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 بسم هللا الرحـــــــمن الرحيم

 
 
 

FJALA E BOTUESIT 

 

 
EHLI BEJTI, SHEMBULL PËR TË GJITHË 

MYSLIMANËT 

 

Me Emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit 

 Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin Muhamed, mbi familjen e 

tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur! 

Es Selamu alejkum ue rahmetullahi ue berakatuhu! 

(Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju!) 

Allahu i Madhëruar është më i Mëshirshmi i mëshiruesve. 

Ai është i Drejti, i Gjithëdituri, i Mirëinformuari, i Dashuri, 

Dhuruesi, etj. Ai ka emrat më të bukur. Ai është e Vërteta Absolute. 

Vetëm Atij i takon adhurimi dhe Ai e meriton të falënderohet në 

çdo moment të jetës.  
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Me fuqinë e Tij absolute, krijoi gjithçka. Me urtësinë e Tij të 

madhe, dërgoi Profetët dhe zbriti Librat për të udhëzuar njerëzimin 

në rrugën e paqes, dashurisë, harmonisë, respektit dhe në rrugën e 

udhëzimit të drejtë. 

 I dërgoi të Dërguarit dhe i zbriti Librat, me anë të tyre të 

sqarojë se si të arrihet te virtytet e mira. Allahu i ka urdhëruar 

njerëzit që të rrugëtojnë udhën e përsosmërisë duke ndjekur të 

Dërguarit në përgjithësi dhe vulën e tyre, Profetin Muhamed (Paqja 

dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në veçanti. 

Për këtë Ai thotë në Kur’anin e Shenjtë: “Në të Dërguarin e Allahut 

ka një shembull të mrekullueshëm për atë, që shpreson tek 

Allahu dhe Dita e Fundit dhe e përmend shumë Allahun.” (Sure 

“Ahzab”, ajeti 21).  

Ky ajet na sqaron se Profeti ynë i dashur, hazreti Muhamed 

Mustafa (Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

është modeli dhe shembulli më i mirë për t’u ndjekur jo vetëm nga 

myslimanët, por nga të gjithë njerëzit, në çdo kohë dhe në çdo vend.  

Këtu lind pyetja: Po pas Profetit cilët janë shembulli më i 

mirë për t’u ndjekur? 

Kushdo që lexon historinë islame me arsyetim e logjikim, do 

të konkludojë se Ehli Bejti i pastër i Profetit Muhmed janë shembulli 

dhe modeli për t’u ndjekur, sepse ata janë njëra prej dy rëndesave 

të vyera për të cilat ka porositur Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për t’u kapur pas tyre. 

Ai ka thënë: “Unë po ju lë juve dy gjëra me peshë të madhe për nga 

rëndësia. Nëse ju do të kapeni për këto të dyja, nuk do të humbisni kurrën 

e kurrës, pas meje. Njëra prej tyre është më madhështore se tjetra: Libri i 

Allahut, një litar që zgjatet nga qielli në Tokë dhe pasardhësit e mi, Ehli 
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Bejti im. Ata nuk ndahen derisa të ktheheni te Hauzi (burimi Keuther). 

Prandaj, hapini sytë se si do të më kundërshtoni mua me këto të dyja.”  

Ky hadith është transmetuar me këtë term dhe me terma të 

tjerë në mënyrë konsekuente (muteuatir) sipas kuptimit në: Sahijhu 

Muslim, 4: 1873/2408 dhe 5: 663/3786 dhe 3788. El Mustedrek i 

Hakimit, 3: 148. Musnedu Ahmed, 3: 14, 17, 26, 59 dhe 4: 371, 5: 182 

dhe 189. Fadailu Sahabe i Ahmed ibn Hanbelit, 2: 603/ 1035. El 

Khasais i Nisaijut, 21. Mesabijhu Sunneh, 4: 185/4800 dhe 190/4816. 

Mexhmau Zeuaid, 9: 163-164. El Xhamiu Sagijr i Sujutijut, 1: 244/1608. 

Es Sauaikul Muhrika i Ibn Haxherit, 75 dhe 89. El Khasaisul Kubra i 

Sujutijut, 2: 266. Tefsiri Ed Durrul Menthur i Sujutijut, 2: 60. Tefsijru 

Rrazij, 8: 163. Hiljetul Eulija, 1: 355. Sunenul Bejhakij, 2: 148 dhe 7: 30. 

Usdul Gabeh, 2: 13. Tarijkhu Bagdad, 8: 442. El Mu’xhemul Kebijr i 

Taberanijut, 3: 201/3052 e shumë të tjerë. 

Ky hadith i bekuar dëshmon qartë se ai që dëshiron të arrijë 

përsosmërinë në këtë jetë dhe të jetë i shpëtuar në Jetën Tjetër, le të 

kapet pas Kur’anit dhe Ehli Bejtit të Profeti Muhamed, sepse 

Kur’ani i Shenjtë është Libri i udhëzimit dhe Ehli Bejti (Paqja qoftë 

mbi ta!) janë modeli i humanizmit, i adhurimit, i devotshmërisë, i 

durimit, i drejtësisë, i sakrificës dhe i virtyteve të larta. Ehli Bejti 

përfaqëson rrugën dhe sunetin e vulës së Profetëve, Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) i cili ka thënë: “Ne jemi Ehli Bejti dhe nuk matet askush me ne.” (El 

Firdeus i Dejlemijut, 4: 283/6838; Dhekhairul Ukba, 17; Kenzul Ummal, 

6: 218; Kunuzul Hakaik i Abdurrauf El Munauij, 153; Feraidu’s-

Simtejn, 1: 45.) 

Ehli Bejti në gjuhën e Kur’anit dhe të Synetit ka kuptim të 

veçantë. Në të dyja këto burime qëllimi i fjalës Ehli Bejt është për të 
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Dërguarin e Allahut, Profetin Muhamed, për imam Aliun, për 

Fatime Zahranë dhe për dy zotërinjtë e të rinjve të banorëve të 

Xhenetit, Hasanin dhe Husejnin (Paqja qoftë mbi ata!). Këta i pasojnë 

pasardhësit e pastër, të cilët janë nëntë imamët e pagabueshëm nga 

gjeneza e Imam Husejnit. Ata janë njerëzit më të afërt të Profetit 

(Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), më të 

diturit e fesë së tij dhe më të diturit e traditës dhe të rrugës së tij. 

Ka shumë transmetime të sakta të ardhura nga Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) te sunnitët dhe te shiitët që deklarojnë qartë emrat e tyre (Shih: 

Jenabiu’l Meueddeh i El Kunduzij Hanefit, 3: 281/1, Darul Usueh, 

botimi I.) 

Kushdo që e lexon dhe e studion jetën e Ehli Bejtit të Profetit 

Muhamed me gjakftohtësi, me meditim, me arsyetim larg çdo lloj 

fanatizmi, do të konkludojë se Allahu i Madhëruar me anë të 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e ka përzgjedhur Ehli Bejtin dhe i ka bërë ata shembull 

dhe model për myslimanët, sepse ata përfaqësojnë vijën dhe rrugën 

e Profetit Muhamed. Ai që ndjek rrugën e tyre, është ndjekës i 

rrugës së Kur’anit të Shenjtë, të  cilit nuk i vjen e kota nga asnjë anë. 

Ai që ndjek rrugën e Ehli Bejtit është ndjekës i rrugës së Profetit 

Muhamed, i cili asgjë nuk e thotë nga vetja e tij, porse çdo gjë që ai 

thotë e ka bazën te Kur’ani i Shenjtë. “Ai nuk flet sipas qejfit të 

vet, por ajo (që thotë) është vetëm Shpallje hyjnore, që i vjen atij.” 

(Sure “Nexhm”, ajetet 3-4). Pra, do të arrijë në përfundimin se pas 

Profetit Muhamed shembulli më i mirë për t’u ndjekur është Ehi 

Bejti i pastër i Profetit. 
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Kjo është mëse e vërtetë sepse ka ajete nga Kur’ani dhe 

hadithe nga Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) që flasin për Ehli Bejtin e pastër. Qëllimi i 

atyre ajeteve dhe haditheve është që t’i bëjnë me dije myslimanët se 

çfarë vendi dhe pozite të lartë ka Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!). T’u 

sqarojnë atyre se ata janë shembulli më i mirë për t’u ndjekur pas 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), jo se janë të afërmit e tij nga gjaku, por sepse ata i ka 

pastruar Allahu plotësisht nga çdo gabim, mëkat, harresë, gjynah 

dhe nga çdo e keqe dhe e kanë merituar nëpërmjet besimit, 

adhurimit, devotshmërisë dhe virtyteve të larta që mbartnin.  

Ehli Bejti i Profetit Muhamed janë ata, të cilët Allahu i 

Madhëruar i ka pastruar plotësisht, siç thotë në Kur’anin e Shenjtë: 

“…O Familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej 

jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.”(Sure “Ahzab”, 

ajeti 33). Muslimi ka përcjellë në Sahihun e tij me zinxhir tek Aishja 

e cila ka thënë: “Doli Profeti sapo u zgjua nga gjumi dhe kishte 

veshur një gunë leshi të zezë. Në këtë moment, erdhi Hasani, i biri 

i Aliut, pastaj erdhi Husejni, Fatimeja dhe Aliu e pastaj tha: “…O 

Familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush 

papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.” (Sahihu i Muslimit, 

Kitabu Fadaili Sahabe, 4: 1883 / 2424.) 

Ehli Bejti i Profetit Muhamed janë ata, të cilët Profeti i 

zgjodhi kur e urdhëroi Allahu i Lartësuar të ballafaqohej nëpërmjet 

lutjes për mallkim (mubaheleh) me të krishterët në thënien e Tij: 

“Atyre që të kundërshtojnë ty për çështjen e Isait, pasi të ka 

ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i thërrasim bijtë tanë dhe bijtë 

tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të 
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lutemi që mallkimi i Allahut t’i godasë gënjeshtarët!’” (Sure“Ali 

Imran”, ajeti 61.) 

Ehli Bejti i Profetit Muhamed janë ata për të cilët ka zbritur 

ajeti: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë kurrfarë shpërblimi, përveç 

se dashurisë ndajtë afërmve.” (Sure “Shura”, ajeti 23.) 

Ehli Bejti i Profetit Muhamed janë ata për të cilët ka zbritur 

ajeti: “Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun, zemrat e tyre 

qetësohen; ta dini, se me të përmendur Allahun, zemrat 

qetësohen.” (Sure “Ra’d”, ajeti 28.) 

Këto janë disa prej ajeteve të shumta që flasin për pozitën e 

lartë të Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!).  

Ehli Bejti janë ata për të cilët kanë ardhur shumë hadithe nga 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) që flasin për pozitën e lartë të Ehli Bejtit. Ndër ato 

hadithe, përveç hadithit e dy rëndesave (të vyera Thakalejn), që e 

përmendëm më lart, citojmë:    

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Shembulli i Ehli Bejtit tim tek ju është 

si shembulli i anijes së Nuhut: ai që hipën në të shpëton dhe ai që zmbrapset 

prej saj mbytet.” (El Mustedrek i Hakimit, 2: 343 dhe e cilësoi atë të 

saktë sipas kushtit të Muslimit dhe 3: 151. El Khasaisul Kubra i 

Sujutijut, 2: 266. El Xhamius Sagijr i Sujutijut, 2: 533/8162. Ruhul 

Me‘anij i Alusijut, 25: 32. Tefsijr Ibn Kethijr, 4: 123. Tarijkhu Bagdad, 

12: 19. Hiljetul Eulija, 4: 306. Es Sauaikul Muhrika, 184 dhe 234. 

Mexhmauz Zeuaid, 9: 168. Dhekhairul Ukba, 120. Kifajetu Talib, 378. 

Nurul Ebsar, 104 e të tjerë). 
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Dhe: “Yjet janë siguri për banorët e Tokës nga mbytja dhe Ehli 

Bejti im është siguri për umetin tim nga mosmarrëveshja. Nëse e 

kundërshton atë një prej fiseve arabe, do të përçahen dhe do bëhen parti e 

Iblisit.” ( El-Mustedrek i Hakimit, 3: 149 dhe e cilësoi atë të saktë. El-

Khasaisu’l-Kubra i Sujutijut, 2: 266. Fadailu’s-Sahabe i Ahmed ibn 

Hanbelit, 3: 671/1145. Es-Sauaiku’l-Muhrika, 111 dhe 140. 

Dhekhairu’l-‘Ukba, 17. Kenzu’l-‘Ummal, 12: 96/34155 dhe 101/34188 

dhe 102/34189. El-Xhamiu’s-Sagijr i Sujutijut, 2: 680/9313. 

Mexhmau’z-Zeuaid, 9: 174. Fajdu’l-Kadijr, 6: 297 e të tjerë.) 

Dhe: “Duajeni Allahun për atë që ju ushqen nga begatitë e Tij, më 

doni mua për dashurinë që keni ndaj Allahut dhe duajeni Ehli Bejtin për 

dashurinë që keni ndaj meje.” (Sunenu’t-Tirmidhij, 5: 664/3789. 

Hiljetu’l-Eulija ue Tabakatu’l-Esfija i Ebu Naim El-Isfahanit, 3: 211, 

Daru’l-Kitabi’l-Arabij, Bejrut, botimi 4. Tarijkhu Bagdad, 4: 159. 

Usdu’l-Gabeh, 2: 13. El-Mustedrek ‘ala’s-Sahihejn, 3: 150. Ka thënë për 

të është hadith me zinxhir të saktë dhe është dakort me të edhe 

Dhehebiu.) 

Dhe: “Edukojini fëmijët tuaj me tri cilësi: Dashurinë ndaj Profetit 

tuaj, dashurinë ndaj Ehli Bejtit të tij dhe leximin e Kur’anit.” (Kenzul 

Ummal, 16: 456/45409; Es Saua‘ikul Muhrika, 172. Fajdul Kadijr, 1: 

225/311.) 

Dhe: “Baza e Islamit është dashuria për mua dhe dashuria për Ehli 

Bejtit tim.” (Kenzu Ummal, 12: 105/34206; Ed Durrul Menthur, 6 :7). 

Dhe: “Çdo gjë e ka një bazë dhe baza e Islamit është dashuria për 

Ehli Bejtin.” (El Mehasin i El Berkijut, 1: 247/461). 

Dhe: “Ai që dëshiron të hipë në anijen e shpëtimit, kërkon të kapet 

me lidhjen e fortë dhe dëshiron të kapet për litarin e fortë të Allahut, atëherë 
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le të ndjekë Aliun dhe të ndjekë prijësit e udhëzuar prej bijve të tij.” 

(Shevahidu Tenzijl, 1: 168/177.) 

Dhe: “Ai që dëshiron të begatohet në jetën e tij dhe ta kënaqë 

Allahu me atë që ka, atëherë le të më pasojë mua në Ehli Bejtin tim me një 

ndjekje shembullore.” (Kenzul Ummal, 12: 99/34171.) 

Dhe: “Më ndiqni mua përmes Ehli Bejtit tim.” (Es Sauaikul 

Muhrika, 150; El Xhamiu Sagijr, 1: 50/302; Mexhmau Zevaid, 9: 163; 

Jenabij‘ul Meuedde, 1: 126 62.). Sa i qartë ky hadithi, i cili qartëson 

pasimin e Ehli Bejtit pas Profetit Muhamed! E shumë e shumë 

hadithe të tjera që gjenden në literaturat islame. 

A nuk janë këto hadithe të Profetit Muhamed argument i 

mjaftueshëm për ta marrë Ehli Bejtin e tij shembull dhe model? 

Sigurisht që po. Është detyra jonë si myslimanë që të zbatojmë 

porositë e Profetit Muhamed. Allahu i Madhërur thotë: “…Çfarëdo 

që t’ju japë i Dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t’ju ndalojë, 

hiqni dorë prej saj. Frikësojuni Allahut, sepse Allahu, dënon 

vërtet ashpër.” (Sure “Hashr”, ajeti 7.) 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Ju këshilloj për Ehli Bejtin tim me më 

të mirën, se përndryshe unë do t’ju luftoj juve për ta nesër. Për atë që 

jam kundërshtar do ta kundërshtoj nesër dhe atë që e kundërshtoj unë 

hyn në Zjarr.” (Es-Sauaiku’l-Muhrika, 150. Dhekhairu’l-‘Ukba, 180.) 

Transmetohet nga prijësi i besimtarëve, imam Aliu (Paqja 

qoftë mbi të!) se ka thënë: “Ne jemi shtëpia e Profetësisë, minerali i 

urtësisë, siguri për banorët e Tokës dhe shpëtimtarë të atyre që kërkojnë 

shpëtim.” (Nethru Durer, 1: 310.) 
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Kërkuesit e kësaj bote dhe të dhënit pas bukurive dhe qejfeve 

të saj, e kanë të vështirë ta kuptojnë të vërtetën shpirtërore të Ehli 

Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!). Gjithashtu, edhe sipërfaqësorët dhe 

fanatikët nuk do të arrijnë asnjëherë ta njohin Ehli Bejtitn, nëse nuk 

thellohen në hulumtime dhe nuk pastrohen nga fanatizmi verbues. 

Ne jemi krenarë që kemi Imamët tanë të Ehi Bejtit (Paqja qoftë 

mbi ta!), të cilët janë të pagabueshëm dhe të pastër duke filluar nga 

Imam Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!) dhe duke e mbyllur me 

ndihmëtarin e njerëzimit, me Imam Mehdi (Allahu e shpejtoftë 

ardhjen e tij!), udhëheqësin e kohës. Bekimet dhe përshëndetjet e 

panumërta qofshin mbi të! Ai, me dëshirën e Allahut të 

Gjithëpushtetshëm, është i gjallë duke zgjidhur çështjet. 

Ne jemi krenarë që edhe sot e kësaj dite, falë dijetarëve, 

teologëve, baballarëve dhe shehlerëve të nderuar, drita e Ehli Bejtit 

është e pranishme në trojet tona shqiptare dhe kjo dritë e tyre na 

ndriçon zemrat, mendjet dhe të gjithë qenien tonë që ne të jemi të 

dashur me të tjerët, t’i duam dhe t’i rrespektojmë ata. Drita e Ehli 

Bejtit na ndriçon rrugën drejt Allahut të Madhëruar. Është detyrë e 

të gjithëve ne që këtë dritë ta ruajmë dhe t’ua përcjellim brezave të 

ardhshëm.  

Ai që e do Ehli Bejtin, ai që e ndjek rrugën e tyre dhe i merr 

shembull ata në jetën e përditshme, atij i pranohen punët, i 

pranohet pendimi dhe do të fitojë faljen e Allahut. Profeti 

Muhamed ka thënë: “Ai që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit, 

vdes si dëshmor; ai që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit, vdes 

me mëkate të falura për të; ai që vdes me dashuri ndaj familjes së 

Muhamedit, vdes pendimtar; ai që vdes me dashuri ndaj familjes së 

Muhamedit, vdes besimtar me besim të plotësuar.” 
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Ai që e do Ehli Bejtin, ai që e ndjek rrugën e tyre dhe i merr 

shembull ata në jetën e përditshme, do të përgëzohet me Xhenet. 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “S’ka dyshim se atë që vdes me dashuri ndaj 

familjes së Muhamedit, e përgëzon meleku i vdekjes me Xhenet e pastaj 

Munkeri e Nekiri. S’ka dyshim se ai që vdes me dashuri ndaj familjes së 

Muhamedit, përcillet për në Xhenet, ashtu siç përcillet nusja tek shtëpia e 

bashkëshortit të saj. S’ka dyshim se atij që vdes me dashuri ndaj familjes 

së Muhamedit, i hapen tek varri dy porta prej portave të Xhenetit. S’ka 

dyshim se atij që vdes me dashuri ndaj familjes së Muhamedit, Allahu ia 

bën varrin vendprehje të melekëve të mëshirës.” 

O Zoti ynë! Na bëj prej ndjekësve të dashurve të Tu në këtë jetë 

dhe na bashko me ata në Jetën Tjetër! 

 

Haxhi Shejkh Vullnet MERJA 
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TEFSIRET E PËRMENDUR NË KËTË LIBËR: 
 

 1- Et Tabarij, ka vdekur në vitin 310 të hixhrit. 

2- Eth Tha'lebij, ka vdekur në vitin 427 të hixhrit. 

3- El Bagauij, ka vdekur në vitin 516 të hixhrit. 

4- El Kesh’shaf, ka vdekur në vitin 538 të hixhrit. 

5- Err Rrazij, ka vdekur në vitin 606 të hixhrit. 

6- El Bejdauij, ka vdekur në vitin 691 të hixhrit. 

7- El Kurtubij, ka vdekur në vitin 761 të hixhrit. 

8- Ibn Kethir, ka vdekur në vitin 774 të hixhrit. 

9- Es Sujutij, ka vdekur në vitin 991 të hixhrit. 

10- Ismail Elbrusi, ka vdekur në vitin 1137 të hixhrit. 

11-  El Alusij, ka vdekur në vitin 1270 të hixhrit. 

12- El Kasimij, ka vdekur në vitin 1322 të hixhrit. 

 

 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 16 - 

 

 

 

 

Dhuratë:  

 

Për zotërinjtë e udhëzimit dhe prijësit e mbrojtjes. 

Për zotëruesit e mirësisë dhe udhëheqësit e arabëve dhe joarabëve. 

Për Profetin dhe familjen e tij, më fisnikët e popujve. 

E dhuroj punën time të thjeshtë, për ju zotërinjtë e mi, 

duke shpresuar pranimin e saj me fisnikërinë tuaj. 

 Nezari  
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FJALA E FALËNDERIMIT 

 

Kush nuk falënderon krijesën, nuk falënderon Krijuesin 

Është e drejtë dhe e natyrshme, që të shpreh falënderimet e mia 

të shumta dhe të sinqerta për të gjithë ata që më ndihmuan, duke 

më dhënë dorën e ndihmës dhe të mbështetjes përgjatë punës sime 

të vështirë, në këtë udhëtim. Veçoj dhe përmend: 

1- Falënderoj nga thellësia e zemrës sime, drejtorin e nderuar 

të Zyrës së Ajetullah El Udhma Sejjid El Golpajganij (Allahu ia 

shenjtëroftë të fshehtat!), pasi më ndihmoi me ofrimin e burimeve, për 

të cilat kisha nevojë, sepse ishte ai që më hapi derën e ndihmës së 

gjithanshme. Shpreh për të falënderim dhe mirënjohje, duke u lutur 

që Allahu ta ndihmojë në shërbimin që bën për medh’hebin e drejtë. 

2- Gjithashtu, nga thellësia e zemrës, shpreh falënderim dhe 

mirënjohje për Asamblenë Botërore të Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!), 

duke shpresuar prej Allahut që t’i shpërblejë me shpërblimet më të 

mira, sepse ishin ata që e morën përsipër botimin e këtij libri dhe 

nxjerrjen e tij në botën (rrugën) e dritës dhe të ekzistencës. Prej meje 

kanë falënderimet më të sinqerta dhe vlerësimin më të lartë, duke 

lutur Allahun, që t’i bëjë mbrojtësit e kësaj feje, për hir të 

Muhamedit dhe familjes së tij të pastër.  
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HYRJE 

 

 Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Salavatet dhe 

selamet qofshin mbi Muhamedin dhe familjen e tij të pastër, ndërsa 

mallkimet qofshin mbi armiqtë e tij të përhershëm dhe mohuesit e 

mirësive të tij.  

 Kur’ani Fisnik ka zbritur në shtëpitë e pastra të familjes së 

Muhamedit, të cilën, Allahu i Madhëruar e ka veçuar me fisnikëri 

dhe pastërti mbi gjithë të tjerat. Allahu i Lartësuar e veçoi atë me 

ajete kur’anore, duke e përjetësuar për aq kohë sa të jetë dynjaja. 

Këto ajete lexohen gjatë natës dhe ditës, duke u veçuar nga shtëpitë 

e gjithë botës. Ky është edhe shkaku që ne i shohim ata (Ehli Bejtin) 

që janë më të diturit dhe më të njohurit mbi të gjithë të tjerët, me 

Librin e Allahut të Lartësuar.  

 Prijësi i besimtarëve, Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!) 

thotë: “Në qoftë se unë e vendos shilten time dhe ulem mbi të, do t’u flisja 

pasuesve të Teuratit, me Teuratin e tyre dhe pasuesve të Inxhilit, me 

Inxhilin e tyre, pasuesve të Zeburit, me Zeburin e tyre, dhe pasueve të 

Furkanit (Kur'anit), me Furkanin e tyre. Betohem në Allah, se unë e di 

çdo ajet të Kur’anit që ka zbritur në tokë apo në det, në ultësirë apo në mal, 

në qiell apo në tokë, natën apo ditën, se për çfarë shkaku ka zbritur dhe për 

cilin ka zbritur.”1 

                                                            
1 Metalibu es su'l, i Ibn Talha El Shafi'ij: vëll. 1, f. 125, botim, “Mu'esesetu Umul 
Kurra”. 
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 Ebu Naimi, në librin e tij “Hiljetul Eulija”, ka transmetuar 

nga Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!): “Pasha Allahun, nuk ka 

zbritur ajet nga Kur’ani dhe unë mos të kem dijeni për të se ku ka zbritur 

dhe për kë ka zbritur. Allahu më ka dhuruar zemër të mendueshme dhe 

gjuhë kërkuese.” 

 Gjithashtu, Ebu Naimi, në librin e tij “Hiljetul Eulija”, ka 

transmetuar nga Ibn Mesudi: “Kur’ani ka zbritur mbi shtatë 

shkronja. Secila prej tyre ka të dukshmen dhe të fshehtën e saj, 

ndërsa Ali ibn Ebu Talibi e di të dukshmen dhe të fshehtën e saj.”  

 Nga Prijësi i besimtarëve, Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi 

të!) transmetohet: “Në qoftë se do të dëshiroja të ngarkoja shtatëdhjetë 

deve me tefsirin (komentin) e sures “El Fatiha”, (Baza e Kur'anit), do ta 

kisha bërë atë.”1 

 Pra, ata janë përkthyesit e Vahjit të Allahut të Madhëruar, 

komentuesit e Librit të Tij dhe janë vetë libri që flet. Këtë e vërteton 

hadithi i mëposhtëm: “Unë po ju lë ju dy amanete të rënda. I pari i tyre 

është Libri i Allahut, në të cilin ka udhëzim dhe dritë, ndërsa i dyti është 

familja ime. Kijeni frikë Allahun për familjen time, kijeni frikë Allahun për 

familjen time!”2 

 Ata, pra, janë qartësuesit, shpjeguesit dhe komentuesit e 

termave të Kur’anit Fisnik, sepse Libri i Allahut ka nevojë për 

komentues, qartësues dhe sqarues. Për këtë, Ehli Bejti (Paqja qoftë 

mbi ta!) janë sqaruesit, komentuesit dhe sqaruesit më të mirë të 

Kur'anit, sepse Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) e di më së miri se çfarë 

ka në shtëpi. 

                                                            
1 Kthehu tek “El Tefsir uel Mufesirune”, i Dhehebiut: vëll. 1, f. 167. 
2 “Sahihu Muslim” vëll. 4, Hadithi 1873. 
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Bazuar në këtë logjikë, Ehli Bejtin (Paqja qoftë mbi ta!) e gjejmë 

përgjatë kohëve, i bëjnë tefsir Kur’anit dhe Fjalës së Allahut në 

formën më të mirë dhe më të plotë. Të gjithë kthehen tek ata, pa 

përjashtim, aq sa ne nuk mund të shohim të kundërtën. Edhe Ibn 

Abasi, i cili konsiderohet nga mufesirët më të mëdhenj të sahabëve 

dhe konsiderohet imami i tyre, ka qenë nxënësi i Aliut. Ai ka thënë: 

“Tefsirin e Kur’anit e kam marrë nga Ali ibn Ebu Talibi.” 

Në të njëjtën kohë, dijetarët e të dy grupeve të veçanta dhe 

të përgjithshme janë të interesuar dhe e kanë shpjeguar me urtësi 

Kur’anin Fisnik dhe kanë bërë transmetime të shumta. Po 

përmendim disa prej tyre, si: tefsiri i Ali ibn Ibrahim El Kummij që 

titullohet El Ajashi; Furat El Kufij, Kenzul Dekaik i ibn El Mesh’hedj, 

El Burhanu i Sejid Hashim El Bahranij, Nuru Thakalejn i Shejh Abdul 

Ali El Hauzeuij, e të tjerë komentues nga imamitët (shiat), të cilët i 

kanë komentuar ajetet e Kur’anit për Ehli Bejtin (Paqja qoftë mbi ta!). 

Nga komentuesit e Ehli Sunetit janë: El Hasekanij në Shauahid Et 

Tenzijl, Asfahani në Nurul Mushteil dhe El Uahidij në Esbabu Et 

Tenzijl. 

Gjithashtu, ekzistojnë edhe disa tefsire të tjera, të shpërndarë 

andej-këtej të cilët bazohen përgjithësisht në fushën e kërkimit dhe 

të përzgjedhjes shkencore. Këto tefsire i kanë shpjeguar disa ajete 

fisnike se janë për Familja e Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Jemi përpjekur t’i mbledhim dhe 

t’i pasqyrojmë këto ajete nga brendësia e tefsirëve të rëndësishëm 

në cilët bazohen Ehli Suneti.  
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Ndër ato tefsire përmendim: 

 1- Xhamia El Bejan fi Tefsiril Kur'an (i autorit El Tabari). Ebu 

Xhafer Muhamed bin Xherijr bin Jezijd ibn Kethijr ibn Galib El 

Taberi, ka vdekur në vitin 310 hixhri. Ne jemi bazuar në botimin që 

është realizuar në Egjipt, që përbëhet nga 30 vëllime. 

 2- El Keshfu uel Bejanu an Tefsijril Kur'an (i autorit Eth 

Tha'lebij). Ai është Ebu Is’hak Ahmed ibn Ibrahim El Tha'lebij El 

Nisaburij, i cili ka vdekur në vitin 427 hixhri. 

 3- Mealimu et Tenzijl (i autorit El Bagauij). Ai është Ebu 

Muhamed El Husejn ibn Mes'ud bin Muhamed, i njohur si El 

Ferrau El Bagauij Esh Shafi'ij,i cili ka vdekur në vitin 516. Jemi 

bazuar në botimin e Bejrutit, i cili përbëhet nga 4 vëllime. 

 4- El Keshshafu an Hakaiki Tenzijlij ue Ujunil Ekauijli fi Vuxhuhi 

et Te'uijli (i autorit Ez Zemehsherij). Ai është Ebu Kasim Mahmud 

bin Umer ibn Muhamed bin Umer El Khauarizimi El Hanefij El 

Mu'tezelij, i mbiquajtur Xharullah. Ka vdekur në vitin 538 hixhri. 

Jemi bazuar në botimin e Egjiptit, të vitit 1948. 

 5- Mefatihul Gajbi (i autorit Err Rrazij). Ai është Ebu Abdullah 

Muhamed bin Umer ibn Husejn ibn Hasan ibn Ali Et Temijmij El 

Bekrij Et Tabrestanij. Rraziu është mbiquajtur edhe Fakhrudijn, i 

njohur si ibn El Khatijb Esh Shafiij, që ka vdekur në vitin 606 hixhri. 

 6- Enuar Et Tenzijl ue Esraril Te'uijl (i autorit El Bejdauij). Ai 

është gjykatësi i gjykatësve, Nasrudijn Ebu El Khajr, Abdullah bin 

Umer bin Muhamed bin Ali El Bejdauij Esh Shafiij, i cili ka vdekur 

në vitin 691 hixhri. Jemi bazuar në botimin e Egjiptit, me dy vëllime, 

në vitin 1968. 
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 7- El Xhamiu lil Ahkamil Kur’an (i autorit El Kurtubij). Ai është 

Ebu Abdullah Muhamed ibn Ahmed ibn Ebi Bekr El Ensarij El 

Hazrexhij El Endelusij El Kurtubij, i cili ka vdekur në vitin 761 

hixhri. Botimi i Egjiptit, i vitit 1950 dhe përbëhet nga 20 vëllime. 

 8- Tefsir “El Kuran El Adhijm” (i autorit Ibn Kethijr). Ai është 

Hafidh Imadudijn Ebu El Fidai Ismail ibn Amru bin Kethijr bin 

Duui bin Kethijr ibn Zerau El Basrij Ed Dimeshkij, i cili ka vdekur 

në vitin 774 hixhri. Ky tefsir përbëhet nga pesë vëllime dhe është 

botuar në Bejrut.  

 9- Durrul Menthur fi Et Tefsijri bil Me'thur (i autorit Es Sujutij). 

Ai është Hafidh Xhelaludijn Ebu El Fadl Abdurrahman bin Ebu 

Bekr bin Muhamed Es Sujutij, i cili ka vdekur në vitin 911 hixhri. 

Është botuar në Egjipt dhe përbëhet nga katër vëllime.  

 10- Ruhul Bejan, e ka shkruar Al'lametu Shejh Ismail Hakki 

El Brusij, i cili ka vdekur në vitin 1137 hixhri. Ky tefsir përbëhet nga 

tridhjetë vëllime. Ne i jemi përmbajtur botimit të Turqisë, të vitit 

1330 hixhri. 

 11- Ruhu El Meanij, e ka shkruar El Al'lametu Ebu El Fadl 

Shehabudijn Es Sejid Muhamed El Alusij, i cili ka vdekur në vitin 

1270 hixhri. Ai përbëhet nga tridhjetë vëllime. Ne i jemi përmbajtur 

botimit të Egjiptit, të shtëpisë botuese “El Munirijjetu”, të vitit 1945. 

 12- El Kasimijul Musemma” (Mehasin Et Te'uijl), e ka shkruar 

Al'lametu Esh Sham Muhamed ibn Xhemaludijn El Kasimij, i cili ka 

vdekur në vitin 1322. Ai përbëhet nga 17 vëllime. Ne jemi bazuar 

në botimin e shtëpisë botuese “Ihja Turathil Arabij”, në Bejrut” të 

vitit 1415 hixhri. 
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Të gjitha këto tefsire janë radhitur në bazë të vjetërsisë dhe 

rëndësisë së tyre.  

 Duke u nisur nga përgjegjësia e besimit dhe nga detyra e 

Sheriatit, si dhe nga ekzistenca e disa boshllëqeve që duhet të 

mbushen me atë që është e domosdoshme dhe përshtatet me 

nevojën e saj, si dhe duke iu përgjigjur urdhrit të Allahut të 

Madhëruar, i cili, në Kur’anin Fisnik, na nxit herë pas here për 

dashurinë e familjes së Profetit Muhamed ku thotë në suren “Esh 

Shura”, ajeti 23: “Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë 

shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për të afërmit.”, 

po e kryejmë këtë punë të begatë dhe po e hedhim në detin e 

familjes së lulëzuar të Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Rëndësia e kësaj vepre është përforcimi 

i njohurive dhe pozitës së Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!). Pra, për të 

qenë një argument bindës, i cili dëgjohet nga vetë goja jote dhe 

vërteton se Ehli Bejti është përmendur në Librin e Allahut të 

Madhëruar. 

 Puna për këtë projekt ka vazhduar nga data tetëmbëdhjetë e 

muajit Dhul Kaidetu e vitit 1420 hixhri deri në datën njëzet të muajit 

Dhul Hixhxhetu, të vitit 1426 hixhri. Puna ka vazhduar me disa 

etapa, për shkak të paqëndrueshmërisë së gjendjes dhe mungesës 

së burimeve dhe shkaqeve të tjera të ngjashme. Pavarësisht këtij 

apo atij shkaku, i përballuam të gjitha këto vështirësi që na dolën 

përpara, me lapsin e dashurisë dhe besnikërisë së Ehli Bejtit (Paqja 

qoftë mbi ta!). Kërkuam në brendësi të tefsirëve të mufesirinëve, për 

të nxjerrë prej tyre xhevahirët dhe margaritarët e familjes së 

Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!).  
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 Përgjatë rrugëtimit tonë nëpër tefsire, duke larguar shtresat 

e pluhurit të historisë, për shkaqe politike dhe të dynjasë, ne u 

njohëm me shpirtin e mufesirëve (komentuesve). Aty gjetëm se ai 

që e urrente Ehli Bejtin dhe pasuesit e tyre të nderuar, ishte Ibn 

Kethijri, ndërsa më miri, më i drejti dhe më i ekuilibruari i tyre, ishte 

Eth Thealebij.  

 E paraqitëm këtë kërkim përpara kongresit vjetor, i cili 

organizohet në Republikën Islamike të Iranit, në qytetin e të Kumit, 

në vitin 1426 hixhri, ku fitoi vendin e tretë në këtë kongres të 

nderuar. 

 E gjithë kjo, në saje të mirësisë dhe të begatisë së Allahut të 

Madhëruar dhe të Lartësuar, si kompensim për shpirtrat e pastër të 

tyre. E gjithë kjo punë është për ta dhe për askënd tjetër. 

 Në përfundim, ngremë duart për të falënderuar Allahun e 

Madhëruar dhe i kërkojmë falje Atij për ndonjë mangësi apo gabim, 

sepse gabimet janë për robtë e Tij. Gjithashtu, i kërkojmë ndjesë 

lexuesit të nderuar për ndonjë gabim të paqëllimshëm që mund të 

gjejë.  

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. 

Nezar El Hasan 

2 Muharrem El Haram, 1427 hixhri 

Qyteti i Kumm-it 
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EHLI BEJTI  
  

NË TEFSIRIN E  

  

ET TABARIJ1 

 

 

 

 

                                                            
1 I botuar në Egjipt dhe përbëhet nga tridhjetë vëllime. 

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “Âli Imran” 

هََّّإِن َّ﴿ ََّّاّلل  فه مهََّّاْصطه نُوًحاَّآده آلهََّّوه اهِيمهََّّوه آلهََّّإِبْره انهََّّوه ََِّّعْمره ه هِميهَََّّعه ال  ﴾٣٣الْعه

 Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu i zgjodhi Ademin, 

Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë 

(njerëzit e kohës së tyre).” (Sure “Âli Imran”, ajeti 33.) 

* - Më ka thënë El Muthenna, i cili ka thënë: Më ka thënë 

Abdullah ibn Salihu, Muavijeti nga Aliu, nga ibn Abasi: “Allahu i 

zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e 

Imranit mbi të gjithë (njerëzit e kohës së tyre).” Ata janë besimtarët 

nga familja e Ibrahimit dhe familja e Imranit dhe familja e Jasinit 

dhe familja Muhamedit.”1 

*** 

ةََُّّقهالهِتََِّّإَوذَّْ﴿ ئِكه ْريهمََُّّيهاَّالْمهَله هََّّإِن ََّّمه اكََِّّاّلل  فه رهكََِّّاْصطه ه  اكََِّّوهطه فه اْصطه ََّّوه ه اءَََِّّعه هِميهََّّنِسه ال  ﴾٢٤الْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “(Kujto) kur engjëjt thanë: ‘O Merjeme! 

Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka parapëlqyer ty mbi 

të gjitha gratë e botës.’” (Sure “Âli Imran”, ajeti 42.) 

*- Më ka treguar Bishru, se i ka treguar Jezidi, Saidi, nga 

Katadetu, mbi Fjalën e Allahut të Madhëruar: “(Kujto) kur engjëjt 

thanë: ‘O Merjeme! Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të 

ka parapëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës.’”, se i Dërguari i 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 3, f. 234, ajeti 33. Në disa libra tefsiresh, si p.sh. “El 
Hazin”, “El Durrul Menthur” dhe “Sheuahid et Tenzijl” tregohet se Alë El Jasin 
(Familja Jasin)  janë Alë Muhamed (Familja e Muhamedit). 
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Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Janë në të njëjtën gradë mbi gjithë gratë e botës: Merjemja, e 

bija e Imranit; gruaja e Faraonit; Hadixheja, e bija e Khuejlidit dhe 

Fatimeja, e bija e Muhamedit.”1 

* - Më ka treguar Amari, se ibn Ebu Xhaferit i ka treguar babai 

i tij, Fjalën e Allahut të Madhëruar: “(Kujto) kur engjëjt thanë: ‘O 

Merjeme! Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka 

parapëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës.’” 

Thabit El Bunanij ka transmetuar nga Enes ibn Malik se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Gratë më të mira në botë janë katër: Merjemja, 

e bija e Imranit; Asija, e bija e Mezahimit (gruaja e Faraonit); Hadixheja, 

e bija e Khuejlidit dhe Fatimeja, e bija e Muhamedit.” 

* - Na ka treguar Adem El Askalanij se Shu'betu ka treguar nga 

Amru ibn Murretu: “Kam dëgjuar Murretu El Hamdanij të tregojë 

nga Ebu Musa El Esharij, i cili ka thënë se i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Janë 

përmendur shumë burra, por nga gratë janë përmendur vetëm katër. Ato 

janë: Merjemja; Asijet, gruaja e Faraonit; Hadixheja, e bija e Khuejlidit 

dhe Fatimeja, e bija e Muhamedit.” 

* - Na ka treguar Ebu El Esued El Misrij se ibn Taj'atu i ka 

treguar Umaretu ibn Gazijetu atë që i kishte treguar Muhamed ibn 

Abdurrahman bin Amru ibn Othmani, nga Fatime bintu Husejn ibn 

Ali, se Fatimeja, e bija e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë: “Një ditë i 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 3, f. 263, ajeti 42. 
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Dërguari i Allahut hyri tek Aishja. Unë ndodhesha aty. Më tregoi 

diçka dhe unë qava. Pastaj më tregoi një gjë tjetër dhe unë qesha. 

Aishja më pyeti mbi atë që më tregoi dhe unë i thashë: ‘Sa shpejt 

nxitove, që të tregoj për të fshehtën e të Dërguarit të Allahut.’ Ajo 

më la dhe nuk më pyeti më. Pasi vdiq i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), Aishja e pyeti 

përsëri Fatimen. Ajo u përgjigj: ‘Po, më foli dhe më tha: ‘Xhibrili ma 

përsëriste Kur’anin çdo vit vetëm një herë, ndërsa këtë vit ma 

përsëriti dy herë. Çdo Profet ka jetuar sa gjysma e moshës së 

Profetit paraardhës. Vëllai im, Isai, ka jetuar njëqind e njëzet vjet, 

kurse unë tani jam mbi gjashtëdhjetë. Më konsidero të vdekur 

brenda këtij viti. Asnjë grua nga gratë e botës nuk është sprovuar 

më tepër se ty dhe asnjë grua nuk ka duruar më shumë se ty.’ Qava, 

ndërsa i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) më tha: ‘Ti do të jesh prijësja e grave të banorëve të 

Xhenetit.’”1 

*** 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 3, f. 264: Si të mos jetë Fatimeja zonja e grave të 
banorëve të Xhenetit, kur ajo është e bija e krijesës më të nderuar dhe më të 
sinqertë, Profetit Muhamed? Ai ka thënë për Fatimen, siç e përcjell Bukhariu, 
vëll. 2, f. 185, e ka thënë: “Fatimeja është pjesë e imja...” Ajo që nuk ka dyshim, është 
se Profeti Muhamed prijësi i dy botëve, ndërsa Fatimeja është pjesë e babait të 
saj, kështu që, Fatimeja është zonja e grave të dy botëve. 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 29 - 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه ُقْلََّّالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّفه ال بْنهاءهنهاَّنهْدعََُّّتهعه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
اءهنهاَّوهأ نِسه َّوه

اءهُكمَّْ نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
ُكمََّّْوهأ نُْفسه

ه
ْلََّّنهبْتهِهْلََُّّثم ََّّوهأ نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه ذِبِيهَََّّعه  ﴾١٦الَْكه

 Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty 

për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’” (Sure “Âli Imran”, ajeti 61.) 

* - Ibn Hamid ka thënë: Na ka treguar Xherijr, nga 

Mugijretu, se Amiri ka thënë: “Ai (pra i Dërguari i Allahut) u 

urdhërua për lutje për mallkim me banorët e Nexhranit, me Fjalën 

e Allahut të Madhëruar: “Atyre që të kundërshtojnë ...”  

Ata u zotuan që të mallkohen me të dhe i lanë takim që do 

të dilnin ditën e nesërme për ta bërë një gjë të tillë. Shkuan tek Sejjidi 

dhe El Akibu, të cilët ishin më të zgjuarit e tyre dhe ata i pasuan ata 

të dy. Më pas shkuan tek një burrë tjetër prej tyre, që ishte i zgjuar 

dhe ia treguan se për çfarë kishin rënë dakord me të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Ai u tha: ‘Çfarë keni bërë?’ U foli, derisa i bëri të pendohen. 

Ai u tha: ‘Në qoftë se është Profet dhe ju thërret, atëherë dijeni se 

Allahu nuk e mërzit atë për ju asnjëherë, ndërsa, në qoftë se është 

ëngjëll dhe del para jush, nuk ka për të lënë askënd prej jush.’ 

Ata i thanë, si t’ia bëjnë, kur i kanë premtuar për t’u takuar 

me të. 

Kur zbardhi dita tjetër, Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte marrë në krahë 
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Hasanin dhe e kishte kapur për dore Husejnin, ndërsa prapa tyre 

ecte Fatimeja. 

I thirri ata, kurse ata u përgjigjën: ‘Kërkojmë mbrojtje prej 

Allahut!’ 

I thirri për herë të dytë dhe ata sërish i thanë disa herë: 

‘Kërkojmë mbrojtje prej Allahut!’  

 Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: “Pranojeni Islamin dhe do të përfitoni atë që 

përfitojnë myslimanët dhe do të keni atë që kanë myslimanët.”1 

* - Na ka treguar ibn Hamidi se i ka treguar Isa ibn Ferkadi, 

atë që i kishte treguar Ebu El Xharud, nga Zejd ibn Ali, për Fjalën e 

Allahut të Madhëruar: “Ejani t’i thërrasim bijtë tanë dhe bijtë 

tuaj”, ka thënë se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte me: Aliun, Fatimen, Hasanin dhe 

Husejn in.”2 

* - Nga Muhamed ibn Husejn se ka thënë: Na ka treguar 

Ahmed ibn El Mufadal nga Es Suddij se për ajetin: “Atyre që të 

kundërshtojnë ty për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria” 

ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) e mori për dore Hasanin, Husejnin dhe 

Fatimen. I tha Aliut t’i ndiqte. Doli me ta. Atë ditë nuk doli askush 

prej të krishterëve. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

                                                            
1 Tefsiri “Et Taberi”, vëll. 3, f. 299, ajeti 61. E ka përzgjedhur El Hasekanij në 
“Shauahidu Et Tenzijl”, vëll. 1, f. 120. Botuar në Bejrut. 
2 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 3, f. 300. 
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qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Në qoftë se do të dilnin, do 

të digjeshin.”1 

* - Na ka treguar Junusi, se i ka treguar ibn Ueheb atë që i 

kishte treguar ibn Zejd: “E pyetën të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘Në qoftë se do ta 

mallkoje atë popull, me kë do të vije, kur the: ‘Bijtë tanë dhe bijtë 

tuaj.’? I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Hasanin dhe Husejnin.’”2 

 

* - Na ka treguar Muhamed ibn Sinani, se i ka treguar Ebu Bekr 

El Hanefi atë që i kishte treguar Mundhir bin Tha'lebetu, nga Ulbau 

ibn Ahmar El Jeshkrij, i cili ka thënë: Kur zbriti ajeti: “Atyre që të 

kundërshtojnë ty për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, 

thuaju: ‘Ejani t’i thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe 

gratë tuaja, veten tonë dhe ju vetë, pastaj të lutemi që mallkimi i 

Allahut t’i godasë gënjeshtarët!’”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) lajmëroi Aliun, 

Fatimen dhe dy djemtë e tyre, Hasanin dhe Husejnin dhe thirri 

jehudët (çifutët) për mallkim.  

Një djalosh çifut u tha: ‘Mjerë për ju! A nuk morët shembull 

nga vëllezërit tuaj të kaluar, të cilët u kthyen në majmunë dhe 

derra? Mos dilni të mallkoheni.’ Çifutët nuk dolën.”3 

*- Na ka treguar Hasan ibn Jahja, se i ka treguar Abdurrezak, 

na ka treguar Muammer, nga Kutade, për Fjalën e Allahut të 

Madhëruar: “Atyre që të kundërshtojnë ty për çështjen e Isait, 

pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i thërrasim bijtë tanë 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 3, f. 300. 
2 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 3, f. 301. 
3 I njëjti burim. 
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dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe ju vetë, 

pastaj të lutemi që mallkimi i Allahut t’i godasë gënjeshtarët!’”, i 

cili ka thënë: Kur Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), pati për qëllim banorët e Nexhranit, e 

mori për dore Hasanin dhe Husejnin dhe i tha Fatimes: “Na ndiq”. 

Kur armiqtë e Allahut e panë këtë gjë, u kthyen.1 

Nga ajeti i Mubaheletit (lutjes për mallkim), përftohet: 

 1- Madhështia e atyre katër personave, me të cilët doli i 

Dërguari i Allahut dhe pozitën e lartë që gëzojnë tek Allahu i 

Madhëruar.  

 2- I Dërguari i Allahut, me veprimin e tij, deshi t’u tregonte 

njerëzve se ata ishin të veçantët e tij, të dashurit dhe të afërmit e tij. 

Në mesin e tyre askush nuk është i barabartë me ta, sepse, nëse do 

të kishte të tillë, do të ishin pranë tij në këtë situatë të vështirë. 

 3- I Dërguari i Allahut, nëpërmjet kësaj ngjarjeje të njohur, 

bëri përpjekje të tregojë se kush është Ehli Bejti i tij. Këtë nuk e bëri 

vetëm për shoqërinë islame, por deshi t’ua tregojë edhe atyre që 

nuk janë myslimanë, sikurse janë jehuditët dhe të krishterët. 

*** 

دَّْ﴿ لهقه قهُكمََُّّوه ده ََُّّصه هََُّّاّلل   ﴾٦٥٤...َّوهْعده

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet Allahu e plotësoi premtimin e 

Vet.” (Sure “Âli Imran”, ajeti 152) 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 3, f. 301. 
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* - Na ka treguar Muhamedi, se i ka treguar Esbati, i cili ka 

transmetuar nga Es Suddij,  i cili ka thënë: Kur i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) doli 

përballë jobesimtarëve në Uhud, i urdhëroi harkëtarët të qëndronin 

në qendër të malit përballë kalorësve jobesimtarë dhe u tha: ‘Mos u 

largoni nga vendqëndrimi juaj!’  

Komandat të tyre vendosi Abdullah ibn Xhubejrin.  

Më pas u ngrit Talhatu ibn Othmani, flamurmbajtësi i 

jobesimtarëve dhe tha: ‘O bashkësia e shokëve të Muhamedit. Ju 

pretendoni se Allahu na dërgon në zjarr nëpërmjet shpatave tuaja 

dhe juve ju dërgon në Xhenet, nëpërmjet shpatave tona? A është 

gati ndonjëri prej jush, që Allahu ta dërgojë në Xhenet, nëpërmjet 

shpatës sime, ose të më dërgojë në zjarr, nëpërmjet shpatës së tij?’ 

Ali ibn Ebu Talibi tha: ‘Pasha Atë që ka shpirtin tim në dorën e 

Tij, nuk do të largohem prej teje, derisa Allahu të të dërgojë në zjarr, 

nëpërmjet shpatës time!’  

Aliu e goditi atë dhe ia preu këmbën, duke ia zbuluar auretin. 

Atëherë ai iu drejtua Aliut, duke thënë: ‘Të drejtohem në Emër të 

Allahut dhe farefisnisë, o djali i xhaxhait tim!’  

Aliu e la dhe u largua. I Dërguari i Allahut lartësoi Allahun. 

Shokët e tij e pyetën Aliun duke thënë: ‘Çfarë të ndaloi ta vrisje?’ 

Ai u përgjigj: ‘Djali i xhaxhait tim, m’u përgjërua gjatë kohës që 

iu zbulua aureti, dhe u turpërova prej tij.’”1 

*** 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 8, f. 57, ajeti 152. 
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Sure “El Maide” 

ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهُسوُلََُّّاّلل  ِينهََّّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُقِيُمونهََّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َّوهُهمََّّْالز 
اكُِعونهَّ  ﴾٥٥ره

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë 

vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin 

dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).” (Sure “El 

Maide”, ajeti 55.) 

* - Na ka treguar Abdullah ibn Salihu, se i ka treguar Muavijetu 

ibn Salihu, i cili ka transmetuar nga Ali ibn Talhatu, nga ibn Abasi 

se Fjala e Allahut të Madhëruar: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”, ka 

zbritur për Ali ibn Ebu Talibin.1 

* - Na ka treguar Muhamed ibn Husejn se i ka treguar Ahmed 

ibn El Mufaddal atë që i kishte treguar Esbati, i cili ka transmetuar 

nga Es Suddij, se ka thënë: Pastaj i lajmëroi se kë duhet të marrin si 

kujdestarë duke u thënë se Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët 

dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe 

besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë në 

ruku (të përkulur).” Ali ibn Ebu Talibit, kur ishte në ruku në xhami, 

i kaloi pranë një lypës dhe ai i dha unazën e tij. 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 6, f. 288, ajeti 55. Ajashi e ka transmetuar në tefsirin e 
tij, vëll. 1, f. 356, Botuar në Bejrut. 
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* - Na ka treguar Hunad ibn Es Sirrij, se i ka treguar Ubdetu, i 

cili ka transmetuar nga Abdul Melik, nga Ebu Xhaferri, se kur e 

pyeti për ajetin: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm 

Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe 

japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”, na tha se, sipas 

transmetimit, ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin. Aliu është prej 

atyre që besuan. 

* - Na ka treguar Ismail ibn Israijl El Remlij; na ka treguar Ejub 

bin Suddij; na ka treguar Utbetu bin Ebu Hakimi se ajeti: “Miqtë, 

mbrojtësit dhe kujdestarët tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i 

Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë 

të përulur (në adhurim) ndaj Allahut.”, është për Ali ibn Ebu Talib. 

*- Na ka treguar El Harith; na ka treguar Abdul Aziz; na ka 

treguar Galib ibn Ubejdullahu, i cili ka thënë: Kam dëgjuar 

Muxhahidi  të thotë se Fjala e Allahut të Madhëruar: “Kujdestarët 

dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe 

besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë në 

ruku (të përkulur).”, ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin, i cili ka 

dhënë sadaka duke qenë në ruku.1 

*** 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 6, f. 289. 
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Sure “El Enam” 

آتُواَّ...﴿ هََُّّوه ق  ََِّّيهوْمهََّّحه ادِه صه  ﴾٦٢٦...ََّّحه

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe jepni atë që është detyrë në ditën 

e vjeljes së tyre...” (Sure “El En'am”, ajeti 141.) 

Na ka treguar Umer ibn Aliu se i ka treguar Kethir ibn 

Hishami, që i kishte treguar Xhafer ibn Burkani, nga Jezid ibn El 

Esamm, i cili ka thënë: “Kur piqeshin hurmat një burrë sillte një 

degë hurme dhe e varte në një qoshe të xhamisë. Aty kalonte një i 

varfër e godiste me shkop. Kur binin kokrrat e hurmës ai i hante. 

Në xhami hyn i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), i shoqëruar nga Hasani ose Husejni, i 

cili futi një një kokërr hurme në gojë, por Profeti ia nxori nga goja e 

tij. Jo vetëm i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) nuk hante sadaka, por askush prej familjes 

së tij (Ehli Bejtit) nuk hante sadaka.”  

Ky është edhe kuptimi i Fjalës së Allahut të Madhëruar: “Dhe 

jepni atë që është detyrë në ditën e vjeljes së tyre!”1 

*** 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Tabarij”, vëll. 8, f. 57, ajeti 141. 
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Sure “El Araf” 

نهزهْعنها﴿ اَّوه  ََِّّمنََُّّْصُدورِهِمََِّّْفََّّمه
 ﴾٢٣...َِّغل 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne do ta shkulim urrejtjen nga 

kraharori i tyre.” (Sure “El A'raf”, ajeti 43.) 

Na ka treguar Muhamed ibn Abdul A'la, se i ka treguar 

Muhamed ibn Theur, i cili ka transmetuar nga Muammeri, nga 

Kutadetu, se Ali ibn Ebu Talib (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: 

“Shpresoj të jem unë1 nga ata për të cilët Allahu i Madhëruar thotë: “Ne 

do ta shkulim urrejtjen nga kraharori i tyre.” 

*** 

 

Sure “El Enfal” 

ْمُكرََُِّّإَوذَّْ﴿ ََِّّبِكهََّّيه ُرواَّينهَّاَّل  فه وََِِّّْلُثْبُِتوكهََّّكه
ه
ْقُتلُوكهََّّأ  ﴾٣٣...َّيه

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujto kur mohuesit komplotonin 

kundër teje; për të të burgosur, vrarë ose dëbuar...” (Sure “Enfal”, 

ajeti 30.) 

* - Na ka treguar Hasan ibn Jahja, se Abdurrezaku na ka 

lajmëruar dhe ka thënë: Babai im më ka thënë një transmetim nga 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 8, f. 183, ajeti 43. El Hasekanij e ka përzgjedhur në 
veprën “Sheuahid Tenzijl”, vëll. 1, f. 220. Abdullah ibn Majli ka transmetuar se Ali 
ibn Ebu Talibi ka thënë se Fjala e Allahut: “Ne do ta shkulim urrejtjen nga 

kraharori i tyre.”, ka zbritur për ne. 
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Ikrimetu, i cili ka thënë: “Kur Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) doli natën e hixhretit, për 

t’u strehuar në shpellë, e urdhëroi Ali ibn Ebu Talibin të flejë në 

shtratin e tij. Idhujtarët qëndruan gjithë natën, duke e ruajtur 

përjashta, sepse, kur e shihnin shtrirë, mendonin se ai ishte Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). E lanë të flinte, derisa u zbardh. Në mëngjes ata e sulmuan 

shtratin e tij, duke kujtuar se ai ishte i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata panë se ishte 

Aliu.”1 

*- Na ka treguar Muthenna, se i ka treguar Is’haku atë që i 

kishte treguar Aburrezaku, i cili ka transmetuar nga Muameri, se 

Othman El Xherijr ka thënë: “Muksimi, shërbëtori i ibn Abasit, për 

Fjalën e Allahut të Madhëruar: ‘Kujto kur mohuesit komplotonin 

kundër tej; për të të burgosur vrarë ose dëbuar. Ata bënin kurthe, 

por edhe Allahu ngrinte kurthe (kundër tyre). Allahu është 

planifikuesi më i mirë.’, ka transmetuar nga ibn Abasi: ‘Kurejshët 

u mblodhën natën dhe filluan të diskutonin ndërmjet tyre. Disa 

thanë se, pasi të zbardhë dita, do ta kapin dhe do ta burgosin 

Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Disa të tjerë thanë se duhet të vritet. Disa të tjerë thanë 

se duhet të përzihet nga Meka. Allahu ia bëri të ditur të gjitha këto 

të Dërguarit të Tij. 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 9, f. 228, ajeti 30. El Hafidh El Hasekani ka thënë në 
librin e tij “Shauahidu Tenzijl”, në vëll. 1, f. 96: “Kur Ali bibn Ebu Talibi fjeti në 
shtratin e të Dërguarit të Allahut, zbriti Fjala e Allahut të Madhëruar: ‘Ka njerëz 

që e flijojnë veten, për të fituar pëlqimin e Allahut...’” (Sure “El Bekare”, ajeti 
207.) 
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Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) fjeti atë natë në shtratin e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) u largua. Pasi zbardhi, idhujtarët 

sulmuan, por, kur gjetën Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të!), u 

tërhoqën, sepse Allahu ua u prishi komplotin. E pyetën se ku ishte 

shoku i tij.  

Aliu u përgjigj: ‘Nuk e di.’ 

Idhujtarët ndoqën gjurmët e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), derisa arritën te 

mali dhe iu afruan shpellës. Në hyrje të shpellës, ata gjetën një rrjetë 

merimange që mbulonte hyrjen.” 

 

*- Na ka treguar Muhamed ibn Husejn, se i ka treguar Ahmed 

ibn Mufaddal, i cili ka transmetuar nga Es Suddij, se për Fjalën e 

Allahut të Madhëruar: “Kujto kur mohuesit komplotonin kundër 

tej; për të të burgosur vrarë ose dëbuar...”, ka thënë: Kur u mblodh 

pleqësia e kurejshëve të diskutonte për të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), Iblisi 

(shejtani) erdhi në formën e njeriut, nga Ehli Nexhdi dhe u bashkua 

me ta në sallën e tyre të mbledhjeve.  

Disa prej tyre thanë se, kur të zbardhë, ta marrin Muhamedin 

nga shtrati i tij dhe ta burgosin. Ta ruajnë që të mos largohet. Iblisi 

u tha: “Mjerë për ju, çfarë po thoni?! A doni ta mbyllni në burg, që 

të vijnë shokët e tij dhe ta shpëtojnë prej burgut?!” 

Ata thanë: “Po, ka të drejtë plaku.”  
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Ebu Xhehli, i cili mbahej si më mençuri i pleqësisë, tha: “Të 

zgjedhim nga një djalosh nga çdo fis kurejsh, ta pajisim me shpatë 

dhe ta sulmojnë së bashku Muhamedin, duke e goditur si një njeri 

i vetëm. Në këtë mënyrë, fisi i Muhamed Beni Abdul Mutalib nuk 

ka mundësi të luftojë kundër të gjithë kurejshëve. Në këtë mënyrë, 

ata nuk mund të pranojnë vetëm se kompensim.” 

Menjëherë u ngrit Iblisi duke thënë: “Ti ke thënë të vërtetën. 

Ky djalosh ka dhënë mendimin më të mirë ndër ju.”  

Ata të gjithë ishin dakord me këtë mendim. Allahu i 

Madhëruar e lajmëroi të Dërguarin e Tij (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ai u largua për në shpellë, 

ndërsa Ali ibn Ebu Talib fjeti në shtratin e tij.1 

*** 

اْعلهُموا﴿ اَّوه ن مه
ه
نِْمُتمََّّْأ ء ََِّّمنََّّْغه ْ ن َََّّشه

ه
ََِّّفهأ هََُّّّلِل  لِلر ُسولََُُِّّخُسه َِّلِيَّوه ََّّوه ََّّالُْقْربه اِْلهتهامه َّوه

الْمهَّ اكِيَِّوه ابْنََِّّسه بِيلََِّّوه  ﴾٢٦…َّالس 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ta dini se çfarëdo të fitoni si plaçkë 

luftë lufte, një e pesta i takon Allahut, të Dërguarit dhe farefisit 

të tij, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarit (që ka ngelur në rrugë)...” 

(Sure “Enfal”, ajeti 41.) 

*- Na ka treguar ibn Ueki'u e ka thënë: Babai im më ka treguar 

nga Sherijku, nga Khasifi, nga Muxhahidi, i cili ka thënë: “Familjes 

se Muhamedit nuk i lejohej sadakaja, kështu u bë obligim e pesta e 

të pestës (el khumsu).” 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 9, f. 229. 
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* - Na ka treguar Ahmed ibn Is’haku se i ka treguar Ebu 

Ahmedi, përcjellë nga Sherijku, nga Khasifi, nga Muxhahidi, i cili 

ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dhe familjarët e tij nuk e hanin sadakanë. Për 

këtë, Allahu u caktoi të pestën e të pestës.”1 

* - Më ka treguar Muhamed bin Ammaretu, se i ka treguar 

Ismail ibn Eban, atë që i ka treguar Sabah ibn Jahja El Medhennij, i 

cili ka transmetuar nga Es Suddij, e ky nga ibn El Dujlmi, i cili ka 

thënë: “Ali ibn Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i ka thënë një 

burri prej banorëve të Shamit: ‘A nuk ke lexuar në suren ‘El Enfal’: ‘Ta 

dini se çfarëdo të fitoni si plaçkë lufte, një e pesta i takon Allahut, 

të Dërguarit ...’? 

