendimit se në kohën e fundit Allahu do të dërgojë një Reformator që do të jetë
Imam Mahdi dhe do të titullohet Al-Masih. Teologët, komentatorët, dijetarët dhe muhadithinët
më të famshëm dhe më eminentë të shekujve të kaluar kanë shkruar se pozita e Imam Mahdiut, 
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5. Kjo është mirësia e Allahut. Ai ia fal
atij kë e do Ai, dhe Allahu është Zoti i
mirësisë së pakufishme.

6. Shembulli i atyre që u ngarkuan me
përgjegjësinë e Tevrat, por e mbajtën
këtë përgjegjësi (si duhej), është si
shembull i gomarit që bart libra (por s'di
gjë). I keq është shembulli i atyre që i
refuzojnë urdhërat e Allahut. Dhe
Allahu nuk u tregon rrugë të drejtë
mizorëve.

7. Thuaj: O ju jehudë, nëse pohoni se
vetëm ju jeni shokë të Allahut prej të
gj ithë popujve, atëherë kërkojeni
vdekjen, po që se jeni të vërtetë (në
pohimin tuaj).2 

kur ai do të vijë, do të jetë më e madhe se disa profetë të mëparshëm që kanë qenë para Hazret
Muhammadit s.a.v.s. Ky është mendimi i tyre e jo i Xhematit Ahmadia. Themeluesi i Xhematit
Mysliman Ahmadia deklaroi se ai është Imam i kësaj kohe dhe paraqiti argumente solide për
vërtetimin e pohimit të vet. Nga ana tjetër, edhe Allahu xh.sh. shfaqi shumë shenja dhe
mrekulli në favor të tij dhe e vulosi pohimin e tij. Kontributi vetëmohues dhe sakrifica të
mëdha e të papërshkrueshme të es-habëve të tij janë në vete një dëshmi për vërtetimin e tij. Pra,
kush do, le ta pranojë, e kush do, le të mohojë. Nesër do të tubohemi ne të gjithë para Allahut,
atëherë Ai do të gjykojë midis nesh! Po ashtu edhe ky ajet tregon qartë se me ardhjen e Masihut
të Premtuar njerëzit do të pastrohen shpirtërisht e moralisht dhe ai do të formojë një komunitet
besimtarësh të devotshëm. Vetë Hadithi i Hazret Muhammadit s.a.v. vërteton dhe dëshmon se
ky ajet ka të bëjë me ardhjen e dytë të H. Muhammadit s.a.v. në kohën e fundit, prandaj Allahu
xh.sh. thotë: Va Ahirina Minhum d.m.th. në një popull të mëvonshëm. H. Ebu Hurejrah rrëfen
se një ditë ne ishim të ulur bashkë me Hazret Resulullahun s.a.v, kur iu zbrit Sure Xhuma. Unë
e pyeta se O Resulullah, kush janë ata, për të cilët janë përdorur fjalët Va Ahirina Minhum, dhe
në mesin tonë ishte ulur edhe Selman Faresiu r.e. Kur e pyeta disa herë profetin s.a.v., ai e vuri
dorën e tij mbi supët e Selman Faresiut dhe tha: Nëse Imani (feja) do të shkojë në yllin Pleiad
(feja do të zhduket dhe do të venitet), atëherë një njeri prej tyre do ta sjellë atë. (Buhari) Ky
Hadith tregon qartë se Reformatori me titull Imam Mahdi dhe Masih do të ketë prejardhjen
persiane.
2 Themeluesi i xhematit Mysliman Ahmadia i ftoi të ashtuqujturit Ulema dhe kundlrshtarët e 
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8. Por, ata kurrë nuk do të dëshirojnë
(vdekjen) për shkak të veprave të tyre të
bëra. Dhe Allahu i njeh shumë mirë
mizorët.

9. Thuaju: Pa dyshim, se vdekja prej së
cilës po ikni, do t'ju rrethojë një ditë.
Mandej, do të ktheheni te Zoti që e di të
padukshmen dhe të dukshmen, dhe Ai
do t'ju informojë rreth veprave tuaja.

10. O ju besimtarë, kur ju thirreni për
Namaz në ditën e xhumasë,3  ngutuni
për të përkujtuar Allahun, dhe lëreni
sh i tb le r j en .  K j o  ë sh të  shumë e
dobishme për ju, nëse kuptoni.

11. Dhe kur të kryhet Namazi ( i
xhumasë), shpërndahuni nëpër tokë dhe
kërkoni  mi rësi të  e  Al lahut ,  dhe
përkujtojeni shumë Allahun që të korrni
sukses.

12. Por, kur ata shohin ndonjë tregti ose
ndonjë dëfrim shkojnë nga ai, kurse ty

vet që e përgënjeshtrojnë pohimin e tij, të bëjnë Mubahila me të (të bëjnë lutje individuale ose
kolektive) që Allahu ta mallkojë gënjeshtarin dhe ta shkatërrojë atë. Kjo sfidë për Mubahila
qëndron në fuqi edhe sot e kësaj dite. A ka kush që mund ta pranojë këtë?
3 Myslimanët këshillohen që ta ruajnë Namazin e Xhumasë e të kenë kujdes ndaj atij dhe të
mos bëhen si jehudë që nuk e respektuan ditën e Sabtit dhe e fituan zemërimin e Allahut.
Shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve është se një ditë xhumaje, kur Profeti i Shenjtë ishte duke
dhënë predikim (hutba), erdhi një karvan prej Shamit me mallra tregtie dhe me të dëgjuar zërin
e ardhjes së tyre, disa myslimanë (hipokritë) e lanë Profetin dhe shkuan tek ajo tregti. Zoti me
anë të këtyre ajeteve do t'u tregojë se furnizuesi më i mirë është Allahu e jo njerëzit, andaj keni
kujdes ndaj urdhërave të Tij.
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të lënë në këmbë. Thuaju: Ajo që është
tek Allahu, është më e mirë se dëfrimi e
tregtia. Dhe Allahu është Furnizuesi më
i mirë!
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim! 

2. Kur vijnë hipokritët tek ti, ata thonë:
Ne dëshmojmë se ti je me të vërtetë
Profet i Allahut. Dhe Allahu e di se ti,
me të vërtetë, je Profet i Allahut, prapë
Allahu dëshmon se hipokritët janë
gënjeshtarë.

3. Ata betimet e veta i bëjnë për t'u
mbrojtur (për të shpëtuar prej teje), dhe
pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut.
Vërtet, shumë keq është që ata e bëjnë.

4. Kështu veprojnë ngase ata e pranuan
një herë besimin, e mandej e refuzuan.
Prandaj, u është vënë vulë zemrave të
tyre dhe ata s'kuptojnë.

5. E kur ti i sheh ata, trupat e tyre të
fortë (pamja e tyre fizike) të mahnisin
ty, dhe kur flasin (mbajnë ligjërata), ti e
dëgjon fjalën e tyre. Ata ulen në
kuvendime ashtu sikur të jenë trarët të
mbështetur me mur. Çdo britmë rrufeje

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 12 ajete. Në këtë Sure përmenden
armiqtë e tjerë të Islamit, përveç çifutëve. Fjala është për hipokritët që në dukje e pranojnë
Islamin dhe bëjnë betime të mëdha në favor të Islamit, por ata as nuk e njohin pozitën
shpirtërore të profetit të Islamit, H. Muhammedi s.a.v., e as nuk e njohin besnikërinë dhe
devotshmërinë e Es-habëve të H. Muhammedit s.a.v.s., dhe kurdoherë e gjejnë ndonjë rast, i
sjellin dëm Islamit. Pra, myslimanët do të ruhen prej tyre. Në fund këshillohen besimtarët që të
shpenzojnë pasuritë e tyre në rrugën e Zotit.
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e konsiderojnë ndëshkim për vete (kur
përmendet ndonjë lajm ndëshkimi, ata
mendojnë se është për ta). Ata janë
armiqtë e vërtetë, prandaj ruaju prej
(sherri i) tyre. Mallkimi i Allahut qoftë
mbi ta! Ku janë duke endur!

6. Dhe kur u thuhet: Ejani që Profeti i
Allahut të kërkojë falje për ju, ata
tundin kokat e tyre (në shenjë mohimi)
dhe ti i sheh ata se si i pengojnë njerëzit
nga rruga e drejtë dhe si shprehin
arrogancën.

7. Për ata është njësoj qoftë të kërkosh
falje (për ta) ose të mos kërkosh, sepse
Allahu kurrë nuk do t'i falë ata. Vërtet,
Allahu nuk u tregon rrugë të drejtë
njerëzve rebelë (të padëgjueshëm).

8. Të tillë janë ata që thonë: Mos
shpenzoni për ata që janë me Profetin e
Allahut, derisa ata të ikin (nga feja).
Kurse thesaret e qiejve dhe të tokës i
takojnë vetëm Allahut, por hipoktitët
nuk e kuptojnë fare këtë.

9. Ata thonë: Nëse kthehemi në Medinë,
atëherë njeriu më i ndershëm (Abdullah
bin Ebi Ibn Seluli) pa tjetër do ta dëbojë
atë më të poshtërin (Muhammedin).1

1 Prijësi i hipokritëve, Abdullah bin Ebi Seluli, kishte thënë ashtu në betejen e Mustalekut.
Mirëpo djali i tij që ishte një besimtar i devotshëm e mori vesh këtë dhe shkoi me vrap te dera e
Medinës. E nxori shpatën dhe të atit të vet i tha: Zbrit poshtë prej deves dhe thuaj me zë të lartë
në praninë e të gjithëve se njeriu më i ndershëm i Medinës është Muhammedi dhe më i poshtëri
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Ndërsa nderi i vërtetë i takon Allahut e
Profetit të Tij dhe besimtarëve, por
hipokritët s'e kuptojnë.

10. O ju besimtarë, nuk duhet që
pasuritë tuaja dhe fëmijët tuaj t'ju
shmangin prej përkujtimit (adhurimit) të
Allahut. Dhe kush bën kështu, ata do të
pësojnë humbje.

11. O ju besimtarë, shpenzoni prej asaj
që Ne ju kemi dhënë juve, para se
ndonjerit prej jush t'i vijë vdekja, e ai të
thotë: O Zoti im, përse nuk më dhe edhe
pak afat të jepja lëmoshë e të bëhesha
fisnik.

12. Mirëpo, Allahu nuk i jep afat askujt
kur atij i vjen vdekja. Dhe Allahu është
i Vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

jam unë. O ati im, kurrë s'ke për të hyrë në Medina, derisa të mos thuash kështu! E nëse tenton
të hysh në Medinë, do të të vrasë ty. Abdullahu u frikësua dhe në praninë e të gjithëve tha
kështu. Kjo thënia e tij ishte më të vërtetë një blasfemi e madhe ndaj Hazret Muhammedit
s.a.v.s.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Gjithçka që ekziston në qiej e në tokë
e lavdëron Allahun. Ati j  i  takon
mbretëria dhe Atij i takon lavdërimi,
dhe Ai ka fuqi mbi çdo gjë.1 

3. Allahu është Ai i cili ju krijoi juve.
P r a  d i s a  p r e j  j u s h  j a n ë  b ë r ë
mosbesimtarë e disa besimtarë. Dhe
Allahu i sheh mirë veprat tuaja.2 

4. Ai i ka krijuar qiejt e tokën me një
vërtetësi absolute (për një qëllim të
caktuar) dhe Ai ju dha trajtën, dhe
trajtën tuaj e bëri të shkëlqyer, dhe tek
Ai do të ktheheni ju të gjithë.

5. Ai e di se çka ka në qiej e çka ka në

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 19 ajete. Në Sure të mëparshme
janë këshilluar besimtarët që të shpenzojnë në rrugën e Allahut, para se t'u vijë vdekja.
Vazhdon e njëjta temë edhe në këtë Sure. Dita e Kiametit do të jetë dita e hesapit dhe e
llogaritjes, ku do të llogaritet dhe do të vlerësohet sakrifica e njeriut që ai kishte bërë në këtë
jetë, qoftë me anë të jetës apo me anë të pasurisë së vet. Pra besimtari duhet të jetë i gatshëm të
sakrifikojë jetën dhe pasurinë e tij në rrugën e Zotit dhe dashuria ndaj gruas e ndaj fëmijëve
nuk duhet të jetë pengesë në këtë rrugë.
1 Çdo krijesë e kryen rregullisht detyrën e saj dhe lajmëron se Zoti është i Pastër dhe pa të
meta.
2 Allahu u dhuroi njerëzve fuqi të mëdha natyrore dhe u mundësoi të përparojnë në të gjitha
sferat morale, fizike e shpirtërore. Mirëpo, disa sosh i hedhin poshtë ato aftësi duke mos i
përdorur në mënyrë të drejtë dhe kështu e mohojnë favorin e Allahut, ndërsa disa të tjerë i
mbiçmojnë ato aftësi dhe i përdorin në kohë e në mënyrë të drejtë, andaj dalin mirënjohës ndaj
Allahut. Ky është kuptimi i vërtetë i fjalës besimtar dhe mosbesimtar.
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tokë. Dhe Ai e di çka fshihni ju e çka
zbuloni ju.  Dhe Allahu i  di mirë
fshehtësitë e zemrave tuaja.3 

6 .  A nuk ju  e rdhi  l a jmi  i  a tyre
mosbesimtarëve që ishin para  jush? Ata
i shijuan konsekuencat e këqija të
veprave të tyre, dhe për ta ka edhe një
ndëshkim të dhembshëm.

7. Kështu ndodhi për shkak se u vinin
Profetët e tyre me argumente të qarta, e
ata thonin: A njeriu i vdekshëm do t'na
udhëzojë? Pra, ata nuk besuan dhe u
zmbrapsën, por edhe Allahu nuk kishte
nevojë për ta dhe Allahu është  i
Vetëmjaftueshëm dhe është i Denjë për
lavdërim.

8. Ata që janë mosbesimtarë mendojnë
se kurrë nuk do të ringjallen. Thuaj: Po,
pasha Zotin tim, ju patjetër do të
ringjalleni dhe do të informoheni rreth
asaj që ju bënit, dhe kjo është shumë e
lehtë për Allahun!

9. Besojeni, pra, Allahun dhe Profetin e
Tij, dhe dritën që e zbritëm Ne. Allahu
është i Vetëdijshëm ndaj asaj që bëni ju.

10. Ditën (e Kiametit) kur Ai do t'ju
tubojë të gjithëve,  ajo do të jetë dita e
dallimit ndërmjet të humburve e të

3 Allahu e krijoi çdo gjë dhe Ai e kontrollon çdo gjë, andaj nuk i mbetet Atij diçka e fshehtë.
Ai i di edhe mendimet e idetë më të fshehta të njeriut.
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fituesve. Dhe kush e beson Allhun dhe
vepron sipas besimit, Allahu do t'i
shlyjë lajthitjet e tij dhe atë e fut në ato
xhenete ku po rrjedhin lumenj e aty do
të jetojë ai përgjithmonë. Ky është, me
të vërtetë, suksesi i madh.4 

11. Por, ata që nuk e pranojnë besimin
dhe i përgënjeshtrojnë Shenjat Tona, do
të jenë banorë të xhehenemit, aty do të
banojnë për një kohë të gjatë. Sa
vendbanim i tmerrshëm është ai!

12. Nuk ju godit ndonjë e keqe pos me
urdhërin e Allahut; dhe kush e beson
Allahun, Ai e udhëzon zemrën e tij drejt
rrugës së suksesit. Dhe Allahu e di mirë
çdo gjë.

13. Pra, binduni para Allahut e profetit
të Tij, por nëse ktheheni, atëherë Profeti
ynë ka për detyrë vetëm ta përcjellë
qartazi mesazhin e Allahut.

14. Allahu është Ai që s'ka Zot tjetër
pos Atij, prandaj besimtarët duhet të
kenë besim vetëm në Të.

4 E tërë kjo Sure ka të bëjë me kohën tonë dhe me Ahiretin. Fjala ditë kur përdoret ka kuptimin
e periudhës. Do të vijë një kohë kur një pjesë dërrmuese njerëzish do ta përqafojë fenë Islame
dhe do të deklarojë vërtetësinë e Hazret Muhammedit s.a.v., sepse nuk ka kuptim që dikush ta
pranojë besimin pas vdekjes. Pra ajeti tregon qartë se pranimi i besimit lidhet me këtë botë e
nëpër tokë. Ata që do të pranojnë besimin dhe do t'i pranojnë profetët, do të shkojnë në xhenet,
ndërsa ata që do ta mohojnë besimin dhe do t'i përgënjeshtrojnë profetët, do të shkojnë në
xhehenem. Pas vdekjes nuk ka provim a sprovë, por ka vetëm shpërblim. Fjala tagabun do të
thotë: Fitorje dhe disfatë. Atë ditë disa do të kenë fitoren, kurse disa të tjerë disfatën.
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1 5 .  O  j u  b e s i mt a r ë ,  d i s a  p r e j
bashkëshorteve tuaja dhe prej fëmijëve
tuaj janë armiq tuaj, andaj kini kujdes
prej tyre. Dhe nëse i falni dhe nuk i
dënoni dhe i fshihni mëkatet e tyre,
atëherë ta dini se Allahu është shumë
mëkatfalës dhe përherë i Mëshirshëm.

16. Vërtet, pasuritë tuaja dhe fëmijët
tuaj janë vetëm sprovë, ndërsa ajo që
është tek Allahu është një shpërblim i
madh.

17. Pra, frikësohuni prej Allahut sa keni
mundësi dhe dëgjoni (Fjalën e Tij) dhe
binduni para Tij, dhe shpenzoni në
rrugën e Tij, se kjo do të jetë e mirë për
ju. Dhe kush i ruhet koprracisë së
zemrës së vet, të tillët janë ata që do të
korrin sukses.

18. Nëse ia jepni Allahut një hua të
mirë ,  Ai  do t ' j ua  kthe j ë  duke  e
shumëfishuar atë dhe do t'ju falë. Dhe
Allahu është shumë Mirënjohës dhe i
Përmbajtur.

19. Ai e zotëron dijen e amshueshme të
së padukshmes e të së dukshmes dhe
është i Fuqishëm e i Urtë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O Profet,1  kur t'u jepjani grave
divorc, jepni sipas kohës së caktuar dhe
llogariteni kohën, dhe frikësohuni prej
Allahut që është Zoti juaj. Dhe mos i
dëboni prej shtëpive të tyre, e edhe ato
të mos dalin ndryshe veçse nëse bëjnë
ndonjë vepër të turpshme të hapur. Këta
janë kufij të e Allahut, dhe kush i
tejkalon kufijtë e Allahut, ai i bën dëm
vetes. Ti nuk e di (o divorcdhënës) se
ndoshta Allahu pas kësaj mund të sjellë
ndonjë vendim të ri.2 

3. Mandej, kur t'i afrohen ato mbarimit
të periudhës së caktuar, atëherë i mbani
në mënyrë të përshtatshme ose i largoni
në mënyrë të përshtatshme, dhe këtë
duhet ta dëshmojnë dy dëshmitarë të

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 13 ajete. Në Sure të mëparshme
janë këshilluar besimtarët që të mos pengohen në bindje të plotë ndaj Profetit për shkak të
dashurisë së gruas apo të fëmijëve. Në këtë Sure përmenden ato shkaqe në bazë të cilave njeriu
duhet t'i japë divorc gruas. Po ashtu përmenden të drejtat e grave të divorcuara. Njëkohësisht
këshillohen besimtarët që të kenë frikën e Zotit në lidhje me këto çështje.
1 Këtu po predikohet Profeti, por në realitet fjala është për ndjekësit e tij.
2 Islami nuk pëlqen që të shfrytëzohet e drejta e divorcit, andaj Profeti i Shenjtë ka thënë: Gjëja
më e urryer prej gjërave të lejuara në Islam është divorci. Sipas mësimeve të Kuranit njeriu
duhet t'i japë divorc gruas së tij, atëherë kur nuk është i zemëruar e kur gruaja e tij nuk ka
menstruacion. Mirëpo, nëse burri i jep divorc gruas, ajo duhet të rrijë aty derisa të kalojë
"ideti", periudha e caktuar për divorc, sepse mund të ndodhë që gjatë asaj kohe ata pajtohen
dhe rregullohet jeta e tyre familjare.
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drejtë nga mesi juaj. Dhe duhet që të
jepni dëshmi të vërtetë për hir të
Allahut. Ashtu këshillohet ai që e beson
Allahun dhe Ditën e Ahiretit. Dhe ai që
i frikësohet Allahut, Allahu do të gjejë
për të ndonjë rrugëdalje,

4. Dhe do ta furnizojë atë prej andej nga
s'e pret fare. Dhe kush mbështetet vetëm
në Allah, le ta dijë se Allahu mjafton
për të.  Allahu gjithnjë e plotëson
vendimin e Tij. Për çdo gjë Allahu ka
hartuar një plan.

5. Nëse jeni në dyshim rreth caktimit të
periudhës së atyre grave, të cilave u
është ndërprerë menstruacioni,3  ta dini
se periudha e pritjes së tyre është tre
muaj, po edhe të atyre që nuk kanë
menstruacion. Ndërkaq, periudha e
pritjes së grave shtatzënë është derisa të
lindin. Dhe kush i frikësohet Allahut, Ai
me anë të urdhërit të Vet atij ia lehtëson
punën.

6. Ky është urdhëri i Allahut që e zbriti
për ju. Dhe kush i frikësohet Allahut Ai
ia shlyen atij mëkatet dhe ia shton
shpërblimin.4

 
7. (O myslimanë) Vendosini sipas

3 Ndonjëherë ndërprehen menstruacionet për shkak të çrregullimit të brendshëm, ose dikujt nuk
i vijnë fare menstruacinet.
4 Në çështjen e divorcit njerëzit zakonisht sillen me padrejtësi dhe nuk u japin grave të drejtat e
tyre, andaj Allahu i këshillon që të kenë frikë prej Tij.
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mundësisë suaj gratë e divorcuara në ato
shtëpi ku banoni ju vetë, dhe mos i
trazoni që për to të ngushtoni jetën. Dhe
nëse ato  j anë shtatzëna ,  a tëherë
shpenzoni për to derisa të lirohen nga
barra e vet. Dhe nëse ato u japin gji
fëmijëve tuaj , jepuni harxhime të
përshtatshme, të cilat i caktoni me
konsultim reciprok, por nëse lidhur me
këtë hasni me ndonjë pengesë, atëherë
duhet të kërkoni ndonjë gjidhënëse
tjetër.5 

8. Duhet që njeriu i pasur të shpenzojë
s ipas  mundës isë  s ë  t i j  (për  a t ë
gjidhënëse), dhe ai që nuk është i pasur,
le të shpenzojë sipas mundësisë që
Allahu i  ka dhënë. Allahu nuk e
ngarkon askënd jashtë asaj që Ai ia ka
dhuruar.  Allahu pa tjetër krijon një
lehtësi pas çdo ngushtësie.

9. Dhe sa ishin ato vendbanime që
refuzuan urdhërin e Zotit të tyre edhe i
refuzuan Profetët e Tij, Ne e kemi larë
hesapin me ta dhe i dënuam me një
ndëshkim të tmerrshëm!6 

10. Pra, ata i kanë shijuar konsekuencat
e  këq i j a  t ë  veprave  të  tyre  dhe

5 Gjatë periudhës së idetit burri duhet të kujdeset për gruan, ashtu si kujdesej kur ishte gruaja e
tij.
6 Pas shpjegimit të ligjeve të divorcit, Allahu tregon rëndësinë e shenjtërinë e urdhërave
hyjnore dhe na paraqet shembullin e atyre popujve që u dënuan dhe që u shkatërruan, meqë
nuk i respektuan kufijtë e Allahut.
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përfundimi i tyre qe shkatërrimi.

11. Allahu u ka përgatitur një ndëshkim
të rëndë. Pra, o ju besimtarë të ditur,
frikësohuni prej Allahut. Allahu e ka
zbritur për ju një mjet nderi- 

12. Profetin që reciton para jush ajetet e
Allahut, që t'i nxjerrë prej errësirave dhe
t'i fusë në dritë ata që e pranuan besimin
dhe bënë vepra të mira. Dhe kush e
beson Allahun dhe bën vepra të mira,
Allahu do ta fusë atë në ato xhenete ku
po rrjedhin lumenj, aty do të banojë
përgjithmonë. Për çdo person që bën
vepra të mira, Allahu ka përgatitur një
furnizim shumë të mirë.

13. Allahu është Ai që i krijoi shtatë
qiej t e tokat si ata. Urdhëri  i Tij
zbatohet në to, ta dini se Allahu ka fuqi
për çdo gjë dhe se Allahu rrethon çdo
gjë me dijen e Vet.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O Profet, përse ia ndalon (bën haram)
vetes atë që Allahu të lejoi (të bëri
hallall)? A kërkon pëlqimin e grave të
t u a ?  D h e  A l l a h u  ë s h t ë  s h u më
Mëkatfalës dhe i Mëshirshëm.1 

3. Allahu ju lejon zgjidhjen e betimeve
tuaja (të kota që krijojnë çrregullim).
Allahu është shoku juaj dhe Ai është i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.

4. Dhe kujtojeni kohën kur Profeti
njërës prej grave të veta i kumtoi një
lajm të fshehtë, dhe kur ajo e përhapi
atë lajm, Allahu informoi Profetit rreth
kësaj; ai i tregoi gruas një pjesë të atij
lajmi dhe pjesën tjetër e mbajti të
fshehtë. Mandej, kur ai i tregoi gruas,
ajo tha: kush të informoi ty? Ai tha: Zoti
i Gjithëdijshëm dhe i Vetëdijshëm më
informoi mua.

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 13 ajete. Në Sure të mëparshme
janë përmendur çështje të divorcit, kurse në këtë Sure duke i përmendur ato përplasje dhe
grindje që krijohen mes burrit e gruas, këshillohen besimtarët se në situata të tilla të mos i
marrin hapa ekstremë. Po ashut këshillohen gratë e Profetit H. Muhammedi s.a.v. që të mos
kërkojnë diçka që i kundërvihet misionit dhe pozitës së tij.
1 Shkaku i zbritjes së këtij ajeti është se një ditë Profeti i Shenjtë shkoi te njëra grua e tij që e
kishte radhën, dhe ajo i dha një sherbet mjalti, të cilin ai e pëlqen fort, dhe u ndal aty deri vonë.
Gratë e tjera nuk pëlqyen që Profeti të qëndrojë aty gjatë, andaj i thanë se po vjen erë nga goja
jote. Profeti i Shenjtë me të dëgjuar këtë vendosi të mos e përdorë më mjaltin. Allahu e zbriti
këtë ajet dhe i tha se përse e ndalon atë (majaltin), që Allahu e bëri hallall.

SURE 66                                        AT-TAHRIM                                KAP. 28

1062

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G28verlag.qps  22.06.03 17:56 PAGE 1062 (1,1)



� ��)������*T+
��������
���

�
��[��������

���,�

�����-����

�I�����./��

012G34
W�����

����� � �����#:��

� E ��b� f �I >��W;	5

[ 
� � �5�����6
��	� )] �� �D �~

�����V	�/�/J��N��

��� )C� �	 �8�

�����#:����������

��7	 � �� ��8
� %1 9� � �
�

5. Mandej, ai të dyja grave2  u tha: Nëse
ju të dyja pendoheni tek Allahu (do të
jetë e mirë për ju), sepse zemrat tuaja
edhe janë të gatshme (për t'u penduar
dhe për të kërkuar falje). Por, nëse
qëndroni kundër tij (profetit), atëherë ta
dini se Allahu është shoku i Profetit, po
ashtu edhe Xhibraili dhe besimtarët
fisnikë dhe engjëjt janë me të.

6. Nëse ai (Profeti) ju jep divorc- Zoti i
tij ka mundësi t'i japë gra më të mira se
ju, të cilat do të jenë myslimane,
besimtare, të bindshme, penduese,
adhuruese, agjëruese, vejushka dhe
virgjëresha.

7. O ju besimtarë, ruajeni veten dhe
familjen tuaj prej zjarrit, lëndëdjegëse e
të cilit do të jenë njerëzit dhe gurët
(idhujt). Atë (zjarrin) e ruajnë engjëjt e
rreptë e të ashpër,  të cilët  nuk e
kundërshtojnë urdhërin e Allahut dhe
veprojnë ashtu siç urdhërohen.

8 .  O j u  mosbes imtarë ,  so t  mos
arsyetoni. Ju do të shpërbleheni sipas
veprave tuaja.

9. O ju besimtarë, drejtohuni Allahut me
pendesë të sinqertë. S'është çudi që Zoti
juaj t'i shlyejë mëkatet tuaja dhe t'ju fusë
në ato xhenete ku po rrjedhin lumenj.

�

2 Fjala është për Ajeshën dhe Hafsën - bijat e Ebu Bekrit e Omerit.
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Ditën kur Allahu nuk do ta poshtërojë
Profetin e Tij e as ata që e kanë pranuar
besimin bashkë me të; drita e tyre do të
ecë para tyre dhe në të djathtë të tyre,
dhe ata do të thonë: O Zoti ynë, përsose
dritën tonë në dobinë tonë dhe falna,
vërtet, Ti ke fuqi mbi çdo gjë!3 

1 0 .  O  P r o f e t ,  l u f t o 4  k u n d ë r
mosbesimtarëve e  hipokritëve dhe
qëndro ashpër kundër tyre, vendi i tyre
është xhehenemi dhe sa vend i shëmtuar
është ai!

11. Allahu për mosbesimtarët paraqet
shembullin e gruas së Nuhit e të Lutit.
Ato të dyja ishin në kurorë të dy robëve
fisnikë prej robëve Tanë, por ato të dyja
i tradhtuan, dhe ata të dy (Nuhi dhe
Luti)  nuk i  ndihmuan ato kundër
ndëshkimit të Allahut dhe atyre të
dyjave u thuhet: Hyni në zjarr bashkë
me ata të cilët hynë në të.

12 .  Dhe  për  bes imtarë t  pa raqe t
shembullin e gruas së Faraonit, kur ajo
tha: O Zoti im, ndërto për mua një

3 Lutja e besimtarëve në xhenet tregon qartë se jeta e njeriut nuk soset me vdekjen e tij, por
vazhdon edhe pas saj. Po ashtu, besimtarët do ta kërkojnë magfirah në xhenet. Gjë që tregon se
ata nuk do të kënaqen me një gjendje, por dëshirojnë të kenë pozita më të larta shpirtërore.
4 Nga fjala xhihad nuk duhet kuptuar luftë me shpatë e me armë, por xhihadi i vërtetë në rrugën
e Allahut është të luftosh me argumente e me dije për të përhapur fenë Islame. Vetë jeta e
Profetit të Shenjtë dëshmon dhe e vërteton këtë se ai kurrë nuk e ngriti shpatën për ta përhapur
me dhunë fenë Islame.
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shtëpi afër Teje në xhenet, dhe shpëtom
nga Faraoni e nga veprat e tij të ndyta
dhe më shpëto prej popullit mizor.

1 3 .  D h e  p a r a q e t  s h e mb u l l i n  e
Merjemes- bijës së Imranit, e cila e
ruajti për bukuri nderin e vet. Pra, Ne
frymë në të (në foshnjë) diçka nga
Shpirti Ynë dhe ajo (nëna e foshnjës) i
vërtetoi Fjalët dhe Librat e Zotit të saj.
Vërtet, ajo ishte e devotshme (ndër të
bindurve).5 

�

5 Ajeti tregon qartë se secili njeri do ta bartë barrën e vet. Edhe Profetët nuk do ta bartin barrën
e përgjegjësisë të grave të tyre. Ai që bën vepra të mira, do të shpërblehet sipas asaj, e ai që bën
vepra të këqija, do të dënohet sipas asaj.
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�l. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. I Bekuar është Ai Allah në duart
(fuqinë) e të cilit është gjithë mbretëria
dhe Ai ka fuqi mbi çdo gjë.

3. Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën
me qëllim që t'ju provojë se cili prej
jush është më bamirës, dhe Ai është i
Plotfuqishëm dhe Mëkatfalës.

4. Ai është që i ka krijuar shtatë qiejt
shtresë pas shtrese.  Ti s 'mund të
shohësh asnjë mungesë harmonie
(kontradiktë) në krijimin e Zotit të
Mëshirshëm, andaj, vështro prapë mirë
e mirë (krijimin e Zotit) se a sheh
ndonjë të metë?

5. Mandej, vështro dhe vështro edhe
herën e dytë, shikimi yt do të kthehet te
ti i hutuar dhe i lodhur (por ti s'do të

KAP. XXIX

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 31 ajete. Tema e përgjithshme e
Sureve mekki është Tohidi, ekzistenca e Zotit, atributet e Tij, Vahi dhe Ilhami, jeta pas vdekjes
dhe parashikime rreth ardhmërisë së Islamit. Në këtë Sure duke e përmendur krijimin e njeriut,
të universit dhe sistemin e vdekjes dhe të ringjalljes, përmendet se prej atomit e deri te planetet
e mëdha qiellore ky sistem është aq i fortë, i qëndrueshëm, sa që nuk mund të gjesh dot ndonjë
të mete në të. Ky është argumenti mjaft i fuqishëm se ekziston një Qenie që e posedon fuqinë
absolute dhe diturin e plotë.
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gjesh ndonjë të metë në krijimin e
Allahut).1

 
6. Dhe, vërtet, Ne qiellin e poshtëm e
kemi zbukuruar me kandila dhe atë e
kemi bërë edhe mjet për t'i përzënë djajt
(shejtanët) dhe për ta kemi përgatitur
edhe ndëshkimin e zjarrit flakërues.

7. Dhe për ata që nuk e besojnë Zotin e
tyre, është ndëshkimi i xhehenemit dhe
ai është një vendkthim i shëmtuar.

8. Kur do të hidhen në xhehenem, do të
dëgjojnë në të një ushtimë sikurse vlon
(xhehenemi),

9. Gati të pëlcasë (ai xhehenem) nga
zemërimi. Kurdo që të hidhet në të
ndonjë grup, roja i pyet ata: A nuk ju
erdhi ndonjë alarmues (Profet)?

10. Ata do të thonë: Po, pa dyshim, na
e r d h i  P r o f e t i ,  m i r ë p o  n e  e
përgënjeshtruam dhe ne i thamë: Allahu
nuk të ka diktuar ty asgjë, dhe ti je
vetëm në një gabim të hapët.

11. Dhe ata do të thonë: Sikur të kishim
dëgjuar e të kishim punuar me mend,
s'do të ishim ndër banorët e zjarrit.

1 E çuditshme është, me të vërtetë, puna e krijimit të Zotit. Ky sistemi ynë solar është një ndër
miliona sisteme të krijuara prej Allahut. Disa prej tyre janë më të mëdha se ky yni. Të gjitha
këto planete kanë një harmoni të çuditshme ndërmjet tyre. Syri i njeriut s'mund t'i shohë e as t'i
zbërthejë.
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12. Pra, i pranojnë fajet e tyre. Mallkimi
qoftë mbi banorët e zjarrit! 

13. Vërtet, ata që i frikësohen në vetmi
Zotit të tyre, megjithëse Ai është i
fshehur prej tyre, do të kenë falje dhe
një shpërblim të madh.

14. Dhe qoftë ta fshihni bisedën tuaj
apo ta zbuloni, Allahu e di mirë çka
është në zemrat tuaja.

15. A është e mundur që Ai i cili ju
krijoi të mos e dijë atë ? Kurse Ai i di
mirë sekretet më të fshehta dhe është
gjithnjë i vetëdijshëm.

16. Allahu është Ai që tokën e nënshtroi
për ju (e bëri të përshtatshme), pra ecni
nëpër rrugët e saj2  (ku të doni), dhe
hani nga begatitë e Allahut. Dhe tek Ai
do të ktheheni ju të gjithë.

17. A e ndieni veten të sigurtë prej
Zotit, që është në qiell, që të mos ju
rrafshojë për tokë? Pra, vështroni se si
dridhet ajo (afrohet ndëshkimi)! 

18. A ndieni të sigurtë prej Zotit që
është në qiell që të mos lëshojë kundër
jush ndonjë stuhi gurësh? Atëherë, do
të kuptoni se sa i tmerrshëm është
kërcënimi Im!

�

2 Udhëtimi nëpër vende të ndryshme është metoda më e mirë për të pasuruar dijen.
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19. Vërtet, edhe ata që ishin para tyre i
përgënjeshtruan Profetët e Mi. Pra, sa i
tmerrshëm ishte ndëshkimi Im!

20. A nuk i shohin ata shpezët3  kur
fluturojnë përmbi ta krahëhapur e kur i
palojnë krahët, askush nuk i mban
përveç Allahut të Mëshirshëm. Ai e
sheh mirë çdo gjë.

21. Kush janë këta që duke u bërë
ushtria juaj t 'ju ndihmojnë kundër
Al lahut  t ë  Mëshi rshëm? Vër te t ,
mosbesimtarët janë bërë viktima të
vetëmashtrimit.

22 .  Apo çfarë  j anë  kë ta  që  t ' j u
furnizojnë, nëse Allahu e ndërpret
furnizimin e Vet? Por ata vazhdojnë të
marshojnë përpara në rebelizëm e në
urrejtje.4 

23. Qysh ! Ai që ecën i përmbysur me
fytyrë, mund të jetë si ai që ecën drejt
dhe është i përudhur!5 

24. Thuaj: Ai është Allahu që ju krijoi
dhe i krijoi për ju veshët, sytë dhe
zemrat, mirëpo pak e falënderoni.

��
�

����
�

��

3 Zogjtë grabitqarë e mishngrënës fluturojnë mbi kokat tuaja, me qëllim që të ushqehen me
kufomat tuaja, kur ju vjen ndëshkimi.
4 Fjala është për atë thatësirë që e mbuloi vite me radhë Mekkën dhe që u zhduk me lutjen e
Profetit të Shenjtë.
5 Mosbesimtarët ecin në rrugë të gabuar e në errësirat e dyshimit e të mosbesimit, ndërsa
besimtarët ecin drejt e në rrugë të drejtë nën dritën e besimit.
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25. Thuaj: Allahu është Ai që  ju  krijoi
e ju shumoi në tokë dhe (një ditë)  do të
tuboheni te Ai.

26. Dhe ata thonë: Kur do të plotësohet
ky premtim, po qe se jeni të vërtetë?

27. Thuaj: Vetëm Allahu e di, unë jam
vetëm një alarmues i hapët.

28. Por, kur do ta shohin atë (ndëshkim
të premtuar) se po u afrohet, fytyrat e
atyre që nuk besuan do të shëmtohen
dhe atyre do t'u thuhet: ky është ai
ndëshkim që kërkonit me ngutje.

29. Thuaj: Më tregoni, nëse Allahu më
shkatërron mua dhe ata që janë me mua,
ose na mëshiron, kush, pra, do t 'i
mbrojë mosbesimtarët prej një dënimi të
mundimshëm?

30 Thuaj: Ai është Zoti i Mëshirshëm,
ne e besuam dhe kemi mbështetje vetëm
në Të, pra ju së shpejti do ta kuptoni se
kush është në gabim të hapët.6 

31. Thuaj: Më tregoni, nëse uji juaj
zhduket në thellësitë e tokës, kush, pra,
do t'ju sjellë ujë burimesh?

6 Jeta e njeriut - fizike apo shpirtërore - varet prej ujit. E para prej shiut, kurse e dyta prej
diktimit hyjnor (vahji).
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ne duke e paraqitur për dëshmi
kalamin dhe kallamarin  edhe atë që
shkruhet prej tyre, themi:1 

3. Ti (o Muhammed) me mëshirën e
Zotit tënd nuk je i çmendur.

4. Dhe ti do të kesh (prej Zotit) një
shpërblim që s'ka të sosur.2 

5. Vërtet, ti zotëron virtyte më të larta
morali.3 

6. Pra, së shpejti do të shohësh dhe ata
do të shohin se-

7. Cili prej jush është i çmendur?4

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 53 ajete. Këtu përmenden
argumente të pathyeshme rreth pohimit dhe të vërtetësisë së Profetit të shenjtë s.a.v., dhe
përmendet përfundimi i keq i kundërshtarëve dhe përgënjeshtruesve të së vërtetës. Po ashtu
këshillohen besimtarët që të dalin durimtarë dhe këmbëngulës.
1 Zoti i përdor disa sende për të dëshmuar diçka. Edhe këtu përdor kalamin dhe kallamarin për
të treguar se të gjitha dituritë që shkruhen me anë të tyre, dëshmojnë se Profeti i Shenjtë nuk
është i marrë.
2 Ajeti tregon se aksionet e një njeriu të çmendur nuk japin ndonjë rezultat të këndshëm, ndërsa
Profeti i Shenjtë e kryen me sukses misionin e tij dhe bëri një revolucion të madh moral e
shpirtëror në jetën e miliona e miliona njerëzve.
3 Dëshmia e tretë se Profeti i Shenjtë nuk është ndonjë njeri i çmendur jepet në këtë ajet. I
çmenduri flet kot e pa lidhje, kurse Profeti i Shenjtë zotëron virtyte të larta morali.
4 Përfundimi i Profetit të Shenjtë dëshmon vetë se ai nuk ishte njeri i çmendur, por ishte i
dashuri i Zotit.
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8. Vërtet, Zoti yt i njeh mirë ata që
devijuan nga rruga e Tij, dhe Ai i njeh
mirë edhe ata që janë të përudhur. 

9. Pra, mos i dëgjo përgënjeshtruesit.

10. Ata dëshirojnë që nëse ti do të
dalësh i përkulshëm (i lëkundshëm
d.m.th. të bësh kompromis), atëherë
edhe ata do të dalin të lëkundshëm (në
fe).

11. Mos e ndiq çdo njeri të poshtër që
betohet, 

12. Dhe është përfolës dhe shpifës,

13. Që i pengon njerëzit të bëjnë vepra
të mira dhe që është i pafrenueshëm dhe
mëkatar i madh

14. I vrazhdë (i pasjellëshëm) e mandej
edhe kopil.5 

15. (krenohet) Vetëm se ka shumë
pasuri e shumë fëmijë.

16. Kur i recitohen ajetet Tona, ai thotë:
këto janë tregimet e të parëve.

17. Ne do ta damkosin atë në turi (në
hundë).

5 Zanim quhet ai njeri që nuk i takon një kombi, por e lidh veten me të. Duke qenë njeri i Zotit,
ai e lidh veten me Shejtanin.
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18. Ne i vumë në sprovë ashtu siç i
patëm vënë në sprovë pronarët e
kopshtit, kur i thanë njëri-tjetrit duke u
betuar se do ta vjelin atë herët në
agim.6 

19. E nuk thanë: Në dashtë Allahu!  

20 Pra, natën kur ishin duke fjetur, e
goditi atë (kopsht) një tajfun nga Zoti
yt.  

21. Dhe kur e panë në mëngjes, ishte i
vjelë (i kositur). 

2 2 .  P r a ,  me  t ë  g d h i r ë  t h i r r ë n
njëri-tjetrin.

23. Duke thënë: shkoni tani te kopshti,
nëse doni ta vilni!

24. Dhe ata shkuan dhe pëshpëritnin në
mes veti.

25. Mos të hyjë sot në kopsht asnjë njeri
i varfër kundër jush.

26. Dhe herët në mëngjes vendosën të
bëhen koprracë.

27. Mirëpo, kur e panë atë, thanë: s'ka
dyshim, ne kemi humbur rrugën. 

6 Kjo do të thotë se përfundimi i mosbesimtarëve do të jetë si i atyre pronarëve të kopshtit të
cilët kur erdhen në mëngjes te kopshti i tyre, e gjetën të rrënuar.
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28. Jo, por, në realitet, ne jemi të
privjuar për çdo gjë!

29. Ndërsa, më i maturi prej tyre tha: A
nuk ju thashë se përse nuk e lavdëroni
Zotin?

30. Atëherë, ata thanë: I Shenjtë është
Zoti ynë, ne ishim të padrejtë.

31. Mandej, iu drejtuan njëri-tjetrit duke
e qortuar.

32. Ata thanë: Vaj për ne! Ne, me të
vërtetë, ishim rebelë (të pabindur)!

33. Ndoshta, nëse pendohemi dhe i
drejtohemi Allahut, Zoti ynë do t'na falë
një kopsht më të mirë se ky.

34. Ja, kështu zbret dënimi në këtë botë,
ndërsa dënimi i Ahiretit do të jetë më i
rëndë. Ah, sikur ta dinin!

35. Vërtet, për të devotshmit ka kopshte
bekimesh te Zoti i tyre.

36. A t'i bëjmë të bindurit të barabartë
me fajtorët?

37. Ç'keni ju, si po gjykoni ju?

38. A mos keni ndonjë libër, ku e lexoni
(këtë)?-
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39. Se ju do të keni atë çka dëshironi?

40. Ose a mos keni lidhur ndonjë
marrëveshje të përbetuar me Ne që Na
detyron deri në Ditën e Kiametit t'ju
japim të drejtë të bëni çka dëshironi?7 

41. Pyeti ata se cili prej tyre është
dorëzan për këtë?

42. Ose, a i kanë ortakë (Zota) të tjerë
që u garantojnë? Pra, le t'i paraqesin
ortakët e vet, nëse janë të vërtetë?

43. Ditën kur do të ballafaqohen me një
shqetësim të madh, ata do të thirren për
të bërë sexhde, por ata s'do të kenë
mundësi ta bëjnë.8 

44. Shikimet e tyre do të jenë të
përulura nga turpi, dhe poshtërimi do të
pikojë nga fytyrat e tyre; ishte një kohë
kur thirreshin për të bërë sexhde e ata
ishin të shëndoshë (por nuk bënin
sexhde).

45. Pra,  më le Mua dhe ata që e
mohojnë këtë (Kuran). Ne vetë do t'ua
afrojmë dalëngadalë dënimin prej nga
nuk e presin.

7 Ajeti do të thotë se a kanë bërë ndonjë marrëveshje me Allahun sipas së cilës ata do të kenë
fuqi deri në Kiamet dhe nuk do të ndëshkohen për shkak të veprave të tyre të këqija.
8 Ajeti flet rreth ashpërsisë e vrazhdësisë së Ditës së Kiametit.
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46. Dhe Unë do t'u jap afat (mos u ngut
për dënimin e tyre), sepse plani Im është
shumë i fortë.

47. A mos kërkon ti prej tyre ndonjë
shpërblim se janë të shtypur nga barra e
tij?

48. A mos kanë dije për të padukshmen
që janë duke e shkruar?

49. Pra, qëndro i durueshëm ndaj
urdhërit të Zotit tënd, dhe mos u bë si ai
i peshkut,9  kur e thirri Zotin e vet dhe
ai ishte i kredhur në brengë.

50. Sikur të mos e kishte shpëtuar atë
mëshira e Allahut, ai do të hidhej në
shkretëtirë, ashtu që edhe bota do ta
fajësonte (e qortonte) atë.

51. Mirëpo, Zoti i tij e zgjodhi dhe e
futi ndër besimtarët fisnikë.

5 2 .  D h e  n u k  ë s h t ë  l a r g  p r e j
mosbesimtarëve që të përpiqen të të
shkulin ty nga pozita jote me anë të
shikimeve të tyre plot zemërimi, kur e
dëgjojnë Dhikr (Kuranin). Dhe ata
thonë: Ky është një i çmendur.

53. Kurse, Ky (Kurani) nuk është diçka
tjetër, veçse këshillë (burim nderi) për
tërë njerëzimin.10 

9 Mos u bë si Junusi që kërkonte përfundimin e shpejtë të kombit të vet.
10 Si është e mundur që një libër (Kurani) të jetë aq madhështor sa u jep nder të gjithë atyre që
e lexojnë dhe e adoptojnë në jetën e tyre, ndërsa bartësi i tij të jetë njeri i çmendur!
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Momenti i Pashmangshëm (që e
përmend Kurani). 1

3. Ç'është ai Moment i Pashmangshëm?

4. Dhe çka të mëson ty se ç'është ai
Momenti i Pashmangshëm?

5 .  T h a m u d i  d h e  A d i  e  p a t ë n
përgënjeshtruar ndëshkimin tronditës.

6. Pra, përsa i përket Thamudit, ata u
s h k a t ë r r u a n  me  n j ë  k r i s më  t ë
tmerrshme,

7. Ndërsa populli i Adit u shkatërrua me
një erë të furishme,

8. Të cilën e lëshoi Allahu shtatë netë
dhe tetë ditë rresht për shkatërrimin e
tyre. Pra, ti i sheh ata të kositur ashtu

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 53 ajete. Në këtë Sure jeta e
pasvdekjes paraqitet si një realitet absolut. Po ashtu përmendet se Profeti i Islamit H.
Muhammedi s.a.v. dhe Es-habët e tij do të triumfojnë, sadoqë të jenë të rrethuar me
kundërshtime dhe me rrethana jo të volitshme. Kjo Sure gjithashtu flet qartë se ky Kuran nuk
është fjala e ndonjë poeti apo magjistari, dhe se çdo ai person që trillon diçka dhe atë e quan
diktim apo fjalë të Zotit, nuk mund të shpëtohet nga ndëshkimi i Allahut.
1 Fjala është për një katastrofë që do të vijë. Kjo nuk do të jetë një katastrofë e rëndomtë, por
fjala është për një katastrofë shumë troditëse dhe mund të themi se fjala është për bombat
atomike dhe bomba me neutron etj. 
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sikur  të jenë trungje hurmash të
zgavëruara.

9. A e sheh ndonjë gjurmë të tyre?

10. U paraqit edhe Faraoni dhe ata që
ishin para tij dhe ato vendbanime që u
përmbytën, për shkak të një mëkati të
madh.

11. Ata e kundërshtuan Profetin e Zotit
të tyre, prandaj Ai i zuri ata me një
ndëshkim të tmerrshëm.

12. Vërtet, Ne ju bartëm në anije, pasi
u ngrit uji (në kohën e Nuhit).

13. Që ta bëjmë atë (ngjarje) një Shenjë
të shënueshme për ju dhe që ta dëgjojnë
atë (mbajnë mend) ata që dëshirojnë ta
dëgjojnë.

14. Dhe kur i fryhet Surit me një frymë
të fortë. 2

15. Dhe do të ngrihen toka e malet nga
vendi i tyre dhe do të copëtohen me një
goditje.3 

16. Atë ditë pa tjetër do të paraqitet ajo
ndodhi (Katastrofë).

2 Fjala është për hyrjen e papritur të Profetit të Shenjtë në Mekka, ose është për ditën e
Kiametit.
4 Al-Ard (toka) nënkupton njerëzit, kurse Al-xhibal (male) prijësit e tyre.
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17. Dhe qielli do të çahet dhe do të
shihej i brishtë.

18. Dhe engjëjt do të rrinë të qëndruar
përreth tij dhe atë ditë Fronin e Zotit
tënd do ta bartin tetë engjëj.4 

19. Atë ditë ju do të prezantoheni para
Zotit dhe asnjë sekret juaji s'do të
mbetet i fshehtë.

20. Pra, kujt do t'i jepet libri i veprave
(dosje) nga ana e djathtë e tij, ai do t'u
thotë të tjerëve: Ejani, merreni dhe
lexojeni dosjen time.5 

21. Vërtet, unë kam pasur bindjen se një
ditë do ta shoh hesapin tim.

22. Pra, ai  do të ketë një jetë të
kënaqshme,

23. Në xhenetin e lartë-

24. Pemët e të cilit do të jenë të përulura
(nga pesha e tyre).

25. Atyre do t'u thuhet: Hani e pini të
gëzuar për shkak të atyre veprave të
mira që i bënit në të kaluarën!

4 Fjala Arsh (Fron) përfaqëson atributet e jashtëzakonshme të Zotit mbi të cilat qëndron Arshi i
Allahut. Këto janë: Rab, Rrahman, Rrahim dhe Malik. Në ditën e Kiametit këto atribute do të
dyfishohen.
5 Dora e djathtë është simbol i hirësisë e të bekimit, andaj ai do të realizojë se u bë i
suksesshëm.
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26. Ndërsa, kujt i jepet dosje në dorën e
tij të majtë, ai do të thotë: Ah, sikur të
mos më ishte dhënë mua dosja ime!

27. E të mos dija fare se cili është
hesapi im!

28. Ah, sikur vdekja ime të më kishte
mbaruar krejt!

29. Pasuria ime sot nuk më soll i
kurrfarë dobie.

30. U zhduk çdo kompetencë imja. 

31. (Do t'u thuhet engjëjve:) Kapeni dhe
lidheni me pranga!

32. Mandej, çojeni në xhehenem.

33. Mandej, lidheni me një zinxhir të
gjatë shtatëdhjetë kutë.6 

34. Vërtet, ai nuk e besoi Allahun e
Madhërueshëm,

35. Dhe nuk i nxiste për t'i ushqyer të
varfërit.

36. Atë ditë, pra, ai nuk do të ketë
ndonjë mik të ngushtë.

6 Kjo do të thotë se ai është aq i lidhur me prangat (vepra të këqija) sa që s'mund t'i drejtohet
bamirësisë.
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37. As nuk do të ketë ushqim tjetër pos
qelbit.

3 8 .  A s k u s h  n u k  e  h a  a t ë  p o s
mëkatarëve.