Ai u përgjigj: ‘Po.’ 

Burri e pyeti: ‘Ju jeni ata?’  

Ali ibn Husejni u përgjigj: ‘Po.’” 

* - Më ka treguar Harithi se i ka treguar Abdul Azizi, atë që i 

ka treguar Abdul Gifari nga Minhal ibn Amru: “E pyeta Abdullah 

ibn Muhamed ibn Ali dhe Ali ibn Husejnin mbi të pestën (el 

khumsu). Ai m’u përgjigj: ‘Ajo është për ne.’” 

I thashë Aliut: Allahu i Madhëruar thotë: “Jetimët dhe të varfrit.” 

Më tha: “Ata janë të varfrit dhe jetimët tanë.”2 

*** 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 10, f. 5, ajeti 41. Edhe tek El Hasekanij në “Shauahidu Et 
Tenzijl”, vëll. 1, f. 218. 
2 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 10, f. 8 
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Sure “Et Teube” 

اءهة َّ﴿ ََِِّّمنهََّّبهره رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ِينهََّّإِله ْدُتمََّّْاَّل  هه  ﴾٦الُْمْْشِكِيهََِّّمنهَََّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij janë 

larg idhujtarëve, me të cilët ju bëtë marrëveshje (për shkak të 

idhujtarisë dhe shkeljes së marrëveshjes nga ana e idhujtarëve).” 

(Sure “Et Teube”, ajeti 1.) 

*- Na ka treguar Ahmed ibn Is’haku, se i ka treguar Ebu 

Ahmedi, atë që i ka treguar Israijli, nga Ebu Is’haku, se Zejd ibn 

Jushea ka thënë: “Kur ka zbritur deklarimi për politesitët (el 

berraetu), i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dërgoi Ebu Bekrin për t'ua komunikuar. Por, 

më pas dërgoi Aliun, i cili e mori prej tij (Ebu Bekrit) el beraetu. Kur 

u kthye Ebu Bekri i tha të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘A ka zbritur për mua 

ndonjë gjë?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘Jo, por u urdhërova që atë ta kumtoj unë dhe një 

burrë nga familja ime (Ehli Bejti im).’”1 

*- Na ka treguar Ibrahim ibn Said El Xheuheri, se i ka treguar 

Husejn bin Muhamedi, atë që i ka treguar Sulejman ibn Karm, nga 

El A'mash, nga El Hakim, nga Mukassam, nga ibn Abasi, i cili ka 

thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dërgoi Ebu Bekrin me el beraetu dhe pas tij dërgoi 

Aliun, i cili e mori prej tij. 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 10, f. 64, ajeti 1. 
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Ebu Bekri e pyeti: ‘O i Dërguari i Allahut, a më ndodhi diçka mua?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) u përgjigj: ‘Jo, por atë nuk mund ta përcjellë njeri tjetër 

përveç meje dhe Aliut.’” 

Aliu ishte dërguar të shpallte katër raste: 

Nuk hyn në Xhenet vetëm se shpirti besimtar; 

Nuk mund ta kryejë Haxhin pas këtij viti asnjë jobesimtar; 

Nuk mund ta kryeni tavafin të zhveshur; 

Kush ka ndërmjet tij dhe ndërmjet të Dërguarit të Allahut 

marrëveshje, ajo është deri në kohën e saj. 

*- Na ka treguar ibn Hamijd, se i ka treguar Selemetu, atë që i 

ka treguar Muhamed ibn Is’haku, nga Hakim ibn Ibad ibn Hunejf, 

nga Ebu Xhafer Muhamed ibn Ali ibn Husejn ibn Ali, i cili ka thënë: 

“Kur zbriti ajeti i faljes mbi të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ai dërgoi Ebu Bekrin. 

Dikush e pyeti të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘O i Dërguari i Allahut, a do të dërgosh 

dikë tek Ebu Bekri?’  

Ai u përgjigj: ‘Këtë nuk mund ta kryejë vetëm se një person nga 

familja ime.’ 

Më pas thirri Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

dhe i tha: ‘Shko dhe tregoju njerëzve për faljen dhe lajmëroji ata për ditën 

e kurbanit, nëse mblidhen.’ 
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Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) iku ta përcjellë 

mesazhin, hipur mbi devenë e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).”1 

*- Na ka treguar Muhamed ibn Husejni, se i ka treguar Ahmed 

ibn El Mufaddal, atë që i ka treguar Esbati, që ka transmetuar nga 

Es Suddij, i cili ka thënë: “Kur zbritën këto ajete dhe dyzet ajete të 

tjera, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dërgoi Ebu Bekrin t’i përhapte në popull. E 

urdhëroi atë të kryejë Haxhin. Ebu Bekri u nis dhe, kur arriti në 

vendin e quajtur Pema e Dhi Halifes, Aliu e arriti dhe e mori prej tij 

mesazhin. Ebu Bekri u kthye tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i tha: “’T’u bëftë 

kurban nëna dhe babai im, a ka zbritur diçka për mua?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) iu përgjigj: ‘Jo, por askush nuk mund të transmetojë 

përveç meje, ose një burrë prej meje.’” 

* * * 

 

لُْتمَّْ﴿ عه جه
ه
ايهةهََّّأ ارهةهََّّاْْلهاج ََِِّّسقه ْسِجدََِّّوهِعمه امََِّّالْمه نََّّْاْْلهره مه نهََّّكه ََِّّآمه اِْلهوْمََِّّبِاّلل  دهََّّاْْلِخرََِّّوه اهه َِّفََّّوهجه

بِيلَِّ ََِّّسه  ﴾٦١…ََّّاّلل 

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet mendoni se ai që ju jep ujë 

haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë është njësoj me 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 10, f. 65 
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atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që lufton në 

Rrugën e Allahut...?! (Sure “Teube”, ajeti 19.) 

*- Më ka treguar Junusi, se i ka treguar ibn Ueheb, atë që i ka 

treguar Ebu Sakhar, i cili ka thënë: Kam dëgjuar Muhamed ibn Kab 

El Kuredhij të thotë: “Talha bin Shejbetu, nga fisi Beni Abdu Ed Dar, 

Abas ibn Abdul Mutalib, si dhe Ali ibn Ebu Talib, u krenaruan me 

njëri-tjetrin. I pari foli Talha dhe tha: ‘Unë jam i zoti i shtëpisë, sepse 

unë zotëroj çelësat e saj. Nëse dua, mund të fle në të.’ 

Abasi tha: ‘Unë jam ai që u jap njerëzve ujë për të pirë dhe 

qëndroj në të. Po të dua, fle në xhami.’  

Aliu tha: ‘Unë nuk e di se për çfarë po flisni ju të dy, por unë jam 

falur në drejtim të Kiblës gjashtë muaj para njerëzve, si dhe kam luftuar 

në Rrugën e Allahut.’” Atëherë Allahu i Madhëruar zbriti ajetin: 

“Vërtet mendoni se ai që ju jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban 

Xhaminë e Shenjtë është njësoj me atë që beson në Allahun dhe 

Ditën e Fundit dhe që lufton në Rrugën e Allahut...?!”1 

*- Na ka treguar Muhamed ibn Hasan, se i ka treguar Ahmed 

ibn El Mufadal, atë që i ka treguar Esbati, i cili ka transmetuar nga 

Es Suddij, i cili për Fjalën e Allahut të Madhëruar: “Vërtet mendoni 

se ai që ju jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë 

është njësoj me atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe 

që lufton në Rrugën e Allahut...?!” ka thënë: Aliu, Abasi dhe 

Shejbetu ibn Othman u krenuan për shërbimet që bënin në Shtëpinë 

e Shenjtë.  

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 10, f. 96, ajeti 19 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 46 - 

I pari foli Abasi: “Unë jam më i miri prej jush, sepse u jap për 

të pirë ujë haxhilerëve të Shtëpisë së Allahut.” 

Shejbetu tha: “Unë kujdesem për xhaminë e Allahut.” 

Aliu tha: “Unë emigrova me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe shkoj në xhihad 

përkrah tij. Allahu zbriti ajetin: ‘Ata që besuan, emigruan dhe 

luftuan në Rrugën e Allahut.’”1 

*** 

 

Sure “Hud” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ َََّّكه ه ب ِهََِِّّمنََّّْبهي ِنهة َََّّعه يهتْلُوهََُّّره اهِد ََّّوه  ﴾٦١…َِّمنْهََُّّشه

Allahu i Madhëruar thotë: “A janë (të barabartë me jobesimtarët), 

ata, që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, që ndiqet nga 

një dëshmitar prej tij...” (Sure “Hud”, ajeti 17.) 

*- Na ka treguar Muhamed ibn Amaretu El Esed, se i ka treguar 

Zurrejk ibn Merrzuk, atë që i ka treguar Sabah El Ferra'u, i cili ka 

transmetuar nga Xhabiri, i cili ka transmetuar nga Abdullah ibn 

Jahja, i cili ka transmetuar fjalën e imam Aliut (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!): “Nuk ka asnjë burrë nga kurejshët, që të mos t’i kenë zbritur një 

ose dy ajete.” 

Dikush e pyeti: “Po për ty, cili ajet ka zbritur?” 

                                                            
1 “Sheuahidu Tenzijl”, vëll. 1, f. 244; “El Menakibu” i ibn El Megazilij, Hadithi 324, 
si dhe “Gajetu El Meram”, kreu 63. 
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Aliu u përgjigj: A nuk e keni lexuar ajetin e sures “Hud”: “Që 

ndiqet nga një dëshmitar prej tij.”?1 

*** 

 

Sure “Err Rra'd” 

اََّّ...﴿ ََّّإِن مه نْته
ه
لُِك َََُِّّّمنِْذر ََّّأ اد ََّّقهْوم ََّّوه  ﴾١هه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Në të vërtetë, ti je vetëm 

paralajmërues. E, për çdo popull ka udhërrëfyes.” (Sure “Err 

Rra'd”, ajeti 7.) 

 * - Na ka treguar Ahmed ibn Jahja Es Sufij, se i ka treguar 

Hasan ibn Husejn El Ensarij, atë që i ka treguar Muadh ibn Muslim, 

se i ka thënë El Hereuij, i cili ka transmetuar nga Ata' ibn Es Saib, 

nga Said ibn Xhubejr, se ibn Abasi ka thënë: “Kur zbriti ajeti 

kur’anor: ‘...Në të vërtetë, ti je vetëm paralajmërues. E, për çdo 

popull ka udhërrëfyes”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij!) e vuri dorën e tij në gjoksin e tij 

dhe tha: ‘Unë jam paralajmërues dhe çdo popull ka udhërrëfyesin e tij.’ 

Më pas e vuri dorën mbi supin e Ali ibn Ebu Talib dhe tha: ‘Ti 

je udhërrëfyesi o Ali. Me ty do të udhëzohen të udhëzuarit, pas meje.’”2 

*** 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 12, f. 15, ajeti 15 dhe 17. Kthehu tek tefsiri “El Ajash”, 
vëll. 2, f. 153 dhe tek tefsiri “El Burhan”, vëll. 2 f. 213 
2 Tefsiri “Et Tabarij” vëll. 13, f. 108, ajeti 7 
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Sure “En Nahl” 

لُواََّّ…﴿
ه
ْهلهََّّفهاْسأ

ه
ِْكرََِّّأ ََُّّكنُْتمََّّْإِنََّّْاَّل   ﴾٢٣تهْعلهُمونهََّّله

Allahu i Madhëruar thotë: “...Prandaj pyetni poseduesit e dijes, 

nëse nuk e dini...” (Sure “Nahl”, ajeti 43.) 

*- Na ka treguar ibn Uekija, se i ka treguar ibn Jemani, i cili ka 

transmetuar nga Israijl, nga Xhabir, nga Muahmed ibn Ali ibn 

Husejn ibn Ali ebu Xhaferri, i cili për Fjalën e Allahut të Madhëruar: 

“...Prandaj pyetni dijetarët e Librit, nëse nuk e dini (këtë).”, ka 

thënë: “Ne jemi posedusesit e dijes”.1 

*** 

 

Sure “El Isra” 

آتَِّ﴿ ََّّذهاَّوه هََُّّالُْقْربه ق  الِْمْسِكيهََّّحه اْبنهََّّوه بِيلََِّّوه  ﴾٤١…َّالس 

Allahu i Madhëruar thotë: “Jepuni të afërmve, të varfrit dhe 

udhëtarit të drejtën e tyre.” (Sure “El Isra”, ajeti 26.) 

*- Na ka treguar Muahmed ibn Amaretu El Esedij, se i ka 

treguar Ismail ibn Eban, atë që i kishte treguar Es Sabah ibn Jahja 

El Mudhnij, nga Es Suddij, nga Ebu Ed Dijlemi, se Ali ibn Husejn  i 

ka thënë një burri nga banorët e Shamit: “A e ke lexuar Kur’anin?” 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 14, f. 109, ajeti 43 
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Ai u përgjigj: “Po.” 

Ali ibn Husejn  i tha: “A nuk e ke lexuar te sure ‘El Isra’ (Beni Israil) 

ajetin: ‘Jepuni të afërmve, të varfrit dhe udhëtarit të drejtën e 

tyre.’”? 

Burri i tha: “A ju jeni të afërmit për të cilët urdhëron Allahu i 

Lartësuar, që t'u jepet e drejta e tyre? ”  

Ali ibn Husejn i tha: “Po.”1 

*** 

 

Sure “Ta Ha” 

﴿َّ ار ََِّّإَون ِ ف  نََّّْلهغه ََّّلِمه نهََّّتهابه آمه ِملهََّّوه اِْلًاَّوهعه ىَُّثم ََّّصه  ﴾٢٤اْهتهده

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Unë jam Falës për atë që 

pendohet, beson e bën vepra të mira dhe pastaj qëndron në Rrugë 

të Drejtë.” (Sure “Ta Ha”, ajeti 82.) 

*- Të tjerët, mbi atë që ka treguar Ismail ibn Musa El Fezarij, 

kanë thënë se Umer ibn Shakir ka thënë: Unë kam dëgjuar Thabit 

El Bunianij të thotë për Fjalën e Allahut: “Vërtet, Unë jam Falës për 

atë që pendohet, beson...”, pra, që beson në vilajetin e Ehli Bejtit të 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të!).2 

*** 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 15, f. 72, ajeti 26 
2 Tefsiri “Et Tabarij” vëll. 16, f. 195, ajeti 82 
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Sure “El Enbija” 

لُواََّّ…﴿
ه
ْهلهََّّفهاْسأ

ه
ِْكرََِّّأ ََُّّكنُْتمََّّْإِنََّّْاَّل   ﴾١تهْعلهُمونهََّّله

Allahu i Madhëruar thotë: “Prandaj, pyetni poseduesit e dijes, 

nëse ju nuk e dini.” (Sure “El Enbija”, ajeti 7.) 

*- Na ka treguar Ahmed ibn Muhamed El Tusij, se i ka treguar 

Abdurrahman ibn Salih, atë që i ka treguar Musa ibn Othman, se 

Xhabir El Xhu'fij ka thënë: “Kur zbriti ajeti kur’anor: ‘Prandaj, 

pyetni njerëzit e shkrimeve (të mëparshme), nëse ju nuk e dini.’, 

Ali ibn Ebu Talib ka thënë: ‘Ne jemi poseduesit e dijes.’” 

*** 

 

Sure “El Haxh” 

انَِّ﴿ ذه انََِّّهه ْصمه ُمواَّخه ب ِِهمََِّّْفََّّاْختهصه  ﴾٦١…ََّّره

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Këto dy grupe kundërshtarësh 

(besimtarë dhe jobesimtarë) grinden për Zotin e tyre...” (Sure 

Haxhxh, ajeti 19.) 

*- Mua më ka treguar Jakubi, se i ka treguar Hejthemi, atë që i 

ka treguar Ebu Hashimi, nga Ebu Mexhaz, nga Kajs ibn Ubad, se ka 

dëgjuar Ebu Dherrin të betohej, se ky ajet: “Këto dy grupe 

kundërshtarësh (besimtarë dhe jobesimtarë) grinden për Zotin e 

tyre...”, ka zbritur për ata që kanë dalë në dyluftim në Betejën e 
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Bedrit. Ata janë: Hamzai, Aliu dhe Ubejdetu ibn Harithi. Më pas 

tha se Aliu ka thënë: “Unë jam i pari, ose ndër të parët, që do ta largoj 

armiqësinë Ditën e Kiametit, kur të ndodhem para Allahut të 

Madhëruar.”1 

*** 

 

Sure “Esh Shuarâ” 

نِْذرَّْ﴿
ه
أ تهكهََّّوه ِشريه بِيهََّّعه قْره

ه
 ﴾٤٦٢اْْل

Allahu i Madhëruar thotë: “Paralajmëroje farefisin tënd më të 

afërm.” (Sure “Esh Shuara”, ajeti 214.) 

*- Na ka treguar Selemetu, se i ka treguar Muhamed bin Is’hak, 

i cili ka transmetuar nga Abdu El Gifar ibn Kasim, nga El Minhal 

ibn Amru, nga Abdullah ibn Harith ibn Nuefel ibn Harith ibn 

Abdul Mutalib, nga Abdullah ibn Abas, nga Ali ibn Ebu Talib, i cili 

ka thënë: “Kur i zbriti ky ajet të Dërguarit të Allahut: 

‘Paralajmëroje farefisin tënd më të afërm.’, i Dërguari i Allahut më 

tha: ‘O Ali, Allahu më urdhëroi të paralajmëroj farefisin tim më të afërm. 

Jam ndier shumë ngushtë me këtë urdhër. Unë e dija deri ku arrijnë 

mendimet e tyre për këtë çështje dhe shoh se ka prej tyre që e urrejnë. 

Heshta, derisa erdhi Xhibrili dhe më tha: ‘O Muhamed, nëse nuk vepron, 

çfarë urdhërohesh, Zoti yt do të të ndëshkojë.’ 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”vëll. 17, f. 131, ajeti 19. 
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‘O Ali, gatuaj një enë me ushqim. Na ther një dele, si dhe mbush një 

enë me qumësht. Mblidhe fisin e Beni Abdu Mutalibit, që t’ju flas dhe t’ju 

përcjell atë për të cilën jam urdhëruar.’ 

Unë veprova ashtu si më urdhëroi i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

I ftova të gjithë anëtarët e fisit. Atë ditë u mblodhën rreth dyzet 

burra. Ndër ta ishin edhe xhaxhallarët e tij, Ebu Talibi, Hamzai, 

Abasi dhe Ebu Lehebi. Pasi u mblodhën të gjithë, më thirri që të 

sjell ushqimin që kisha përgatitur për ta. Unë e solla atë. Pasi e vura 

para tyre, i Dërguari i Allahut mori një pjesë nga mish,e ndau me 

dhëmbët e tij dhe e vuri në tavolinë.  

Më pas tha: ‘Hani me Emrin e Allahut.’ 

Të gjithë hëngrën, deri sa u ngopën dhe nuk kishte më njeri 

nevojë për ushqim. Betohem në Atë që ka shpirtin tim në dorën e 

Tij, se ushqimi që e përgatita për ta, mund ta hante edhe një person 

i vetëm. 

Më pas i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) më tha: ‘Ofroi njerëzve për të pirë.’  

Erdha me enën me qumësht. Pinë të gjithë, deri sa u ngopën. 

Atë që përgatita, mund ta pinte edhe një njeri i vetëm, por teproi.  

Kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dëshiroi të fliste, foli Ebu Lehebi: ‘Ju bëri magji 

shoku juaj.’  
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Të gjithë u shpërndanë, pa i lënë mundësi të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

të fliste.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘O Ali, nesër do t’i mbledhim sërish. Ai njeri ma 

kaloi dhe nuk munda të flas, sepse njerëzit u shpërndanë, para se të flisja. 

Nesër përgatit ushqim si ai që përgatite sot dhe mblidhi përsëri për mua.’ 

Veprova ashtu si më tha i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i mblodha përsëri. Më 

foli për të ofruar ushqimin dhe e ofrova për ta. I Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) veproi si 

ditën e parë. Hëngrën të gjithë, sa u ngopën dhe askush nuk kishte 

më nevojë për ushqim. Më tha: ‘Jepu për të pirë.’ U dhashë për të pirë 

dhe pinë të gjithë, sa u ngopën dhe askush nuk kishte më nevojë 

për të pirë. Më pas, foli i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘O bijtë e Abdu Mutalibit. 

Unë nuk di asnjë djalosh ndër arabët të ketë ardhur me diçka më të mirë se 

ajo që kam ardhur unë. Unë kam ardhur me gjënë më të mirë në dynja dhe 

Ahiret. Allahu më ka urdhëruar që t’ju ftoj në të. Kush prej jush më 

mbështet mua në këtë çështje, që të jetë vëllai im.’ 

Të gjithë njerëzit e sulmuan, ndërsa unë i thashë: ‘Unë jam më i 

riu prej tyre, më symprehti i tyre, më i fuqishmi i tyre, si dhe më i 

palëkunduri i tyre. Unë o i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të jem mbështetësi yt.’ 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) më vuri dorën mbi kofshë dhe tha: ‘Ky është vëllai 

im. Dëgjojeni dhe binduni atij.’ 
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Të gjithë njerëzit filluan të qeshnin dhe t’i thonë babait tim, Ebu 

Talibit: ‘Të ka urdhëruar të dëgjosh djalin tënd dhe t’i bindesh atij.’”1 

*** 

 

Sure “Es Sexhde” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ نََُّّْمْؤِمًناََّكه مه نهََّّكه َََّّّفهاِسًقاََّكه هْستهُوونهََّّله  ﴾٦٢ي

Allahu i Madhëruar thotë: “Vallë! A është besimtari njësoj si i 

devijuari (fasiku)?! Jo, ata nuk janë të barabartë.” (Sure “Es 

Sexhde”, ajeti 18.)  

Na ka treguar ibn Hamijd, se i ka treguar Selemetu ibn Fadl, 

atë që i ka treguar ibn Is’hak, i cili ka transmetuar nga disa sahabë 

të tij (shokë të Profetit), se Ata ibn Jesar ka thënë: Ky ajet zbriti në 

Medine për Ali ibn Ebu Talibin dhe Uelijd ibn Ukbetu ibn Ebu 

Mui'jtin. Midis Uelijdit dhe Aliut kishte mosmarrëveshje.  

Uelijd ibn Ukbetu i tha Imam Aliut: “Unë jam më orator se ty, 

më i fuqishëm dhe e kam shkrimin më të bukur.” 

Imam Aliu iu përgjigj: “Pusho, se ti je fasik (i prishur, i 

pandërgjegjshëm).”  

Allahu zbriti ajetin: “Vallë! A është besimtari njësoj si i devijuari 

(fasiku)?! Jo, ata nuk janë të barabartë.”2 

*** 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 19, f. 121, ajeti 214 
2 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 21, f. 107, ajeti 18 
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Sure “El Ahzab” 

اََّّ…﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ُكمََّّْاْْلهيِْتََّّأ ِره ه  ُيطه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “O Familje e Profetit, në të vërtetë, 

Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë 

plotësisht.”(Sure “El Ahzab”, ajeti 33.) 

*- Më ka treguar Junusi, se i ka treguar ibn Uehebi, atë që i ka 

treguar Muhamed ibn El Muthenna, na ka treguar Bekr ibn Jahja 

ibn Zeban El Anzij, i cili ka transmetuar nga Ebu Said El Khuderij, 

se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Ky ajet: ‘O Familje e Profetit, në të vërtetë, 

Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë 

plotësisht.’1, ka zbritur për pesë persona. Ata janë: Unë, Aliu, Hasani, 

Husejni dhe Fatimeja.” 

*- Na ka treguar ibn Ueki'u, se i ka treguar Muhamed ibn Bekri, 

atë që i ka treguar Hamad ibn Selemetu, i cili ka transmetuar nga 

Ali ibn Zejd, nga Enesi, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), për gjashtë muaj me radhë, 

para se të shkonte në namaz, kalonte nga shtëpia e Fatimes dhe 

thoshte: “Namazi o Ehli Bejti!” dhe përsëriste Fjalën e Allahut të 

Madhëruar: “O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta 

largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.”2 

*- Na ka treguar Musa ibn Abdurrahman El Mesrukij, se i ka 

treguar Jahja ibn Ibrahim ibn Suejd En Nakh'ij, i cili ka transmetuar 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 22, f. 6, ajeti 33 
2 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 22, f. 6, ajeti 33 
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nga Hilal (ibn Mukal'les), nga Zejd, nga Shehr ibn Hausheb, nga 

Ummu Selemetu, e cila ka thënë: I Dërguari (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte tek unë, së bashku me 

Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin. Përgatita për ta ushqim. 

Hëngrën dhe u shtrinë për të fjetur. Ai i mbuloi me pelerinë, pastaj 

tha: “O Zoti im, kjo është familja ime, prandaj largoji prej tyre 

papastërtitë dhe pastroji plotësisht!”1 

*- Më ka treguar Abdulkerijm ibn Ebu Umejr, se i ka treguar El 

Uelijd ibn Muslim, se i ka treguar Ebu Amru, atë që i ka treguar Esh 

Shefdad, se ka dëgjuar Uathiletu ibn El Eskan të thotë: “E kam 

kërkuar Ali ibn Ebu Talibin në shtëpinë e tij. Fatimeja më tha se ka 

ikur të marrë të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) erdhi dhe u fut brenda. 

Edhe unë u futa pas tij. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) u ul mbi shtrojë. Fatimeja u 

ul në krahun e tij të djathtë, Aliu në krahun e tij të majtë, ndërsa 

Hasani dhe Husejni në prehrin e tij. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i mbështolli me 

rrobën e tij dhe tha: ‘OFamilje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do 

që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’  

‘O Zoti im këta janë familja ime, O Zoti im këta janë familja ime e 

vërtetë.’”2 

*- Më ka treguar Ebu Kurejb, se i ka treguar Ueki'u, i cili ka 

transmetuar nga Abdulhamid ibn Behram, nga Shehr ibn Hausheb, 

nga Fudejl ibn Merzuku, nga Atijetu, nga Ebu Said El Khuderij, nga 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 22, f. 6. 
2 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 22, f. 7. 
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Ummu Selemetu, e cila ka thënë: “Kur zbriti ajeti: ‘O Familje e 

Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush 

papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’, i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) thirri 

Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin. I mbuloi ata me një mbulesë 

të prodhuar në Khajber dhe tha: ‘O Zoti im, këta janë familja ime, O 

Zoti im, largoji prej tyre papastërtitë dhe pastroji ata plotësisht.’ 

E pyeta të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘A nuk jam unë prej tyre?’  

I Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Ti je në mirësi.’” 

*- Na ka treguar Ebu Kurejb, se i ka treguar Musab ibn El 

Mukdaem, atë që i ka treguar Said ibn Zurbij, i cili ka trasnmetuar 

nga Muhamed ibn Sirijn, nga Ebu Hurejretu, nga Ummu Selemetu, 

e cila ka thënë: “Erdhi Fatimeja tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe në krahë 

mbante një tepsi me qull, të cilën e vuri para tij. I Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e pyeti: 

‘Ku është djali i xhaxhait tënd dhe dy djemtë e tu?’ 

Ajo u përgjigj: ‘Në shtëpi.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘M’i thirr ata.’ 

Fatimeja shkoi te Aliu dhe i tha. ‘Përgjigju të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

ti dhe djemtë e tu.’ 
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Kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i pa duke ardhur, e zgjati dorën e drejt një 

mbulese që ishte mbi shtrat. E hapi, e shtriu atë dhe i uli ata sipër 

saj. Pastaj e kapi nga të katër cepat me dorën e tij të majtë, duke e 

ngritur sipër kokave të tyre, ndërsa dorën e djathtë e ngriti drejt 

Zotit të tij dhe tha: ‘Këta janë familja ime, largoji prej tyre papastërtitë 

dhe pastroji ata plotësisht.’”1 

*- Na ka treguar Ebu Kurejb, se i ka treguar Hasan ibn Atijetu, 

atë që i ka treguar Fudejl ibn Merzuku, i cili ka trasnmetuar nga 

Atijetu, nga Ebu Saidi, nga Ummu Selemetu, bashkëshortja e 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), e cila ka thënë: “Ky ajet: ‘O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.’, zbriti në shtëpinë time. 

Unë isha ulur në derën e shtëpisë dhe e pyeta të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

nëse isha dhe unë te Ehli Bejti. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) m’u përgjigj: ‘Ti je në mirësi, 

ti je nga bashkëshortet e Profetit.’ 

Në shtëpi ndodheshin: I Dërguari i Allahut, Aliu, Fatimeja, 

Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).”  

 *- Më ka treguar Ahmed ibn Muhamed Et Tusij, se i ka 

treguar Abdurrahman ibn Salih, atë që i ka treguar Muhamed ibn 

Sulejman El Esbahanij, i cili ka transmetuar nga Jahja ibn Ubejd El 

Mekij, nga Ata'u, nga Umer ibn Ebu Seleme, i cili ka thënë: “Kur ky 

ajet: ‘O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 22, f. 7 
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prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’, i zbriti të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ai ishte në shtëpinë e Ummu Selemetu. Ai (Profeti) 

thirri Hasanin, Husejnin dhe Fatimenë. I mori para duarve dhe 

thirri Aliun dhe e uli pas tij. I mbuloi me një mbulesë dhe më pas 

tha:’Këta janë familja ime, largoji prej tyre papastërtitë dhe pastroji ata 

plotësisht.’” 

 *- Na ka treguar Muhamed ibn Amaretu, se i ka treguar 

Ismail ibn Eban, atë që i ka treguar Es Sabah ibn Jahja El Mer'ij, nga 

Es Suddij, nga Ebu Ed Dulejm, se Ali ibn Husejn i ka thënë një burri 

nga Shami: “A nuk e ke lexuar ajetin në suren ‘El Ahzab’: ‘O Familje e 

Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush 

papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’”? 

Burri e pyeti: “Ju jeni Ata?!” 

Ali ibn Husejn iu përgjigj: “Po.” 

 *- Na ka treguar ibn El Muthenna, se i ka treguar Ebu Bekr 

El Hanefij, atë që i ka treguar Bukejr ibn Mismar, se Amir ibn Said 

ka thënë: “Kur të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) i zbriti ajeti, ai mori Aliun, dy djemtë e 

tij dhe Fatimen dhe i futi poshtë rrobës së tij, dhe tha: ‘O Zoti im, 

këta janë të afërmit e mi dhe familja ime!’”1 

 *- Na ka treguar ibn Hamijd, se i ka treguar Abdullah ibn 

Abdulkuddus, i cili ka transmetuar nga El A'mash, se Hakim ibn 

Saidi ka thënë: “E përmendëm Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) tek Ummu Selemetu dhe ajo tha: ‘Për atë ka zbritur 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 22, f. 8, sure “El Ahzab”, ajeti 33. 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 60 - 

ajeti: ‘O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë 

prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’” 

 Ummu Selemetu tha: “Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) erdhi në shtëpinë time dhe 

më tha: ‘Mos lejo askënd të futet.’ Erdhi Fatimeja  dhe unë nuk munda 

ta ndaloja atë që të mos hynte tek babai i saj. Më pas erdhi Hasani 

dhe nuk munda ta ndaloja të hynte tek gjyshi dhe nëna e tij. Më 

vonë erdhi Husejni dhe nuk munda ta ndaloja. U mblodhën rreth 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), të ulur në dysheme. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i mbuloi me një 

rrobë që e kishte përsipër dhe tha: ’Këta janë familja ime, largoje prej 

tyre papastërtinë dhe pastroji plotësisht.’ 

Ky ajet zbriti, kur ata ishin të ulur mbi shtrojë dhe Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). 

E pyeta Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!): ‘O i Dërguari i Allahut, po unë?’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) m’u përgjigj: ‘Ti je në mirësi.’” 

*** 
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هََّّإِن َّ﴿ تههََُّّاّلل  ئِكه َله مه لُّونهََّّوه ََّّيُصه ه يََُّّّيهاََّّانل ِب َََِّّعه
ه
اأ ِينهََّّهه ُنواَّاَّل  لُّواَّآمه لهيْهََِّّصه ل ُِمواَّعه هََّّوهسه  ﴾٥١ْسلِيًمات

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin 

dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për të dhe 

përshëndeteni me ‘selam’!” (Sure Ahzab, ajeti 56.) 

 *- Na ka treguar ibn Hamijd, se i ka treguar Haruni, i cili ka 

përcjellë nga Anbese, nga Othman ibn Muhib, nga Musa ibn Talha, 

nga babai i tij, i cili ka thënë: “Erdhi një burrë tek i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe i tha: ‘Kam dëgjuar se Allahu i Madhëruar thotë në Kur’an: 

‘Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për 

të. O besimtarë, lutuni për të dhe përshëndeteni me ‘selam’!” 

Si është salavati mbi ty? 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ’Thuaj: All’llahumme sal'li ala Muhammedin ue 

ala ali Muhammed, kema salejte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahim, in'neke 

hamijdun mexhijd. All’llahume barik ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime in'neke 

hamijdun mexhijd.” - “O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i Lavdëruar 

dhe i Madhëruar. O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu 

si e begatove Ibrahimin dhe familjen e tij se vërtet ti je i Lavdëruar dhe i 

Madhëruar.”1 

 *- Na ka treguar Ebu Kurejb, se i ka treguar Malik ibn Ismail, 

i cili ka transmetuar nga Ebu Israil, nga Junus ibn Khabbab, nga 

Farisi, i cili ka thënë: Më ka lajmëruar mua ai që ka dëgjur ibn 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 22, f. 43, sure “Ahzab”, ajeti 56 
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Abasin të thotë: “Kur zbriti ajeti: ‘Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për 

të dhe përshëndeteni me ‘selam’!’, e pyetëm të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘O i 

Dërguari i Allahut, ne e dimë si jepet selami mbi ty, por si është 

salavati mbi ty?’ 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj:“Thuaj: All’llahumme sal'li ala 

Muhammedin ue ala ali Muhammed, kema salejte ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, in'neke hamijdun mexhijd. All’llahumme barik ala 

Muhammedin ue ala ali Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahime in'neke hamijdun mexhijd” - “O Allah, bekoje Muhamedin dhe 

familjen e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i 

Lavdëruar dhe i Madhëruar. O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e 

tij, ashtu si e begatove Ibrahimin dhe familjen e tij se vërtet ti je i 

Lavdëruar dhe i Madhëruar.”1 

 *- Na ka treguar Bishru, se i ka treguar Jezijd, atë që i ka 

treguar Said, i cili ka transmetuar nga Katadetu se ka thënë: Kur 

zbriti Fjala e Allahut: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe 

engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për të dhe 

përshëndeteni me ‘selam’!”, e pyetën të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘O i Dërguari i 

Allahut, ne e dimë si jepet selami mbi ty, por si është salavati mbi 

ty?’ 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha:“Thuaj: All’llahumme sal'li ala Muhammedin ue 

ala ali Muhammed, kema salejte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahim, in'neke 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 22, f. 44. 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 63 - 

hamijdun mexhijd. All’llahumme barik ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime in'neke 

hamijdun mexhijd.” - ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i Lavdëruar 

dhe i Madhëruar. O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu 

si e begatove Ibrahimin dhe familjen e tij se vërtet ti je i Lavdëruar dhe i 

Madhëruar.’” 

 

 *- Na ka treguar ibn Hamijd, se i ka treguar Xherijru, i cili ka 

transmetuar nga Mugijretu, nga Zijad, nga Ibrahimi për Fjalën e 

Allahut të Madhëruar: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe 

engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për të dhe 

përshëndeteni me ‘selam’!”, se i kanë thënë të Dërguarit të Allahut: 

O i Dërguari i Allahut! Selamin për ty e njohëm. Si është salavati 

mbi ty?  

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!)i tha: “Thuaj: All’llahumme sal'li ala Muhammedin ue 

ala ali Muhammed, kema salejte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahim, in'neke 

hamijdun mexhijd. All’llahumme barik ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime in'neke 

hamijdun mexhijd.”- “O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i Lavdëruar 

dhe i Madhëruar. O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu 

si e begatove Ibrahimin dhe familjen e tij se vërtet ti je i Lavdëruar dhe i 

Madhëruar.” 

 *- Më ka treguar Xhafer ibn Muhamed El Kufij, se i ka 

treguar Ja'la bin Exhleh, i cili ka transmetuar nga El Hakem ibn 

Utbetu, nga Abdullah ibn Ebi Lejla, nga Ka'b bin Uxhretu, i cili ka 

thënë: Kur zbriti ajeti i Kur’anit: “Vërtet, Allahu e bekon të 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 64 - 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për 

të dhe përshëndeteni me ‘selam’!, e pyeta të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘O i 

Dërguari i Allahut, ne e dimë si jepet selami mbi ty, por si është 

salavati mbi ty?’ 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) më tha: “Thuaj: All’llahumme sal'li ala Muhammedin 

ue ala ali Muhammed, kema salejte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahim, in'neke 

hamijdun mexhijd. All’llahumme barik ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime in'neke 

hamijdun mexhijd.” - “O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i Lavdëruar 

dhe i Madhëruar. O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu 

si e begatove Ibrahimin dhe familjen e tij se vërtet ti je i Lavdëruar dhe i 

Madhëruar.” 

*** 
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Sure “Es Saffat” 

م َّ﴿ َله ََّّسه ه  ﴾٦٣٣يهاِسيهََّّإِْلَََّّعه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Paqja qoftë mbi Iljasin.” (Sure 

“Es Saffat”, ajeti 130.) Ai (Tabarij) ka thënë se kjo ka kuptimin: 

“Paqja qoftë mbi familjen e Muhamedit.”1 

*** 

 

Sure “Esh Shura” 

ََّّقُلَََّّّْ…﴿ لُُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣…ََّّالُْقْربه

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë 

kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve.” (Sure 

“Esh Shura”, ajeti 23.) 

 *- Na ka treguar Ebu Kurejb, se i ka treguar Ebu Usametu, i 

cili ka transmetuar nga Abdulmelik ibn Mejseretu, nga Tausi, i cili 

për Fjalën e Allahut të Madhëruar: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për 

këtë kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve.” 

ka thënë: E kanë pyetur ibn Abasin dhe ibn Xhubejr ka thënë: 

“Ata janë të afërmit e familjes së Muhamedit.”2 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 23, f. 96, sure “Es Saffat”, ajeti 130 
2 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 25, f. 23, sure “Esh Shura”, ajeti 23 
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 *- Më ka treguar Muhamed ibn Umaretu, se i ka treguar 

Ismail ibn Aban, i cili ka transmetuar nga Es Suddij, nga Ebu Ed 

Dejlemij se ka thënë: “Kur e sollën Ali ibn Husejnin (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) si rob dhe e vendosën në shkallët e Damaskut, u ngrit 

një burrë nga banorët e Shamit dhe tha: ‘Falënderimi i takon 

Allahut, që ju vrau juvu, ju shfarosi dhe e këputi afërsinë e fitnes 

(përçarjes).’  

Ali ibn Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i tha: ‘A e ke lexuar 

Kur’anin?’  

Burri iu përgjigj: ‘Po, e kam lexuar.’  

Ali ibn Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e pyeti: A e ke 

lexuar: ‘Elif, lam, ha, mim’? 

Burri iu përgjigj: ‘E kam lexuar Kur’anin, por nuk kam lexuar 

në të: ‘Elif, lam, ha, mim.’ 

 Ali ibn Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e pyeti: ‘Nuk ke 

lexuar: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë kurrfarë shpërblimi, 

përveç se dashurisë ndaj të afërmve.’” 

Burri iu përgjigj: ‘Po e kam lexuar. Ju jeni ata (të afërmit)?’  

Ali ibn Husejni i tha: ‘Po, ne jemi.’” 

*** 
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Sure “El Muxhadele” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه ُمواَّالر ُسولهََّّنهاجه ِ د  قه يََّّْبهْيهََّّفه ْوهاُكمََّّْيهده قهةًَََّّنه ده رْي ََّّذهلِكهَََّّّصه َّخه
رََُّّلهُكمَّْ ْطهه

ه
أ  ﴾٦٤...ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, kur të doni 

të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni lëmoshë. 

Kjo është më mirë dhe më pastër për ju...” (Sure “El Muxhadele”, 

ajeti 12.)  

*- Më ka treguar Muhamed ibn Amru, se i ka treguar Ebu 

Asimi, se Isa ka transmetuar nga ibn Ebi Nexhijh, nga Muxhahid, i 

cili për Fjalën e Allahut të Madhëruar: “O ju që keni besuar, kur të 

doni të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni 

lëmoshë. Kjo është më mirë dhe më pastër për ju...”, ka thënë: 

Shokët e Profetit u ndaluan të këshilloheshin me të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

derisa të jepnin lëmoshë. Askush prej tyre nuk iu afrua, përveç 

Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i cili dha sadaka një dinar dhe 

shkoi u këshillua. Pas kësaj, zbriti lejimi për t’u takuar me të.1 

*- Na ka treguar Muhamed ibn Ubejd bin Muhamed El 

Muharibij, se i ka treguar El Muttalib ibn Zijad, i cili ka transmetuar 

Muxhahid, se Ali ibn Ebu Talib (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka 

thënë: “Në Librin e Allahut është një ajet, me të cilin nuk ka punuar 

askush para meje dhe nuk do të punojë askush tjetër pas meje. Ai ajet 

është: ‘O ju që keni besuar, kur të doni të këshilloheni me të 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 28, f. 20, ajeti 12 
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Dërguarin, para këshillimit, jepni lëmoshë. Kjo është më mirë 

dhe më pastër për ju...’” 

*- Më ka treguar Musa ibn Abdurrahman El Mesrukij, se i ka 

treguar Ebu Usametu, i cili ka transmetuar nga Shibl ibn Ibad, nga 

Muxhahid, i cili për Fjalën e Allahut të Madhëruar: “O ju që keni 

besuar, kur të doni të këshilloheni me të Dërguarin, para 

këshillimit, jepni lëmoshë. Kjo është më mirë dhe më pastër për 

ju...”, ka thënë: “Shokët e Profetit u ndaluan të këshilloheshin me 

të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), derisa të jepnin lëmoshë. Askush prej tyre nuk u 

afrua, përveç Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili dha sadaka 

një dinar dhe shkoi u këshillua. Pas kësaj, Allahu zbriti lehtësim për 

t’u takuar me të Dërguarin e Tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!).” 

*- Na ka treguar Ebu Kurejb, se i ka treguar ibn Idris, i cili ka 

thënë: Kam dëgjaur Lejthin të transmetojë nga Muxhahid, se Imam 

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “Në Librin e Allahut është 

një ajet, me të cilin nuk ka punuar askush para meje dhe nuk do të punojë 

askush tjetër pas meje. Unë kisha një dinar dhe e këmbeva me dhjetë 

dirhemë. Kur vija tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), jepja sadaka një dirhem.” 

*** 
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Sure “Et Tegabun” 

ا﴿ الُُكمََّّْإِن مه ْموه
ه
ُدُكمََّّْأ ْوله

ه
أ َََُّّّفِتْنهة ََّّوه اّلل  هََُّّوه ْجر ََِّّعنْده

ه
ِظيم ََّّأ  ﴾٦٥عه

Allahu i Madhëruar thotë: “Pasuria dhe fëmijët tuaj janë 

vetëm sprovë për ju. Allahu ka shpërblim të madh.” (Sure “Et 

Tegabun”, ajeti 15.) 

 *- Na ka treguar Ebu Kurejb, se i ka treguar Othman ibn 

Naxhijetu, i cili ka transmetuar nga Husejn ibn Uakid, se Abdullah 

ibn Burejdetu ka thënë: “E kam parë të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) duke mbajtur 

hutben. Erdhi Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me ta!). Ata 

kishin veshur këmisha të kuqe. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) zbriti nga minberi dhe i 

mori të dy në krahë, i ngriti te minberi dhe i vendosi në prehërin e 

tij. Pastaj tha: ‘Allahu dhe i Dërguari i Tij ka thënë të vërtetën se pasuria 

dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë për ju. I pashë këta të dy dhe nuk munda 

të duroja.’”1 

*** 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 28, f. 126, ajeti 15 
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Sure “El Hakkatu” 

ا﴿ لههه ةًََّّلهُكمََّّْنِلهْجعه اَّتهْذكِره تهعِيههه ُذن ََّّوه
ُ
اِعيهة ََّّأ  ﴾٦٤وه

Allahu i Madhëruar thotë: “Për ta bërë atë një paralajmërim, që ta 

dëgjojë çdo vesh i vëmendshëm.” (Sure “El Hakkatu”, ajeti 12.) 

 *- Na ka treguar Ali ibn Sehl, se i ka treguar El Uelijd ibn 

Muslim, i cili ka thënë: Kam dëgjuar Mekhulen të thotë: “I Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

lexoi ajetin: ‘Për ta bërë atë një paralajmërim, që ta dëgjojë çdo 

vesh i vëmendshëm.’ 

U kthye nga Aliu dhe i tha: ‘I kërkova Allahut që veshin tënd ta 

bëjë të tillë.’ Imam Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: ‘Çdo 

gjë që e kam dëgjuar nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk e kam harruar.’”1 

 *- Më ka treguar Muhamed ibn Khulk, se i ka treguar Bishr 

ibn Adem, atë që i ka treguar Abdullah ibn Zubejr, nga Abdullah 

ibn Rustem, se Burejdetu ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

të thotë: ‘O Ali, Allahu më ka urdhëruar, që të dëgjosh dhe të të mësoj të 

jesh i vëmendshëm.’” Më pas zbriti ajeti kur’anor: “Për ta bërë atë një 

paralajmërim, që ta dëgjojë çdo vesh i vëmendshëm.” 

 *- Më ka treguar Muhamed ibn Khalef, se i ka treguar Ismail 

ibn Ibrahim Ebu Jahja Et Temijmij, se Burejde El Eslemi ka dëgjuar 

të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) t’i thotë Imam Aliut: “Allahu më ka urdhëruar të të mësoj 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 29, f. 55, ajeti 12 
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ty, që të jesh i vëmendshëm, që të mos jesh prej atyre që janë të pavlerë dhe 

të pavëmendshëm.” 

*** 

 

Sure “El Bejjinetu” 

ِينهََّّإِن َّ﴿ ُنواَّاَّل  ِملُواَّآمه اِْلهاتََِّّوهعه ولهئِكهََّّالص 
ُ
رْيََُُّّهمََّّْأ ِي ةََِّّخه  ﴾١الَْبه

Allahu i Madhëruar thotë: “Pa dyshim, ata që besojnë dhe 

punojnë vepra të mira, ata janë krijesat më të mira.” (Sure “El 

Bejjinetu”, ajeti 7.) 

 *- Na ka treguar ibn Hamijd, se i ka treguar Isa ibn Farkad, 

i cili ka transmetuar nga Ebu Xharud, se Muhamed ibn Ali për 

ajetin: “Pa dyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, ata 

janë krijesat më të mira.” ka thënë: Kur zbriti ky, ajet i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

tha: “O Ali, ai je ti dhe pasuesit (shiat) e tu.”1 

*** 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tabarij”, vëll. 30, f. 265, ajeti 7 
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1 I titulluar: EL KESHFU UEL BEJANU AN TEFSIRIL KUR'AN  

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “EL Fatiha” 

ََّّاْهِدنها﴿ اطه ه ِ  ﴾١الُْمْستهقِيمهََّّالّص 

Allahu i Madhëruar thotë: “Udhëzona në Rrugën e Drejtë.” 

(Sure “El Fatiha”, ajeti 6.) 

  *- Ebu Muhamed Abdullah ibn Muhamed El Kajnij ka 

transmetuar nga Ebu Hasan ibn Othman En Nesijbi El Bagdadi, nga 

Ebu El Kasim, nga Ebu Hafs Umer ibn Ahmed ibn Othman, nga 

babai im, nga Hamijd ibn Sehl, nga Abdullah ibn Muhamed El 

Uxhlij, nga Ibrahim ibn Xhabir, nga Muslim ibn Hajjan, se 

Burejdetu, ka thënë: Udha për të cilën flitet në ajetin: “Udhëzona 

në Rrugën e Drejtë.”, është rruga e Muhamedit dhe e familjes së tij 

(alejhimu selam!).1 

*** 

 

Sure “El Bekare” 

نََّّْانل اِسََّّوهِمنهَّ﴿ هْْشِيَّمه هََُّّي اءهََّّنهْفسه اتََِّّابْتِغه رْضه ََِّّمه َََُّّّاّلل  اّلل  ََّّوه  ﴾٤٣١بِالِْعبهادََِّّرهُءوف 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ka njerëz që e flijojnë veten, për 

të fituar pëlqimin e Allahut. Allahu është shumë i mëshirshëm 

me robtë e Vet.” (Sure “El Bekare”, ajeti 207.) 

 *- Eth Tha'lebij ka thënë se ka lexuar në disa libra se, kur, i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

                                                            
1 Ibn Shehr Ashub ka transmetuar në “El Menakibu”, vëll. 2, f. 271 
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familjen e tij!), dëshiroi të emigronte nga Meka në Medine, la në 

Mekë Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!), që të lante 

borxhet e tij dhe t’u kthente detyrimet të zotërve të tyre. Natën e 

emigrimit, që u largua për në shpellë, e urdhëroi Aliun të flinte në 

shtratin e tij. Shtëpia e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte e rrethuar nga idhujtarët. 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e porositi Aliun: “Mbështillu me batanijen jeshile, që është 

prodhuar në Hadramij dhe shtrihu në shtratin tim. Me lejen e Allahut të 

Madhëruar, ty nuk ka për të gjetur asgjë e keqe. Aliu (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) veproi ashtu si u urdhërua.” 

 Allahu i Madhëruar urdhëroi dy engjëjt e Tij: “A nuk po 

qëndroni me Ali bin Ebu Talibin, të cilin e kam vëllazëruar me 

Muhamedin dhe po fle në shtratin e Muhamedit, duke flijuar jetën e tij për 

ta mbrojtur Muhamedin. Zbritni në tokë dhe mbrojeni atë nga armiqtë.” 

 Ata zbritën të dy dhe e ruajtën. Xhibrili i qëndroi te koka, 

kurse Mikaili i qëndroi te këmbët. Xhibrili i thotë: “Eh çfarë mirësie! 

E kush është si ty, o Ali ibn Ebu Talibi. Allahu i Lartësuar dërgon engjëjt 

e Tij për ty.” 

 Allahu i Madhëruar i zbret të Dërguarit të Tij (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ajetin kur’anor, rreth 

çështjes së Aliut (Paqja qoftë mbi të!): “Ka njerëz që e flijojnë veten, 

për të fituar pëlqimin e Allahut. Allahu është shumë i 

mëshirshëm me robtë e Vet.”1 

                                                            
1 El Hasekanij ka transmetuar në “Sheuahidu Et Tenzijl”, vëll. 1, f. 123, Hadithi 
133; El Gazali ka transmetuar në librin e tij “Ihjau Ulumi ed dijn”, vëll 3, f. 238; në 
Bejan El Ithar ue Fadiletuhu; Ibn Shehr Ashub ka transmetuar në librin e tij në 
“Menakibihi”, vëll. 2, f. 65 
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 *- Ebu Muhamed Abdullah ibn Muhamed Abdullah El Kadij 

ka thënë se i ka treguar Ebu Husejn Muhamed ibn Othman Hasan 

El Nasijbij në Bagdad, atë që i ka treguar Ebu Bekr Muhamed ibn 

Hasan ibn Salih El Subij në Alepo, nga Ahmed ibn Muhamed ibn 

Said, nga Muhamed ibn Mensur, nga Ahmed ibn Ebu 

Abdurrahman, nga Hasan ibn Muhamed Farkad, se Hakem ibn 

Dhahijr se Es Suddij ka thënë: Ka thënë ibn Abas se ky ajet: “Ka 

njerëz që e flijojnë veten, për të fituar pëlqimin e Allahut. Allahu 

është shumë i mëshirshëm me robtë e Vet.”, ka zbritur për Ali bin 

Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!), gjatë kohës që i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

u largua prej idhujtarëve dhe u strehua në shpellë me Ebu Bekrin. 

Aliu fjeti në shtratin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).1 

*** 

ِينهَّ﴿ هُهمََُّّْينْفُِقونهََّّاَّل  ال ْموه
ه
ارََِّّبِالل يْلََِّّأ انل هه اَّوه نِيهةًََِِّّسًّ َله  ﴾٤١٢…َّوهعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre natën 

dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi...”( Sure “El Bekare”, ajeti 274.) 

 *- Ibn Fenxheuijeh ka thënë se i ka treguar Ebu Ali ibn 

Hubejsh El Mukrij, atë që i ka treguar Uehib, nga Ejub, nga 

Muxhahid, se ibn Abasi ka thënë: “Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) nuk kishte asgjë tjetër përveç katër dirhemëve. Të 

katër dirhemët i dha sadaka. Njërin e dha fshehtas, një haptas, 

                                                            
1 Shih: “Sherh Nehxhul Belaga”, i autorit Ibn Ebul Hadijd, vëll. 1, f. 789. 
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njërin e dha natën dhe tjetrin ditën. Ky ishte edhe shkaku i zbritjes 

së këtij ajeti.”1 

*** 

 

Sure “Ali Imran” 

هََّّإِن َّ﴿ ََّّاّلل  فه مهََّّاْصطه نُوًحاَّآده آلهََّّوه اهِيمهََّّوه آلهََّّإِبْره انهََّّوه ََِّّعْمره ه هِميهَََّّعه ال  ﴾٣٣الْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu i zgjodhi Ademin, Nuhun, 

familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë 

njerëzit.” (Sure “Ali Imran”, ajeti 33.) 

 *- Ebu Muhamed Abdullah ibn Muhamed El Kadij ka 

transmetuar nga Ebu Hasan Muhamed ibn Othman bin Hasan El 

Nasijbij, atë që i ka treguar Ebu Bekr Muhamed ibn Husejn ibn Said, 

nga Ahmed ibn Mejthem ibn Ebu Naim, nga Ebu Xhunadetu Es 

Selulij, nga A'mesh, se Ebu Uaili ka thënë: “Kam lexuar në 

Mus'hafin e shkruar nga Abdullah ibn Mes'ud: ‘Allahu i zgjodhi 

Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit 

(dhe familjen e Muhamedit) mbi të gjithë njerëzit.’” 

*** 

 

                                                            
1 El Uahidi e ka transmetuar në “Esbabu'n Nuzul”, f. 64.  Ibn Asakir e ka 
transmetuar në librin e tij “Tarijkhu Dimashk”, vëll. 2, f. 13. Hadithi 918. Taberiu 
e ka transmetuar në librin e tij “Rijad El Nudretu”, vëll. 2, f. 206 
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ا﴿ اَّفهلهم  تْهه عه ََِّّقهالهْتََّّوهضه ََّّرهب  اَّإِن ِ ْعُتهه ََّّوهضه نْثه
ُ
ََُّّأ اّلل  ْعلهمََُّّوه

ه
اَّأ ْتََّّبِمه عه ََّّوهضه لهيْسه رََُّّوه كه ََّكهََّّاَّل  نْثه

ُ
ََّّْْل

َّ اَِّإَون ِ يُْتهه م  ْريهمهََّّسه  ﴾٣١…َّمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe kur e lindi foshnjën, (gruaja) tha: 

‘Zoti im! Unë linda femër.’ Allahu e dinte më mirë se çfarë lindi 

ajo. (Gruaja vazhdoi): ‘Sigurisht që mashkulli nuk është si femra. 

Unë ia vura emrin Merjeme...’” (Sure “Ali Imran”, ajeti 36.) 

 *- Ebu Zuratu ka transmetuar nga Ebu Hurejre, se i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Gratë më fisnike të botës janë katër. Ato janë: Merjemja, e bija 

e Imranit; Asija, gruaja e Faraonit; Hadixheja, e bija e Khuvejlidit dhe 

Fatimeja, e bija e Muhamedit.” 

*** 

 

﴿…َّ اَّ لهََُُّّك مه اَّدهخه لهيْهه رِي اَّعه كه ََّّزه ابه دهََّّالِْمْحره اَّوهجه هه ْريهمََُّّيهاَّقهالهَََّّّرِزْقًاَِّعنْده ََّّمه ن 
ه
هِكََّّأ اَّل ذه ََّّهه

ََِِّّعنْدََِِّّمنََُّّْهوهََّّقهالهْتَّ هََّّإِن َََّّّاّلل  نََّّْيهْرُزُقََّّاّلل  اءََُّّمه هشه رْيََِّّي ََّّبِغه اب   ﴾٣١ِحسه

Allahu i Madhëruar thotë: “Sa herë që hynte Zekeria në dhomën 

e saj, gjente pranë saj ushqim dhe e pyeste: ‘O Merjeme! Nga të 

vjen ky ushqim?’ Ajo përgjigjej: ‘Ky është nga Allahu, se Allahu 

e furnizon kë të dojë, pa kufi.’” (Sure “Ali Imran”, ajeti 37.) 

 *- Xhabir ibn Abdullah ka transmetuar se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

kishte disa ditë që nuk kishte ushqim për të ngrënë. Shkoi në 

shtëpitë e grave të tij, por asnjëra prej tyre nuk kishte gjë për të 
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ngrënë. Shkoi tek Fatimeja dhe i tha: “O bija ime, a ke diçka për të 

ngrënë, sepse jam i uritur?” 

 Fatimeja iu përgjigj: “Jo, për Allah, u bëfsha kurban për ty o i 

Dërguari i Allahut, nuk kam asgjë për të ngrënë.” 

 Pasi u largua i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), shërbëtorja e saj i dërgoi dy bukë 

dhe një copë mishi.  

 E dërgoi Hasanin dhe Husejnin për të ftuar të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe ai erdhi. I tregoi një tas të madh të mbushur me mish dhe bukë, 

të cilin e dinte se ishte mirësi nga Allahu i Madhëruar. I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e 

pyeti: “Kush ta ka sjellë këtë?” 

 Fatimeja iu përgjigj: “Është nga Allahu i Madhëruar. Me të 

vërtetë Allahu furnizon pa kufi kë të dojë.” 

 Pasi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) falënderoi Allahun e Lartësuar, tha: 

“Falënderimi i takon atij që të ka bërë të ngjashme me zonjën e Beni 

Israilëve (Merjemen). Atë, kur Allahu i Madhëruar e furnizonte, thoshte: 

‘Është nga Allahu i Madhëruar. Me të vërtetë Allahu furnizon kë të dojë 

pa kufi.” 

 Më pas i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) njoftoi Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) për këtë ngjarje. I Dërguari i Allahut dhe gjithë familja e tij 

hëngrën, derisa u ngopën. 
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 Më vonë Fatimeja tregon se, pasi hëngrën dhe u ngopën, 

ushqimi mbeti po ai që ishte. Ua shpërndau të gjithë fqinjëve. 

Allahu i Madhëruar e bëri mirësi dhe bereqet. 

*** 

 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه ُقلََّّْالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّفه ال نهاَّنهْدعََُّّتهعه بْنهاءه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ َّوه

اءهنها نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ ْلََّّنهبْتهِهلََُّّْثم ََّّوه نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه ذَِّاََّعه  ﴾١٦بِيهَّلَْكه

Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty për 

çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona, gratë tuaja, veten 

tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i godasë 

gënjeshtarët!’” (Sure “Ali Imran”, ajeti 61.) 

 *- Eth Tha'lebij ka thënë: “Kur i Dërguari i Allahut ia lexoi 

këtë ajet delegacionit nga Nexhrani dhe i ftoi ata të dalin dhe të 

luten, që mallkimi i Allahut t’i godasë gënjeshtarët, ata i thanë: ‘Ne 

do të shkojmë sot dhe do ta diskutojmë midis nesh këtë çështje. 

Nesër do të kthehemi te ti.’ 

Të nesërmen, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte marrë Husejnin në krahë, 

Hasanin për dore. Fatimeja vinte pas tij dhe Aliu vinte pas saj. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ecte dhe fliste: ‘Unë i ftova dhe ata më besuan.’ 

 Një prift nga Nexhrani u tha: ‘O bashkësia e krishterë, unë 

po shoh fytyra që, nëse i kërkojnë Allahut të Lartësuar të lëvizë 
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malet nga vendi, i lëviz ato. Mos dilni që të mallkoheni, se do të 

shkatërroheni dhe nuk do të mbetet në faqen e tokës asnjë i 

krishterë, deri në Ditën e Kiametit.’ 

 Ata thanë: ‘O Ebu Kasim, ne e gjykuam, që të mos 

mallkohemi. Ty të lëmë në fenë tënde dhe ne, të qëndrojmë në fenë 

tonë. 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: ‘Nëse nuk dëshironi të dilni, që të mallkohemi, 

atëherë pranoni Islamin dhe të përfitoni atë që përfitojnë myslimanët dhe 

juve t’ju takojë ajo që u takon atyre.’ 

Ata kundërshtuan. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: ‘Unë ju ndaj prej arabëve.’ 

Ata iu përgjigjën: ‘Ne nuk kemi fuqi të përballojmë luftën e 

arabëve, por ne dëshirojmë të bëjmë paqe me ty, që të mos na 

luftosh, të mos na frikësosh dhe të mos na kthesh nga feja jonë. Si 

shpërblim, do të paguajmë dy mijë barrë ushqime. Një mijë në 

muajin Safer dhe një mijë në muajin Rexheb.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) bëri paqe me ta dhe tha: ‘Pasha atë në të cilin është 

shpirti im, dënimi i banorëve të Nexhranit zbriti dhe, nëse ata do të kishin 

dalë, që të mallkoheshin, do të ishin kthyer në majmunë dhe derra dhe 

lugina do të mbushej me zjarr. Banorët e Nexhranit dhe çdo gjë tjetër, edhe 
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zogjtë në pemë, do të shfaroseshin. Pa u plotësuar viti, do të zhdukeshin të 

gjithë të krishterët.’”1 

*** 

 

ْسُكمََّّْإِنَّْ﴿ ْمسه قهََّّقهْرح ََّّيه ََّّدَّْفه وْمهََّّمهس  تِلْكهَََِّّّمثْلُهََُّّقهْرح ََّّالْقه ي امََُّّوه
ه
اَّاْْل اوِلُهه ِِلهََّّانل اِسََّّبهْيهََّّنُده َّْعلهمهَّوه

َُّ ِينهََّّاّلل  ُنواَّاَّل   ﴾٦٢٣...َّآمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Nëse ju ka goditur ndonjë plagë, 

edhe popullin (armik) e kanë goditur të tilla plagë. Ato ditë 

(fitoreje dhe humbje) ne i ndërrojmë midis njerëzve që Allahu t’i 

dallojë besimtarët...” (Sure “Ali Imran”, ajeti 140.) 

 *- Enes ibn Malik ka thënë: “Atë ditë e sollën Ali ibn Ebu 

Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!) te i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai kishte 

shtatëdhjetë e disa plagë të prera të shpatës dhe goditje shigjete. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e vuri dorën sipër tij dhe filloi ta fërkojë. Ato po 

shëroheshin, me lejen e Allahut, sikur nuk ishin.” 

*** 

 

 

                                                            
1 Ahmed bin Hambel e ka transmetuar në librin e tij “El Fadail”: f. 27; El Uahidij 
e ka transmetuar në librin e tij “Esbabu Nuzul”, f. 74; Et Taberanij e ka transmetuar 
në librin e tij “Delailu En Nubuveti”, vëll. 1, f. 197, kreu 21 
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Sure “En Nisa” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  ََّّآمه ُبواَّله ةهََّّتهْقره َله نُْتمََّّْالص 

ه
أ ىَّوه ره ََُّّسَكه ّت  اَّتهْعلهُمواَّحه ََّّتهُقولُونهََّّمه له َُّجُنًباَّوه

َّ بِرِيَّإِل  بِيل َََّّعه ََّّسه ّت  ََُّّكنُْتمََِّّْإَونَََّّّْتهْغتهِسُلواَّحه رْضه وََّّْمه
ه
ََّّأ ه ر َََّّعه

فه وََّّْسه
ه
اءهََّّأ د ََّّجه حه

ه
َِّمنهََّّمَِّْمنْكََُّّأ

ائِِطَّ وََّّْالْغه
ه
ْسُتمََُّّأ مه اءهََّّله ُِدواَّفهلهمََّّْالن ِسه

اءًَََّّته ُمواَّمه تهيهم  عِيًداَّفه ي ًِباَّصه ُحواَّطه َّوهُِكمَّْبِوُجََُّّفهاْمسه
يِْديُكمَّْ

ه
أ هََّّإِن َََّّّوه نهََّّاّلل  اََّكه ُفوًّ ُفوًراَّعه  ﴾٢٣غه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar! Mos u falni 

kur jeni të dehur, prisni të kthjelloheni e të dini se ç’flisni, as kur 

jeni të papastër (xhynyb) – përveçse nëse jeni duke udhëtuar, 

derisa të laheni. Dhe, nëse jeni të sëmurë, ose gjendeni në rrugë, 

ose keni kryer nevojën natyrore, ose keni bërë marrëdhënie me 

gra dhe nuk gjeni ujë, atëherë fërkoni fytyrën dhe duart tuaja me 

dhè të pastër. Allahu, me të vërtetë, është Shlyes dhe Falës i 

gjynaheve.” (Sure “En Nisa”, ajeti 43.) 

*- Ismail ibn Umejetu ka transmetuar nga Husejni, nga Ummu 

Selemetu, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Xhamia është e ndaluar për çdo grua 

që është me hajd (menstruacione) dhe për çdo burrë që është i papastër 

(xhynyb), përveç Muhamedit dhe familjes së tij: Aliut, Fatimes, Hasanit 

dhe Husejnit.” 

*** 
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Sure “El Maide” 

ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهُسوُلََُّّاّلل  ِينهََّّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُقِيُمونهََّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َّوهُهمََّّْالز 
اكُِعونهَّ  ﴾٥٥ره

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”  

(Sure “El Mâide”, ajeti 55.) 

 *- Es Suddij ka transmetuar nga Utbetu ibn Hakim, nga 

Galib ibn Abdullah, nga ibn Abasi se Fjala e Allahut: “Kujdestarët 

dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe 

besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë në 

ruku (të përkulur).”, ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë 

i kënaqur me të!). Ai ishte duke u falur në xhami dhe ishte në ruku, 

kur pranë tij kaloi një lypës. Ai i dha unazën e tij.  

  *- Ubajetu ibn Rabi'ji ka transmetuar: “Abdullah ibn Abasi 

ishte ulur te burimi i Zemzemit. Ndërkohë vjen një burrë me fytyrë 

të mbuluar. Sa u bë gati ibn Abasi të thotë se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë, 

i sapoardhuri thotë: ‘I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë.’  

Ibn Abasi flet: ‘Të betohem në Allah, kush je ti?’ 

 I sapoardhuri, pasi e zbuloi fytyrën, thotë: ‘O ju njerëz, kush 

më njeh mua, më njohu dhe, kush nuk më njeh, ta dijë se unë jam 

Xhundub ibn Xhenadetu El Bedrij Ebu Dherr El Gifarij. E kam 

dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 84 - 

dhe mbi familjen e tij!) me këta dy veshë, ndryshe do të kisha heshtur 

dhe e kam parë me këta të dy sy, ndryshe do të isha i verbër, të 

thotë: ‘Aliu është udhëheqës fisnik dhe shpata kundër jobesimtarëve. Është 

i ndihmuar, kush e ndihmon atë dhe i poshtëruar, kush e poshtëron atë.’ 

 Një ditë, unë po falja namazin e drekës me të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Vjen një lypës dhe lyp në xhaminë e tij. Askush nuk i dha. Lypësi 

ngriti duart e tij drejt qiellit dhe tha: ‘O Allah, dëshmo, se unë lypa 

në xhaminë e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe askush nuk më dha asgjë.’ 

 Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ishte në ruku. Ai tregoi 

gishtin e vogël të dorës së tij të djathtë, ku kishte një unazë, që e 

përdorte për të vulosur. Lypësi e mori unazën nga gishti i tij. E 

gjithë kjo ndodhi para syve të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Pasi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) e përfundoi namazin e tij, ngriti kokën drejt 

qiellit dhe tha: ‘O Zoti im, vëllai im Musai, të kërkoi ty duke thënë: ‘O 

Zoti im, zgjeroma kraharorin, lehtësoma punën dhe zgjidhma 

nyjën e gjuhës, që ata të m’i kuptojnë fjalët! Më jep një ndihmës 

nga familja ime, Harunin, vëllanë tim! Ma rrit fuqinë nëpërmjet 

tij dhe bëma ortak në punën time.’ 

 Mbi të zbrite ajetet kur’anore: ‘Ne do të të forcojmë ty me 

vëllanë tënd dhe të dyve do t’ju japim fuqi.’ 

 O Zoti im, unë jam Muhamedi, i Dërguari Yt dhe i Zgjedhuri Yt! 

O Zoti im, zgjeroma kraharorin, lehtësoma punën, më jep një ndihmës nga 

familja ime, Aliun, vëllanë tim! Ma rrit fuqinë nëpërmjet tij.’ 
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 Ebu Dherri tha: ‘Pasha Allahun, pa e përfunduar fjalën i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), Xhibrili zbriti tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i tha: ‘O Muhamed 

lexo!’ 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pyeti: ‘Çfarë të lexoj?’ 

 Engjëlli Xhibril i tha: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë 

vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin 

dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”1 

*** 

 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
اَّبهل ِغََّّْالر ُسوُلََّّأ نْزِلهََّّمه

ُ
ْكهََّّأ ب ِكهََِّّمنََّّْإِِله همََِّّْإَونَََّّّْره اَّتهْفعهلََّّْل مه ََّّفه ههََُّّبهل ْغته اَله اََّّرِسه َُّوه َّّلل 

ْعِصُمكهَّ  ﴾١١…ََّّانل اِسََِّّمنهََّّيه

Allahu i Madhëruar thotë: “O i Dërguar! Kumto atë që të është 

shpallur nga Zoti yt! Nëse nuk e bën këtë, atëherë nuk e ke 

përcjellë Mesazhin e Tij. Allahu të ruan ty prej njerëzve...” (Sure 

“El Maide”, ajeti 67.) 

 *- Ebu Xhaferr Muhamed ibn Ali ka thënë se kuptimi i 

sifjalisë: “kumto atë që të është shpallur”, ka ardhur për Ali ibn 

Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Kur zbriti ajeti i mësipërm, 

i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

                                                            
1 Këtë e ka ka transmetuar El Hamuvijni në librin e tij “Faraid Es Semitijn”, vëll. 
1, k. 39, Hadithi 162, f. 191, botuar në Bejrut 
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familjen e tij!) e mori për dore Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe 

tha: “Për këdo që unë jam kujdestar (udhëheqës), Aliu është kujdestari 

(udhëheqësi) i tij.” 

  *- Transmetohet nga Adij ibn Thabit, nga El Berr'rrau, i cili 

ka thënë: “Kur erdhëm me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) në Haxhin e Lamtumirës, 

ndodheshim në Gadir Khum. Dëgjuam se të thirrej ezani dhe të falej 

namaz me xhemat. U mblodhëm poshtë dy pemëve. I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e 

mori për dore Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe 

tha: ‘A nuk jam unë më i dashur te besimtarët se vetë vetja e tyre?!’ 

 Të pranishmit u përgjigj: ‘Po, o i Dërguari i Allahut, është e 

vërtetë.’ 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Ky është udhëheqës i atij që unë jam udhëheqës i 

tij. O Zoti im, duaje atë që e do këtë dhe bëhu armik i atij që është armik 

me të.’ 

 Umeri e takoi dhe i tha: ‘Urime o biri i Ebu Talibit. U gdhive 

dhe u ngryse i dashuri i çdo besimtari dhe besimtareje.’” 

  *- Transmetohet nga El Kelbij, që ka transmetuar nga Ebu 

Salih, se ibn Abasi, ka thënë: “Ky ajet: ‘O i Dërguar! Kumto atë që 

të është shpallur nga Zoti yt! Nëse nuk e bën këtë, atëherë nuk e 

ke përcjellë Mesazhin e Tij. Allahu të ruan ty prej njerëzve.’, ka 

zbritur për Aliun (Paqja qoftë mbi të!). I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e mori Aliun për 

dore dhe tha: ‘Ky është kujdestari (udhëheqësi) i atij që unë jam kujdestar 
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(udhëheqës) i tij. O Zoti im, duaje atë që e do këtë dhe bëhu armik i atij që 

armiqësohet me të.’”1 

*** 

 

Sure “El Enfal” 

اْعلهُموا﴿ اَّوه ن مه
ه
نِْمُتمََّّْأ ء ََِّّمنََّّْغه ْ ن َََّّشه

ه
ََِّّفهأ هََُّّّلِل  لِلر ُسولََُُِّّخُسه َِّلِيَّوه ََّّوه ََّّالُْقْربه اِْلهتهامه َّوه

اكِيَِّ سه الْمه ابْنََِّّوه بِيلََِّّوه  ﴾٢٦…َّالس 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ta dini se çfarëdo që të fitoni si plaçkë 

lufte, një e pesta i takon Allahut, të Dërguarit dhe farefisit të tij, 

jetimëve, të varfërve dhe udhëtarit (që ka ngelur në rrugë)...” (Sure 

“El Enfal”, ajeti 41.) 

 *- Ez Zuhrij ka thënë: “Fatimeja dhe Abasi shkoi tek Ebu 

Bekri dhe i kërkuan trashëgiminë nga Fedeku dhe Khajberi. Ebu 

Bekri iu përgjigj: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: ‘Ne, Profetët 

nuk trashëgojmë nga ajo që lëmë sadaka.’” 

 

  *- Minhal ibn Umer ka thanë: “E pyeta Abdullah bin 

Muhamed ibn Ali dhe Ali ibn Husejnin mbi një të pestën (el 

khumsu) dhe më thanë: ‘Ajo është për ne.’ 

                                                            
1 Ibn Asakir e ka transmetuar në librin e tij “Tarijkhu Dimashk”, vëll. 2, f. 85, 
hadithi 588, botimi i dytë 
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E pyeta Aliun, se Allahu i Madhëruar thotë: “...jetimëve, të 

varfërve dhe udhëtarit (që ka ngelur në rrugë).”. 

Aliu u përgjigj: “Jetimët, të varfrit dhe udhëtarët tanë.” 

*** 

 

Sure “Et Teube” 

اءهة َّ﴿ ََِِّّمنهََّّبهره رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ِينهََّّإِله ْدُتمََّّْاَّل  هه  ﴾٦الُْمْْشِكِيهََِّّمنهَََّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij janë 

larg idhujtarëve, me të cilët ju bëtë marrëveshje (përshkak të 

idhujtarisë dhe shkeljes së marrëveshjes nga ana e idhujtarëve).” 

(Sure “Et Teube”, ajeti 1.) 

 *- Muhamed ibn Is’hak, Muxhahidi dhe të tjerë kanë thënë 

se në vitin e nëntë të hixhretit, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dëshironte të shkonte në 

Haxh, por e ndryshoi mendimin, duke thënë: “Nuk dua të jem me 

jobesimtarët, të cilët e bëjnë tauafin të zhveshur. Nuk dua të shkoj në 

Haxh, sepse ata janë aty.” 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dërgoi Ebu Bekrin si udhëheqës të sezonit të 

Haxhit. Me të, ai dërgoi edhe dyzet ajete nga surja “Et Teube”, që 

t’ua lexonte njerëzve gjatë sezonit të Haxhit. 

 Pasi u nis Ebu Bekri, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) thirri Aliun dhe i tha: “Do 
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të nisesh me këto ajet të sures ‘Et Teube’ dhe do t’u flasësh njerëzve, kur 

të mblidhen rreth teje.” 

 Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) u nis dhe kishte hipur në 

devenë e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). E takoi Ebu Bekrin në vendin e quajtur Dhi 

Halife dhe e mori prej tij drejtim e Haxhit.  

 Ebu Bekri u kthye tek i Dërguari i Allahut dhe i tha: “O i 

Dërguari i Allahut, t’u bëfshin kurban nëna dhe babai im, a ka 

zbritur diçka për mua, që më ktheve?” 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: “Jo, por nuk mund të kumtojë askush tjetër nga 

unë përveç meje ose një burrë prej meje.”1 

*** 

 

ابُِقونهَّ﴿ الس  لُونهََّّوه و 
ه
اِجرِينهََِّّمنهََّّاْْل ارََِّّالُْمهه نْصه

ه
اْْل  ﴾٦٣٣…َّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Sa u përket besimtarëve të parë, prej 

muhaxhirëve dhe ensarëve...” ( Sure “Et Teube”, ajeti 100.) 

 *- Ibn Abas, Xhabir, Zejd ibn Erkam, Muhamed ibn 

Mudekir, Rebiatu Err Rraji, Ebu Hazim El Medenij kanë 

transmetuar se mashkulli i parë që ka besuar të Dërguarin e Allahut 

                                                            
1 Ky tregim është transmetuar nga El Hasekanij në transmetime të shumta dhe 
me shprehje të ndryshme në më shumë se njëzet hadithe. Nga hadithi 308 deri te 
hadithi 327, në librin e tij “Shauahid Et Tenzijl” 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 90 - 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe është 

falur me të, është Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!). 

 Kulejbi ka thënë: Kur Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e 

pranoi Islamin, ishte në moshën nëntë vjeçare. 

Muxhahidi dhe Ibn Is’haku kanë thënë se Aliu e pranoi Islamin 

në moshën dhjetë vjeçare. 

Transmetohet se Ebu Talibi i ka thënë Aliut (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!): “O biri im, çfarë është kjo që po shoh të veprosh?” 

Aliu iu përgjigj: “O babai im, i kam besuar Allahut dhe të Dërguarit 

të Tij, i kam besuar asaj që ka zbritur nga Allahu dhe i jam falur Allahut 

me të Dërguarin e Tij.” 

Ebu Talibi i tha: “Mos iu ndaj Muhamedit, sepse ai nuk thërret 

vetëm se për të mirë.” 

Abdullah ibn Musa ka transmetuar nga El A'la ibn Minhal ibn 

Umer, se Abas ibn Abdullah ka thënë: “E kam dëgjuar Aliun të 

thotë: ‘Unë jam rob i Allahut, vëlla i të Dërguarit të Tij. Unë jam i sinqerti 

më i madh. Çdokush që e thotë pas meje, është gënjeshtar, shpifës. Unë jam 

falur shtatë vjet para se njerëzit të faleshin.’” 

*** 
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اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  هََّّات ُقواَّآمه ُكونُواَّاّلل  عهََّّوه ادِقِيهََّّمه  ﴾٦٦١الص 

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar! Frikësojuni 

Allahut dhe bëhuni me të vërtetët (në fjalë dhe në vepra).” ( Sure 

“Et Teube”, 119.) 

 *- Na ka treguar Abdullah ibn Muhamed ibn Abdullah, se i 

ka treguar El Kelbij, i cili ka transmetuar nga Ebu Salih, nga ibn 

Abasi, i cili për ajetin: “O ju që keni besuar! Frikësojuni Allahut 

dhe bëhuni me të vërtetët (në fjalë dhe në vepra).”, ka thënë: Fjala 

“të vërtetët”, përfshin Ali ibn Ebu Talibin dhe shokët e tij. 

  *- Më ka treguar Abdullahu, se i ka treguar Muhamed bin 

Othmani, atë që i ka treguar Mufadal ibn Salih, nga Xhabir, se Ebu 

Xhaferri, ka thënë se ajeti: “Bëhuni me të vërtetët (në fjalë dhe në 

vepra).”, ka kuptimin: Bëhuni me Muhamedin dhe me familjen e 

Muhamedit.1 

*** 

 

Sure “Hud” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ َََّّكه ه ََِِّّمنََّّْبهي ِنهة َََّّعه ب  يهتْلُوهََُّّهَِّره اهِد ََّّوه  ﴾٦١…َِّمنْهََُّّشه

Allahu i Madhëruar thotë: “Po kush është në Rrugë të Drejtë e më 

të qartë se ai i cili është drejtuar nga Zoti i tij dhe e lexon atë 

(Kur'anin) një dëshmitarë prej tij?...” (Sure “Hud”, ajeti 17.) 

                                                            
1 Transmetohet nga El Hasekani në “Shauahid”, hadithi 353; Es Sejid Hashim El 
Bahranij në “Gajetul Meram”, f. 375, kreu 77. 
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 *- Na ka treguar Abdullah El Kariu, se i ka treguar El Kadi 

Ebu Husejn El Nesijbij, atë që i ka treguar Hasan ibn Hasan, nga 

Habbani, nga El Kelbij, nga Ebu Salih, se ibn Abasi e ka komentuar 

kështu Fjalën e Allahut të Madhëruar: “Po kush është në Rrugë të 

Drejtë e më të qartë se ai i cili është drejtuar nga Zoti i tij dhe e 

lexon atë (Kur'anin) një dëshmitarë prej tij?...”, ai është i Dërguari 

i Allahut, ndërsa: “e lexon atë (Kur'anin) një dëshmitarë prej tij...”, 

është Aliu.1 

 *- Na ka treguar Ebu El Xharud, se i ka treguar Habijb ibn 

Jesari, se Zadhani ka dëgjuar Aliun të thotë: “Betohem në ata që e 

shpërthen farën e bimës dhe e ka krijuar njeriun, se, nëse unë e ndaj 

jastëkun tim dhe ulem mbi të, do t’ju tregoja banorëve të Teuratit, 

Teuratin e tyre; banorëve të Inxhilit, Inxhilin e tyre; banorëve të Zeburit, 

Zeburin e tyre; banorëve të Furkanit, Furkanin e tyre. Betohem në ata që 

e shpërthen farën e bimës dhe e ka krijuar njeriun, kushdo prej burrave të 

kurejshëve që kryen një vepër, unë e di më së miri se ku e çon ajo vepër, në 

Xhenet apo në zjarr.” 

 U ngrit një burrë dhe i tha: “Cili është argumenti yt, për këtë 

që ka zbritur, o Prijësi i besimtarëve?” 

 Imam Aliu tha: “Ajo është Fjala e Allahut: ‘Po kush është në 

Rrugë të Drejtë e më të qartë se ai i cili është drejtuar nga Zoti i 

tij dhe e lexon atë (Kur'anin) një dëshmitarë prej tij?...”. I Dërguari 

i Allahut është argumenti nga Zoti i tij dhe unë jam dëshmitari i tij.”2 

*** 

                                                            
1 Ibn Asakir ka transmetuar në “Tarijkhu Dimashk”, vëll. 2, hadithi 928. Biografia 
e Prijësit të besimtarëve, f. 420. 
2 El Hamuejni ka transmetuar në “Faraidu Simtejn”, vëll. 1, kreu 63, f. 238. 
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Sure “Err Rra'd” 

ِفَّ﴿ رِْضََّّوه
ه
ع ََّّاْْل ات ََّّقِطه اوِره ن ات ََُّّمتهجه ََِّّمنََّّْوهجه ْعنهاب 

ه
ْرع ََّّأ زه ِيل ََّّوه َنه  ﴾٢…َِّصنْوهان ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Në Tokë ka vise që janë të lidhura 

njëri me tjetrin, ka kopshte të mbjella me hardhi, ka ara dhe 

palma me një pip ose shumë pipa...” (Sure “Err Rra'd”, ajeti 4.) 

Abdullah bin Muhamed ibn Akijl ka dëgjuar nga Xhabiri se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i ka thënë Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të!): “Njerëzit 

janë nga pemë të ndryshme, ndërsa Unë dhe ti jemi nga e njëjta pemë.”1 

*** 

اََّّ...﴿ ََّّإِن مه نْته
ه
لُِك َََُِّّّمنِْذر ََّّأ اد ََّّقهْوم ََّّوه  ﴾١هه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Në të vërtetë, ti je vetëm 

paralajmërues. E, për çdo popull ka udhërrëfyes.” (Sure “Err 

Rra'd”, ajeti 7.) 

*- Said ibn Xhubejr ka transmetuar nga ibn Abasi se, kur zbriti 

ky ajet, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) vuri dorën mbi gjoksin e tij dhe tha: “Unë jam 

paralajmërues.” 

                                                            
1 El Hasekani ka transmetuar në “Shauahidu Et Tenzijl”, vëll. 395. Ibn Asakir ka 
transmetuar në “Tarijkhu Dimashk”, vëll. 1, hadithi 177, f. 177, botimi i dytë. 
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Më pas e vuri dorën mbi supin e Aliut dhe tha: “Ti je 

udhërrëfyesi o Ali, prej teje do të udhëzohen të gjithë të udhëzuarit pas 

meje.”1 

*- Transmetohet nga Sufjan Eth Theurij, nga Ebu Is’haku, nga 

Zejd ibn Jetbeu, nga Hudhejfe, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Unë e kam 

caktuar Aliun si udhërrëfyes dhe udhëzues.” 

*** 

 

ِينهَّ﴿ ُنواَّاَّل  ِملُواَّآمه اِْلهاتََِّّوهعه ََّّالص  هُهمََُّّْطوبه ََّّوهُحْسنََُّّل آب   ﴾٤١مه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Për ata që besojnë dhe bëjnë 

vepra të mira ka çdo mirësi dhe vendbanim të mrekullueshëm.” 

(Sure “Err Rra'd”, ajeti 29.) 

 Transmetohet nga Ebu Xhaferr: “I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) u pyet mbi Fjalën 

e Allahut të Madhëruar: “Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të 

mira ka çdo mirësi dhe vendbanim të mrekullueshëm.” 

 Ai u përgjigj: “Mirësi është për pemën që i ka rrënjët në shtëpinë 

time dhe degët e saj shtrihen mbi banorët e Xhenetit.” 

 Më vonë u pyet për herë të dytë dhe ai u përgjigj: “Pema është 

në Xhenet, rrënjët janë në shtëpinë e Aliut dhe degët e saj shtrihen mbi 

banorët e Xhenetit.” 

                                                            
1 Ibn Haxher El Askalanij ka transmetuar në “Lisanul Mijzan”, vëll. 2, f. 99 
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 U pyet përsëri: “O i Dërguari i Allahut, të pyetëm mbi ajetin 

dhe ti u përgjigje se është pemë në Xhenet, që rrënjët i ka në 

shtëpinë time dhe degët e saj shtrihen mbi banorët e Xhenetit. Më 

pas të pyetëm sërish dhe ti u përgjigje se është pemë në Xhenet, 

rrënjët i ka në shtëpinë e Aliut dhe degët e saj shtrihen mbi banorët 

e Xhenetit.” 

 I Dërguari i Allahut u përgjigj: “Shtëpia ime dhe shtëpia e Aliut 

janë dreka e njëjtë në të njëjtin vend.”1 

*** 

نََّّْ...﴿ هََُّّوهمه  ﴾٢٣الِْكتهاِبََِّّعلْمََُِّّعنْده

Allahu i Madhëruar thotë: “... dhe ata që kanë dijeni për Librin.” 

(Sure “Err Rra'd”, ajeti 43.) 

 *- Abdullah ibn Ata'u ka thënë: “Isha ulur me Ebu Xhaferrin 

në xhami dhe në një qoshe tjetër të saj pashë të ulur Abdullah ibn 

Selamin. E pyeta Ebu Xhaferrin: ‘Pretenduan se ai që ka dijeni mbi 

Librin, është Abdullah ibn Selami?’ 

 M’u përgjigj: “Ai që ka dijeni mbi Librin, është Ali ibn Ebu Talibi 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!).”2 

                                                            
1 Ibn El Batrijk ka transmetuar në “Khasaisul Uahjil Mubijn”, f. 209, kreu 3, botimi 
i dytë; Et Tabrasij ka transmetuar në tefsirin e tij “Mexhmaul Bejan”, në komentin 
e këtij ajeti. El Irbilij në “Keshful Gumme”, vëll. 1, f. 323. 
2 Ibn El Megazilij ka transmetuar në librin e tij “Menakib”, hadithi 258, f. 313. 
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  *- Transmetohet nga Ebu Umer Zadhani, se ibn Hanefi, për 

Fjalën e Allahut: “... dhe ata që kanë dijeni për Librin.”, ka thënë: 

“Ai është Ali ibn Ebu Talibi.”1 

*** 

 

Sure “Merjem” 

ِينهََّّإِن َّ﴿ ُنواَّاَّل  ِملُواَّآمه اِْلهاتََِّّوهعه ُلََّّالص  يهْجعه هُهمََُّّسه اَّالر ْْحهنََُّّل  ﴾١١ُودًّ

Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, atyre që besojnë dhe 

bëjnë vepra të mira, i Gjithëmëshirshmi do t’u dhurojë dashuri.” 

(Sure “Merjem”, ajeti 96.) 

Transmetohet nga El Berrrra'e ibn Azeb se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë 

Ali ibn Ebu Talibit: “O Ali, thuaj: ‘O Zot! Më bëj mua besnik te Ti dhe 

më bëj të dashur në gjokset e besimtarëve.” E Allahu i Madhëruar zbriti 

ajetin: “Në të vërtetë, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i 

Gjithëmëshirshmi do t’u dhurojë dashuri.”2 

*** 

 

 

                                                            
1 Ebu Naim El Asfahanij ka transmetuar në “En Nurul Mushteil fi ma unzile minel  
Kur’ani fi Ali”, kreu 19, f. 152 
2 Këtë hadith e ka përcjellë El Hameuijni: vëll. 1, kreu 14, f. 8. 
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Sure “Ta Ha” 

 ﴾٦طه﴿

Allahu i Madhëruar thotë: “Ta, Ha.”  (Sure “Ta Ha”, ajeti 1.) 

 Xhaferr ibn Muhamed Es Sadik (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

ka thënë: “Fjala e Allahut: “Ta, Ha”, do të thotë: Pastërtia e Ehli 

Bejtit të Muhamedit. Më pas lexoi Fjalën e Allahut të Madhëruar: 

“O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej 

jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.” 

*** 

 

Sure “En Nur” 

ََِّّفَّ﴿ ذِنهََُّّبُيوت 
ه
ََُّّأ نََّّْاّلل 

ه
عهََّّأ رهََّّتُْرفه ُيْذكه اَّوه  ﴾٣١...َّاْسُمهََُّّفِيهه

Allahu i Madhëruar thotë: “Në shtëpitë që Allahu ka 

urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty Emri i Tij...” (Sure “En 

Nur”, ajeti 36.) 

Një burrë u ngrit e pyeti të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Cilat janë ato shtëpi, o i 

Dërguari i Allahut?” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Ato janë shtëpitë e Profetëve.” 
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Ebu Bekri u ngrit dhe pyeti: “O Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), a është edhe kjo 

shtëpi nga ato shtëpi?” (kishte për qëllim shtëpinë e Aliut dhe të 

Fatimes) 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Po, ajo është prej më të mirave.” 

*** 

 

Sure “El Furkan” 

ِياَّوهُهوهَّ﴿ لهقهَََّّّل  اءََِِّّمنهََّّخه اَّالْمه ً هْشه لههََُّّب عه ًباَّفهجه هسه  ﴾٥٢…ََّّوهِصْهًراَّن

Allahu i Madhëruar thotë: “Është Ai që ka krijuar prej ujit 

njeriun, e ka vënë në lidhje me fis nga gjaku dhe nga martesa...” 

(Sure “El Furkan”, ajeti 54) 

Ka thënë (Eth Tha'lebij): Ky ajet ka zbritur për të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe për Ali ibn Ebu Talibin. Aliu u martua me Fatimen, duke qenë 

djali i xhaxhait i të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Pra, duke u martuar me vajzën e 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) kishte edhe lidhje 

gjaku, edhe lidhje martese. 

*** 
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Sure “Esh Shuara” 

نِْذرَّْ﴿
ه
أ تهكهََّّوه ِشريه بِيهََّّعه قْره

ه
 ﴾٤٦٢اْْل

Allahu i Madhëruar thotë: “Paralajmëroje farefisin tënd më të 

afërm.” (Sure “Esh Shuara”, ajeti 214) 

Transmetohet nga Ebu Is’haku, i cili transmeton nga El 

Berr'rrau se ka thënë: “Kur zbriti ajeti: ‘Paralajmëroje farefisin 

tënd më të afërm.’, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ftoi të gjithë burrat e fisit Beni 

Abdul Mutalib. Atë ditë ishin dyzet burra. Kishte prej tyre të 

moshuar dhe të rinj. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) urdhëroi Aliun (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), që të përgatiste një kofshë deleje. Pasi Aliu e 

përgatiti, ia ofroi të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili, pasi kafshoi pak prej saj, tha: 

“Uluni me Emrin e Allahut.” 

Njerëzit u ulën, dhjetë e nga dhjetë. Hëngrën, derisa u ngopën. 

Më pas i tha Aliut t’u ofronte qumësht. Pasi i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) piu një 

gllënjkë, u tha atyre: “Pini, me Emrin e Allahut.” 

Të gjithë pinë, derisa u ngopën. Menjëherë pas kësaj, foli Ebu 

Lehebi: “Ky burrë ju ka bërë magji.” 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) heshti dhe nuk foli atë natë. 

 Ditën e dytë i ftoi sërish dhe u ofroi të njëjtin ushqim dhe 

pije. Pas kësaj, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 
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mbi të dhe mbi familjen e tij!) i paralajmëroi: “O Beni Abdul Mutalib, 

unë jam për ju paralajmërues nga Allahu i Lartësuar dhe përgëzues mbi 

atë që askush nuk ka ardhur si ajo. Ju kam ardhur me dynjanë dhe 

Ahiretin. Pranojeni Islamin, m’u bindni mua, që të udhëzoheni. Kush do 

të bëhet vëllai im dhe do të më mbështesë, do të jetë udhëheqësi, amaneti 

dhe pasuesi im për njerëzit e mi dhe për fenë time.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e përsëriti tri herë këtë fjali. Askush nuk foli. Gjatë 

kohës që të gjithë po heshtnin, Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Unë.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Ti.” 

Njerëzit u ngritën dhe filluan t’i thonë Ebu Talibit: “Bindu djalit 

tënd, sepse është bërë udhëheqës përmbi ty.”  

*** 

 

Sure “En Neml” 

اَّيهاَّ...﴿ هه يُّ
ه
نِْطقهََُّّعل ِْمنهاَّانل اُسََّّأ رْيََِّّمه  ﴾٦١...َّالط 

Allahu i Madhëruar thotë: “...O populli im! Neve na është 

mësuar gjuha e shpendëve...” (Sure “En Neml”, ajeti 16.) 

Transmetohet nga Xhaferr ibn Muhamed Es Sadik, nga babai i 

tij, nga gjyshi i tij, se Hasan ibn Aliu ka thënë: “Lauresha (zogu) filloi 

të këndonte, duke thënë: ‘O Zoti im, mallkoje këdo që urren familjen e 

Muhamedit.” 
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*** 

نَّْ﴿ اءهََّّمه نهةََِّّجه رْي ََّّفهلههََُّّبِاْْلهسه اَّخه ع ََِّّمنََّّْوهُهمََِّّْمنْهه ئِذ ََّّفهزه  ﴾٢١آِمُنونهََّّيهوْمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që kanë bërë vepra të mira, do të 

kenë shpërblim më të mirë.” (Sure “En Neml”, ajeti 89.) 

Transmetohet nga Ebu Davud El Sebi'j, se Ebu Abdullah El 

Xhedeli ka thënë: “Hyra tek Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!).  

Ai më tha: ‘O Abdullah, a dëshiron të të tregoj për një të mirë, të 

cilën kush e vepron atë, Allahu e fut në Xhenet?” 

Iu përgjigja: “Po.” 

Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tha: “Vepra e mirë 

është dashuria jonë, kurse vepra e keqe është të na urresh ne.” 

*** 

Sure “El Ahzab” 

اََّّ…﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ُكمََّّْاْْلهيِْتََّّأ ِره ه  ُيطه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.” (Sure “El Ahzab”, ajeti 33.) 

*- Na ka treguar Bikr ibn Jahja ibn Rejan El Askari, i cili ka 

transmetuar nga El A'mash, nga Atijetu, nga Ebu Said El Khuderij 

se i Dërguari Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 
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familjen e tij!) ka thënë: “Ky ajet ka zbritur për pesë persona: për mua, 

për Aliun, për Hasanin, për Husejnin dhe për Fatimen.” Pastaj lexoi 

Fjalën e Allahut: “O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që 

ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.”1 

 * - Na kanë treguar atë që kanë dëgjuar nga Ummu Selemetu: 

“I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ishte në shtëpinë e saj, kur Fatimeja  erdhi me një enë 

me ushqim  dhe hyri brenda.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘Më thirr bashkëshortin dhe dy djemtë e tu.’ 

Erdhi Aliu, Hasani dhe Husejni dhe hynë në shtëpinë time. 

Filluan të hanin nga ushqimi që kishte përgatitur Fatimeja . Ishin 

ulur mbi një veshje të prodhuar në Khajber.  

Isha duke u falur në dhomë, kur Allahu i Madhëruar zbriti 

ajetin: “O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë 

prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.” 

E pyeta të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘Po unë, o i Dërguari i Allahut, a jam 

me ju?’ 

M’u përgjigj: ‘Ti je në mirësi. Ti je në mirësi.’”2 

 

                                                            
1 El Hejthemi ka transmetuar në “Mexhmea El Zeuaid”, kreu “Virtytet e Ehli Bejtit, 
vëll. 9, f. 167. El Uahidij ka transmetuar në librin e tij “Esbab El Nuzul”, f.267 
2 Ahmed ibn Hanbeli ka transmetuar në librin e tij “El Fadail”, Hadithi 11, f. 79, 
botimi i parë. Po ashtu ehe në “El Musned Ahmed ibn Hanbel”, vëll. 6, f. 292 
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*- Transmetohet nga El Auam ibn Hausheb, se ka thënë: Më ka 

thënë djali i xhaxhait tim, nga Beni Harith ibn Tejimullahi, i cili 

thirrej Mexhma: “Hyra me nënën time tek Aisheja. Nëna ime e pyeti 

atë: ‘A e pe se çfarë ndodhi me daljen tënde në betejën e devesë?’ 

Aisheja u përgjigj: ‘Ai ishte caktim i Allahut të Lartësuar.’ 

Nëna ime e pyeti për Aliun. Aisheja iu përgjigj. ‘Po më pyet për 

njeriun më të dashur tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe për bashkëshortin e 

personit më të dashur të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!)?! E kam parë të Dërguarin 

e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

të mbështjellë Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin me një rrobë 

dhe të thotë: ‘Këta janë familja ime dhe të dashurit e mi. E lus Allahun, 

që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’ 

Unë e pyeta të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘O i Dërguari i Allahut, po unë a 

jam prej familjes tënde?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Jo, ti je në mirësi.’”1 

*- Transmetohet nga Abdullah ibn Xhaferr Et Tajjar, se babai 

i tij ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur e pa mëshirën duke zbritur nga 

qielli, tha: ‘Kush lutet?’  

                                                            
1 Ibn Asakir ka transmetuar në “Tarijh Dimashk”, vëll. 2, hadithi 650, f. 163, botimi 
i dytë. 
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Këtë pyetje e përsëriti dy herë. 

Zejnebja tha: ‘Unë, o i Dërguari i Allahut.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Më thirr këtu Aliun, Fatimen, Hasanin dhe 

Husejnin.’ 

Zejnebja tha: ‘E vendosi Hasanin në krahun e djathtë, 

Husejnin në krahun e majtë, ndërsa Aliun dhe Fatimen i vendosi 

përballë. Më pas i mbuloi me një rrobë të prodhuar në Hajber dhe 

tha: ‘O Allah, çdo Profet ka familjen e tij dhe këta janë familja ime.’ 

Allahu i Madhëruar zbriti ajetin: “O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.” 

Zejnebja i tha: ‘O i Dërguari i Allahut, a nuk jam edhe unë 

me ju?’ 

I Dërguari i Allahut iu përgjigj: ‘Qëndro në vendin tënd, ti je në 

mirësi, me lejen e Allahut të Madhëruar.’”1 

*- Trasmetohet nga El Euzaij, nga Shedad Ebu Amari se ka 

thënë: “Shkova tek Uathiletu ibn El Eska'u. Aty ishin disa njerëz. E 

përmendën Aliun. Ata e shanë, e shava edhe unë bashkë me ta. Pasi 

ata u ngritën dhe ikën, më pyeti Uathiletu ibn El Eska'u: ‘E shave 

atë burrë?’ 

                                                            
1 Ibn El Megazilij ka transmetuar në librin e tij “Menakib”, f. 305, hadithi 350. El 
Hejthemij ka transmetuar në librin e tij “Mexhmau Ez Zeuaid”, vëll. 9, f. 167. 
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Iu përgjigja: ‘Të gjithë po e shanin dhe unë iu bashkova 

atyre. E shava bashkë me ta.’ 

Uathiletu ibn El Eska'u më tha: ‘A dëshiron të të tregoj se 

çfarë kam dëgjuar nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!)?’ 

Po, - i thashë. 

Uathiletu ibn El Eska'u filloi të tregojë: ‘Shkova te Fatimeja , 

për ta pyetur për Aliun. Ajo më tha se Aliu ishte nisur për te i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). U ula, derisa erdhi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Me të ishte Aliu, 

Hasani dhe Husejni, të cilët i kishte kapur për dore dhe u fut 

brenda. Aliun dhe Fatimen i uli përballë, ndërsa Hasanin dhe 

Husejnin i uli në prehër. I mblodhi me rrobën e tij që kishte dhe 

lexoi ajetin: ‘O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta 

largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’. Më 

pas tha: ‘O Allah, këta janë familja ime dhe familja ime ka më shumë të 

drejta.’”1 

*- Transmetohet nga Zejd ibn Erkam se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Kijeni frikë Allahun në familjen time, kijeni frikë Allahun në familjen 

time.” 

*- Transmetohet nga Nefi'u Ebu Daud, i cili transmeton nga 

Ebu El Hamra, i cili ka thënë: “Qëndrova në Medine nëntë muaj 

                                                            
1 Ibn Hanbeli ka transmetuar në “Musnedin” e tij, vëll. 4, f. 107, si dhe është 
transmetuar në “El Fadailu”, Hadithi 102, f. 66, Botimi i parë. 
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dhe kaluan sikur një ditë e vetme. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) vinte çdo mëngjes 

në derën e Aliut dhe të Fatimes dhe thoshte: ‘Namazi, namazi. O 

Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush 

papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’”1 

*** 

 

هََّّإِن َّ﴿ تههََُّّاّلل  ئِكه َله مه لُّونهََّّوه ََّّيُصه ه اَّيهاََّّانل ِب َََِّّعه هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  لُّواَّآمه لهيْهََِّّصه ل ُِمواَّعه هََّّوهسه  ﴾٥١ْسلِيًمات

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për 

të dhe përshëndeteni me ‘selam!’.” (Sure “El Ahzab”, ajeti 56.) 

*- Na ka treguar Aburrahman ibn Ebu Lejla, se i ka treguar 

Keab bin Uxhretu: “Kur zbriti ajeti: ‘Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për 

të dhe përshëndeteni me ‘selam!’.”, e pyeta të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘O i 

Dërguari i Allahut, ne e kemi mësuar selamin mbi ty, por si është 

salavati mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Thuaj: ‘All’llahumme sal'li ala Muhammedin ue 

ala ali Muhammed, kema salejte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahim, inneke 

hamijdun mexhijd. All’llahumme barik ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime inneke 

hamijdun mexhijd.’ -  ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

                                                            
1 El Dhehebi ka transmetuar në “Mijzanul I'atidali”, vëll. 2, f. 381. 
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ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’” 

*- Ibn Mes'ud El Ensarij ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) erdhi dhe ne 

ishim ulur te Sad ibn Ubade. Beshir ibn Sa'd e pyeti: ‘O i Dërguari i 

Allahut, Allahu i Madhëruar na ka urdhëruar të dërgojmë salavate 

mbi ty, por si është salavati mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut heshti, aq sa ne menduam se do të ishte 

më mirë që të mos e kishte pyetur. 

I Dërguari i Allahut tha: “Thuaj: ‘All’llahumme sal'li ala 

Muhammedin ue ala ali Muhammed, kema salejte ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid. Allahume barik ala Muhamedin ue ala 

ali Muhamed, kema barekte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime fil alemijne 

inneke hamijdun mexhijd.’ –  ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e 

tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar’. Ndërsa 

selami është ashtu si e keni mësuar.” 

*** 

ِينهََّّإِن َّ﴿ هََّّيُْؤُذونهََّّاَّل  ََُّّاّلل  رهُسوله نهُهمََُّّوه ََُّّلهعه ْنيهاَِّفََّّاّلل  ةََِّّادلُّ اْْلِخره د ََّّوه عه
ه
أ هُهمََّّْوه ابًاَّل ذه ٥١َُّمِهيًناَّعه

ِينهَّ اَّل  الُْمْؤِمنهاتََِّّالُْمْؤِمنِيهََّّْؤُذونهَّيََُّّوه رْيََِّّوه اَّبِغه ُبواَّمه  ﴾٥٢…َّاْكتهسه



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 108 - 

Allahu i Madhëruar thotë: “Pa dyshim, ata që fyejnë 

Allahun dhe të Dërguarin e Tij, Allahu i mallkon në këtë botë 

dhe në Tjetrën. Ai ka përgatitur për ta ndëshkim poshtërues. Ata 

që i lëndojnë besimtarët dhe besimtaret, duke i akuzuar për diçka 

që nuk e kanë bërë...” (Sure “El Ahzab”, ajetet 57-58.) 

*- Mukatil ka thënë se ky ajet ka zbritur për Ali ibn Ebi 

Talibin, sepse shumë njerëz hipokritë e lëndonin dhe e akuzonin 

atë...1 

*** 

 

Sure “Jasin” 

َّاْْلهن ةهََّّاْدُخلََِّّقِيلهَّ﴿ ََّّيهاَّقهالهََّّ ْته ْعلهُمونهََّّقهْوِمََِّّله ا٤١َّيه رهََّّبِمه فه ََِّّلََّّغه ِ ب  لهِنََّّره عه َِّمنهََّّوهجه
 ﴾٤١الُْمْكرهِميهَّ

Allahu i Madhëruar thotë: “Ju tha: ‘Hyr në Xhenet!’ Ai tha: 

‘Ah, sikur ta dinte populli im, se si më fali Zoti im dhe më bëri të 

nderuar.’” ( Sure “Jasin”, ajetet 26-27.) 

*- Transmetohet nga Abdurrahman ibn Ebu Lejla se babai i 

tij ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: ‘Tre janë të parët e popujve. Ata kurrë 

nuk e kanë mohuar Allahun: Ali ibn Ebu Talibi, shoku i Jasinit dhe 

besimtari i familjes së Faraonit. Ata janë të sinqertët: Habijbu En 

                                                            
1 El Uahidij ka transmetuar në “Esbab En Nuzul”, f. 273. 
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Nexhxhar, besimtari i Jasinit; Hazbijli, besimtari familjes se Faraonit dhe 

Ali ibn Ebu Talibi, i cili është më i miri i tyre.’”1 

*** 

 

Sure “Es Saffat” 

م َّ﴿ َله ََّّسه ه  ﴾٦٣٣يهاِسيهََّّإِْلَََّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Paqja qoftë mbi Iljasin!” (Sure 

“Es Safat”, ajeti 130.) 

*- Kush e lexon ále Jasijnin me zgjatje ai ka për qëllim ále 

Muhamedin (familjen e Muhamedit).2 

*** 

 

Sure “Gafir” 

ِينهَّا﴿ ِْملُونهَََّّّل  َََّّيه نََّّْالْعهرْشه ََُّّوهمه ْوله ب ُِحونهََّّحه ب ِِهمََِِّّْبهْمدََِّّيُسه ُيْؤِمُنونهََّّره  ﴾١...َّبِهََِّّوه

                                                            
1 Ibn Asakir ka transmetuar në “Tarijh Dimeshk”, vëll. 2, Hadithi 813, f. 282. 
2 Kanë qenë të shumta transmetimet që tregojnë qëllimin e përdorimit të fjalës 
“Âle Jasijn”, në këtë ajet fisnik, familjen e Profetit Muhamed. Haskanij, këtë 
kuptim, të këtij hadithi, e ka transmetuar shtatë herë, duke filluar nga hadithi 791 
deri te hadithi 797. El Irbijli e ka transmetuar me titull “Çfarë ka zbritur në 
çështjen e Aliut?”, në librin “Keshful Gametu”, vëll.1, f. 324. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “Ata (engjëj), që e mbajnë Fronin 

dhe ata që janë rreth tij, e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim 

dhe i besojnë atij...” (Sure “Gafir”, ajeti 7.) 

*- Said ibn Xhubejr ka transmetuar se Ebu El Hamrau, 

shërbyesi i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: “Natën e 

Israsë pashë të shkruar në krahun e djathtë të Arshit: ‘Nuk ka Zot tjetër 

përveç Allahut dhe Muhamedi është i Dërguar i Tij. E kam bërë Aliun 

mbështetës dhe ndihmës të tij.’”1 

*- Said ibn Xhubejr ka transmetuar nga Ebu El Hamrau, 

shërbyesi i të Dërguarit të Allahut: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: ‘Hasani 

dhe Husejni qëndrojnë tek Arshi dhe nuk janë të varur në të.’” 

*** 

 

Sure “Esh Shura” 

ََّّقُلَََّّّْ…﴿ ََّّله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّلُُكمَّْأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣…ََّّالُْقْربه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej 

jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për 

të afërmit...” ( Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

*- Said ibn Xhubejr ka transmetuar nga ibn Abasi: Pasi zbriti 

ajeti kur’anor: “...Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë 

                                                            
1 El Mutekij El Hindij ka transmetuar në librin “Kenzul Ummal”, vëll. 6, f. 158. 
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shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për të 

afërmit...”, e pyetën të Dërguarin e Allahut: ‘O i Dërguari i Allahut, 

kush janë të afërmit e tu për të cilët ne jemi të detyruar t’i 

respektojmë?’ 

I Dërguari i Allahut tha: “Aliu, Fatimeja  dhe dy djemtë e tyre.”1 

*- Amru ibn Musa ka transmetuar nga Zejd ibn Ali ibn 

Husejn, nga babai i tij, nga gjyshi i tij, Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë 

mbi të!): “U ankova tek i Dërguari i Allahut mbi xhelozinë që kishin 

njerëzit për mua.” I Dërguari iAllahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) më tha: “A nuk dëshiron të jesh i katërti i 

të katërve? Të parët që do të hyjnë në Xhenet janë: unë, ti, Hasani dhe 

Husejni, si dhe bashkëshortet tona, nga e djathta dhe e majta. Pasardhësit 

tanë do të jenë pas bashkëshorteve tona dhe pas tyre do të jenë pasuesit 

tanë.” 

*- Shehr ibn Hashub ka transmetuar nga Ummu Selemetu, 

se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i tha Fatimes: “Më thirr bashkëshortin dhe fëmijët e tu.” 

Ajo i lajmëroi dhe erdhi me ta. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i mbuloi me një 

rrobë nga fedeku, ngriti duart e tij dhe tha: “O Allah këta janë familja 

e Muhamedit, bekoji dhe lësho bereqet mbi familjen e Muhamedit. Me të 

vërtetë, Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.”  

                                                            
1 Ibn El Megazilil ka transmetuar në librin e tij, “El Menakib”, vëll. 352, f. 307; 
Fijruzabadij ka transmetuar në “Fadailul Khamseti”, vëll. 1, f. 250. 
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Umu Seleme tha: “E ngrita rrobën, që të futem në të, për t’u 

bashkuar me ta, por i Dërguari i Allahut e tërhoqi atë dhe tha: ‘Ti je 

në mirësi.’” 

*- Ebu Hazim ka transmetuar nga Ebu Hurejra: “I Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

po shikonte Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin dhe tha: ‘Unë do 

të jem në luftë, me atë që i lufton ata dhe do të jem në paqë, me atë që është 

në paqë me ta.’” 

*- Es Suddej ka transmetuar nga Ebu El Dejlemij, i cili ka 

thënë: “Kur e sollëm Ali ibn Husejnin si rob dhe e ngjitën te shkallët 

e Damaskut, u ngrit një burrë nga banorët e Shamit dhe i tha: 

‘Falënderimi i takon Allahut, që iu mundëm ju, e zhdukëm racën 

(fisin) tuaj dhe ia premë kokën fitnes!’  

Ali ibn Husejni i tha: ‘A e ke lexuar Kur’anin?’ 

Burri tha: ‘Po.’ 

Ali ibn Husejni e pyeti: ‘A e ke lexuar: Elif Lam Ha Mi’? 

Burri i tha: ‘E kam lexuar Kur’anin dhe nuk kam lexuar: Elif 

Lam Ha Mi.’ 

Ali ibn Husejni e pyeti: ‘A e ke lexuar: “...Thuaj: ‘Unë nuk 

kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se 

dashurinë për të afërmit...’”? 

Burri i tha: ‘Pse, ju jeni ata?’ 

Ali ibn Husejni iu përgjigj: ‘Po.’” 
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 * - Muhamed ibn Abdurrahman Ez Za'ferani më ka treguar 

vargje që ia ka treguar Ahmed ibn Ibrahim El Xhurxhanij, që 

Mensur el Fakijhu i kishte thurur për veten e tij:  

“Nëse dashuria ime për të pestët 

është pastrim për detyrimet e mia. 

dhe urrejtja ndaj armiqëve të tyre është kundërshtim 

(refdun). 

Atëherë, edhe unë jam kundërshtues (rrafidij).” 

*- Enes ibn Malik ka transmetuar nga i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Ne bijtë 

e Abdu Mutalibit jemi prijësit e Ehli Xhenetit: Unë, Hamzai, Xhaferri, 

Aliu, Hasani, Husejni dhe Mehdiu.” 

*- Ali ibn Musa El Rida ka treguar atë që i ka treguar Ebu 

Musa ibn Xhaferri, nga Ebu Xhafer ibn Muhamedi, nga Ebu 

Muhamed ibn Aliu, nga Ebu Ali ibn Husejni se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Xheneti është i ndaluar për ata që i bëjnë padrejtësi familjes sime dhe 

sillet keq me ta, si dhe kushdo që i bën keq fëmijëve të Abdu Mutalibit. 

Kushdo që bën diçka për ta dhe nuk është shpërblyer, unë kam për ta 

kompensuar atë në Ditën e Kiametit.” 

 * - Transmetohet nga Ja'la ibn Ubejd, nga Ismail ibn Ebu 

Khalid, nga Kajs ibn Ebi Hazimi, nga Xherijr ibn Abdullah El 

Bexhlij, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush vdes duke e dashur familjen e 

Muhamedit, vdes dëshmor.  



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 114 - 

Kush vdes, duke e dashur familjen e Muhamedit, vdes me gjynahe 

të falura. 

Kush vdes, duke e dashur familjen e Muhamedit, vdes i penduar. 

Kush vdes, duke e dashur familjen e Muhamedit, vdes besimtar me 

besim të plotësuar. 

Kush vdes, duke e dashur familjen e Muhamedit, vdes dhe engjëjt 

e vdekjes e përgëzojnë me Xhenet, si dhe Munkeri dhe Nekiri. 

Kush vdes, duke e dashur familjen e Muhamedit, Allahu i 

Madhëruar ia bën varrin kopsht që e vizitojnë engjëjt e mëshirës. 

Kush vdes, duke e dashur familjen e Muhamedit, Allahu i 

Madhëruar i hap varrit të tij dy dyer nga Xheneti. 

Kush vdes, duke e dashur familjen e Muhamedit, zbukurohet në 

Xhenet ashtu si zbukurohet nusja në shtëpinë e bashkëshortit. 

Kush vdes, duke e dashur familjen e Muhamedit, vdes i kapur me 

Sunetin dhe xhematin. 

Kush vdes, duke e urryer familjen e Muhamedit, Ditën e Kiametit 

do të ketë të shkruar në ballë: i pashpresë nga mëshira e Allahut. 

Kush vdes, duke e urryer familjen e Muhamedit, vdes jobesimtar. 

Kush vdes, duke e urryer familjen e Muhamedit, nuk e ndien 

aromën e Xhenetit.” 

*** 
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نَََّّّْ…﴿ ِْفََّّوهمه ْقَته نهةًََّّيه سه ََُّّنهزِدََّّْحه اَّله هََّّإِن َََُّّّحْسًناَّفِيهه ُفور ََّّاّلل  ُكور ََّّغه  ﴾٤٣شه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Atij që bën vepër të mirë, Ne 

do t’ia shtojmë shpërblimin. Allahu, me te vërtetë, është Falës 

dhe Mirënjohës.” ( Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

*- Es Suddej ka transmetuar nga Ebu Malik, fjalën e ibn 

Abasit për ajetin kur’anor: “Atij që bën vepër të mirë, Ne do t’ia 

shtojmë shpërblimin.”, se vepra e mirë është mirësjellja ndaj 

familjes së Profetit Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!).”1 

*** 

 

Sure “Ez Zukhruf”  

لَّْ﴿
ه
اْسأ نََّّْوه لْنهاَّمه رْسه

ه
بْلِكهََِّّمنََّّْأ لْنهاَّرُُسلِنهاَِّمنََّّْقه عه جه

ه
ةًََّّالر ْْحهنََُِّّدونََِِّّمنََّّْأ  ﴾٢٥ُيْعبهُدونهََّّآلِهه

Allahu i Madhëruar thotë: “Pyeti të Dërguarit Tanë, që i 

kemi nisur para teje, a mos kemi urdhëruar Ne që të adhurohen 

zota të tjerë, përveç të Gjithëmëshirshmit?!” (Sure “Ez Zukhruf”, 

ajeti 45.) 

                                                            
1 Ibn El Megazilij ka transmetuar në librin e tij “Menakib”, vëll. 360, f. 316, si dhe 
El Hasekanij në “Shauahidu Et Tenzijl”, hadithi 846. 
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*- Abdullah ibn Mes'ud ka transmetuar se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Më erdhi një engjëll dhe më tha: ‘O Muhamed, pyet për ata që 

i dërguam para teje, se me çfarë qëllimi janë dërguar.’”  

E pyeta: “Përse janë dërguar?’ 

U përgjigj: “Për t’iu bindur ty dhe Ali bin Ebu Talibit.”1 

*** 

 

Sure “Ed Dukhan” 

ا﴿ مه ْتََّّفه لهيِْهمََُّّبهكه اءََُّّعه مه رُْضََّّالس 
ه
اْْل اَّوه نُواَّوهمه رِينهَََّّكه  ﴾٤١ُمنْظه

Allahu Madhëruar thotë: “Nuk i vajtoi ata as qielli, as Toka 

e as nuk iu dha afat atyre.” (Sure “Ed Dukhan”, ajeti 29.) 

*- Es Suddej ka thënë: “Kur u vra Husejn ibn Aliu (Paqja qoftë 

mbi të!), qielli qau aq shumë, sa u kuq prej qarjes.” 

*- Na ka treguar Ebu Bekër El Xheuzeki, se i ka treguar 

Hishami, atë që i ka treguar Muhamed ibn Sijrijni se e kuqja që 

është në perëndim, nuk ka qenë para se të vritej Husejni (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!). 

                                                            
1 Ibn Asakir ka transmetuar në “Tarijkhu Dimashk”, vëll. 2, hadithi 602, f. 97, 
botimi i dytë. Ibn El Batrijk ka transmetuar në librin e tij “Khasaisu Uahji El 
Mubijn”, kreu 11, hadithi 116, f. 98 
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*- Na ka treguar Hamad ibn Seleme, se i ka treguar Sulejm 

El Kadi, se gjatë ditëve që është vrarë Husejni, ka rënë shi i kuq si 

gjaku. 

*** 

 

Sure “El Fet’h” 

ُكمَُّ﴿ ده ََُّّوهعه انِمهََّّاّلل  غه ثرِيهةًََّّمه اَّكه ُخُذونههه
ْ
لهََّّتهأ عهج  ََِّّلهُكمََّّْفه ِذه ََّّهه ف  كه يِْديهََّّوه

ه
نُْكمََّّْانل اِسََّّأ َّعه

َِلهُكونهَّ  ﴾٤٣...َّلِلُْمْؤِمنِيهََّّآيهةًََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu ju premtoi plaçkë të 

pasur, të cilën do ta fitoni dhe e shpejtoi këtë për ju. Ai i largoi 

duart e njerëzve prej jush, me qëllim që (fitorja juaj) të jetë një 

shenjë për besimtarët...” (Sure “El Fet’h”, ajeti 20.) 

*- Transmetohet nga ibn Xherijr, se i ka treguar ibn Beshar, 

atë që i ka treguar Muhamed ibn Xhaferr, se disa shokë të Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) kanë thënë: “Dolëm me të Dërguarin e Allahut për në Khajber. 

Ishim duke ecur natën. Bashkë me ne ishte edhe Amir ibn El 

Ekua'u, poet. Një burrë i tha Amrit, që t’i tregonte disa nga 

shënimet e tij. 

Ai filloi të tregojë: ‘Ne e rrethuam qytetin. Patëm një 

përplasje të fortë. Pas kësaj, Allahu i Madhëruar na mundësoi ta 

hapnim atë. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) ia dha flamurin Umer ibn Khatabit. Të gjithë 

ata që ishin rreth tij, iu bashkuan. U bë luftë e ashpër ndërmjet tyre 
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dhe banorëve të Khajberit. Ata u kthyen tek i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili nuk 

doli tek njerëzit. 

Ebu Bekri e mori flamurin e të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe sulmoi 

furishëm, duke bërë një luftë të ashpër. Më pas e mori sërish 

flamurin Umeri dhe bëri një luftë edhe më të furishme se herën e 

parë. U kthye tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

E njoftuan të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) për gjithçka kishte ndodhur.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Pasha Allahun, nesër do t’ia jap flamurin një 

burri që e do Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe Allahu dhe i Dërguari i 

Tij e duan atë. Ai ka për ta marrë qytetin.’ 

Kur erdhi e nesërmja, të gjithë po prisnin të merrnin 

flamurin, duke filluar nga Ebu Bekri, Umeri dhe gjithë paria e 

kurejshëve, se kush do të ishte i përzgjedhuri. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dërgoi Seleme ibn El Ekua'u të thërrasë Ali bin 

Ebu Talibin. Ai e mori me një kafshë dhe e çoi tek çadra e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), pasi ai e kishte të pamundur të ecte, sepse kishte 

probleme me sytë nga sëmundja e të ftohtit. 
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Selemeja thotë: ‘E mora Aliun për dore për tek Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), sepse nuk ecte dot.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pyet: ‘Çfarë ke?’  

Aliu i përgjigjet: ‘Kam probleme me shikimin.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘Ulu poshtë.’ 

Aliu u ul dhe ai i fërkoi sytë e tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe 

skuqja u largua nga sytë. Aliu vazhdoi rrugën e tij. I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

dha flamurin dhe ai u nis për në luftë, drejt qytetit të Khajberit. 

Kishte veshur një veshje të kuqe. Përballë i doli një prej mbrojtësve 

të qytetit, i cili përsëriste vargjet: 

‘Khajberi e di se unë jam i mirëpritur 

Armët i kam ngjeshur dhe jam luftëtar i sprovuar. 

Herë shpoj, e herë godas me shpatë. 

Kur unë marr pjesë, ndizet lufta. 

Nxehtësia ime është si ajo të cilës nuk i afrohesh. 

Në dyluftim doli Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!) duke 

thënë: 

‘Mua nëna më ka thirrur luan, 

si luani i pyjeve, i fuqishëm, i egër 
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Në shpatën time do të të peshoj!’ 

 Filloi dyluftimi. Aliu e goditi dhe ia këputi kokën. Më pas e 

mori qytetin. Në këtë mënyrë, ai u bë hapësi (çliruesi) i atij qyteti.” 

*- Ebu Rafia, shërbyesi i të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) tregon: “Dolëm së 

bashku me Aliun, kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e dërgoi me flamurin e tij. Kur iu 

afruan pritës, i doli përballë një grup banorësh dhe luftuan me ta. 

Një çifut e goditi në dorën e tij, duke e plagosur. Aliu e kapi derën 

dhe e tërhoqi drejt vetes, derisa Allahu i Madhëruar ia mundësoi ta 

hapë atë. Ne ishim shtatë persona që deshëm ta hapnim atë derë 

dhe nuk mundëm ta bënin një gjë të tillë.” 

*** 

 

د َّ﴿ ََِّّرهُسوُلََُُّّمهم  ِينهَََّّّاّلل  اَّل  هََُّّوه عه اءََُّّمه ِشد 
ه
ََّّأ ه ارَََِّّعه هاءََُّّالُْكف   ﴾٤١…ََّّبهيْنهُهمََّّْرُْحه

Allahu i Madhëruar thotë: “Muhamedi është i Dërguari i 

Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jobesimtarëve dhe 

të mëshirshëm midis tyre...” (Sure “El Fet’h”, ajeti 29.) 

*- Ahmed ibn Jezijd Ed Dijbaxhij na ka treguar, se i ka 

treguar El Medenij, atë që i ka treguar Jezijdi, nga ibn Umeri, i cili 

ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i është drejtuar Aliut (Paqja qoftë mbi të!): ‘O 

Ali, jo vetëm ti je në Xhenet, por edhe pasuesit e tu janë në Xhenet.’” 

*** 
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Sure “Err Rrahman” 

جهَّ﴿ ره يْنََِّّمه ا٦١َّيهلْتهقِيهانََِّّاْْلهْحره ََّّبهْرزهخ ََّّبهيْنهُهمه بِْغيهانََِّّله  ﴾٤٣يه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai i ka lënë të lira të dy detet që 

të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta 

kapërcejnë...” (Sure “Err Rrahman”, ajetet 19-20.) 

*- Ebu Hudhejfetu ka transmetuar nga babai i tij, nga Sufjan 

Eth Theurij, shpjegimet për ajetin: “Ai i ka lënë të lira të dy detet 

që të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta 

kapërcejnë.”, se dy detet janë Fatimeja  dhe Aliu.  

“Margaritarët” në Fjalën e Allahut të Lartësuar: “Prej tyre 

nxirren margaritarë dhe korale.”, janë Hasani dhe Husejni. 

“Pengesa”, në sifjalinë e ajetit: “Midis tyre ka një pengesë.”, 

është Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). 

* * * 

نَِّ...﴿ َله ٱثل قه هه يُّ
ه
 ﴾٣٦أ

Për thënien e Allahut të Madhëruar: “...O ju dy rëndesa” 

(Sure “Err Rrahman”, ajeti 31.), i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Po lë ndërmjet 

jush dy të rënda, Librin e Allahut dhe gjenezën time.” I bëri ato rëndesë 

për shka si lartësim të vlerës së tyre. 

*** 
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Sure “El Muxhadele” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه ُمواَّالر ُسولهََّّنهاجه ِ د  قه يََّّْبهْيهََّّفه ْوهاُكمََّّْيهده قهةًَََّّنه ده رْي ََّّذهلِكهَََّّّصه َّخه
رََُّّلهُكمَّْ ْطهه

ه
أ  ﴾٦٤...ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “O që keni besuar, kur të doni të 

këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit jepni lëmoshë, 

kjo është më e mirë dhe më pastër për ju...” (Sure “El Muxhadele”, 

ajeti 12.)   