39. Dëgjoni!  Unë paraqes për dëshmi
atë  që e shihni ju,7 

40. Dhe atë që nuk e shihni.8 

41. Se ky (Kuran), me të vërtetë është
ligjërim i një Profeti të ndershëm.

42. Dhe nuk është ligjërim i ndonjë
poeti, mirëpo pak janë ata që e besojnë.

43. As nuk është ligjërim i ndonjë
fallxhiu, mirëpo nuk këshilloheni, veçse
pak!

44. Ky është diktim i zbritur prej Zotit
të universit.

4 5 .  D h e  s i k u r  t a  t r i l l o n t e  a i
(Muhammedi) ndonje diktim prej vetes,

46. Ne, me siguri, do ta kapnim me
dorën e djathtë.

47. E pastaj do t'ia këputnim arterien
qafës. 

7 Faktet e argumentet e dukshme.
8 Mendimet e fshehta të njeriut.
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48. E askush prej jush nuk do të mund
ta shpëtonte nga ndëshkimi i Zotit.9

 
49. Vërtet, ky Kuran është këshillë për
besimtarët fisnikë,

50. Vërtet, Ne e dimë se prej jush ka që
e përgënjeshtrojnë.

51 .  D he ,  vë r t e t ,  ky  ë sh t ë  mj e t
dëshpërimi për mosbesimtarët.

52. Dhe është një e vërtetë absolute. 

53. Pra, glorifikoje Zotin me emrin e Tij
të madh.

9 Në këto ajete Zoti paraqet një princip se kush trillon gënjeshtra në emër të Allahut, Ai (Allah)
do ta shkatërrojë e do ta zhdukë nga bota. Kjo do të thotë se nëse ngrihet ndonjë njeri që pohon
se është i dërguari i Zotit dhe që deklaron se Zoti flet me të, por në realitet nuk është ashtu e ai
vetëm trillon gënjeshtra, atëherë nuk është detyra jonë që ta vrasim a të shqetësohemi, sepse
është detyra e Zotit ta shkatërrojë atë. Allahu  premton dhe deklaron qartë se njeriun e tillë Ai
do ta shkatërrojë Vetë në jetën e tij dhe në këtë botë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Një kërkimtar kërkon sqarimin lidhur
me ndëshkimin e pashmangshëm-1 

3. Për mosbesimtarët. Atë (ndëshkim)
s'ka kush që mund ta ndalë. 

4. Ai ndëshkim do të vijë nga Allahu -
Zoti i të gjitha lartësive.2 

5. Engjëjt dhe Shpirti (Xhibraili) ngjiten
tek Ai  Zot  në  n jë  d i të  që  zgj a t
pesëdhjetë mijë vjet.3

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 45 ajete. Në Sure të mëparshme u
është dhënë vërejtja mosbesimtarëve se nëse ata nuk do ta pranojnë të vërtetën, do t'i rrethojë
Al-Hakka (Krismë e madhe). Lidhur me pyetjen e mosbesimtarëve se kur vjen ndëshkimi është
thënë se ka ardhur koha e ndëshkimit dhe do të jetë aq i tmerrshëm sa që njeriu nuk do të
ngurrojë t'i sakrifikojë gruan, fëmijët dhe motrat dhe vëllezërit e vet. Atë ditë do të turpërohen
mosbesimtarët dhe do ta pranojnë dështimin e tyre.
1 Fjala është për të gjithë mosbesimtarët.
2 Zoti që e zhvillon graduallisht çdo gjë.
3 Kurani e përmend Ditën (Jom) në dy vende. Një mijë vjetët e njerëzimit barazohen me një
ditë të Zotit. Këtu Allahu xh.sh. ditën e barazon me 50 mijë vjet. Pra, këtu përmendet jeta e
universit. Kur njeriu krijon diçka në botë, e shënon një datë mbarimi a e kalimit të afatit. Ashtu
Allahu xh.sh. e ka caktuar një datë mbarimi të universit që quhet Exheli Musemma. Këtu
Allahu xh.sh. e përmend moshën e universit. Një ditë barazohet me një mijë vjet dhe kështu një
vjet barazohet me 365000 vjet, dhe, sipas këtij ajeti, 50 mijë vjet do të thotë gati 18,25 miliarda
vjet. Shkencëtarët më eminentë të kësaj kohe, duke bërë një studim, kanë konstatuar se
universit i kanë kaluar 16 a 17 miliarda vjet. Kjo do të thotë se mbetën 2,5 miliarda vjet në
mbarim të universit. Ky është një cikël jetësor. Përveç këtij cikli, Kurani flet edhe për një cikël
tjetër që ka një afat kohor prej 7 mijë vitesh (një javë ka shtatë ditë). Kjo do të thotë se, sipas
Kuranit, pas çdo 7 mijë viteve apo këtij cikli fillon një cikël i ri. Pra, cikli 50 mijë vitesh (të
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6. Pra, ti duro me një durim të mirë. 

7. Atyre u duket larg (ajo ditë).

8. Por, Ne e shohim afër.

9. Atë ditë qielli do të bëhet si bakri i
shkrirë.

10. Dhe malet si fjolla leshi të lënurur.4 

11. Atë ditë asnjë shok nuk do të pyesë
për shokun tjetër.

12. Sepse do t'i tregohet gjendja e
shokut të tij. Fajtori do të dëshirojë ta
lirojë veten nga ndëshkimi i asaj ditë
duke i sakrifikuar edhe bijtë e tij,

13. Dhe gruan dhe vëllain e tij,

14. Dhe fisin e tij ku  ai strehohej.

15. Dhe duke ofruar krejt çka ka në
tokë.

16. Dëgjoni! Ky ndëshkim është një
flakë zjarri,

Zotit) është në operim e sipër. Hazret Ademi a.s. është lindur para 6 mijë viteve. Kjo nuk do të
thotë se ai ishte njeri i parë. Por, për ta plotësuar javën (ciklin 7 mijë vitesh) gjatë së cilës do të
lindte Hazret Muhammedi s.a.v., ai erdhi në krye të kësaj jave (këtij cikli). Ky cikël që filloi me
Ademin do të mbarojë pas 7 mijë viteve. Profeti Hazret Muhammedi s.a.v. thotë se mandej
njerëzit do të largohen prej Zotit dhe do të paraqiten njerëz sherrxhinj e të korruptuar. Pra, pas
mbarimit të këtyre ciklave, fillon një cikël i ri.
4 Kjo do të thotë se do të zbulohen bomba atomike, që do t'i copëtojnë malet.
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17. Shkulës i lëkurës deri në kockë,

18. Ajo (flakë) thërret çdo person që  u
largua dhe u shmang (nga e vërteta)

19.  Dhe që tuboi  (pasuri)  dhe e
grumbulloi.

20. Vërtet, njeriu është i prirur të jetë i
padurueshëm dhe i pangopur.

21. Kur e godit ndonjë e keqe, ai vajton
e ankohet,

22. Por, kur i vjen ndonjë e mirë, ai
bëhet koprrac.

23. Pos atyre që falin Namazin,

24. Të cilët janë të rregullt  në Namazet
e tyre.

25. Dhe ata në pasurinë e të cilëve ka
një pjesë të caktuar -

26. Për lypësin dhe për ata që nuk mund
të lypin.5 

27.  Dhe  a ta  që e  besojnë  dhe  e
vërtetojnë Ditën e Gjykimit.

28. Dhe ata të cilë t  i  f r ikësohen
ndëshkimit të Zotit të tyre.

5 Siç janë zogjtë dhe kafshë etj.
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29. Vërtet ndëshkimi i Zotit të tyre
është i tillë që nuk i shpëtohet dot.

30. Edhe ata që i ruajnë organet e tyre
sekrete-

31. Pos prej grave të veta dhe prej
robëreshave që i kanë në posedim,  të
tillët nuk do të akuzohen.

32. Por, ata që përpiqen të dalin përtej
këtij kufiri, të tillët janë kundërvajtës.

33. Dhe ata që i ruajnë amanetet që u
janë besuar dhe janë besnikë ndaj besës
së dhënë.

34. Dhe ata që qëndrojnë ndaj dëshmive
të tyre.

35. Dhe ata që janë të kujdesshëm ndaj
Namazit të tyre.

36. Të tillët do të vendosen me nderim
në xhenete.

37. Mirëpo, ç'ndodhi me ata që nuk e
besuan se vinin në drejtim tënd me
vrapë?

38. Nga ana e djathtë e nga ana e majtë
dhe grupe-grupe.6 

6 Këto ajete po flasin qartë rreth triumfit të Islamit.
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39. A dëshiron secili prej tyre të hyjë në
xhenetin e bekimeve?

40. Kurrsesi! Ne i krijuam ata nga ajo
(spermë), të cilën e dinë ata.

41. Pra, e paraqes për dëshmi Zotin e
lindjeve dhe të perëndimeve, se Ne
kemi fuqi të plotë 

42. Që t'i zëvendësojmë me një popull
më të mirë (duke e shkatërruar këtë).
Dhe askush s'mund t'na pengojë.

43. Pra, lëri  ata ta përbaltojnë të
vërtetën dhe të argëtohen derisa të
ballafaqohen me atë ditë të tyre që u
premtohet. 

44. Atë ditë kur do të dalin me ngut prej
varreve të tyre, sikurse vrapojnë në
drejtim të altarëve.

45. Shikimet e tyre do të jenë të
përulura nga turpi, dhe poshtërimi do të
pikojë nga fytyrat e tyre. E tillë do të
jetë ajo ditë që u premtohet.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Vërtet, Ne e dërguam Nuhin te
populli i tij me këtë urdhër: Alarmoje
popullin tënd para se t'u vijë ndonjë
ndëshkim i dhembshëm.

3. Ai tha: O populli im, vërtet, unë jam
vetëm një alarmues për ju,

4. Dhe ju këshilloj që ta adhuroni vetëm
Allahun dhe t'i frikësoheni Atij, dhe
mua më dëgjoni,

5. (Nëse do të veproni në këtë mënyrë)
Allahu do t'i falë mëkatet tuaja dhe do
t'ju japë një afat deri në një kohë të
caktuar. Vërtet, kur do të vijë afati i
caktuar prej Allahut, ai nuk do të mund
të shtyhet për më vonë. Ah, sikur ta
dinit ju.

6. Mandej Ai i tha Allahut: O Zoti im,
unë e thirra popullin tim ditën e natën.

7. Por, thirrja ime nuk i bëri pos të
largohen edhe më shumë,

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 29 ajete. Në Sure të mëparshme
është përmendur fakti se kundërshtarët e një profet rrinë aktivë deri në frymën e fundit, mirëpo
pësojnë një përfundim të hidhur. Në këtë Sure përmendet jetëshkrimi i H. Nuhit a.s. Qëllimi i
kësaj është të alarmohen kundërshtarët e H. Muhammedit s.a.v.
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8. Dhe sa herë që i thirra ata që ta
pranojnë besimin dhe (Ti o Zot) t'i
falësh mëkatet e tyre, ata i vunë gishtat
e tyre në veshët e tyre dhe e mbuluan
veten me teshat e tyre dhe insistuan në
mosbesim dhe u sollën me arrogancë.1 

9. Mandej, unë i thirra haptazi me zë të
lartë.

10. Pastaj, unë i thirra  publikisht e
fshehurazi.2 

11. Dhe unë u thashë: Kërkoni faljen e
Zotit tuaj, se Ai, me të vërtetë, fal
shumë.

12. Ai do t'ju lëshojë nga qielli re
shisjellëse,

13. Dhe Ai do t'ju ndihmojë me anë të
pasurisë e të fëmijëve dhe do të mbjellë
kopshte dhe do të shpërthejë lumenj për
ju. 

14. Ç'është me ju që nuk i përshkruani
dinjitetin Allahut? 

15. Kurse Ai ju kri joi  në faza të
ndryshme.

1 Kjo është një shprehje metaforike, që do të thotë se ata e hodhën poshtë Mesazhin hyjnor dhe
refezuan ta dëgjojnë atë.
2 Nuhi i ka përdorur të gjitha mjetet që i kishte në dispozicion, me qëllim që populli i tij ta
dëgjojë Mesazhin hyjnor.
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16. A nuk e keni observuar se si Allahu
krijoi shtatë qiej shtresë pas shtrese (në
harmoni të plotë)?

17. Dhe hënën e bëri mjet drite dhe
diellin e bëri si një llampë të ndritshme?

18. Dhe Allahu ju mbiu nga toka si
vegjetacioni! 

19. Pastaj juve do t'u kthejë prapë në të
(në tokë) dhe një ditë sërish do t'ju
nxjerrë prej saj në një mënyrë të re. 

20. Dhe Allahu tokën e bëri për ju të
rrafshët,

21. Që të udhëtoni nëpër rrugët e saj të
gjera.

22. Pastaj Nuhi tha: O Zoti im, këta më
refuzuan  mua  dhe  i  ndoqën  a t ë
(pasanik), të cilin pasuria dhe fëmijët e
tij e shtuan më shumë në humbje.

23. Dhe ata bënë dredhi të mëdha
kundër meje.

24. Dhe i thanë popullit: Në asnjë
mënyrë, mos i lëshoni Zotat tuaj dhe
mos e lëshoni as Veddën e as Suvanë e
as Jeguthin dhe Jaukën e as Nesren.3 

3 Vadda qe një idhull të cilin e adhuronin anëtarët e kabiles Benu Kalbit. Suva qe idhull i Benu
Hudhejlit. Jaguthi qe idhull i fisit Murada. Jauka i takonte fisit Hamadan, kurse Nasra qe
idhull i fisit Dhul Kilan.
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25. Dhe ata e devijuan pjesën dërrmuese
nga rruga e drejtë, pra O Zot, mos i shto
mizorët por vetëm në humbje!

26. Ata për shkak të mëkateve të tyre u
përmbytën dhe u hodhën në zjarr. Dhe
ata, përveç Allahut, s'gjetën ndihmëtarë.

27. Dhe Nuhi tha: O Zoti im, mos lë
nëpë r  t okë  a sn j ë  vendban im t ë
mosbesimtarëve!

28. Sepse, nëse Ti i lë ata, do t 'i
devijojnë robët e Tu nga rruga e drejtë
dhe ata nuk do të lindin tjetër, veçse
mëkatarë e mosmirënjohës.

29. O Zoti im, më fal mua dhe prindërit
e mi dhe ata që hynë në shtëpinë time si
besimtarë dhe fal  besimtarët edhe
besimtaret, ndërsa mosbesimtarëve mos
u shto gjë tjetër, vetëm  shkatërrim.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Thuaj: Mua më është diktuar se një
grup prej xhinëve e dëgjoi Kuranin dhe
(kur u kthyen te populli i tyre) thanë:
Vërtet, ne kemi dëgjuar një Kuran të
mrekullueshëm e të mahnitshëm,1 

3. Që udhëzon në rrugën e drejtë, andaj
ne  e  besuam dhe  ne  nuk  do  t ' i
shoqërojmë partnerë Zotit tonë.

4. Është e vërtetë se Zoti ynë është
shumë i Madhërueshëm - Ai s'ka as grua
e as fëmijë.

5. Dhe është e vërtetë se mendjelehtit
midis nesh flisnin të pavërtetën ndaj
Allahut.

6. Ndërsa ne ishim të mendimit se
njerëzit e xhinët s'mund të flasin të
pavërtetën ndaj Allahut.

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 29 ajete. Në Sure të mëparshme
është përmendur jetëshkrimi i H. Nuhit a.s., nëdrsa në këtë Sure bëhet fjala për jetën e H.
Muhammedit s.a.v. që i ngjante shumë H. Nuhit a.s., por që mori një kahje tjetër kur popuj të
panjohur (Xhindët) filluan ta përqafonin fenë Islame. Në fund të Sures përmendet fakti se i
dërguari i vërtetë i Allahut merr shumë lajme të së ardhmes. Derisa ato nuk realizohen, engjëjt
e Zotit i ruajnë ato.
1 Fjala është për një grup të jehudëve të Nasbinit. Ata erdhën te Profeti i Shenjtë për ta dëgjuar
Kuranin. Ngaqë i frikësoheshin kombit, erdhën fshehurazi dhe shkuan heshtazi, andaj u quajtën
xhinë - krijesë e fshehtë.
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7. Dhe, pa dyshim, ka pasur disa sosh të
thjeshtë që kërkonin ndihmë prej
xhinëve (prej njerëzve të mëdhenj) dhe
ashtu  a ta  ua  sh tonin  më  shumë
imoralitetin dhe  injorancën.

8. Dhe ata (xhinë) kanë menduar siç
keni menduar edhe ju se Allahu kurrë
nuk do ta dërgojë askënd si Profet.

9. Vërtet, ne u përpoqëm të bëjmë një
hulumtim rreth  qiellit, por atë e gjetëm
plot e përplot roje të forta dhe me
meteorë.2 

10. Dhe ne më parë uleshim në pritë për
të dëgjuar fjalë hyjnore, por tani kush
tenton të dëgjojë, ai has në pusinë e vet
një shkëndijë flakëruese.3 

11. Dhe ne nuk e dimë se a ka vendosur
Zoti t'i ndëshkojë ata që banojnë nëpër
tokë ose Zoti i tyre ka vendosur t'i
përudhë ata?

12. Vërtet, disa prej nesh kanë qenë
fisnikë dhe disa të tjerë jo - dhe ne kemi
qenë të ndarë në rrugë (meslek) të
ndryshme.

13. Dhe ne me siguri kemi menduar se
ne s'do të mund ta pengojmë Allahun

2 Kjo do të thotë se u përpoqëm t'i njohim e t'i zbulojmë fshehtësitë e dituritë qiellore.
3 Allahu do ta shkatërrojë atë që tenton t'i deformojë besimet dhe mësimet e vërteta të Islamit.
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nëpër  tokë e  as  s 'do të  mund ta
mposhtin Atë, duke vrapuar.  

14. Dhe ne, kur e dëgjuam fjalën e
udhëzimit, e besuam. Dhe ai që e beson
Zotin e tij, nuk i frikësohet ndonjë
dëmtimi e as ndonjë padrejtësie.

15. Vërtet, disa prej nesh kanë qenë të
bindur para Allahut, ndërsa disa të tjerë
kanë qenë të devijuar nga rruga e drejtë.
Dhe ata që shprehin bindjen para
Allahut, të tillët janë ata që e kërkojnë
rrugën e drejtë.

16. Dhe ata që kanë qenë mizorë, janë
bërë lëndë djegëse e xhehenemit.

17. (O Profet) Sikur ta adoptonin këta
(banorët e Mekkës) rrugën e drejtë, Ne
do t'u furnizonim me bollëk, me ujë të
pishëm.

18. Që me anë të tij t'i sprovojmë. Dhe
kush i shmanget përkujtimit të Zotit të
tij, Ai (Zoti) e shpie atë në rrugën e atij
ndëshkimi që rritet vazhdimisht.

19. Dhe Ne kemi vendosur se të gjitha
xhamitë i takojnë vetëm Allahut, pra
mos adhuroni në to askënd tjetër pos
Allahut.

20. Dhe Ne e dimë se kur robi i Allahut
(Muhammedi) ngrihet ta adhurojë
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Allahun, ata (idhujtarët) e rrethojnë (që
ta dënojnë me vdekje).

21. Thuaj: Unë do ta thërras vetëm
Zotin tim dhe Atij nuk do t'i  shoqëroj
askënd.

22. Thuaj: Unë s'kam fuqi t'ju bëj dëm e
as t'ju sjell dobi.

23. Thuaj: Vërtet, askush nuk mund të
më mbrojë prej ndëshkimit të Allahut
(nëse Ai vendos t'më ndëshkojë), e as
s'mund të  gjej vend strehimi pos Tij. 

24. Detyra ime është vetëm ta përcjell
atë mesazh që Allahu më diktoi mua.
Dhe për ata që e kundërshtojnë Allahun
dhe Profetin e Tij, ka zjarr xhehenemi,
ku do të banojnë për një kohë të gjatë.

25. Po, kur do ta shohin atë ndëshkim
që u premtohet, do të kuptojnë se kush
është më i dobët për nga ndihmëtarët
dhe kush është më i vogël për nga
numri.

26. Thuaj: Unë nuk e di a është afër ajo
kohë që ju premtohet, apo Zoti im do ta
vonojë për një afat?

27. Se Ai (Zoti) e di të padukshmen,
dhe fshehetësinë (Gejbin) e Vet nuk ia
zbulon askujt-
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28. Pos Profetit të Tij, të cilin e zgjedh
Ai Vetë. Dhe madhështia e atij Profeti
qëndron në faktin se garda engjëjsh
ecën në anën e djathtë e mbrapa tij.4 

29. Që ta dijë Allahu se ata (Profetët)
qartazi ua kanë përcjellë njerëzve
Mesazhin e Zotit të tyre. Dhe Ai e
përfshin atë që e kanë ata dhe e llogarit
çdo gjë.

4 Allahu vetëm Profetëve të Tij u jep dijen e së padukshmes dhe i informon ata rreth sekreteve
të së ardhmes.
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l. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O ti i mbështjellë në pelerinë (duke
pritur mëshirën e Allahut)!1 

3. Ngrihu për Namaz natën, përveç një
pjese të vogël (falu më shumë dhe fli
pak)! 

4.  Gjysmën e  saj  ose më pak se
gjysmën,

5. Ose shto diçka prej saj dhe recitoje
Kuranin me recitim të këndshëm.

6. Vërtet, Ne jemi duke zbritur mbi ty
një fjalë me peshë.2 

7. Vërtet, të ngriturit natën për falje
është mjeti  më i fuqishëm për ta
mposhtur nefsin (epshin) dhe ata (që

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 21 ajete. Në Sure të mëparshme
është thënë se engjëjt e Zotit e ruajnë atë diktim që u jepet profetëve. Kjo Sure flet se njeriu
dëshiron të ketë ndihmën dhe përkrahjen e Zotit dhe të ketë engjëjt pranë vetes, ai duhet të dalë
durimtarë dhe adhurues i vërtetë i Zotit, sepse adhurimi i natës i fal njeriut këmbëngulje dhe
arsyetim të pjekur. Në këtë Sure duke e krahsuar H. Muhammedin s.a.v. me H. Musain a.s. u
jepet vërejtja kundërshtarëve të tij se nëse ata do të ecin gjurmëve të Faraonit, do të kenë të
njëjtin përfundim, siç pati Faraoni.
1 Tazammala e Izammala do të thotë: ai e mbështolli veten, ai e mbajti një barrë. Muzammil
quhet ai njeri që është i mbështjellë me diçka; njeri i ngarkuar me ndonjë përgjegjësi të rëndë
(Akrab)
2 Kjo do të thotë se përgjegjësia e Kuranit është shumë e rëndë.
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ngrihen natën për falje) flasin gjithnjë të
vërtetën.3

 
8. Ti, me të vërtetë, gjatë ditës ke detyra
të shumta.

9. Pra, duhet që t'i përmendësh atributet
e Zotit tënd dhe përkushtoju plotësisht
Atij.

10. Ai është Zoti  i  l indjes dhe i
perëndimit. S'ka Zot tjetër por vetëm Ai.
Pra merre Atë për shok e mbështetje.

11. Dhe përballo me durim atë që thonë
(kundërshtarët e tu), dhe largohu prej
tyre në mënyrë të sjellshme.

12. Dhe Më lër Mua dhe ata pasanikët
mosbesimtarë të rritur në naze e në
komoditet, dhe jepu pak afat (ti mos u
mërzit, unë do t'i shkatërroj).

13. Vërtet, te Ne ka shumë mjete (për t'i
shkatërruar) dhe xhehenem.

14. Dhe ushqim që mbetet në fyt dhe
një ndëshkim të rëndë.

15. Atë ditë kur toka dhe malet do të
dridhen dhe malet do të bëhen sopa
(kodra) rëre të thërrmuara.

3 Falja e Namazit të Tehaxhudit e mundëson njeriun të largohet e të ruhet prej veprave të këqija
dhe të flasë gjithnjë të vërtetën.
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16. Vërtet, Ne dërguam te ju një Profet i
cili është dëshmitar ndaj jush, ashtu siç
patëm dërguar një Profet te Faraoni.

17. Mirëpo, Faraoni e kundërshtoi
Profetin, andaj Ne e kemi zënë atë me
një ndëshkim të tmerrshëm.

18. Pra,  nëse edhe ju do të dilni
mosbesimtarë, atëherë si të do të
mbroheni nga ajo ditë që të rinjtë do t'i
bëjë pleq (do t 'i  zbardhë flokët e
fëmijëve)?

19. Atë ditë qielli do të çahet dhe
premtimi i Allahut do të realizohet.4 

20. Vërtet, ky (Kurani) është vetëm një
këshillë, pra kush të dojë le ta zgjedhë
rrugën që e shpie te Zoti i tij.

21. Vërtet, Zoti yt e di se ti dhe një grup
i atyre që janë me ty, qëndroni për falje
gati më pak se dy e treta e natës ose
gjysmën e saj ose një të tretën e natës.
Dhe Allahu e zvogëlon dhe zmadhon
ditën e natën. Dhe Allahu e di se ju
kurrsesi  s'mund të mbani mirë në
praktikë këtë metodë (Namazit), prandaj
Ai  u  dre j t ua  t e  j u  me  mëshi rë .
Recitojeni Kuranin sa mundeni. Ai e di
se ka disa  prej jush që janë të sëmurë
dhe disa janë në udhëtim për të kërkuar

4 Fjala është për rrënimin e Mekkës.
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mirësinë e Allahut, dhe disa të tjerë
dalin për të bërë xhihad në rrugën e
Allahut. Pra, recitojeni Kuranin sa keni
mundësi dhe falni Namazin (me kushtet
e tij) dhe paguani Zakatin dhe jepini
Allahut një hua të mirë. Dhe çka
përgatitni për veten tuaj prej të mirave,
atë do ta gjeni tek Allahu. Ai e nxjerr
rezultatin më të mirë të veprave tuaja
dhe është shpërblimdhënësi më i madh.
Dhe kërkoni falje prej Allahut. Vërtet,
Allahu është shumë Mëkatfalës dhe i
Mëshirshëm.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O ti i mbështjellë në xhokë!1 

3.  Ngr ihu  dhe  të rh iqu  vëre j t j en
njerëzve! 

4. Dhe lavdëroje Zotin tënd,

5. Dhe përsa u përket ndjekësve të tu,2

dëlirësoji ata,

6. Dhe përsa i përket idhuj tarisë,
largohu prej saj,

7. Dhe mos bëj mirënjohje (ndaj dikujt)
me qëllim që të përfitosh më shumë
(edhe ai të bëjë më shumë ndaj teje),

8. Dhe për hir të Zotit tënd duro!

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 57 ajete. Në Sure të mëparshme
ne jemi të këshilluar që për t'i mbajtur përgjegjësitë tone, ne duhet të bëjmë lutje në çastet e
vona të natës dhe të tregojmë paluhatshmërinë tonë. Në këtë Sure i është thënë H. Muhammedit
s.a.v.s. që t'i përkushtohet detyrës së tabligit (predikim), dhe duke u dhënë vërejtje
kundërshtarëve thuhet se ky Kuran është vetëm një këshillë, kush e pranon, e pranon për dobi
të vet.
1 Tadethara a Idethara do të thotë: ai u mbështoll me pelerinë, ai u bë i gatshëm për të kryer
ndonjë punë. Ajeti do të thotë: O ti që je i gatshëm për t'u ngarkuar me detyra e me përgjegjësi
të rënda.
2 Fjala thiab mund të ketë kuptimin e zemrës, ndërsa letrarisht do të thotë rroba dhe
veshmbathje. Në këtë kontekst kjo fjalë do të thotë ndjekësit, ithëtarët dhe besimtarët e një
profeti.
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9. Dhe kur do t'i fryhet Surit,

10. Ajo ditë do të jetë një ditë e
vështirë,3 

11 .  Nuk do  t ë  j e të  e  l eh t ë  pë r
mosbesimtarët.