*- Muxhahidi ka thënë: “Besimtarët u ndaluan të këshillohen 

me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), derisa të jepnin sadaka. Askush nuk u këshillua 

me të, përveç Ali ibn Ebu Talibit (Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili 

dha sadaka një dinar. Më vonë zbriti lehtësimi.” 

*- Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: 

“Në Librin e Allahut është një ajet, me të cilin askush nuk ka punuar para 

meje dhe askush nuk ka për të punuar pas meje.” Ajeti është: “O ju që 

keni besuar, kur të doni të këshilloheni me të Dërguarin, para 

këshillimit jepni lëmoshë, kjo është më e mirë dhe më pastër për 

ju.” Fillimisht u bë detyrim për të gjithë, më pas u anulua. 

*- Ibn Umeri ka thënë: Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) dallohej me tri gjëra. Sikur të kisha vetëm njërën prej 

tyre, do të ishte më e dashur tek unë se gjithçka. Ai u martua me 

Fatimen, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i dha flamurin ditën e Khajberit dhe u dallua 

me Ajetin e Sadakasë.” 
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*** 

Sure “Et Tegabun” 

ا﴿ الُُكمََّّْإِن مه ْموه
ه
ُدُكمََّّْأ ْوله

ه
أ َََُّّّفِتْنهة ََّّوه اّلل  هََُّّوه ْجر ََِّّعنْده

ه
ِظيم ََّّأ  ﴾٦٥عه

Allahu i Madhëruar thotë: “Pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm 

sprovë për ju. Allahu ka shpërblim të madh.” (Sure “Et Tegabun”, 

ajeti 15.) 

*- Transmetohet nga Husejn ibn Uakid Kadi Meru, se i ka 

treguar Abdullah bin Burejde, atë që i ka treguar babai i tij: “I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ishte duke mbajtur hytben, kur erdhi Hasani dhe 

Husejni, të cilët kishin veshur këmisha të kuqe të ndritshme. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) zbriti nga mimberi, i mori ata të dy në prehër dhe tha: 

“Pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë për ju.” 

“I Lartësuar është Allahu që ka thënë të vërtetën. I pashë këta dy 

fëmijë dhe nuk durova dot.” 

*** 

 

Sure “Et Tahrijm” 

هََّّفهإِن َّ...﴿ هََُُّّهوهََّّاّلل  ْوله الِحََُّّوهِجَْبِيُلََّّمه ةَََُّّّالُْمْؤِمنِيهََّّوهصه ئِكه َله الْمه  ﴾٢...َّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...(Dijeni se) Allahu është 

Mbrojtësi (Kujdestari) i tij, Xhebraili dhe besimtarët e mirë. Veç 

kësaj, edhe engjëjt ...” (Sure “Et Tahrijm”, ajeti 4.) 
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- *  Muhamed ibn Xhaferr ibn Ali ibn Muhamed ibn Husejn 

ibn Ali ibn Ebu Talibi ka thënë: Më ka thënë një njeri i besuar se ka 

transmetuar nga Ali ibn Ebu Talibi thënien e tij: “I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë se ajeti flet për Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!).”1 

*- Trasmetohet nga Musa ibn Xhaferr, nga babi i tij, nga 

prindërit e tij, se Esma, e bija Umejsit, ka thënë: “E kam dëgjuar të 

Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) të thotë se kjo pjesë e ajetit: “dhe besimtarët e mirë”, 

i dedikohet li ibn Ebu Talibit (Allahu qoftë i kënaqur me të!).”2 

* * * 

 

ْريهمهَّ﴿ مه ََّّوه انهََّّابْنهته نهْتََّّال ِّتََِّّعْمره ْحصه
ه
اَّأ هه  ﴾٦٤…َّفهرْجه

Allahu i Madhëruar thotë: “Edhe Merjemen, të bijën e 

Imranit, e cila ruajti virgjërinë e saj.” (Sure “Et Tahrijm”, ajeti 12.) 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), në lidhje me Fjalën e Allahut të Madhëruar: 

“Edhe Merjemen, të bijën e Imranit, e cila ruajti virgjërinë e saj.”, 

ka thënë se shumë burra kanë qenë të përsosur, ndërsa prej grave 

kanë qenë vetëm katër: Asija, e bija e Muzahimit, gruaja e faraonit; 

                                                            
1 E ka përzgjedhur Ibn Haxheri në “El Sauaik El Muhreka”, f. 144 
2 El Hamuejnij ka transmetuar në “Faraidu Es Simtejn”, vëll. 1, kreu 67, hadithi 
290, f. 363, Botimi i parë. 
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Merjemja, e bija e Imranit; Hadixhja, e bija e Khuejlidit dhe Fatimeja 

, e bija e Muhamedit. 

* * * 

 

Sure “El Hâkkatu” 

اَّ...﴿ تهعِيههه ُذن ََّّوه
ُ
اِعيهة ََّّأ  ﴾٦٤وه

Allahu i Madhëruar thotë: “Që ta dëgjojë çdo vesh i 

vëmendshëm.” (Sure “El Hâkka”, ajeti 12.) 

*- Ebu Hamzetu El Thumalij ka transmetuar se i ka treguar 

Abdullah ibn Hasan, se, kur ka zbritur ky ajet: “Që ta dëgjojë çdo 

vesh i vëmendshëm.”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë: “I kërkova Allahut 

që ta bëjë atë veshin tënd, o Ali.” 

Aliu ka thënë: “Nuk kam harruar asgjë pas atij çasti, por unë as 

që mund të harroja.”1 

*- Transmetohet nga Burejde El Eslemij se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

ka thënë Aliut: “Allahu i Lartësuar më ka urdhëruar që të të afroj e jo të 

të largoj dhe të të mësoj të jesh i vëmendshëm.” 

Pas kësaj zbriti ajeti kur’anor: “Që ta dëgjojë çdo vesh i 

vëmendshëm.” 

* * * 

                                                            
1 El Hasekanij ka transmetuar në “Shauahidu Et Tenzijl”. 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 126 - 

Sure “El Me‘ârixh” 

لهَّ﴿
ه
أ ائِل ََّّسه ََّّسه اب 

ذه اقِع ََّّبِعه فِرِينه٦ََّّوه ََّّلِلَْكه ََُّّلهيْسه افِع ََّّله  ﴾٤ده

Allahu i Madhëruar thotë: “Dikush kërkoi një dënim të 

shpejtë. Për jobesimtarët askush nuk mund ta ndalojë atë 

(dënim).” (Sure “El Mearixh”, ajetet 1-2.)  

*- Kur e pyetën Sufjan ibn Ujejnetu se për kë ka zbritur ky 

ajet: “Dikush kërkoi një dënim të shpejtë.”, ai u përgjigj: “Më 

pyete mbi një çështje që nuk më ka pyetur askush më parë rreth saj. 

Babai im ka transmetuar nga Xhaferr ibn Muhamedi, nga baballarët 

e tij, se kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) ishte në Gadjir Khum, një burrë po thërriste 

njerëzit që të mblidheshin tek i Dërguari i Allahut. Njerëzit u 

mblodhën. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) e mori për dore Aliun (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) dhe tha: ‘Kush më pranon mua për udhëheqës, duhet të pranojë 

edhe Aliun për të tillë.’ 

Lajmi u përhap anekënd vendit. Ky lajm arriti edhe tek 

Harith ibn Nu'aman El Fehrij. Ai i hipi devesë së tij dhe erdhi tek i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), në El Ebtah. I zbriti devesë, e lidhi atë dhe u drejtua 

për tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), i cili ishte ulur. Rreth tij ishin shokët e tij.  

Harithi iu drejtua: ‘O Muhamed, na urdhërove që të 

dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe ti je i Dërguari 

i Tij. Ne e pranuam prej teje. Na urdhërove, që të falim pesë kohët 

e namazit dhe ne e pranuam; na urdhërove, që të japim zekatin dhe 
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ne e pranuam prej teje; na urdhërove për Haxh dhe ne e pranuam; 

na urdhërove, që të agjërojmë Muajin e Ramazanit dhe ne e 

pranuam.  

Ti nuk u kënaqe me kaq, por e ngrite dhe e lartësove djalin e 

xhaxhait tënd mbi ne, duke thënë se, kush më pranon mua për 

udhëheqës, duhet të pranojë edhe Aliun për të tillë. Ky urdhër është 

nga ty, apo nga Allahu i Madhëruar?’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) iu përgjigj: ‘Betohem në Atë që është Një dhe i Vetëm, 

se ky urdhër është nga Allahu i Madhëruar.’  

 Harith ibn Nu'amani u largua dhe po shkonte te 

deveja e tij. Gjatë rrugës thoshte: ‘O Allah, nëse ajo që po thotë është 

e vërtetë, atëherë zbrit mbi ne shi gurësh nga qielli dhe na dërgo një 

ndëshkim të ashpër.’ 

Pa arritur akoma tek deveja e tij, i ra një gur nga qielli në 

kokë dhe vdiq. Allahu i Madhëruar zbriti ajetin kur’anor: “Dikush 

kërkoi një dënim të shpejtë.”1 

 

* * * 

 

 

                                                            
1 Ibn El Batrijk e ka transmetuar në kapitullin e dytë të librit  “Khasais El Uahji El 
Mubijn”, f. 31, botimi i parë. 
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Sure “El Muddeththir” 

ََُّّكَُّّ﴿ اَّنهْفس  بهْتََّّبِمه سه ٣٢ََّّرههِينهة ََّّكه ََّّإِل  ابه ْصحه
ه
 ﴾٣١اِْلهِميََِّّأ

Allahu i Madhëruar thotë: “Çdo njeri është peng i veprave 

të veta, përveç njerëzve të krahut të djathtë.” (Sure “El Mudethir”, 

ajetet 38-39.) 

 * - Transmetohet nga Ebu Hamzetu Eth Thumalij se Ebu 

Xhaferr El Bakir ka thënë: “Ne dhe pasuesit tanë jemi prej njerëzve të 

krahut të djathtë.”1 

* * * 

 

Sure “El Insân” 

افُونهََّّبِانل ْذرََِّّيُوفُونهَّ﴿ يهخه نهََّّيهوًْماَّوه هَََُّّكه ُّ ُيْطِعُمونه١ََُّّمْستهِطرًياََّشه امهََّّوه عه ََّّالط  ه َِّمْسِكيًناَُّحب ِهَََِّّعه
يهتِيمًَّ ِسرًياَّاوه

ه
أ ا٢َّوه ََِّّلِوهْجهََُِّّنْطِعُمُكمََّّْإِن مه ََّّاّلل  اءًََِّّمنُْكمََّّْنُرِيدََُّّله زه ََّّجه له هاُفََّّإِن ا١َُّشُكوًراَّوه ََّنه

ب ِنهاَِّمنَّْ ُبوًساَّيهوًْماَّره ِريًراَّعه ْمطه ََُّّفهوهقهاُهم٦٣ََُّّقه اُهمََّّْاِْلهوْمََِّّذهلِكهَََّّشه ََّّاّلل  لهق  ةًََّّوه وًراَّنهْْضه ُِسُ ٦٦َّوه
اُهمَّْ زه اَّوهجه واصهََّّبِمه ُ ن ةًَََّّبه رِيًراَّجه اَُّمت ِكئِيه٦٤ََّّوهحه ََّّفِيهه ه ائِِكَََّّعه ره

ه
َََّّّاْْل ْونهََّّله اَّيهره ْمًساَّفِيهه ََّّشه له َّوه

رِيًرا ْمهه  ﴾٦٣زه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata e zbatojnë premtimin dhe i 

frikësohen Ditës (së Kiametit), tmerri i së cilës përhapet 

                                                            
1 El Hasekanij ka transmetuar në “Shauahidu Et Tenzijl”, vëll. 2, hadithi 1038, f. 
388. 
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gjithkund. Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët rob, edhe 

pse vetë janë nevojtarë, duke thënë: ‘Ne ju ushqejmë vetëm për 

hir të Zotit. Për këtë, nuk duam shpërblim e as falënderim! Ne i 

frikësohemi Zotit tonë në një Ditë të ashpër, që do t’i bëjë fytyrat 

të jenë të vrenjtura’. Por Allahu do t’i ruajë ata nga tmerret e asaj 

Dite e do t’u japë shkëlqim dhe gëzim dhe, për durimin e tyre, Ai 

do t’i shpërblejë me Xhenet dhe petka të mëndafshta. Të 

mbështetur në divane, ata nuk do të kenë as vapë dhe as të 

ftohtë.” (Sure “El Insân”, ajetet 7-13) 

Transmetohet nga Ebu Hasan ibn Mehran, nga Muhamed 

ibn Zekerija El Basrij nga Said ibn Uakid El Meznij, nga El Kasim 

ibn Mehran, nga Lejthi, nga Muxhahidi, se Ibn Abasi për Fjalën e 

Allahut të Madhëruar: “Ata e zbatojnë premtimin dhe i 

frikësohen Ditës (së Kiametit), tmerri i së cilës përhapet 

gjithkund.” ka thënë: 

Hasani dhe Husejni u sëmurën. Gjyshi i tyre, i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

i vizitoi. Me të ishte Ebu Bekri, Umeri dhe disa shokë të Profetit. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i tha Aliut: ‘O Ebu Hasan, premto dhe betohu për fëmijët 

e tu. Por duhet ta dish, se çdo premtim që nuk i përmbahesh, nuk është i 

vlefshëm.’  

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tha: ‘Nëse shërohen fëmijët e 

mi nga kjo sëmundje, do të agjëroj tri ditë në shenjë falënderimi.’ 

Edhe Fatimeja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tha: ‘Nëse shërohen 

fëmijët e mi nga kjo sëmundje, do të agjëroj tri ditë në shenjë falënderimi.’ 
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Fëmijët duhet të ushqeheshin me ushqime të shëndetshme 

dhe të visheshin dhe rroba të ngrohta, por askush nga familja dhe 

të afërmit e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) nuk kishte gjëra të tilla, as më pak e as shumë. 

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) shkoi tek një jehudi, me emrin 

Shemun ibn Xhaba El Khajberij, prej të cilit mori borxh tri saje (njësi 

matëse) elbi. 

Në hadithin që e përcjell El Meznij tregohet se Aliu (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) shkoi tek fqinji i tij jehudi, i cili e kishte emrin 

Shemun ibn Xhaba dhe i tha: ‘A mund të më japësh hua një mbulesë të 

leshtë dhe tri saje elbi, t’i gatuajë vajza e Muhamedit?’ 

Po, iu përgjigj jehudiu... Aliu mori edhe rrobën e leshtë, edhe 

elbin dhe erdhi te Fatimeja .  

Fatimeja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e bloi elbin dhe 

përgatiti pesë pjesë, për çdo njërin nga një pjesë.  

Aliu e fali namazin e akshamit me të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe u 

kthye në shtëpi. Sapo u ulën të hanin bukë, në derë trokiti një i 

varfër dhe tha: ‘Selam alejkum, o banorët e shtëpisë së Muhamedit, 

unë jam një i varfër nga të varfrit e myslimanëve, më ushqeni. 

Allahu ju ushqeftë me ushqimet e sofrës së Xhenetit.’  

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e dëgjoi dhe iu përgjigj me 

vargjet e mëposhtme:  

“Ushqeje, sepse kjo është një mirësi e sigurt, 

o bija e njeriut më të mirë nga gjithë krijesat. 
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A nuk e sheh atë të mjerë, të varfër, 

që po qëndron te dera duke lypur? 

Ankohet tek Allahu dhe kërkon. 

Ankohet tek ne i uritur, i hidhëruar. 

Çdo njeri do të fitojë atë që ka vepruar.  

Ai që ka kryer vepra të mira, ka për t’u dalluar. 

Vendtakimi ynë është Xheneti i lartësuar. 

Allahu e ka ndaluar për koprracët. 

Dorështrënguarit do të jenë të poshtëruar, 

Zjarri i Xhehennemit ka për t’i djegur. 

Pija dhe ushqimi i tyre është hamijm dhe gislijn.’ 

Fatimeja  iu përgjigj me vargjet e mëposhtme: 

‘Urdhri yt për mua është vetëm bindje, o biri i xhaxhait tim. 

Unë nuk kam asnjë faj dhe asgjë për të humbur. 

Ushqe me mirësi me qumështin e bagëtive,  

ushqe dhe mos prit asnjë çast. 

Shpresoj që duke e ngopur të uriturin,  

t’i bashkohem të përzgjedhurve dhe grupit të tyre 

dhe të futem në Xhenetet e përjetshme.’ 
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Ia dhanë ushqimin të varfrit që ishte tek dera dhe mbetën pa 

vënë gjë në gojë, përveç ujit, gjithë ditën dhe natën. Ditën e dytë, 

Fatimeja mori një pjesë tjetër të elbit, e bloi dhe bëri bukë. Aliu, pasi 

e mbaroi namazin me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), u kthye në shtëpi të hante. 

U ul të hante, kur troket dera. Në derën e tyre qëndronte një jetim 

nga fëmijët e muhaxhirëve, babai i të cilit kishte rënë dëshmor. Më 

ushqeni, - tha jetimi, ju ushqeftë Allahu, nga ushqimet e Xhenetit...  

E dëgjoi Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe thuri vargjet 

e mëposhtme:  

‘Ushqeje, o bija e Zotërisë Fisnik. 

E bija e të Dërguarit të Allahut nuk është përbuzëse. 

Allahu na ka sjellë një jetim. 

Ai që e mëshiron sot, do të jetë i mëshiruar. 

Vendqëndrimi i tij do të jetë Xheneti i lulëzuar. 

Ai vend është ndaluar për zemërngushtët. 

Duart e tij do të jenë në zjarrin e Xhehenemit 

Pija dhe ushqimi i tij do të jenë sadijd dhe hamijm.’ 

Fatimeja  ju përgjigj me vargjet e mëposhtme: 

‘Unë do t’ia jap dhe nuk e kam problem. 

Tek Allahu i dorëzoj fëmijët e mi. 

U gdhinë të uritur dhe ata janë të dashurit e mi. 
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Më i vogli i tyre do të vritet në luftë,  

në Kerbela, do të vritet i ekzekutuar. 

Mjerë për vrasësin çfarë do ta gjejë! 

Në pjesën më të ulët të zjarrit do të digjet, 

duart e tij do të jenë të lidhura me pranga dhe zinxhirë. 

I dhanë ushqim për të ngrënë. Ata vetë qëndruan dy ditë e 

dy net pa ngrënë, pa vënë asgjë tjetër në gojë, përveç ujit. 

Në ditën e tretë, Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e bloi 

pjesën e mbetur të elbit dhe e bëri bukë. Aliu u fal me të Dërguarin 

e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe u kthye në shtëpi. U ul për të ngrënë. Trokiti dera.  

Një prej robërve po qëndronte te dera dhe thotë: ‘Paqja qoftë 

mbi banorët e familjes së Muhamedit! Na merrni robër, na sforconi 

dhe nuk na ushqeni. Më jepni për të ngrënë, sepse unë jam prej 

robërve të Muhamedit.’ 

Aliu e dëgjoi dhe thuri vargjet e mëposhtme:  

‘Ushqeje, o bija e Profetit të lavdëruar. 

Bija e Profetit, zotërisë së robit. 

Ky është rob i Profetit udhëzues, 

i prangosur me pranga dhe i lidhur 

ankohet tek ne dhe uria e ka shtrënguar. 

Kush ushqen sot, do ta gjejë atë nesër 
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tek i Lartësuari, që është Një dhe i Vetëm. 

Çfarë do të mbjellësh, atë ke për të korrur. 

Ushqeje me atë që mbarohet dhe përfundon,  

që të fitosh atë që nuk ka fund.’  

Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur me të!) iu përgjigj me vargjet 

e mëposhtme:  

‘Nuk ka mbetur nga ajo që kishim veç kësaj. 

Kemi dhënë mjaftueshëm me duart tona. 

Pasha Allahun, fëmijët e mi janë të uritur. 

Ty të drejtohem, o Allah, që të mos i humbasësh. 

Bëjmë mirësi, duke qenë nevojtarë.  

Nëpërmjet duarve tona bëjmë mirësi. 

Unë nuk e bëj për kënaqësi,  

por kërkoj kënaqësinë e Atij që nuk të humbet.’ 

Ia dhanë ushqimin dhe mbetën tri ditë dhe tri net pa ngrënë, 

duke mos vënë asgjë tjetër në gojë, përveç ujit. 

Në ditën e katërt dhe, pasi e kishin kaluar betimin e tyre Aliu 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) e mori në krahun e djathtë Hasanin 

dhe në krahun e majtë Husejnin dhe shkoi tek i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Fëmijët 

dridheshin si zogjtë nga uria e madhe që kishin.  
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Kur i pa i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), tha: ‘O Ebu Hasan, çfarë është kjo që po më 

shohin sytë? Eja të shkojmë tek vajza ime, Fatimeja .’ 

Shkuan të gjithë dhe ajo ishte në dhomën e saj. I ishte ngjitur 

barku me kurrizin dhe sytë i ishin nxirë, për shkak të urisë së 

madhe. Kur e pa në atë gjendje, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), filloi të qante: ‘Ç’është kjo 

o Zot, njerëzit e familjes së Muhamedit, vdesin nga uria!’ 

Menjëherë zbriti Xhibrili dhe i tha: ‘O Muhamed merre këtë, 

Allahu i Lartësuar të përgëzon për njerëzit e familjes tënde.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) iu përgjigj: ‘Çfarë të marr o Xhibril?’ 

Xhibrili lexoi Fjalën e Allahut: Bismil’lâhirr Rrahmânirr 

Rrahîm 

“Vallë, a nuk ka kaluar një periudhë kohore, kur njeriu 

nuk ka qenë qenie e denjë për t’u përmendur?!” 

“Në të vërtetë, Ne e krijuam njeriun nga një pikë farë e 

përzier, për ta sprovuar dhe e bëmë që të dëgjojë dhe të shohë.” 

“Natyrisht që Ne i treguam atij Rrugën e Drejtë, që ai të 

jetë ose mirënjohës, ose mosmirënjohës.” 

“Pa dyshim, Ne kemi përgatitur për jobesimtarët zinxhirë, 

pranga dhe zjarr flakërues.” 

“Sigurisht, të ndershmit besimtarë do të pinë (në Xhenet) 

kupa me pije të përzier me Kafur.” 
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“Nga burimi që vetëm robtë e Allahut pinë dhe të cilin 

mund ta çojnë nga të duan.” 

“Ata e zbatojnë premtimin dhe i frikësohen Ditës (së 

Kiametit), tmerri i së cilës përhapet gjithkund.” 

“Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët rob edhe pse 

vetë janë nevojtarë,  

“Duke thënë: ‘Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për 

këtë, nuk duam shpërblim e as falënderim!’” 

“Ne i frikësohemi Zotit tonë në një Ditë të ashpër, që do t’i 

bëjë fytyrat të jenë të vrenjtura.”  

“Por Allahu do t’i ruajë ata nga tmerret e asaj Dite e do t’u 

japë shkëlqim dhe gëzim.” 

“Dhe, për durimin e tyre, Ai do t’i shpërblejë me Xhenet 

dhe petka të mëndafshta.” 

“Të mbështetur në divane, ata nuk do të kenë as vapë dhe 

as të ftohtë.” 

“Hija e pemëve të tij (Xhenetit) është afër mbi kokat e tyre, 

ndërsa frutat e tyre do t’i kenë afër sa t’i arrijnë me dorë.” 

“Aty do t’u shërbehet me enë të argjendta dhe kupa 

kristali.” 

“Kupa të tejdukshme argjendi, madhësinë e të cilave (do 

ta zgjedhin) sipas dëshirës.” 

“Aty do të pinë gota me pije të përzier me xhenxhefil.” 
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“Prej një burimi të quajtur Selsebil.” 

“Atyre do t’u shërbejnë djem përherë të rinj, që, kur i 

shikon, të duken si margaritarë të shpërndarë.” 

“Ngado që të hedhësh sytë, do të shohësh lumni dhe një 

mbretëri të madhe.” 

“Ata do të jenë të veshur me petka të holla mëndafshi të 

gjelbër dhe me armaç mëndafshi të trashë, të stolisur me 

byzylykë të argjendtë. Zoti i tyre do t’u japë të pinë pije të pastër.” 

“Ky do të jetë me të vërtetë shpërblimi juaj; përpjekjet 

tuaja do të jenë të pranuara.” 

“Në të vërtetë, Ne ta kemi shpallur Kur’anin ty hap pas 

hapi.” 

“Prandaj ki durim për vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo 

asnjë gjynahqar apo jobesimtar prej tyre!” 

“Përmende Emrin e Zotit tënd në mëngjes dhe në 

mbrëmje.” 

“Në një pjesë të natës bëji sexhde Atij dhe, natën falju 

gjatë Atij.” 

“Vërtet që jobesimtarët e duan jetën e këtushme dhe nuk 

e përfillin një Ditë të vështirë, që do t’u vijë.” 

“Ne i krijuam ata dhe ua forcuam strukturën, por, nëse 

duam, i ndërrojmë plotësisht me të tjerë si ata.” 

“Në të vërtetë, kjo është këshillë, prandaj, kush të dojë, le 

të ndjekë Rrugën që e shpie te Zoti i tij.” 
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“Por ju nuk mund të dëshironi, përveçse me vullnetin e 

Allahut! Ai është vërtet i Gjithëdijshëm e i Urtë.” 

“Ai pranon në mëshirën e Vet kë të dojë, ndërsa për 

keqbërësit ka përgatitur një dënim të dhembshëm...” (Sure “El 

Insân”, ajetet 1-31)1 

 * - Katadetu ibn Mehran El Bahilij, për këtë hadith, tregon: 

“I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) shkoi te Fatimeja  dhe, kur e pa në atë gjendje, qau dhe 

u tha: ‘Ju keni tri ditë në këtë gjendje dhe unë nuk kam dijeni.’ 

Xhibrili zbriti me ajetet e mëposhtme: “Sigurisht, të 

ndershmit besimtarë do të pinë (në Xhennet) kupa me pije të 

përzier me Kafur, nga burimi që vetëm robtë e Allahut pinë dhe 

të cilin mund ta çojnë nga të duan.” 

Xhibrili tha: “Një burim është në shtëpinë e të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe shpërthen në të gjitha shtëpitë e të Dërguarve dhe të besimtarëve.” 

“Ata e zbatojnë premtimin.”, pra Aliu, Fatimeja , Hasani 

dhe Husejni e mbajtën premtimin. 

                                                            
1 El Hasekanij ka transmetuar shkurtimisht, me shprehje të ndryshme në njëzet 
hadithe, duke filluar nga hadithi 1042 deri në hadithin 1061, në librin e tij 
“Shauahid Et Tenzijl”. Shejkh Es Saduk ka transmetuar, në hadithin 11 nga 
Kuvendi 44, në librin e tij “Emalij”, f. 212. Ibn El Batrijk ka transmetuar, me 
zinxhir transmetuesish nga Eth Tha'elebij, në “Khasaisul Uahji El Mubijn”, kreu 
12, f. 100; “El Umdetu”, hadithi 570, f. 180. Gjithashtu, Hauarizmij ka transmetuar, 
me zinxhir transmetuesish nga Eth Tha'lebij, në librin “Menakib Emijril 
muminijn”, K. 17, f. 118, botimi “El Gadijr.”. 
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“I frikësohen Ditës (së Kiametit), tmerri i së cilës përhapet 

gjithkund.Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët rob edhe 

pse vetë janë nevojtarë.” 

- Ushqejnë të varfrit nga të varfrit e myslimanëve. 

- Jetimët nga jetimët e myslimanëve. 

- Robërit e zënë në luftë, nga jobesimtarët. 

Ata u thonë atyre që i ushqejnë, edhe pse vetë janë nevojtarë: 

“Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk duam 

shpërblim e as falënderim! Ne i frikësohemi Zotit tonë në një 

Ditë të ashpër, që do t’i bëjë fytyrat të jenë të vrenjtura.” 

Ata nuk e thanë këtë me gjuhën e tyre, por e kishin në 

zemrën e tyre. Allahu i Madhëruar e shfaqi atë që ata kishin në 

zemrat e tyre. Allahu na lajmëroi se ata folën me zemrat e tyre, se 

nuk duan dhe nuk shpresojnë prej tyre as shpërblim dhe as 

falënderim, por u dhanë dhe i ushqyen për hir të Allahut dhe për 

të fituar kënaqësinë e Tij. 

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Por Allahu do t’i ruajë ata 

nga tmerret e asaj Dite e do t’u japë shkëlqim.”, në fytyrë dhe 

gëzim në zemër. 

“Dhe, për durimin e tyre, Ai do t’i shpërblejë me Xhenet”, 

ku do të banojnë. 

“Dhe petka të mëndafshta.”, të cilat do t’i veshin dhe do t’i 

shtrojnë. 
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“Të mbështetur në divane, ata nuk do të kenë as vapë dhe 

as të ftohtë.”  

*- Ibn Abasi ka thënë: “Kur banorët e Xhenetit të kenë hyrë 

dhe të jenë rehatuar në Xhenet, do të shohin një dritë si drita e 

diellit, e cila ndriçon Xhenetin. Banorët e Xhenetit do të thonë: Si 

është e mundur, kur Allahu ka thënë: ‘Ata nuk do të kenë as vapë 

dhe as të ftohtë.’? Do t’u thuhet: ‘Ky nuk është as dielli dhe as hëna, 

por këta janë Aliu dhe Fatimeja, të cilët qeshin dhe me dritën e të 

qeshurës së tyre e ndriçojnë Xhenetin.’” 

Për ata të dy, Allahu i Madhëruar ka zbritur ajetet kur’anore, 

duke filluar nga: “Vallë, a nuk ka kaluar një periudhë kohore, kur 

njeriu nuk ka qenë qenie e denjë për t’u përmendur?!”, deri te: 

“Për durimin e tyre, Ai do t’i shpërblejë me Xhenet.” 

*- Eth Tha'lebij ka thënë: “Për ata krijova vargjet e 

mëposhtme: 

‘Unë jam i dashuri i udhëheqësit 

për të cilin zbritën: ‘A nuk ka kaluar një periudhë kohore.’” 

 

* * * 
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Sure “El Beled” 

ُبَّ﴿ ْسه َيه
ه
نََّّْأ

ه
همََّّْأ هََُّّل د ََّّيهره حه

ه
 ﴾١أ

Allahu i Madhëruar thotë: “Vallë, a mendon ai se nuk e ka 

parë askush?” (Sure “El Beled”, ajeti 7.) 

Ibn Abasi transmeton se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Njeriu, në Ditën 

e Kiametit, do të pyetet për katër gjëra: ku e kaloi jetën e tij, si e fitoi dhe 

ku e shpenzoi pasurinë e tij, çfarë bëri me diturinë e tij, si dhe do të pyetet 

dhe për dashurinë e Ehli Bejtit.”  

 

* * * 

 

 

 

Sure “Ed Duhâ” 

﴿َّ وْفه هسه ل بُّكهََّّْعِطيكهَّيََُّّوه ََّّره ْضه  ﴾٥فهَته

Allahu i Madhëruar thotë: “E, sigurisht që Zoti yt do të të 

japë ty, sa të jesh i kënaqur.” (Sure “Ed Duha”, ajeti 5.) 

*- Xhaferr ibn Muhamed ka thënë: “I Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) shkoi te 

vajza e tij, Fatimeja , e cila kishte veshur një rrobë prej lëkurës së 

devesë. Me njërën dorë po bluante dhe po ushqente me gji djalin e 

saj. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), kur e pa në atë gjendje, filloi të qante. 
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 Fatimeja  i tha: ‘O babai im, a po qan për mua, për hidhësinë e 

kësaj bote mbi ëmbëlsinë e Ahiretit, kur për mua ka zbritur Fjala e 

Allahut’: ‘E, sigurisht që Zoti yt do të të japë ty, sa të jesh i 

kënaqur.’”1 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Puna me këtë tefsir ka përfunduar më, 24 të muajit Dhul Hixhxheh, të vitit 1425 
Hixhri, në qytetin e Kumit. 
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EHLI BEJTI  
  

NË TEFSIRIN E  

  

EL BAGAUIJ1 

 

 

 

 

                                                            
1I mbiquajtur si “Mealim Tenzijl” (Botuar në Bejrut, Darul Kitab El Imijetu, viti 
2014.) i Ebu Muhamed El Husejn ibn Mes'ud El Ferai El Bagauij Esh Shafij, Ka 
vdekur në vitin 516 hixhri. 
 

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “El Bekare” 

ِينهَّ﴿ هُهمََُّّْينْفُِقونهََّّاَّل  ال ْموه
ه
ارََِّّبِالل يْلََِّّأ انل هه اَّوه نِيهةًََِِّّسًّ َله ْجُرُهمََّّْفهلهُهمََّّْوهعه

ه
ب ِِهمََِّّْعنْدهََّّأ ََّّره له َّخهََّّوه َّوْف 

لهيِْهمَّْ ََّّعه له نََُُّّهمََّّْوه ْزه  ﴾٤١٢ونهََّيه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre natën 

dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblim te Zoti i 

tyre; ata nuk do të kenë pse të frikësohen apo pikëllohen.” (Sure 

“El Bekare” ajeti 274.) 

*- Transmetohet nga Muxhahidi se ibn Abasi ka thënë: “Ky ajet 

ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Ai 

kishte vetëm katër dirhemë dhe asgjë tjetër veç tyre. Njërin e dha 

sadakë natën, njërin ditën, njërin fshehur dhe tjetrin haptas.”1 

* * * 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsir “El Bagauij”, vëll. 1, f, 197, botuar në Bejrut, shtëpia botuese “El Kutub El 
Ilmijeh”, viti 2004. E ka transmetuar Ibn El Ethijr në “Terxhemetul Emiril 
Mu'minijne Ali”. “Usdul Gabeh”, vëll. 4, f. 25. E ka përcjellë El Taberani nga El 
Muaxhemul Kebijr, nga kreu me titull “Ma esnedehu Ibnu Abas”,  vëll. 3, f. 112, si 
dhe El Uahidi, në librin “Esbabu En Nuzul”, f. 64. 
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Sure “Âli ‘Imrân” 

ةََُّّقهالهتََِِّّإَوذَّْ﴿ ئِكه َله ْريهمََُّّيهاَّالْمه هََّّإِن ََّّمه اكََِّّاّلل  فه رهكََِّّاْصطه ه  اكََِّّوهطه فه اْصطه ََّّوه ه اءَََِّّعه هِميهََّّنِسه ال  ﴾٢٤الْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “(Kujto) kur engjëjt thanë: “O Merjeme! 

Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka parapëlqyer ty mbi 

të gjitha gratë e botës.” (Sure “Ali Imran”, ajeti 42.) 

 *- Transmetohet nga Ebu Bekr Said ibn Abdullah Ahmed El 

Tahirij, i cili ka thënë se gjyshi im Abdurrahman ibn Abdusamed 

El Bezzar, ka transmetuar nga Katade, nga Enesi, se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Allahu i Madhëruar, katër gra i ka ngritur në të gjitha 

botët. Merjemen, të bijën e Imranit, Hadixhenë, të bijën e Khuejlidit, 

Fatimen, të bijën e Muhamedit dhe Asijen, gruan e faraonit.”1 

* * * 

 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه ُقلََّّْالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّفه ال نهاَّنهْدعََُّّتهعه بْنهاءه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ َّوه

اءهنها نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ ْلََّّنهبْتهِهلََُّّْثم ََّّوه نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه َََِّّعه ذِب  ﴾١٦يهَّالَْكه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty për 

çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’” (Sure “Ali Imran”, ajeti 61.) 

El Begauij ka thënë: “Ejani t’i thërrasim bijtë tanë dhe bijtë 

tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe ju vetë.” Bijtë tanë 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 1, f. 232. 
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janë Hasani dhe Hysejni. Gratë tona është Fatimeja  dhe vetat tonë 

është për të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) dhe Aliun (Paqja qoftë mbi të!).1 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ia lexoi këtë ajet delegacionit të Nexhranit dhe i 

ftoi ata të dilnin. Ata thanë: “Të shkojmë dhe të këshillohemi me të 

afërmit tanë dhe kthehemi nesër. E diskutuan ndërmjet tyre. E 

pyetën të parin e tyre, që njihej si këshilltar: ‘O Abdulmesijh, si 

mendon se duhet të veprojmë?’ 

Ai u përgjigj: ‘O ju të krishterë, ju kam treguar se Muhamedi 

është Profet dhe i Dërguar. Pasha Allahun, të gjithë popujt që janë 

mallkuar nga Profetët, kanë vdekur e s’ka mbetur asnjë prej të 

vegjëlve të tyre. Nëse do ta bëni këtë, s’ka për të mbetur askush prej 

jush e do të zhdukemi të gjithë. Po keni dëshirë të mbeteni në atë fe 

që jeni, jepini lamtumirën mikut tuaj dhe largohuni në vendin tuaj.’ 

Të nesërmen, shkuan tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai kishte në prehër 

Husejnin, e mori për dore Hasanin, Fatimeja ecte pas tij, ndërsa 

Aliu ishte pas saj.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ecte dhe thoshte: ‘Unë ju ftoj dhe ju besoni.’ 

Një prift i krishterë nga Nexhrani u tha: ‘O ju të krishterë, unë 

po shoh fytyra që po t’i luten Allahut të lëvizë malet nga vendi, do 

                                                            
1 (Enfusena ue Enfusekum) argumenton imamatin (udhëheqësinë) e Aliut 
(Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), ku tregon se Allahu i Madhëruar e ka bërë pjesë të 
shpirtit të të Dërguarit të Allahut. Ai ka të njëjtat të drejta gjatë udhëheqjes së tij, 
përveç profetësisë. 
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t’i lëvizi ato. Mos dilni të mallkoheni, sepse do të shkatërroheni dhe 

nuk do të mbetet në faqe të tokës asnjë i krishterë prej jush deri në 

Ditën e Kiametit.  

Ata thanë: ‘O Ebu Kasim, ne vendosëm që të të mos të 

mallkohemi dhe ty të të lëmë në fenë tënde dhe ne të qëndrojmë në 

fenë tonë.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: ‘Nëse nuk jeni dakord, që të mallkohemi, atëherë 

pranojeni Islamin dhe të keni të njëjtat të drejta si myslimanët, duke qenë 

të barabartë me ta.’  

Ata nuk pranuan dhe e kundërshtuan, atëherë i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

ftoi në betejë.  

Ata iu përgjigjën: ‘Ne nuk kemi fuqi, që të matemi dhe të 

përballemi në luftë me arabët, por ne dëshirojmë të lidhim 

marrëveshje paqeje me ty, me kusht që ti të mos na luftosh, as të 

mos na frikësosh dhe as të mos na detyrosh të kthehemi nga feja 

jonë. Ne do t’ju japim dy mijë barrë çdo vit. Një mijë në muajin Safer 

dhe një mijë në muajin Rexheb.’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pranoi marrëveshjen me këto kushte dhe tha: 

‘Pasha Atë që e ka shpirtin tim, unë e pashë ndëshkimin e banorëve të 

Nexhranit. Nëse ata do të kishin mallkuar, do të ishin kthyer në majmunë 

dhe derra dhe do të piqeshit në luginën para tyre, që do të mbushej me 

zjarr. Allahu do t’i zhdukte banorët e Nexhranit dhe gjithçka kishte në të, 
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edhe zogjtë në pemë. Pa u mbushur viti, do të ishin shfarosur të gjithë të 

krishterët.’”1 

* * * 

 

 

Sure “El Mâide” 

 

ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهُسوُلََُّّاّلل  ِينهََّّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُقِيُمونهََّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َّوهُهمََّّْالز 
اكُِعونهَّ  ﴾٥٥ره

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët tuaj janë vetëm 

Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe 

japin zeqatin, duke qenë të përulur (në ruku).” (Sure “El Maide”, 

ajeti 55.) 

*- Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: Es Suddej ka 

thënë se ajeti: “Kujdestarët tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i 

Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zeqatin, duke qenë 

të përulur (në ruku).”, ka për qëllim Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë 

i kënaqur me të!). Aliu ishte në ruku, duke u falur në xhaminë e 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 1, f, 240; El Hamuejni ka transmetuar në librin “Faraidu 
Simtejn”, vëll. 2, kreu 4, f. 23, botimi i parë. Gjithashtu, e ka transmetuar Ibn El 
Megazilij, në librin “Menakibul Emijril Mu'minijn”, Hadithi 310, f. 263; El Bagauij 
në librin “Mesabijhu's Suneti”, vëll. 2, f. 201 si dhe Ibn Haxheri, në “Es Sauaikul 
Muharreka”, f. 93. 
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Profetit, kur erdhi një lypës për të lypur. Aliu i dha atij unazën e 

vet.1 

*- Ebu Xhafer Muhamed ibn Ali El Bakir ka thënë: “Kujdestarët 

tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët...” ka 

zbritur për besimtarët. 

Disa njerëz e pyetën: “Thonë se ky ajet ka zbritur për Aliun 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!).  

Ai u përgjigj: “Edhe Aliu është prej besimtarëve.”2 

* * * 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagaui”, vëll. 2, f, 38. E ka përmendur El Hejthemij, në kreun “Fadailu 
Ali” (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tek libri “Mexhmau Ez Zeuaidi”, vëll. 9, f. 134. El 
Mutekij El Hindij në librin “Kenzul Ummal”, vëll. 7, f. 305, botimi i parë. E ka 
përcjellë El Sheblenxhi në librin “Nurul Ebsari”, f. 69. 
2 I njëjti burim, f. 39. Shohim se Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) përgjigjet me një 
përgjigje të përgjithshme. Abdullah Shebiri (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë në 
“Hakkul Jekini”, vëll. 1, f. 193. 
Gjuhëtarët kanë rënë dakord se fjala “kujdestari”, në kuptimin gjuhësor, ka për 
sinonim fjalën “imam”, si dhe prijës (mbret-kalif) që është edhe kuptimi më i 
përhapur te dijetarët e gjuhës dhe të Sheriatit. Mendimin e bazojnë edhe te fjala 
e Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!): “Çdo 
grua që martohet pa lejen e kujdestarit të saj, martesa e saj është e parregullt.” Ata kanë 
fjalën e tyre: “Sulltani është kujdestari i popullit të tij.”, apo “Filani është 
kujdestari i të vdekurit.” 
Nëse fjala “ndihmëtar” dhe “i dashur” përdoret në gjuhësi, përshtaten me 
pozitën, sepse “ndihmëtari” dhe “i dashuri” nuk janë të përveçëm, por 
përgjithësojnë të gjithë besimtarët, ashtu si përmendet në Fjalën e Allahut të 
Madhëruar: “Besimtarët dhe besimtaret janë kujdestarë të njëri–tjetrit.” Fjala 
“të gjithë” është përdorur për të lartësuar, ose për t’i përmbledhur të gjithë 
imamët e pastër. 
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Sure “El Enfâl” 

 

ْمُكرََُِّّإَوذَّْ﴿ ِينهََّّبِكهََّّيه ُرواَّاَّل  فه وََِِّّْلُثْبُِتوكهََّّكه
ه
ْقُتلُوكهََّّأ وََّّْيه

ه
يهْمُكُرونهَََُُّّّيْرُِجوكهََّّأ يهْمُكرََُّّوه َُّاَّوه ََّّّلل 

َُّ اّلل  رْيََُّّوه اكِرِينهََّّخه  ﴾٣٣الْمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujto kur mohuesit komplotonin 

kundër teje: për të të burgosur, vrarë ose dëbuar. Ata bënin 

kurthe, por edhe Allahu ngrinte kurthe (kundër tyre). Allahu 

është planifikuesi më i mirë.” (Sure “El Enfal”, ajeti 30.) 

*- Ibn Abasi ka thënë: “Xhibrili erdhi tek i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe e 

lajmëroi për atë çfarë i kishin përgatitur. E njoftoi që të mos flinte 

në shtratin e tij, ku flinte çdo natë. Gjithashtu, i tregoi se Allahu i 

Madhëruar e lejonte të largohej nga Meka për në Medine.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) urdhëroi Ali bin Ebu Talibin (Paqja qoftë mbi të!) të 

flinte në shtratin e tij dhe i tha: “Mbulohu me batanijen time. Ata nuk 

kanë për të të bërë ndonjë gjë të keqe.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) doli nga shtëpia e tij. Allahu i Lartësuar ua mori 

shikimin jobesimtarëve që po e ruanin.  

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) mori një grusht me dhè e filloi ta vendosë atë mbi 

kokat e tyre. Ndërkohë lexonte ajetin kur’anor: “Kujto kur 

mohuesit komplotonin kundër teje: për të të burgosur, vrarë ose 
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dëbuar. Ata bënin kurthe, por edhe Allahu ngrinte kurthe 

(kundër tyre). Allahu është Planifikuesi më i mirë.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) vazhdoi rrugën për në shpellën Theur, i shoqëruar 

nga Ebu Bekri. Në Mekë, ai la Aliun, që banorëve t’u dorëzonte 

amanetet (pasuritë) që ia kishin lënë në dorëzim, sepse i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

njihej në Mekë si njeri i drejtë dhe i sinqertë. 

Atë natë, Aliu (Paqja qoftë mbi të!) fjeti në shtratin e të Dërguarit 

të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ndërsa idhujtarët ruanin jashtë, që të dilte, sepse kujtonin se 

ishte i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). Kur u zbardh, ata sulmuan dhe panë që në krevat 

ishte Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Ata e pyetën: Ku është 

shoku yt? Ai u përgjigj: “Nuk e di.”1 

* * * 

 

Sure “Et Teube” 

اءهة َّ﴿ ََِِّّمنهََّّبهره رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ِينهََّّإِله ْدُتمََّّْاَّل  هه  ﴾٦الُْمْْشِكِيهََِّّمنهَََّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij janë 

larg idhujtarëve, me të cilët ju bëtë marrëveshje (përshkak të 

idhujtarisë dhe shkeljes së marrëveshjes nga ana e idhujtarëve).” 

(Sure “Et Teube”, ajeti 1. 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 2, f. 205. 
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*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ka thënë: “Mos u ndihmofsha, nëse nuk ju ndihmoj 

juve.” Në vitin e tetë të hixhretit ai shkoi në Mekë. Në vitin e nëntë 

hixhri i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dëshironte të shkonte në Haxh, por ndërroi 

mendim. Arsyeja se pse nuk shkoi në Haxh ishte: “Aty do të vijnë 

edhe jobesimtarët, edhe idhujtarët dhe do të bëjnë tauaf të 

zhveshur.” 

Ai dërgoi Ebu Bekrin atë vit si udhëheqës të Haxhinjve. Atij i 

dha me vete edhe dyzet ajetet e para të sures “Et Teube”, që t’ua 

lexonte Haxhinjve gjatë sezonit të Haxhit. Pas tij dërgoi Aliun 

(Allahu ia nderoftë fytyrën!) me devenë e tij, që t’ua lexonte 

Haxhinjve hyrjen e sures “Et Teube”. E urdhëroi atë që t’i lexonte 

në Mekë, në Mina dhe në Arafat. Gjithashtu, t’u lexonte porosinë e 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij): “Allahu  dhe i Dërguari i Tij  janë larg idhujtarëve. Ata 

nuk duhet të bëjnë tauaf të zhveshur rreth Qabes.”  

Ebu Bekri u kthye dhe i tha të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij): “O i Dërguari i 

Allahut, t’u bëfshin kurban prindërit e mi, a ka zbritur diçka për 

mua, që më ktheve?” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: “Jo, por nuk duhet të transmetojë askush tjetër 

përveçse një njeri nga të afërtit e mi.”1 

                                                            
1 E ka përcjellë En Nisai, në librin e tij “Khasâis”, f. 144, botuar në Bejrut. Ahmed 
ibn Hanbeli, në “Musnedin” e tij, vëll. 3, f. 212, botimi i parë. Ibn Asakiri në librin 
“Tarijkhu Dimashk” - “Biografia e Prijësit të besimtarëve, Aliut (Paqja qoftë mbi 
të!)”, vëll. 2, nr. 878, f. 376. 
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Ditën e Bajramit, Aliu (Allahu ia nderoftë fytyrën!), ashtu si e 

kishte urdhëruar i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), i thirri njerëzit dhe u lexoi atyre suren 

“Et Teube”.  

Zejd ibn Tebija tregon: “E pyetëm Aliun (Paqja qoftë mbi të!) se 

çfarë urdhërove, kur u dërgove gjatë atij Haxhi?”  

Aliu tha: “U dërgova të tregoj katër gjëra: të mos bëjnë tauaf rreth 

Qabes lakuriq; kush kishte marrëveshje me të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të vazhdonte 

gjatë asaj periudhe e kush nuk kishte marrëveshje, do t’i jepej kohë katër 

muaj; do të hyjnë në Xhenet vetëm besimtarët; pas këtij viti, besimtarët 

dhe idhujtarët nuk do të takohen më në këtë vend.”1 

El Bagauij ka thënë: “Dikush mund të pyesë se si ka mundësi 

që i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) dërgoi Ebu Bekrin e më pas e shkarkoi atë e në vend 

të tij dërgoi Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të!)? 

Përgjigjja është: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e dërgoi Aliun (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) për t’ua përcjellë dhe lexuar ajetet e Kur’anit, të sures “Et 

Teube”, sepse ndër arabët ishte traditë që nënshkrimin e 

marrëveshjeve, ose prishjen e tyre, e bënte ose udhëheqësi i tyre, 

ose një prej të afërmve të tij.2 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 2, f. 225. 
2 I njëjti burim. 
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لُْتمَّْ﴿ عه جه
ه
ايهةهََّّأ ارهةهََّّاْْلهاج ََِِّّسقه ْسِجدََِّّوهِعمه امََِّّالْمه نََّّْاْْلهره مه نهََّّكه ََِّّآمه اِْلهوْمََِّّبِاّلل  دهََّّاْْلِخرََِّّوه اهه َِّفََّّوهجه

بِيلَِّ ََِّّسه َََّّّاّلل  هْستهُوونهََّّله ََِِّّعنْدهََّّي َََُّّّاّلل  اّلل  ََّّوه ْهِديَّله وْمهََّّيه الِِميهََّّالْقه  ﴾٦١الظ 

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet mendoni se ai që u jep ujë 

haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë, është njësoj me 

atë që beson Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që lufton në Rrugën 

e Allahut?! Këta nuk janë të njëjtë para Allahut. Ai nuk i udhëzon 

në Rrugë të Drejtë njerëzit e padrejtë.” (Sure “Et Teube”, ajeti 19.) 

*- Hasani, El Sha'biju, Muhamed ibn Ka'b El Kardhij kanë thënë 

se ky ajet ka zbritur për Ali ibn Ebu Talib, Abas ibn Abdul 

Mutalibin dhe Talha ibn Shejbetu, të cilët filluan të krenoheshin. 

Talha tha: “Unë kujdesem dhe kam çelësat e shtëpisë së 

Allahut.” 

Abasi tha: “Unë u jap ujë për të pirë Haxhinjve dhe jam në 

shërbim të tyre.”  

Aliu tha: “Nuk e di se çfarë po thoni, por unë kam filluar të falem 

drejt Qabes gjashtë muaj para njerëzve dhe kam luftuar në Rrugën e 

Allahut.”  

Allahu i Madhëruar zbriti ajetin e Kur’anit: “Vërtet mendoni 

se ai që u jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë 

është njësoj me atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 155 - 

që lufton në Rrugën e Allahut?! Këta nuk janë të njëjtë para 

Allahut. Ai nuk i udhëzon në Rrugë të Drejtë njerëzit keqbërës.”1 

* * * 

Sure “Hûd” 

ا﴿ نهََّّمه نََّّْلِلُْمْْشِكِيهَََّّكه
ه
ْعُمُرواَّأ اِجدهََّّيه سه ََِّّمه اهِِدينهََّّاّلل  ََّّشه ه نُْفِسِهمَََّّْعه

ه
َّبِالُْكْفرََِّّأ ولهئِكهََّّ

ُ
َّأ

ْتَّ بِطه الُُهمََّّْحه ْعمه
ه
ِفََّّأ ونهََُّّهمََّّْانل ارََِّّوه ادِلُ  ﴾٦١خه

Allahu i Madhëruar thotë: “A janë (të barabartë me 

jobesimtarët), ata që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, 

që ndiqet nga një dëshmitar prej Tij (Kur’ani)...” (Sure “Hud”, 

ajeti 17.) 

*- Thuhet se dëshmitar për këtë ajet është Ali ibn Ebu Talibi 

(Paqja qoftë mbi të!). Aliu ka thënë: “Për të gjithë burrat e kurejshëve ka 

zbritur nga një ajet kur’anor’. Një burrë prej të pranishmëve e pyeti: 

‘Për ty, cili ajet ka zbritur?” 

Ali bin Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigj: “A janë (të 

barabartë me jobesimtarët), ata që mbështeten në provë të qartë 

nga Zoti i tyre, që ndiqet nga një dëshmitar prej Tij (Kur’ani)...”2 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 2, f. 232. E ka përcjellë Ibn El Megazilij Esh Shafij, në 
librin e tij “Menakib”, hadithet 367-368, f. 321; El Uahidij, në “Esbabu En Nuzul”, 
f. 182; Ebu El  Ferexh El Asfahanij, në librin e tij “El Eganij”, vëll. 4, f. 185. 
2 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 2, f. 318. El Mutekij El Hindij ka transmetuar, vëll. 1, f. 
251, botim i parë; Ibn Asakir, në librin “Tarijkhu Dimashk” – “Biografia e Prijësit 
të besimtarëve, Aliut (Paqja qoftë mbi të!)”, vëll. 2, hadithi 928, f. 420; Ibn Ebu El 
Hadid, në librin “Sherh Nehxhul Belaga”, vëll. 2, f. 236. 
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* * * 

Sure “En Nahl” 

آتهيْنهاهَُّ﴿ نْيهاَِّفََّّوه نهةًََّّادلُّ سه  ﴾٦٤٤...ََّّحه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne i kemi dhënë atij të mira në këtë 

botë...” (Sure “En Nahl”, ajeti 122.) 

*- Mukatil ibn Hajjan ka thënë: “Do të thotë se salavatet janë 

për të, që umeti duhet të thotë: ‘O Zot, dërgo salavate përmbi 

Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, ashtu sikurse ke dërguar 

përmbi Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit.”1 

* * * 

 

Sure “El Isrâ” 

ََُّّك ََّّنهْدُعوَّيهوْمهَّ﴿ نهاس 
ُ
اِمِهمََّّْأ  ﴾١٦...ََّّبِإِمه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ditën, kur Ne do t’i thërrasim të 

gjithë popujt me prijësin e vet...” (Sure “El Isra”, ajeti 71.) 

“Me prijësin e vet” - Urtësia e kësaj sifjalie shpjegohet në tri 

mënyra. Njëra prej tyre qëndron në nderimin e Hasanit dhe të 

Husejnit (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).2 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 3, f. 74. 
2 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 3, f. 104. 
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* * * 

Sure “El Haxhxh” 

انَِّ﴿ ذه انََِّّهه ْصمه ُمواَّخه ب ِِهمََِّّْفََّّاْختهصه  ﴾٦١...ََّّره

Allahu i Madhëruar thotë: “Besimtarët dhe jobesimtarët grinden 

për Zotin e tyre...”(Sure “El Haxh”, ajeti 19.) 

Ky ajet ka zbritur për ata që dyluftuan në betejën e Bedrit, për 

Hamzain, Aliun dhe Ubejde ibn El Harith, Utbetu, Shejbetu, djemtë 

e Rebias dhe Uelijd ibn Utbetu.  

*- Transmetohet nga Kajs ibn Ubade se Ali ibn Ebu Talibi ka 

thënë: “Në Ditën e Kiametit unë jam i pari që do të qëndroj në gjunjë para 

Allahut për mospajtimet.”1  

* * * 

 

 

Sure “Esh Shua‘arâ”  

نِْذرَّْ﴿
ه
أ تهكهََّّوه ِشريه بِيهََّّعه قْره

ه
 ﴾٤٦٢اْْل

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Paralajmëroje farefisin tënd më 

të afërm.” (Sure “Esh Shuara”, ajeti 214.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 3, f. 235. El Bukhari ka transmetuar në “Sahihun” e tij 
rreth tefsirit të ajetit fisnik me numër hadithi 4428, vëll. 17 me shpjegim të El 
Kermanij f. 216, botuar në Bejrut.  El Khauarizmi, në librin “Menakib Ali”, vëll. 
107, kreu 16, hadithi 12. 
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*- Abdullah bin Abasi transmeton nga Ali ibn Ebu Talibi: “Kur i 

zbriti ky ajet: “Paralajmëroje farefisin tënd më të afërm.”, të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) më tha: ‘O Ali, Allahu i Lartësuar më urdhëron, 

që të paralajmëroj farefisin tim më të afërt dhe unë ndihem shumë ngushtë, 

sepse i di reagimet dhe urrejtjen e tyre mbi këtë çështje. Ky ishte shkaku që 

unë heshta për kaq kohë, derisa më erdhi Xhibrili dhe më tha: ‘O Muhamed, 

nëse nuk vepron si je urdhëruar, ke për t’u ndëshkuar nga Zoti yt.’ 

Përgatit për ne një tenxhere me ushqim, një kofshë deleje dhe një tas me 

qumësht. Ftoji për mua të gjithë farefisin e Abdul Mutalibit, që t’i këshilloj 

për çfarë jam urdhëruar.’ 

Veprova ashtu si më urdhëroi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Më pas e ftova të 

gjithë farefisin. Në atë kohë bëheshin dyzet burra, një më shumë, 

një më pak. Në mesin e tyre ishin xhaxhallarët e tij: Ebu Talibi, 

Hamzai, Abasi, Ebu Lehebi. Pasi u mblodhën të gjithë, i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

më thirri të sjell ushqimin që e kisha përgatitur. E solla atë. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) provoi një kafshatë, e copëtoi mishin me dhëmbët e tij 

dhe na tha të fillojmë të hamë, me Emrin e Allahut. Hëngrën të 

gjithë, sa u ngopën. Pasha Allahun, edhe një njeri i vetëm prej tyre 

mund ta kishte ngrënë ushqimin që kisha përgatitur. Më pas, i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) më tha të sillja për të pirë dhe unë solla tasin me 

qumësht, nga i cili pinë të gjithë, derisa u ngopën. Pasha Allahun, 

edhe një njeri i vetëm mund ta pinte të gjithë tasin me qumësht. Kur 

i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 
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familjen e tij!) dëshiroi të fliste, e ndërpreu Ebu Lehebi: ‘Muhamedi 

ju bëri magji.’  

Të gjithë u ngritën dhe u shpërndanë, pa i dhënë mundësi të 

flasë të Dërguarit të (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!).  

Të nesërmen, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha sërish Aliut: ‘O Ali, ashtu sikurse e 

dëgjove, ai foli para meje dhe njerëzit u shpërndanë, pa më dhënë mundësi 

të flas. Përgatit ushqim, ashtu si përgatite dje dhe m’i mblidh përsëri 

njerëzit.’ 

E përgatita ushqimin si ditën e parë dhe i ftova të gjithë. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) më thirri të shtroj ushqimin dhe më pas pijen. Ua 

ofrova atyre dhe veprova si natën e parë. Hëngrën dhe pinë të 

gjithë, derisa u ngopën. Më pas u ngrit dhe foli i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe tha: 

‘O fëmijët e Abdulmutalibit, unë ju kam ardhur me mirësitë e dynjasë dhe 

të Ahiretit. Allahu i Madhëruar më ka urdhëruar t’ju ftoj në të. Kush do 

të më mbështesë në këtë çështje, ai do të jetë vëllai im, do të jetë testamenti 

im dhe udhëheqësi juaj pas meje.’  

Të gjithë njerëzit heshtën. U ngrita unë, edhe pse isha më i riu 

ndër ta, thashë: ‘Unë do të jem mbështetësi yt, o i Dërguari i Allahut.’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) më hodhi dorën në qafë dhe tha: ‘Ky është vëllai im, 

testamenti im dhe udhëheqësi juaj pas meje. Dëgjojeni atë dhe binduni 

atij.’ 
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U ngritën njerëzit dhe filluan të qeshnin, dhe i thoshin Ebu 

Talibit: ‘Të ka urdhëruar ta dëgjosh Aliun dhe t’i bindesh atij.’”1 

* * * 

 

Sure “Es Sexhde” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ نََُّّْمْؤِمًناََّكه مه نهََّّكه َََّّّفهاِسًقاََّكه هْستهُوونهََّّله  ﴾٦٢ي

Allahu i Madhëruar thotë: “Vallë! A është besimtari njësoj si 

keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë.” (Sure “Es Sexhde”, ajeti 

18.) 

*- Ky ajet ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin, që bëri debat me 

Uelijd ibn Ukbetu ibn Ebi Mui'jtin, vëllai i Othmanit nga nëna. 

Uelijd bin Ukbetu i tha Aliut: “Pusho se ti je fëmijë. Unë jam më 

orator se ti, më i moshuar, më i fuqishëm dhe më i ditur.” 

Aliu iu përgjigj: “Pusho, se ti je i shthurur.” Atëherë, Allahu i 

Madhëruar zbriti ajetin: “Vallë! A është besimtari njësoj si 

keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë.”2 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 3, f. 343. Është përzgjedhur nga Ibn Asakir në librin 
“Tarijkhu Dimashk” – “Biografia e Prijësit të besimtarëve, Aliut (Paqja qoftë mbi 
të!)” vëll. 1 f. 99, botimi i parë. Ahmed ibn Hanbel, në librin “Fadailu Es Sahabeti”, 
hadithi 230, f. 161, botimi i parë. 
2 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 3, f. 433. El Khatijb El Bagdadij ka transmetuar në librin 
“Tarijkh Bagdad”, vëll. 13, f. 321, nr. 7291; Muhib El Taberij, në librin “Rijad En 
Nedretu”, vëll. 2, f. 206, botim i dytë; Ibn A'them el Kufij, i cili ka vdekur rreth 
vitit 314, në librin e tij “Futuh”, vëll. 2, f. 354, botuar në Indi; El Hafidhu El Mezzij, 
në librin “Tehdhijbul Kemal”, vëll. 8, f. 1475; El Mes'udi, në librin e tij “Muruxhu 
Edh Dheheb”, vëll.2, f. 357, botuar në Egjipt. 
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* * * 

 

Sure “El Ahzâb” 

اََّّ...﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ُكمََّّْاْْلهيِْتََّّأ ِره ه  ُيطه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّوه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “...O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.” (Sure “El Ahzab”, ajeti 33.) 

*- Ebu Said El Khuderij dhe një grup nga tabi’inët, ndërmjet 

tyre: Muxhahidi, Katadja, etj, janë të mendimit se ky ajet ka zbritur 

për: Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin. 

*- Transmetohet nga Aishja, nëna e besimtarëve, se i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

atë ditë kishte një rrobë të punuar me lesh të zi. Fatimeja  erdhi dhe 

u fut në rrobën që kishte i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Më pas erdhi Aliu, Hasani 

dhe Husejni. Të gjithë u mblodhën te i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) tha: “O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që 

ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.” 

*** 
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Sure “El Ahzab” 

هََّّإِن َّ﴿ تههََُّّاّلل  ئِكه َله مه لُّونهََّّوه ََّّيُصه ه َّانل ِب َََِّّعه اَّيهاَّ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  لُّواَّآمه لهيْهََِّّصه ََِّّعه ل  َُّمواوهسه

هْسلِيًما  ﴾٥١ت

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për 

të dhe përshëndeteni me ‘selam’!”. (Sure “El Ahzab”, ajeti 56.) 

*- Abdurrahman ibn Ebi Lejla transmeton nga Ka’b ibn 

Uxhretu: “’A dëshiron të të dhuroj një dhuratë, që e kam dëgjuar 

nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!)?’  

Iu përgjigja: ‘Po, ma dhuro atë.’  

Tha: ‘E pyetëm të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): ‘O i Dërguar i Allahut, si është 

salavati mbi ju Ehli Bejtin, sepse Allahu na ka mësuar si të japim 

selam.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’” 

*- Ibn Mes'udi transmeton se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Më i afërti 
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prej jush me mua Ditën e Gjykimit, do të jetë ai që më ka dërguar më shumë 

salavate.”1 

***  

 

Sure “El Ahzab” 

ِينهَّ﴿ اَّل  الُْمْؤِمنهاتََِّّالُْمْؤِمنِيهََّّيُْؤُذونهََّّوه رْيََِّّوه اَّبِغه ُبواَّمه دََِّّاْكتهسه قه لُواَّفه ًَّماِإَوثََُّّْبْهتهانًاَّاْحتهمه
 ﴾٥٢ُمبِيًنا

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që i lëndojnë besimtarët dhe 

besimtaret, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë, në të 

vërtetë, i kanë ngarkuar vetes fajin për shpifje dhe një gjynah të 

qartë.” (Sure “El Ahzab”, ajeti 58. 

*- Mukatili ka thënë se ky ajet ka zbritur për Ali ibn Ebu 

Talibin, të cilin e lëndonin dhe e shanin.2 

*** 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 3, f. 467. 
2 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 3, f. 469. 
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Sure “Esh Shûra” 

ََّّقُلَّْ...﴿ لُُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه نَََّّّْالُْقْربه ِْفََّّوهمه ْقَته نهةًََّّيه سه ََُّّنهزِدََّّْحه افِيَّله َّهه

هََّّإِن َََُّّّحْسًنا ُفور ََّّاّلل  ُكور ََّّغه  ﴾٤٣شه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë 

kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve. Atij që 

bën vepër të mirë, Ne do t’ia shtojmë shpërblimin. Allahu, me të 

vërtetë, është Falës dhe Mirënjohës.” (Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

Abdul Uahid Ahmed El Melijhi transmeton nga Beshari, i cili 

transmeton nga Muhamed ibn Xhaferri, i cili transmeton nga Abdul 

Melik ibn Mejseretu se ka thënë: Kam dëgjuar Tausin, i cili ka 

transmetuar nga Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili është 

pyetur për ajetin kur’anor: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë 

kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve. Atij që 

bën vepër të mirë, Ne do t’ia shtojmë shpërblimin. Allahu, me të 

vërtetë, është Falës dhe Mirënjohës.” dhe ka thënë: Saijd ibn 

Xhubejr ka thënë se kurba (të afërmit) janë familja e Muhamed 

(Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

*- El Sha'bij transmeton nga Taus, se Ibn Abasi (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), ajetin kur’anor: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë 

kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve. Atij që 

bën vepër të mirë, Ne do t’ia shtojmë shpërblimin. Allahu, me të 

vërtetë, është Falës dhe Mirënjohës.”, e ka shpjeguar në këtë 

mënyrë: Shpërblimi do të merret nëse i ruani të afërmit e mi (të 

Profetit), silleni mirë me ta dhe i mbani lidhjet me të afërmit e mi. 
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*- Said ibn Xhubejr dhe Amru ibn Shuaijbi kanë thënë se ky ajet 

tregon se duhet ta respektojmë, të kujdesemi dhe t'i ruajmë të 

afërmit e Profetit Muhamed. Ata kanë mendime të ndryshme se 

kush janë të afërmit: Fatimeja , Aliu dhe djemtë e tyre, sepse për ata 

ka zbritur ky ajet: “O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do 

që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.” 

(Sure “El Ahzab”, ajeti 33.)1 

*** 

 

 

Sure “Ed Dukhân” 

ا﴿ مه ْتََّّفه لهيِْهمََُّّبهكه اءََُّّعه مه رُْضََّّالس 
ه
اْْل اَّوه نُواَّوهمه رِينهَََّّكه  ﴾٤١ُمنْظه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Nuk i vajtoi ata as qielli, as Toka e as 

nuk iu dha afat atyre.” (Sure “Ed Dukhan”, ajeti 29.) 

*- Ata'u ka thënë: “Nga qarja e qiellit, u skuqën anët e tij.” 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 4, f. 111. Ibn Hanbel ka transmetuar në librin “El 
Fadailu”, hadithi 263, f 187. Ibn Haxher ka transmetuar në librin “Es Sauaikul 
Muharikati”, në kapitullin e dhjetë nga Imam Shafiu, i cili ka bërë disa vargje, mbi 
domosdoshmërinë e dashurisë dhe bindjes ndaj familjes së Profetit Muhamed 
(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!):  

O Ehli Bejti i të Dërguarit të Allahut!  
Dashurinë për ju, 
Allahu e ka bërë detyrim, në Kur’anin që zbriti. 
Mjafton madhështia e caktimit për ju. 
Kush nuk ju dërgon salavat, namazi nuk i pranohet. 
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El Suddej ka thënë: “Kur u vra Husejn ibn Ali, qielli qau aq 

shumë për të, saqë u skuq nga të qarët.”1 

*** 

 

Sure “El Fet’h” 

ُكمَُّ﴿ ده ََُّّوهعه انِمهََّّاّلل  غه ثرِيهةًََّّمه اَّكه ُخُذونههه
ْ
لهََّّتهأ عهج  ََِّّلهُكمََّّْفه ِذه  ﴾٤٣...َّهه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu ju premtoi plaçkë të pasur, 

të cilën do ta fitoni dhe e shpejtoi këtë për ju...” (Sure “El Fet’h”, 

ajeti 20.) 

*- Ngjarjen e Khajberit e transmeton Sehl ibn Sa'd, nga Enes, 

nga Ebu Hurejra, të cilët tregojnë se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Nesër do 

t’ia jap flamurin një burri që e do Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe atë 

e do Allahu dhe i Dërguari i Tij. Në duart e tij do të hapet ky vend.”  

Të nesërmen ai thirri Ali ibn Ebu Talibin dhe ia dha atij 

flamurin, duke i thënë: “Shko dhe mos u kthe, derisa Allahu të të 

mundësojë ta hapësh qytetin e Khajberit.” 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 4, f. 136. Kjo nuk është ndonjë gjë e çuditshme, sepse 
vetë El Bagauij është përmendur në komentin e këtij ajeti: “Kur vdes besimtari, 
qajnë për të qielli dhe toka dyzet mëngjese.” Kjo ka ndodhur edhe për Imam 
Hysenin (Paqja qoftë mbi të!). Prijësi i besimtarëve, pa dyshim që është në krye të 
tyre. Të gjitha transmetimet fisnike, që hedhin dritë mbi rënien dëshmor të Imam 
Husejnit (Paqja qoftë mbi të!), janë dakord me këtë. Për të mësuar më tepër rreth 
kësaj teme, mund të kthehesh tek libri “Kamil Ez Zijarat”, i Ibn Kauleuijetu (Allahu 
e mëshiroftë!) 
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Aliu u nis për në qytet. Komandanti i kështjellës i doli në 

dyluftim. Ishte i veshur i gjithi me mburojë. Përballë tij doli Aliu, i 

cili pas një goditjeje në dhëmballë, ia preu kokën. 

*- Në një transmetim tjetër tregohet se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Nesër do t’ia jap flamurin një burri që e do Allahun dhe të Dërguarin e 

Tij dhe atë e do Allahu dhe i Dërguari i Tij.” 

E mora Aliun (Paqja qoftë mbi të!), sepse ai nuk mund të ecte 

vetë, ngaqë kishte probleme me sytë. E solla tek i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili ia 

fërkoi sytë me pështymë. Ata u shëruan. I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ia dha flamurin.  

Përpara i doli prijësi i ushtrisë së Khajberit, duke recituar këto 

vargje:  

“Khajberi e di se unë po të pres. 

Armët i kam ngjeshur dhe jam trim i sprovuar 

në betejat e luftërave të ashpra.” 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: 

“Nëna ime më ka quajtur luan,  

si luani, mbreti i pyllit, i shpejtë si era 

që e kap prenë e tij dhe e merr atë.”1 

 

*** 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 4, f. 177. 
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Sure “El Fet’h” 

اُهمَََّّّْ…﴿ ًعاَّتهره ًداَُّرك  ََِِّّمنهََّّفهْضًَلََّّيهبْتهُغونهََُّّسج  انًاَّاّلل  رِْضوه اُهمَّْسَََِّّّوه ثهََِّّمنََّّْوُُجوهِِهمََِّّْفََّّيمه
ه
َّرَِّأ

ُجودَِّ ثهلُُهمََّّْذهلِكهَََّّّالسُّ اةََِِّّفََّّمه ثهلُُهمَََّّّْاَل ْوره َْنِيلََِِّّفََّّوهمه ْرع ََّّاْْلِ زه جهََّّكه ْخره
ه
هََُّّأ

ه
ْطأ هََُّّشه ره َّفهاَّفهآزه َّْستهْغلهظه

ََّّفهاْستهوهى ه  ﴾٤١…َُّسوقِهَََِّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “...I sheh ata si përkulen dhe bien 

në sexhde, duke kërkuar mirësitë dhe kënaqësinë e Allahut. Në 

fytyrat e tyre shihen shenjat e sexhdes. Ky është përshkrimi i tyre 

në Teurat. Ndërsa në Ungjill, shembulli i tyre përshkruhet si një 

farë e mbjellë që lëshon filiza e forcohet e pastaj rritet e fortë me 

kërcellin e vet...” (Sure “El Fet’h”, ajeti 29.) 

*- Mubarek ibn Faddaletu transmeton nga Hasani shpjegimin 

e Fjalës së Allahut të Lartësuar: “I sheh ata si përkulen dhe bien 

në sexhde...”, ai është Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!); “...rritet 

e fortë me kërcellin e vet...”, është fjala për Ali ibn Ebu Talibin 

(Paqja qoftë mbi të!), sepse e forcoi Islamin me shpatën e tij.1 

*** 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij” vëll. 4, f. 186, El Khatijbu El Bagdadij ka transmetuar në 
librin “Tarijkhu Bagdad”, vëll. 13, nr. 7131, f. 153; El Hasekanij, në librin 
“Shauahidu Et Tenzijli”, vëll. 2, nr. 890, f. 184, botim i parë. 
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Sure “El Muxhâdele” 

 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه ُمواَّالر ُسولهََّّنهاجه ِ د  قه ْوهاُكمََّّْيَّْيهدهََّّبهْيهََّّفه قهةًَََّّنه ده رْي ََّّذهلِكهَََّّّصه َّخه
رََُّّلهُكمَّْ ْطهه

ه
أ همََّّْفهإِنَََّّّْوه ُِدواَّل

هََّّفهإِن َََّّته ُفور ََّّاّلل   ﴾٦٤رهِحيم ََّّغه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, kur të doni të 

këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni lëmoshë, 

kjo është më mirë dhe më pastër për ju. Po, nëse nuk keni, Allahu 

me të vërtetë, është Falës dhe Mëshirëplotë.” (Sure “El 

Muxhadile”, ajeti 12.) 

*- Muxhahidi ka thënë: “U ndaluan nga këshillimi me të 

Dërguarin, derisa të jepnim sadaka. Nuk u këshillua askush tjetër 

përveç Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili dha një 

dinar sadeka dhe u këshillua. Pastaj zbriti leja. Ali ibn Ebi Talib 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!), thoshte: “Në Kur’an është një ajet. Nuk 

ka punuar me të askush para meje dhe nuk do të punojë me të askush pas 

meje”, dhe ai është ajeti i këshillimit: “O ju që keni besuar, kur të 

doni të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni 

lëmoshë, kjo është më mirë dhe më pastër për ju. Po, nëse nuk 

keni, Allahu me të vërtetë, është Falës dhe Mëshirëplotë.”1 

*** 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 4, në komentin e këtij ajeti. Është përzgjedhur nga En 
Nisai, në librin “Khasaisu Emiril Mu'minijn, (Paqja qoftë mbi të!)”, f. 276, botuar në 
Bejrut. El Hameuijni, në librin “Feraidu Es Semtejn”, vëll. 1, kreu 66, f. 358, Botuar 
në Bejrut. 
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Sure “El Insân” 

ُيْطِعُمونهَّ﴿ امهََّّوه عه ََّّالط  ه يهتِيًماَِّمْسِكيًناَُّحب ِهَََِّّعه ِسرًياَّوه
ه
أ ا٢َّوه ََِّّلِوهْجهََُِّّنْطعُِمُكمََّّْإِن مه ََّّاّلل  َّنُرِيدََُّّله

اءًََِّّمنُْكمَّْ زه ََّّجه له  ﴾١ُشُكوًراَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata i ushqejnë të varfrit, 

jetimët dhe të zënët rob edhe pse vetë janë nevojtarë, duke 

thënë: ‘Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk 

duam shpërblim e as falënderim!’” (Sure “El Insân”, ajetet 8-9.) 

*- Muxhahidi dhe Ata'u transmetojnë nga Ibn Abasi, se ky 

ajet ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin. Ai punoi një ditë te një 

jehudi. Ai i dha një sasi elbi. Aliu e bloi dhe një të tretën e përgatiti 

për ta ngrënë. Kur u poq buka dhe ishte gati ta hante, erdhi një i 

varfër dhe trokiti në derë. Aliu ia dha atij ushqimin. Më pas 

përgatiti një pjesë tjetër. Kur u poq dhe ishte gati ta hante, erdhi një 

jetim dhe trokiti në derën e shtëpisë së tij dhe kërkoi ushqim. Aliu 

ia dha atij ushqimin. Pastaj përgatiti pjesën e mbetur të ushqimit. 

Kur u poq buka dhe ishte gati ta hante, në derën e shtëpisë së tij 

trokiti një rob idhujtar, të cilin e kishin zënë rob në luftë besimtarët.  

Ai kërkoi ushqim dhe Aliu ia dha ushqimin që kishe 

përgatitur. Në këtë mënyrë ushqeu dhe mbeti pa ngrënë për vete. 

Allahu i madhëruar zbriti ajetet e mësipërme.1 

*** 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Bagauij”, vëll. 4, f. 397. El Kunduzij, në librin “Jenabiul Meuedeti”, vëll. 
1, f. 93-94. 
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1 1425 hixhri, Botuar në Egjipt, në vitin 1948, përbëhet nga tri vëllime. 

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “Âli ‘Imrân” 

﴿...َّ اَّ لهََُُّّك مه اَّدهخه لهيْهه رِي اَّعه كه ابهََّّزه دهََّّالِْمْحره اَّوهجه هه َّرِزْقًاَِّعنْده ْريهمََُّّيهاَّقهالهََّّ ََّّمه ن 
ه
هكََِّّأ اَّل ذه ََّّهه

ََِِّّعنْدََِِّّمنََُّّْهوهََّّقهالهْتَّ هََّّإِن َََّّّاّلل  نََّّْيهْرُزُقََّّاّلل  اءََُّّمه هشه رْيََِّّي ََّّبِغه اب   ﴾٣١ِحسه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “...Sa herë që hynte Zekeria në 

dhomën e saj, gjente pranë saj ushqim dhe e pyeste: ‘O Merjeme! 

Nga të vjen ky ushqim?’ Ajo përgjigjej: ‘Ky është nga Allahu...’” 

(Sure “Ali Imrân”, ajeti 37.) 

*- Zamakhsherij, në tefsirin e tij “El Kesh’shaf”, për komentin 

e ajetit të sipërpërmendur, transmeton një histori nga Profeti 

Muhamed. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) ishte i uritur. Ishte shumë thatësirë. Fatimeja  

(Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) i dërgoi dy bukë dhe një sasi mishi. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ia ktheu pas dhe e pyeti: “Ku e gjete këtë, o bija ime?” 

Ajo i tregoi se kishte shumë bukë dhe mish të gatuar. Ai e 

kuptoi se ajo kishte zbritur nga Allahu i Madhëruar dhe e pyeti 

përsëri: “Ku e gjete këtë, o bija ime?” Ajo u përgjigj: “Ky është nga 

Allahu, se Allahu e furnizon kë të dojë, pa kufi.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Falënderimi i takon Allahut, i Cili të bëri ty të 

njëjtë me zonjën e grave të Beni Israilëve.” 

Më pas, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) mblodhi Ali ibn Ebu Talibin, Hasanin, 

Husejnin, të gjithë Ehli Bejtin. Hëngrën të gjithë sa u ngopën, ndërsa 
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ushqimi mbeti i njëjtë, sikurse ishte. Fatimeja ua shpërndau fqinjëve 

ushqimin e mbetur.1 

 

***  

Sure “Ali Imrân” 

 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه قََُّّالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّلَّْفه ال نهاَّنهْدعََُّّتهعه بْنهاءه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ َّوه

اءهنها نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ ْلََّّنهبْتهِهلََُّّْثم ََّّوه نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه َََِّّعه ذِب  ﴾١٦يهَّالَْكه

Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty 

për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’” (Sure “Ali Imrân”, ajeti 61.) 

*- Zamakhsherij ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ia lexoi këtë ajet 

delegacionit të Nexhranit dhe i ftoi në lutje për mallkim. Ata thanë: 

‘Të shkojmë dhe të këshillohemi me të afërmit tanë dhe do të 

kthehemi nesër.’ 

E diskutuan ndërmjet tyre. E pyetën të parin e tyre, që njihej 

si këshilltar: ‘O Abdulmesijh, si duhet të veprojmë?’ 

                                                            
1 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 1, f. 321, botuar në Egjipt, viti 1948, shtypshkronja 
“Mustafa El Babij El Halebij”. 
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Ai u përgjigj: ‘O ju të krishterë, ju kam treguar se Muhamedi 

është Profet dhe i Dërguar. Pasha Allahun, të gjithë popujt që janë 

mallkuar nga Profetët, kanë vdekur, s’ka mbetur asnjë tyre. Nëse 

do ta bëni këtë, s’ka për të mbetur askush prej jush, do të zhdukemi 

të gjithë. Po keni dëshirë të mbeteni në atë fe që jeni, jepini 

lamtumirën mikut tuaj dhe largohuni në vendin tuaj.’  

Të nesërmen, erdhën tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai kishte në prehër 

Husejnin. E mori për dore Hasanin. Fatimeja ecte pas tij, ndërsa 

Aliu ishte pas saj.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ecte dhe thoshte: ‘Unë ju ftoj dhe ju besoni.’ 

Një prift i krishterë nga Nexhrani u tha: ‘O ju të krishterë, 

unë po shoh fytyra që, po t’i luten Allahut të lëvizë malet nga vendi, 

do t’i lëvizi ato. Mos dilni të mallkoheni, sepse do të shkatërroheni 

dhe nuk do të mbetet në faqe të tokës asnjë i krishterë prej jush, deri 

në Ditën e Kiametit.  

Ata thanë: ‘O Ebu Kasim, ne vendosëm të mos mallkohemi. 

Ty të të lëmë në fenë tënde dhe ne të qëndrojmë në fenë tonë.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: ‘Nëse nuk jeni dakord të mallkohemi, atëherë 

pranojeni Islamin dhe të keni të njëjtat të drejta si myslimanët, duke qenë 

të barabartë me ta.’  

Ata nuk pranuan dhe e kundërshtuan, atëherë i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

ftoi në betejë.  
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Ata iu përgjigjën: ‘Ne nuk kemi fuqi të matemi në luftë me 

arabët, por dëshirojmë të lidhim marrëveshje paqeje me ty, me 

kusht që ti as të mos na luftosh, as të mos na frikësosh dhe as të mos 

na detyrosh të kthehemi nga feja jonë. Ne do t’ju japim dy mijë 

barrë çdo vit. Një mijë në muajin Sefer dhe një mijë në muajin 

Rexheb.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pranoi marrëveshjen me këto kushte dhe tha: 

‘Pasha Atë që e ka shpirtin tim, unë e pashë ndëshkimin e banorëve të 

Nexhranit. Nëse ata do kishin mallkuar, do të ishin kthyer në majmunë 

dhe derra dhe do të piqeshin në luginën para tyre, e cila do të mbushej me 

zjarr. Allahu do t’i zhdukte banorët e Nexhranit dhe gjithçka kishte në të, 

edhe zogjtë në pemë. Pa u mbushur viti, do të ishin shfarosur të gjithë të 

krishterët.’”1 

Zamakhsherij transmeton nga Aishja se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) doli një 

ditë nga shtëpia dhe kishte veshur një pallto me lesh të zi. Në atë 

kohë erdhi Hasani dhe ai e mbështolli me të. Më pas erdhi Husejni, 

Fatimeja  dhe Aliu. Të gjithë i mbështolli me të dhe tha: “O Familje 

e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush 

papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.”2 

Zamakhsherij bën edhe një pyetje: Ne themi se i Dërguari i 

Allahut i ftoi të bënin mallkimin, që të dilte në pah se kush ishte 

gënjeshtari dhe kush ishte i drejti, e gjithë kjo është një çështje që i 

                                                            
1 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 1, f. 326, botuar në Egjipt, viti 1948. 
2 I njëjti burim. 
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takon vetëm atij, përse duhet të merrte me vete edhe fëmijët, edhe 

gratë? 

Ky është një argument se ai ishte në të vërtetën dhe ishte i 

sigurt në sinqeritetin e tij. Ai ishte gati të përballte me rrezikun më 

të dashurit e shpirtit të tij. Nuk u mjaftua vetëm duke nxjerrë veten 

e tij në rrezik. Ai ishte i sigurt se kundërshtarët e tij ishin në humbje 

dhe me të dashurit e tyre do të shkatërroheshin, në rast se do të 

bëhej mallkimi. Janë veçuar fëmijët dhe gratë, sepse ata janë njerëzit 

më të dashur të zemrës. Njerëzit japin jetën për ta dhe luftojnë me 

gjithë zemër për t’i mbrojtur ata. Ky ishte edhe shkaku që i merrnin 

me vete gjatë luftërave dhe betejave, që të luftonin me gjithë shpirt 

dhe të mos largoheshin nga fusha e betejës, por të jepnin edhe jetën 

në mbrojtje të tyre. Kjo është arsyeja pse ata janë përmendur.  

Gjithashtu, është argument i qartë mbi Profetësinë e të 

Dërguarit të Allahut, i cili nuk i kundërshtoi, por doli me familjarët 

e tij, duke iu përgjigjur thirrjes së tyre.1 

*** 

 

 

 

 

                                                            
1 I njëjti burim. f. 327 
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Sure “El Enfâl” 

ات ُقوا﴿ ََّّفِتْنهةًََّّوه ِينهََّّتُِصيبه ََّّله لهُمواَّاَّل  ةًََِّّمنُْكمََّّْظه اص   ﴾٤٥...ََّّخه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ruajuni ngatërresave, të cilat 

nuk i godasin vetëm ata që bëjnë keq…”  (Sure “El Enfâl”, ajeti 

25.) 

*- Zamakhsherij ka thënë: “Transmetohet se një ditë, Zubejri 

po shëtiste me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur erdhi Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!). Zubejri i buzëqeshi Aliut dhe i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e pyeti: ‘Sa e do 

Aliun?’  

Zubejri u përgjigj. ‘O i Dërguari i Allahut, betohem në Allah, 

se unë e dua si fëmijët e mi dhe më shumë se ata.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Do të vijë një ditë që ti do të luftosh kundër tij.’”1 

*** 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 2, f. 11, komentimi i sures “El Enfal”, botuar në Egjipt, 
viti 1948 
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Sure “Et Teube”  

اءهة َّ﴿ ََِِّّمنهََّّبهره رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ِينهََّّإِله ْدُتمََّّْاَّل  هه  ﴾٦الُْمْْشِكِيهََِّّمنهَََّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij janë 

larg idhujtarëve (për shkak të idhujtarisë dhe shkeljes së 

marrëveshjes nga ana e idhujtarëve), me të cilët ju bëtë 

marrëveshje.” (Sure “Et Teube”, ajeti 1.) 

*- Ky ajet ka zbritur në vitin e nëntë hixhri, ndërsa çlirimi i 

Mekës u arrit në vitin e tetë hixhri. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) urdhëroi Ebu 

Bekrin, që atë vit ta udhëhiqte ai sezonin e Haxhit. Pasi kishte 

përshkruar një pjesë të rrugës, zbriti Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

i tha: “O Muhamed, shpalljen tënde nuk e përcjell vetëm se një burrë prej 

teje.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dërgoi Aliun. Ebu Bekri u kthye tek i Dërguari i 

Allahut dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, a ka zbritur ndonjë gjë 

nga qielli?” 

Ai u përgjigj: “Po.”1 

*** 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 2, f. 26, botuar në Egjipt, viti 1948. 
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Sure “Jûsuf” 

ََّّبهِن ََّّيهاَّوهقهالهَّ﴿ ََِّّمنََّّْتهْدُخلُواَّله اِحد ََّّبهاب  اْدُخلُواَّوه ََِّّمنََّّْوه بْوهاب 
ه
ِقهة ََّّأ ر   ﴾١١...ََُّّمتهفه

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe u tha: O djemtë e mi, mos 

hyni nga e njëjta portë (e qytetit), por nga porta të ndryshme…” 

(Sure “Jûsuf”, ajeti 67.) 

*- Zamakhsherij ka thënë: “Transmetohet se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

për t’i mbrojtur nga syri Hasanin dhe Husejnin, thoshte: ‘E lus 

Allahun për ju të dy, që t’ju mbrojë me Fjalët e Tij të plota prej çdo syri të 

keq, nga çdo dyshim (e keqe) dhe nga çdo shejtan.’”1 

*** 

 

Sure “Merjem” 

ِينهََّّإِن َّ﴿ ُنواَّاَّل  ِملُواَّآمه اِْلهاتََِّّوهعه ُلََّّالص  يهْجعه هُهمََُّّسه اَّالر ْْحهنََُّّل  ﴾١١ُودًّ

Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, atyre që besojnë 

dhe bëjnë vepra të mira, i Gjithëmëshirshmi do t’u dhurojë 

dashuri.” (Sure “Merjem”, ajeti 96.) 

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha Aliut (Paqja qoftë mbi 

të!): “O Ali, thuaj: ‘O Allah, ma mundëso të jem njeri i besës dhe të jem i 

                                                            
1 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 2, f. 146, botuar në Egjipt, viti 1948. 
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dashur në zemrat e besimtarëve.’ Allahu i Madhëruar zbriti ajetin e 

mësipërm.”1 

*** 

 

Sure “Ez Zumer” 

ِينهََُّّذكِرهََِّّإَوذها...﴿ ونهََُّّهمََّّْإِذهاَُّدونِهََِِّّمنََّّْاَّل  هْستهبِْْشُ  ﴾٢٥ي

Allahu i Madhëruar thotë: “...kur përmenden të tjerët, 

përveç Allahut, ata menjëherë gëzohen.” (Sure “Ez Zumer”, ajeti 

45.) 

*- Zamakhsherij transmeton nga El Rrebiju ibn Hajthem, 

njeri fjalëpakë, se, kur e njoftuan për vrasjen e Husejnit (Paqja qoftë 

mbi të!), disa po talleshin me vrasësin e tij, ai tha: “Tani po flasin. 

Ah, vërtet e bënë.” Më pas lexoi ajetin e mësipërm. 

*- Transmetohet, gjithashtu, se ai ka thënë: “Vranë atë që i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e ulte në prehrin e tij, vinte buzën në buzën e tij.”2 

*** 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 2, f. 294, botuar në Egjipt, viti 1948. 
2 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 3, f. 34, botuar në Egjipt, viti 1948. 
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Sure “Esh Shura” 

ََّّقُلَََّّّْ...﴿ لُُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣...ََّّالُْقْربه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për 

këtë kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve...” 

(Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

*- Transmetohet se, kur zbriti ky ajet, e pyetën të Dërguarin 

e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): 

“O i Dërguari i Allahut, kush janë të afërmit e tu, që ne duhet t’i 

respektojmë dhe duhet t’i duam?” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Aliu, Fatimeja dhe fëmijët e tyre.”, duke 

i treguar ata. 

*-Transmetohet nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!): “U 

ankova tek i Dërguari i Allahut se njerëzit më xhelozonin. Ai më 

tha: ‘A nuk je i kënaqur, që të jesh i katërti i të katërve, të cilët do të futen 

të parët në Xhenet? Unë, ti, Hasani dhe Husejni. Bashkëshortet tona nga 

e majta dhe e djathta. Pasardhësit tanë vijnë pas bashkëshorteve.’”  

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Xheneti është 

haram për të gjithë ata që i bëjnë padrejtësi Ehli Bejtit dhe keqtrajton një 

pasardhës timin. Kush i hyn në hak apo i bën padrejtësi ndonjërit prej fisit 

të Abdumutalibit dhe nuk ia kthen hakun apo ndëshkohet për atë që ka 
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bërë, do të jem unë ai që do t’ia marr hakun, nesër, kur ta takoj në Ditën e 

Kiametit.”1 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush vdes, me dashurinë për familjen 

e Muhamedit, ka vdekur dëshmor. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur me 

gjynahe të falura. Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka 

vdekur i penduar. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur 

besimtar me besim të plotë. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, engjëlli i 

vdekjes e përgëzon me Xhenet e pas tij dy engjëjt, Munkeri dhe Nekiri. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, e zbukurojnë 

në Xhenet sikurse zbukurohet bashkëshortja në shtëpinë e bashkëshortit të 

saj. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, engjëjt e 

mëshirës vizitojnë varrin e tij. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur në 

Sunetin e tij. 

Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, ka vdekur qafir 

(jobesimtar). 

                                                            
1 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 3, f. 81, botuar në Egjipt, viti 1948. 
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Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, nuk ka për ta ndier 

aromën e Xhenetit.”1 

***  

Sure “El Muxhâdele” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه ُمواَّالر ُسولهََّّنهاجه ِ د  قه يََّّْبهْيهََّّفه ََّّْيهده قهةًََّّوهاُكمََّْنه ده  ﴾٦٤...ََّّصه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, kur të doni 

të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni 

lëmoshë...” (Sure “El Muxhadele”, ajeti 12.) 

*- Transmetohet nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!): “Në 

Librin e Allahut gjendet një ajet, me të cilin nuk ka punuar askush para 

meje dhe nuk do të punojë me të askush pas meje. Kisha një dinar, prej të 

cilit dhashë lëmoshë para se të shkoja të këshillohesha me të Dërguarin e 

Allahut...” 

*- Ibn Umeri ka thënë: “Aliu dallonte nga ne, me tri çështje. 

Sikur njërën prej tyre të kisha unë, do të isha më shumë i lumtur, se 

sa të kisha një deve të kuqe. Ato ishin: martesa me Fatimen, Profeti 

i dha flamurin ditën e Khajberit, dhënia e lëmoshës, dallimi me 

Ajetin e Këshillimit.”2 

*** 

 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 82. 
2 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 3, f. 211, botuar në Egjipt, viti 1948. 
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Sure “Et Tegâbun” 

ا﴿ الُُكمََّّْإِن مه ْموه
ه
ُدُكمََّّْأ ْوله

ه
أ  ﴾٦٥...ََّّفِتْنهة ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Pasuria dhe fëmijët tuaj janë 

vetëm sprovë për ju...” (Sure “Et Tegâbun”, ajeti 15.) 

*- Transmetohet se gjatë kohës që i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte duke 

mbajtur hytben, erdhi Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre!). Ata kishin veshur këmisha të kuqe të ndritshme. I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

zbriti nga minberi, i mori në krahë, u ngjit në minber dhe tha: “I 

Lartësuar është Allahu, që ka thënë në Fjalën e Tij: ‘Pasuria dhe fëmijët 

tuaj janë vetëm sprovë për ju...’. I pashë këta dy fëmijë dhe nuk durova 

dot pa i marrë në krahë.” Më pas vazhdoi hytben.1 

*** 

 

Sure “Et Tahrîm” 

ْريهمهَّ﴿ مه ََّّوه انهََّّابْنهته نهْتََّّال ِّتََِّّعْمره ْحصه
ه
اَّأ هه ْخنهاَّفهرْجه نهفه  ﴾٦٤...َُّروِحنهاَِّمنََّّْفِيهََِّّفه

Allahu i Madhëruar thotë: “Edhe Merjemen, të bijën e 

Imranit, e cila ruajti virgjërinë e saj; Ne frymë brenda saj nga 

shpirti Ynë (shpirtin e Isait a.s)...” (Sure “Et Tahrîm”, ajeti 12.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 3, f. 236, botuar në Egjipt, viti 1948. 
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*- Transmetohet nga se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Allahu i 

Madhëruar përsosi shumë burra, kurse nga gratë përsosi vetëm katër. Ato 

janë: Asija, e bija e Mezahitit, gruaja e Faraonit; Merjemi, e bija e Imranit; 

Hadixheja, e bija e Khuejlidit dhe Fatimeja , e bija Muhamedit.”1 

*** 

 

Sure “El Hâkkatu” 

ةًَّ...﴿ اَّتهْذكِره تهِعيههه ُذن ََّّوه
ُ
اِعيهة ََّّأ  ﴾٦٤وه

Allahu i Madhëruar thotë: “...për ta bërë atë një 

paralajmërim, që ta dëgjojë çdo vesh i vëmendshëm.” (Sure “El 

Hâkka”, ajeti 12.) 

*- Transmetohet se, kur zbriti ky ajet kur’anor, i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

ka thënë Aliut: “E luta Allahun që ky të jetë veshi yt, o Ali.” 

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “Nuk kam harruar 

asgjë, nuk kishte mundësi që të harroja.”2 

*** 

 

 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 250. 
2 I njëjti burim, f. 263. 
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Sure “El Insân” 

يَُّ﴿ امهََّّْطِعُمونهَّوه عه ََّّالط  ه يهتِيًماَِّمْسِكيًناَُّحب ِهَََِّّعه ِسرًياَّوه
ه
أ  ﴾٢وه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët 

dhe të zënët rob edhe pse vetë janë nevojtarë.” (Sure “El Insân”, 

ajeti 8.) 

*- Transmetohet nga ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

se Hasani dhe Husejni ishin të sëmurë. I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i vizitoi së 

bashku me disa nga shokët e tij.  

Ata i thanë: “O Ebu Hasan, sikur të bësh një betim për fëmijët 

e tu.”  

U betua Aliu, Fatimeja  dhe Fidja, shërbëtore e tyre se, nëse 

fëmijët do të shëroheshin, do të agjëronin tri ditë. Ata u shëruan 

dhe Aliu nuk kishte asgjë në shtëpi. Aliu mori hua te një çifut, me 

emrin Shemun El Khajberi, tri saje (njësi matëse) me elb, të cilat 

Fatimeja  i bloi. Me sajën e parë përgatiti një bukë për pesë vetë, aq 

sa ishte edhe numri i tyre. E shtroi iftarin dhe ishin gati për të 

ngrënë, kur në derë trokiti një lypës, i cili tha: “Selam alejkum, o 

Ehli Bejti i Muhamedit! Jam një i varfër nga të varfrit e 

myslimanëve. Më ushqeni, ju ushqeftë Allahu nga sofrat e 

Xhenetit!” 

Ia dhanë atij ushqimin dhe fjetën pa ngrënë, duke pirë vetëm 

ujë për iftar. Ditën tjetër vazhduan agjërimin dhe në iftar, sa u ulën 

për të ngrënë, trokiti një jetim. Ata ia dhanë atij ushqimin. 
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Vazhduan agjërimin për të tretën ditë. Në iftar trokiti një rob dhe 

ata ia dhanë atij ushqimin.  

Sapo zbardhi dita tjetër, Aliu (Paqja qoftë mbi të!) mori për 

dore Hasanin dhe Husejnin dhe shkoi tek i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), kur i pa që ata dridheshin si zogjtë nga uria e 

madhe, tha: “Çfarë po më shohin sytë?”  

U ngrit dhe, së bashku me ta, shkoi të vizitonte Fatimen në 

shtëpinë e saj. Asaj i ishte ngjitur barku me kurrizin. Kur e pa, iu 

mbushën sytë me lot. U prek shumë nga ajo që pa. Në atë çast, zbriti 

Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) dhe tha: “Merre këtë ajet, o Muhamed. 

Allahu të përgëzon për Ehli Bejtin tënd.” Ia lexoi atë.1 

*** 

 

 

Sure “En Nasr” 

ب ِحَّْ﴿ ب ِكهََِِّّبهْمدََِّّفهسه اْستهْغفِْرهََُّّره  ﴾٣...ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Madhëroje me falënderim 

Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai...” (Sure “En Nasr”, ajeti 3.) 

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e thirri Fatimen (Allahu qoftë 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 297. 
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i kënaqur prej saj!) dhe i tha: “O bija ime, po përgatitem ta dorëzoj 

shpirtin.” 

Ajo filloi të qante dhe i Dërguari i Allahut i tha: “Mos qaj, 

sepse ti do të jesh e para prej të afërmve të mi, që do të më bashkëngjitësh 

mua.”1 

Përfundoi puna me këtë tefsir Natën e Bajramit të vitit 1425 

hixhri, në qytetin e Kumm-it, në orën tre pas mesnate. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kesh’shaf”, vëll. 3, f. 365, botuar në Egjipt, viti 1948 
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Sure “El Fâtiha” 

ََِّّبِْسمَِّ﴿  ﴾٦الر ِحيمََِّّالر ْْحهنََِّّاّلل 

Allahu i Madhëruar thotë: “Me Emrin e Allahut, të 

Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!” (Sure “El Fâtiha”, ajeti 1.) 

Në tefsirin “El Kebijr”, kreu: Leximi me zë i Besmeles në 

namaz:, çështja e nëntë, në argumentin e pestë thuhet: 

*- Bejhekij, në Sunenin e Madh, transmeton nga Ebu Hurejra: 

“I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e lexonte me zë në namaz: “Me Emrin e Allahut, të 

Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!” 

Më pas, Shejkh Bejhekij, ka transmetuar se edhe Umer ibn 

Khattabi, Ibn Abasi, Ibn Umeri, Ibn Zubejri e kanë lexuar 

Besmelenë me zë në namaz.  

Është transmetuar se Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!) 

ka lexuar me zë vetëm “Bismilah”. Kjo është vërtetuar me 

transmetim të saktë. Kush ndjek Ali ibn Ebu Talibin në fenë e tij, 

është udhëzuar në Rrugën e Drejtë. Argument për këtë është fjala e 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “O Allah, tregoje të vërtetën me Ali ibn Ebu Talibin.”1 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr” i Rrazit, vëll. 1, f. 205, botuar në Egjipt, shtypshkronja “El 
Teufijkijeh”, verifikoi Imad Zeki El Barudij. Bëj me dije se kjo është e vetmja që 
përftova nga botimi i cituar. 
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Sure “El Bekare” 

ل مهَّ﴿ اءهََّّآدهمهََّّوهعه ْسمه
ه
اَّاْْل ُهمََُّّْثم ََُُّّك هه رهضه ََّّعه ه ةَََِّّعه ئِكه  ﴾٣٦...َّالْمهَله

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu ia mësoi Ademit emrat 

e çdo gjëje, pastaj ua paraqiti engjëjve...” (Sure “El Bekare”, ajeti 

31.) 

*- Esh Sha'bij ka thënë: “Isha tek Haxhxhaxhi dhe erdhi Jahja 

ibn Ja'mer, i lidhur me zinxhirë. Ai ishte fakihu i Khorasanit.  

Haxhxhaxhi e pyeti: “Ti pretendon se Hasani dhe Husejni 

janë nga pasardhësit e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!)?” 

Jahja ibn Ja'mer tha: “Po.”  

Haxhxhaxhi tha: “Do të më sjellësh argumente të qarta nga 

Kur’ani, ose do të të copëtoj pjesë–pjesë.” 

Ai iu përgjigj: “Do të të sjell argumente të qarta nga Libri i 

Allahut, o Haxhxhaxh.” 

Esh Sha'bij tregon: “U habita me guximin e fjalëve të tij, o 

Haxhxhaxh.” 

Haxhxhaxhi i tha: “Nuk dua të më sjellësh si argument, 

ajetin kur’anor: “Të ftojmë fëmijët tanë dhe fëmijët tuaj...” 

Ai iu përgjigj: “Po të jap një argument tjetër të qartë nga Libri 

i Allahut: “...ashtu siç patëm udhëzuar më parë Nuhun. Ndër 
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pasardhësit e tij Ne udhëzuam Daudin, Sulejmanin…”1 deri tek 

Fjala e Allahut: “Ne udhëzuam edhe Zekerijan, Jahjan, Isain…” 

Kush ishte babai i Isait, që u bashkëngjit si pasardhës i Nuhut?”  

Haxhxhaxhi, qëndroi i mendueshëm, ngriti kokën dhe tha: 

“Sikur nuk e kam lexuar më parë këtë ajet nga Libri i Allahut.” 

Ai urdhëroi ta lirojnë nga prangat dhe ta shpërblejnë me 

shumë pasuri.2 

*- Një beduin dëshironte të takohej me Husejn ibn Aliun 

(Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Pasi e përshëndeti me selam, i 

tregoi për nevojën që kishte dhe i tha: “Kam dëgjuar nga gjyshi yt 

të thotë se, nëse i kërkoni dikujt diçka, kërkojeni nga katër persona, 

të cilët janë arabë fisnik, zotëri bujar, hafiz Kur’ani, ose një njeri që 

i ndriçon fytyra.” 

Për sa i përket arabit, je i nderuar me gjyshin tënd; bujaria 

është tek ju; Kur’ani ka zbritur në shtëpitë tuaja; për sa i përket 

fytyrës së ndritshme, unë e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: 

“Nëse dëshironi të më shihni mua, shihni Hasanin dhe Husejnin.” 

Husejni i tha: “Cili është halli yt?”  

Ai e shkroi në tokë.  

Husejni i tha: “Kam dëgjuar babanë tim, Aliun, të thotë: 

‘Vlera e çdo njeriu është në atë që di të bëjë më mirë.’  

                                                            
1 Sure “El En'âm”, ajeti 8. 
2 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 2, f. 194; Sure “El Bekare”, ajeti 31 botuar: “Darul Kutubil 
Ilmijeh”. 
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Gjithashtu, kam dëgjuar gjyshin tim të thotë: ‘Mirësia kthehet 

në masën e saj.’  

Do të të pyes për tri çështje. Nëse më përgjigjesh saktë në 

njërën prej tyre, do të të jap një të tretën e asaj që zotëroj; nëse më 

përgjigjesh saktë në dy prej tyre, do të të jap dy të tretat e asaj që 

zotëroj; nëse më përgjigjesh saktë në të tria, atëherë është e jotja e 

gjitha ajo që zotëroj. 

Mua më është dërguar kjo qese me para, e vulosur nga Iraku. 

Nuk ka lëvizje e as forcë, përveç se me dëshirën e Allahut.”  

Husejni e pyeti: “Cila është vepra më e mirë?”  

Beduini iu përgjigj: “Besimi në Allah.” 

Husejni e pyeti: “Çfarë e shpëton njeriun nga shkatërrimi?” 

Beduini u përgjigj: “Vendosmëria tek Allahu.” 

Husejni e pyeti: “Çfarë e zbukuron njeriun?” 

Beduini u përgjigj: “Dituria, shoqëruar me vepër.”  

Husejni tha: “Po nëse gabon me këtë?” 

Beduini u përgjigj: “Pasuria, shoqëruar me bujari.” 

Husejni tha: “Po gaboi me këtë?” 

Arabi u përgjigj: “Varfëria, shoqëruar me durim.” 

Husejni tha: “Po gaboi me këtë?” 
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“Rrufeja zbret nga qielli dhe e djeg. Husejni qeshi dhe ia 

dhuroi qesen.”1 

* * *  

 

نََّّْانل اِسََّّوهِمنهَّ﴿ هْْشِيَّمه هََُّّي اءهََّّنهْفسه اتََِّّابْتِغه رْضه ََِّّمه َََُّّّاّلل  اّلل  ََّّوه  ﴾٤٣١بِالِْعبهادََِّّرهُءوف 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ka njerëz që e flijojnë veten, 

për të fituar pëlqimin e Allahut. Allahu është shumë i 

mëshirshëm me robtë e Vet.” (Sure “El Bekare”, ajeti 207.) 

*- Ky ajet ka ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin, i cili fjeti në 

shtratin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), natën e hixhretit, kur i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) shkoi në 

shpellë. Transmetohet se atij që fjeti në shtratin e të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) i qëndroi te koka, ndërsa Mikaili te 

këmbët. Xhibrili i thoshte: “Kush është si ty, o Ali bin Ebu Talib! Allahu 

të nderon kaq shumë, sa të dërgon engjëjt.” Pas kësaj ndodhie, zbriti 

ajeti i mësipërm.2 

* * * 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 2, f. 198, sure “El Bekare”, ajeti 31. 
2 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 5, f. 204, ajeti 207. 
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لْنهاَّالرُُّسُلََّّتِلْكهَّ﴿ ُهمَّْبهعََّّْفهض  ََّّضه ه َََّّعه  ﴾٤٥٣…ََّّبهْعض 

Allahu i Madhëruar thotë: “Nga këta të Dërguar, disa 

syresh i ngritëm mbi të tjerët...” (Sure “El Bekare”, ajeti 253.) 

*- Bejhakij, tek vepra “Cilësitë e sahabëve”, transmeton: “Kur 

u shfaq Ali ibn Ebu Talibi, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: ‘Ky është zotëria i 

arabëve.’ 

Aishja e pyeti: ‘A nuk je ti zotëria i arabëve?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Unë jam zotëria i të gjitha botëve, kurse ai është 

zotëria i arabëve.’”1 

 

* * * 

ِينهَّ﴿ هُهمََُّّْينْفُِقونهََّّاَّل  ال ْموه
ه
ارََِّّبِالل يْلََِّّأ انل هه اَّوه نِيهةًََِِّّسًّ َله  ﴾٤١٢...َّوهعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre 

natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi...” (Sure “El Bekare”, ajeti 

274.) 

*- Ibn Abasi ka thënë: “Aliu (Paqja qoftë mbi të!) kishte vetëm 

katër dirhemë dhe i dha të katërt sadaka. Një dirhem e dha natën, 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 6, f. 198, ajeti 253. 
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të dytin e dha ditën, të tretin e dha haptas, të katërtin e dha 

fshehur.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Çfarë të shtyu ta bësh këtë?’  

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: ‘Iu përgjigja asaj që më premtoi 

Allahu.’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Ti do ta marrësh atë.’  

Allahu i Madhëruar zbriti ajetin e mësipërm.”1 

* * * 

 

Sure “Âli ‘Imrân” 

ةََُّّقهالهتََِِّّإَوذَّْ﴿ ئِكه َله ْريهمََُّّيهاَّالْمه هََّّإِن ََّّمه اكََِّّاّلل  فه رهكََِّّاْصطه ه  اكََِّّوهطه فه اْصطه ََّّوه ه اءَََِّّعه هِميهََّّنِسه ال  ﴾٢٤الْعه

Allahu i Madhëruar thënë: “(Kujto) kur engjëjt thanë: ‘O 

Merjeme! Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka 

parapëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës.’” (Sure “Âli ‘Imrân”, 

ajeti 42.) 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Katër janë gratë që janë lartësuar: 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 7, f. 83, ajeti 274. 
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Merjemja, Asija, gruaja e Faraonit, Hadixhja dhe Fatimeja  (Paqja 

qoftë mbi to!).”1 

* * * 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه ُقلََّّْالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّفه ال نهاَّنهْدعََُّّتهعه بْنهاءه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ َّوه

اءهنها نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ ْلََّّنهبْتهِهلََُّّْثم ََّّوه نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه َََِّّعه ذِب  ﴾١٦يهَّالَْكه

Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty 

për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’” (Sure “Âli ‘Imrân”, ajeti 61.) 

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ua paraqiti argumentet të 

krishterëve të Nexhranit, por ata këmbëngulën në injorancën e tyre, 

atëherë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: “Allahu më urdhëroi që, nëse nuk i pranoni 

argumentet, të bëj lutje për mallkim me ju.”  

Ata u përgjigjën: “O babai i Kasimit, ne po kthehemi ta 

diskutojmë edhe një herë këtë çështje, pastaj do të vijmë me një 

vendim.” 

Shkuan dhe u konsultuan tek një i urtë, duke e pyetur: “O 

rob i Mesihut, si mendon?”  

Ai tha: “O ju të krishterë, pasha Allahun, ju e dini se 

Muhamedi është Profet, i dërguar nga Allahu. Kur një Profet e 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 8, f. 53, ajeti 43. 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 198 - 

mallkon një popull, nuk jeton prej tyre asnjë plak i vjetër dhe nuk 

lind në të asnjë fëmijë i vogël. Nëse do ta bëni një gjë të tillë, do të 

zhdukeni dhe do të shuheni.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) kishte dalë dhe kishte veshur një rrobë me lesh të 

zi. Kishte marrë në krahë Husejnin dhe për dore kishte Hasanin. 

Fatimeja ecte pas tyre dhe në fund, vinte Aliu (Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre!).  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ecte duke thënë: “Unë i thirra dhe ata më besuan.” 

Peshkopi i Nexhranit u tha: “O bashkësia e krishterë, unë po 

shoh fytyra, që po t’i kërkojnë Allahut të lëvizë prej vendit malin, 

Ai do t’u përgjigjet, duke e lëvizur atë. Mos u mallkoni, se do të 

shfaroseni dhe s’do të mbetet në faqen e tokës asnjë i krishterë, deri 

në Ditën e Kiametit.”  

Ata shtuan: “O babai i Kasimit, ne vendosëm që të mos 

bëjmë lutje për mallkim dhe të të lemë ty në fenë tënde.” 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: “Nëse nuk e pranuat lutjen për mallkim, atëherë 

pranojeni Islamin dhe do të keni të drejta të barabarta me myslimanët.”  

Edhe këtë mundësi, ata e kundërshtuan.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Unë ju ftoj, ju në luftë.” 

Ata u përgjigjën: “Ne nuk fuqi të luftojmë kundër arabëve, 

por duam të bëjmë marrëveshje me ju, që të mos na luftoni dhe të 
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qëndrojmë në fenë tonë. Si këmbim, ju japim juve çdo vit dy mijë 

shporta, një mijë në muajin Safer dhe një mijë në muajin Rexheb. 

Gjithashtu, ju japim 30 mburoja të zakonshme prej hekuri.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e nënshkroi marrëveshjen me këto kushte.”1 

*- Fakhru Err Razij ka thënë2: “Ky ajet tregon se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

Hasanin dhe Husejnin (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!) i thërriste 

fëmijë dhe si të tillë, i thërresim edhe ne, si fëmijë të tij. Këtë e 

argumenton edhe më tepër Fjala e Allahut të Lartësuar në suren “El 

Enam”: “Ndër pasardhësit e tij Ne udhëzuam Daudin, 

Sulejmanin…”deri tek Fjala e Allahut “Ne udhëzuam edhe 

Zekerijan, Jahjain, Isain…”, dihet se nëna e Isait iu bashkëngjit si 

pasardhës i Ibrahimit.  

* * * 

اْعتهِصُموا﴿ ََِِِّّبهبْلََِّّوه ِيًعاَّاّلل  َََّّجه له قُواَّوه ر  اذُْكُرواََّّتهفه ََِّّنِْعمهتهََّّوه لهيُْكمََّّْاّلل   ﴾٦٣٣...َّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Të gjithë mbahuni fort për 

litarin e Allahut (Kur’anin) dhe mos u përçani!...”(Sure “Âli 

‘Imrân”, ajeti 103.) 

*- Ebu Said El Khuderij transmeton se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 8, f. 80, ajeti 61. El Fakhr Err Rrazij, ka shtuar komentin 
e tij mbi këtë tregim: “Duhet të dihet se dijetarët e hadithit dhe të tefsirit për 
vërtetësinë e këtij hadithi janë të një mendimi. 
2 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 8, f. 8, Çështja e katërt. 
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“Unë ju kam lënë dy amanete, Librin e Allahut të Lartësuar, litari i 

zgjatur nga qielli në tokë dhe Ehli Bejtin.”1 

* * * 

ََِّّإِن َّ﴿ ل ْواَّينهَّاَّل  ََّّيهوْمهََِّّمنُْكمََّّْتهوه انََِّّاَْلهقه اَّاْْلهْمعه ل ُهمََُّّإِن مه ه انََُّّاْسَته يْطه  ﴾٦٥٥...َّالش 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata prej jush që kthyen 

shpinën ditën kur u ndeshën dy ushtritë, në të vërtetë, djalli i 

shtyu në gabim…” (Sure “Âli ‘Imrân”, ajeti 155.) 

*- Err Razij ka thënë se ky ajet flet për ata që u kthyen në 

betejën e Uhudit, u larguan prej saj. Muhamed bin Is’haku ka 

përmendur se një e treta e pjesëmarrësve ishte prej atyre që 

humbën. Midis tyre ishin: Umer ibn Khattabi, Othmani dhe dy 

burra nga ensarët. U larguan aq shumë nga vendngjarja, saqë u 

kthyen pas tri ditësh. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) u tha: “Shkuat aq larg, sa u bëtë për 

t’u kërkuar.”2 

  * * * 

 

Sure “En Nisâ” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ب ُكمََُّّات ُقواَّانل اُسََّّأ ِيَّره ُكمََّّْاَّل  لهقه ََِّّمنََّّْخه ة ََّّنهْفس  اِحده لهقهََّّوه اَّوهخه اَِّمنْهه هه وْجه  ﴾٦...َّزه

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 8, f. 162, ajeti 103. 
2 Tefsiri “El Kebijr”, vëll 9, f. 50, sure “Ali Imran”, ajeti 155. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, 

i Cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi 

bashkëshorten e tij…” (Sure “En Nisâ”, ajeti 1.) 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Fatimeja  është pjesë e imja. Kush e 

dëmton atë, më dëmton mua.”1 

  * * * 

 

Sure “El Mâide” 

ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهسََُّّاّلل  ِينهََّّوُلَُّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُقِيُمونهََّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َّوهُهمََّّْالز 
اكُِعونهَّ  ﴾٥٥ره

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”  

(Sure “El Mâide”, ajeti 55.) 

*- Ebu Dherri (Paqja qoftë mbi të!) transmeton: “Një ditë fala 

namazin e drekës me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Erdhi një lypës në xhami 

dhe po lypte. Askush nuk i dha asgjë. Lypësi i ngriti duart drejt 

qiellit dhe tha: ‘O Allah, dëshmo, se unë lypa në xhaminë e të 

Dërguarit Tënd dhe askush nuk më dha asgjë.’  

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 9, f. 160, sure “En Nisâ”, ajeti 1. 
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Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ishte në ruku dhe i zgjati gishtin, ku 

kishte unazë. Lypësi erdhi dhe e mori unazën.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘O Allah, vëllai im Musai, kërkoi prej Teje, duke 

thënë: “(Musai) tha: ‘O Zoti im, zgjeroma kraharorin tim.’”, deri 

tek Fjala e Allahut të Madhëruar:“...dhe bëma ortak në punën 

time.” 

Më pas zbriti ajeti kur’anor: “Allahu tha: ‘Ne do të të 

forcojmë ty me vëllanë tënd dhe që të dyve do t’ju japim fuqi.’” 

O Allah, unë jam Muhamedi, Profeti yt dhe i zgjedhuri yt, ma 

zgjero kraharorin, lehtësoma punën, më jep ndihmës nga familja ime, 

Aliun dhe ma shto fuqinë nëpërmjet tij.’” 

Ebu Dherri ka thënë: “Pasha Allahun, sa i përfundoi i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) këto fjalë, Xhibrili zbriti dhe i tha: ‘O Muhamed lexo: 

‘Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i 

Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë 

në ruku (të përkulur).’”1 

* * * 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 12, f. 26, ajeti 55. 
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اَّيها﴿ هه يُّ
ه
اَّبهل ِغََّّْالر ُسوُلََّّأ نْزِلهََّّمه

ُ
ْكهََّّأ ب ِكهََِّّمنََّّْإِِله همََِّّْإَونَََّّّْره اَّتهْفعهلََّّْل مه ََّّفه ههََُّّبهل ْغته اَله اََّّرِسه َُّوه َّّلل 

ْعِصُمكهَّ  ﴾١١…ََّّانل اِسََِّّمنهََّّيه

Allahu i Madhëruar thotë: “O i Dërguar! Komunikoje atë 

që të është Shpallur nga Zoti yt! Në qoftë se nuk e bën këtë, 

atëherë nuk e ke përcjellë Mesazhin e Tij; Allahu të ruan ty prej 

njerëzve…” (Sure “El Mâide”, ajeti 67.) 

*- Ibn Abasi transmeton nga Beraetu ibn Azib se ky ajet ka 

zbritur për të treguar cilësitë e larta të Ali ibn Ebu Talibit (Paqja qoftë 

mbi të!). Kur zbriti ky ajet, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e mori për dore Aliun dhe 

tha: “Udhëheqësi i atij që jam unë, udhëheqësi i tij është edhe Aliu. O 

Allah, duaje atë që do Aliun dhe urreje atë që urren Aliun.”  

Umer ibn Khattab e takoi dhe i tha: “Urime o Ibn Ebu Talibi, 

u bëre udhëheqësi im dhe udhëheqësi i gjithë besimtarëve dhe 

besimtareve.”1 

 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 12, f. 48, ajeti 67. 
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Sure “El En‘âm” 

﴿...َّ ِي تِهََِّّوهِمنََّّْ اُوودهََُّّذر  انهََّّده يُّوبهََّّوهُسلهيْمه
ه
أ ُيوَّوه َّوه ََُّّسفه ُموسه اُرونهََّّوه َّوههه لِكهََّّ ذه كه ْزِيَّوه

ََّنه
رِي ا٢٢َّالُْمْحِسنِيهَّ كه زه ََّّوه يهْحيه ََّّوه ََّّوهِعيسه اِْلِيهََِّّمنهََُّّكلَََِّّّإَوِْلهاسه  ﴾٢٥الص 

Allahu i Madhëruar ka thënë: “...Ndër pasardhësit e tij Ne 

udhëzuam Daudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe 

Harunin. Kështu i shpërblejmë punëmirët.” (Sure “El En'âm”, 

ajeti 84 - 85.) 

*- Ky ajet tregon dhe është argument se Hasani dhe Husejni 

janë pasardhës të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), sepse Allahu i Madhëruar e bëri 

Isain pasardhës nga pasardhësit e Ibrahimit, edhe pse ai kishte 

lidhje gjaku vetëm nga nëna.  

Gjithashtu, Hasani dhe Husejni janë nga pasardhësit e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) nga nëna. Ky është edhe shkaku që ata janë pasardhës 

të tij.1 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 13, f. 66, ajeti 84. 
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Sure “Et Teube” 

لُْتمَّْ﴿ عه جه
ه
ايهةهََّّأ ارهةهََّّاْْلهاج ََِِّّسقه ْسِجدََِّّوهِعمه امََِّّالْمه نََّّْاْْلهره مه نهََّّكه ََِّّآمه اِْلهوْمََِّّبِاّلل  دهََّّاْْلِخرََِّّوه اهه َِّفََّّوهجه

بِيلَِّ ََِّّسه َََّّّاّلل  هْستهُوونهََّّله ََِِّّعنْدهََّّي  ﴾٦١...ََّّاّلل 

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet mendoni se ai që u jep 

ujë haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë është njësoj 

me atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që lufton në 

Rrugën e Allahut?! Këta nuk janë të njëjtë para Allahut...” (Sure 

“Et Teube”, ajeti 19.) 

*- Thuhet se një herë po mburreshin ndërmjet tyre Talha ibn 

Shejbetu, Abasi dhe Aliu.  

I pari foli Talha: “Unë kam çelësat e Qabes dhe, nëse 

dëshiroj, mund të fle në të.” 

Abasi tha: “Unë u jap ujë Haxhilerëve dhe u shuaj etjen 

atyre.”  

Ali ibn Ebu Talibi tha: “Unë luftoj në Rrugën e Allahut.” 

Allahu zbriti ajetin: “Vërtet mendoni se ai që u jep ujë 

haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë është njësoj me 

atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që lufton në 

Rrugën e Allahut?! Këta nuk janë të njëjtë para Allahut.”1 

* * * 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 16, f. 11, ajeti 19. 
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Sure “Hûd” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ َََّّكه ه ب ِهََِِّّمنََّّْبهي ِنهة َََّّعه يهتْلُوهََُّّره اهِد ََّّوه  ﴾٦١...َِّمنْهََُّّشه

Allahu i Madhëruar thotë: “A janë (të barabartë me 

jobesimtarët), ata, që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, 

që ndiqet nga një dëshmitar…” (Sure “Hûd”, ajeti 17.) 

*- Fjala “dëshmitar”, në këtë ajet, i adresohet Ali ibn Ebu 

Talibit (Allahu qoftë i kënaqur me të!).1 

* * * 

 

 

Sure “Err Rra‘d” 

اََّّ...﴿ ََّّإِن مه نْته
ه
لُِك َََُِّّّمنِْذر ََّّأ اد ََّّقهْوم ََّّوه  ﴾١هه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Në të vërtetë, ti je vetëm 

paralajmërues. E, për çdo popull ka udhërrëfyes.” (Sure “Err 

Rra'd”, ajeti 7.) 

*- Paralajmëruesi është i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe udhërrëfyesi është Ali 

ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!).  

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 17, f. 201, ajeti 17. 
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Ibn Abasi ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) vendosi dorën mbi gjoksin 

e tij dhe tha: ‘Unë jam paralajmërues.’ 

Pastaj e vendosi tek Ali ibn Ebu Talibi dhe tha: ‘Ti je 

udhërrëfyes o Ali, me ty do të udhëzohen të gjithë ata që duan të gjejnë 

udhëzim.’”1 

* * * 

 

Sure “Tâ hâ” 

 ﴾٦طه﴿

Allahu i Madhëruar thotë: “Tâ, Hâ.” (Sure “Tâ hâ”, ajeti 1.) 

*- Xhafer Es Sadiku (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë se 

“Ta”- është pastërtia e Ehli Bejtit dhe “Ha” – është udhëzimi i tyre.2 

* * * 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 19, f. 14, ajeti 7. 
2 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 22, f. 2, ajeti 1. 
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Sure “El Haxhxh” 

انَِّ﴿ ذه انََِّّهه ْصمه ُمواَّخه ب ِِهمََِّّْفََّّاْختهصه  ﴾٦١...ََّّره

Allahu i Madhëruar thotë: “Besimtarët dhe jobesimtarët 

grinden për Zotin e tyre…” (Sure “El Haxhxh”, ajeti 19.) 

*- Kajs bin Ubade transmeton se Ebu Dherr El Gifari (Allahu e 

mëshiroftë!) betohej në Allah se ky ajet ka zbritur për gjashtë persona 

nga kurejshët, që dolën në dyluftim në ditën e betejës së Bedrit. Ata 

janë: Hamzai, Aliu, Ubejdetu ibn Harith, Utbe ibn Rebija, Shejbetu 

ibn Rebija dhe Uelijd ibn Utbetu.  

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Në Ditën e Kiametit unë jam i 

pari që do të qëndroj në gjunjë para Allahut për mospajtimet.”1 

* * * 

 

Sure “El Ahzâb” 

هََّّإِن َّ﴿ تههََُّّاّلل  ئِكه َله مه لُّونهََّّوه ََّّيُصه ه اَّيهاََّّانل ِب َََِّّعه هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  لُّواَّآمه لهيْهََِّّصه ل ُِمواَّعه هََّّوهسه  ﴾٥١ْسلِيًمات

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë. O besimtarë, lutuni për 

atë dhe përshëndeteni me ‘selam’!” (Sure “El Ahzâb”, ajeti 56.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 23, f.21, ajeti 19. 
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*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) u pyet se si çohen salavatet mbi të. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.”1 

* * * 

 

Sure “El Gâfir” 

ْونهََّّآلََِِّّمنََُّّْمْؤِمن ََّّرهُجل ََّّوهقهالهَّ﴿ انههََُّّيهْكُتمََُّّفِرْعه  ﴾٤٢...َّإِيمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Por një njeri besimtar, nga të 

afërmit e Faraonit, i cili fshihte besimin e vet...” (Sure “El Gâfir”, 

ajeti 28.) 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Të sinqertët janë tre: Habijb Nexhari, 

që besoi nga njerëzit e Jasinit; besimtari nga njerëzit e Faraonit i cili tha: 

‘A po e vrisni një njeri që thotë se Zoti im është Allahu’; i treti është Ali 

ibn Ebu Talibi, që është më i miri i tyre.”2 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 25, f. 227, ajeti 56. 
2 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 27, f. 57, ajeti 28. 
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Sure “Esh Shûra” 

ََّّقُلَََّّّْ...﴿ لُُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣...ََّّالُْقْربه

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë 

kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve.” (Sure 

“Esh Shura”, ajeti 23.)  