12. (O Profet) Ti Më lë Mua ta dënoj
atë që e krijova të vetmuar.4 

13. Dhe i dhashë pasuri të madhe,

14. Dhe i dhurova fëmijë që jetonin
pranë syve të tij,

15. Dhe e paj isa atë me të gjitha
aftësitë,

16. E ai prapë lakmon që t'i jap edhe më
shumë:

17.  Kurrsesi  jo .  Vërtet ,  Ai ishte
mohuesi i Shenjave Tona.

18. Pra, Unë pa tjetër do ta rrethoj atë
me një ndëshkim qe rritet e shtohet.

19. Vërtet, edhe ai mendoi thellë dhe
llogariti,

20. Qoftë i shkatërruar ai! Si i llogariti!

3 Fjala është për Kiametin ose për triumfin e Islamit.
4 Fjala është për Valid bin Mugira, që kishte pasuri të madhe dhe shumë fëmijë.
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21. Prapë, qoftë i shkatërruar ai! Si
llogariti!5

 
22. Mandej, e hodhi shikimin,

23. Dhe u mrrol dhe ngërtheu vetulla,6  

24.  Mandej ,  kthehu shpinën dhe
shprehu arrogancën,

25. Dhe tha: Ky (Kuran) nuk është tjetër
vetëm një magji që trashëgohet. 

26. Ky nuk është tjetër vetëm se një
fjalë njeriu.

27. Unë  së shpejti do ta hedh atë në
Saker (xhehenem). 

28. Dhe çka di ti se ç'është Sakeri? 

29. Ai (Sakeri)  nuk lë send pa e
ndëshkuar,

30. Ai e djeg lëkurën.

31. Ka nëntëmbëdhjetë rojtarë

32. Dhe askënd Ne nuk e kemi bërë
rojtar të xhehenemit pos engjëjve dhe
Ne nuk e kemi caktuar numrin e tyre,

5 Tre djemtë e tij e përqafuan fenë Islame, kurse të tjerët u shkatërruan para syve të tij dhe ai
vetë pësoi humbje të mëdha ekonomike dhe vdiq në varfëri e në mjerim të papërshkrueshëm.
6 Kur iu recitua Kurani, i ngrysi vetullat dhe u largua me zemërim.
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p o r  v e t ë m  p ë r  t ' i  s p r o v u a r
mosbesimtarët me qëllim që ata, të
cilëve u është dhënë Libri, ta fitojnë
besimin dhe atyre që besuan, do t'u
shtohet besimi, dhe besimtarët dhe ata
të cilëve u është dhënë Libri, të mos
kenë dyshim, dhe që ata që kanë
sëmundje (hipokrizi) në zemrat e tyre,
dhe mosbesimtarët do të thonë: Çfarë
dëshiron Allahu me këtë ilustrim? Ai e
devijon nga rruga e drejtë atë që do, dhe
e përudh atë kë e do Ai. Dhe ushtritë e
Zotit tënd askush nuk i njeh pos Atij.
Dhe Ky (Kurani) nuk është diçka tjetër,
veçse një këshillë për njeriun.

33. Dëgjoni! Ne e paraqesim hënën për
dëshmi,

34. Dhe natën kur struket, 

35. Dhe mëngjesin kur agon,

36. Vërtet, ai çast (i katastrofës) është
një ndër ndodhitë e mëdha,

37. Alarmues për njeriun,

38. Që të përparojë ai prej jush që do të
përparojë dhe të mbetet mbrapa ai që do
të mbetet mbrapa.

39. Secili njeri është peng i veprave të
veta.
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40. Përveç atyre të të djathtëve.

41. Ata do të jenë në xhenete duke e
pyetur njëri-tjetrin lidhur me- 

42. Fajtorët. 

43. Çka ju solli në Sakar? 

44.  Ata thonë:  Ne  nuk faleshim
(Namaz). 

45. As nuk i ushqenim të varfërit, 

46.  Dhe  f l i snim dokër ra  duke  u
shoqëruar me ata që flisnin dokërra.

47. Dhe e mohonim Ditën e Gjykimit.

48. Derisa na zuri vdekja.

49. Pra, nuk do t'u sjellë kurrfarë dobie
ndërmjetësimi i ndërmjetësve.

50. Ç'ndodhi me ata që u shmangeshin
këshillave (të Kuranit)

51. (do të duken atë ditë) Sikurse janë
gomarë të trembur-

52. Që (nga frika) ikin prej luanit.

53. Jo, por, në realitet, secili prej tyre
dëshironte t'i jepeshin skripte të botuara
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në bollëk (në favor të pikëpamjeve të
veta).7 

54. Jo, por ata nuk i frikësohen Ahiretit.

55. Dëgjoni, Ky (Kurani) është një
këshillë (e mjaftueshme).

56. Pra, le të këshillohet ai që dëshiron.

57. Por, mosbesimtarët nuk do të marrin
këshillë derisa të mos dëshirojë  Allahu.
Ai e bën njeriun të dëlirë dhe Ai është
që e fal atë.

7 Fjala është për atë kërkesë të mosbesimtarëve që është përmendur në Kuran ( 17:94).
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Unë e paraqes për dëshmi Ditën e
Kiametit.

3. Dhe e paraqes edhe nefse lavvamen -
shpirtin qortues.1 

4. A mendon njeriu se Ne nuk do t'i
tubojmë eshtrat e tij?

5. Po,  me të  vër tetë ,  Ne jemi të
fuqishëm ta rikrijojmë secilën gjymtyrë
të trupit të tij.

6. Mirëpo njeriu dëshiron të vazhdojë të
bëjë mëkat para Tij. 

7. Dhe vazdimisht pyet: Kur do të vijë
Dita e Kiametit?

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 41 ajete. Në fund të Sures së
mëparshme ishte thënë se me anë të Kuranit do të krijohet një revolucion i madh shpirtëror dhe
do të shënohet fati i popujve. Në këtë Sure flitet rreth Ditës së Kijametit ku njeriu do të
përgjigjet për veprat e veta të bëra. Po ashtu paraqitet fakti se Zoti i cili e krijoi njeriun pa tjetër
do ta ringjallë atë.
1 Kurani ka përmendur tri faza të zhvillimit shpirtëror të njeriut. Faza e parë quhet Nefs
Ammarah, shpirti që e nxit njeriun për të bërë vepra të këqija. Faza e dytë quhet Nefs
Levvammah, shpirti që e qorton njeriun kur ai bën ndonjë mëkat a gabim. Faza e tretë quhet
Nefs Mutmainnah, shpirti që e qetëson njeriun dhe i jep rehati. Në këtë fazë njeriu lidhet
ngusht me Krijuesin e vet dhe largohet prej veprave të këqija dhe prej epsheve të tij. Për
hollësinë e kësaj teme lexoni librin Filozofia e Mësimeve të Islamit në shqip.
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8. Pra kur do të hutohet syri, 

9. Dhe kur do të errësohet hëna.

10. Dhe dielli e hëna do të bashkohen
(do të eklipsohen së bashku).2 

11. Atë ditë njeriu do të thotë: Ku është
rruga e shpëtimit?

12. Dëgjoni! Sot, s'ka vend shpëtimi!

13. Por vetëm te Zoti yt do të jetë
strehimi. 

14. Atë ditë njeriut do të informohet
rreth asaj që ai dërgoi përpara dhe që la
mbrapa.

15. Vërtet, njeriu është plotësisht  i
vetëdijshëm ndaj vetvetes. 

16. Sadoqë t'i paraqesë arsyetimet e
veta

17. O Profet, gjatë recitimit të Kuranit,
mos lëviz me shpejtësi gjuhën tënde që
shpejt e shpejt ta mësosh përmendësh!3 

2 Fjala është për atë profeci të përmendur edhe në Hadith, sipas së cilës në kohën e paraqitjes së
Masihut të Premtuar do të errësohen hëna dhe dielli në të njëjtin muaj të Ramazanit. Kjo
profeci u plotësua letrarisht në vitin 1894, kur themeluesi i Xhematit Ahmadia - Hazrat Mirza
Ghulam Ahmadi, pat deklaruar se ai është Masihu dhe Mahdiu i Premtuar, ardhjen e të cilit e
lajmëron Kurani dhe Profeti i Shenjtë.
3 Ti mos u ngut për zbritjen e shpejtë të Kuranit, sepse ai do të zbresë sipas kohës e rastit dhe
Allahu ka dekretuar për zbritjen e tij.
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18. Sepse Ne e kemi për detyrë tubimin
dhe recitimin e tij

19.  E,  pra ,  kur  Ne mbarojmë së
recituari, atëherë përcille recitimin!

20. Mandej,  është detyra Jonë ta
shkoqitim atë.

21. Dëgjoni! Ju e doni jetën e kësaj
bote.

22. Dhe e lini pas Ahiretin.

23. Atë ditë disa fytyra do të jenë të
ndritshme,

24. Duke e shikuar Zotin e tyre;

25. Dhe atë ditë disa fytyra do të jenë të
shëmtuara.

26. Ata do të binden se do të sillen në
atë mënyrë që i thyen vertebrat  e
kurrizit të tyre.

27. Dëgjoni! Kur të arrijë shpirti në fyt-

28. Dhe do t'i thuhet: Kush është ai
magjistar që e shëron atë?4 

29. Dhe ai bindet se ka ardhur koha e
ndarjes

4 A ka ndonjë që mund ta shpëtojë njeriun, kur i vjen agonia e vdekjes?
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30. Dhe do të fërkohet kofsha me
kofshë,5 

31. Atë ditë vetëm te Zoti yt do të
shkohet.

32. Pra, përse ai nuk vërtetoi e as nuk
fali Namaz

33. Dhe e përgënjeshtroi të vërtetën dhe
ktheu shpinën.

34. Mandej, shkoi me arrogancë te
familja e tij.

35. Vaj për ty e prapë vaj për ty!

36. Prapë të themi ty: Vaj për ty e vaj
për ty!

37. A mendon njeriu se do të lihet i
shfrenuar?

38. A nuk ishte ai vetëm një pikë
sperme që ishte vënë në vendin e saj të
duhur?.

39. Mandej, u bë embrion, pastaj Allahu
e trajtoi dhe e përsosi atë.

40.  Dhe  prej  t i j  kr i j oi  dy l lo je :
mashkullin dhe femrën.

5 Kjo do të thotë se vjen agonia e vdekjes.
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� ����) � ��W� < ��;41. A nuk është i fuqishëm Zoti i tillë
që t'i ringjallë të vdekurit?6 

6 Zoti që e krijoi njeriun nga një pikë sperme, mund ta ringjallë atë edhe pas vdekjes.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. A i erdhi njeriut ndonjë çast kur ai
ishte i pavlefshëm dhe askush nuk i
përmendte veprat e tij?

3. Ne e krijuam njeriun prej një pike
sperme të  pë rzie r  (me a f tës i  t ë
ndryshme) që e trajtojmë në forma të
ndryshme, mandej e bëmë atë të dëgjojë
e të shohë.1 

4. Vërtet, Ne ia treguam rrugën e drejtë
e tash varet prej tij të bëhet mirënjohës
(duke ecur rrugës së drejtë), ose të bëhet
mosmirënjohës.

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 32 ajete. Në sure të mëparshme
ishte thënë se krijimi i njeriut ka një qëllim, dhe se Krijuesi i tij është një Qenie e Fuqishme
dhe e ditur, e cila ka fuqi ta ringjallë njeriun edhe pas vdekjes. Në këtë Sure paraqitet fakti se
Allahu xh.sh. ia dhuroi dhe i fali ato aftësi, që nëse njeriu i përshtat sipas kërkesës së Zotit, ai
mund t'u arrijë majave më të larta shpirtërore. Po ashtu kjo Sure i këshillon besimtarët që të
bëjnë lutje në orët e fundit të natës e të kërkojnë ndihmën e Allahut për t'u dalë faqebardhë në
kryerjen e përgjegjësive të tyre.
1 Allahu xh.sh. thotë se foshnja së pari fillon të dëgjojë (bile edhe në mitrën e nënës), ndërsa
më vonë fillon të shikojë. Shkencëtarët pas një studimi e hulumtimi dekadash, arritën në këtë
konkludim të cilin Kurani e paraqiti para 1400 vjetësh. Këtu fshehet një urtësi e filozofi e
thellë. Të dëgjuarit është mjeti më i madh dhe më efektiv për të mësuar diçka. Një njeri i verbër
mund të arsimohet dhe mund të kryejë fakultetin dhe mund të mësojë Kuranin përmendësh.
Mirëpo, njeriu i shurdhër nuk mund të bëjë asgjë. Pra, të dëgjuarit është porta kryesore për të
fituar dituritë dhe shkencat e të gjitha llojeve. Këto janë dy kualitete të cilat Allahu i dhuroi
njeriut dhe që e dallojnë atë. Fuqia e parë që në evolucionin e jetës njerëzore i është dhënë
njeriut apo ndonjë gjallese është të dëgjuarit. Kjo renditje e këtyre aftësive të njeriut në Kuran,
me të vërtet, është një mrekulli dhe është argument i fuqishëm rreth ekzistencës së Zotit.
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5. Vërtet, Ne kemi përgatitur për
mosbesimtarët zinxhira e pranga hekuri
dhe një zjarr flakërues.2 

6. Kurse, njerëzit e devotshëm do të
pinë nga kupa që do të ketë shijen
(karakterin) e kamforit.3 

7. Ai (Kamfori) do të jetë një burim prej
të cilit do të pinë robët e Allahut dhe të
ci l in  a ta  do ta  zgjerojnë duke e
shpërthyer.4 

8. Ata i plotësojnë zotimet e tyre dhe
frikësohen prej asaj dite, e keqja e së
cilës përfshin tërë botën.5 

9. Ata për hir të dashurisë së Zotit, i
ushqejnë të varfërit, jetimët dhe të
robëruarit - duke thënë,

10. Ne ju ushqejmë vetëm që ta fitojmë
pëlqimin e Allahut dhe ne nuk kërkojmë
prej  j ush ndonjë shpërbl im e as
falënderim.

11. Vërtet, ne i frikësohemi Zotit tonë

2 Çdo akt i njeriut ndiqet prej një akti të Zotit. Dëshirat dhe lakmia ndaj botës materiale janë si
pranga.
3 Kafuri (kamfor) ka dalë nga kafara që do të thotë: e mbuloi, e mposhti dhe e shtypi. Ajeti do
të thotë se pija e përzier me kamfor i shuan, i mbulon dhe i mposht pasionet shtazarake dhe
epshet e njeriut.
4 Veprat e mira të besimtarëve do të shndërrohen në një krua prej ku do të pinë ata.
5 Ata i kryejnë obligimet e tyre ndaj Zotit.
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nga dita kur fytyrat e njerëzve do të jenë
të zymta dhe të mrroluara.

12. Pra, Allahu i shpëtoi ata nga sherri i
asaj  dite dhe u dhuroi shkëlqim e
lumturi.

13. Dhe për shkak të qëndrimit të tyre
ndaj veprave të mira, Ai do t'i shpërblejë
me xhenet (për të banuar) dhe me
mëndafsh (për t'u veshur).

14. Dhe ata do të ulen aty të mbështetur
në kolltukë, dhe aty nuk do të shohin as
diell (vapë) e as të ftohtë. 

15. Dhe hijet e atij xheneti do të jenë
mbi ta, dhe do t'u afrohen pemët e tij.

16. Dhe u bëhet shërbim me enë
argjendi dhe me kupa qelqi.

17. Këto enë të shndëritshme do të jenë
prej argjendi, të cilat do të jenë të
prodhuara me një mjeshtëri të veçantë.

18. Dhe u jepet të pinë gota të përziera
me zanxhebilë.6

 
19. Nga burimi i ashtuquajtur Selsabil.

6 Fjala zenxhebil është përbërë prej fjalës zena (të ngjiturit) dhe xhebel (mal), dhe nënkupton se
ai iu ngjit malit. Zenxhebili është një bimë mjaft e dobishme. Ajo i jep forcë e nxehtësi trupit.
Me anë të këtyre fjalëve Zoti flet rreth dy gjendjeve të ndryshme të zhvillimit shpirtëror të
njeriut. Në gjendjen e parë mposhten e shuhen epshet e pasionet e këqija të njeriut, kurse në të
dytën ngriten aftësitë e tij dhe ai u ngjit lartësive shpirtërore.
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20.  Dhe d je lmosha do t 'u  s i l len
vazhdimisht (për shërbimin e tyre). Kur
do t'i shohësh ata (djelmosha), të duken
si margaritarë të shpërndara.

21. Dhe kur do të shohësh përreth, do të
shohësh aty një bekim e një mbretëri të
madhe.

22. Të veshur me petka mëndafshi të
hollë e të gjelberta dhe ata do të jenë të
stolisur me byzylekë të argjendtë, dhe
Zoti i tyre do t'u japë pije të pastra.7 

23. Do t'u thuhet: Ky është shpërblimi
juaj, sepse përpjekja juaj inkurajohet.

24. Vërtet, Ne Kuranin ta kemi diktuar
t y  p j e s ë - p j e s ë  n ë  m ë n y r ë  t ë
madhërishme.8 

25. Andaj, qëndro i durueshëm ndaj
urdhërit të Zotit tënd dhe mos e dëgjo as
njeriun mëkatar e as mosmirënjohësin!

26. Dhe përkujtoje Zotin tënd në
mëngjes e në mbrëmje.

27. Dhe në kohën e natës i bën sexhde

�

7 Besimtarëve të devotshëm do t'u jepen tri pije. E para e përzier me kamfor që do t'i mposhtë
epshet e tyre, e dyta me zenxhebil që do t'i stimulojë aftësitë e tyre për të përparuar drejt
dashurisë së Zotit, dhe e treta nga çeshmja e Selsabilit, që do t'i udhëzojë drejt rrugës së Zotit.
8 Kurani iu diktua Muhammedit graduallisht e copa-copa. Diktimi i tij kap një periudhë prej 23
vjetësh.
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dhe glorifikoje Atë tërë  natën.

28. Vërtet, këta e dashurojnë këtë jetë të
pranishme dhe e harrojnë pas vetes një
ditë të vështirë.

29. Ne i krijuam ata dhe e përsosëm
krijimin e tyre dhe kur do të dëshirojmë
Ne, do t'i shndërrojmë tërësisht pamjet e
tyre.

30. Vërtet , Ky (Kurani) është një
këshillë mjaftë mësimdhënëse. Pra,
kush dëshiron, le ta marrë për vete atë
rrugë që shpie te Zoti i tij.

31. Mirëpo, ju s'mund të dëshironi asgjë
(që të ndodhë ashtu), përveç se Zoti
dëshiron .  Vërtet ,  Al lahu  është  i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.

32. Atë që e do Ai, e shtien në mëshirën
e Vet. Dhe përsa u përket mizorëve, Ai
ka përgatitur për ta një ndëshkim të
dhembshëm.

�
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Unë i paraqes për dëshmi ato qenie
që së pari ecin ngadalë.1 

3. Mandej ecin shumë shpejt.

4. Dhe i paraqes për dëshmi ato qenie
që mesazhin e vërtetësisë e përhapin në
botë.

5. Dhe që e dallojnë të vërtetën nga e
pavërteta.

6. Dhe ato qenie që ua recitojnë Fjalën e
Zotit (Kuranin) njerëzve, 

7. Si argument dhe si vërejtje.

8. Vërtet, do të plotësohet ai premtim që
ju bëhet (rreth Kiametit)

9. Pra, kur yjet do të zymtohen,2 

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 51 ajete. Si Sure të tjera të
zbritura në Mekkë, ashtu edhe kjo Sure e shtjellon temën e jetës pasvdekjes, dhe paraqitet fakti
se revolucioni që është krijuar me anë të mësimeve të Kuranit dhe të inspiracionit të H.
Muhammedit s.a.v. që e ringjalli popullin e vdekur arab, është argument i vërtetë i ringjalljes
pasvdekjes.
1 Fjala është për es-habët e Profetët të Shenjtë, të cilët Zoti do t'i shpërndajë në të katër anët e
botës.
2 Kur do të prishen dijetarët e fesë dhe hoxhallarët, ose kur do të vijnë fatkeqësira e katastrofa
të ndryshme.

SURE 77                                        AL-MURSALAT                                KAP. 29

1117

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G29verlag.qps  22.06.03 17:57 PAGE 1117 (1,1)



�� � ������M


������V���

���������	

��	 �L ��

� �=���

� ��� � �L � �:���

��� ����

�	 ��+ ����

���H� ��

�<�"���

����� ��

10. Dhe kur do të çahet qielli (do të
bëhen vrima në të),3

 
11. Dhe kur do të shkulen malet nga
rrënjet,4 

12. Dhe kur të gjithë Profetët do të
dërgohen në kohën  e tyre të caktuar.5 

13. E kur do t'u thuhet njerëzve: Për
cilën ditë është caktuar ky lajmërim?

14. Për ditën e Gjykimit.

15. Dhe çka e di ti se ç'është dita e
Gjykimit?

16. Atë ditë, shkatërrimi qoftë për ata që
e përgënjeshtruan të vërtetën.

17. A nuk i kemi shkatërruar edhe
popujt e mëparshëm?

18. Pra, a nuk i sollëm Ne popujt
pasardhës në gjurmë të tyre (do t'i
shkatërrojmë edhe ata)?

19. Ashtu sillemi Ne me fajtorët.

20. Atë ditë, shkatërrimi qoftë për ata që
e përgënjeshtruan të vërtetën!

3 Kur hapet dera e vahjit.
4 Kur do të shkatërrohen edhe mbretër të mëdhenj.
5 Kur do të vijë Masihu i Premtuar e ai do të pagëzohet me emra të të gjithë Profetëve.
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21. A nuk ju kemi krijuar Ne nga një
lëng i pavlefshëm (spermë)?

22. Dhe e kemi vendosur atë në një
vend të sigurt.

23. Për një kohë të caktuar.

24. Dhe Ne e kemi caktuar një afat (për
krijimin e njeriut). Pra, sa përcaktues të
shkëlqyer jemi Ne!

25. Atë ditë, shkatërrimi qoftë për ata që
e përgënjeshtruan të vërtetën.

26. A nuk e krijuam Ne tokën që i mban
në gjirin e saj-

27. Të gjallët e të vdekurit?

28. Dhe në të kemi krijuar male të larta
dhe ju kemi dhënë ujë të pishëm.

29. Atë ditë,  shkatërrimi qoftë për ata
që e përgënjeshtruan të vërtetën!

30. Dhe do t'u themi: Shkoni në drejtim
t ë  a t i j  ( x h e h e n e mi )  t ë  c i l i n  e
përgënjeshtronit ju!

31. Në drejtim të asaj hije trikëndëshe

32. Që nuk bën as hije, e as nuk mbron
nga flaka zjarri.
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33. Por, përkundrazi, ai (xhehenemi)
hedh flakë të mëdha sikur të jenë
kështjella,

34. Sikur të jenë devet e kuqërremta.

35. Atë ditë, shkatërrimi qoftë për ata që
e përgënjeshtruan të vërtetën!

36. Ajo do të jetë dita kur fajtorët nuk
do të mund të flasin,

37. As nuk do t'u lejohet të  arsyetohen.

38. Atë ditë, shkatërrimi qoftë për ata që
e përgënjeshtruan të vërtetën.

39. Ajo do të jetë dita e Gjykimit, kur
Ne do t'ju tubojmë juve dhe të gjithë
popujt e mëparshëm.

40. Dhe nëse keni ndonjë taktikë,
atëherë e përdorni kundër meje:

41. Atë ditë, shkatërrimi qoftë për ata që
e përgënjeshtruan të vërtetën.

42. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të
jenë në mes të hijeve e të burimeve,

43. Dhe në mes të pemëve që do të
dëshirojnë. 

44. Dhe do t'u thuhet: Hani e pini nga
pemët e shijshme - ky është shpërblim i

�
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veprave tuaja.

45. Kështu Ne i shpërblejmë bamirësit.

46. Atë ditë, shkatërrimi qoftë për ata që
e përgënjeshtruan të vërtetën.

47. Hani dhe kënaquni për një kohë të
shkur t ë r ,  o  j u  f a j t o r ë ,  s ep se  e
përgënjeshtruat të vërtetën!

48. Atë ditë,  shkatërrimi qoftë për ata
që e përgënjeshtruan të vërtetën.

49. Dhe kur u thuhet: Përuluni para
Allahut! Ata nuk përulen.

50. Atë ditë, shkatërrimi qoftë për ata që
e përgënjeshtruan të vërtetën!

51. Pra, cilin Libër (ligjërim), pos këtij
Kurani, do ta besojnë ata?

�
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Rreth së cilës gjë ata i bëjnë pyetje
njëri-tjetrit?

3. Reth lajmit të madh,

4. Rreht të cilit ata diferencohen në mes
të tyre.

5. Le të dëgjojnë mirë se  së shpejti ata
do të marrin vesh.

6. Prapë themi se pa tjetër do të marrin
vesh.

7. (Le të mendojnë pak) A nuk e kemi
bërë tokën shtrojë.

8. Dhe malet i rrasëm si gozhda!

9. Dhe ju krijuam në çifte.

10. Dhe gjumin tuaj  e bëmë mjet
rehatie.

KAP. XXX

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 41 ajete. Në Sure të mëparshme
H. Muhammedi s.a.v. është quajtur Jomul Fesl (Dita e vendimit). Kjo Sure gjithashtu hedh
dritë mbi këtë temë dhe këtë e quan Naba Azim (Lajmë i madh). Ky lajmë i madh ka të bëjë me
fitoren e Islamit dhe  me dështimin e mosbesimtarëve.
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11. Dhe natën e bëmë mbulesë (si
rrobat).
 
12. Dhe ditën e bëmë për të punuar.

13. Dhe Ne i kemi ndërtuar mbi ju
shtatë qiej të fortë. 

14. Dhe Ne e kemi bërë një diell të
ndritshëm. 

15.  Dhe Ne kemi lëshuar  ujë  të
rrjedhshëm prej reve të dendura.

16. Që me anë të tij të rrisim drithëra e
bimë,  

17. Edhe kopshte të dendura,

18. Vërtet, Dita e Gjykimit është një
kohë e caktuar.

19. Atë ditë1  kur do t'i fryhet Surit e ju
do të vini te Ne tufa-tufa.

20. Dhe qielli do të hapet e do të bëhet
me shumë dyer.2 

21. Dhe malet3  do të shkulen dhe do të
bëhen si vegima.4 

1 Ditën e Gjykimit.
2 Shenja të mëdha qiellore do të shfaqen në botë.
3 Fuqitë dhe influenca e mosbesimtarëve.
4 Mbretëria do t'u duket njerëzve si vegim.
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22. Vërtet, xhehenemi është në pritë (të
tyre),

23. Është vendbanim i rebelëve.