*- Err Rrazij thotë: Autori i “El Kesh’shaf”, transmeton se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Kush vdes, me dashurinë për familjen e 

Muhamedit, ka vdekur dëshmor.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur me 

gjynahe të falura. Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka 

vdekur i penduar.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur 

besimtar me besim të plotë.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, engjëlli i 

vdekjes e përgëzon me Xhenet e pas tij, dy engjëjt Munkeri dhe Nekiri.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, e zbukurojnë 

në Xhenet sikurse zbukurohet bashkëshortja në shtëpinë e bashkëshortit të 

saj.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, engjëjt e 

mëshirës e vizitojnë varrin e tij.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur në 

Sunetin e tij. Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, ka vdekur 

qafir (jobesimtar). 
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Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, nuk ka për ta ndier 

aromën e Xhenetit.”1 

*- Kjo është e transmetuar nga autori i tefsirit “El Kesh’shaf”. 

Ndërsa unë2 them se nuk ka dyshim që Fatimeja , Aliu, Hasani dhe 

Husejni kanë lidhje shumë të forta midis tyre dhe midis të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). E gjitha është e njohur me transmetim të rregullt. 

Është e domosdoshme që ata të quhen Ehli Bejti.  

Gjithashtu, njerëzit janë ndarë në atë se kush quhet Ehli Bejti. 

Thuhet se ata janë të afërmit e të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe janë të gjithë 

umeti i tij. Është vërtetuar se, nëse cilësojmë të afërtit, ata janë Ehli 

Bejti, por, nëse ne cilësojmë umetin që e ka pranuar thirrjen e tij, 

quhet Ehli Bejti. Të gjithë i meritojnë vlerësimet dhe të thirren si 

Ehli Bejti.3 

Po të tjerët, a përfshihen në Ehli Bejt? 

*- Nga autori i veprës “El Kesh’shaf” transmetohet se, kur ka 

zbritur ky ajet, është pyetur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): “O i Dërguari i Allahut, 

cilët janë të afërmit e tu, që ne jemi të detyruar t’i respektojmë?” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Aliu, Fatimeja  dhe fëmijët e tyre.”  

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 27, f. 166, marrë nga tefsiri “El Kesh’shaf” i Zamakhsherij. 
2 Fjala është e El Fakhru Err Razij. 
3 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 27, f. 66. 
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Me këtë vërtetohet se ata të katërt janë të afërmit e Dërguarit 

të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Janë ata që e meritojnë të veçohen në respekt, të lartësohen dhe 

ngrihen mbi të tjerët.”  

- Argumentet janë: 

Argumenti i parë: Fjala e Allahut të Madhëruar: “...përveç se 

dashurisë ndaj të afërmve.” 

Argumenti i dytë: Nuk ka dyshim se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e donte 

Fatimen (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!). I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Fatimeja  është pjesë e imja. Kush e lëndon atë, më ka lënduar mua.” 

Gjithashtu, është vërtetuar, me transmetime të sakta, se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e donte Aliun, Hasanin dhe Husejnin. Përderisa është 

vërtetuar kjo, atëherë i gjithë umeti duhet t’i dojë dhe t’i respektojë 

ata, duke u bazuar në Fjalët e Allahut: “Pasojeni atë, që të 

udhëzoheni”; “...dhe të kenë kujdes ata që e kundërshtojnë 

urdhrat e Tij”; “Thuaj, nëse e doni Allahun, më pasoni mua, të ju 

dojë Allahu.”; “Në mesin tuaj ishte i Dërguari i Allahut, 

shembulli më i mirë.”1 

Argumenti i tretë: Duaja që ne bëjmë për Ehli Bejtin, është 

një pozitë e lartë. Ky është edhe shkaku që e bëjmë duan, në 

qëndrimin në fundin e namazit, duke thënë: “O Allah, bekoje 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 27, f. 66. 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 213 - 

Muhamedin dhe familjen e Muhamedit dhe begatoje Muhamedin 

dhe familjen e Muhamedit.” 

Ky është lartësim dhe vlerësim që e meriton Ehli Bejti dhe 

askush tjetër përveç tij. Ky është një tjetër argument mbi 

domosdoshmërinë e dashurisë për familjen e Muhamedit.  

Esh Shafij ka thënë: 

“Thirri banuesit e luginës dhe udhëtarit.  

O kalërues, ndalo në ultësirën afër Minas, 

të tubuar, siç e tubon Eufrati ujin e tepërt. 

Magjishëm, kur pelegrinët vërshojnë në Mina. 

Le të dëshmojnë xhindet dhe njerëzit që unë jam refuzues.1 

Nëse është refuzim dashuria për familjen e Muhamedit.” 

* * * 

 

Sure “El Ahkâf” 

ْلُهَََُّّّ...﴿ اُلََُّّْحه فِصه ثُونهََّّوه ْهًراَّثهَله  ﴾٦٥...ََّّشه

Allahu i Madhëruar ka thënë: “...Ai mbartet dhe ushqehet 

me gji për tridhjetë muaj...” (Sure “El Ahkaf”, ajeti 15.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”,vëll. 27, f. 66. 
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*- Ky ajet është argument se periudha më e shkurtër e 

shtatzënisë është gjashtë muaj. Periudha e gjidhënies dhe e 

shtatzënisë, në total, është tridhjetë muaj. Er Rrazij ka thënë: Allahu 

i Madhëruar thotë: “Nënat i ushqejnë me gji fëmijët e tyre dy vite 

të plota.” 

Pra, dy vite të plota kanë njëzet e katër muaj, të cilat i 

zbresim nga totali i tridhjetë muajve. Kështu që periudha më e 

shkurtër e shtatzënisë mbetet vetëm gjashtë muaj. 

Transmetohet nga Umeri se një grua shkoi tek ai për të 

gjykuar një çështje. Ajo kishte lindur një fëmijë gjashtë muajsh. 

Umeri urdhëroi që ajo të ndëshkohej me gurëzim. Aliu (Paqja qoftë 

mbi të!) ndërhyri duke thënë: “Ajo nuk duhet të gurëzohet.” 

Argumentimi ishte mënyra që treguam më lart.1 

* * * 

 

Sure “El Insân” 

ُيْطِعُمونهَّ﴿ امهََّّوه عه ََّّالط  ه يهتِيًماَِّمْسِكيًناَُّحب ِهَََِّّعه ِسرًياَّوه
ه
أ ا٢َّوه ََِّّلِوهْجهََُِّّنْطعُِمُكمََّّْإِن مه ََّّاّلل  َّنُرِيدََُّّله

اءًََِّّمنُْكمَّْ زه ََّّجه له  ﴾١ُشُكوًراَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët 

dhe të zënët rob edhe pse vetë janë nevojtarë, duke thënë: ‘Ne ju 

ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk duam shpërblim e 

as falënderim!’” (Sure “El Insân”, ajetet 8-9.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 28, f. 15, sure “El Ahkaf”, ajeti 15. 
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*- El Uahidij, një ndër autorët e librit “El Basit”, ka thënë se 

këto ajete kanë zbritur për Aliun (Paqja qoftë mbi të!).  

Autori i librit “El Kesh’shaf”, që është nga Mutezilitët, ka 

përmendur këtë histori: 

Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon: “Hasani dhe 

Husejni ishin të sëmurë. I vizitoi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) së bashku me disa 

nga shokët e tij.  

Ata i thanë: ‘O Aba Hasan, sikur të bësh një betim për fëmijët 

e tu.”  

Aliu, Fatimeja dhe Fidja, shërbëtore e tyre, u betuan se, nëse 

fëmijët do të shëroheshin, do të agjëronin tri ditë. Ata u shëruan 

dhe Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) nuk kishte asgjë në shtëpi. 

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) mori hua tek një çifut, me emrin 

Shemun El Khajberij, tri saje (njësi matëse) me elb, të cilat Fatimeja 

i bloi. Me sajën e parë gatoi një bukë për pesë vetë, sa ishte edhe 

numri i tyre. E shtroi iftarin dhe ishin gati për të ngrënë, kur në derë 

trokiti një lypës.  

Ai u tha: ‘Selam alejkum, o Ehli Bejti i Muhamedit! Jam një i 

varfër nga të varfrit e myslimanëve, më ushqeni, ju ushqeftë Allahu 

nga sofrat e Xhenetit.’  

Ia dhanë atij ushqimin dhe fjetën pa ngrënë, duke pirë vetëm 

ujë për iftar.  

Ditën tjetër vazhduan agjërimin dhe në iftar, sa u ulën për të 

ngrënë, trokiti një jetim. Ata ia dhanë atij ushqimin.  
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Vazhduan agjërimin për të tretën ditë. Në iftar trokiti një rob. 

Ata ia dhanë atij ushqimin.  

Sapo zbardhi dita tjetër, Aliu (Paqja qoftë mbi të!) mori për 

dore Hasanin dhe Husejnin dhe shkoi tek i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). I Dërguari i 

Allahut i vërejti, që ata dridheshin si zogjtë nga uria e madhe që i 

kishte kapluar.  

Çfarë po më shohin sytë kështu?, - tha i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

U ngrit dhe së bashku me ta shkoi ta vizitonte Fatimen, në 

shtëpinë e saj. Kur pa se asaj i ishte ngjitur barku me kurrizin, u 

prek shumë, sa i lotuan sytë.  

Në atë çast, Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) zbriti dhe tha: “‘Merre 

këtë ajet, o Muhamed, me të cilin të përgëzon Allahu për Ehli Bejtin tënd.’  

Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) ia lexoi ajetin.”1 

* * * 

 

Sure “El Keuther” 

يْنهاكهََّّإِن ا﴿ ْعطه
ه
ْوثهرهََّّأ  ﴾٦الْكه

Allahu i Madhëruar thotë: “Me të vërtetë që Ne të kemi 

dhënë ty shumë të mira.” (Sure “El Keuther”, ajeti 1.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 30, f. 244. 
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*- Err Rrazij ka thënë: Fjala Keuther janë fëmijtë e tij. Thonë 

se kjo sure ka zbritur si përgjigje për ata që donin të turpëronin të 

Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), sepse nuk kishte djem. Me këtë donin të tregonin se 

ata që kishin pasardhës, do të përmendeshin gjatë gjithë kohës. Sa 

janë vrarë nga Ehli Bejti?  

E kundërta ndodhi me Beni Umejen në këtë botë, ku nuk 

mbeti askush për t’i përmendur.  

Le të përmendim sa dijetarë të mëdhenj dhe shpirtra të 

pastër kanë dalë, nga kjo derë: El Bakir, Es Sadik, El Kadhim, El 

Rrida (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 32, f. 124. 
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EHLI BEJTI  
  

NË TEFSIRIN E  

  

El BEJDAUIJ1 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, i mbiquajtur “Enuar et Tenzijl ue Esraru et Te'uijl”, botuar 

në Egjipt, në vitin 1968. El Bejdauij ka vdekur në vitin 791 hixhri. 

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “El Bekare” 

ِينهَّ﴿ هُهمََُّّْينْفُِقونهََّّاَّل  ال ْموه
ه
ارََِّّبِالل يْلََِّّأ انل هه اَّوه نِيهةًََِِّّسًّ َله  ﴾٤١٢...َّوهعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre 

natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi...” (Sure “El Bekare”, ajeti 

274.) 

*- Thuhet se ka zbritur për Prijësin e besimtarëve, Imam 

Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Ai kishte vetëm katër dirhemë 

dhe i dha të katërt sadaka. Një dirhem e dha natën, të dytin e dha 

ditën, të tretin e dha haptas dhe të fundit e dha fshehur.1 

* * * 

 

Sure “Âli ‘Imrân” 

﴿...َّ اُُك ََّّ لهََّّمه اَّدهخه لهيْهه رِي اَّعه كه ابهََّّزه دهََّّالِْمْحره اَّوهجه هه َّرِزْقًاَِّعنْده ْريهمََُّّيهاَّقهالهََّّ ََّّمه ن 
ه
هكََِّّأ اَّل ذه ََّّهه

ََِِّّعنْدََِِّّمنََُّّْهوهََّّقهالهْتَّ هََّّإِن َََّّّاّلل  نََّّْيهْرُزُقََّّاّلل  اءََُّّمه هشه رْيََِّّي ََّّبِغه اب   ﴾٣١ِحسه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Sa herë që hynte Zekeria në 

dhomën e saj, gjente pranë saj ushqim dhe e pyeste: ‘O Merjeme! 

Nga të vjen ky ushqim?’ Ajo përgjigjej: ‘Ky është nga Allahu, se 

Allahu e furnizon kë të dojë, pa kufi.’” (Sure “Ali Imrân”, ajeti 37.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, i quajtur “Enuar et Tenzijl ue Esraru et Te'uijl”, vëll. 1, f. 141, 
botimi i dytë, në Egjipt, në vitin 1968. 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 220 - 

*- Transmetohet se Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) i 

dhuroi të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dy bukë dhe një sasi mishi. I Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e pyeti: 

“Nga vjen kjo, o bija ime?”  

Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) i tha: “Nga Allahu, 

Allahu i Madhëruar. Ai furnizon kë të dojë pa llogari.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Falënderimi i takon Allahut, që të bëri të 

ngjashme me Zonjën e grave të Beni Israilëve (Hazreti Merjemjen).”  

Pastaj ai ftoi Aliun, Hasanin, Hysejin dhe familjarët e tij. 

Hëngrën, derisa u ngopën dhe mbeti ushqimi aq sa ishte në fillim 

dhe ua ndanë fqinjëve.1 

* * * 

 

ُقلََّّْ...﴿ هْواَّفه ال بْنهاءهنهاَّنهْدعََُّّتهعه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ اءهنهاَّوه نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه

ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ َُّثم ََّّوه

نهْجعهلََّّْنهبْتهِهلَّْ ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه ذِبِيهَََّّعه  ﴾١٦الَْكه

Allahu i Madhëruar ka thënë: “...Thuaju: ‘Ejani t’i thërrasim 

bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe 

ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i godasë 

gënjeshtarët!’” (Sure “Ali Imrân”, ajeti 61.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 1, f. 158, botim i dytë, në Egjipt, në vitin 1968. 
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*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ua paraqiti argumentet të 

krishterëve të Nexhranit, por ata këmbëngulën në injorancën e tyre, 

atëherë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: “Allahu më urdhëroi se, nëse nuk i pranoni 

argumentet, të mallkohemi.”  

Ata u përgjigjën: “O babai i Kasimit, ne po kthehemi ta 

diskutojmë edhe një herë këtë çështje, pastaj do të vijmë me një 

vendim.” 

Shkuan dhe u konsultuan tek një i urtë, duke e pyetur: “O 

rob i Mesihut, si mendon?”  

Ai tha: “O ju të krishterë, pasha Allahun, ju e dini se 

Muhamedi është Profet, i dërguar nga Allahu. Kur një Profet e 

mallkon një popull, nuk jeton prej tyre asnjë plak i vjetër dhe nuk 

lind në të asnjë fëmijë i vogël. Nëse do ta bëni një gjë të tillë, do të 

zhdukeni dhe do të shuheni.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) kishte dalë dhe kishte veshur një rrobë leshi të 

zezë. Kishte marrë në krahë Husejnin dhe për dore kishte Hasanin. 

Fatimeja ecte pas tyre dhe në fund vinte Aliu (Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre!). I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ecte duke thënë: “Unë i thirra dhe ata më 

besuan.” 

Peshkopi i Nexhranit u tha: “O bashkësia e krishterë, unë po 

shoh fytyra që, po t’i kërkojnë Allahut të lëvizë prej vendi malin, Ai 

do t’u përgjigjet, duke e lëvizur atë. Mos u mallkoni, se do të 
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shfaroseni. Paguajini xhizjen të Dërguarit të Allahut, çdo vit dy mijë 

shporta dhe 30 mburoja hekuri.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Pasha Atë, në duart e të cilit qëndron shpirti im. 

Nëse do të mallkoheshin, do të transformoheshin në majmunë dhe derra. E 

gjithë lugina do të mbushej me zjarr. Allahu do të shfaroste jo vetëm 

banorët e Nexhranit, por edhe pemët e zogjtë.”  

*- Bejdauij, autori i tefsirit, ka thënë: “Ky është argument për 

Profetësinë e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe për mirësinë e atyre që erdhën nga 

Ehli Bejti i tij.”1 

* * * 

 

Sure “El Mâide” 

ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهُسوُلََُّّاّلل  ِينهََّّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُقِيُمونهََّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َّوهُهمََّّْالز 
اكُِعونهَّ  ﴾٥٥ره

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”  

(Sure “El Mâide”, ajeti 55.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 1, f. 164, botim i dytë, në Egjipt, në vitin 1968. 
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*- Ky ajet ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin (Paqja qoftë mbi 

të!), që, kur ishte në ruku, duke falur namazin e tij, një lypës kërkoi 

prej tij dhe ai i dha unazën e vet.1 

* * * 

 

Sure “Et Teube”  

اءهة َّ﴿ ََِِّّمنهََّّبهره رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ِينهََّّإِله ْدُتمََّّْاَّل  هه  ﴾٦الُْمْْشِكِيهََِّّمنهَََّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij janë 

larg idhujtarëve (për shkak të idhujtarisë dhe shkeljes së 

marrëveshjes nga ana e idhujtarëve), me të cilët ju bëtë 

marrëveshje.” (Sure “Et Teube”, ajeti 1.) 

*- Transmetohet se këto ajete zbritën, kur i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dërgoi 

Aliun (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) si udhëheqës të sezonit të 

Haxhit, që t’u lexonte ajetet. Më parë kishte dërguar Ebu Bekrin, të 

cilin e ktheu.  

E pyetën të Dërguarin se çfarë do të ndodhte, nëse do t’i 

kishte përcjellë Ebu Bekri. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) tha: “Nuk i përcjell vetëm se një burrë nga familja ime.”2 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 1, f. 291, botim i dytë, në Egjipt, në vitin 1968. 
2 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 1, f. 404, botim i dytë, në Egjipt, në vitin 1968 
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Sure “El Isrâ” 

ََُّّك ََّّنهْدُعوَّيهوْمهَّ﴿ نهاس 
ُ
اِمِهمََّّْأ  ﴾١٦...ََّّبِإِمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ditën, kur Ne do t’i thërrasim 

të gjithë popujt me prijësin e vet.” (Sure “El Isra”, ajeti 71.) 

*- Thuhet se do t’i thërrasim me emrat e nënave të tyre. 

Urtësia në këtë ajet është lartësimi i nënës së Isait (Paqja qoftë mbi 

të!). 

Gjithashtu, urtësia e ajetit është edhe nxjerrja në dukje e 

fisnikërisë së Hasanit dhe fisnikërisë së Husejnit (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!).1 

* * * 

 

Sure “EL Ahzâb” 

اََّّ...﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ُكمََّّْاْْلهيِْتََّّأ ِره ه  ُيطه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...O Familje e Profetit! Në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.” (Sure “El Ahzâb”, ajeti 33.) 

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) doli atë ditë dhe kishte një 

rrobë të gjatë leshi të zezë. I erdhi Fatimeja (Allahu qoftë i kënaqur 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 1, f. 592, botim i dytë, në Egjipt, në vitin 1968. 
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prej saj!) dhe ia hodhi krahëve atë. Më pas erdhi Aliu, Hasani dhe 

Husejni (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Veproi me ta si me 

Fatimen, pastaj tha: “O Familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do 

që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.”1 

 

* * * 

 

ِينهَّ﴿ اَّل  الُْمْؤِمنهاتََِّّالُْمْؤِمنِيهََّّيُْؤُذونهََّّوه رْيََِّّوه اَّبِغه ُبواَّمه دََِّّاْكتهسه قه لُواَّفه ًَّماِإَوثََُّّْبْهتهانًاَّاْحتهمه
 ﴾٥٢ُمبِيًنا

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që i lëndojnë besimtarët 

dhe besimtaret, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë, në 

të vërtetë, i kanë ngarkuar vetes fajin për shpifje dhe një gjynah 

të qartë.” (Sure “El Ahzâb”, ajeti 58.) 

Thuhet se ky ajet ka zbritur për munafikët (hipokritët), të cilët 

lëndonin Aliun (Paqja qoftë mbi të!).2 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 2, f. 245. 
2 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 2, f. 252, botim i dytë, në Egjipt, në vitin 1968. 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 226 - 

Sure “Esh Shûra” 

ََّّقُلَّْ...﴿ ََّّله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّلُُكمَّْأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣...ََّّالُْقْربه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për 

këtë kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve...’” 

(Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

 

*- Transmetohet se, kur zbriti ky ajet, e pyetën të Dërguarin 

e Allahut: “O i Dërguari i Allahut, cilët janë të afërmit e tu, që ne 

duhet t’i respektojmë dhe t’i duam?” 

Ai u përgjigj: “Aliu, Fatimeja  dhe fëmijët e tyre.”1 

* * * 

 

Sure “Et Tahrîm” 

ْخنهاَّ...﴿ نهفه د ََُّّروِحنهاَِّمنََّّْفِيهََِّّفه اتََِّّقهْتَّوهصه لِمه اَّبِكه ب ِهه ُكُتبِهََِّّره نهْتََّّوه َكه انِتِيهََِّّمنهََّّوه  ﴾٦٤الْقه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne frymë brenda saj nga shpirti 

Ynë (shpirtin e Isait/Paqja qoftë mbi të!). Ajo u besoi fjalëve të Zotit 

të saj dhe librave të Tij e ishte nga të devotshmit!” (Sure “Et 

Tahrîm” ajeti 12.) 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Allahu i Madhëruar përsosi shumë 

burra, kurse nga gratë përsosi vetëm katër. Ato janë: Asija, e bija e 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 2, f. 357. 
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Mezahimit (gruaja e Faraonit); Merjemja, e bija e Imranit; Hadixheja, e 

bija e Khuejlidit dhe Fatimeja , e bija e Muhamedit.”1 

* * * 

 

 

Sure “El Insân” 

ُيْطِعُمونهَّ﴿ امهََّّوه عه ََّّالط  ه يهتِيًماَِّمْسِكيًناَُّحب ِهَََِّّعه ِسرًياَّوه
ه
أ ا٢َّوه ََِّّلِوهْجهََُِّّنْطعُِمُكمََّّْإِن مه ََّّاّلل  َّنُرِيدََُّّله

اءًََِّّمنُْكمَّْ زه ََّّجه له  ﴾١ُشُكوًراَّوه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët 

dhe të zënët rob edhe pse vetë janë nevojtarë, duke thënë: ‘Ne ju 

ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk duam shpërblim e 

as falënderim!’” (Sure “El Insân”, ajetet 8-9.) 

*- Transmetohet nga Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

se Hasani dhe Husejni ishin të sëmurë. I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i vizitoi së 

bashku me disa shokë të tij.  

Ata i thanë: “O babai i Hasanit , sikur të bësh një betim për 

fëmijët e tu.” 

U betua Aliu, Fatimeja  dhe Fidja, shërbëtore e tyre, se, nëse 

fëmijët do të shëroheshin, do të agjëronin tri ditë. Ata u shëruan 

dhe Aliu nuk kishte asgjë në shtëpi. Aliu mori hua tek një hebre, me 

emrin Shemun El Khajberij, tri saje (njësi matëse) me thekër, të cilat 

Fatimeja i bloi. Me sajën e parë gatoi një bukë për pesë veta, sa ishte 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 2, f. 488, botim i dytë, në Egjipt, në vitin 1968. 
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edhe numri i tyre. E shtroi iftarin dhe ishin gati për të ngrënë, kur 

në derë trokiti një lypës, i cili tha: “Selam alejkum, o Ehli Bejti i 

Muhamedit. Jam një i varfër, nga të varfrit e myslimanëve. Më 

ushqeni, ju ushqeftë Allahu nga sofrat e Xhenetit”. Ia dhanë atij 

ushqimin dhe fjetën pa ngrënë, duke pirë vetëm ujë për iftar. Ditën 

tjetër vazhduan agjërimin dhe në iftar, sa u ulën për të ngrënë, 

trokiti një jetim. Ata ia dhanë atij ushqimin.  

Vazhduan agjërimin për të tretën ditë. Në iftar trokiti një rob 

dhe ata ia dhanë atij ushqimin.  

Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) zbriti dhe tha: “Merre këtë ajet, o 

Muhamed! Me këtë ajet, Allahu të përgëzon për Ehli Bejtin tënd.”1 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Bejdauij”, vëll. 2, f. 526, botim i dytë, në Egjipt, në vitin 1968. 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 229 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHLI BEJTI  
  

NË TEFSIRIN E  

  

El KURTUBIJ1 

 

 

 

 

 

                                                            
1 I njohur, “Xhamiul Ahkamil Kur'an”, Botuar në Egjipt në njëzet vëllime 

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “El Bekare” 

نََّّْانل اِسََّّوهِمنهَّ﴿ هْْشِيَّمه هََُّّي اءهََّّنهْفسه اتََِّّابْتِغه رْضه ََِّّمه  ﴾٤٣١...ََّّاّلل 

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Ka njerëz që e flijojnë veten, 

për të fituar pëlqimin e Allahut...” (Sure “El Bekare”, ajeti 207.) 

*- Ky ajet i ka zbritur Ali ibn Ebu Talibin, i cili fjeti në shtratin 

e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), natën e hixhretit, kur i Dërguari i Allahut shkoi 

në shpellë.  

Transmetohet se ai që fjeti në shtratin e të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ishte Ali bin Ebu Talibi.1 

 

* * * 

ِينهَّ﴿ هُهمََُّّْينْفُِقونهََّّاَّل  ال ْموه
ه
ارََِّّبِالل يْلََِّّأ انل هه اَّوه نِيهةًََِِّّسًّ َله ْجُرُهمََّّْفهلهُهمََّّْوهعه

ه
ب ِِهمََِّّْعنْدهََّّأ ََّّره له َّخهََّّوه َّوْف 

لهيِْهمَّْ ََّّعه له نُونهََُّّهمََّّْوه ْزه  ﴾٤١٢َيه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre 

natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblim te 

Zoti i tyre; ata nuk do të kenë pse të frikësohen apo pikëllohen.” 

(Sure “El Bekare”, ajeti 274.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 3, f. 21, sure “El Bekare”, ajeti 207. Gjithashtu, 
transmetohet në “Tedhkiretul Khauas”, f. 35, dhe “Shauahidu Et Tenzijl”, vëll. 1, f. 
97, si dhe “Faraidu Es Simtejn”, vëll.1 f. 330. 
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*- Ibn Abasi ka thënë: “Ky ajet ka zbritur për Ali bin Ebu 

Talibin (Paqja qoftë mbi të!). Ai kishte vetëm katër dirhemë dhe i dha 

të katërt sadaka. Një dirhem e dha natën, një dirhem e dha ditën, 

një dirhem e dha haptas e një dirhem e dha fshehtas.”1 

* * * 

 

Sure “Âli ‘Imrân” 

ةََُّّقهالهتََِِّّإَوذَّْ﴿ ئِكه َله ْريهمََُّّيهاَّالْمه هََّّإِن ََّّمه اكََِّّاّلل  فه رهكََِّّاْصطه ه  اكََِّّوهطه فه اْصطه ََّّوه ه اءَََِّّعه هِميهََّّنِسه ال  ﴾٢٤الْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “(Kujto) kur engjëjt thanë: ‘O 

Merjeme! Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka 

parapëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës.’” (Sure “Ali Imran”, 

ajeti 42.) 

*- Transmetohet nga Ebu Hurejra se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Katër janë gratë që janë lartësuar në botë: Merjemja, e bija e Imranit; 

Asija, e bija e Muzahim (gruaja e Faraonit); Hadixhja, e bija e Khuejlidit 

dhe Fatimeja , e bija e Muhamedit.”2 

 *- Ibn Abasi transmeton nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Gratë më të mira të 

banorëve të Xhenetit janë: Hadixhja, e bija e Khuejlidit; Fatimeja , e bija e 

Muhamedit; Merjemja, e bija e Imranit dhe Asija bija e Muzahim.” 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 3, f. 347, ajeti 274. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 4, f. 83, sure “Ali Imran”, ajeti 42. 
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*- Në një tjetër transmetim përcillet se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Pas Merjemes, zonjat e grave të banorëve të Xhenetit janë Fatimeja  dhe 

Hadixhja.” 

*- Musa ibn Ukbe transmeton nga Kurejbi, nga Ibn Abasi se 

i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Zonjat e grave të botëve janë: Merjemja, 

Fatimeja , Hadixhja dhe Asija.” 

* * * 

 

ُقلََّّْ...﴿ هْواَّفه ال بْنهاءهنهاَّنهْدعََُّّتهعه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ اءهنهاَّوه نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه

ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ َُّثم ََّّوه

نهْجعهلََّّْنهبْتهِهلَّْ ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه ذِبِيهَََّّعه  ﴾١٦الَْكه

 
Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaju: ‘Ejani t’i thërrasim 

bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe 

ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i godasë 

gënjeshtarët!’” (Sure “Ali Imran”, ajeti 61.) 

*- Kurtubiu ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) erdhi me Hasanin dhe 

Husejnin. Fatimeja ecte pas tij dhe Aliu ecte pas tyre.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) përsëriste: “Unë i ftova dhe ata më besuan.” 

Kurtubiu thotë: “Shumë dijetarë kanë thënë se fjala ‘bijtë’, në 

ajetin: ‘Ejani t’i thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj.’, i adresohet 

Hasanit dhe Husejnit, kur do të mallkoheshin. I Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) thotë për 

Hasanin dhe Husejnin: “Këta djemtë e mi, janë Zotërinj.” 
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Ai i konsideron Hasanin dhe Husejnin si djemtë e tij.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ka thënë: “Çdo fis dhe prejardhje, shkëputet në Ditën 

e Gjykimit, përveç fisit dhe prejardhjes sime.”1 

 

*** 

دَّْ﴿ لهقه ُكمََُّّوه ه ََُّّنهّصه ْنُتمََّّْبِبهْدر ََّّاّلل 
ه
أ ذِل ة ََّّوه

ه
 ﴾٦٤٣...ََّّأ

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu ju ndihmoi në Bedër, 

kur qetë të pafuqishëm...” (Sure “Ali Imran”, ajeti 123.) 

*- Ibn Is’haku ka transmetuar nga Amar ibn Jasir, i cili ka 

thënë: “Unë dhe Ali ibn Ebu Talibi ishim shokë në betejën e fiseve 

në Batni Jenba. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) qëndroi aty një muaj dhe nënshkroi 

marrëveshje me fiset Beni Mudlexh dhe aleatët e tyre nga fisi Beni 

Damre. I përshëndeti ata, duke u dhënë lamtumirën.  

Ali ibn Ebu Talibi më tha: “A mund të vish me mua, o Ebu 

Jekdhan, të shkojmë te ata njerëz? Disa njerëz nga fisi Beni Mudlexh 

punojnë tek një burim i tyre. Le t’i shohim si punojnë.” 

Shkuam te ata. E pamë vendin dhe fjetëm në të. Pasha 

Allahun, vetëm kur erdhi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe na zgjoi. Ishim bërë 

gjithë pluhur. Atë ditë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 4, f. 104, sure “Ali Imran”, ajeti 61. 
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qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha Aliut: “Si është puna jote o Ebu 

Turab?”  

I treguam se pse kishim ardhur. I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: “A dëshironi 

t’ju tregoj për dy njerëzit më të këqij?” 

I thamë: “Po, o i Dërguari i Allahut.”  

“Ata janë Uhijmer Themud, i cili theri devenë dhe ai që do të të 

godasë ty, o Ali, në këtë vend.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) vendosi dorën në kokën e tij. 

“Gjaku do të rrjedhë këtu. E vuri dorën në mjekrën e tij.”1 

*** 

 

 

Sure “En Nisâ” 

 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  ََّّآمه ُبواَّله ةهََّّتهْقره َله نُْتمََّّْالص 

ه
أ ىَّوه ره ََُّّسَكه ّت  اَّتهْعلهُمواَّحه ََّّتهُقولُونهََّّمه له َُّجُنًباَّوه

َّ بِِريَّإِل  بِيل َََّّعه ََّّسه ّت   ﴾٢٣...ََّّتهْغتهِسُلواَّحه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar! Mos u 

falni kur jeni të dehur, prisni të kthjelloheni e të dini se ç’flisni; 

as kur jeni të papastër (xhynyb) - përveçse nëse jeni duke 

udhëtuar, derisa të laheni.” (Sure “En Nisa”, ajeti 43.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 4, f. 192, sure “Ali Imran”, ajeti 123. 
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*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk i kishte dhënë leje 

askujt, që të kalonte apo të qëndronte në xhami, përveç Ali ibn Ebu 

Talibit (Paqja qoftë mbi të!).1 

*- Atijetu El Aufij ka transmetuar nga Ebu Said El Khuderij 

se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Nuk duhet dhe nuk është e lejueshme që asnjë 

mysliman të qëndrojë xhynub në xhami, përveç meje dhe Aliut.” 

*- Ai tregon se shtëpia e Aliut ishte xhami.  

Ibn Shihab ka transmetuar nga Salim ibn Abdullahu: “Një 

burrë e pyeti babanë tim rreth Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

dhe Othmanit, se cili prej tyre ishte më i miri.  

Abdullah ibn Umeri u përgjigj: “Kjo është shtëpia e të 

Dërguarit të Allahut, duke bërë me shenjë nga shtëpia e Aliut.”2 

*- Umer ibn Mejmun ka transmetuar nga Ibn Abasi se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Mbyllini dyert, përveç derës së Aliut.3 E veçoi 

atë, duke ia lënë derën të hapur në xhami.” 

*** 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 5, f. 207, sure “En Nisa”, ajeti 43. Ata'u ka transmetuar 
nga Ibn Abasi, i cili ka thënë: “Martesa e përkohëshme (el mut'atu) ka qenë 
mëshirë nga Allahu i Madhëruar, me të cilën mëshiroi robërit e Tij. Sikur të mos 
e kishte ndaluar Umeri një gjë të tillë, nuk kishte për të bërë imoralitet vetëm se 
i shthururi.” Tefsiri “El Kurtubij”, vëll 5, f. 130. 
2 I njëjti burim. 
3 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll 5, f. 208. 
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اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  ََّّآمه

ه
هََِّّطيُعواأ ِطيُعواَّاّلل 

ه
أ وِلََّّالر ُسولهََّّوه

ُ
أ ْمرََِّّوه

ه
 ﴾٥١...ََِّّمنُْكمََّّْاْْل

 

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar! Bindjuni 

Allahut, bindjuni të Dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët 

tuaja.” (Sure “En Nisa”, ajeti 59.) 

El Kurtubij ka thënë: “Ata që drejtojnë punët tona, sipas 

ajetit: ‘atyre që drejtojnë punët tuaja’, janëAliu dhe imamët e 

pagabueshëm.”1 

 

* * * 

 

Sure “El Mâide” 

ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهُسوُلََُّّاّلل  ِينهََّّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُقِيُمونهََّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َّمَّْوههََُّّالز 
اكُِعونهَّ   v﴾٥٥ره

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”  

(Sure “El Mâide”, ajeti 55.) 

*- Ibn Abasi thotë se ajeti ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!). Një lypës po lypte në xhaminë e të 

Dërguarit të Allahut. Askush nuk i dha gjë. Aliu ishte në namaz, në 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 5, f. 261, sure “En Nisa”, ajeti 59. 
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ruku dhe në të djathtën e tij kishte unazë. I bëri shenjë lypësit, i cili 

erdhi dhe e mori unazën.1 

*- Transmetohet se Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i dha 

një lypësi diçka dhe ai ishte në namaz.2 

* * * 

 

 

 

Sure “El  En‘âm” 

﴿...َّ ِي تِهََِّّوهِمنََّّْ اُوودهََُّّذر  انهََّّده يُّوبهََّّوهُسلهيْمه
ه
أ ََّّوه ُيوُسفه ََّّوه ُموسه اُرونهََّّوه َّوههه لِكهََّّ ذه كه ْزِيَّوه

ََّنه
رِي ا٢٢َّالُْمْحِسنِيهَّ كه زه ََّّوه يهْحيه ََّّوه ََّّوهِعيسه اِْلِيهََِّّمنهََُّّكلَََِّّّإَوِْلهاسه  ﴾٢٥الص 

“...Ndër pasardhësit e tij Ne udhëzuam Daudin, 

Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. Kështu i 

shpërblejmë punëmirët. Edhe Zekerijan, Jahjain, Isain, Iljazin - 

të gjithë këta kanë qenë nga njerëzit e mirë” (Sure “El En'âm”, 

ajetet 84-85.) 

*- El Kurtubij ka thënë: “Isai është klasifikuar nga 

pasardhësit e Ibrahimit, edhe pse është nga djemtë e vajzave, 

atëherë edhe djemtë e Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të!) janë 

pasardhës të Profetit.”3 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 6, f. 221, sure “El Maide”, ajeti 55. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 6, f. 222,. Gjithashtu, transmetohet në “Dhekhairul 
Ukba”, f. 102; “Sheuahidu et Tenzijl”, vëll.1, f. 161; “Menakib El Megazilij”, f. 311; 
“Jenabiul Meuedeti”, f. 218. 
3 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 7, f. 32, sure “El En’am”, ajetet 84. 
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* * * 

 

هََّّإِن َّ﴿ ََِّّفهالِقََُّّاّلل  انل وهىَّاْْلهب  ي ِِتََِّّمنهََّّالْحه ََُُّّيْرِجَََُّّّوه ُُمْرِجََُّّالْمه ي ِتََِّّوه َّذهلُِكمَََُّّّالْحه ََِِّّمنهََّّالْمه
َُّ َََّّّاّلل  ن 

ه
 ﴾١٥تُْؤفهُكونهََّّفهأ

Allahu i Madhëruar thotë: “Me të vërtetë, Allahu është Ai 

që farën dhe bërthamën e bën të mugullojë. Ai e nxjerr të gjallën 

prej të vdekurës dhe të vdekurën prej të gjallës. Ky është Allahu. 

Atëherë, përse i largoheni Atij?” (Sure “El En'âm”, ajeti 95.) 

*- Në “Sahihun” e Muslimit transmetohet nga Aliu (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!): “Pasha atë që farën e bën të mugullojë, besa që më 

ka dhënë mua Profeti, është se do të më duan besimtarët dhe do të më 

urrejnë hipokritët.”1 

* * * 

 

 

Sure “El A‘râf” 

نََّّْقُلَّْ﴿ ر مهََّّمه ََِّّزِينهةهََّّحه جهََّّال ِّتََّّاّلل  ْخره
ه
ََِّّأ ي ِبهاتََِّّلِِعبهادِه الط  ِْزقََِِّّمنهََّّوه ِينهََِّّههََّّقُلَََّّّْالر  ُنواَّلَِّل  َِّفََّّآمه

نْيهاَّاْْلهيهاةَِّ ةًََّّادلُّ الِصه ةََِّّيهوْمهََّّخه  ﴾٣٤...ََّّالْقِيهامه

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Kush i ka penguar 

stolitë dhe ushqimet e këndshme, të cilat Ai i ka krijuar për robtë 

e Vet?’ Thuaj: ‘Ato janë për besimtarët (dhe të tjerët) në këtë botë, 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 7, f. 44, sure “El En’am”, ajeti 95. E ka përzgjedhur El 
Xhezerij El Shafij në librin “Esna El Metaib”, f. 55; Ibn Ethijr në librin “Usdul 
Gabeti”, vëll. 6, f. 84; “Tehdhijbu Et Tehdhijb”, vëll. 3, f. 479; “El Isabetu”, vëll. 2, f. 
35; “Kenzul Ummal”, vëll. 6, f. 394; “Rijadu En Nediretu”, vëll. 2, f. 214; “Nurul 
Ebsaru”, f.72, “Hijletul Eulijai”, vëll. 6, f. 294. 
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ndërsa në Botën Tjetër do të jenë vetëm për besimtarët...’” (Sure 

“El A'râf”, ajeti 32.) 

*- Shejkh Maliku transmeton nga Ali ibn Husejn ibn Ali ibn 

Ebu Talib (Allahu qoftë i kënaqur me ta!), se ai (Aliu) në dimër vishte 

një veshje që kushtonte pesëdhjetë dinarë, kurse verës e jepte 

sadaka, ose e shiste dhe e jepte sadaka vlerën e tij.1 

 

*** 

 

﴿...َََّّّ ه اِفََّّوهَعه ْعره
ه
ال ََّّاْْل ْعرِفُونهََّّرِجه ََّّيه اُهمََّّْلُُكًّ  ﴾٢١...ََّّبِِسيمه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “...ndërsa në lartësitë e tij do të 

ndodhen njerëz, të cilët i njohin të dyja palët sipas tipareve...” 

(Sure “El A'râf”, ajeti 46.) 

Eth Tha'lebij përmend me zinxhir transmetimi nga ibn 

Abasi, i cili ka thënë për thënien e Allahut “...ndërsa në lartësitë e 

tij do të ndodhen njerëz, të cilët i njohin të dyja palët sipas 

tipareve...”: El A'rafu është një vend i lartë nga rruga. Aty 

qëndrojnë Hamzai, Ali ibn Ebu Talib dhe Xhaferri me dy kahë 

(Allahu qoftë i kënaqur me ata!). Ata do t'i njohin të dashurit e tyre 

nga bardhësia e fytyrës së tyre dhe urrejtësit e tyre nga e zeza e 

fytyrës së tyre.”2 

*** 

 

ََّّوهقهالهَّ...﴿ ِخيهََُِّّموسه
ه
اُرونهََِّّْل ْصلِحََّّْقهْوِمََِّّفََّّاْخلُْفِنََّّهه

ه
أ ََّّوه له بِيلهََّّتهت بِعََّّْوه  ﴾٦٢٤ِدينهَّالُْمْفسََِّّسه

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 7, f. 195, sure “El Araf”, ajeti 32. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 7, f. 212, sure “El Araf”, ajeti 46. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “Musai i tha vëllait të vet, 

Harunit: ‘Më zëvendëso te populli im, mbaj rregull dhe mos ndiq 

rrugën e ngatërrestarëve!’” (Sure “El A'râf”, ajeti 142.) 

*- Në “Sahihun” e Muslimit, transmetohet nga Sa'd ibn Ebu 

Uekas, i cili ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) t’i thotë Aliut, 

kur e la si zëvendës në disa nga betejat e tij: “A nuk dëshiron të jesh 

tek unë në pozitën e Harunit te Musai, vetëm se pas meje nuk ka Profet 

tjetër.”1 

 

*** 

ِينهََّّإِن َّ﴿ ْواَّاَّل  قه ُهمََّّْإِذهاَّات  س  ََّّمه ائِف  انََِِّّمنهََّّطه يْطه ُرواَّالش  ك  ونهََُّّهمََّّْفهإِذهاَّتهذه  ﴾٤٣٦ُمبِّْصُ

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që i frikësohen Allahut, kur 

u vjen ndonjë mendim i lig nga djalli, i kujtojnë (urdhrat e Tij), e 

atëherë e shohin Rrugën e Drejtë.” (Sure “El A'râf”, ajeti 201.) 

*- Isam ibn El Mutlak ka thënë: “Erdha në Medine dhe pashë 

Hasan ibn Aliun (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Më bëri shumë 

përshtypje pamja dhe vështrimi i tij. Xhelozia po më brente 

përbrenda dhe urrejtja për babanë e tij po më shpërthente gjoksin.  

E pyeta: Ti, je djali i Ali ibn Ebu Talibit?  

“Po”, - më tha.  

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 7, f. 277, sure “El Araf”, ajeti 142. E ka përzgjedhur 
Shejkh Kemaludijn Muhamed ibn Talha El Shafij, në librin e tij “Metalib Su'li fi 
menakib Alu Resuli”, vëll. 1, f. 85, botuar nga “Muesesetu Umul Kurra”. 
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Fillova ta ofendoja atë dhe babanë e tij. Ai më shihte me një 

vështrim të butë, të mëshirshëm dhe tha: “’Kërkoj mbrojtje prej 

shejtanit të mallkuar! Me Emrin e Allahut, Mëshiruesit, të 

Gjithëmëshirshmit!* Trego mëshirë, urdhëro vepra të mira dhe shmangu 

nga të paditurit!’ 

Qetësohu! I kërkoj falje Allahut për vete dhe për ty. Nëse na 

ndihmon, të ndihmojmë, nëse na përbuz, të përbuzim dhe, nëse na 

udhëzon, të udhëzojmë.”  

Buzëqeshi i penduar nga ajo që unë thashë dhe tha: “Ai u tha: 

‘Sot s’ka qortim për ju; Allahu do t’ju falë. Ai është më i mëshirshmi i 

mëshiruesve!’” 

Më pyeti: “Nga Shami jeni ju?”  

Po, - iu përgjigja. 

Tha: “Shanshanenin e njoh nga Akhzemi.”1 

“Allahu të nderoftë, të dashtë, të faltë! Na i trego nevojat dhe çfarë 

të shqetëson? Inshallah, do të të ndihmojmë me sa Allahu na ka 

mundësuar.” 

Mua m’u ngushtua toka nga mikpritja dhe mirësjellja e tij. 

Desha që ajo të më përpinte. Që nga ai moment, ai dhe babai i tij 

ishin më të dashurit te unë në faqen e dheut.2 

*** 

 

                                                            
1 “El Shinshitetu me (i)”: Zakon dhe natyrshmëri. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll 7, f. 397. 
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Sure “El Enfâl” 

ْمُكرََُِّّإَوذَّْ﴿ ِينهََّّبِكهََّّيه ُرواَّاَّل  فه وََِِّّْلُثْبُِتوكهََّّكه
ه
ْقُتلُوكهََّّأ وََّّْيه

ه
يهْمُكُرونهَََُُّّّيْرُِجوكهََّّأ يهْمُكرََُّّوه َُّاَّوه ََّّّلل 

َُّ اّلل  رْيََُّّوه اكِرِينهََّّخه  ﴾٣٣الْمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata bënin kurthe, por edhe 

Allahu ngrinte kurthe (kundër tyre). Allahu është planifikuesi 

më i mirë.” (Sure “El Enfal”, ajeti 30.) 

*- Ky është lajmërim mbi mbledhjen që bënë jobesimtarët 

dhe kurthet kundër Profetit Muhamed, në shtëpinë e këshillimit, 

ku mblidheshin për takime. Ata ranë dakord për ta vrarë. Gjithë 

natën qëndruan të vendosur para derës së shtëpisë së tij, për ta 

vrarë, kur të dilte. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) urdhëroi Ali ibn Ebu Talibin të flejë 

në shtratin e tij. E luti Allahun që t’i verbojë mbi çështjen e tij. 

Allahu i Madhëruar ua mbylli shikimet. Kur u zbardh, Aliu doli 

para tyre dhe u tha se në shtëpi nuk ndodhej askush.1 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 7, f. 397, sure “El Enfal”, ajeti 41. 
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اْعلهُموا﴿ اَّوه ن مه
ه
نِْمُتمََّّْأ ء ََِّّمنََّّْغه ْ ن َََّّشه

ه
ََِّّفهأ هََُّّّلِل  لِلر ُسولََُُِّّخُسه َِّلِيَّوه ََّّوه ََّّالُْقْربه اِْلهتهامه َّوه

ا اكِيَِّوه سه   ﴾٢٦...َّلْمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ta dini se çfarëdo që të fitoni si 

plaçkë lufte, një e pesta i takon Allahut, të Dërguarit dhe farefisit 

të tij, jetimëve, të varfërve...” (Sure “El Enfal”, ajeti 41.) 

 

*- Minhal ibn Amr ka thënë: Pyeta Abdullah ibn Muhamed 

ibn Ali dhe Ali ibn Husejnin mbi të pestën (el khumsu) dhe ata u 

përgjigjën: “Ajo është për ne.” 

E pyeta Aliun: “Allahu i Madhëruar thotë: ‘jetimëve, të 

varfërve dhe udhëtarëve...’ 

U përgjigj: “Jetimët dhe të varfrit tanë.”1 

*** 

 

 

Sure “Et Teube” 

 

لُْتمَّْ﴿ عه جه
ه
ايهةهََّّأ ارهةهََّّاْْلهاج ََِِّّسقه ْسِجدََِّّوهِعمه امََِّّالْمه نََّّْاْْلهره مه نهََّّكه ََِّّآمه اِْلهوْمََِّّبِاّلل  دهََّّاْْلِخرََِّّوه اهه َِّفََّّوهجه

بِيلَِّ ََِّّسه َََّّّاّلل  هْستهُوونهََّّله ََِِّّعنْدهََّّي  ﴾٦١...ََّّاّلل 

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet mendoni se ai që u jep 

ujë haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë është njësoj 

me atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që lufton në 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 8, f. 10, ajeti 41. 
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Rrugën e Allahut?! Këta nuk janë të njëjtë para Allahut” (Sure 

“Et Teube”, ajeti 19.) 

*- Kurtubij thotë se ky ajet sqaron qartë, duke hedhur poshtë 

pretendimet e jobesimtarëve që krenoheshin me dhënien ujë 

Haxhilerëve dhe mirëmbajtjen e Xhamisë së Shenjtë, sikurse e ka 

treguar Es Sudejji.  

Thuhet se një herë po mburreshin ndërmjet tyre Shejbetu, që 

mirëmbante Xhaminë, Abasi, që u jepte ujë Haxhinjve dhe Aliu, me 

xhihadin (luftën në Rrugën e Allahut). Allahu e lartësoi veprën e 

Aliut dhe i përgënjeshtroi ata.1 

*** 

 

 

دَّْ﴿ ُكمََُّّلهقه ه ََُّّنهّصه وهاِطنهََِّّفََّّاّلل  ة ََّّمه ثرِيه يهوْمهَََّّّكه  ﴾٤٥...ََُّّحنهْي ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, Allahu ju ka 

ndihmuar në shumë beteja, si dhe në ditën e (luftës së) 

Hunejnit...” (Sure “Et Teube”, ajeti 25.) 

*- Atë ditë u thyen rreshtat e myslimanëve dhe nuk e pa 

asnjëri tjetrin. Me të Dërguarin e Allahut qëndruan më të afërmit e 

tij, vetëm Aliu dhe Abasi. 

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) atë ditë, në betejën e 

Hunejnit ka vrarë me dorën e tij dyzet burra.2 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 8, f. 91, sure “Et Teube”, ajeti 19. “Esbabu En Nuzul”, 
f. 164; “Rebijul Ebrari” i Zamakhsherij, f. 484; “El Fusul ul Muhimeti”, f. 106; 
“Menakib El Megazilij”, f. 321; “Faraidu Es Simtejn”, vëll. 1, f, 203. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 8, f. 97, Sure “Et Teube”, ajeti 25. 
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*** 

 

ِيَُّهوهَّ﴿ لهََّّاَّل  رْسه
ه
ََُّّأ ىَّرهُسوله دِينََِّّبِالُْهده هََُّّاْْلهق ََِّّوه ََِِّّلُْظِهره ه ِينَََِّّعه هوََُُّّْك ِهََِّّادل  ل رِههََّّوه  ﴾٣٣الُْمْْشُِكونهََّّكه

Allahu i Madhëruar thotë: “(Allahu) Është Ai që e ka 

dërguar të Dërguarin e Tij me udhërrëfimin (Kur’anin) dhe fenë 

e së vërtetës, për ta lartësuar atë mbi të gjitha fetë, edhe sikur 

idhujtarët ta urrejnë këtë gjë.” (Sure “Et Teube”, ajeti 33.) 

*- Es Sudejji ka thënë se feja islame do të përhapet mbi çdo 

fe tjetër, kur të shfaqet Mehdiu. Në atë kohë nuk do të mbetet 

askush pa hyrë në Islam, ose do të paguajë xhizjen. 

Lajmet janë të shumta, se Mehdiu do të jetë nga pasardhësit 

e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!).1 

 

*** 

ابُِقونهَّ﴿ الس  لُونهََّّوه و 
ه
اِجرِينهََِّّمنهََّّاْْل ارََِّّالُْمهه نْصه

ه
اْْل  ﴾٦٣٣...َّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Sa u përket besimtarëve të parë, 

prej muhaxhirëve dhe ensarëve...” (Sure “Et Teube”, ajeti 100.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 8, f. 121, sure “Et Teube”, ajeti 33. 
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*- Transmetohet nga Zejd ibn Erkam, nga Ebu Dherri, nga 

Mikdadi, e të tjerë, se i pari që e ka pranuar Islamin, është Aliu 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!).1 

*- El Hakim Ebu Abdullahu ka thënë: “Nuk di të ketë asnjë 

kundërshtim midis historianëve se Aliu është i pari që e ka pranuar 

Islamin.  

*- Is’hak ibn Ibrahim ibn Rahuijeh El Handhalij, (ka qenë prej 

atyre që mblidhte fakte historike), ka thënë: “I pari që ka pranuar 

Islamin nga gratë, është Hadixhja, nga djemtë është Aliu.”2 

 

*** 

 

 

دَّْ﴿ ََّّلهقه ََُّّتهابه ََّّاّلل  ه اِجرِينهََّّانل ِب َََِّّعه الُْمهه ارََِّّوه نْصه
ه
اْْل ِينهََّّوه بهُعوهََُّّاَّل  ةََِِّّفََّّات  اعه ةََِّّسه  ﴾٦٦١...َّالُْعْْسه

Allahu i Madhëruar thotë: “Pa dyshim, Allahu e pranoi 

pendimin e të Dërguarit, të muhaxhirëve dhe të ensarëve, të cilët 

shkuan pas atij në çastin e vështirë...” (sure “Et Teube”, ajeti 117.) 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) u nis për në betejën e Tebukut në muajin 

Rexhep. Qëndroi në të gjatë muajit Shaban dhe disa ditë nga 

Ramazani. Ai dërgoi disa ekspedita dhe bëri marrëveshje me disa 

fise që të paguajnë xhizjen. Gjatë kësaj beteje, la Aliun në Medine si 

mëkëmbës. Disa munafikë thanë se e la, ngaqë e urrente. Aliu shkoi 

tek i Dërguari dhe i tregoi për këtë gjë.  

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 8, f. 236, sure “Et Teube”, ajeti 100. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 8, f. 237. 
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: “A nuk dëshiron të jesh tek unë në pozitën që 

kishte Haruni tek Musai?”1 

*** 

 

 

Sure “Hûd” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ َََّّكه ه ب ِهََِِّّمنََّّْبهي ِنهة َََّّعه يهتْلُوهََُّّره اهِد ََّّوه  ﴾٦١...َّشه

Allahu i Madhëruar thotë: “A janë (të barabartë me 

jobesimtarët), ata, që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, 

që ndiqet nga një dëshmitar…” (Sure “Hud”, ajeti 17.) 

*- Nga Ibn Abasi transmetohet se fjala “dëshmitar”, në këtë 

ajet i adresohet Ali ibn Ebu Talibit (Allahu qoftë i kënaqur me të!).2 

*- Transmetohet nga Aliu se ka thënë: “Nuk ka burrë nga 

kurejshët, që të ketë zbritur për të një ose dy ajete.”  

Dikush e pyeti: Po për ty, çfarë ka zbritur?  

Aliu u përgjigj: “që ndiqet nga një dëshmitar”. 

 

*** 

 

 

 
                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 8, f. 280, sure “Et Teube”, ajeti 117. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 9, f. 16, sure “Hud”, ajeti 17. 
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Sure “Err Rra‘d” 

ن ات ََّّ...﴿ ََِّّمنََّّْوهجه ْعنهاب 
ه
ْرع ََّّأ زه ِيل ََّّوه َنه رْيََُِّّصنْوهان ََّّوه ََِّّصنْوهان ََّّوهغه اء ََّّيُْسقه اِحد ََّّبِمه  ﴾٢...َّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...e kopshte të mbjella me 

hardhi, ka ara dhe palma me një pip ose shumë pipa, të cilat 

ujiten me të njëjtin ujë…” (Sure “Err Rra'd”, ajeti 4.) 

*- Xhabiri ka transmetuar nga Abdullahu se ka thënë: “E 

kemi dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) t’i thotë Aliut (Paqja qoftë mbi të!): 

‘Njerëzit janë nga pemë të ndryshme, kurse unë dhe ti jemi nga e njëjta 

pemë.’  

Më pas, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexoi ajetin: ‘...e kopshte të mbjella me 

hardhi, ka ara dhe palma me një pip ose shumë pipa, të cilat 

ujiten me të njëjtin ujë…’”1 

 

*** 

 

 

Sure “En Nahl” 

نَّْ﴿ رهََّّمه فه ََِّّكه انِهََِّّبهْعدََِِّّمنََّّْبِاّلل  ََّّإِيمه نََّّْإِل  ْكرِههََّّمه
ُ
ئِنلََّّوهقهلُْبهََُّّأ انََُِّّمْطمه يمه  ﴾٦٣١...َّبِاْْلِ

Allahu i Madhëruar thotë: “Kushdo që mohon Allahun, pas 

pranimit të besimit, (do të dënohet ashpër), përveç atij që është i 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 9, f. 283, sure “Err Rra'd”, ajeti 4. 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 249 - 

detyruar me forcë, ndërkohë që zemra e tij është plot besim...” 

(Sure “En Nahl”, ajeti 106..) 

*- Enes ibn Malik ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Xheneti 

është i përmalluar për tre persona: Aliun, Amarin dhe Selmanin.”1 

*** 

 

Sure “El Isrâ” 

نُْتمََّّْإِنَّْ﴿ ْحسه
ه
نُْتمََّّْأ ْحسه

ه
نُْفِسُكمََّّْأ

ه
ُتمََِّّْإَونَََِّّّْْل

ْ
أ سه
ه
اَّأ اءهََّّفهإِذهاََّّفهلههه ةََِّّوهْعدََُّّجه  ﴾١...َّاْْلِخره

Allahu i Madhëruar thotë: “Nëse bëni mirësi, e keni bërë 

për veten tuaj. E, nëse bëni keq, ia keni bërë po vetes. Kur erdhi 

koha e përmbushjes…”2 

*- Ibn Abasi ka thënë: “Allahu i Madhëruar e frymëzoi 

Muhamedin duke thënë: ‘Unë vrava për Jahja ibn Zekerian 

shtatëdhjetë mijë vetë dhe do të vras për e djalit të vajzës tënde 

shtatëdhjetë mijë, shtatëdhjetë mijë.’” 

*- Kurretu ibn Khalid ka thënë: “Qielli ka qarë, sa është 

skuqur vetëm për dy persona, për Jahja bin Zekerian dhe për Hysen 

bin Aliun.” 

  

*** 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 10, f. 181, sure “En Nahl”, ajeti 106. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 10, f. 217, sure “El Isra”, ajeti 7. 
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ََُّّك ََّّنهْدُعوَّيهوْمهَّ﴿ نهاس 
ُ
اِمِهمََّّْأ  ﴾١٦...ََّّبِإِمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ditën, kur Ne do t’i thërrasim 

të gjithë popujt me prijësin e vet.” (Sure “El Isra”, ajeti 71.) 

*- Muhamed ibn Ka'b ka thënë se urtësia e këtij ajeti është 

nxjerrja në pah e fisnikërisë së Hasanit dhe Husejnit (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!). Popujt do t’i thërrasim me emrat e nënave të 

tyre.”1 

*** 

 
 
Sure “El Kehf” 

نهَّ...﴿ اهََُّّفهَكه بهوه
ه
 ﴾٢٣...َُّمْؤِمنهْيََِّّأ

 

Allahu i Madhëruar thotë: “...prindërit e tij ishin 

besimtarë…” (Sure “El Kehf”, ajeti 80.) 

*- Ebu Umer ibn Abdul Berr, në librin “El Temhijd”, ka 

transmetuar nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: “Kur 

vdiq i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) dhe varri i tij u mbulua, një zë thërriste në qoshe të shtëpisë. 

E dëgjonim zërin e tij, por nuk e shinim personin që thoshte: ‘Paqja dhe 

mëshira e Allahut qofshin mbi ju! Paqja qoftë mbi ju, o Ehli Bejt!’”2 

*** 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 10, f. 297, sure “El Isra”, ajeti 71. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 11, f. 44, sure “El Kehf”, ajeti 80. 
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Sure “Merjem” 

ِينهََّّإِن َّ﴿ ُنواَّاَّل  ِملُواَّآمه اِْلهاتََِّّوهعه ُلََّّالص  يهْجعه هُهمََُّّسه اَّالر ْْحهنََُّّل  ﴾١١ُودًّ

Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, atyre që besojnë 

dhe bëjnë vepra të mira, i Gjithëmëshirshmi do t’u dhurojë 

dashuri.” (Sure “Merjem”, ajeti 96.) 

Thuhet se ky ajet ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!). 

*- Bera ibn Azib ka transmetuar se i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Ali 

ibn Ebu Talibit: “O Ali, thuaj: ‘O Allah, ma mundëso ta ruaj besën dhe 

më bëj të dashur në zemrat e besimtarëve!’”1 

 

*** 

 

Sure “El Enbijâ” 

لُواَّ...﴿
ه
ْهلهََّّفهاْسأ

ه
ِْكرََِّّأ ََُّّكنُْتمََّّْإِنََّّْاَّل   ﴾١تهْعلهُمونهََّّله

Allahu i Madhëruar thotë: “...andaj, pyetni poseduesit e 

dijes, nëse ju nuk dini!” (Sure “El Enbija”, ajeti 7.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 11, f. 161, sure “Merjem”, ajeti 96. 
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*- Xhabir El Xhu'fij ka thënë: “Kur zbriti ky ajet, Aliu (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: ‘Ne jemi poseduesit e dijes.’”1 

 

*** 

 

Sure “EL Furkân” 

ِيَّوهُهوهَّ﴿ لهقهََّّاَّل  اءََِِّّمنهََّّخه اَّالْمه ً هْشه لههََُّّب عه ًباَّفهجه هسه  ﴾٥٢...ََّّوهِصْهًراَّن

Allahu i Madhëruar thotë: “Është Ai që ka krijuar prej ujit 

njeriun, e ka vënë në lidhje me fis nga gjaku dhe nga martesa...” 

(Sure “El Furkan”, ajeti 54.) 

*- Transmetohet nga Muhamed ibn Is’haku, nga Jezijd ibn 

Abdullah ibn Kusejt, nga Muhamed ibn Usame ibn Zejd, nga babai 

i tij, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ka thënë: “Ti, o Ali, je gjaku im, babai i fëmijëve të mi. 

Ti je prej meje dhe unë jam prej teje.”2 

 

*** 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 11, f. 272, sure “El Enbija”, ajeti 7. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 13, f. 60, sure “El Furkan”, ajeti 54. 
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Sure “En Neml” 

اَّيهاَّ...﴿ هه يُّ
ه
نِْطقهََُّّعل ِْمنهاَّانل اُسََّّأ رْيََِّّمه وتِينهاَّالط 

ُ
أ ء ََُّّك ََِِّّمنََّّْوه ْ  ﴾٦١...َََّّشه

Allahu i Madhëruar thotë: “...O populli im! Neve na është 

mësuar gjuha e shpendëve dhe na është dhënë gjithçka...” (Sure 

“En Neml”, ajeti 16.) 

*- Hasan ibn Ali ibn Ebu Talib ka transmetuar se i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “O Zoti im, mallkoje atë që e urren familjen e Muhamedit.”1 

*** 

 

Sure “Es Sexhde” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ نََُّّْمْؤِمًناََّكه مه نهََّّكه َََّّّافهاِسقًَََّّكه هْستهُوونهََّّله  ﴾٦٢ي

Allahu i Madhëruar thotë: “Vallë! A është besimtari njësoj 

si keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë.” (Sure “Es Sexhde”, 

ajeti 18.) 

*- Ibn Abasi dhe Ata' ibn Jesar kanë thënë se ky ajet ka zbritur 

për Ali ibn Ebu Talibin dhe Uelijd ibn Ukbetu ibn Ebu Muijtin, për 

shkak të debatit ndërmjet tyre.  

Uelijdi i tha Aliut: “Unë jam më orator, më i shkathët dhe më 

i fuqishëm se ty.” 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 13, f. 186, sure “En Neml”, ajeti 16. 
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Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) iu përgjigj: “Pusho, o njeri i 

shthurur!” 

Më pas, zbriti ky ajet.1 

*- Ez Zuxhxhaxh dhe En Nahhas kanë thënë se ky ajet ka 

zbritur për Aliun dhe Ukbetu ibn Ebu Muijtin. 

*** 

 

Sure “El Ahzâb” 

اََّّ...﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ُكمََّّْاْْلهيِْتََّّأ ِره ه  ُيطه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...O Familje e Profetit! Në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.” (Sure “El Ahzâb”, ajeti 33.) 

*- El Kelbij ka thënë se ata janë: Aliu, Fatimeja , Hasani dhe 

Husejni. Në këto hadithe transmetohet se Ummu Selemetu ka 

thënë: “Ky ajet ka zbritur në shtëpinë time. I Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) thirri 

Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin. Pasi u mbuluan të gjithë me 

një mbulesë të prodhuar në Hajber, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: ‘Këta janë familja 

ime’. 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 14, f. 105, sure “Es Sexhde”, ajeti 18. “Shauahidu et 
Tenzijl” i Hasekanit, vëll. 1, f. 445; “Menakib i El Megazilij”, f. 324; “Esbabu en 
Nuzul”, f. 236. 
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Më pas lexoi ajetin: ‘O Familje e Profetit! Në të vërtetë, 

Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë 

plotësisht.’  

U lut: ‘O Allah, largoje papastërtinë dhe pastroji ata plotësisht!’ 

Unë i thashë: “Edhe unë jam me ta, o i Dërguari i Allahut?” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) m’u përgjigj: ‘Ti qëndro në vendin ku je, ti je në 

mirësi.’” 

Këtë hadith e ka transmetuar Tirmidhiu.1 

*- El Kurtubij ka thënë se kjo ndodhi është transmetuar, kur 

zbriti ajeti: “O Familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që ta 

largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.” 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) thirri Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin. U 

mbuluan të gjithë me një mbulesë. Më pas i ngriti duart drejt qiellit 

dhe tha: “O Allah, këta janë familja ime! O Allah, largoje papastërtinë 

dhe pastroji ata plotësisht!”2 

 

*** 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 14, f. 182, sure “El Ahzab”, ajeti 33. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 14, f. 184; Gjithashtu, transmetohet në tefsirin e madh 
të Err Rrazij: vëll. 22, f. 137, “Ruhul Meanij”, vëll. 16, f. 284; “Menakib i El 
Khauarizmij”, f. 23; “Menakib i El Megazilij”, f. 301, tefsir “El Kumij”, f. 67, vëll. 2. 
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هََّّإِن َّ﴿ تههََُّّاّلل  ئِكه َله مه لُّونهََّّوه ََّّيُصه ه اَّيهاََّّانل ِب َََِّّعه هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  لُّواَّآمه لهيْهََِّّصه ل ُِمواَّعه هََّّوهسه  ﴾٥١ْسلِيًمات

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë. O ju që keni besuar, 

dërgoni salavate për atë dhe përshëndeteni me ‘selam’!” (Sure “El 

Ahzab”, ajeti 56.) 

*- Malik ibn Ebi Mes'ud El Ensarij ka thënë: “Kur erdhi i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ne ishin në kuvendin e Sa'd ibn Ubadetu.  

Beshijr ibn Sa'd e pyeti: ‘O i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), Allahu i Madhëruar 

na ka urdhëruar të çojmë salavate mbi ty. Si të çojmë salavate mbi 

ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) heshti për një kohë të gjatë, aq sa ne menduam se 

do të ishte më mirë të mos e kishim pyetur.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e 

begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar.’”1 

*- Ebu Umer ka thënë: “Shu'betu dhe Theuri kanë 

transmetuar nga Hakim ibn Abdurrahman ibn Ebu Lejla, nga Kab 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll 14, f. 233, sure “El Ahzab”, ajeti 56. 
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ibn Axhretu, se, kur zbriti Fjala e Allahut: “Vërtet, Allahu e bekon 

të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë. O besimtarë, lutuni 

për atë dhe përshëndeteni me ‘selam’!”, erdhi një burrë dhe e pyeti 

të Dërguarin e Allahut se si është salavati. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e 

begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar.” 

*- El Kurtubij ka thënë: “Në librin ‘El Shifa’, të gjykatësit 

Ajad, transmetohet me zinxhir të saktë transmetimi, nga Ali ibn 

Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!): “I Dërguari i Allahut 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë se nëpërmjet Xhibrilit, ka zbritur nga Zoti i Gjithësisë: ‘O 

Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, ashtu si bekove 

Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. 

O Allah, mëshiroje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si 

mëshirove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Lavdëruar, i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Lavdëruar, i Lartësuar. 

O Allah, duaje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e deshe 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Lavdëruar, i Lartësuar.’”1 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll 14, f. 234, sure “El Ahzab”, ajeti 56. 
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* * * 

 

ِينهَّ﴿ اَّل  الُْمْؤِمنهاتََِّّالُْمْؤِمنِيهََّّيُْؤُذونهََّّوه رْيََِّّوه اَّبِغه ُبواَّمه  ﴾٥٢...َّاْكتهسه

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Ata që i lëndojnë besimtarët 

dhe besimtaret, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë...” 

(Sure “El Ahzab”, ajeti 58.) 

Transmetohet se ky ajet ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!), sepse hipokritët e dëmtonin dhe 

përgënjeshtronin atë.1 

* * * 

 

 

Sure “Es Sâffât” 

م َّ﴿ َله ََّّسه ه  ﴾٦٣٣يهاِسيهََّّإِْلَََّّعه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Paqja qoftë mbi Il Jasin!” (Sure 

“Es Saffat”, ajeti 130) 

*- El Suhejlij ka thënë: Disa dijtarë të Ilmul Kelam për 

kuptimet e Kur’anit kanë thënë familja e Jasinit (Alë Jasijn) është 

familja e Muhamedit (Alë Muhamed)  (Paqja qoftë mbi të!).2 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll 14, f. 240, sure “El Ahzab”, ajeti 58. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll 15, f. 120, sure “Es Saffat”, ajeti 130. 
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Sure “Sâd” 

آتهيْنهاهََُّّ...﴿ ةهََّّوه فهْصلهََّّاْْلِْكمه ابََِّّوه  ﴾٤٣اْْلِطه

Allahu i Madhëruar thotë:“...dhe i dhamë atij urtësi e dijeni 

për të gjykuar.” (Sure “Sad”, ajeti 20) 

*- Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: 

“Kur më dërgoi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) në Jemen, disa njerëz kishin hapur një 

gropë për të kapur luanë. Një luan kishte rënë në gropë. Shumë 

njerëz ishin mbledhur rreth gropës për ta parë luanin e rënë në të. 

Një burrë rrëshqiti në gropë. Gjatë rënies, u kap pas një tjetri. I dyti 

pas një të treti, e i treti pas një të katërti. Luani i sulmoi të katërt dhe 

ata vdiqën nga plagët. Njerëzit morën armët dhe ishin gati të 

luftonin midis tyre.” 

Ali ibn Ebu Talibi vazhdon tregimin: “Shkova tek ata dhe u 

thashë: ‘Do të vriteni me njëri-tjetrin, për shkak të katër burrave që 

vdiqën?! Ejani të gjykoj ndërmjet jush. Nëse jeni dakord pranojeni e, nëse 

nuk jeni dakord, çojeni çështjen tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), sepse ai ka të drejtën të 

gjykojë.’” 

Të parit i takon çereku i shpagimit, të dytit një e treta e 

shpagimit, të tretit gjysma dhe të katërtit i takon shpagimi i plotë. 

Shpagimin do ta bëjnë fiset që kanë hapur gropat.” 

Një pjesë e pëlqyen këtë gjykim, kurse pjesa tjetër nuk e 

pëlqeu dhe e çoi çështjen tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ia treguan atij ngjarjen. I 
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Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) tha: “Unë do të gjykoj ndërmjet jush.”  

Njëri prej tyre i tregoi se Aliu kishte gjykuar ndërmjet tyre 

dhe i tregoi vendimin që kishte dhënë. I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) u tha: “Gjykimi 

im është gjykimi i Aliut”.1 

Ky është gjykimi përfundimtarë i Aliut që është përmendur 

në hadithin: “Gjykatësi më i ditur e më i drejtë, është Aliu.”2 

 

*** 

 

ا﴿ ه ََُّّردُّوهه فِقهََََّّّعه طه ْسًحاَّفه وقََِّّمه ْعنهاقََِّّبِالسُّ
ه
اْْل  ﴾٣٣وه

Allahu i Madhëruar thotë: “’M’i ktheni ata (kuajt)’ - e pastaj 

nisi t’i presë me shpatë këmbët dhe qafat e tyre.” (Sure “Sad”, ajeti 

33.) 

*- Et Tahauij, në “Mushekel El hadijth”, ka përcjellë nga Esma 

bint Umejs, se të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) po i zbriste Shpallja. Kokën e kishte 

mbështetur në prehrin e Aliut. Nuk e fali ikindinë, derisa perëndoi 

dielli.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pyeti: “O Ali, a u fale?”  

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll 15, f. 163, sure “Sad”, ajeti 20 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll 15, f. 164. 
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“Jo”, - u përgjigj ai. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “O Allah, ai ishte nën urdhrat e tua dhe të të 

Dërguarit tënd, ktheja atij diellin.” Esmaja tregon se e pa diellin të 

perëndojë. Pasi perëndoi, doli prapë mbi male dhe tokë. Kjo ka 

ndodhur në Khajber.1 

* * * 

 

Sure “Esh Shûra” 

ََّّقُلَّْ...﴿ ُلُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣...ََّّالُْقْربه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë 

kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve.” (Sure 

“Esh Shura”, ajeti 23.) 

*- Bukhariu ka përcjellë nga Taus, nga Ibn Abas, se ai është 

pyetur për Fjalën e Allahut: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë 

kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve.” Said 

ibn Xhubejr ka thënë se të afërmit janë familja e Muhamedit.2 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll 15, f. 197, sure “Sad”, ajeti 33. E ka përcjellë El Hafidh 
El Shafij në librin “Kifajetu Et Talib”, f. 381; Eth Thakib në “Menakib” i Ibn Hamze 
f. 253; Amali Shejkhu Mufijd në “Kuvendin e 11”, f. 65; Ibn Asakiri në librin 
“Tarijkhu Dimashk” në “Biografinë e Imam Aliut”, vëll. 2, f. 284; “Jenabiul 
Meuedeti”, f. 137; “Tedhkiretu El Khauas”, f. 49; “El Bihar”, vëll. 41, f. 171. 
Gjithashtu, është kthyer dielli për Imam Aliun edhe një herë tjetër në Babil, Irak, 
kur iu desh të kalonte Eufratin në Babil. E ka përcjellë këtë Ibn Shehr Ashub, vëll. 
2, f. 318, në “El Menakib”; “Sherh Nehexhul Belagah” vëll.1; “Delailu es Sidk”, vëll.2, 
f. 300; Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll.5, f. 225; “El Bihar”, vëll. 41, f. 171. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 16, f. 21, sure “Esh Shura”, ajeti 23. 
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*- Në transmetimin e Said ibn Xhubejr, të transmetuar nga 

Ibn Abasi ka thënë se, kur zbriti ky ajet: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për 

këtë kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve.”, 

e pyetën të Dërguarin e Allahut: ‘O i Dërguari i Allahut, cilët janë 

të afërmit e tu, që duhet t’i respektojmë dhe t’i duam?’ 

I Dërguari i Allahut përgjigj: ‘Aliu, Fatimeja  dhe fëmijët e 

tyre.’”  

*- Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “U ankova tek i 

Dërguari i Allahut, se më xhelozonin njerëzit.”  

Ai më tha: “A nuk je i kënaqur, që të jesh i katërti i të katërve, që 

do të futen të parët në Xhenet? Unë, ti, Hasani, Husejni dhe pasardhësit 

tanë.”1 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Xheneti është haram për të gjithë ata 

që i bëjnë padrejtësi Ehli Bejtit dhe më lëndojnë mua nëpërmjet gjenezës 

time.” 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush vdes, me dashurinë për familjen 

e Muhamedit, ka vdekur dëshmor.”2 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush vdes, me dashurinë për familjen 

e Muhamedit, engjëjt e mëshirës e vizitojnë varrin e tij. Kush vdes, duke 

urryer familjen e Muhamedit, në Ditën e Gjykimit do të vijë me germa të 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 22. 
2 I njëjti burim, f. 23. 
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shkruara në ballë i pashpresë nga mëshira e Allahut. Kush vdes, duke 

urryer familjen e Muhamedit, nuk ka për ta ndier aromën e Xhenetit.”1 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush vdes, me dashurinë për familjen 

e Muhamedit, ka vdekur dëshmor.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur 

besimtar me besim të plotë.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, engjëlli i 

vdekjes e përgëzon me Xhenet e pas tij dy engjëjt, Munkeri dhe Nekiri.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, do t’i hapen 

në varr dy dyer për në Xhenet.  

Kush vdes me dashurinë për familjen e Muhamedit, engjëjt e 

mëshirës e vizitojnë varrin e tij. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur në 

Sunetin e tij. 

Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, në Ditën e Gjykimit 

do të vijë me germa të shkruara në ballë i pashpresë nga mëshira e Allahut. 

Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, ka vdekur 

jobesimtar. 

Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, nuk ka për ta ndier 

aromën e Xhenetit.”2 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 16, f. 23, sure “Esh Shura”, ajeti 23 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 16, f. 24. 
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Sure “Ez Zukhruf” 

ا﴿ لههه عه ةًََّّوهجه ِمه ِقبِهََِِّّفََّّبهاقِيهةًََُّّكه ل ُهمََّّْعه  ﴾٤٢يهرِْجُعونهََّّلهعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai e bëri këtë fjalë të 

përhershme te pasardhësit e tij, me qëllim që ata të kthehen (tek 

Allahu).” (Sure “Ez Zukhruf”, ajeti 28.) 

*- Es Sudejj ka thënë: “Ata janë familja e Muhamedit (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).”1 

* * * 

 

Sure “Ed Dukhân” 

ا﴿ مه ْتََّّفه لهيََّّْبهكه اءََُِّّهمَُّعه مه رُْضََّّالس 
ه
اْْل اَّوه نُواَّوهمه رِينهَََّّكه  ﴾٤١ُمنْظه

Allahu i Madhëruar thotë: “Nuk i vajtoi ata as qielli, as 

Toka, as nuk iu dha afat atyre.” (Sure “Ed Dukhan”, ajeti 29.) 

*- Es Sudejj ka thënë: “Kur u vra Husejn ibn Ali (Allahu qoftë 

i kënaqur me të!), qielli qau, sa u skuq nga qarja.”2 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 16, f. 77, sure “Ez Zukhruf”, ajeti 28. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 16, f. 29, sure “Ed Dukhan”, ajeti 29. E ka transmetuar 
El Bejhakij në “Delailu En Nubueti”, vëll. 6, f. 472; Sujuti në librin “Khasaisul 
Kubra”, vëll. 2, f. 127; Dhehebij në librin “Tarijkhul Islam”, vëll. 2, f. 348; 
“Tedhkiretul Khauas”, f. 284; “Tarijkhul Khulefa”, f. 80. 
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*- Xherijri tregon se Jezijd ibn Ebi Zijadi ka thënë: “Kur u vra 

Husejn ibn Ali (Allahu qoftë i kënaqur me të!), qielli u skuq katër 

muaj.”  

Jezidi ka thënë se u skuq nga e qara. 

*- Muhamed ibn Sirijn ka thënë: “Na kanë treguar se e kuqja, 

e cila është në qiell, nuk ka qenë më parë, por u bë, kur u vra Husejn 

ibn Ali (Allahu qoftë i kënaqur me të!).” 

*- Sulejman El Kadij ka thënë: “Ka rënë shi gjaku nga qielli, 

ditën që u vra Husejni.”  

*- Kurretu ibn Khalid ka thënë: “Qielli ka qarë vetëm për dy 

persona: Jahja ibn Zekerija dhe Husejn ibn Aliu. Nga e qara, u 

skuq.”  

* * * 

 

Sure “El Muxhâdele” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه ُمواَّالر ُسولهََّّنهاجه ِ د  قه يََّّْبهْيهََّّفه ْوهاُكمََّّْيهده قهةًَََّّنه ده  ﴾٦٤...ََّّصه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, kur të doni 

të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni lëmoshë, 

kjo është më mirë dhe më pastër për ju...” (Sure “ElMuxhadele”, 

ajeti 12.) 
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*- Muxhahidi ka transmetuar: “I pari që ka dhënë sadaka, 

kur zbriti ajeti, ishte Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

dhe u këshillua me Profetin.”1 

*- El Kushejri dhe të tjerë kanë përmendur fjalët e Aliut: “Në 

Librin e Allahut, gjendet një ajet, me të cilin nuk ka punuar askush para 

meje dhe nuk do të punojë me të askush pas meje. Kisha një dinar, prej të 

cilit dhashë lëmoshë, para se të shkoja të këshillohesha me të Dërguarin e 

Allahut...” 

*- Ibn Umeri ka thënë: “Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

dallonte nga ne me tri cilësi. Sikur të kisha njërën prej tyre, do ta 

doja më shumë se kënaqësia e të pasurit deve të kuqe. Ato ishin: 

martesa me Fatimen, Profeti Muhamed i dha flamurin në ditën e 

Khajberit, dhënia lëmoshë në Ajetin e Këshillimit.”2 

* * * 

 

Sure “El Mumtehine” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  ََّّآمه ِيَّتهت ِخُذواَّله ُدو  ُدو ُكمََّّْعه ْوِِلهاءهََّّوهعه

ه
 ﴾٦...َّأ

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, mos i bëni 

miq armiqtë e Mi dhe tuajt...” (Sure “El Mumtehine”, ajeti 1.) 

*- El Kushejri dhe Tha'lebij kanë përmendur se Hatibu ibn 

Ebu Beltea ishte me orgjinë nga Jemeni. Ai kishte bërë marrëveshje 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 17, f. 302, sure “El Muxhadile”, ajeti 12. 
2 I njëjti burim. 
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me fisin Beni Esed nga Meka. Gjatë kohës që i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) përgatitej 

për të hapur Mekën, vjen prej Mekës në Medine Sara, shërbëtorja e 

Ebu Amri ibn Sajf ibn Hashim ibn Abdul Menaf. Para se Hatib të 

largohej për në Mekë, shkon tek ajo dhe i thotë: “Do të të jap dhjetë 

dinarë dhe këtë rrobë, me kusht që ta çosh te banorët e Mekës këtë 

letër.”  

Ai shkroi në letër se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka për qëllim të hapë Mekën 

prandaj merrni masat.  

Sara e mori letrën dhe u nis për në Mekë. Xhibrili zbriti tek i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) dhe e lajmëroi për çfarë ndodhi.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dërgoi Aliun dhe Amar bin Jasir dhe i porositi: 

“Do të shkoni në vendin Reudatu el Khakhin1. Aty është një grua që ka 

një letër nga Hatibi për jobesimtarët e Mekës. Merrjani letrën dhe lëreni 

të lirë. Nëse nuk ua u dorëzon letrën, vriteni atë.”  

Shkuan dhe e gjetën në vendin që i porositi i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe i thanë: “Ku është letra?” 

Ajo u betua se nuk ka asnjë letër. I kontrolluan bagazhet e saj 

dhe nuk gjetën asnjë letër. Po mendonin të ktheheshin, kurse Aliu i 

tha: “Pasha Allahun, nuk na ka mashtruar dhe as nuk na ka gënjyer 

                                                            
1 Është një vend ndërmjet Mekës dhe Medines, dymbëdhjetë milje nga Medina. 
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asnjëherë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!).” 

Ai nxori shpatën dhe i tha: “Ose nxire letrën, ose betohem në 

Allah, se do të të copëtoj, derisa të vdesësh.” 

Kur e pa vendosmërinë e tyre, gruaja e nxori letrën që e 

kishte fshehur në gërshetin e saj...1 

* * * 

 

 

Sure “Et Tegâbun” 

ا﴿ الُُكمََّّْإِن مه ْموه
ه
ُدُكمََّّْأ ْوله

ه
أ  ﴾٦٥...ََّّفِتْنهة ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Pasuria dhe fëmijët tuaj janë 

vetëm sprovë për ju...” (Sure “EtTegabun”, ajeti 15.) 

*- Tirmidhiu ka transmetuar nga Abdullah ibn Burejdetu, 

nga babai i tij se ka thënë: “E kam parë të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) duke mbajtur 

hytben. Erdhi Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!) 

dhe kishin veshur këmisha të kuqe. Ecnin dhe qeshnin. I Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

zbriti nga minberi, i mori në krahë, u ngjit në minber dhe tha: “I 

Lartësuar është Allahu, që ka thënë në Fjalën e Tij: ‘Pasuria dhe fëmijët 

tuaj janë vetëm sprovë për ju...’ I vërejta këta dy fëmijë që ecnin dhe 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 18, f. 51, sure “El Mumtehine”, ajeti 1. 
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qeshnin dhe nuk durova dot pa i marrë në krahë dhe ndërpreva hytben.’ 

Më pas ai vazhdoi hytben.”1 

* * * 

 

Sure “Et Tahrîm” 

هََّّفهإِن َّ...﴿ هََُُّّهوهََّّاّلل  ْوله الِحََُّّوهِجَْبِيُلََّّمه  ﴾٢...ََّّالُْمْؤِمنِيهََّّوهصه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Allahu është Mbrojtësi i tij, 

Xhebraili dhe besimtarët e mirë...” (Sure “Et Tahrim”, ajeti 4.) 

*- Ikrime dhe Said ibn Xhubejr kanë thënë se togfjalëshi 

“salihul mu'minijne” - “besimtarët e mirë”, i adresohet Ali ibn Ebu 

Talibit (Allahu qoftë i kënaqur me të!).2 

*- Esma bint Umejs ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

të thotë se togfjalëshi “besimtarët e mirë”, përfshinAli ibn Ebu 

Talibin.”3 

 

*** 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 18, f. 143, sure “Et Tegabun”, ajeti 15. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 18, f. 189, sure “Et Tahrim”, ajeti 4. 
3 I njëjti burim f. 192. 
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Sure “El Hâkkatu” 

ا﴿ لههه ةًََّّلهُكمََّّْنِلهْجعه اَّتهْذكِره تهعِيههه ُذن ََّّوه
ُ
اِعيهة ََّّأ  ﴾٦٤وه

Allahu i Madhëruar thotë: “Për ta bërë atë një 

paralajmërim, që ta dëgjojë çdo vesh i vëmendshëm.” (Sure El 

Hâkka, ajeti 12.) 

*- Mekhul ka transmetuar se, kur zbriti ky ajet kur’anor, i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!)  ka thënë: “E luta Allahun që ky të jetë veshi i Aliut.”1 

*- Eth Tha'lebij ka thënë se, kur zbriti ky ajet kur’anor: “Për 

ta bërë atë një paralajmërim, që ta dëgjojë çdo vesh i 

vëmendshëm.”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “E luta Allahun që ky të jetë veshi 

yt o Ali.” 

*- Ebu Berzetu El Eslemij ka transmetuar se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

ka thënë Aliut: “O Ali, Allahu më ka urdhëruar që të besosh, të të tregoj, 

të të mësoj dhe të jesh i vëmendshëm. Allahu ta ka mundësuar të jesh i 

vëmendshëm.”2 

 

*** 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 18, f. 264, sure “El Hakka”, ajeti 12. 
2 I njëjti burim. 
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Sure “El Meârixh” 

لهَّ﴿
ه
أ ائِل ََّّسه ََّّسه اب 

ذه اقِع ََّّبِعه  ﴾٦وه

Allahu i Madhëruar thotë: “Dikush kërkoi një dënim të 

shpejtë.” (Sure “El Meârixh”, ajeti 1.) 

*-Ibn Abasi dhe Muxhahidi kanë thënë se pyetësi ka qenë Harith 

ibn Nu'man El Fehrij. Këtë ai e ka thënë, kur dëgjoi fjalën e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) për Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të!): “Zotëria e atij 

që jam unë, edhe Aliu është zotëria i tij.” 

I hipi devesë së tij, derisa erdhi tek i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i tha: “O 

Muhamed, na urdhërove që të dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër 

përveç Allahut dhe ti je i Dërguari i Tij dhe ne e pranuam. Të falim 

pesë kohët e namazit, e pranuam. Të japim zekatin, e pranuam. Ti 

nuk u kënaqe me këtë, por e lartësove djalin e xhaxhait tënd, Aliun, 

mbi ne. Kjo është prej teje apo prej Allahut?”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) iu përgjigj: “Pasha Allahun që është Një dhe i Vetëm, 

ky është urdhër prej Allahut.” 

Harithi u largua, duke thënë: “O Allah, nëse kjo që thotë 

Muhamedi, është e vërtetë, zbrit mbi ne, prej qiellit shi gurësh, ose 

na bjer një dënim të hapur.” 

Pasha Allahun, Harithi akoma nuk kishte arritur tek deveja e 

tij, kur Allahu i dërgoi një gur që i ra në kokë dhe i doli në kurriz, 
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duke e lënë të vdekur. Allahu zbriti ajetin: “Dikush kërkoi një 

dënim të shpejtë.”1 

*** 

 

 

Sure “El Muddeththir” 

﴿َّ ََّّإِل  ابه ْصحه
ه
 ﴾٣١اِْلهِميََِّّأ

Allahu i Madhëruar thotë: “...përveç njerëzve të krahut të 

djathtë.” (Sure “El Muddeththir”, ajeti 39.) 

*- Ebu Xhaferr El Bakir ka thënë: “Ne dhe ndjekësit tanë jemi 

njerëzit e krahut të djathtë, kurse të gjithë ata që na urrejnë ne, janë 

banorët e zjarrit.”2 

*** 

 

 

Sure “El Insân” 

ُيْطِعُمونهَّ﴿ امهََّّوه عه ََّّالط  ه يهتِيًماَِّمْسِكيًناَُّحب ِهَََِّّعه ِسرًياَّوه
ه
أ ا٢َّوه ََِّّلِوهْجهََُِّّنْطعُِمُكمََّّْإِن مه ََّّاّلل  َّنُرِيدََُّّله

اءًََِّّمنُْكمَّْ زه ََّّجه له  ﴾١ُشُكوًراَّوه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët 

dhe të zënët rob, edhe pse vetë janë nevojtarë, duke thënë: ‘Ne ju 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 18, f. 278, sure “El Meârixh”, ajeti 1. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 19, f. 85, sure “El Muddeththir”, ajeti 39. 
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ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk duam shpërblim e 

as falënderim!’” (Sure “El Insan”, ajetet 8- 9.) 

 

*- Muxhahidi ka transmetuar nga Ibn Abasi se Hasani dhe 

Husejni ishin të sëmurë. I vizitoi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) së bashku me disa 

shokë të tij. U betua Aliu se, nëse fëmijët do të shëroheshin, do të 

agjëronte tri ditë. Fatimeja tha të njëjtën gjë. Fidja, shërbëtorja e tyre, 

tha se, nëse do të shërohen zotërinjtë e saj, do të agjëronte tri ditë. 

Hasani dhe Husejni bënë të njëjtin betim. 

Ata u shëruan dhe familja e Muhamedit nuk kishte asgjë në 

shtëpi. Aliu mori hua tek një çifut me emrin Shemun El Khajberi tri 

saje (njësi matëse) me elb, të cilat Fatimeja  i bloi dhe me sajën e 

parë, përgatiti një bukë për pesë vetë, sa ishte edhe numri i tyre. 

Aliu fali namazin me të Dërguarin e Allahut dhe u kthye në shtëpi. 

Fatimeja e shtroi iftarin dhe ishin gati për të ngrënë, kur në derë 

trokiti një lypës, i cili tha: “Selam alejkum, o Ehli Bejti i Muhamedit. 

Jam një i varfër nga të varfrit e myslimanëve, më ushqeni, ju 

ushqeftë Allahu nga sofrat e Xhenetit!” 

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e dëgjoi dhe i foli Fatimes:  

“Ushqeje, sepse kjo është një mirësi e sigurt, 

o e bija e njeriut më të mirë nga gjithë krijesat! 

A nuk e sheh atë të mjerë, të varfër, 

që po qëndron te dera, duke lypur? 

Ankohet tek Allahu dhe kërkon. 
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Ankohet tek ne i uritur, i hidhëruar. 

Çdo njeri, do të fitojë atë që ka vepruar.  

Ai që ka kryer vepra të mira, ka për t’u dalluar. 

Vendtakimi ynë është Xheneti i lartësuar. 

Allahu e ka ndaluar për koprracët. 

Dorështrënguarit do të jenë të poshtëruar. 

Zjarri i Xhehennemit ka për t’i djegur.”1 

Fatimeja  iu përgjigj me vargjet e mëposhtme: 

“Urdhri yt për mua është vetëm bindje, o biri i xhaxhait tim. 

Unë nuk kam asnjë faj dhe asgjë për të humbur. 

Ushqeve në mirësi qumështin e bagëtive.  

Ushqeje dhe mos prit asnjë çast. 

Shpresoj që, duke e ngopur të uriturin,  

t’i bashkohem të përzgjedhurve dhe grupit të tyre 

dhe të futem në Xhenetet e përjetshme.” 

 

Ia dhanë ushqimin të varfrit që ishte tek dera dhe mbetën pa 

vënë gjë në gojë, përveç ujit, gjithë ditën dhe natën e tyre. Ditën e 

dytë, mori një pjesë tjetër të elbit, e bloi dhe bëri bukë. Aliu, pasi e 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 19, f. 129, sure “El Insan”, ajetet 8- 9. 
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mbaroi namazin me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), u kthye në shtëpi të hante. 

U ul të hante, kur troket dera. Unë jam një jetim nga fëmijët e 

muhaxhirinëve. Babai im ra dëshmor në betejën e Akabetu. Më 

ushqeni, Allahu ju ushqeftë me ushqimet e Xhenetit. Aliu e dëgjoi 

dhe thuri vargjet e mëposhtme:  

“Ushqeje, o bija e Zotërisë Fisnik. 

Bija e të Dërguarit të Allahut nuk është përbuzëse. 

Allahu na ka sjellë një jetim. 

Ai që e mëshiron sot, do të jetë i mëshiruar. 

Vendqëndrimi i tij do të jetë Xheneti i lulëzuar. 

Ai vend është i ndaluar për zemërngushtët. 

Rruga e Drejtë është ajo që duhet ndjekur. 

Ajo e largon zjarrin e Xhehenemit 

Pija dhe ushqimi i tij do të jenë qelbi dhe uji i vëluar.”1 

Fatimeja  iu përgjigj me vargjet e mëposhtme: 

“Unë do ta ushqej sot dhe nuk e kam problem. 

Tek Allahu i dorëzoj fëmijët e mi. 

U gdhinë të uritur dhe ata janë të dashurit e mi. 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 19, f. 130, sure “El Insan”. 
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Më i vogli i tyre do të vritet në luftë,  

Në Kerbela, do të vritet i ekzekutuar 

Mjerë për vrasësin çfarë do ta gjejë! 

Në pjesën më të ulët të zjarrit do të digjet. 

Duart e tij do të jenë të lidhura me pranga dhe zinxhirë.”1 

I dhanë ushqim për të ngrënë. Ata vetë qëndruan dy ditë e 

dy net pa ngrënë, pa vënë asgjë në gojë, përveç ujit. 

Në ditën e tretë, u ngrit Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) dhe e bloi pjesën e mbetur të elbit dhe e bëri bukë. Aliu (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) u fal me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe u kthye në 

shtëpi. U ul për të ngrënë. Trokiti dera. Një prej robërve po 

qëndronte tek dera dhe tha: “Paqja qoftë mbi banorët e familjes së 

Muhamedit! Na merrni robër, na sforconi dhe nuk na ushqeni! Më 

jepni për të ngrënë, sepse unë jam prej robërve të Muhamedit.” 

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e dëgjoi dhe thuri vargjet e 

mëposhtme:  

“O bija e Profetit, zotërisë së robit! 

Ushqeje, o bija e Profetit të lavdëruar. 

E ka lavdëruar Allahu me cilësitë më të bukura. 

Allahu e lartësoi, e quajti Muhamed. 

                                                            
1 I njëjti burim. 
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I prangosur me pranga dhe i lidhur, 

ky është robi i Profetit udhëzues 

Çfarë do të mbjellësh, atë ke për të korrur 

tek i Lartësuari që është Një dhe i Vetëm.” 

Fatimeja (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) iu përgjigj me vargjet e 

mëposhtme:  

“Nuk ka mbetur nga ajo që kishim veç kësaj. 

Kemi dhënë mjaftueshëm me duart tona. 

Pasha Allahun, që fëmijët e mi janë të uritur. 

Ty të drejtohem, o Allah, të mos i humbasësh! 

Babai i tyre bën mirësi duke qenë nevojtar.  

Nëpërmjet duarve tona bëjmë mirësi. 

Unë e bëj për kënaqësi.  

Kërkoj kënaqësinë e Atij që nuk ta humbet.”1 

Ia dhanë ushqimin dhe mbetën tri ditë dhe tri net pa ngrënë, 

duke mos vënë asgjë në gojë, përveç ujit. Në ditën e katërt dhe, pasi 

e kishin kaluar betimin e tyre, Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e 

mori në krahun e djathtë Hasanin, në të majtin Husejnin dhe shkoi 

tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 19, f. 131. 
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familjen e tij!). Fëmijët dridheshin si zogjtë nga uria e madhe që 

kishin.  

Kur i pa i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), tha: “O Eba Hasan, çfarë është kjo që po 

më shohin sytë? Eja të shkojmë tek vajza ime, Fatimeja.” 

Shkuan të gjithë. Ajo ishte në dhomën e saj. Barku i ishte 

ngjitur me kurrizin dhe sytë i ishin nxirë për shkak të urisë së 

madhe. Kur e pa në atë gjendje i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), si dhe vërejti shenjat e 

urisë në sytë e saj, filloi të qante.1 

“Ç’është kjo o Zot, njerëzit e familjes së Muhamedit vdesin nga 

uria!”2 

Menjëherë, Xhibrili zbriti dhe i tha: “Paqja qoftë me ju! Allahu 

të përcjell selam. O Muhamed, merre këtë. Allahu i Lartësuar të përgëzon 

për njerëzit e familjes tënde.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pyeti: “Çfarë të marr o Xhibril?” 

Xhibrili lexoi Fjalën e Allahut: “Me Emrin e Allahut, të 

Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

Vallë, a nuk ka kaluar një periudhë kohore, kur njeriu nuk 

ka qenë qenie e denjë për t’u përmendur?! 

                                                            
1 I njëjti burim. f. 132. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 19, f. 132, sure “El Insân”. 
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Në të vërtetë, Ne e krijuam njeriun nga një pikë farë e 

përzier, për ta sprovuar dhe e bëmë që të dëgjojë dhe të shohë.  

Natyrisht që Ne i treguam atij Rrugën e Drejtë, që ai të jetë 

ose mirënjohës, ose mosmirënjohës.  

Pa dyshim, Ne kemi përgatitur për jobesimtarët zinxhirë, 

pranga dhe zjarr flakërues.  

Sigurisht, të ndershmit besimtarë do të pinë (në Xhenet) 

kupa me pije të përzier me Kafur, 

nga burimi që vetëm robtë e Allahut pinë dhe të cilin 

mund ta çojnë nga të duan.  

Ata e zbatojnë premtimin dhe i frikësohen Ditës (së 

Kiametit), tmerri i së cilës përhapet gjithkund.  

Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët rob edhe pse 

vetë janë nevojtarë,  

duke thënë: ‘Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për 

këtë, nuk duam shpërblim e as falënderim!’”1 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 I njëjti burim. 
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﴿...َََّّّ ْونهََّّله اَّيهره ْمًساَّفِيهه ََّّشه له رِيًراَّوه ْمهه  ﴾٦٣زه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata nuk do të kenë as vapë dhe 

as të ftohtë.”  

*- Ibn Abasi ka thënë: “Banorët e Xhenetit janë futur dhe janë 

rehatuar në Xhenet, kur shohin një dritë si drita e diellit, e cila 

ndriçon Xhenetin.  

Banorët e Xhenetit do të thonë: “Si është e mundur, kur 

Allahu ka thënë: ‘Ata nuk do të kenë as vapë dhe as të ftohtë?’ 

Çfarë është kjo dritë?’ 

Do t’u thuhet: “Ky nuk është as dielli dhe as hëna. Këta janë 

Aliu dhe Fatimeja , të cilët qeshin dhe me dritën e të qeshurës së 

tyre e ndriçuan Xhenetin. 

Për ata të dy Allahu i Madhëruar ka zbritur ajetet kur’anore: 

“Vallë, a nuk ka kaluar një periudhë kohore, kur njeriu nuk ka 

qenë qenie e denjë për t’u përmendur?! 

Në të vërtetë, Ne e krijuam njeriun nga një pikë farë e 

përzier, për ta sprovuar dhe e bëmë që të dëgjojë dhe të shohë.  

Natyrisht që Ne i treguam atij Rrugën e Drejtë, që ai të jetë 

ose mirënjohës, ose mosmirënjohës.  

Pa dyshim, Ne kemi përgatitur për jobesimtarët zinxhirë, 

pranga dhe zjarr flakërues.  

Sigurisht, të ndershmit besimtarë do të pinë (në Xhenet) 

kupa me pije të përzier me Kafur, 
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nga burimi që vetëm robtë e Allahut pinë dhe të cilin 

mund ta çojnë nga të duan.  

Ata e zbatojnë premtimin dhe i frikësohen Ditës (së 

Kiametit), tmerri i së cilës përhapet gjithkund.  

Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët rob edhe pse 

vetë janë nevojtarë,  

duke thënë: ‘Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për 

këtë, nuk duam shpërblim e as falënderim!’”  

Krijova vargjet e mëposhtme: 

Unë jam zotëria i djaloshit, 

Për të cilin kanë zbritur këto ajete 

Ky është Aliu i kënaqur 

dhe djali i xhaxhait, të Përzgjedhurit.1 

 

*** 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”,vëll. 19, f. 136, sure “El Insan”, ajeti 13. 
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NË TEFSIRIN E  

  

IBN KETHIJRIT1 

 

 

 

 

                                                            
1 Është botuar në Bejrut, Daru El Kalem. E ka saktësuar, Shejkh Khalijl El 

Mejs, drejtor i Ez’herit, në Liban.(El Hafidh Ebi El Fida, Ismail ibn Kethijr El 

Dimashkij. Ka vdekur në vitin 774 h.) 

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “El Bekare” 

ِينهَّ﴿ هُهمََُّّْينْفُِقونهََّّاَّل  ال ْموه
ه
ارََِّّبِالل يْلََِّّأ انل هه اَّوه نِيهةًََِِّّسًّ َله  ﴾٤١٢...َّوهعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre 

natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi...”(Sure “El Bekare”, ajeti 

274.) 

*- Ibn Ebu Hatim ka thënë se na ka treguar Ebu Said El 

Eshexhi, atë që i ka treguar Jahja ibn Jeman, nga Abdul Uehab ibn 

Muxhahid, nga ibn Xhubejr, se babai i tij i ka thënë: “Aliu kishte 

katër dirhemë. Nuk kishte asgjë tjetër përveç tyre. Të katërt 

dirhemët i dha sadaka. Njërin e dha fshehur, një hapur, njërin e dha 

natën dhe tjetrin e dha ditën.” Atëherë zbriti ajeti: “Ata që japin 

nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi...”1 

*- Ibn Merdeuijeh e ka transmetuar në një formë tjetër nga 

Ibn Abasi, i cili ka thënë se ky ajet ka zbritur për Ali bin Ebu 

Talibin.2 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’an El Adhim”, i Ibn Kethijr, vëll. 1, f. 281, Botuar në Bejrut, “Daru 
El Kalem”. 
2 I njëjti burim. 
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Sure “Âli ‘Imrân” 

ْريهمََُّّيهاَّقهالهَََّّّ...﴿ ََّّمه ن 
ه
هكََِّّأ اَّل ذه ََِِّّعنْدََِِّّمنََُّّْهوهََّّقهالهْتَََّّّهه هََّّإِن َََّّّاّلل  نََّّْيهْرُزُقََّّاّلل  اءََُّّمه هشه رْيََِّّي َّبِغه

َّ اب   ﴾٣١ِحسه

Allahu i Madhëruar thotë: “...tha: ‘O Merjeme! Nga të vjen 

ky ushqim?’ Ajo përgjigjej: ‘Ky është nga Allahu, se Allahu e 

furnizon kë të dojë, pa kufi.’” (Sure “Ali Imrân”, ajeti 37.) 

*- El Hafidhu Ebu Ja'la ka treguar se Suhejl ibn Zenxhele i ka 

treguar atë që i ka treguar Abdullah ibn Salih, nga Abdullah ibn 

Lehij'atu, nga Muhamed ibn El Munkediri, nga Xhabiri, se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) kishte disa ditë pa ngrënë. I vizitoi të gjitha shtëpitë e 

grave të tij, mos gjente diçka për të ngrënë, por nuk gjeti asgjë. 

Shkoi në shtëpinë e Fatimes dhe i tha: 

“O bija ime, a ke diçka për të ngrënë, sepse jam i uritur?” 

Fatimeja  u përgjigj: “Për Allahun, nuk kam asgjë.” 

Pasi u largua i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), një fqinja e saj i dërgoi dy bukë 

dhe një copë mish. I mori ato dhe tha: “Po i dërgoj lajm të Dërguarit 

të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!).”  

Në atë kohë, të gjithë ishin nevojtarë për kafshatën e bukës. 

Dërgoi Hasanin, ose Husejnin tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai u kthye tek ajo.  
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Fatimeja  i tha: “Pasha Allahun, Allahu më solli risk. Diçka e 

ruajta dhe desha ta ndaja me ty.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: “Më trego, o bija ime.” 

Fatimeja  i tha: “Shkova e hapa, kur ajo ishte mbushur me bukë 

dhe mish. U mahnita dhe e kuptova se ajo ishte bereqet nga Allahu. E 

falënderova Allahun, dërgova salavate mbi të Dërguarin e Allahut dhe 

erdha tek i Dërguari i Allahut.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i vërejti ato dhe tha: “Nga vjen kjo, o bija ime?”  

Fatimeja  tha: “Nga Allahu, Allahu i Madhëruar furnizon kë të 

dojë pa llogari.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) falënderoi Allahun dhe tha: “Falënderimi i takon 

Allahut, që të bëri të ngjashme me Zonjën e grave të Beni Israilëve. Atë, 

kur e furnizonte Allahu me diçka, e pyesnin dhe ajo përgjigjej: ‘Nga 

Allahu, Allahu i Madhëruar furnizon kë të dojë pa llogari.’”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ftoi Aliun. Hëngrën deri sa u ngopën: i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

Aliu, Fatimeja , Hasani, Husejni, të gjitha gratë e të Dërguarit të 

Allahut dhe familjarët e tij dhe përsëri mbeti ushqim, sikurse ishte 

në fillim. 
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Fatimeja tha: “Ua ndajmë fqinjëve të gjithë ushqimin. Allahu i 

Madhëruar kishte bërë bereqet dhe mirësi të madhe.”1 

* * * 

ةََُّّقهالهتََِِّّإَوذَّْ﴿ ئِكه َله ْريهمََُّّيهاَّالْمه هََّّإِن ََّّمه اكََِّّاّلل  فه رهكََِّّاْصطه ه  اكََِّّوهطه فه اْصطه ََّّوه ه اءَََِّّعه هِميهََّّنِسه ال  ﴾٢٤الْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “(Kujto) kur engjëjt thanë: ‘O 

Merjeme! Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka 

parapëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës.’” (Sure “Ali Imran”, 

ajeti 42.) 

*- Termidhij ka thënë se i ka treguar Ebu Bekër ibn 

Zenxheuijeh, atë që i ka treguar Abdurrezak, nga Muamer, nga 

Kutadetu, nga Enesi se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Gratë që janë 

lartësuar në botë janë: Merjemja, e bija e Imranit; Hadixhja, e bija e 

Khuejlidit, Fatimeja , e bija e Muhamedit, Asija, gruaja e Faraonit.” 

Ky Hadith është transmetuar vetëm nga Termidhij.2 

*- Abdullah bin Ebu Xhaferr El Rrazij ka transmetuar nga 

babai i tij, nga Thabit El Benanij, nga Enesi se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Katër gratë më të mira në botë janë: Merjemja, e bija e Imranit; Asija, 

gruaja e Faraonit; Hadixhja, e bija e Khuejlidit; Fatimeja , e bija e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!).” E ka transmetuar Ibn Merdeuijeh.3 

                                                            
1 Tefsiri “Ibnu Kethijr”, vëll. 1, f. 310. 
2 Tefsiri “Ibnu Kethijr”, vëll. 1, f. 313. 
3 I njëjti burim. 
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* * * 

 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه ُقلََّّْالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّفه ال نهاَّنهْدعََُّّتهعه بْنهاءه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ َّوه

اءهنها نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ ْلََّّنهبْتهِهلََُّّْثم ََّّوه نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه َََِّّعه ذِب  ﴾١٦يهَّالَْكه

Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty 

për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’” (Sure “Ali Imran”, ajeti 61.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Sulejman ibn Ahmed, 

nga Ahmed ibn Daud El Mekkij, nga Bishr ibn Mehran, nga 

Muhamed ibn Dijnar, nga Daud ibn Ebu Hind, nga Esh Sha'bij, nga 

Xhabiri, i cili ka thënë: “Tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) shkoi El Akibu dhe El Tajib 

dhe i ftoi që të bënin lutje për mallkim. Ata të dy caktuan që ta bënin 

lutjen për malkim ditën tjetër në drekë.  

Të nesërmen në drekë, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) mori për dore Aliun, 

Fatimen, Hasanin dhe Husejnin dhe shkuan te vendtakimi. I thirri 

ata që të dilnin, por nuk pranuan.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Pasha atë që e ka shpirtin tim, unë e pashë 

ndëshkimin e banorëve të Nexhranit. Nëse ata do të ishin mallkuar, lugina 

para tyre që do të mbushej me zjarr.” 
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Xhabiri ka thënë se për ta zbriti ajeti: “Ejani t’i thërrasim 

bijtë tanë dhe bijtë tuaj.” 

Xhabiri tregon se shprehja e ajetit: “veten tonë dhe ju vetë”, 

përfshin të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) dhe Ali ibn Ebu Talibin.  

Togfjalëshi: “bijtë tanë”, përfshinHasanin dhe Husejnin.  

Togfjalëshi:“gratë tona”, përfshinFatimen.” 

Në këtë formë, El Hakim e ka transmetuar në Mustredikun 

e tij, nga Ali ibn Isa, nga Ahmed ibn Muhamed El Ez’heri, nga Ali 

ibn Xhaferr, nga Ali ibn Haxher, nga Ali ibn Mes’hur, nga Daud ibn 

Ebu Hind. Pastaj tha: Hadithi është Sahih sipas kushtit të Muslimit.1 

* * * 

 

 

 

Sure “En Nisâ” 

﴿...ََّّ له ََُّّجُنًباَّوه بِِريَّإِل  بِيل َََّّعه ََّّسه ّت   ﴾٢٣...ََّّتهْغتهِسُلواَّحه

Allahu i Madhëruar thotë: “...as kur jeni të papastër 

(xhynyb) - përveçse nëse jeni duke udhëtuar, derisa të laheni...” 

(Sure “En Nisa”, ajeti 43.) 

*- Ibn Mes'ud ka transmetuar se disa burra nga ensarët, i 

kishin dyert e shtëpive të tyre pranë xhamisë. Ndodhte që ata të 

gdhiheshin xhynyb dhe në shtëpitë e tyre nuk kishte ujë për t’u larë. 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 1, f. 319. 
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Ata kërkonin ujë dhe nuk gjenin rrugë për të kaluar vetëm se nga 

xhamia. Allahu i Madhëruar zbriti ajetin: “as kur jeni të papastër 

(xhynyb) - përveçse nëse jeni duke udhëtuar, derisa të laheni.” 

*- Ebu Isa Et Termidhij ka transmetuar nga hadithi i Salim 

ibn Ebu Hafsa, nga Atije, nga Ebu Said El Khuderij, se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “O Ali. Asnjë mysliman, përveç meje dhe teje, nuk duhet të 

qëndrojë në xhami xhynyb.” 

Ibn Kethijri ka thënë se ky hadith është i dobët.1 

* * * 

 

Sure “El Mâide” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  ْوفُواَّآمه

ه
 ﴾٦...ََّّبِالُْعُقودََِّّأ

Allahu i Madhëruar thotë: “O  ju që keni besuar! Plotësoni 

detyrimet…!” (Sure “El Maide”, ajeti 1.) 

*- Zijad ibn Ismail Es Saig El Bagdadij ka transmetuar nga 

Muavije (Ibn Hisham(, nga Isa ibn Rashid, nga Ali ibn Budhijmeh, 

nga Ikrimetu, se ibn Abasi ka thënë: “Në çdo ajet në Kur’an që 

thotë: ‘O ju që keni besuar!’ Aliu është zotëria, prijësi dhe 

udhëheqësi i tij. Të gjithë shokët e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) janë qortuar në 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur'anul Adhijm”, vëll. 1, f. 430-431. 
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Kur'an, përveç Ali bin Ebu Talibit, i cli nuk është qortuar 

asnjëherë.”1 

* * * 

لُْتََّّاِْلهوْمهَََّّّ...﴿ ْكمه
ه
ْمُتََّّدِينهُكمََّّْلهُكمََّّْأ ْتمه

ه
أ لهيُْكمََّّْوه ِّتََّّعه رهِضيُتََّّنِْعمه مهََّّلهُكمََُّّوه َّاْْلِْسَله

 ﴾٣...ََّّدِيًنا

Allahu i Madhëruar thotë: “...Sot jua përsosa fenë tuaj, e 

plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë 

feja juaj...” (Sure “El Maide”, ajeti 3.) 

*- Ebu Xhaferr Err Rrazij ka transmetuar nga Err Rrabij'u, 

nga Enesi, se ky ajet i ka zbritur të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) gjatë udhëtimit të 

tij për në Haxhin e Lamtumirës. 

Ibn Merdeuijhi ka transmetuar nga Ebu Harun El Abdij, nga 

Ebu Said El Khuderij, se ky ajet i ka zbritur të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ditën e 

Gadirit, kur tha për Aliun: “Udhëheqësi i atij që jam unë, Aliu është 

udhëheqësi i tij.”  

Ebu Hurejra ka transmetuar se ky ajet ka zbritur ditën e 

tetëmbëdhjetë të muajit Dhul Hixhxheh të Haxhit të Lamtumirës.2 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur'anul Adhijm”, “Ibn Kethijr”, vëll. 2, f. 4, botuar në Bejrut, “Daru 
El Marifetu”, viti 1412 hixhri. 
2 Tefsiri “El Kur'anul El Adhijm”, vëll. 2, f. 15. 
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ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهُسوُلََُّّاّلل  ِينهََّّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُقِيُمونهََّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َُّهمَّْوهََّّالز 
اكُِعونهَّ  ﴾٥٥ره

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”  

(Sure “El Mâide”, ajeti 55.) 

*- Ebu Said El Eshexhij ka treguar nga El Fadl ibn Dekijn Ebu 

Naijm El Ahuel, atë që i ka treguar Musa ibn Kajs El Hadramij, nga 

Selemetu ibn Kuhejli, i cili ka thënë: “Aliu ishte në namaz, në ruku 

dhe i dha një lypësi sadaka unazën e tij.” Pas kësaj zbriti ajeti: 

“Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i 

Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë 

në ruku (të përkulur).” 

*- Ibn Xherijri ka treguar nga El Harith, atë që i ka treguar 

Abdulazijz, se Galib ibn Ubejdullah, ka thënë se ky ajet: 

“Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i 

Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë 

në ruku (të përkulur).”, ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin (Paqja 

qoftë mbi të!) i cili ishte në namaz në ruku dhe dha sadaka. 

*- Abdurrezaku ka treguar nga Abduluehab ibn Muxhahid, 

atë që i ka treguar babai i tij, se ibn Abasi ka thënë se Fjala e Allahu 

të Madhëruar: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm 

Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe 

japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”, ka zbritur për Ali 

ibn Ebu Talibin. 
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*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Sufjan Eth Theurij, 

nga Ebu Senan, nga Ed Dahak, se ibn Abasi ka thënë: “Aliu ishte në 

namaz, në ruku. Erdhi një lypës në xhami dhe po lypte. Aliu i dha 

unazën sadaka, edhe pse ishte në ruku.” Zbriti ajeti: “Kujdestarët 

dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe 

besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë në 

ruku (të përkulur).” 

*- Ebu Salihi ka transmetuar nga ibn Abasi: “I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) u 

nis për në xhami. Njerëzit ishin duke u falur. Disa prej tyre ishin në 

ruku, disa në këmbë e disa ishin ulur. Një lypës ishte duke lypur. 

Hyri në xhami i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe e pyeti: ‘A të dha ndonjëri ndonjë gjë?’  

Lypësi tha: ‘Po.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pyeti: ‘Kush?’  

Lypësi tha: ‘Ai burri në këmbë.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pyeti: ‘Në çfarë gjendje ishte, kur ta dha?’ 

Lypësi u përgjigj: ‘Ishte në ruku.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Ky është Ali bin Ebu Talibi.’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e lartësoi Allahun dhe tha: ‘Ata që marrin për mik 
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e mbrojtës Allahun, të Dërguarin e Tij dhe besimtarët, (ta dinë se) 

pa dyshim, pala e Allahut do të jetë fituese.’” 

Ibn Kethiri ka thënë: Ky zinxhir transmetimi nuk është i 

saktë.1 

* * * 

 

Sure “El En‘âm” 

﴿...َّ ِي تِهََِّّوهِمنََّّْ اُوودهََُّّذر  انهََّّده يُّوبهََّّوهُسلهيْمه
ه
أ ََّّوه ُيوُسفه ََّّوه ُموسه اُرونهََّّوه َّوههه لِكهََّّ ذه كه ْزِيَّوه

ََّنه
رِي ا٢٢َّالُْمْحِسنِيهَّ كه زه ََّّوه يهْحيه ََّّوه ََّّوهِعيسه اِْلِيهََِّّمنهََُّّكلَََِّّّإَوِْلهاسه  ﴾٢٥الص 

Allahu i Madhëruar thotë: “...Ndër pasardhësit e tij Ne 

udhëzuam Daudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe 

Harunin. Kështu i shpërblejmë punëmirët. Edhe Zekerijan, 

Jahjain, Isain, Iljazin - të gjithë këta kanë qenë nga njerëzit e 

mirë.”(Sure “El En'âm”, ajetet 84-85.) 

*- Ebu Harb ibn Ebi El Esued ka thënë: “Haxhxhaxhi kishte 

kërkuar të vinte Jahja ibn Ju'mer, të cilin e pyeti: ‘Më kanë treguar 

se ti pretendon se Hasani dhe Husejni janë pasardhësit e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). A e ke gjetur këtë në Librin e Allahut? Unë e kam 

lexuar të gjithin, nga fillimi deri në fund dhe nuk kam gjetur asgjë.’  

Jahja bin Ju’meri iu përgjigj: ‘A nuk e ke lexuar Fjalën e 

Allahut?’. ‘...Ndër pasardhësit e tij Ne udhëzuam Daudin, 

                                                            
1 Tefsiri “Ibn Kethijr”, vëll. 2, f. 74. 
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Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. Kështu i 

shpërblejmë punëmirët. Edhe Zekerijan, Jahjain, Isain, Iljazin - 

të gjithë këta kanë qenë nga njerëzit e mirë.” 

‘Po’, -i tha Haxhxhaxhi.  

Jahja ibn Ju'mer e pyeti: ‘A nuk është Isai pasardhës nga 

pasardhësit e Ibrahimit, edhe pse ai nuk ka baba?’  

Haxhxhaxhi u përgjigj: ‘Ke thënë të vërtetën.’”1 

*- Të tjerë kanë transmetuar se fëmijët e vajzave janë, 

gjithashtu, pasardhës. Këtë e vërtetojnë me fjalën e të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

në “Sahihun” e Buhariut: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë për Hasanin, të 

birin e Aliut: ‘Ky biri im, është zotëri...’”2 

* * * 

 

Sure “El Enfâl” 

ْمُكرََُِّّإَوذَّْ﴿ ِينهََّّبِكهََّّيه ُرواَّاَّل  فه وََِِّّْلُثْبُِتوكهََّّكه
ه
ْقُتلُوكهََّّأ وََّّْيه

ه
يهْمُكُرونهَََُُّّّيْرُِجوكهََّّأ يهْمُكرََُّّوه َُّاَّوه ََّّّلل 

َُّ اّلل  رْيََُّّوه اكِرِينهََّّخه  ﴾٣٣الْمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata bënin kurthe, por edhe 

Allahu ngrinte kurthe (kundër tyre). Allahu është planifikuesi 

më i mirë.” (Sure “El Enfal”, ajeti 30.) 

                                                            
1 Tefsiri “Ibn Kethijr”, vëll. 2, f. 160. 
2 Tefsiri “Ibn Kethijr”, vëll. 2, f. 160. 
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*- Ibn Abasi ka thënë: “Jobesimtarët u mblodhën në Mekë, 

në shtëpinë e këshillimit, ku mblidheshin për takime. Disa prej tyre 

thanë ta burgosnin të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), të lidhur me zinxhirë. Disa të tjerë 

thanë ta përzënë. Të tjerë thanë ta vrasim. 

Allahu i Lartësuar e lajmëroi të Dërguarin e Tij (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) për gjithçka që 

ndodhi. Ali ibn Ebu Talibi fjeti në shtratin e të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) doli natën dhe shkoi në shpellë, kurse jobesimtarët 

qëndruan gjithë natën para derës së shtëpisë së të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

që ta vrisnin, sapo të dilte. Kur u zbardh, ata e sulmuan shtëpinë 

dhe gjetën Aliun. Ai u tha se në shtëpi nuk ndodhej askush.1 

* * * 

 

Sure “Et Teube”  

ذهان َّ﴿
ه
أ ََِِّّمنهََّّوه رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ََِّّاْْلهج ََِّّيهوْمهََّّانل اِسََّّإِله ْكَبه

ه
ن ََّّاْْل

ه
هََّّأ ََّّالُْمْْشِكِيهََِّّمنهََّّبهِريء ََّّاّلل 

رهُسوُلَُّ  ﴾٣...ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ja Shpallja e Allahut dhe e të 

Dërguarit të Tij drejtuar njerëzve në ditën e Haxhit të madh: 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur'anul Adhijm”, vëll. 2, f. 316. 
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‘Allahu dhe i Dërguari i Tij shkëpusin çdo detyrim ndaj 

idhujtarëve...’” (Sure “Et Teube”, ajeti 3.) 

*- Imam Ahmed ka treguar nga Afani, atë që i ka treguar 

Hammad, nga Semmak, nga Enes ibn Malik (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dërgoi Ebu Bekrin me marrëveshjen e faljes. 

Pasi Ebu Bekri arriti në vendin e quajtur Dha Halijfe, i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e 

ktheu dhe dërgoi Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të!), që t’ua 

përcillte ai mesazhin. Ai tha: “Nuk i përcjell vetëm se një burrë nga 

familja ime.”  Këtë e transmeton Et Termidhij, në tefsirin e tij.1 

*-Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel ka treguar nga Muhamed 

ibn Sulejman, atë që i ka treguar Muhamed ibn Xhabir, nga 

Semmak, nga Hanesh se Ali bin Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) ka thënë: “Kur të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i zbritën dhjetë ajete nga surja ‘Et 

Teube’, thirri Ebu Bekrin dhe e urdhëroi që këto ajete t’ua lexonte 

banorëve të Mekës. Më vonë më thirri mua dhe më tha: ‘Nisu dhe do 

të takosh Ebu Bekrin. Kudo që ta gjesh, merre prej tij letrën dhe lexoje para 

banorëve të Mekës.’” 

E gjeta Ebu Bekrin në vendin e quajtur El Xhuhfe. E mora 

prej tij letrën. Ebu Bekri u kthye tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe e pyeti: “O i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), a të ka zbritur diçka?”  

                                                            
1 Tefsiri “El Kur'anul Adhijm”, vëll. 2, f. 346. 
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Jo, por erdhi Xhibrili dhe më tha se nuk 

mund të përcjellë askush tjetër përveç meje, ose se një burrë nga familja 

ime.” 

*- Ebu Is’haku ka transmetuar nga Zejd bin Jethigi: “Kur 

zbriti surja ‘Et Teube’, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dërgoi Ebu Bekrin e pas tij Aliun, i 

cili e mori letrën prej Ebu Bekrit. Kur erdhi Ebu Bekri tek i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

e pyeti: ‘O i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), a të ka zbritur diçka për mua?’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Jo, por u urdhërova që të përcjell vetëm 

unë, ose se një burrë nga familja ime.’” 

Shkoi tek banorët e Mekës dhe u tregoi për katër pika: Pas 

këtij viti nuk mund të hyjë në Mekë asnjë jobesimtar, nuk mund të 

bësh tauaf i zhveshur, nuk do të hyjë në Xhenet vetëm se myslimani 

dhe, kush ka pasur marrëveshje me të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ajo qëndron 

deri në kohën e caktuar.”1 

* * * 

لُْتمَّْ﴿ عه جه
ه
ايهةهََّّأ ارهةهََّّاْْلهاج ََِِّّسقه ْسِجدََِّّوهِعمه امََِّّالْمه نََّّْاْْلهره مه نهََّّكه ََِّّآمه اِْلهوْمََِّّبِاّلل  دهََّّاْْلِخرََِّّوه اهه َِّفََّّوهجه

بِيلَِّ ََِّّسه  ﴾٦١...ََّّاّلل 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur'anul Adhijm”, vëll. 2, f. 346. 
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Allahu i Madhëruar ka thënë: “Vërtet mendoni se ai që u 

jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë është 

njësoj me atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që 

lufton në Rrugën e Allahut...?!” (Sure “Et Teube”, ajeti 19.) 

*- Abdurrezak ka treguar nga ibn Ujejne, atë që i ka treguar 

Ismaijl ibn Esh Sha'bij, se ky ajet ka zbritur për Aliun dhe Abasin. 

*- Ibn Xherijri ka thënë: “Tregohet se një herë po mburreshin 

ndërmjet tyre Talha ibn Shejbetu, nga Fisi Beni Dar, Abas ibn Abdul 

Mutalib dhe Ali ibn Ebu Talib. 