24. Aty do të banojnë shekuj me radhë.

25. Ata nuk do të shijojnë aty as freskun
e as ndonjë pije,

26. Pos ujit të valuar dhe qelpit të
plagëve.

27. Ashtu do të shpërblehen për shkak
të veprave të tyre.

28. Ata, me të vërtetë, nuk shpresonin
qërimin e  hesapit.

29. Dhe i përgënjeshtronin ashpër
argumentet Tona.

30. Dhe çdo gjë Ne e kemi shënuar në
një Libër.

31. Shijojeni, pra, ndëshkimin (sipas
veprave tuaja) dhe Ne nuk do t'ju
shtojmë tjetër, veçse në ndëshkim. 

32. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të
kenë një sukses-

33. (D.m.th) Kopshte e vreshta rrushi.

34. Edhe virgjëresha moshatare.

�
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35. Edhe gota të mbushura (nga vera e
dashurisë së Zotit).

36. Aty nuk do të dëgjojnë as fjalë të
kota  e  as  ndonj ë  f j a lë  të  vogë l
gënjeshtre.

37. Si shpërblim prej Zotit tënd. Një
shpërblim i matur!

38. Prej atij Zoti që është Zoti i qiejve
dhe i tokës dhe i gjithçkaje që ekziston
në  mes  t ë  t yr e ,  që  ë sh t ë  Zo t  i
Mëshirshëm. Ata nuk do të kenë
mundësi të flasin para Allahut.

39. Atë ditë kur Shpirti i Shenjtë5  dhe
engjëjt do të qëndrojnë të rreshtuar dhe
ata s'do të flasin, pos atij, të cilit Zoti i
Mëshirshëm do t'i japë leje dhe ai do të
flasë vetëm të vërtetën e në mënyrë
korrekte.

40. Ajo është ditë e vërtetë absolute.
Pra, kush dëshiron le të sigurojë strehim
te Zoti i tij.

41. Vërtet, Ne ju alarmuam mirë rreth
një ndëshkimi vijues në të ardhmën e
afërt. Atë ditë njeriu do ta shohë atë çka
kanë dërguar përpara duart e tij. Dhe
mosbesimtari do të thotë: Ah, sikur të
isha dhe!6 

5 Shpirti këtu referon Profetin e Shenjtë.
6 Mosbesimtarët do të flasin ashtu me ankth (hasret).
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Unë i paraqes për dëshmi ato qenie,
të cilat i adoptojnë me tërë fuqinë
dituritë shpirtërore dhe i thërrasin
njerëzit në drejtim të vërtetësisë.1 

3. Dhe ato qenie që lëvizin shpejtë
nëpër vende.2

4. Dhe ato që dalin larg e larg në dete
(ato që notojnë shumë mirë).3 

5. Mandej, dalin përpara njëri-tjetrit.4 

6. Mandej,  ato që angazhohen në
hartimin dhe në kryerjen e planeve të
një çështjeje të rëndësishme.5 

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 47 ajete. Në Sure të mëparshme
kur bëhej fjala rreth një lajmi të madh, kundërshtarët, duke shikuar se myslimanët janë në
pakicë, nuk ishin në gjendje ta kuptonin se një ditë kjo pakicë do të ngadhënjejë.  Në këtë Sure
eliminohet ky dyshim i tyre, sepse kuantiteti dhe mjete materiale nuk vlejnë gjë. Por ata
triumfuan dhe ngadhënjyen në bazë të atyre kualiteteve  të larta morale e shpirtërore që u
ringjallën tek Es-habët e H. Muhammedit s.a.v. dhe për shkak të përkrahjes dhe providencës së
posaçme të Zotit.
1 Fjala është për es-habët e Profetit të Shenjtë.
2 I afrohen Zotit dhe lidhen fuqimisht me Të.
3 Që shkojnë në vende të largëta për ta përhapur Mesazhin e Islamit.
4 Ata bëjnë gara në bamirësi dhe përherë mundohen të bëjnë vepra të mira.
5 T'i edukojnë e t'i udhëzojnë njerëzit.
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7. (Kjo do të ndodhë) Ditën kur (toka) e
dridhshme do të dridhet fortë.6 

8. Dhe pos kësaj do të vijë edhe një çast
tjetër.7 

9. Atë ditë zemrat e disave do të
dridhen,8 

10. Dhe shikimet e tyre do të jenë të
përulura (nga frika),

11. Dhe ata do të thonë:  A do të
kthehemi ne në gjendjen tonë të
mëparshme?9 

12. Edhe pasi të jemi bërë eshtra të
kalbura?

13. Ata do të thonë: Nëse do të ndodhë
kështu, atëherë ky kthim do të jetë i
dëmshëm!

14. Mbani mend se ky lajm i luftës
është vetëm një qortim, 

15. Dhe, pas këtij, ata do të hidhen në
fushë të hapët.

16. A të ka ardhur ty rrëfimi i  Musait? 

6 Kur myslimanët do të detyrohen të bëjnë luftë për mbrojtjen e tyre.
7 Myslimanët do të luftojnë deri në fitore.
8 Do të frikësohen e do të tremben mosbesimtarët.
9 A, do ta shohim ndëshkimin në Ahiret ashtu siç e pësuam disfatën këtu.
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17. Kur Zoti i tij e pat thirrur në luginën
e Shenjtë Tuva, 

18. Dhe i tha: Shko te Faraoni se vërtet
ai rebelon. 

19. Dhe thuaji atij: A dëshiron ti të
dëlirësohesh?  

20. Dhe unë të të udhëzoj ty në drejtim
të Zotit tënd që t'i frikësohesh?

21. Mandej, ai ia tregoi një Shenjë të
madhe.10 

22. Mirëpo, ai, Faraoni, e përgënjeshtroi
dhe e kundërshtoi.

23. Mandej, ktheu shpinën me ngut.

24. Dhe i tuboi të gjithë dhe shpalli:

25. Unë jam Zoti juaj më i lartë.

26. Pra, Allahu e zuri atë për t'i dhënë
atij ndëshkimin e Ahiretit dhe të kësaj
bote.

27. Në këtë ngjarje ka një mësim për atë
që i frikësohet Zotit të tij.

28. Mendoni pak!  A është më i vështirë
krijimi juaj ose krijimi i qiellit, të cilin
Allahu e krijoi?

10 Shenjë e madhe  është Shenja e shkopit që Musai u tregoi Faraonit e ithtarëve të tij.
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29. Dhe e ngriti kupën e tij dhe e bëri pa
të meta.

30. Dhe natën e tij e bëri të errët, kurse
ditën të shndritshme.

31. Dhe pastaj e shtroi tokën.

32. Dhe prej saj nxori ujin dhe kullosat. 

33. Dhe i rrasi në të male.

34. Gjithçka kjo është një furnizim për
ju e për bagëtinë tuaj.

35. Por, kur do të vijë ajo fatkeqësi më e
madhe

36. Atë ditë kur njeriu do ta përkujtojë
veprimtarinë e tij.

37.  Dhe at i j  do t ' i  manifes tohe t
xhehenemi të cilin tani e sheh vetëm me
sy të mendjes (imagjinon). 

38. Atëherë, përsa i përket atij që
rebeloi,

39. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj
bote,

40. Vërtet,  Xhehenemi do të jetë
vendstrehimi i tij.

41. Por, përsa i përket atij ,  që iu
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frikësua pozitës së Zotit të tij dhe e
frenoi veten prej epsheve,

42. Xheneti do të jetë vendstrehimi i tij.

43. Ata të pyesin ty rreth atij çasti
(Kiametit) se kur do të vijë?

44. Ç'mendon ti lidhur me ardhjen e saj?

45. Dija e sigurtë rreth ardhjes së saj
është te Zoti yt.

46. Ti je vetëm një alarmues për atë që i
frikësohet atij.

47. Atë ditë kur do ta shohin atë, do t'u
duket sikurse nuk kanë jetuar më shumë
se një mbrëmje ose një mëngjes të kësaj
bote.11 

11 Ajeti do të thotë se ndëshkimi a katastrofa do të vijë befas, kështu që mosbesimtarëve do t'u
duket shumë e shkurtër periudha e lulëzimit dhe e prosperitetit të tyre.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ai ngërtheu vetulat  (në shenjë
mospëlqimi) dhe u anua,1 

3. Ngase i erdhi një njeri i verbër

4. Dhe çka të bind ty se ndoshta ai do të
dëlirësohej,

5. Apo të mendonte rreth këshillës dhe
ajo i sillte dobi.

6. A është e mundur që atij, i cili i
shmanget vërtetësisë, 

7. Ti t'i drejtohesh me vëmendje?

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 43 ajete. Në fund të sures së
mëparshme i është thënë H. Muhammedit s.a.v. se alarmimi i tij do t'u sjellë dobi vetëm atyre
që i frikësohen Zotit. Në këtë Sure tregohet fakti se njerëzit e pasur, të mëdhenj dhe
personalitete të shquar posedojnë më pak përulësinë dhe frikën e Zotit, prandaj duhet t'u
drejtohemi më shumë të varfërve, njerëzve modestë dhe të përulur, sepse me anë të tyre Islami
do të ketë përparimin e vet. Po ashtu paralajmërohet që Kurani do të mbetet i tillë deri në Ditën
e Kiametit dhe e tërë bota do të pranojë madhështinë e tij.
1 Disa komentatorë kanë shkruar se një ditë Profeti i Shenjtë ka qenë i zënë në bisedë me disa
prijës idhujtarë kurejshë. Tamam në atë moment erdhi Ibni Mektumi, djali i dajës së Hatixhës,
që ishte i verbër, dhe iu drejtua Profetit të Shenjtë. Ai gjest dhe ardhja e tij në atë kuvendim
nuk i pëlqeu Profetit, andaj nuk ia vuri veshin. Mirëpo një shpjegim i tillë nuk është i drejtë
dhe është kundër natyrës së Profetit të Shenjtë. Ai Profet që ishte në një pozitë shumë të lartë
morali e që kishte etiketa e virtyte të larta ndaj njerëzve, s'mund të sillej ashtu ndaj një
besimtari. Faktikisht, Profeti i Shenjtë ka qenë i zënë në bisedë me disa prijës të kurejshëve,
kur erdhi Ibni Mektumi dhe me të parë atë, ata u ngrysen dhe e nënçmuan atë duke thënë se sa i
pavlefshëm qenka ky Profet te cili po vijnë edhe të verbërit.
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8. Kurse ti nuk ke përgjegjësi, nëse ai
nuk dëlirësohet.2 

9. Ndërsa, ai që erdhi tek ti me nxitim, 

10. Dhe i frikësohej Zotit,

11. Ti nuk i vure veshin atij.

12. Dëgjoni! Kjo është një këshillë e
madhe,3 

13. Pra, le ta pranojë këshillën ai që do.

14. Ky (Kurani) është në Libra të
nderuar,4 

15. Të madhërishëm dhe të pastër.

16. Në duart e shkrimtarëve e të atyre që
udhëtojnë larg e larg,5 

17. Të cilët janë të ndershëm e të
dëlirë.6 

18. Vaj për njeriun! Sa mosmirënjohës
qenka ai!7

2 Edhe ky ajet dëshmon se detyra e Profetit është vetëm t'ua përcjellë njerëzve Mesazhin e
Zotit.
3 Kurani është vetëm një këshillë e udhëzim. S'ka zbritur ndonjë shpatë me të që i detyron
njerëzit me dhunë ta pranojnë atë.
4 Mësimet e bukura të Skripteve të mëparshme janë të përmendura edhe në Kuran.
5 Besimtarët do ta përhapin Kuranin anembanë botës.
6 Ndjekësit e Kuranit do të nderohen.
7 Mosbesimtari që nuk e çmoi mirësinë e Allahut.
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19. Le të mendojë ai se prej cilës gjë
Zoti e krijoi atë?

20. Atë e krijoi prej një pike sperme dhe
e harmonizoi atë.

21. Mandej, rrugën ia bëri shumë të
lehtë,8 

22. Mandej, pas jetës së natyrshme, e
bëri të vdekur dhe e vuri në varrin (e
premtuar).

23. Mandej, kur do të dëshirojë Allahu,
do ta ringjallë atë.

24. Jo! njeriu nuk e zbatoi ende atë që
Zoti e urdhëroi.9 

25. Pra, le të shikojë ushqimin e tij,

26. E të shikojë se si e kemi lëshuar ujin
prej reve!

27. Mandej, e kemi çarë tokën (për
bimë).

28. Dhe e  bëmë që në të mbijnë
drithëra,

29. Edhe rrush dhe perime,

8 Rrugën e evolucionit të tij shpirtëror e bëri të lehtë Kurani.
9 Ju mendoni se s'ka jetë pas vdekjes. Pse jo, ai duhet të përgjigjet për veprat e veta.
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30. Edhe ullinj e hurma,

31. Dhe kopshte të dendura,

32. Edhe pemë e kullosa,

33. Në dobinë tuaj e të bagëtive tuaja.

34. Pra, duhet të mendoni se kur do të
vijë krisma e Kiametit, 

35. Ditën kur njeriu do të ikë edhe prej
vëllait të vet,

36. Ashtu prej nënës e prej të atit të vet.

37. Po ashtu edhe prej bashkëshortës
dhe prej fëmijëve të vet.

38. Atë ditë secili njeri do të ketë
parasysh vetëm gjendjen e tij,10 

39. Atë ditë disa fytyra do të jenë të
shndritshme,

40. Të buzëqeshura e të gëzuara,

41. Ndërsa, disa fytyra do të jenë të
pluhurosura,

found.

42. Të mbuluara me errësirë.
found.

43. E të tillët do të jenë mosbesimtarët
dhe mëkatarët.

10 Kur vjen ndonjë katastrofë, njeriu i harron farefiset e vet dhe shqetësohet vetëm për veten.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Kur do të paloset dielli,1 

3. Dhe kur do të errësohen yjet,2 

4. Dhe kur do t'u grihen malet,

5. Dhe kur devet, dhjetë muaj shtatzëne,
do të lëshohen,3 

6. Dhe kur do të bashkohen egërsirat,4 

Kjo Sure është Zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 30 ajete. Në këtë Sure të
mëparshme është përmendur në mënyrë përsëritëse tema e triumfit të Islamit dhe e Kiametit.
Triumfi dhe ngadhënjimi i Islamit parashikohej dy herë. Herën e parë, ky ngadhënjim është
manifestuar madhërisht në jetën e H. Muahmmedit s.a.v., kurse në këtë Sure thuhet se pas
ngadhënjimit të parë të Islamit, do të paraqitet degradimi dhe rrënia shpirtërore dhe materiale e
myslimanëve; do të krijohen ndryshime të mëdha  në botë dhe me anë të zbulimeve të reja të
mrekullueshme të revistave dhe të botimeve do të krijohet mundësia dhe mjetet për t'u përcjellë
mesazhin e Islamit të gjithë individëve, atëherë do të paraqitet Imam Mahdiu dhe ngadhënijimi
i Islamit do të manifestohet.
1 Kjo flet rreth rrënimit të përkohshëm të fesë Islame dhe tregon se do të vijë koha kur errësira
shpirtërore do ta mbulojë botën e drita e Profetit të Islamit do të dobësohet e do të venitet. Ose
fjala është për atë Profeci, sipas së cilës në kohën e ardhjes së Imam Mahdiut do të errësohen
hëna dhe dielli (eklipsi i tyre). Vërtet, ashtu ka ngjarë në vitin 1894, kur u dëgjua deklarata e
një njeriu të devotshëm se është Imami i kohës.
2 Al-nuxhum (yjet) nënkuptojnë ullema (dijetarët e fesë). Ashtu kishte thënë Profeti i Shenjtë:
Es-habët e mi janë si yje, kë do ta pasoni do të gjeni rrugë të drejtë (Bahki). Në këto ajete po
shënohen disa profeci rreth epokës sonë të tanishme. Ajeti do të thotë se vjen koha kur do të
korruptohen dijetarët e fesë.
3 Do të zbulohen mjete të ndryshme udhëtimi e do të lihen pas dore devet.
4 Do të përhapen kudo kopshte zoologjike.
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7. Dhe kur do të kanalizohen detet,5 

8. Dhe kur do të bashkohen popuj të
ndryshëm,6 

9. Dhe kur do të pyeten vajza të
varrosura për së gjalli,7 

10. Për çfarë krimi u mbytën?

11. Dhe kur do të shpërndahen libra,8 

12. Dhe kur do të zhvishet qielli,9 

13. Dhe kur do të flakërohet zjarri i
xhehenemit,10 

14. Dhe kur do të jetë afruar xheneti,11 

15. Atë ditë çdo njeri do ta dijë atë çka
ka ofruar (çfarë veprash ka bërë ai).

16. Dëgjoni! Unë i paraqes për dëshmi
ato që bëjnë aktivitete të fshehta e
kthehen mbrapa.12 

5 Do të kanalizohen dete e lumenj.
6 Kur do të bashkohen pjesëtarë të kombeve e të kombësive të ndryshme.
7  Kur do të ndërpritet vrasja e vajzave të gjalla, si ishte zakoni në Arabinë e lashtë.
8 Kur do të përhapen shumë shtypshkronja.
9 Do të zbulohen dituri e shkenca të reja.
10 Do të përhapen aq shumë mëkate sa xhehenemi do t'u afrohet mëkatarëve.
11 Edhe feja do të bëhet aq e lehtë dhe do t'u afrohet xheneti bamirësve.
12 Kjo është shenja e atij populli që shkatërrohet se në kohën e rrezikut kthehen mbrapa dhe se
marrin guxim pa menduar fare dhe se rrinë në shtëpitë e tyre.
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17. Ato anije (nëndetëse) që struken në
vende të fshehta.

18. Dhe e paraqes për dëshmi natën kur
do të vijë e do të zprapset. 

19. Dhe ditën kur fillon të agojë.13 

20. Vërtet, Ky (Kurani) është ligjërimi i
një Profeti të ndershëm,

21. Të fuqishëm dhe që ka një pozitë të
lartë në oborrin e Zotit të Fronit,

22. Ai meriton më së miri të ndiqet,
dhe (në oborrin e Zotit) është shumë i
ndershëm. 

23. Dhe nuk është i çmendur shoku juaj
(Muhammedi).

24 .  A i ,  me  t ë  vë r t e t ë ,  e  p a  t ë
padukshmen në horizontin e qartë.

25. Dhe ai nuk është koprrac në të
treguar lajme të së padukshmes.

26. As ai (Kurani) nuk është thënie e
djallit të mallkuar.

27. Pra, ku jeni duke shkuar?

28. Ky (Kurani) është vetëm një këshillë

13 Pas rrënimit të fesë Islame vjen edhe agimi i saj i dytë (Me ardhjen e Imam Mahdiut).
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(e madhe) për tërë njerëzimin.

29. Veçanërisht për atë prej jush që
dëshiron të ecë rrugës së drejtë.

30. Por, ju nuk mund të dëshironi, por
me dëshirën e Allahut - Zoti i të gjitha
botërave.14 

14 Zoti i tregon rrugë të drejtë vetëm atij që përpiqet e mundohet të gjejë rrugë të drejtë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Kur do to pëlcasë qielli,1

 
3. Dhe kur do të shkapërderdhen yjet,2 

4. Dhe kur do të bashkohen detet,3 

5. Dhe kur do të hapen varret,4 

6. Atëherë çdo njeri do ta kuptojë se çka
ka dërguar përpara e çka ka lënë
mbrapa.5 

7. O njeri! Çka të mashtroi ty lidhur me
Zotin tënd të Ndershëm,

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 20 ajete. Në Sure të mëparshme
ishte përmendur Renesanca e dytë e Islamit dhe mjetet e saj, kurse në këtë Sure paraqitet fakti
se bota në kohën e fundit, me anë të përparimeve dhe të zhvillimeve të botës krishtere, do të
pësojë ndikime të mëdha. Mirëpo kjo do të jetë zhvillimi dhe përparimi i fundit i Krishterizmit.
Atëherë me ardhjen e Imam Mahdiut do të fillojë Renesanca e dytë e Islamit  e me thyrjen e
Kryqit do të fillojë degradimi i fesë krishtere dhe do të paloset dogma e Tethlithit (Zota janë
tre), dogma se Masihu (Krishti) është biri i Zotit dhe besimi i Shëlbesës ( Krishte duke e dhënë
jetën e tij në Kryq i lau mëkatet e ithtarëve të vet).
1 Edhe kjo Sure i përmend disa shenja rreth epokës sonë të tanishme dhe që kanë të bëjnë me
ardhjen e Imam Mahdiut të Premtuar. Ajeti do të thotë se idhujtaria dhe keqëbërsia do të
përhapen aq shumë në botë sa Zoti do të vendosë ta shkatërrojë botën.
2 Dijetarë të fesë do të prishen.
3 Do të kanalizohen dete - si është kanali Suez dhe ai i Panamasë.
4 Varret e Faraonëve janë gërmuar dhe  ruhen kufomat e tyre (në Muzeun).
5 Nga fjala nefs e këtij ajeti kuptohet Krishterizmi.
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8. I cili të krijoi ty e mandej të përsosi,
dhe ty të fali aftësi të përshtatshme.

9. Dhe të krijoi ty në atë formë që e
deshi Ai.

10. Jo! Nuk është ashtu siç mendoni,
por ju e mohoni Ditën e Gjykimit.

11. Vërtet, ndaj jush janë përcjellësit;

12. Të ndershëm e shënues (çdo gjë e
shënojnë),

13. Ata e dinë atë që bëni ju.

14. Vërtet, njerëzit e devotshëm do të
jenë në xhenetin e bekimeve,

15. Kurse mëkatarët në xhehenem- 

16. Aty do të futen në Ditën e Gjykimit,

17. Dhe s 'do të kenë mundësi  të
shpëtohen prej tij.

18. Dhe çfarë të tregoi ty se ç'është Dita
e Gjykimit.

19. Prapë të themi ty se çka të tregoi ty
se ç'është Dita e Gjykimit!

20. Ajo është dita kur asnjë shpirt s'do
të ketë mundësi t'i sjellë dobi shpirtit
tjetër! Dhe e drejta absolute e gykimit
do të jetë në dorën e Allahut.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Shkatërrimi qoftë për ata që bëjnë
padrej tësi në të peshuarit e në të
maturit!1 

3. Që kur matin për vete, matin plot,

4. Por, kur u matin të tjerëve ose u
peshojnë, e lënë mangut.

5. A nuk mendojnë njerëzit e tillë se
(një ditë) patjetër do të ringjallen! 

6. Për ta parë gjykimin e asaj dite të
madhe?

7. Atë ditë kur njerëzit do të qëndrojnë
para Zotit të botërave (për të dëgjuar
gjykimin).

8 .  Dëgjoni !  Dos j a  e  veprave  të
mëkatarëve është në  Sixhxhin (në një
Libër të përhershëm).

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 37 ajete. Në Sure të mëparshme
ishte përmendur se njeriu do të përgjigjet për ato vepra që kanë lidhje me Zotin, ndërsa në këtë
Sure bëhet fjala se njeriu do të përgjigjet për ato vepra që kanë lidhje me njerëzit. Po ashtu në
Sure të mëparshme ishin përmendur dogma të gabuara të Krishterizmit, ndërsa në këtë Sure
përmenden ato padrejtësi të tyre, që i bëjnë ndaj popujve të varfër dhe jo të krishterë, dhe
përmendet fakti se rezultati i këtyre padrejtësive nuk do të jetë ndryshe, veçse shkatërrimi i
tyre.
1 Kjo Sure u tërheq vërejtje atyre, që nuk i frikësohen ditës së Kiametit dhe që i mashtrojnë
njerëzit në masë e në peshojë.
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9. Dhe çfarë di ti se ç'është Sixhxhini?2 

10. Është një libër i shkruar.

11. Atë ditë do të shkatërrohen ata që e
përgënjeshtruan-

12. Ditën e Gjykimit.

13. Dhe atë nuk e përgënjeshtron kush
përveç atij që është kundërvajtës dhe
mëkatar i madh.

14. I cili kur i recitohen ajetet Tona,
thotë: Legjendat e të parëve.

15. Dëgjoni! Nuk është ashtu siç thonë
ata, por veprat e këqija që i bënë ata, i
ndryshkën zemrat e tyre.

16. Dëgjoni! Ata do të ngelen në perde
kështu që nuk do të mund ta shikonin
Zotin e tyre.

17. Pastaj, ata do të hyjnë në xhehenem,

18. Dhe do t'u thuhet: Ky është ai
(premtim), të cilin e përgënjeshtronit ju.

19. Dëgjoni! Dosja e veprave të mira të
bamirësve është në Illijin.3

2 Fjala Sixhxhin do të thotë: i fortë, i ashpër dhe i amshueshëm. Kjo do të thotë se ndëshkimi i
mosbesimtarëve do të jetë i ashpër. Po ashtu është emri i dosjes ku është shkruar realiteti i
veprave të tyre.
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20. Dhe ku e di ti se ç'është Illijini?

21. Ai është një libër i shkruar.

22. Të cilin do ta shohin vetë robët e
zgjedhur.

23. Vërtet, bamirësit e vërtetë do të jenë
në xhenet,

24. Të mbështetur në kolltukë duke
vështruar gjithçka.

25. Ti (nëse i sheh ata) do të shohësh
mbi fytyrat e tyre freskinë e bekimit. 

26. Atyre do t'u jepet të pinë pije të
pastra e të vulosura.

27. Që në fund do të ketë (shijen)
miskun. Pra, për një shpërblim të tillë,
duhet të bëjnë gara ata që që dëshirojnë
këtë!

28. Dhe ajo pije do të jetë e përzier me
ujin e Tesnimit-4 

29. Burimi prej nga do të pinë vetëm
robët e zgjedhur të Allahut.

3 Fjala Illijin ka dalë nga ala (i, e lartë) dhe tregon vendin ku do të vendosen besimtarët e
devotshëm.
4 Tesnim do të thotë: i lartë ose madhështor. Kjo do të thotë se besimtarëve do t'u jepet një pije
e përzier me tesnim, që do t'i lartësojë ata dhe do t'i bëjë madhështorë.
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30. Ata që janë fajtorë i përqeshnin
besimtarët.5

 
31. Dhe kur ata kalonin pranë tyre, ia
bënin me sy njëri-tjetrit.

32. Dhe kur ktheheshin (mosbesimtarët)
te familjet e tyre ktheheshin duke folur
shumë (kundër besimtarëve), 

33. Dhe ata kur i shihnin besimtarët,
thoshin se këta janë të humbur.

34. Kurse Ne nuk i caktuam ata si roje
të besimtarëve.

35. Pra, sot ata (besimtarët) do të tallen
me mosbesimtarët.

36. Duke u ulur mbi kolltukë, do t'i
vështrojnë,

37. Dhe do t'i thonë njëri-tjetrit: A nuk u
shpërblyen plotësisht mosbesimtarët për
atë që bënin?

5 Atë ditë mosbesimtarët do ta shohin rezultatin e talljeve të tyre, që bënin në këtë botë ndaj
besimtarëve.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Kur do të pëlcasë qielli,1 

3. Dhe do të vërë veshin për ta dëgjuar
fjalën e Zotit të tij  - dhe ky është
obligimi i tij.2 

4. Dhe kur toka do të shtrihet,3 

5. Dhe do të nxjerrë çka ka në të dhe do
të zbrazet,4 

6. Dhe do të vërë veshin për ta dëgjuar
fjalën e Zötit të saj - dhe ky është
obligimi i saj

7. O njeri! Vërtet ti duhet të bësh
përpjekje të mëdha në rrugën e Zotit

tënd që ta gjesh Atë (Allahun)!5 
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Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 26 ajete. Në Sure të mëparshme
shprehja qielli do të çahet kishte kuptim se dikur dogmat idhujtarie të të krishterëve do të
dominojnë, ndërsa në këtë Sure kjo shprehjë do të thotë zbulimi i diturive hyjnore e qiellore,
zbritja dhe zbulimi i të cilave parashikohej në kohën e fundit të botës, dhe të cilat bota do t'i
pranojë dhe njeriut do t'i jepet një jetë e re shpirtërore dhe dominimi i fesë krishtere do të marrë
fund.
1  Ajeti tregon se vjen koha kur do të zbresin shumë shenja qiellore (mrekullitë).
2 Kështu që dijetarë më të mëdhenj do t'u vënë veshin fjalëve të Zotit.
3 Do të zbulohet se disa planete janë pjesët  e tokës.
4 Toka do të nxjerrë jashtë pasuritë e saj dhe do të bëhen zbulime të reja në fushën e
gjeologjisë.
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8. Pra, përsa i përket atij, të cilit do t'i
jepet dosja e vet në dorën e tij të djathtë,

9. Atij i merret një hesap i lehtë

10. Dhe ai do të kthehet te familja e vet
i lumtur.

11. Por, përsa i përket atij, të cilit do t'i
jepet dosja e tij pas shpinës,6 

12. Ai  pa tjetër do të bëjë lutje për
shkatërrimin e vet,

13. Dhe do të hidhet në zjarr flakërues.

14. Vërtet, para kësaj ai ka qenë i
lumtur në familjen e vet,7 

15. Dhe ai ishte i mendimit se kurrë nuk
do të ringjallet,

1 6 .  P ë r s e  j o !  ( k j o  ë s h t ë  e
domosdoshme) Sepse Zoti i tij  gjithnjë
e shikonte mirë.

17. Pra, për vërtetimin e gabimit të tyre,
unë paraqes për dëshmi kuqërrimin e
mbrëmjes.8 

1146

5 Zotin mund ta gjejë njeriu me ibadetin e me mundimin e tërë jetës.
6 Mosbesimtarët dhe hipokritët e gjuanin Sheriatin pas shpinave, andaj do t'u jepet dosja e
veprave të tyre mbas shpinës.
7 Ai u soll me arrogancë ndaj mësimeve të Kuranit.
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18. Dhe natën dhe atë të cilën e mbulon
ajo,

19. Dhe hënën kur është e plotë.9 

20. Ju patjetër do të kaloni nga një
gj endj e  në gjendj e  t j e të r  (do  të
përparoni gradualisht).

21. Pra, ç'ndodhi me këta mosbesimtarë
që nuk e pranojnë besimin?

22. Dhe kur u recitohet Kurani, nuk
bien në sexhde. 

2 3 .  P ë r k u n d r a z i ,  a t a  q ë  j a n ë
mosbesimtarë e përgënjeshtrojnë atë
(Kuranin).

24. Dhe Allahu e di shumë mirë atë që
janë duke grumbulluar ata. 

25. Pra, jepu lajm të një ndëshkimi të
tmerrshëm!

26. Por, përsa u përket atyre që janë
besimtarë dhe bëjnë vepra të mira, do të
kenë një shpërblim të pakëputshëm.

1147

8 Si është e vogël koha e mugëtirës së mëngjesit, ashtu do të jetë koha e perëndimit të diellit të
Islamit dhe mandej do të agojë dita e re e tij.
9 Kjo do të thotë se nga shekulli XIII fillon zhvillimi gradual i Islamit.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. E paraqes për dëshmi qiellin me plot
yje (kështjella),1 

3. Dhe Ditën e Premtuar,2 

4. Dhe dëshmitarin (e premtuar) dhe atë
që dëshmohet.3 

5. Do të shkatërrohen ata të zotët e
hendeqeve!4 

1148

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 23 ajete. Në këtë Sure qielli i
kështjellave është paraqitur për dëshmi. Këto kështjella janë ata 12 Muxhededë (Reformatorë)
të ummetit të H. Muhammedit s.a.v. që janë paraqitur në krye të çdo shekulli. Pastaj është
përmendur Jomi Maud (ditë e premtuar) kur do të paraqitet Imam Mahdiu, ardhja e të cilit
përmendet në ajetin 19 të Sures së mëparshme ku Hënën e plotë Allahu xh.sh. e paraqiti për
dëshmi, e cila do ta ndriçojë botën, duke i abzorvuar plotësisht dritat e H. Muhammedit s.a.v.
Në këtë Sure duke i përmendur Es-habët Ukdudë, rrëfehet se ithtarët e Imam Mahdiut do të
ballafaqohen me kundërshtime e me persekutime nga ana e kundërshtarëve të tij.
1 Fjala është për ata Reformatorë (Muxhededinë) për të cilët Profeti i Shenjtë kishte lajmëruar
me këto fjalë:  Allahu në krye të çdo shekulli do të dërgojë një Muxhedid (Reformator).
2 Dita e Premtuar është ajo ditë kur vjen Masihu i Premtuar, ardhja e të cilit është e
domosdoshme për rilindjen e Islamit.
3 Çdo Profet a Reformator Hyjnor është Shahid (dëshmitar), sepse ai është dëshmi e gjallë rreth
ekzistencës së Zotit, dhe në anën tjetër ai është edhe Mashhud (për të cilin është dhënë
dëshmia), sepse Zoti jep dëshmi për vërtetësinë e tij. Po mund të themi se Shahidi është
Masihu i Premtuar, sepse ai dëshmon se Profeti i Shenjtë s.a.v. është i vërtetë, dhe Mashhudi
është Profeti i Shenjtë, sepse ai dha dëshmi rreth ardhjes së tij e rreth punës revolucionare të tij,
që do të bëjë për fenë Islame.
4 Fjala është për ata persona, të cilët në kohën e çdo Reformatori Hyjnor e kundërshtojnë atë
dhe mundohen t'i shkatërrojnë ithtarët e tij. Mirëpo, ata vetë shkatërrohen dhe nuk u bëjnë dëm
robëve të Zotit.
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6. Ndezësit e zjarrit me lëndë djegëse,5 

7. Kur do të ulen rreth tij,

8. Dhe Zemra e tyre do të dëshmojë
rreth asaj që do të bëjnë me besimtarët,6 

9. Dhe mosbesimtarët nuk i urrejnë
besimtarët, por vetëm se e besojnë
Allahun - Zoti i Plotfuqishëm dhe i
Lavdëruar-

10. Të cilit i takon mbretëria e qiejve
dhe e tokës, dhe Allahu është dëshmitar
i çdo sendi.

11. Ata të cilët i trazuan (i persekutuan)
besimtarët dhe besimtaret dhe nuk u
penduan për atë që kanë bërë, do të
kenë ndëshkimin e xhehenemit dhe do
të kenë edhe ndëshkimin djegës.

12. Por, ata të cilët e pranuan besimin
dhe bënë vepra të mira, do të kenë ato
xhenete ku po rrjedhin lumenj. Vërtet,
ky është një suksesi i madh.

13. Vërtet, të zënët e Zotit tënd është i
ashpër.

14 .  A i  ë s h t ë  q ë  f i l l o n  t ë  j a p ë

1149

5 Fjala është për zjarrin e armiqësisë që ndizet herë pas here kundër besimtarëve të vërtetë.
6 Armiqtë e vërtetësisë e dinë mirë se janë duke bërë vepra të ndyta dhe padrejtësi ndaj
besimtarëve.
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ndëshkimin dhe e përsërit (nëse populli
nuk e përmirëson veten).

15. Po edhe është shumë Mëkatfalës
dhe i Dashur.

16. Zoti i Fronit të nderuar, 

17. Vepron çka dëshiron.

18. A nuk erdhi tek ti lajmi i ushtrive? 

19. Të Faraonit e të Thamudit?

20. Por, në realitet, mosbesimtarët e
mohojnë me këmbëngulje vërtetësinë,

21. Kurse Allahu i ka rrethuar ata nga
mbrapa.

22 .  Vër te t ,  Ky ësh të  n j ë  Kuran
madhështor

23. Në një pllakë shkrimi të ruajtur
mirë.

1150
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Unë e paraqes për dëshmi qiellin dhe
yllin e agimit,1 

3. E ku e di ti se çka është ylli i agimit?

4. Ai është yll i ndritshëm.

5. S'ka njeri që ai të mos ketë ndonjë
percjellës,2 

6. Pra le të shikojë ai se prej së cilës gjë
është krijuar ai!

7. Ai është krijuar prej  nje uji që
brufullon fuqishëm,3 

8. I cili del nga kurrizi dhe nga  eshtrat e
gjoksit.4

1151

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 18 ajete. Në Sure Buruxh duke i
përmendur 12 muxhededë (Reformatorë), është lajmëruar ardhja dhe shfaqja e një Hëne të plotë
(shërbyes i vërtetë i H. Muhammedit s.a.v.s. Në këtë Sure, pozita e tij përshkruhet si një Tarik 
(Ylli i agimit), që e sjell këtë myzhde se errësira e natës është duke marrë fund dhe agimi i
mëngjesit të ri është për të paraqitur. Ardhja e Imam Mahdiut është myzhde për ngadhënijimin
botëror të Islamit dhe për ardhëmërinë e shndërritshme të tij.
1 Fjala është për zëvendësin e Profetit të Shenjtë - Imam Mahdiu, ardhja e të cilit është si ylli i
mëngjesit që lajmëron agimin e Islamit. Kjo do të thotë se kur vjen Imam Mahdiu, do të agojë
dita e triumfit të Islamit.
2 Zoti vetë do ta ruajë atë yll.
3 Prej sperme.
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9. Vërtet, Allahu ka fuqi ta kthejë atë.

10.  Atë di të  kur  do të  zbulohen
fshehtësitë.

11. Dhe njeriu nuk do të ketë fuqi (ta
shpëtojë veten) e as ndihmëtar.

12. E paraqes për dëshmi qiellin plot me
re shiu të furishëm.5 

13. Dhe tokën që hapet (për bimë).

14. Vërtet, Ky Kuran është fjalim
vendimtar,

15. Dhe nuk është ndonjë fjalim i kotë.6 

16. Vërtet, ata do të bëjnë dredhi kundër
Kuranit,

17. Por edhe Unë do të bëj plan (për ta
përhapur atë).

18. Pra, jepu një afat mosbesimtarëve,
afat të shkurtër.

1152

4 Ky është stili i bukur i Kuranit, që emrin e një organi e shprehu me një shprehje shumë të
këndshme.
5 Fjala Sama (qiell) ka edhe kuptimin e resë.
6 Këtu Zoti i paraqet retë e tokën për dëshminë e vërtetësisë së Kuranit. Kjo do të thotë se siç
shiu që mbin bimë e pemë dhe lulëzon tokën, ashtu me anë të Kuranit lindin njerëz të dëlirë e të
pastër.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Lavdëroje emrin e Zotit tënd të Lartë,

3. Që e krijoi (njeriun) dhe e përsosi
atë.1 

4. Dhe që i caktoi (aftësitë e tij) dhe e
përudhi.

5. Dhe që e mbiu kullotën për jetesën,

6. Mandej, atë e bëri mbeturinë të zezë
(për mosmirënjohësit).2 

7. (O mysliman) Ne do ta të mësojmë ty
Kuranin kështu që nuk do ta harrosh,3 

1153

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 20 ajete. Në Sure të mëparshme
ishte përmendur fakti se mësimet e Kuranit janë Koli Fesl, d.m.th. janë absolute dhe të fundit
dhe nuk janë fjalë boshe apo e ligshtë. Kjo Sure tregon se megjithë këtë mësim të përkryer, kur
njerëzit me kalimin e kohës dhe me largimin nga drita e profetizmit do ta hedhin këtë mësim në
harresë, atëherë Allahu xh.sh. do ta ringjallë dhe do ta freskojë këtë mësim, duke i dërguar
reformatorët. Hadithet dëshmojnë se H. Muhammedi s.a.v. në Namizin e Xhumasë dhe të
Bajrameve i recitonte Sure Al-A'la dhe Al-Gashia, fakti që dëshmon se këto Sure kanë një
lidhje të thellë me jetën kolektive të myslimanëve.
1 Kjo do të thotë se Allahu i dhuroi njeriut aftësitë për ta fituar pozitën më të lartë shpirtërore.
2 Me anë të këtyre ajeteve Allahu do të tregojë se Skripat e mëparshme u prishën dhe më nuk
janë të dobishme për njerëzimin, ndërsa Kuranin e kemi bërë të përsosur e të dobishëm për
njerëzit e të gjitha vendeve e të epokave.
3 Dashuria e Kuranit do të gdhendet në zemrat e myslimanëve dhe ata do të përpiqen ta valojnë
flamurin e Kuranit mbi godinat e shpirtit të tyre.
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8. Përveç asaj që Allahu dëshiron.
Vërtet ,  Ai e di të dukshmen e të
padukshmen.

9. Dhe Ne do t'i bëjmë lehtë për ty
rrugët e suksesit.4 

10. Pra, ti këshillo, vërtet gjithmonë të
këshilluarit sjell dobi.

11. Ai që frikësohet prej  Allahut
patjetër do ta pranojë këshillën.

12. Ndërsa do t'i shmanget ai që është
fatzi,

13. I cili do te hyjë në zjarrin e madh.

14. Aty as nuk do të vdesë e as nuk të
jetë i gjallë.

15. Vërtet, ai që e pastron veten do të
shpëtojë.

16. Me kusht që ta përkujtojë emrin e
Zotit të tij dhe ta falë Namazin.

17. Mirëpo, ju (O kundërshtarë) i jepni
përparësi jetës së kësaj bote. 

18. Kurse Jeta e Ahiretit është më e
mirë dhe më e amshueshme.

1154

4 Ajeti tregon se është e lehtë të mësohet Kurani dhe mësimet e tij janë të përshtatshme e të
dobishme për njerëzit e të gjitha epokave.
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19. Kështu është shkruar në Skriptat e
mëparshme.

20. Në Skriptat e Ibrahimit e të Musait.5 

1155

5 Ajeti do të thotë se ky mësim i përmendur më lart është aq esencial dhe është fundamental,
saqë është përmendur edhe në Skriptat e mëparshme.
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l. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. A të erdhi ty lajmi i asaj Ore që e
alivanos (njeriun)?1 

3. Atë ditë disa fytyra do të jenë të
trembura,

4. Të lodhura e të rraskapitura (nga
kërkimi i botës materiale),

5. Do të hyjnë në një zjarr flakërues.

6. Do t'u jepet të pinë nga një burim i
përvëluar.

7. Ata nuk do të kenë ushqim tjetër pos
barit të thatë, të hidhur e me gjemba, 

8. Që as nuk do t'i trashë ata e as nuk do
t'i ngopë.

9. Ndërsa disa fytyra do të jenë të
gëzuara,

1156

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 27 ajete. Në Sure Al-A'la është
përmendur se sekreti i zhvillimit dhe i përparimit të myslimanëve fshehet në mësimet e
Kuranit, dhe se Allahu xh.sh. në çdo epokë njerëzimi do të krijojë njerëzit e tillë që do t'i
ringjallin këto mësime. Kjo Sura tregon se kundërshtarët e mësimeve të Kuranit do të
ballafaqohen me dështim dhe me degradim, kurse ata që do t'i zbatojnë dhe do t'i respektojnë
do të korrin suksese të mëdha në këtë botë dhe në botën e Ahiretit.
1 Fjala është për Ditën e Kiametit ose për ndonjë katastrofë të tmerrshme.
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10. Të kënaqura për përpjekjet e tyre.

11. Do të banojnë në xhenetin e lartë.

12. Aty nuk do të dëgjojnë fjalë të
ndyra.

13 .  A ty  do  t ë  j e të  n j ë  bu r im i
rrjedhshëm.

14. Aty do të kenë kanape të larta.

15. Dhe kupa të vëna pranë, 

16 .  Dhe  j as tëkë  të  radhi tur  për
mbështetje,

17. Edhe qilime të shtruara.

18. A nuk i shohin retë (devetë) se si
janë krijuar!2 

19. Dhe qiellin se si është ngritur lart!3 

20. Edhe malet se si janë rrasur!4 

21. Dhe tokën se si është shtruar!5

1157

2 Fjala ebel (deve) ka edhe kuptimin e resë. Ajeti do të thotë se a nuk i shohin (mosbesimtarë)
se retë që duke u nisur nga një vend shpërndahen në tërë botën. Ashtu do të përhapet Mesazhi i
Kuranit.
3 Allahu do ta ngrisë lart qiellin shpirtëror (Profetin e Shenjtë), si e ngriti qiellin e kësaj bote.
4 A nuk i shohin es-habët e Profetët dhe besimtarët e devotshëm se janë të paluhatshëm si male
në rrugën e fesë.
5 A nuk e shohin tokën se si Allahu e rrafshon për myslimanët.
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22. Pra, ti vetëm këshillo se je vetëm një
këshillues.

23. Ti nuk je caktuar mbikëqyrës për ta.

24. Por, kush shmanget dhe nuk e
pranon besimin,

25. Allahu do ta ndëshkojë me një
ndëshkim të rëndë.

26. Vërtet, tek Ne do të kthehen ata, 

27. Mandej, është detyra Jonë që t'i
thërrasim për qërimin e hesapit.

1158
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. E paraqes për dëshmi agimin vijues,1 

3. Dhe dhjetë netët,2 

4. Dhe çiftin dhe teken,3 

5. Dhe natën kur mbaron.4 

6. A nuk ka në këto (dëshmitë) ndonjë
dëshmi për njerëzit e mençur?

7. A e di ti se çka bëri Zoti yt me Adin?

1159

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 21 ajete. Si në Sure të mëparshme
ashtu edhe në këtë Sure jepen parashikime të qarta lidhur me H. Muhammedin s.a.v. dhe me
ardhmërinë e shndërritshme të Islamit. Përmendet myzhdeja për një agim të ri, pas dhjetë
viteve të jetës së H. Muhammedit s.a.v. në Mekkë që u ngjajnë dhjetë netëve të errëta. Këtu ka
një parashikim se pas dhjetë shekujve të degradimit të Islamit, do të realizohet myzhdeja e
Renesancës së Islamit. Po ashtu u jepet vërejtja arabëve, duke e përmendur përfundimin e
popujve të Adit e të faraonit.
1 Al-Faxhr referon emigrimin e Profetit të Shenjtë nga Medina me anën e të cilit ka marrë fund
nata e errët e torturimeve në Mekkë. Po ashtu, mund të nënkuptojë edhe ardhjen e Masihut të
Premtuar, se ardhja e tij do të jetë agimi i ri për fenë Islame.
2 Dhjetë netët mund të referojnë dhjetë vjet të fundit të vuajtjeve e torturimeve të ashpra që
pësuan myslimanët në Mekkë. Ose referojnë dhjetë Shekujt e rrënimit e të degradimit të
myslimanëve para ardhjes së Masihut të Premtuar.
3 Al-Shaf (çift) referon Profetin e Shenjtë dhe Ebu Bekrin, ku ishin së bashku në Shpellën
Thor, kurse Al-Vitr (tek) referon Zotin; ose çift referon Profetin e Shenjtë dhe Masihun e
Premtuar, kurse tek Zotin.
4 Nata referon vitin e parë të Hixhretit. Kjo do të thotë se nata e vështirë (koha e qëndrimit në
Medinë) do të kalojë shpejt.
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8. Banorët e Iremit  - zotëruesit  e
ndërtesave të mëdha?

9. Si ata nuk u krijua asnjë popull në atë
rajon.

10. Dhe me Thamudin, të cilët  i
ndërtonin vendbanimet duke gdhendur
nëpër lugina,

11. Dhe me Faraonin - zoti i ushtrive të
mëdha,

12. Të cilët krijonin çrregullime nëpër
tokë,

13. Dhe bënë në të shumë çrregullime e
korrupcione.

14. Zoti yt, pra, i rrahu me kamxhik
ndëshkimi.

15. Vërtet, Zoti yt rrinte në pritë.

16. Pra shiko gjendjen e njeriut se kur e
sprovon Zoti i tij dhe e nderon dhe e
begaton, ai thotë: Zoti im më nderoi
mua!

17. Por, kur Zoti e sprovon dhe ia
pakëson furnizim, ai thotë: Zoti im më
çnderoi mua!

18. Jo, Zoti nuk e dënon askënd pa
arsye, por ju nuk e nderoni jetimin,

1160
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19. Dhe nuk cytni njëri-tjetrin për ta
ushqyer të varfërin,

20. Dhe e gëlltisni trashëgimin (e të
tjerëve),

21. Dhe e doni shumë pasurinë.

22. Dëgjoni! Kur do të copëtohet toka,

23. Dhe Zoti yt do të vijë me madhështi
edhe engjëjt e Tij të rreshtuar,

24. Dhe atë ditë do të sillet xhehenemi,
dhe atë ditë njeriu do të dëshirojë ta
pranojë këshillën. Mirëpo, si do të jetë e
mundshme  për  të  që  ta  pranoj ë
këshillën? 

25. Ai (njeriu) do të thotë: Ah, sikur të
kisha bërë disa vepra të mira në jetën
time!

26. Pra, atë ditë askush s'mund të
ndëshkojë ashtu si do të ndëshkojë Zoti.

27. Dhe askush s'mund të zërë (me
ndëshkim) si do të zërë Zoti.5 

28. O ti shpirt në paqe!

1161

5 Zoti është shumë i Mëshirshëm, mirëpo kur vjen ndëshkimi i Tij, s'ka ndonjëri që mund ta
shpëtojë fajtorin.
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29. Kthehu te Zoti yt shumë i kënaqur
dhe Ai (Zoti) është shumë i kënaqur me
ty.

30. Hy në mesin e robëve të Mi të
zgjedhur!

31. Dhe hy në xhenetin Tim!

1162
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Dëgjoni! Unë e paraqes për dëshmi
këtë qytet (Mekkë).

3.  Dhe  t i  (O Muhammed)  do  të
kthehesh prapë (një ditë) në këtë Qytet.1 

4. Dhe e paraqes për dëshmi të atin e të
birin.

5. Vërtet, Ne e krijuam njeriun që
gj i t hn j ë  t ë  mundohe t  e  t ë  bë j ë
përpjekje.2 

6. A mendon ai se askush nuk mund ta
mposhtë atë?3 

7. Ai thotë: Unë kam shpenzuar kot
shumë pasuri.

8. A mendon ai se askush nuk e sheh
atë?

1163

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 21 ajete. Në Sure të mëparshme
ishte përmendur fakti se koha e vuajtjeve të myslimanëve do të zgjasë dhjetë vjet, mandaj do të
agojë mëngjesi i fitoreve të tyre. Kjo Sure flet qartë se Allahu xh.sh. së shpejti do të krijojë disa
rrethana, që H. Muhammedi s.a.v. të hyjë ngadhënjimisht në Mekkë.
1 Fjala është për Ibrahimin dhe birin e tij Ismailin, të cilët e ndërtuan Kabenë. Ata të dy janë
dëshmitarë për vërtetësinë e Profetit të Shenjtë.
2 Kjo do të thotë se njeriu duhet të bëjë përpjekje të mëdha për ta arritur qëllimin e vet.
3 Këto ajete i alarmojnë mosbesimtarët, se ata kurrë nuk do ta ndalin përparimin e Islamit.
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9. A nuk i dhamë Ne atij dy sy? 

10. Edhe gjuhë e dy buzë?

11. Dhe Ne ia treguam qartazi të dyja
rrugët (rrugën e drejtë dhe jo të drejtë).4 

12. Mirëpo, ai, megjithëkëtë, nuk iu
ngjit Akabës (majës).5 

13. Dhe çka të tregoi ty se ç'është Akaba
(maja)?6 

14. Është lirimi i një skllavi.

15. Ose në ditët e urisë ta ushqesh-

16. Jetimin farefis,

17. Ose ndonjë të varfër të pluhurosur.

18. Pos kësaj të jesh ndër ata, të cilët e
pranojnë besimin dhe që këshillojnë
njëri-tjetrin për durim dhe duke u bërë
vetë të mëshirshëm këshillojnë për
mëshirë.7

1164

4 Al-Nexhdejn do të thotë: dy rrugë - rruga e drejtë dhe e hidajetit, dhe rruga e gabuar dhe e
gënjeshtërt.
5 Me të gjitha aftësitë fizike e materiale, mosbesimtari nuk iu ngjit lartësisë shpirtërore.
6 Ajetet 13-17 tregojnë dy metoda e dy rrugë me anën e të cilave njeriu mund t'u ngjitet
lartësive shpirtërore: a) Të lirosh robin, d.m.th të mundohesh e të përpiqesh për të krijuar
barazinë në mes të popujve të ndryshëm, dhe b) T'i ndihmosh të varfërit, jetimët dhe nevojtarët.
7 Pos metodave të lartepërmendura, Zoti tregon se njeriu duhet të adoptojë në jetën e tij edhe
disa principe: ta pranojë besimin dhe të shfaqë një durim në kohën e sprovave.
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19. Të tillët janë të djathtët.

20. Ndërsa, ata që i refuzojnë Shenjat
Tona janë të  majtët.

21. Mbi  ta do të zbresë zjarri  ( i
përshtjellë).8 

1165

8 Fjala është për zjarrin e bombave atomike, që rrin i përshtjellë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Unë e paraqes për dëshmi diellin dhe
dritën e tij,1 

3. Dhe hënën kur vjen pas tij,2 

4. Dhe ditën kur e zbulon diellin,3 

5. Dhe natën kur e mbulon dritën e
diellit,4 

6. Dhe qiellin dhe strukturën e tij (të
çuditshme),

7. Dhe tokën dhe shtrirjen e saj,

8 .  D h e  s h p i r t i n  n j e r ë z o r  d h e

1166

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 16 ajete.  Në dy Sure të
mëparshme u ishte dhënë theks të veçantë atyre moraleve që kanë të bëjnë me progresin
kolektiv të një populli, siç janë: Të ndihmosh të varfërin, të pastrehuarin dhe të shtypurin etj.
Po ashtu në Sure të mëparshme ishte përmendur qëllimi i ndërtimit të Kabesë, ndërsa në këtë
Sure përmenden ato aftësi të njeriut të përsosur e të përkryer (H. Muhammedi s.a.v.) që do ta
realizojë dhe do ta plotësojë këtë qëllim.
1 E paraqes Muhammedin si dëshmi për vërtetësinë e Islamit, sepse ai pas agimit do të arrijë
gjendjen më të lartë. Këtu në këtë ajet fjala diell referon Profetin e Shenjtë, që është burim
dritëdhënës për tërë universin shpirtëror.
2 Hëna referon Masihun e premtuar, i cili e merr dritën prej diellit (Profetit të Shenjtë), e
mandej e shpërndan në botë.
3 Fjala është për kohën e lulëzimit e të përparimit të Islamit, veçanërisht për periudhën e katër
kalifave të parë të Profetit të Shenjtë.
4 Nata referon periudhën e rrënimit e të degradimit të myslimanëve.
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përsosëmërinë e tij.5 

9. Dhe Ai Zoti ia dhuroi natyrës së tij
aftësinë për t'i dalluar padrejtësitë e veta
dhe dëlirësitë e veta.6 

10 .  P r a ,  a i  që  e  p a s t ro i  ve t e n
kurorëzohet me sukses,

11. Kurse shkatërrohet ai që e korrupton
veten.

12. Populli i Thamudit e përgënjeshtroi
(Profet in e  kohës)  për  shkak të
rebelizmit të vet.

13. Kur njeriu më fatzi u ngrit kundër
Profetit të  kohës.

14. Atëherë, Profeti i Allahut u pat
thënë: keni kujdes ndaj të drejtës së
deves së Allahut dhe mos e pengoni të
pijë ujë.7 

1167

5 Ajeti tregon se njeriu për nga natyra e tij e do bamirësinë. Ai krijohet pa të meta. 
6 Vahi është një fenomen që ka të bëjë me mënyrën e të komunikuarit. Njeriu që prej së largu
komunikon me dikë tjetër quhet vahi. Nuk është e domosdoshme që Vahi të jetë fjala e Zotit.
Kush ka fuqi t'i pëcjellë tjetrit fjalë të pashqiptuara është Vahi. Këtë mund ta bëjnë njerëz dhe
shtazë. Kur takohemi me njëri-tjetrin, na duhen disa mjete materiale. P.sh. pa diell s'mund të
shikojmë. Po ashtu kemi nevojë për erë, që të komunikojmë me njëri-tjetrin, sepse kemi nevojë
edhe për sinjale zëri. Syri nuk mund të shehë asgjë pa dritë. Shkencëtarët kanë besim në
Telepati, d.m.th. unë mendoj diçka dhe në njëjtën çast edhe ti mendon të njëjtën. Pra, kur
njeriu ulet dhe shoqërohet me njerëz të këqinj e mëkatarë, atëherë edhe në mendjen e tij fillojnë
të vijnë edhe mendime të këqija dhe ide të shëmtuara. Prandaj, urdhërohet dhe këshillohet që të
shoqërohemi me njerëz të mirë, të dëlirë dhe të pastër. Pra, vahi nuk është diçka tjetër, veçse
mënyra e komunikimit. Nuk është e domosdoshme që ky të ketë lidhje vetëm me profetët,
veçse Allahu deklaron qartazi se ky është profet. Nëna e H. Musait a.s. mori Vahi dhe ajo nuk
ishte profete. Bletës i komunikohet me anë të  Vahit.
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15. Por ata nuk e dëgjuan atë dhe e
therën, atëherë Zoti i tyre i shkatërroi
për shkak të mëkateve të tyre dhe i
rrafshoi për tokë.

1 6 .  P r a ,  A i  n u k  u  më r z i t  p ë r
përfundimin e këtyre.

1168

8 Profeti Salih udhëtonte nëpër vende të ndryshme që t'u përcjellte njerëzve Mesazhin e
Allahut. Deven, me të cilën udhëtonte ai, e therën me qëllim që ta pengonin Salihun që të
predikonte.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. E paraqes për dëshmi natën kur me
errësirën e vet e mbulon botën.1 

3. Dhe ditën kur zbardhet krejt.2 

4 Dhe krijimin e mashkullit e të femrës!

5. Vërtet, përpjekjet tuaja janë të
ndryshme!3 

6. Pra, përsa i përket atij që shpenzon në
rrugën e  Allahut dhe ruhet  (prej
mëkatave)

7. Dhe e verifikon bindshëm të vërtetën.

8. Ne me siguri do t'i dhurojmë çdo
lehtësi.

1169

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 22 ajete. Në Sure të mëparshme
ishin përmendur kualitetet dhe aftësitë e Njeriut të përsosur, ndërsa në këtë Sure përmenden
cilësitë dhe atributet e tij vetëmohueshme dhe pashoqe morale dhe shpirtërore. Në disa Sure të
mëparshme këshillohej që adoptohen ato mësime morale që janë të nevojshme për progresin
kombëtar, siç janë: të shpenzosh për të varfërit dhe për jetimët. Ndërsa në këtë Sure hidhet
poshtë koprracia.
1 Kur botën e mbulon errësira, dihet se ajo është koha e ardhjes së ndonjë Reformatori Hyjnor
(Muxhedid).
2 Dhe kur agon dita (ndriçohet bota). Kuptohet se ndonjë Reformator vjen dhe e ndriçon botën
me dritën e Islamit.
3 Besimtari përpiqet dhe angazhohet ta fitojë hidajetin dhe ecën drejt rrugës së bamirësisë,
kurse mosbesimtari përpiqet të largohet nga e vërteta dhe ecën drejt rrugës së keqbërësisë.
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9. Por, përsa i përket atij që del koprrac
dhe indiferent,

10. Dhe e përgënjeshtron të vërtetën.

11. Ne do ta hedhim atë në  vështirësi,

12 .  Dhe  pasur ia  e  t i j  kur  do  të
shkatërrohet, nuk do t'i sjellë dobi
askujt.

13. Vërtet, detyra Jonë është vetëm të
udhëzojmë.

14. Dhe vetëm Neve na takon Ahireti
dhe kjo botë.

15. Pra, Unë ju alarmoj rreth një zjarri
flakërues.

16. Aty nuk hyn askush pos njeriut më
fatzi.

17. Që e përgënjeshtroi të vërtetën dhe i
shmanget asaj.

18. Ndërsa besimtari më i devotshëm do
të jetë larg tij.

19. Ai që shpenzon pasurinë e vet në
rrugën e Allahut dhe pastrohet (ruhet
prej mëkatave).4 

20. E jo për të bërë mirënjohje ndaj

1170

4 Besimtari i vërtetë nuk bëhet mirënjohës ndaj dikujt për të marrë ndonjë shpërblim, por ai
bëhet që ta pastrojë veten dhe ta fitojë vetëm devotshmërinë dhe pëlqimin e Zotit.
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dikujt e as që të shpërblehet.

21. Por vetëm për ta fituar pëlqimin e
Zotit të tij të Mëshirshëm.

22. Vërtet, Ai (Zoti) do të pajtohet me
një njeri të tillë.

1171
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. E paraqes për dëshmi ditën kur
zbardhet.1 

3 .  Dhe  na tën  kur  e r rës i ra  e  sa j
shpërndahet në të katër anët,2 

4. Zoti yt as nuk të ka lënë ty e as nuk të
ka urrejtur ty.3 

5. Vërtet, shiko se çdo çast i yti vijues
është më i mirë për ty se sa i pari
(Ahireti është më i mirë se çfarëdo
gjendje e jotja e mëparshme).4 

6. Dhe Zoti yt së shpejti do të të japë ty
(diçka) që ti do të kënaqesh.5

1172

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 12 ajete. Në Sure të mëparshme
ishin përmendur detyrat dhe përgjegjësitë e njeriut, ndërsa në këtë Sure përmendet sjellja e
Zotit, që Ai shfaq ndaj robëve të Vet të vërtetë. Po ashtu në Sure të mëparshme përmendet një
vese e keqe e arabëve, se ata silleshin mizorisht dhe padrejtësisht ndaj të varfërve dhe ndaj
jetimëve. Në këtë Sure këshillohet H. Muhammedi s.a.v. dhe ithtarët e tij, që të sillen butësisht
dhe në mënyrë më të mirë ndaj kësaj shtrese njerëzish.
1 Kur do të lulëzohet Islami.
2 Referon periudhën e gjatë të rrënimit të Islamit e kur do të krijohen pengesa në përhapjen e
dritës së Muhammedit s.a.v.s.
3 Errësira (rrënimi i kohshëm i Islamit) nuk do të thotë se Profeti i Shenjtë nuk është i vërtetë,
por tregon se u prish dhe u korruptua njeriu, andaj duhet të agojë dielli i ri që do ta ndriçojë
fytyrën e Profetit të Shenjtë dhe do t'i japë Islamit një hov të ri.
4 Kurdoherë botën e mbulon errësira, Allahu ngre Reformatorë dhe dijetarë që do ta ruajnë
dritën e Islamit.
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7. A nuk të gjeti ty (Allahu) jetim dhe të
mori ty nën kujdesin e Vet!

8. Dhe të gjeti  ty të kredhur (në
dashurinë dhe në kërkimin e Allahut)
dhe të përudhi ty.6 

9. Dhe të gjeti ty një familje me shumë
anëtarë (të varfër) dhe të begatoi ty.

10. Pra, për sa i përket jetimit, mos e
shtyp!7 

11. Dhe përsa i përket lypësit, mos e
qorto!

12. Dhe përsa i përket bekimit të Zotit
tënd, përmende atë  shpesh (para
njerëzve)!8 

1173

5 Allahu do të të japë ty sukses pas suksesi dhe do të të japë ty një progres që të gëzon ty.
6 Fjala Dal, të cilën disa komentatorë e kanë përkthyer se Allahu të gjeti të paudhëzuar Një
përkthim i tillë nuk është i drejtë dhe s'është sipas pozitës së Profetit të Shenjtë, sepse Hazret
Muhammedi s.a.v. ka qenë Khatamen Nabbijin edhe atëherë kur Ademi nuk ishte krijuar, dhe
profeti i Allahut. Pra, ai nuk e humbi rrugën kurrë e as kurrë nuk ka qenë i paudhëzuar. Në
fjalorin e gjuhës arab kjo fjalë ka edhe këtë kuptim: i kredhur në dashuri. Prandaj, ajeti do të
thotë se kur Allahu të gjeti ty të kredhur në dashurinë e Allahut dhe në dashurinë e edukimit të
njerëzve, Ai të tregoi ty rrugën e edukimit të tyre.
7 Kjo është detyra e myslimanëve që t'u japin përkrahje e ndihmë jetimëve.
8 Allahu i këshillon myslimanët që ata ta çmojnë shumë mirësinë e Zotit (Kuranin) e ta përhapin
atë në të gjitha anët e botës.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. A, për hir tënd nuk të hapëm Ne
gjoksin tënd?

3. Dhe prej teje nuk e hoqëm barrën
tënde?

4. E cila gati e theu kurrizën tënde.1 

5. Dhe Ne ta ngritëm lart famën tënde.2 

6. Vërtet, pas mundimit vjen lehtësi
(suksesi).

7. Vërtet, pas mundimit vjen lehtësi.

8. Pra, kur je i lirë (nga obligimet e
tjera),  përpiqu për  t 'u  takuar  me
Allahun.

9. Dhe vetëm te Zoti yt përqëndrohu!

1174

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 9 ajete. Në Sure të mëparshme
janë përmendur ato bekime dhe shpërblime që i janë dhënë H. Muhammedit s.a.v.s. dhe
përmendet një përfundim të mirë e të shkëlqyeshëm të tij. Në këtë Sure përmenden shenja të
një përfundimi të mirë të një të dërguarit të Zotit: 1. Ai të ketë një besim të plotë në pohimet e
veta, 2. Të ketë ato mjete që i plotësojnë qëllimin e ardhjes së tij, 3. Njerëzit t'i drejtohen
mesazhit të tij dhe 4. Këto mjete të jenë të krijuara sipas dekretit të Zotit.
1 Profeti i Shenjtë u ngarkua me detyrën më të rëndë që t'i përudhë njerëzit e devijuar, t'i
nxjerrë jashtë nga thellësia e imoralitetit dhe t'u prijë drejt lartësive shpirtërore.
2 Ajeti do të thotë se një besimtar i vërtetë kur lirohet nga punët e përditshme, duhet t'i
drejtohet me gjithë zemër Allahut e ta adhurojë Atë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. E paraqes për dëshmi fikun dhe
ullirin,1 

3. Dhe malin Sininë,

4. Dhe këtë qytet të sigurisë (Mekkën).

5. Vërtet, Ne e krijuam njeriun në
formën më të përshtatshme.

6. Mandej, (nëse ai bën vepra të këqija)
Ne e degradojmë atë në gjendjen më të
ulët.2

1175

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkëë me Bismillahun ka 9 ajete. Në Sure të mëparshme
ishte përmendur se përfundimi i H. Muhammedit s.a.v.s. do të jetë i mirë dhe i shkëlqyeshëm,
sepse i gëzonte ato mjete që janë të nevojshme për një përfundim të tillë. Në këtë Sure është
përmendur fakti se jetëshkrimet dhe faktet e profetëve të mëparshëm janë dëshmitarë për këtë.
Sikurse Allahu xh.sh. me anë të ndihmës së Vet të veçantë dhe vetëm me anë të mjeteve
shpirtërore i dha fitore dhe ngadhënjim H. Ademit a.s., H. Nuhit a.s. dhe H. Musait a.s., ashtu
do t'i japë ngdhënjim e sukses H. Muhammedit s.a.v.s.
1 Në tri ajetet e para të kësaj Sureje, Allahu paraqet për dëshmi fikun, ullirin, malin Sina dhe
Mekkën - qytet i paqes. Këto të katërt  reprezentojnë katër periudha të historisë së evolucionit
moral e shpirtëror të njerëzimit. Fiku paraqet  epokën e Ademit - ai dhe Hava (Eva) e mbuluan
veten me gjethet e fikut që është bërë simbol i bamirësisë, Ulliri reprezenton epokën e Nuhit - ai
kur ishin duke lundruar në det, i dërgoi disa zogj që ta zbulojnë tokën. Prandaj, kur u kthye një
pëllumbeshë kishte në sqep një gjeth të freskët të ullirit. Nuhi mori vesh se toka është afër dhe
erdhi mëshira e Zotit. Mali Sina (Kurani e ka përdorur në shumës që tregon se është fjala për një
varg malesh që quhet sina) e reprezenton epokën e Musait - se ai në rrëzë këtij mali mori
Sheriatin (Tevratin), ndërsa Mekka e reprezenton vendlindjen e Islamit dhe epokën e Islamit.
2 Ata që  nuk i çmojnë aftësitë e dhuruara prej Allahut dhe nuk i përdorin në vend e në kohë të
duhur, nuk mund të bëjnë vepra të mira dhe devijohen nga rruga e drejtë.
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7. Përveç atyre që e pranojnë besimin
dhe bëjnë vepra të mira, të tillët do të
kenë shpërblim të pakëputshëm. 

8. Dhe pas gjithë këtij realiteti, ç'të
shtyn të përgënjeshtrosh di tën e
Gjykimit? 

9. A mund të mendojë akoma dikush se
Allahu nuk është Gjykatës më i madh
dhe më i mirë prej të gjithë gjykatësve?

1176
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Lexo në emër të Zotit tënd, i cili e
krijoi çdo gjë!1 

3. I cili e krijoi njeriun prej një piks
gjaku.

4. Lexo se Zoti është shumë Bujar!2 

5. I cili e mësoi (njeriun) me anë të
pendës.3 

6. I mësoi njeriut që nuk dinte.

7. Dëgjoni! S'është ashtu si mendojnë
ata, por, njeriu me të vërtetë i kalon
kufijtë (del rebel).

1177

Kjo Sure është zbritur në Mekkë dhe është Sureja e parë e zbritur. Bashkë me Bismillahun ka 20
ajete. Në Sure të mëparshme ishte përmendur fakti se nga zanafilla e botës është në funksion
sistemi i Vahit (Diktimi apo komunikim midis Zotit e njeriut). Në të kaluarën ky filloi me H.
Ademin, H. Nuhin dhe me H. Musain a.s. dhe tani me H. Muhammedin s.a.v.s. Në këtë kjo
temë shtejllohet me një këndvështrimi tjetër. Siç jeta e njeriut kalon  në  faza  të  ndryshme
evolucionare në mitrën e nënës, ashtu bota shpirtërore ka kaluar në faza të ndryshme të
evolucionit të vet, kulmi i së cilës mbaron (ka marrë fund) me personalitetin e H. Muhammedit
s.a.v.s.
1 Fjala Ikra do të thotë: lexo, recito, shpall ose grumbullo. Ky ishte diktimi (vahji) i parë që
Xhibrili ia solli Profetit.
2 Ajeti do të thotë se sa më shumë ta lexosh Kuranin, aq më shumë do të ngritesh shpirtërisht.
3 Si duket ajeti e mban në vete një profeci se Kalam (pendë) do të luajë një rol shumë të
rëndësishëm në përparimin njerëzor.
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8. Ai e konsideron veten të pavarur (nga
providenca e Zotit).

9. Vërtet, kthimi është te Zoti yt.

10. A, ke menduar rreth atij personi që
pengon? 

11. Njeriun e madhërishëm kur ai falet
Namaz.4 

12. Tregomë! Po të ishte ai në rrugë të
drejtë,

13. Ose këshillonte (të tjerët) për
devotshmëri.

1 4 .  K u r s e  p e n g u e s i  t ë  j e t ë
përgënj esh t rues  dhe  i  shmanget
vërtetësisë (si do të jetë përfundimi i
tij)?

15. A, nuk e di ai se Allahu e sheh?

16. Nuk do të ndodhë ashtu siç dëshiron
ai (mosbesimtari), por nëse nuk do të
hiqet dorë (nga kjo punë), Ne me siguri,
do ta kapim për ballukesh

17. Balluket e ballit gënjeshtër dhe
mëkatar.

18. Pra, (mosbesimtari) le t'i thërrasë ata
të vetët.

1178

4 Profeti i Shenjtë kur falej, mosbesimtarët e pengonin dhe gjuanin mbi të mbeturina.

SURE 96                                        AL-ALAK                                KAP. 30
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19. Edhe Ne do t'i thërrasim engjëjt e
xhehenemit.5

 
20. Dëgjoni! Mos e dëgjo atë, dhe i bën
sexhde Allahut dhe me anë të sexhdeve
iu afro Zotit.

1179

5 Fjala është për engjëjt që i dënojnë mohuesit e vërtetësisë.

SURE 96                                        AL-ALAK                                KAP. 30

�

�

K:\Books\Albanian\quranFinal\arabictext\Para-G30verlag.QPS  22.06.03 20:45 PAGE 1179 (1,1)



����������

�����

�� � <C�� � �� ��

�� � ��� #� ��� E�

��� ��  �� � ���

�����X� � ���� �� ��

�� �� �B

1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ne e zbritëm (Kuranin)  natën e
Kadrit (Nata e dekreteve).1 

3. Dhe çka di ti  se ç'është nata e
Kadrit?2 

4. Nata e Kadrit është më e mirë se një
mijë muaj.3 

5. Në të po zbresin engjëjt dhe shpirti
(Xhibraili) me lejen e Zotit të tyre duke
sjellë dekretin Hyjnor lidhur me çdo
çështje (fizike e shpirtërore).4 

1180

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 6 ajete. Në Sure të mëparshme
ishte thënë: Lexo Kuranin në emër të Zotit dhe e prediko! Kurse në këtë Sure duke e përmendur
pozitën e lartë dhe të madhërishme të Kuranit, është thënë se ky Kuran është zbritur në Natën e
Kadrit, në atë natë ku vendosen vendimet për progresin e degradimin dhe rrënien e popujve të
botës.

1 Koha e një Profeti është si nata në të cilën po zbriten dekrete Hyjnore. Fjala nata në këtë ajet e
referon madhështinë, lartësinë dhe dinjitetin e atyre netëve gjatë të cilave u diktua Kurani.

2 Fjala Kadr do të thotë: vlerë, dinjitet, dekret, fat dhe fuqi (Lane). Kjo do të thotë se Kurani u
diktua në një natë që ishte e caktuar për manifestimin e fuqive speciale Hyjnore, apo në një natë
që e përcaktoi fatin e njerëzimit.

3 Kjo do të thotë se periudha e Profetit të Shenjtë është më e mirë prej të gjitha periudhave.

4 Engjëjt e Zotit rrinë bashkë me profetin e Tij dhe e ndihmojnë deri në fitore. Allahu për hir të
Profetit të Shenjtë do të shpërndajë mirësitë e veta në të gjitha kohërat.

SURE 97                                        AL-KADR                                KAP. 30
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deri në agim.6 

1181

5 Kur vjen ndonjë Profet a Reformator, njerëzve u jepet një farë qetësimi mendor e satisfakcion
shpirtëror.
6 Agimi nënkupton kalimin e natës së vuajtjeve e të vështirësive dhe periudhën predominante e
mbisunduese të vërtetësisë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Ata prej popujve të Librit dhe prej
idhujtarëve, të cilët nuk e pranuan
besimin, nuk do të heqnin dorë nga
mosbesimi, sadoqë u kishte ardhur
argumenti i prerë.1 

3. Profeti i ardhur prej  Allahut u
recitonte vetëm Skripta të pastra

4 .  K u  ka  d i s p o z i t a  p ë r h e r ë  t ë
qëndrueshme dhe që u japin qëndrim
njerëzve.2 

5. Çudi se ata, të cilëve u është dhënë
Libër, u ndanë në grupe (sekte), pasi u
erdhi argumenti i prerë (Profet).

1182

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 9 ajete. Në dy Sure të mëparshme
janë përmendur bukuritë dhe kualitetet e Kuranit, kurse në këtë Sure përmendet ai ndikim i
Kuranit që u takon popujve të tjerë dhe përmendet se nëse nuk do të zbritej Kurani, idhujtarët
dhe Njerëzit e Librit nuk do të heqnin dorë nga dogmat e tyre të gabuara dhe të bazuara mbi
idhujtarinë.

1 Kurani i ka ndarë të gjithë mosbesimtarët në dy grupe - Popujt e Librit (jehudë e të krishterë),
dhe idhujtarët.

2 Ka mësime e predikime të përhershme e të qëndrueshme. Al-Bejjina është një fenomen që
lidhet me të gjithë profetët e Zotit. Nga fillimi e gjer te Hazret Muhammedi s.a.v., secilit profet i
është dhënë Bejjina. Bejjina janë argumente dhe Shenja të qarta që e vërtetojnë pohimin e çdo
profeti. Mandej, Bejjina krijojnë Kejjima. Kejjima janë ato mësime fudamentale që sjell profeti.
Bejjina janë edhe morale, virtyte dhe predikime të një profeti, ndërsa Kejjima janë mësime
bazore të një profeti.
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6. Kurse u urdhëruan vetëm që ta
adhurojnë Allahun duke ia kushtuar
vetëm Atij adhurimin, e duke dalë
këmbëngulës në tendencat (prirjet) e
veta të mira, dhe që të falin Namazin e
të japin Zakatin. Dhe ky është ai
religjion i vetëm që qëndron mbi bazat e
vërtetësisë (që është feja e mësimeve të
qëndrueshme).3 

7. Vërtet, ata që e pranuan mosbesimin
pre j  popul l i t  t ë  L ibr i t  dhe  pre j
idhujtarëve do të jenë në zjarrin e
xhehenemit ku do të banojnë për një
kohë të gjatë. Këta janë krijesat më të
këqija.

8. Ndërsa, ata që e pranojnë besimin
dhe bëjnë vepra të mira janë krijesa më
të mira.

9. Shpërblimi i tyre është te Zoti i tyre
në formë të xheneteve  të amshueshme,
ku rrjedhin lumenj e aty do të banojnë
përgjithmonë. Allahu u kënaq me ta dhe
ata me Të. Ky shpërblim është për atë
që i frikësohet Zotit të tij.

1183

3 Fjala Din (fe) do të thotë: bindje, urdhër, plan fisnikëri, adet, zakon, sjellje a besim (Lane).
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2.  Kur  do të  shkundet  toka nga
shkundjet e ashpra,1 

3. Dhe toka do ta hedhë barrën e saj.2 

4. Dhe njeriu do të thotë: Ç'ndodhi me
të?3 

5. Atë ditë ajo do t'i zbulojë fshehtësitë
e saj,

6. Sepse Zoti yt e ka urdhëruar atë. 

7. Atë ditë do të tubohen njerëzit në
grupe të  ndryshme që ta  shohin
rezultatin e përpjekjeve të tyre.

8. Pra, kush do të bëjë ndonjë vepër të
mirë që peshon sa grimca, do ta shohë
atë (rezultatin e saj)

1184

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 9 ajete. Në Sure të mëparshme
është përmendur ai ndikim i Kuranit që është shfaqur në fazën e parë të Islamit, si rezultat i të
cilit është krijuar një revolucion i madh në fushën e diturive, politike, dogmatike dhe sociale.
Tani, në këtë Sure, përmendet ai ndikim i Kuranit që do të paraqitet në kohën e fundit, kur në
botë do të vijë një Tërmet i Madh dhe do të krijohet një revolucion i madh. Do të ndryshohen
trajtat dhe format e diturive dhe bota do t'i ndjellë thesaret dhe visaret e veta. Atëherë mësimet e
Kuranit me anë të një zëvendësi të H. Muhammedit s.a.v. do të bëhen shkak për renesancën e
Islamit.
1 Kur do të vijnë tërmete dhe do të shpërthejnë bomba.
2 Të gjitha shkencat do të zbulohen.
3 Do të habitet njeriu, duke i parë ato ndryshime e zbulime.
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keqe që peshon sa grimca, do ta shohë
atë (shpërblimin e saj).4 

1185

4 Asnjë akt i njeriut, i keq ose i mirë, nuk do të shkojë kot, por ai patjetër do të japë rezultatin e
vet.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Unë i paraqes për dëshmi ato grupe
që vrapojnë shpejt me kuaj, sa që
turfullojnë kuajt e tyre.1 

3. Edhe ata kalorësit, thundërat e kuajve
të të cilëve nxjerrin shkëndija.

4. Të cilët sulmojnë herët në mengjes.

5. Dhe si rezultat i kësaj ngrihen retë e
pluhurit,

6. Dhe ata hidhen në mesin e radhëve të
armikut.

7 .  V ë r t e t ,  n j e r i u  ë s h t ë  s h u më
mosmirënjohës ndaj Zotit të tij.

8. Dhe ai, më të vërtetë me anë të
veprave të veta e dëshmon këtë.

1186

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 12 ajete. Në Sure të mëparshme
është përmendur ardhja e dytë e H. Muhammedit s.a.v. Në këtë Sure përmendet ardhja e parë e
H. Muhammedit s.a.v. dhe në fazën e parë të Mekkës është bërë profeci se ithtarët e devotshëm
të H. Muhammedit s.a.v. në rrugën e mbrojtjes së Islamit dhe të predikimit dhe të përhapjes së
tij do të bëjnë sakrifica të mëdha me anë të qenieve dhe me anë të pasurive të tyre.
1 Në këto ajete Zoti i ka paraqitur për vërtetësinë e Islamit kolegët e Profetit të Shenjtë
(es-habët), të cilët bëjnë xhihad në rrugën e Allahut. Në këto ajete Zoti i ka përdorur disa fjalë
që përdoren për kuajt, mirëpo kuajt vetë nuk vrapojnë por bashkë me kalorësit, andaj kuptohet
se fjala është për muxhahidinët (es- habë). Kjo Sure flet për trimërinë, guximin dhe për
mjeshtrinë luftarake të besimtarëve të vërtetë.
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9. Dhe, megjithëkëtë, ai është i kredhur
në dashurinë e pasurisë.

10. A, nuk e di ai se kur do të ringjallen
njerëzit prej varreve.

11. Dhe gjithçka që është e fshehur në
gjokset, do të zbulohet.

12. Atë ditë Zoti i tyre do të jetë shumë
i vetëdijshëm ndaj  tyre.

1187
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l. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Do të dëgjohet një krismë (që i zgjon
të pakujdesshmit).1 

3. Ku e di ti se ç'është ajo Krismë?

4. Dhe ku e di ti se ç'është ajo Krismë?

5. Atë ditë (kur vjen ajo) njerëzit do të
jenë si karkaleca të shpërndara,

6. Dhe malet do të bëhen si leshi  i
lënurur.

7. Atëherë, përsa i përket atij që i
rëndohet peshoja e veprave të tij. 

8. Do të ketë një jetë të këndshme.

9. Ndërsa, përsa i përket atij që i del
lehtë peshoja e tij.

10. Xhehenemi do të jetë vendbanimi i
tij.

1188

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 12 ajete. Në Sure të mëparshme
janë përmendur sakrificat vetëmohuese të Es-Habëve të H. Muhammedit s.a.v.s. në fazën e parë
të ardhjes së tij, ndërsa në këtë Sure duke i përmendur revolucionet e kohës së fundit dhe
katastrofa të tmerrshme dhe problemet me të cilat do të ballafaqohet Islami, flitet se pas kësaj
faze fillon renesanca e Islamit.
1 Këtu përmendet përshkrimi i Kiametit.
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11. E çka të t regoi  ty se ç 'është
xhehenemi?

12. Është zjarr flakërues.

1189
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Rivaliteti juaj reciprok për të fituar
më  s hu më  pas u r in ë ,  j u  b ë r i  t ë
pakujdesshëm ndaj Zotit (dhe do të rrini
në këtë gjendje).1 

3. Derisa do të arrini në varre.

4. Mbani mend, ju së shpejti do ta
kuptoni  ( real i t in e përmendur  të
Kuranit).

5. Prapë ju themi se së shpejti do ta
kuptoni.

6.  Dëgjoni!  Nuk është  ashtu s iç
mendoni ju, sikur ta kishit ditur me anë
të dijes së sigurtë.

7. Ju do ta shihni xhehenemin (në këtë
botë),

8. Mandej, do ta shihni atë (në Ahiret)
me sy të sigurtë,

1190

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 9 ajete. Në dy Sure të mëparshme
janë përmendur ato ndëshkime që do të vinin në kohën e H. Muhammedit s.a.v.s. apo pas tij. Në
këtë Sure përmenden ato prirje që bëhen shkak largimi nga Zotit.
1 Dëshira e përflaktë e njeriut për t'u bërë më i pasur, i begatshëm dhe më i fuqishëm se të tjerët,
e largoi njeriun nga Zoti dhe ai harron tërësisht jetën e Ahiretit.
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çdo mirësie të Zotit (se e falenderuat
Atë ose jo).

1191
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Pasha kohën (e paraqes për dëshmi
kohën).1 

3. Vërtet, njeriu është në një humbje të
madhe.2 

4. Përveç atyre që e pranojnë besimin
dhe bëjnë  vepra  t ë  mi ra  dhe që
këshillojnë njëri-tjetrin t'i përmbahen së
vërtetës dhe këshillojnë njëri-tjetrin të
dalin durimtarë!3 

1192

Kjo është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 4 ajete. Në Sure të mëparshme janë
përmendur ato prirje të natyrës njerëzore që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe përparimin
material. Kjo Sure tregon qartë se përparimi dhe progresi material i një populli nuk mund ta
shpëtojë nga shkatërimi e nga ndëshkimi. Jeta e njeriut do të ketë një qëllim fisnik ku duhet të
dominojnë vlerat morale e shpirtërore, kontakti dhe lidhja me Zotin dhe besimi në Ahiret.
1 Asr do thë thotë: kohë, histori, kohë pasdreke dhe mbrëmje (Lane). Fjala është për kohën e
Profetit të Shenjtë.
2 Al-Insan (njeriu) e referon atë njeri që e kundërshton Profetin e Shenjtë.
3 Në këtë Sure e në disa Sure të tjera Allahu i këshillon besimtarët që ta adoptojnë rrugën e
bamirësisë dhe t'u japim këshillë edhe të tjerëve. Ata gjithashtu këshillohen që të dalin të
paluhatshëm dhe të durueshëm ndaj vështirësive, pengesave dhe vuajtjeve.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Qoftë shkatërrimi  për çdo përfolës
dhe shpifës,1 

3. Që e grumbullon pasurinë dhe e
numëron.

4. Ai mendon se pasuria e tij do ta bëjë
atë të pavdekshëm.

5. Dëgjoni!  Ai me siguri do të hidhet
në Hutama.

6. Dhe çka di ti se ç'është Hutama?2 

1193

Kjo Sure është zbritur në Mekkë.  Bashkë me Bismillahun ka 10 ajete. Sure Al- Asr ka të bëjë
me fazën e fundit të Islamit, ndërsa kjo Sure ka të bëjë me fazën e parë të Islamit dhe është
deklaruar se idhujtarët e Mekkës me gjithë pasuritë e tyre janë duke e kaluar një jetë të
paqëllimtë, prandaj pa tjetër do të dështojnë. Ata prej tyre që do ta përqafojnë Islamin dhe do të
strehohen në prehërin e Islamit do të shpëtojnë, kurse të tjerët do të zhduken.
1 Kjo Sure përmend disa gjeste të shëmtuara që e brejnë rrënjësisht shoqërinë njerëzore dhe e
dobësojnë vitalitetin e saj. Ato janë përgjimi, të përfolurit, shpifja dhe ofendimi. Andaj,
myslimanët këshillohen të ruhen prej këtyre veseve të këqija.
2 Këtu është fjala për zjarrin shpirtëror, sepse zjarri fizik nuk ka të bëjë me zemër. Allahu thotë
se ai zjarr del nga brendia. Kjo mban një profeci se shtete të mëdha do të veprojnë sipas parimit:
Përçaj e sundo.  Ashtu i plaçkitin edhe pasuritë e shteteve të vogla. Kush fitoi dobi nga lufta
Irako-Iraniane? Këto shtete ua shesin armë shteteve të pasura të naftës, kurse ato shtete këto
armë i përdorin kundër njëri-tjëtrit.
Hutama do të thotë grimcë më e vogël. Fjala është për bombën atomike. Zjarri i bombës
atomike mbyllet brenda dhe bomba tërhiqet dhe eksplodon. Zjarri i bombës atomike së pari e
kaplon dhe e sulmon zemrën, mandej e djeg. Në Naga Saki (Japoni) njrëzit ishin të ulur kur
erdhi një valë e bombës atomike dhe ata vdiqën nga infrakti i zemrës, mandej zjarri i dogji.
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7. Është zjarri flakërues i Zotit

8. Që depërton deri në loçkë të zemrës.

9. Ai zjarr është i mbyllur për ta
(banorët e xhehenemit).

10. Në ato shtylla që janë zgjatuar duke
i tërhequr.

1194
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. A nuk e di ti (O Muhammed) se çka
bëri Zoti yt me zotëruesit e elefantëve?1 

3. A nuk e dështoi planin e tyre (duke i
shkatërruar para sulmit)?

4. Dhe Ai dërgoi kundër tyre zogjtë
tufa-tufa.

5. Që gjuanin gurë balte të thatë. 

6. Që i bënë ata si sana e përtypur.

1195

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 6 ajete. Në Sure Al-Humuza ishte
përmendur se idhujtarët e Mekkës do të dështojnë, sadoqë posedojnë pasuri dhe mjete të
ndryshme materiale. Kjo Sure tregon se H. Muhammedi s.a.v.s. do të shpëtojë nga dredhitë e
armiqve me ndihmën e Zotit, ashtu siç Allahu xh.sh. e ruajti Kabenë nga sulmi i Ebrahut.
1 Në këtë Sure hidhet një vështrim rreth Ebrahas - guvernator i Jemenit, i cili u përbetua se do ta
rrënojë Kabën. Andaj, doli me ushtrinë e me elefantët e tij që ta rrënojë Kabën. Allahu i
shkatërroi e i asgjësoi ata të gjithë dhe zogjtë e shpendët hanin mishin e tyre duke i rrahur me
gurë - si hanë shqiponjat dhe shkabat. Kjo ngjarje ndodhi para lindjes së Profetit të Shenjtë.
Thuhet se u përhap ndonjë epidemi ngjitëse që i asgjësoi ata të gjithë.
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1.Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2.(Pos qël l imeve të t j era)  Zot i  i
shkatërroi zotëruesit e elefantëve me
që l l im që  t ' i  qe t ë so j ë  zemra t  e
Kurejshëve.2 

3.Që të udhëtojnë lirisht dimrit e verës.

4. Pra, duhet që ata ta adhurojnë Zotin e
kësaj Shtëpie (Kabës).

5. I cili i ushqen në çdo kohë urie dhe u
dha siguri në çdo kohë frike.

1196

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 5 ajete. Në Sure Al-Filë është
përmendur sulmi i Ebrahut kundër Kabesë dhe shkatërrimi i ushtrisë së tij, kurse në këtë Sure
banorëve të Mekkës u thuhet se me anë të bekimit të Kabesë janë krijuar për Kurejshët raste të
mjaftueshme për tregtinë e tyre dhe mjetet e sigurimit e të paqes në këtë vendbanim të shkretë e
të pabanuar. Pra ata duhet ta pranojnë Kabenë me bindje të plotë, duke e kuptuar qëllimin real të
Kabesë.
1 Shkronja Lam në fillim të këtij ajeti tregon se kjo Sure është e lidhur me atë të kaluarën, edhe
tregon se Ebraha u shkatërrua që banorët e Mekkës të udhëtojnë lirisht.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O dëgjues, a ke menduar rreth atij që
e përgënjeshtron fenë?1 

3. Ai është i tillë që e përzë jetimin,

4. Dhe që nuk i nxit të tjerët për ta
ushqyer të varfërin.

5. Pra, qoftë shkatërrimi për ata, të cilët
falin Namazin,

6. Mirëpo janë të pakujdesshëm ndaj
Namazeve të tyre,

7. Të cilët falin vetëm për t'u reklamuar,

8. Dhe e ndalin (veten e të tjerët) që t'u
japin ndihmë të vogël të tjerëve.

1197

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 8 ajete. Në Sure të mëparshme u
ishte treguar Kurejshëve se Allahu xh.sh. për hir të Kabesë u furnizoi bereqet dhe sigurim. Në
këtë Sure bëhet fjala se ata në vend që të bëheshin mirënjohës ndaj bekimeve të Allahut, u
angazhuan në botën materiale dhe në idhujtari dhe e mohuan ringjalljen dhe prezantimin e tyre
para Zotit për të dhënë përgjigje për veprat e veta. Si rezultat i kësaj keni filluar t'i shkelni të
drejtat e të varfërve dhe të jetimëve dhe i keni larë duart nga moralet bazore shoqërore.
1 Do të shkatërrohet ai që e mohon fenë dhe e përzën jetimin dhe nuk i ushqen të varfërit dhe ai
që nuk fal Namazin me gjithë zemër.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. O Profet ,  Ne me të vërtetë të
dhuruam ty Kautherin.1 

3. Andaj, adhuroje shumë Zotin tënd
(në shenjë  mirënjohjeje)  dhe bëj
sakrifica (vetëm për hir të Tij).

4. Vërtet, armiku yt do të mbetet pa
pasardhës (trashëgimtarë).2 

1198

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 4 ajete. Në Sure të mëparshme
janë nënvizuar disa dobësi morale, shpirtërore dhe shoqërore të njeriut, kurse në këtë Sure
përmenden veset dhe vlerat pozitive që një besimtari duhet t'i posedojë. Në fazën e parë të
Mekkës i ishte lajmëruar H. Muhammedit s.a.v. se atij i është dhënë një bekim i madh në
bollëk dhe se armiku i tij do të mbetet i dështuar. Kjo profeci është plotësuar me një
manifestim të shkëlqyeshëm çdo ditë në jetën e H. Muhammedit s.a.v. edhe pas vdekjes së tij.   
1 Fjala Kauther do të thotë: bollëku i çdo gjëje, njeri që sundon shumë të mira dhe që është
dorëhapur (Mufredat). Kjo referon Profetin e Shenjtë, sepse Zoti i fali të gjitha të mirat. Po
ashtu, kjo referon edhe Masihun e Premtuar për të cilin Profeti i Shenjtë ka lajmëruar se kur do
të vijë ai, do të derdhë thesaret e pasurisë (shpirtërore), por njerëzit nuk do ta pranojnë atë
pasuri. Fjala është për pasuritë shpirtërore (dituritë hyjnore) të cilat njeriu nuk i merr, e jo për
pasuritë materiale, sepse ato  njeriu merr  me të dy duart.
2 Pasardhësit e armiqve do të mbeten të verbër (shpirtërisht), e kështu ata do të jenë abtarë -
njeriu që s'ka fëmijë.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2.  Thuaj  (O t i  mys l iman) :  O ju
mosbesimtarë, dëgjoni:

3. Unë nuk e adhuroj atë të cilin e
adhuroni ju,

4. As ju nuk e adhuroni atë që e adhuroj
unë.

5. As nuk i adhuroj ata (idhujt), të cilët i
adhuroni ju,

6. As ju nuk e adhuroni atë (Allah), të
cilin e adhuroj unë.

7. Ju keni fenë tuaj dhe unë kam fenë
time.1 

1199

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 7 ajete. Në Sure Al-Kauther
lajmërohet se H. Muhammedit s.a.v. do t'i jepen bekime të mëdha materiale dhe shpirtërore. Në
këtë Sure mosbesimtarëve u thuhet se ata kur duke i parë të gjitha këto bekime nuk e pranojnë
Islamin, atëherë si këta presin që ata që duke e parë këtë sjellje të Zotit e pranuan Islamin, do ta
lëshojnë fenë e tyre? Mirëpo sipas mësimeve të Islamit, ata nuk nënshtrohen me dhunë që ta
ndërrojnë fenë e tyre. Ata janë të lirë ta mbajnë fenë e tyre dhe ta presin përfundimin e vet.
1 Edhe ky ajet hedh poshtë akuzën se Islami u përhap me dhunë. Secili njeri ka të drejtë të ketë
fenë sipas dëshirës e sipas mendimit të vet. Ky është ai princip që u jep paqe e sigurim të gjithë
ndjekësve të feve të ndryshme
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l. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2.Kur do të vijë ndihma e Allahut dhe
fitorja.

3.Dhe ti do t'i shohësh njerëzit duke
hyrë turma-turma në fenë e Allahut. 

4. Atëherë, madhëroje Zotin tënd duke e
lavdëruar dhe kërko falje për lajthitjet e
t y r e .  V ë r t e t ,  A i  ë s h t ë  s h u m ë
Pendimpranues.1 

1200

Kjo Sure është zbritur dy a tre muaj para vdekjes së H. Muhammedit s.a.v. me rastin e
Haxhillëkut të Fundit në Mekkë. Mirëpo numërohet në Suret e Medinës.  Bashkë me
Bismillahun ka 4 ajete. Në Sure Al-Kafirun u ishte thënë mosbesimtarëve që ata të qëndrojnë
lirisht në fenë e tyre dhe ta presin përfundimin e tyre. Në këtë Sure bëhet fjala se po plotësohen
ato premtime që u janë bërë besimtarëve. Është thyer fuqia e mosbesimit dhe njerëzit kanë
filluar ta përqafojnë tufa-tufa fenë Islame. Prandaj ka nevojë të kërkohet ndihma e Allahut duke
e lavdëruar dhe e glorifikuar Zotin dhe duke u larguar nga dobësitë morale e shpirtërore.
1 Allahu e këshillon Profetin dhe besimtarët se kur vjen fitorja dhe njerëzit fillojnë ta përqafojnë
fenë Islame, atëherë duhet të kërkoni falje për gabimet e tyre që i kanë bërë në të kaluarën. Ose
Profeti i Shenjtë këshillohet që ta kërkojë mbrojtjen e Zotit kundër dobësive e gabimeve të
besimtarëve.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. U shkatërrofshin të dy duart e Abu
Lahabit dhe u shkatërroftë edhe ai vetë.1 

3. Atij nuk i solli kurrfarë dobie pasuria
dhe as përpjekjet e tij.2 

4. Ai së shpejti do të hidhet në një zjarr
flakërues.3 

5. Edhe gruaja e tij që bart dru (lëndë
djegëse),4

1201

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 6 ajete. Në Sure Al-Nasr ishte
dhënë myzhde që ato fitore që u jepen H. Muhammedit s.a.v. do të vazhdojnë t'i jepen edhe pas
vdekjes së tij. Në Sure AL-Lahab është lajmëruar se ata individë dhe popuj që do të krijojnë
pengesë në rrugën e Zotit do të shkatërrohen edhe ndihmëtarët e tyre. Hazret Imam Mahdiu a.s.
thotë se në këtë Sure bëhet fjala rreth ngatërresave të atyre që janë bërë pre të zemërimit të
Allahut, të përmendur në Al-Fatiha (Tohfa Goleria- Thesaret Shpirtërore, vol. 17, f. 214-218)  
1 Abu Lahab (Babai i flakës) ashtu u quajt Abdul Uzza, xhaxhai i profetit të Shenjtë. Ai u
pagëzua me këtë emër se ishte njeri me temperament të lartë, apo fjala është për ndonjë armik të
Islamit që do të ngrihet dikur, ose fjala është për kombet e Perëndimit që do të zbulojnë armë
bërthamore. Prandaj, dy duart i referojnë dy superfuqitë - Amerikën dhe Bashkimin Sovjetik ose
Evropën.
2 Ajeti tregon se armiqtë e Islamit do të jenë kombe të pasura dhe të pajisura me mjete më
moderne shkencore. Mirëpo, as pasuria e as zhvillimi i tyre ekonomiko-politik nuk do t'i
shpëtojë nga ndëshkimi i Allahut.
3 Ky ajet tregon se ato fuqi të mëdha do të shkatërrohen në zjarrin e tyre. Ato do të përlahen
mes veti dhe do t'i përdorin armët bërthamore kundër njëri-tjetrit e kështu do të digjen e do të
asgjësohen në zjarrin e tyre.
4 Gruaja e tij referon ndjekësit e superfuqive. Shtetet e Perëndimit që u japin përkrahje e
ndihmë ushtarake supërfuqive. Po ashtu, referon vetë gruan e Ebu Lahabit, që gjuante gjemba
në rrugën e Profetit të Shenjtë dhe përhapte shpifje kundër tij. Fjala Hatab ka edhe kuptimin e
shpifjes (Lane)
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përdredhur i palmës.5 
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5 Ajeti tregon se shtetet e Perëndimit duken të pavarura, por janë të lidhura fuqimisht me
superfuqitë dhe i tërë sistemi i tyre politiko-shoqëror varet prej tyre. Këto shtete s'mund të
jetojnë pa ndihmën e superfuqive.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Thuaj (ti o mysliman): Allahu është
Një,1 

3. Allahu është Ai që çdo krijesë varet
prej Tij (dhe Ai është i pavarur)

4. Ai nuk ka lindur askënd e as nuk
është i lindur.

5. Dhe askush nuk i përngjet Atij (në
atributet e Tij).2 

1203

Kjo Sure është zbritur në Mekkë. Bashkë me Bismillahun ka 5 ajete. Tema e kësaj Sureje është
Tohidi i Zotit që është shtjelluar me pak fjalë por mjaft koncize dhe të kuptimplota. Për shkak të
peshës dhe të rëndësisë që ka kjo Sure, H. Muhammedi s.a.v. e quajti një e treta pjesë e Kuranit.
Hazret Imam Mahdiu a.s. e lidh këtë Sure me grupin të humbur të përmendur në Al-Fatiha.
(Tohfa Goleria-Thesaret Shpirtërore, vol. 17,f.222)
1 Myslimani urdhërohet t'u thotë njerëzve të kohës së vet se Allahu është Një. Në këto tri Sure të
fundit Zoti ka përdorur fjalën Kul (thuaj) që tregon se ky mesazh i Zotit nuk është i kufizuar, por
duhet të përhapet kudo në botë. Në gjuhën arabe për të shprehur kuptimin  njëjës përdoren dy
fjalë: Vahid dhe Ahad. Vahidi do të thotë: një, mirëpo mendja shkon tek dy e tre e kështu me
radhë. Kurse ahad tregon një që është i vetëm, i vetmuar që s'ka kush me të. Kjo tregon se Zoti
është Një, s'ka ndonjë partner, shok a ortak.
2 Zoti është unik në atributet e Tij. Ai dëgjon por nuk ka veshë, dhe flet por nuk ka gjuhë. Ajeti
tregon se Allahu është unik në qenien e Tij dhe është unik edhe në atributet e Veta.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Thuaj (ti o mysliman): Unë kërkoj
strehim te Zoti i krijesave,1 

3. Nga e keqja e çdo krijese që e krijoi
Ai.

4. Dhe Prej sherrit të çdo errësirësjllësi,
kur e shpërndan errësirën.

5. Dhe prej sherrit të të gjithë atyre që
krijojnë ngatërrimet në mes të njerëzve.2 

6. Dhe prej sherrit të çdo smirëkeqi kur
shfaq xhelozinë.3 

1204

Kjo Sure është zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 6 ajete. H. Imam Mahdiu a.s.
thotë se Sure Al-Falak dhe Al-Nas të dyja Sure janë si shpjegim të Sures Tebbet dhe Al-Iklas
dhe në të dyja këto Sure na është mësuar lutja për të kërkuar strehimin e Zotit nga errësira e asaj
kohe kur njerëzit do ta trazojnë Masihun e Tij dhe kur paudhësia dhe devijimi i Krishterizmit do
të përhapet në tërë botën. (Tohfa Goleria-Thesaret Shpirtërore, Vol.17, f.218)
1 Këto ajete i këshillojnë myslimanët që gjithmonë të kërkojnë prej Allahut mbrojtjen e Tij nga
paudhësia, nga sherri i shejtanit dhe nga çdo devijim.
Fjala Gasik në arabisht ka kuptimin e hënës, dhe gasaka do të thotë: ajo errësoi. Dhe hëna
errëson kur eklipsohet. Kjo tregon se ne duhet të kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej të këqijave
të botës e prej imoralitetit e prej korrupcioneve të asaj kohe kur eklipsohet hëna. Fjala është për
atë profeci të Profetit të Islamit Hazret Muhammedi s.a.v., sipas së cilës do të eklipsohen hëna e
dielli në kohën e ardhjes së Masihut të Premtuar. Atë kohë, këto sëmundje shoqërore dhe
shpirtërore do të përhapen si epidemi.
2 Zoti na këshillon që ne duhet t'i lutemi Atij që t'na ruajë ta përgënjeshtrojmë Masihun e
Premtuar.
3 Ajeti tregon se me anë të Masihut të Premtuar Islami do të marrë një hov të ri dhe do të
përparojë shumë shpejt dhe armiqtë e Masihut të Premtuar do të bëhen xhelozë, andaj ne duhet
t'i lutemi Zotit që t'na ruajë e t'na mbrojë nga sherri i zilisë së tyre.
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1. Në emër të Allahut Rahman dhe
Rahim!

2. Thuaj (ti o mysliman): Unë kërkoj
strehim te Zoti i njerëzve,

3. Që është Mbret i njerëzve,1 

4. Dhe Zoti i njerëzve,2 

5. Prej Sherrit të çdo  njeriu pëshpëritës,
që fshihet pasi e helmon zemrën e
njeriut,3 

6. I cili fut huti në zemrat e njerëzve,

7. Prej xhinëve e prej njerëzve!4 

1205

Kjo Sure është Zbritur në Medinë. Bashkë me Bismillahun ka 7 ajete. Në Sure Al-Lahab është
përmendur dredhia e armiqve të Islamit dhe përfundimi i tyre, kurse në Sure Al-Falak
këshillohet ummeti i H. Muhammedit s.a.v. që të largohen nga xhelozia. Sure Al-Fatiha mbaron
me Ad-dalinë, ndërsa Kurani mbaron duke i përmendur ngatërresat e fitnet e krijuara nga popujt
Daxhxhali që me anë të epërsisë materiale dhe politike do të krijojnë vesvese në mendjen e
njerëzve kundër Islamit. Pra në këtë Sure mësohet lutja për t'u larguar dhe për t'u ruajtur nga
ndikimet e këqija dhe ngative të ngatërresave të tyre.
1 Ajeti tregon se në kohën e fundit disa mbretër do të ngrihen kundër Islamit, andaj këshillohen
myslimanët që t'i luten Zotit që është Mbreti ynë i vërtëtë, t'na ruajë nga sherri i mbretërve e
sundimtarëve të botës.
2 Ajeti tregon se Mbreti ynë i vërtetë është Allahu të cilin  ne e adhurojmë.
3 Ajeti tregon se në kohën e fundit do të paraqiten disa njerëz që do t'i helmojnë zemrat e
njerëzve dhe do t'i devijojnë nga rruga e drejtë, siç janë filozofët dhe disa profesorë. Prandaj,
njeriu duhet të jetë vigjilent dhe të kërkojë prej Allahut mbrojtjen e Tij që Ai ta ruajë atë nga
influenca e tyre.
4 Fjala xhinë i përfaqëson ata njerëz që rrinë të fshehtë, ose janë shtetas të huaj.
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LUTJA  E  PËRFUNDIMIT  TË  KURANIT

O Zoti im, largoje tmerrin tim në varrin tim!
O Zoti im, mëshirom me anë të Kuranit të madhërishëm, dhe bëne atë për mua
udhërrëfzes, dritë, udhëzim dhe mëshirë! O Zoti im, më kujto atë çka kam
harruar prej Kuranit dhe më mëso atë që nuk e di unë, dhe më jep mundësi që
ditë e natë ta recitoj Kuranin, dhe O Zot i universit, bëne atë argument të prerë 
për dobinë time! Amin
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