I pari foli Talha: ‘Unë jam i zoti i Qabes, sepse kam çelësat e 

Qabes. Nëse dëshiroj, mund të fle në të.’ 

Abasi tha: ‘Unë u jap ujë dhe u shuaj etjen Haxhinjve. Nëse 

dëshiroj, mund të qëndroj në të.’  

Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!) tha: ‘Nuk e di se çfarë po 

thoni! Unë jam falur drejt Kibles gjashtë muaj para njerëzve. Luftoj në 

Rrugën e Allahut.’ Allahu zbriti ajetin: ‘Vërtet mendoni se ai që u 

jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë është 

njësoj me atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që 

lufton në Rrugën e Allahut?! Këta nuk janë të njëjtë para 

Allahut.’ 

Edhe Es Sudejj kështu e ka transmetuar.”1 

* * * 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 2, f. 355. 
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Sure “Hûd” 

بِيهََّّقهالُوا﴿ تهْعجه
ه
ْمرََِِّّمنََّّْأ

ه
ََِّّأ ََِّّرهْْحهُتَََّّّاّلل  تُهََُّّاّلل  َكه بهره لهيُْكمََّّْوه ْهلهََّّعه

ه
ِيد ََّّإِن هَََُّّّاْْلهيْتََِّّأ ََِّّْحه  ﴾١٣يد َّمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata (engjëjt), thanë: ‘A mos 

vallë, po çuditesh me urdhrin e Allahut? Mëshira e Allahut dhe 

bekimi i Tij qoftë mbi ju – familjen e të Dërguarit. Me të vërtetë, 

Ai është i Falënderuar dhe i Lavdëruar!” (Sure “Hud”, ajeti 73.) 

*- Ibn Kethijri ka thënë: Është konstatuar te dy sahihat: E 

pyetën të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!): “O i Dërguari i Allahut, ne e dimë si jepet 

selami mbi ty, por si është salavati mbi ty?” 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.”1 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 2, f. 468. 
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Sure “Ibrâhîm” 

همَّْ﴿ ل
ه
ََّّتهرهََّّأ ِينهََّّإِله لُواَّاَّل  ََّّبهد  ََِّّنِْعمهته لُّواَُّكْفًراَّاّلل  حه

ه
أ ُهمََّّْوه ارهََّّقهْومه  ﴾٤٢اْْلهوهارََِّّده

Allahu i Madhëruar thotë: “Vallë, a nuk i sheh ata që 

dhuntinë e Allahut e kanë ndërruar me mohim dhe e kanë sjellë 

popullin e tyre në Shtëpinë e shkatërrimit.” (Sure “Ibrahim”, ajeti 

28) 

*- Ibn Ebu Hatim ka thënë se i ka treguar babai i tij, se ibn 

Nufejl ka thënë: Kam lexuar nga Muakil, nga ibn Ebu Husejn, se Ali 

ibn Ebu Talib (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “A dëshiron 

ndokush prej jush të më pyesë për Kur’anin? Pasha Allahun, nëse sot, do 

të ishte dikush më i ditur nga unë, edhe nëse do të ishte matanë detit, do të 

shkoja ta pyesja.” 

Abdullah ibn El Keuua' u ngrit dhe e pyeti: “Cilët janë ata që 

dhuntinë e Allahut e kanë ndërruar me mohim dhe e kanë sjellë 

popullin e tyre në Shtëpinë e shkatërrimit? 

Ai (Ali ibn Ebu Talib) u përgjigj: “Jobesimtarët Kurejsh. Atyre 

u erdhi mirësia e Allahut, besimi, por ata e ndërruan me mohim dhe e kanë 

sjellë popullin e tyre në Shtëpinë e shkatërrimit.”1 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 2, f. 358. 
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Sure “En Nahl” 

لُوا...﴿
ه
ْهلهََّّفهاْسأ

ه
ِْكرََِّّأ ََُّّكنُْتمََّّْإِنََّّْاَّل   ﴾٢٣تهْعلهُمونهََّّله

Allahu i Madhëruar thotë: “...Andaj, pyetni poseduesit e 

dijes, nëse ju nuk dini!” (Sure “En Nahl”, ajeti 43.) 

*- Ebu Xhaferr El Bakir (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ne jemi 

poseduesit e dijes.”1 

*- Ibn Kethijri ka thënë: “Dijetarët e Elhi Bejtit të të Dërguarit 

të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

janë nga ajka e dijetarëve. Ata kanë pasuar Sunetin. Disa prej 

dijetarëve të Ehli Bejtit, janë: Aliu, ibn Abasi, djemtë e Aliut, Hasani 

dhe Husejni, Muhamed ibn Hanefi, Ali ibn Husejn Zejnul Abidin, 

Ali ibn Abdullah ibn Abas, Ebu Xhaferr El Bakir, i cili është 

Muhamed ibn Ali ibn Husejn, Xhaferri, djali i tij e shumë të tjerë të 

ngjashëm me ta, të cilët ishin të kapur fort me ‘litarin e Allahut’ dhe 

kanë ndjekur Rrugën e Drejtë.”2 

* * * 

 

Sure “El Isrâ” 

آتَِّ﴿ ََّّذهاَّوه هََُّّالُْقْربه ق   ﴾٤١...َّحه

Allahu i Madhëruar thotë: “Jepuni të afërmve të drejtën e 

tyre...”  (Sure “El Isra”, ajeti 26.) 

                                                            
1 Tefsiri “Ibn Kethijr”, vëll. 2, f. 591-592. 
2 I njëjti burim. 
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*- El Hafidh Ebu Bekër El Bezzaz ka thënë: Na kanë thënë 

nga Abbad ibn Jakub, atë që i ka thënë Ebu Jahja Et Temijmi, atë që 

i ka thënë Fudejl ibn Merzuk, nga Atijetu, se Ebu Said ka thënë: 

“Kur zbriti ajeti: ‘Jepuni të afërmve të drejtën e tyre.’, i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e 

thirri Fatimen dhe i tha pjesën e saj.”1 

*- Ibn Kethiri ka thënë se më shumë ngjason me atë që kanë 

vendosur Rafidijtë. Por Allahu e di më së miri.2 

 

* * * 

 

Sure “El Mu’minûn” 

ورََِِّّفََّّنُفِخهََّّفهإِذها﴿ ََّّالصُّ ابهََّّفهَله نْسه
ه
ئِذ ََّّبهيْنهُهمََّّْأ ََّّيهوْمه له اءهلُونهََّّوه  ﴾٦٣٦يهتهسه

Allahu i Madhëruar thotë: “Kur të fryhet në Sur (Ditën e 

Ringjalljes), atëherë, midis tyre nuk do të ketë lidhje farefisnore.” 

(Sure “El Mu’minun”, ajeti 101.) 

*- Imam Ahmed ka thënë: Na ka thënë Ebu Saidi, shërbëtori 

i Beni Hashimit, atë që i ka thënë Abdullah ibn Xhaferr, nga Ummu 

Bikr bintu El Museuuir ibn Makhrumetu, nga Abdullah ibn Ebu 

Rafi'u, nga Museuuir se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 2, f. 34. 
2 I njëjti burim. Nuk e di pse Ibn Kethiri, kur gjen ndonjë cilësi të Ehli Bejtit 
përpiqet ta dobësojë atë tek xhumhurët, edhe pse atë e kanë përmendur 
komentuesit e mëdhenj, tek shkaqet e zbritjes, sikurse është El Hasekanij në 
“Shauahidu Et Tenzijl”. 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 303 - 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Fatimeja  është 

pjesë e imja. Më mërzit mua, çfarë e mërzit atë dhe më gëzon mua, çfarë e 

gëzon atë. Ditën e Kiametit do të këputet çdo lidhje farefisnore, përveç 

lidhjes sime farefisnore, trashëgimisë sime dhe dhëndurëve të mi.” 

Ky hadith e ka bazën në dy Sahihet nga Museuuir ibn 

Makhrumetu, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Fatimeja  është pjesë e imja. Më 

mërzit mua, çfarë e mërzit atë dhe më gëzon mua, çfarë e gëzon atë.”1 

 

* * * 

Sure “Esh Shuara” 

نِْذرَّْ﴿
ه
أ تهكهََّّوه ِشريه بِيهََّّعه قْره

ه
 ﴾٤٦٢اْْل

Allahu i Madhëruar thotë: “Paralajmëroje farefisin tënd më 

të afërm.” (Sure “Esh Shuara”, ajeti 214.) 

*- Ibn Abasi ka transmetuar nga Ali ibn Ebu Talibi (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!): “Kur zbriti ajeti: ‘Paralajmëroje farefisin tënd 

më të afërm.’, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: ‘E dija, që do të kisha vështirësi me 

farefisin tim dhe për këtë shkak heshta. Më erdhi Xhibrili (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe më tha: ‘O Muhamed, nëse nuk vepron atë që të ka urdhëruar 

Allahu, do të ndëshkohesh nga Zoti yt.’ 

                                                            
1 Tefsiri “Ibn Kethijr”, vëll. 3, f. 222. 
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) më tha: ‘O Ali. Na përgatit për ushqim një dele dhe 

qumësht. Më tha të ftoj të gjithë burrat e fisit Beni Abdul Mutalib.’ 

Veprova ashtu si më urdhëroi dhe i ftova. Atë ditë ata ishin dyzet 

burra, një më shumë një më pak. Ishin xhaxhallarët e tij, Ebu Talibi, 

Hamzai, Abasi, Ebu Lehebi jobesimtar. 

Pasi e përgatita ushqimin, ia ofrova të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili, pasi 

kafshoi pak prej saj, tha: ‘Hani me Emrin e Allahut!’ 

Hëngrën, derisa u ngopën. Më pas i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) më tha: ‘Jepu të 

pinë qumësht o Ali. Unë u solla enën me qumësht dhe të gjithë pinë, derisa 

u ngopën.’ Në momentin që i Dërguari i Allahut dëshiroi t’u fliste, u 

ngrit e foli Ebu Lehebi: ‘Ky shoku juaj, ju ka bërë magji.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) heshti dhe nuk foli atë natë. 

Ditën tjetër, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) më urdhëroi e tha: ‘O Ali. Na 

përgatit të njëjtin ushqim e pije që përgatite dje.’ Unë e bëra. I mblodha 

ata. I Dërguari Allahut veproi ashtu siç veproi një ditë më parë. Unë 

u ofrova të njëjtin ushqim dhe pije dhe ata hëngrën derisa u ngopën. 

Në momentin që i Dërguari i Allahut dëshiroi t’u fliste, u ngrit e foli 

Ebu Lehebi: ‘Ky shoku juaj ju ka bërë magji.’ Ata u shpërndanë dhe 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) heshti dhe nuk foli atë natë. 

Ditën tjetër, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) më urdhëroi të përgatis të njëjtin 
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ushqim e pije dhe më tha t’i ftoj sërish burrat e fisit. Veprova sikurse 

më urdhëroi dhe i ftova të gjithë. U ofrova të njëjtin ushqim dhe 

pije. Hëngrën të gjithë, derisa u ngopën. Pas kësaj, i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

tha: ‘O Beni Abdul Mutalib. Unë nuk njoh asnjë djalë ndër arabët, që t’i 

ketë sjellë këtë mirësi fisit të tij, që po ju sjell unë ju. Ju kam ardhur me 

dynjanë dhe Ahiretin. Allahu më ka urdhëruar që t’ju ftoj të pranoni 

Islamin. Kush do të mbështesë këtë çështje dhe të bëhet vëllai im?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e përsëriti këtë pyetje, por askush nuk foli. Gjatë 

kohës që të gjithë po heshtnin, unë (Aliu) thashë: Po mendoja, unë 

jam më i riu dhe më i fuqishmi ndër ta. Pastaj thashë me zë të lartë: 

‘Unë o Profet i Allahut do të jem pasuesi yt.’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) më kapi nga qafa dhe tha: ‘Vërtet, ky është vëllai im, 

është...është... Dëgjojeni dhe bindjuni atij!’ 

Njerëzit u ngritën dhe filluan t’i thonë Ebu Talibit: ‘Të ka 

urdhëruar që të dëgjosh djalin tënd dhe t’i bindesh.’”1 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 2, f. 302. Ibn Kethijri ka thënë se ky transmetim 
është i vetëm nga Abdul Gaffar ibn Kasim ibn Ebi Merjem, i cili është një shiia që 
ka transmetuar gënjeshtra. Është për t’u habitur që kjo fjalë është thënë nga ibn 
Kethijri, i cili e konsideron veten dijetar. Ai nxitohet në gjykimin e tij mbi të tjerët 
dhe nuk e di që Hafidh El Kenxhij Esh Shafij, i cili ka vdekur në vitin 658 hixhri, 
ka përmendur në librin e tij, “Kifajetu Talib”, në faqen 304, dy transmetime mbi 
këtë ngjarje dhe nuk ka përmendur në asnjërën prej tyre emrin Abdul Gaffar ibn 
Kasim ibn Ebi Merjem. Kjo ishte e para, ndërsa e dyta, është se kjo ngjarje është 
bërë e njohur, si dhe me zinxhir transmetimi tek muhadithët e mëdhenj dhe 
historianët e kanë përmendur këtë, ndër ta është Taberij në “Historinë” e tij, vëll. 
2, f. 62; El Muttekij El Hindi në “Kenzul Ummal”, vëll. 6, f. 392 dhe 397; En Nisaij 
në librin “El Khasais”, f. 86; Ahmed ibn Hanbel në “Musnedin” e tij, vëll. 1, f. 195; 
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* * * 

 

Sure “El Ahzâb” 

همََّّْفهإِنَََّّّْ...﴿ ِينََِِّّفََّّفهإِْخوهانُُكمََّّْآبهاءهُهمََّّْتهْعلهُمواَّل  ﴾٥...َّادل 

Allahu i Madhëruar thotë: “...Në qoftë se nuk e dini emrin 

e etërve të tyre, konsiderojini ata si vëllezërit tuaj të besimit...” 

(Sure “El Ahzab”, ajeti 5.) 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Aliut: “Ti je nga unë e unë jam prej 

teje.”1 

 

* * * 

 

ثهُكمَّْ﴿ ْوره
ه
أ ُهمََّّْوه رْضه

ه
دِيهارهُهمََّّْأ هُهمََّّْوه ال ْموه

ه
أ رًْضاَّوه

ه
أ همََّّْوه اَّل ُئوهه  ﴾٤١...ََّّتهطه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai ju bëri trashëgimtarë të 

tokës, shtëpive dhe pasurive të tyre, si dhe të një toke që nuk e 

kishit shkelur më parë...” (Sure “El Ahzab”, ajeti 27. 

*- Ibn Kethijri ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e la ibn Ummu 

Mektum drejtues në Medine, ndërsa flamurin ia dha Ali bin Ebu 

Talibit (Allahu qoftë i kënaqur me të!).”2 

                                                            
El Hejthemij në librin “Mexhmau Zeuaid”, vëll. 8, f.302; Et Taberj në librin “Err 
Rrijadu En Nadhiretu” vëll. 2, f. 167 etj. 
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 2, f. 399. 
2 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 2, f. 408. 
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* * * 

 

 

اََّّ...﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ُكمََّّْاْْلهيِْتََّّأ ِره ه  ُيطه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “O Familje e Profetit! Në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.” (Sure “El Ahzab”, ajeti 33.) 

*- Enes ibn Malik ka transmetuar se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte 

gjashtë muaj që kalonte para shtëpisë së Fatimes (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), kur dilte për të falur namazin e sabahut dhe i 

thoshte: “Namazi, o Ehli Bejt”, “O Familje e Profetit! Në të vërtetë, 

Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë 

plotësisht.” 

Këtë e ka transmetuar edhe Tirmidhij nga Abdu ibn Hamijd, 

nga Affan, i cili ka thënë: Hadith i rregullt, i habitshëm (hasen 

garijb).1 

*- Ibn Xherijr ka transmetuar nga Ueki'u, nga Ebu Is'hak, nga 

Ebu Daud, se Ebu El Hamrau ka thënë: “Qëndrova në Medine 

shtatë muaj, në kohën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). E kam parë të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

se, kur hynte koha e namazit të sabahut, vinte tek dera e shtëpisë së 

Aliut dhe Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) dhe thoshte: 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 2, f. 413. 
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“Namazi, Namazi!”, “O Familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do 

që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.”1 

*- El Euzaij ka treguar nga Sheddad Abu Ammar: “Hyra tek 

Uailetu ibn El Eskau. Aty ishin disa njerëz, të cilët përmendën Aliun 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!). E ofenduan atë. Edhe unë e ofendova 

bashkë me ta. Pasi ata u larguan, ai më tha: ‘E ofendove Aliun?’ 

Iu përgjigja: ‘Ata e ofenduan, edhe unë e ofendova bashkë 

me ta.’  

Më tha: ‘A dëshiron të të tregoj se çfarë pashë tek i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!)?’ 

‘Po’, - iu përgjigja.  

Më tha: ‘Shkova tek Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) 

dhe e pyeta për Aliun (Paqja qoftë mbi të!). Ajo më tregoi se kishte 

shkuar tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Shkova atje dhe u ula e po prisja. I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

erdhi bashkë me Aliun, Hasanin dhe Husejnin (Allahu qoftë i kënaqur 

me ta!). I kapi për dore ata të dy, derisa hyri. Aliun dhe Fatimen 

(Allahu qoftë i kënaqur me ta!) i uli para pranë tij, ndërsa Hasanin dhe 

Husejnin (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) i mori dhe i uli në prehër. 

Pastaj mori rrobën e tij dhe lexoi Fjalën e Allahut: ‘O Familje e 

Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush 

papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’ 

                                                            
1 I njëjti burim. 
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘O Allah, kjo është familja ime dhe familja ime ka 

më shumë të drejtë.’”1 

*- Imam Ahmed ka transmetuar nga Ummu Selemetu, se një 

ditë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ka qenë në shtëpinë e saj. Aty erdhi Fatimeja  

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe mbante një enë me ushqim. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i tha: “Më thirr bashkëshortin dhe fëmijët e tu!”  

Erdhi Aliu, Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me ta!). 

U ulën dhe filluan të hanin ushqim.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) kishte shtruar poshtë një rrobë të prodhuar në 

Hajber.  

Unë isha duke u falur në dhomë. Allahu i Lartësuar zbriti 

ajetin: “O Familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që ta largojë 

prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.” 

Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e 

mori mbulesën dhe na mbuloi të gjithë me të. Nxori dorën, e drejtoi 

nga qielli dhe tha: “O Allah, këta janë familja ime, të afërmit e mi! 

Largoje prej tyre papastërtinë dhe pastroi ata plotësisht!” 

                                                            
1 I njëjti burim. 
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E futa kokën në dhomë dhe i thashë: “Po, unë, o i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

jam me ju?”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), m’u përgjigj: “Ti je në mirësi, Ti je në mirësi.”1 

*- Ibn Xherijri ka transmetuar nga A'mash, se Hakim ibn Sadi 

ka thënë: “E përmendëm Ali ibn Ebu Talibin (Paqja qoftë mbi të!) në 

praninë e Ummu Selemetu (Allahu qoftë i kënaqur me të!).  

Ajo tha: ‘Në shtëpinë time zbriti ajeti: ‘O Familje e Profetit! 

Në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe 

t’ju pastrojë plotësisht.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) erdhi në shtëpinë time dhe më tha të mos lejoj 

asnjë të futet brenda. Fatimeja erdhi, por nuk munda ta ndaloj, të 

futet brenda tek i ati. Më pas erdhi Hasani dhe nuk munda ta 

ndaloj, të futet brenda te gjyshi dhe nëna e tij. Më pas erdhi Husejni 

dhe nuk munda ta ndaloj, të futet brenda te gjyshi dhe nëna e tij. I 

fundit erdhi Aliu. Nuk munda ta ndaloj, të bashkohet me ta.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i mblodhi, i mbuloi të gjithë me mbulesë dhe tha: 

‘O Allah, këta janë familja ime, largoje prej tyre papastërtinë dhe pastroi 

ata plotësisht.’  

                                                            
1 I njëjti burim, f. 414. 
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Ky ajet zbriti, kur ata u bashkuan nën mbulesë. Unë e pyeta 

të Dërguarin e Allahut: ‘Po, unë, o Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), a jam me ju?’  

 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) m’u përgjigj: ‘Ti je në mirësi.’”1 

*- Ummu Selemetu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton 

se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ishte një ditë në shtëpinë e saj. Shërbëtori i tha: 

“Fatimeja dhe Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) po presin të hyjnë. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) më tha: “Populli im, do të më ndajë nga familja e ime.” 

Ummu Selemetu tregon: “U ngrita dhe u largova aty pranë. 

Hyri Aliu, Fatimeja . Me ta ishin Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i 

kënaqur me ta!). Ata të dy në atë kohë ishin dy fëmijë të vegjël. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i mori fëmijët, i vendosi në prehër dhe i puthi. E 

përqafoi Aliun me njërën dorë dhe Fatimen me dorën tjetër. Puthi 

Fatimen, e puthi edhe Aliun. I mblodhi të gjithë në këmishën e tij të 

zezë dhe tha: ‘O Allah, më mbro nga zjarri mua dhe familjen time!’”2 

*- Ibn Ebu Hatim ka transmetuar nga El Auâm ibn Hausheb 

se xhaxhai i tij ka thënë: “Së bashku me babanë shkuam tek Aishja 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!). Unë e pyeta për Aliun (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) dhe ajo m’u përgjigj: ‘Po më pyet për një burrë që ka 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 414. 
2 I njëjti burim. 
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qenë nga njerëzit më të dashur të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe që ishte martuar 

me vajzën e tij?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) thirri Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin 

(Allahu qoftë i kënaqur me ta!). Hodhi sipër tyre një rrobë dhe tha: ‘O 

Allah, këta janë familja ime, largoje prej tyre papastërtinë dhe 

pastroi ata plotësisht.’ 

Edhe unë, – tha Aishja, – u ula me ta dhe i thashë: ‘O i 

Dërguari i Allahut, a jam unë prej familjes tënde?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) më tha: ‘Largohu o Aishe, ti je në mirësi.’”1 

*- Ibn Xherijr ka transmetuar nga Atijetu, nga Ebu Saidi, se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Ky ajet ka zbritur për pesë persona: për mua, 

Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin. ‘O Familje e Profetit! Në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.’”2 

*- Na ka treguar Bekijr ibn Mismâr, se ka dëgjuar Amir ibn 

Sa'din, të thotë: “Kur zbriti ky ajet, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), mori Aliun, dy 

djemtë e tij dhe Fatimen (Allahu qoftë i kënaqur me ta!), i futi poshtë 

rrobës së tij dhe tha: ‘O Allah, këta janë njerëzit e mi, janë familja ime!’”3 

                                                            
1 I njëjti burim i mëparshëm, f. 414. 
2 I njëjti burim, f. 415. 
3 I njëjti burim. 
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* * * 

 

هََّّإِن َّ﴿ تههََُّّاّلل  ئِكه َله مه لُّونهََّّوه ََّّيُصه ه اَّيهاََّّانل ِب َََِّّعه هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  لُّواَّآمه لهيْهََِّّصه ل ُِمواَّعه هََّّوهسه  ﴾٥١ْسلِيًمات

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë. O besimtarë, lutuni për 

atë dhe përshëndeteni me ‘selam’!” (Sure “El Ahzab”, ajeti 56. 

*- Në komentimin e këtij ajeti, Buhariu ka thënë: Ka'b ibn 

Axhretu ka transmetuar: “E pyetën të Dërguarin e Allahut: ‘E kemi 

mësuar si të ta japim selamin, por si është salavati mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe 

familjen e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i 

Falënderuar dhe i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e 

begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar.’”1 

ُعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحمّمدالّلهُ  ابركُُالّله مُُّ،كماُصّليَتُعلىُآلُإبراهيم،ُإّنكُمحيٌدُجميدُُ،مُصلِّّ
ُكماُابركَتُعلىُآلُإعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحمّمد  ،ُإّنكُمحيٌدُجميداهيمبُر،

*- Imam Ahmedi ka transmetuar nga El Hakim, nga ibn Ebu 

Lejla, nga Ka'b ibn Axhretu: “A dëshiron të të dhuroj një dhuratë? 

Para nesh ishte i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe e pyetëm: ‘O i Dërguari i 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 432. 
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Allahut, e kemi mësuar si të ta japim selamin, por si është salavati 

mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe 

familjen e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i 

Falënderuar dhe i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e 

begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar.’”1 

ُعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحمّمد ُكماُصّليَتُعلىُآلُإبراهيم،ُإّنكُمحيٌدُجميدالّله مُصلِّّ ابركُُالّله مُُّ،،
ُكماُابركَتُعلىُآلُإبراهيم  ،ُإّنكُمحيٌدُجميدعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحمّمد،

*- Bukhariu ka transmetuar, se i ka treguar Abdullah ibn 

Junus, se Ebu Said El Khuderij ka thënë: “E pyetëm të Dërguarin e 

Allahut: ‘E kemi mësuar si të ta japim selamin, por si është salavati 

mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe 

familjen e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i 

Falënderuar dhe i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e 

begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar.’”2 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 432. 
2 I njëjti burim, f. 432. 
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ُكماُصّليَتُعلىُآلُإبراهيم،ُإّنكُمحيٌدُجميدالّلهُ  ُعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحمّمد، ابركُُالّله مُُّ،مُصلِّّ
ُكماُابركَتُعلىُآلُإبراهيم  ،ُإّنكُمحيٌدُجميدعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحمّمد،

* - Abdurrahman ibn Ebu Lejla ka transmetuar nga Ka'b bin 

Axhretu: Kur zbriti ajeti: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe 

engjëjt e Tij luten për atë. O besimtarë, lutuni për atë dhe 

përshëndeteni me ‘selam’!”, e pyetëm të Dërguarin e Allahut: ‘E 

kemi mësuar si të ta japim selamin, por si është salavati mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe 

familjen e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i 

Falënderuar dhe i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e 

begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar.’”1 

ُكماُصّليَتُعلىُآلُإبراهيم،ُإّنكُمحيٌدُجميدالّلهُ  ُعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحمّمد، ابركُُالّله مُُّ،مُصلِّّ
ُكماُابركَتُعلىُآلُإبراهيم  د،ُإّنكُمحيٌدُجميعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحمّمد،

*- Malik ibn Ebu Mes'ud El Ensarij ka transmetuar: “Kur 

erdhi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ne ishin në kuvendin e Sa'd ibn Ubade.  

Beshijr ibn Sa'd e pyeti: ‘O i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), Allahu i Madhëruar 

na ka urdhëruar të çojmë salavate mbi ty. Si të dërgojmë salavate 

mbi ty?’ 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 433. 
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) heshti për një kohë të gjatë, aq sa ne do të kishim 

dashur të mos e kishte pyetur.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e 

begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar.’” 

ُكماُصّليَتُعلىُآلُإبراهيمالّلهُ  ُعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحمّمد، الّله ّمُابركُُ،كُمحيٌدُجميد،ُإنُّمُصلِّّ
ُكماُابركَتُعلىُآلُإبراهيمعلىُحمّمٍدُوعلىُآلُحم  ،ُإّنكُمحيٌدُجميدّمد،

Këtë hadith e kanë transmetuar nga Malik: Ebu Daud, 

Tirmidhij, Nisaij, Ibn Xherijr. Tirmidhiu ka thënë se është hadith 

Hasen, Sahih.1 

 

* * * 

 

 

 

 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 433. 
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Sure “Jâ Sîn” 

ََّّيهاَّقهالهَََّّّاْْلهن ةهََّّاْدُخلََِّّقِيلهَّ﴿ ْته ْعلهُمونهََّّقهْوِمََِّّله  ﴾٤١يه

Allahu i Madhëruar thotë: “’Hyr në Xhenet!’ Ai tha: ‘Ah, 

sikur ta dinte populli im!’” (Sure “Ja Sin”, ajeti 26.) 

*- Hafidh Ebu Kasim Et Taberanij ka transmetuar se i ka 

treguar Husejn ibn Is’hak Et Testerij, nga Ibn Ebu Nexhijhi, nga 

Muxhahid, nga Ibn Abas se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Pasuesit janë tre: 

Pasues i Musait (Paqja qoftë mbi të!) është Joshua ibn Nun, pasues i Isait 

(Paqja qoftë mbi të!) është shoku i Jasinit dhe pasues i Muhamedit (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) është Ali ibn Ebu 

Talibi (Paqja qoftë mbi të!).” 

Ky hadith është i panjohur dhe nuk njihet vetëm se 

nëpërmjet këtij transmetimi njohim Husejn El  Eshkarij, i cili është 

shiit i braktisur!1 

* * * 

 

 

Sure “Es Sâffât” 

م َّ﴿ َله ََّّسه ه  ﴾٦٣٣يهاِسيهََّّإِْلَََّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Paqja qoftë mbi Iljasin!” (Sure 

“Es Safat”, ajeti 130.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 2, f. 486. 
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*- Ibn Mes'ud ka thënë: “Kjo do të thotë se familja e Jasinit 

është familja e Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!).”1 

 

* * * 

 

Sure “Esh Shûra” 

ََّّقُلَّْ...﴿ ُلُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣...ََّّالُْقْربه

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej 

jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për 

të afërmit...” (Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

* Es Sudejj ka transmetuar nga Ebu Ed Dulejm, i cili ka thënë: 

Kur e sollën Ali bin Husejnin (Allahu qoftë i kënaqur me të!) si rob, e 

vendosën tek shkallët në Damask. Një burrë nga banorët e Shamit, 

u ngrit dhe tha: “Falënderimi i takon Allahut, që ju vrau, ju shfarosi 

dhe i preu kokën rebelimit.” 

Ali ibn Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me të!) u përgjigj: “E ke 

lexuar  Kur’anin?” 

“Po”, - iu përgjigj burri. 

Ali ibn Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i tha: “E ke lexuar 

‘Al Ha Mim’?”  

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 4, f. 21. 
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E kam lexuar Kur’anin, por nuk kam lexuar askund “Al Ha 

Mim”, - iu përgjigj burri. 

Ali ibn Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i tha: “A nuk e ke 

lexuar: “Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për 

thirrjen Time, vetëm se dashurinë për të afërmit...’” 

Burri e pyeti: “Ju jeni ata?” 

“Po”, - u përgjigj Ali ibn Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!).1 

*- Ibn Ebu Hatimit i ka treguar Ali bin Husejnit, atë që i ka 

treguar një burrë, nga Husejn El Eshkar, nga Kajsi, nga A'mashi, 

nga Said ibn Xhubejr, se ibn Abasi ka thënë: “Kur zbriti ky ajet: 

“Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen 

Time, vetëm se dashurinë për të afërmit...’”, e pyetën të Dërguarin 

e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): 

‘Cilët janë ata që Allahu na urdhëron t’i respektojmë?’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Fatimeja  dhe dy djemtë e saj.’”2 

*- Zejd ibn Erkam ka transmetuar nga i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Po lë në 

mesin tuaj dy amanete, që po u kapët në to, nuk keni për të humbur pas 

meje. Njëri prej tyre është më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm se tjetri: 

Libri i Allahut, litari që zgjatohet nga qielli në tokë, ndërsa tjetri është 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 4, f. 101. 
2 I njëjti burim, f. 102. 
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familja ime. Këta të dy janë të pandashëm. Prandaj, shikoni se si do të më 

kundërshtoni me ato të dyja.”1 

*- Xhabir ibn Abdullah ka thënë: “E kam parë të Dërguarin 

e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

në Haxhin e Lamtumirës, në Ditën e Arafatit. Ai ishte mbi devenë 

e tij, po u fliste njerëzve. E dëgjova të thoshte: ‘O njerëz, po lë në mesin 

tuaj dy porosi. Nëse kapeni fort pas tyre, nuk keni për të humbur, Librin e 

Allahut dhe gjenezën time Ehli Bejtin tim.’”2 

*- Ebu Dherrrr El Gifarij, duke qëndruar te dera, thoshte: “O 

ju njerëz, kush më ka njohur, më njeh e, kush nuk më ka njohur, ta 

dijë se unë jam Ebu Dherrrri. E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: 

‘Shembulli i familjes sime, në mesin tuaj, është si shembulli i anijes së 

Nuhut (Paqja qoftë mbi të!). Kush hipën në të, ka shpëtuar.’”3 

* * * 

 

 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 102. 
2 I njëjti burim, f. 102. 
3 I njëjti burim. Është e çuditshme që Ibn Kethijri dobëson një hadith të njohur. 
Nuk e di, nëse ai e harroi hadithin e të Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) për Ebu Dherrrr El Gifarin (Allahu e mëshiroftë!): 
“Nuk ka mbi tokë e as nën qiell më të saktë se Ebu Dheri.” El Kunduzij e ka 
përzgjedhur në “Jenabiul Meuedeti”, vëll. 1, f. 30, kreu 4, nga Ibn Hanbel, nga Et 
Taberanij, nga Ibn Megazilij. Gjithashtu, e ka transmetuar Ibnu Sabbag El Malikij 
në “Fusulul Muhimeti” 
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Sure “Ed Dukhân” 

ا﴿ مه ْتََّّفه لهيِْهمََُّّبهكه اءََُّّعه مه رُْضََّّالس 
ه
اْْل اَّوه نُواَّوهمه رِينهَََّّكه  ﴾٤١ُمنْظه

Allahu i Madhëruar thënë: “Nuk i vajtoi ata as qielli, as 

Toka, as nuk iu dha afat atyre.” (Sure “Ed Dukhân”, ajeti 29.) 

*- Ibn Ebu Hatim ka thënë: Na ka treguar Ali ibn Husejn, atë 

që i ka treguar Abduselam ibn Asim, nga Is’hak ibn Ismail, nga El 

Musteurid ibn Sabik, nga Ubejd El Mekteb, se Ibrahimi ka thënë: 

“Qielli, që kur është krijuar, ka qarë vetëm për dy veta. 

E pyeta: Si ka mundësi? 

Tha: Qielli u skuq dhe u transformua në tym të kuq si 

trëndafil, kur u vra Jahja bin Zekeria (Paqja qoftë mbi të!). Qielli u 

skuq dhe pikoi gjak, kur u vra Husejn ibn Ali (Allahu qoftë i kënaqur 

me ta!).”1 

*- Xherijri ka transmetuar nga Jezijd ibn Ebu Zijadi se ka 

thënë: “Kur u vra Husejn ibn Ali (Allahu qoftë i kënaqur me ta!), qielli 

u skuq nga e qara katër muaj.”2 

*- Transmetohet se me vrasjen e Husejnit (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), çdo gur që është kthyer, poshtë tij kishte shenja 

gjaku. Ndodhi eklipsi i diellit. Horizonti u skuq dhe ranë gurë prej 

tij.3 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 4, f. 127. 
2 I njëjti burim. 
3 I njëjti burim. Ibn Kethijri ka thënë mbi këto transmetime: “Është e qartë se këto 
janë shpifje dhe gënjeshtra të shiave për të zmadhuar çështjen...” 
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* * * 

Sure “El Ahkâf” 

نهاَّيها﴿ ِجيُبواَّقهوْمه
ه
اِعهََّّأ ََِّّده آِمُنواَّاّلل  ْغفِرََّّْبِهََِّّوه  ﴾٣٦...َُّذنُوبُِكمََِّّْمنََّّْلهُكمََّّْيه

Allahu i Madhëruar thotë: “O populli ynë, përgjigjuni 

thirrësit të Allahut dhe besojini Atij! Ai do t’jua falë gjynahet 

tuaja.” (Sure “El Ahkaf”, ajeti 31.) 

*- Ibn Mes'ud ka thënë: “Isha me të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), natën që 

i erdhi delegacion nga xhindet. Ai mori frymë thellë. 

Unë e pyeta: Çfarë ke o i Dërguari i Allahut? 

Më tha: Po më qetësohet shpirti me pasuesin, o ibn Mes'ud.  

Lëre pasuesin, – i thashë. 

Kë?, - më tha. 

Ebu Bekrin, – i thashë. 

Ai heshti. Kaloi një orë dhe ai mori frymë thellë. 

                                                            
Çfarë të shtyu të nxitohesh, o ibn Kethijr, në akuzimin e të tjerëve. Kjo të kthehet 
e gjitha ty.  
Së pari: Ne nuk jemi të vetmit që i përcjellim këto transmetime.  
Së dyti: Ti i transmeton në tefsirin tënd dhe të tjerët transmetojnë, gjithashtu. 
(Qielli qan për besimtarin dyzet ditë) dhe dyshon për Husejnin (Paqja qoftë mbi 
të!), për Prijësin e besimtarëve dhe për të parin e tyre në kohën e tij? 
Së treti: Pse këto transmetime janë të pranueshme, në lidhje me Profetin Jahja, të 
birin e Zekerijas dhe nuk janë të pranueshme për Husejnin, të birin e bijës së 
Zotërisë së Profetëve. 
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Unë e pyeta: Çfarë ke, t’u bëfshin kurban nëna dhe babai im, 

o i Dërguari i Allahut? 

Më tha: Po më qetësohet shpirti me pasuesin, o ibn Mes'ud.  

Lëre pasuesin, – i thashë. 

Kë?, - më tha. 

Umerin, – i thashë. 

Ai heshti. Kaloi një orë dhe ai mori frymë thellë. 

Unë e pyeta: Çfarë ke, o i Dërguari i Allahut? 

Më tha: Po më qetësohet shpirti me pasuesin, o ibn Mes'ud.  

Lëre pasuesin, – i thashë. 

Kë?, - më tha. 

Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!), – i thashë. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) më tha: ‘Pasha Atë në dorën e të cilit ndodhet shpirti 

im, nëse do t’i binden atij, të gjithë do të futen në Xhenet.’”1 

* * * 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 4, f. 147. 
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Sure “El Muxhâdele” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه ُمواَّالر ُسولهََّّنهاجه ِ د  قه يََّّْبهْيهََّّفه ْوهاُكمََّّْيهده قهةًَََّّنه ده رْي ََّّذهلِكهَََّّّصه َّخه
رََُّّلهُكمَّْ ْطهه

ه
أ  ﴾٦٤...ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, kur të doni 

të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni lëmoshë, 

kjo është më mirë dhe më pastër për ju...”  (Sure “El Muxhadele”, 

ajeti 12.) 

*- Transmetohet se, kur zbriti ajeti dhe para se të anulohej, 

vetëm Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) punoi me të.1 

*- Ibn Ebu Nexhijh ka transmetuar nga Muxhahidi: “U 

ndaluan nga këshillimi më të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), derisa të jepnin sadaka. 

Nuk u këshillua askush me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), përveç Ali ibn Ebu Talibit 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!). Ai dha një dinar sadaka dhe më pas u 

këshillua me Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). E pyeti mbi dhjetë veçoritë. Më pas zbriti 

leja.”2 

*- Muxhahidi ka transmetuar se Aliu (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) ka thënë: “Në Librin e Allahut gjendet një ajet, me të cilin nuk ka 

punuar askush para meje dhe nuk do të punojë me të askush pas meje. 

Kisha një dinar, të cilin e bëra dhjetë dirhemë. Prej tij dhashë lëmoshë një 

dirhem, para se të shkoja të këshillohesha me të Dërguarin e Allahut. Më 

                                                            
1 Tefsiri “El Kur’anul Adhijm”, vëll. 4, f. 286. 
2 I njëjti burim. 
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pas, ky ajet u anulua.” Po lexoj ajetin që zbriti Allahu i Madhëruar: 

“O ju që keni besuar, kur të doni të këshilloheni me të Dërguarin, 

para këshillimit, jepni lëmoshë, kjo është më mirë dhe më pastër 

për ju.”1 

* * * 

 

Sure “Et Tahrîm” 

هََّّفهإِن ََّّ...﴿ هََُُّّهوهََّّاّلل  ْوله الِحََُّّوهِجَْبِيُلََّّمه  ﴾٢...ََّّالُْمْؤِمنِيهََّّوهصه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Allahu është Mbrojtësi i tij, 

Xhebraili dhe besimtarët e mirë...”  (Sure “Et Tahrim”, ajeti 4.) 

*- Lejth ibn Ebi Selijm ka transmetuar nga Muxhahid se 

togfjalëshi: “besimtarët e mirë”, i adresohet Ali ibn Ebu Talibit 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!).2 

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë se togfjalëshi: 

“besimtarët e mirë”, i adresohet Ali ibn Ebu Talibit (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!).3 

Përfundoi puna mbi këtë tefsir, në 23 Dhul Hixhxheti të vitit 

1423 hixhri në qytetin e Kumm-it. 

* * * 

                                                            
1 I njëjti burim. 
2 Tefsiri “Ibn Kethijr”, vëll. 4, f. 340. 
3 I njëjti burim. 
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NË TEFSIRIN E  

  

 SUJUTIT1 

 

 

 

 

                                                            
1 Autori i kërij Tefsijri është Abdu Rrahman ibn Kemal ibn Muhamed Khudejrij 

Sujutij i njohur me emrin Xhelaludin Es Sujutij (ka lindur në vitin 849 Hixhri 

dhe ka vdekur në vitin 911 Hixhri). 

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “El Bekare” 

﴿َّ تهلهق  ب ِهََِِّّمنََّّْآدهمََُّّفه ََّّره ات  ِمه تهابهََُّّكه لهيْهََِّّفه اُبََُّّهوهََّّإِن هَََُّّّعه  ﴾٣١الر ِحيمََُّّاَل و 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ademi mësoi disa fjalë (se si të 

kërkonte falje) nga Zoti i tij, kështu që Ai ia pranoi pendimin. 

Sigurisht, Ai i pranon shumë pendimet, Ai është Mëshirëploti.” 

(Sure “El Bekare”, ajeti 37.) 

*- Ed Dejlemij, ka transmetuar në “Musned El Firdeus”, se 

Aliu ka thënë: “E pyeta të Dërguarin e Allahut për ajetin: ‘Ademi 

mësoi disa fjalë (se si të kërkonte falje) nga Zoti i tij, kështu që Ai 

ia pranoi pendimin. Sigurisht, Ai i pranon shumë pendimet, Ai 

është Mëshirëploti.’ 

Ai më tha: ‘Allahu e zbriti Ademin në Indi, ndërsa Havanë 

në Xhiddetu, Iblisin në Bijsan dhe gjarpërin në Asbahan. Gjarpëri i 

kishte këmbët si këmbët e devesë.  

Ademi qëndroi në Indi një vit, duke qarë për gjynahun e tij, 

derisa Allahu dërgoi tek ai Xhibrilin, i cili i tha:  

 ‘O Adem, a nuk të krijoi Allahu me dorën e Tij dhe ta dha shpirtin, 

i urdhëroi engjëjt të binin në sexhde, të martoi me robëreshën e Tij 

Havanë?!’ 

‘Po’, – u përgjigj.  

Xhibrili e pyeti: ‘Ç’është ky vajtim?’ 

Ademi i tha: ‘Si të mos vajtoj? Unë u nxora nga fqinjësia e të 

Gjithëmëshirshmit.’ 
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Xhibrili i tha: ‘Thuaj këto fjalë. Allahu e pranon pendimin tënd 

dhe ta fal gjynahun.’ 

Ademi i tha: ‘O Allah, unë të lutem Ty me dashurinë e 

Muhamedit dhe familjes së Muhamedit. I Lartësuar je Ti, Një dhe 

pa ortak. Unë kam bërë gjynah dhe i kam bërë padrejtësi vetes sime. 

Më fal mua, Ti je Falës dhe Mëshirues. O Allah, unë të lutem Ty, me 

dashurinë e Muhamedit dhe familjes së Muhamedit. I Lartësuar je 

Ti, Një dhe pa ortak. Unë kam bërë gjynah dhe i kam bërë padrejtësi 

vetes sime. Ma prano mua pendimin. Ti je Pranues i Pendimit dhe 

Mëshirues.’”1 

*- Ibn Nexhar ka transmetuar nga ibn Abasi, i cili ka thënë: 

“E pyeta të Dërguarin e Allahut rreth fjalëve që Ademi iu drejtua 

Allahut dhe Ai e fali atë. 

I Dërguari i Allahut tha: “Iu drejtua me dashurinë e Muhamedit, 

të Aliut, të Fatimes, të Hasanit dhe të Husejnit, që ta falë atë. Allahu i 

Madhëruar e fali.”2 

 

* * * 

ََِّّاْدُخلُواَّقُلْنهاَِّإَوذَّْ﴿ ِذه ْريهةهََّّهه اَّفهُُكُواَّالْقه يُْثََِّّمنْهه ًداَِّشئُْتمََّّْحه اْدُخلُواَّرهغه ًداَّاْْلهابهََّّوه َّلُواوهقُوَُّسج 
ة َّ ايهاُكمََّّْلهُكمََّّْنهْغفِرََِّّْحط  طه  ﴾٥٢...ََّّخه

                                                            
1 Ktheu tek tefsiri “El Burhan”, vëll. 1, f. 86, botuar në Ismailijan 
2 E them qartë se Ehli Bejti janë: Aliu, Fatimja, Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i 
kënaqur me ta!). Ata janë familja e Profetit Muhamed dhe për ta flitet në Hadithin 
e Mbulesës dhe në Ajetin e Pastrimit. Te Ehli Bejti nuk përfshihen bashkëshortet 
e Profetit Muhamed. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “...Kujtoni kur thamë: ‘Hyni në 

këtë qytet dhe hani ç’të doni dhe sa të dëshironi, por, duke hyrë 

në qytet, përuluni në sexhde dhe thoni: ‘Falna!’ që Ne t’jua falim 

gabimet...” (Sure “El Bekare”, ajeti 58.) 

*- Ibn Shejbetu ka transmetuar nga Ali ibn Ebu Talibi, i cili 

ka thënë: “Me të vërtetë, shembulli ynë në këtë umet, është si shembulli i 

anijes së Nuhut dhe si porta e faljes te Beni Israilit.” 

 

* * * 

ِينهَّ﴿ هُهمََُّّْينْفُِقونهََّّاَّل  ال ْموه
ه
ارََِّّبِالل يْلََِّّأ انل هه اَّوه نِيهةًََِِّّسًّ َله ْجُرُهمََّّْفهلهُهمََّّْوهعه

ه
ب ِِهمََِّّْعنْدهََّّأ  ﴾٤١٢...َّره

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre 

natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblim te 

Zoti i tyre...” (Sure “El Bekare, ajeti 274.) 

*- Abdurrezâk ka transmetuar nga Abdulhamijd, nga ibn 

Xherijr, nga ibn Mundhir, nga ibn Ebu Hatim, nga Taberanij, nga 

ibn Asakir, nga Tarik Abduluehab ibn Muxhahid, nga babai i tij se 

ibn Abasi ka thënë, se ajeti: “Ata që japin nga pasuria e tyre natën 

dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblim te Zoti i 

tyre.”, ka zbritur për Ali ibn Ebu Talib (Allahu qoftë i kënaqur me të!). 

Ai s’kishte asgjë tjetër, përveç katër dirhemëve. Të katërt ata 

dirhemë i dha sadaka. Njërin e dha fshehtas, nja haptas, njërin e 

dha natën dhe tjetrin e dha ditën.”1 

                                                            
1 Kthehu te “Shauahidu Et Tenzijl” i Hasekanij, vëll. 1, f. 109, botuar në Bejrut, “El 
Alemi” viti 1974. 
Është transmetuar nga El Kelbij, nga Ebu Salih, nga ibn Abasi, i cili ka thënë për 
Fjalën e Allahut të Lartësuar: “Ata që e shpenzojnë pasurinë e tyre natën ....”, 
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* * * 

Sure “Âli ‘Imrân” 

هََّّإِن َّ﴿ ََّّاّلل  فه مهََّّاْصطه نُوًحاَّآده آلهََّّوه اهِيمهََّّوه آلهََّّإِبْره انهََّّوه ََِّّعْمره ه هِميهَََّّعه ال  ﴾٣٣الْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu i zgjodhi Ademin, 

Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë 

njerëzit (e kohës së tyre).”  (Sure “Ali Imran”, ajeti 33.) 

 *- Ibn Xherijr ka transmetuar nga ibn Mundhir, nga ibn Ebu 

Hatim, nga Aliu se ibn Abas ka thënë se: “Besimtarët që përmenden 

në ajetin: ‘familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit’, janë 

besimtarët nga familja e Imranit, e Ibrahimit, e Jasinit dhe e 

Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!).”1 

* * * 

 

ََِِّّعنْدََِِّّمنََُّّْهوهََّّ...﴿ هََّّإِن َََّّّاّلل  نََّّْيهْرُزُقََّّاّلل  اءََُّّمه هشه رْيََِّّي ََّّبِغه اب   ﴾٣١ِحسه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Ky është nga Allahu, se 

Allahu e furnizon kë të dojë, pa kufi.” (Sure “Ali Imran”, ajeti 37.) 

                                                            
se ka zbritur për Aliun, i cili i shpenzoi katër dinarët që kishte. Disa prej tyre i 
dha sadaka natën, disa i dha sadaka ditën, disa i dha fshehur e disa i dha hapur 
1 Them: Ăl Jasijn janë Ăl Muahmed (Paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), sepse Jasin 
është një nga emrat e të Dërguarit të Allahut (Paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) 
ashtu siç ka thënë Es Sujutij në tefsirin e tij, vëll. 5, f. 28. El Khazin e ka përmendur 
në vëllimin 4, faqe 2 dhe në vëllimin 5, faqe 286, si dhe në “Sheuahidu Et Tenzijl”, 
vëllimi 1, faqe 118, botuar në Bejrut. Për më shumë informacion, kthehu tek tefsiri 
“El Ajashij”, vëll. 1, f. 191. botuar në Bejrut, viti. 1991. 
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*- Ebu Ja'li ka transmetuar nga Xhabir, se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte 

disa ditë pa ngrënë, aq sa ndjeu vështirësi. I vizitoi të gjitha shtëpitë 

e grave të tij, se mos gjente diçka për të ngrënë, por nuk gjeti asgjë. 

Shkoi në shtëpinë e Fatimes dhe i tha: “O bija ime, a ke diçka për të 

ngrënë, sepse jam i uritur?” 

Fatimeja  u përgjigj: “Për Allahun, nuk kam asgjë.”  

Pasi u largua i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), një fqinja e saj i dërgoi dy bukë 

dhe një copë mish.  

Fatimeja i mori ato dhe tha: “Po lajmëroj të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).” 

Në atë kohë, të gjithë ishin nevojtarë për kafshatën e bukës. 

Dërgoi Hasanin dhe Husejnin te i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u kthye tek ajo. Fatimeja i tha: “Pasha Allahun! 

Allahu më solli risk. Diçka e ruajta dhe desha ta ndaja me ty.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: “Më trego, o bija ime.” 

Fatimeja tha: “Shkova e hapa, kur ajo ishte mbushur me bukë dhe 

mish. U mahnita dhe e kuptova se ajo ishte bereqet nga Allahu. E 

falënderova Allahun, dërgova salavate mbi të Dërguarin e Allahut dhe 

erdha tek i Dërguari i Allahut.” 
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i vërejti ato dhe tha: “Nga vjen kjo, o bija ime?”  

Ajo u përgjigj: “Nga Allahu. Allahu i Madhëruar furnizon kë të 

dojë pa llogari.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) falënderoi Allahun dhe tha: “Falënderimi i takon 

Allahut, që të bëri të ngjashme me zonjën e grave të Beni Israilëve. Atë, 

kur Allahu e furnizonte dhe, kur e pyesnin, përgjigjej: ‘Nga Allahu. 

Allahu i Madhëruar furnizon kë të dojë pa llogari.’”1 

 

* * * 

ةََُّّقهالهتََِِّّإَوذَّْ﴿ ئِكه َله ْريهمََُّّيهاَّالْمه هََّّإِن ََّّمه اكََِّّاّلل  فه  ﴾٢٤...َّاْصطه

Allahu i Madhëruar thotë: “(Kujto) kur engjëjt thanë: ‘O 

Merjeme! Allahu të ka zgjedhur.’” (Sure “Ali Imran”, ajeti 42.) 

*- El Hakimu ka transmetuar nga ibn Abasi se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Gratë më të mira në botë janë Hadixhja, Fatimeja , Merjemja 

dhe Asija, gruaja e Faraonit.” 

                                                            
1 Kjo nuk është e vështirë për Allahun e Lartësuar dhe të Madhëruar. Nëse 
Merjemja është e përzgjedhura e Beni Israilëve, Fatimja është e përzgjedhura e 
këtij umeti. Ajo është, pa diskutim dhe pa mëdyshje zonja e të gjitha grave, nisur 
nga shumë aspekte të veçanta. Këtu nuk është vendi për t’i përmendur me detaje, 
por e orientojmë lexuesin te disa libra, të cilat i kanë trajtuar këto studime. Libri: 
“Fatime minel mehdi ila el lahdi”, i dijetarit Seid Kadhim El Kazujini. “Fatmetu 
uitren fi gamdi”, Sulejman Kitabij, “Adhametu Sidijkatul Kubra” Fadil El Furatij; 
“Fatimetu min kabli mijladi ila badel istish'hadi” Abdullah El Hashimij; “Fatimetu 
Behxhetu kalbul Mustafa” etj. 
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*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Enesi se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Gratë më të mira në botë janë katër: Merjemja, e bija e Imranit; 

Asija, gruaja e Faraonit; Hadixhja, e bija e Khuejlidit; Fatimeja , e bija e 

Muhamedit.” 

*- Ahmed dhe Et Termidhij kanë transmetuar nga ibn El 

Mundhir, nga ibn Habban, nga El Hakimu, nga Enesi se i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Gratë që janë lartësuar në botë, janë: Merjemja, e bija e 

Imranit; Hadixhja, e bija e Khuejlidit; Fatimeja , e bija e Muhamedit, Asija, 

gruaja e Faraonit.”  

*- Ibn Ebu Shejbet dhe Ibn Xherijri kanë përmendur hadith 

nga Fatimeja  (Allahu qoftë e kënaqur me të!), se ka thënë: “I Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

më ka thënë mua: ‘Ti do të jesh zonja e grave të banorëve të Xhenetit dhe 

jo Merjemja e virgjër.’” 

*- Ibn Asakir ka transmetuar nga ibn Abasi, se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Zonjat e grave të banorëve të Xhenetit janë: Merjemja, e bija e 

Imranit; pastaj Fatimeja, e bija e Muhamedit; pastaj Hadixhja; pastaj 

Asija, gruaja e Faraonit.” 

*- Ibn Asakiri ka transmetuar nëpërmjet Mukatil, nga 

Dahhaku, nga ibn Abasi se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Gratë më të mira 

në botë janë katër: Merjemja, e bija e Imranit; Asija, gruaja e Faraonit; 
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Hadixhja, e bija e Khuejlidit; Fatimeja, e bija e Muhamedit. Më e mira prej 

tyre në botë është Fatimeja .”1 

*- Ibn Shejbetu ka transmetuar nga Abdurahman ibn Ebu 

Lejla, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Fatimeja është zonja e grave të botës. 

Ajo vjen pas Merjemjes, të bijës së Imranit, Asijes, gruas së Faraonit; 

Hadixhes, së bijës së Khuejlidit.”2 

 

* * * 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه ُقلََّّْالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّفه ال نهاَّنهْدعََُّّتهعه بْنهاءه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ َّوه

اءهنها نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
أ نُْفسهََّّوه

ه
أ ْلََّّنهبْتهِهلََُّّْثم ََُّّكمَّْوه نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه َََِّّعه ذِب  ﴾١٦يهَّالَْكه

 
Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty 

për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’” (Sure “Ali Imran”, ajeti 61.) 

*- El Hakim ka transmetuar nga ibn Murdeuijeh, nga Ebu 

Naimi në “Ed Delail”, se Xhabiri ka thënë: “Te i  Dërguari i Allahut 

                                                            
1 Dijetari El Mutekij El Hindij ka transmetuar në librin “Kenzul Ummal”, këtë 
hadith nga i Dërguari i Allahut: “O Fatime, a nuk dëshiron të jesh zonja e grave të të 
gjithë botëve, zonja e grave të besimtarëve dhe zonja e grave të këtij umeti?!”/ “Kenzul 
Ummal”, vëll. 12, nr. 34232. 
2 Dijetari El Bahranij ka transmetuar në librin “El Burhan”, vëll. 1, f. 281, botuar 
në Kum, nga Mufadal ibn Umer: “E kam pyetur babanë tim, Abdullahun (Paqja 
qoftë mbi të!), rreth fjalës së të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) mbi Fatimen se ajo është Zonja e grave të botëve apo 
zonja e grave të gjithës botës dhe ai m’u përgjigj: “Merjemja ishte zonja e grave të 
botës së saj, ndërsa Fatimja ishte zonja e grave të gjithë botëve, nga fillimi deri në fund.” 
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(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) erdhën El 

Akibu dhe Es Sejid dhe i ftoi në Islam. Ata i thanë: E pranuan 

Islamin o Muhamed. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: ‘Gënjyet! Po të doni, unë ju tregoj shkakun që 

ju pengon të pranoni Islamin.’ 

Ata i thanë: ‘Na e trego.’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Dashuria për kryqin, pirja e alkoolit dhe ngrënia 

e mishit të derrit.’  

Xhabiri ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ftoi ata të mallkoheshin 

dhe e lanë takimin ditën tjetër.  

Të nesërmen, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i mori për dore Aliun, Fatimen, 

Hasanin dhe Husejnin dhe shkoi tek vendtakimi. I lajmëroi ata të 

dilnin, por nuk pranuan dhe nuk dolën. I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: ‘Pasha atë që 

më ka dërguar me të drejtë. Nëse ata do të ishin mallkuar, lugina para tyre 

do të mbushej me zjarr.’ 

Xhabiri ka thënë: Për ata zbriti ajeti: ‘Ejani t’i thërrasim bijtë 

tanë dhe bijtë tuaj...” 

Xhabiri tregon: ‘vetat tona dhe vetat tuaja’, përfshin të 

Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 
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familjen e tij!) dhe Ali bin Ebu Talibi; ‘bijtë tanë’, Hasanin dhe 

Husejnin; ‘gratë tona’, Fatimen.”1 

*- El Hakim ka transmetuar nga Xhabiri se tek i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

erdhi një delegacion nga banorët e Nexhranit dhe e pyetën se çfarë 

thotë feja e tij për Isain. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Është Shpirti i Zotit dhe Fjala e Tij, robi i 

Allahut dhe i Dërguari i Tij.” 

Ata e ftuan të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), që të dilnin dhe të mallkoheshin, 

sepse Isai nuk ishte i tillë.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i pyeti: “A ju gëzon kjo gjë ju?” 

‘Po’, - u përgjigjën ata. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Në rregull, meqë ju dëshironi.”  

I mblodhi fëmijët e tij, Hasanin dhe Husejnin dhe shkoi.  

                                                            
1 Unë them: Kjo ngjarje është argument për shumë gjëra. Më e rëndësishmja e 
tyre është se pjesëtarët e Ehli Bejtit janë krijesat më të mira nga të gjitha krijesat. 
Nëse do të kishte krijesa të tjera më të mira se ata në radhët e këtij umeti, do t’i 
kishte treguar Profeti. Ata janë burrat dhe gratë, të vegjlit dhe të mëdhenjtë më 
të mirë. Askush nuk është si ata. 
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Udhëheqësi i banorëve të Nexhranit u tha: “Mos e mallkoni 

këtë njeri. Betohem në Allah, nëse do ta mallkoni, do të 

shkatërrohet një prej dy grupeve.” 

Ata erdhën tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i thanë: “O babai i Kasimit, ne 

nuk dëshirojmë të mallkohemi. Ata që e kërkuan një gjë të tillë, 

ishin mendjelehtë. Ne duam të na falësh.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Ju kam falur.” 

Pastaj shtoi: “E pashë ndëshkim që po i afrohej Nexhranit.” 

*- Muslim, Tirmidhij, ibn Mundhir, El Hakim, El Bejhekij 

kanë transmetuar, se Sa'd ibn Ebu Uekas ka thënë: “Kur zbriti ky 

ajet: “Atyre që të kundërshtojnë ty për çështjen e Isait, pasi të ka 

ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i thërrasim bijtë tanë dhe bijtë 

tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të 

lutemi që mallkimi i Allahut t’i godasë gënjeshtarët!’”, i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ftoi Aliun, Fatimen dhe dy djemtë e tyre, Hasanin dhe Husejnin dhe 

tha: ‘O Zot, kjo është familja ime!’”  

*- Ibn Xherijr ka transmetuar nga Ulja ibn Ahmar El 

Jeshkurij, i cili ka thënë: Kur zbriti ajeti: “Atyre që të kundërshtojnë 

ty për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani 

t’i thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ftoi Aliun, Fatimen dhe dy 
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djemtë e tyre, Hasanin dhe Husejnin dhe thirri jehudët, që të 

mallkoheshin ndërmjet tyre.  

Një i ri nga jehudët tha: “Mjerë ju! A nuk ishin vëllezërit tuaj 

të mëparshëm, që u kthyen në majmunë dhe derra?! Mos u 

mallkoni, por largohuni!” 

*- Bejhekij ka transmetuar në “Ed Delail” nëpërmjet Selemetu 

ibn Abdu Jusha, nga babai i tij, nga gjyshi i tij, se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i dërgoi 

letër banorëve të Nexhranit, para se të zbresë “Ta Sijn” (sure 

“Nahl”): “Me Emrin e Zotit të Ibrahimit, Is’hakut dhe Jakubit. Unë ju 

ftoj në adhurimin e Allahut dhe të largoheni nga adhurimi i njerëzve. Ju 

ftoj në nënshtrimin ndaj Allahut dhe të largoheni nga nënshtrimi ndaj 

njerëzve. Nëse nuk pranoni, paguani xhizjen e, nëse nuk pranoni të 

paguani xhizjen, atëherë pritni luftë ndërmjet nesh. Selam.” 

Kur e lexoi peshkopi i tyre, pësoi një tronditje të madhe. Ai 

ia dërgoi letrën një burri nga banorët e Nexhranit, i cili quhej 

Shurhajbil ibn Uidatu dhe e pyeti se cili ishte mendimi i tij.  

Shurhajbili u përgjigj: “E dimë që Allahu i ka premtuar 

Profetit të tij, Ibrahimit dhe birit të tij, Ismailit mbi Profetësinë e 

pasardhësve të tij dhe ne e besojmë atë e ky njeri, mund të jetë ai. 

Unë nuk mund të të jap asnjë mendim mbi Profetësinë. Nëse do të 

ishte ndonjë mendim rreth ndonjë çështjeje të dynjasë, do të isha 

përpjekur për të të dhënë një të tillë.” 

 Peshkopi ua dërgoi këtë letër, për të marrë mendimin 

e tyre, njëri pas tjetrit edhe shumë banorëve të Nexhranit, por të 

gjithë dhanë të njëjtën përgjigje, si ajo e Shurhajbilit. Ranë dakord 

që të dërgonin një delegacion tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 
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bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), Shurhajbil ibn 

Uedatu, Abdullah ibn Shurhajbil dhe Xhebar ibn Fejd.  

Delegacioni shkoi tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). E pyetën dhe i pyeti për 

çështje të ndryshme, derisa e pyetën se çfarë thotë Islami për Isain, 

të birin Merjemes. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Deri më sot nuk më ka zbritur asgjë për 

të. Qëndroni këtu deri nesër, që t’ju tregoj se çfarë do të më zbritet për 

Isain, të birin e Merjemes.” 

Më pas zbriti ajeti: “Shembulli i krijimit të Isait tek Allahu 

është si shembulli i krijimit të Ademit që e krijoi prej balte...!” 

deri tek Fjala e Allahut mallkimi i Allahut të jetë mbi gënjeshtarët.  

Ata kundërshtuan, që të pranonin atë që u tregoi i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe mëngjesin e të nesërmes vendosën që të mallkoheshin. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) mori Hasanin dhe Husejnin. Pas tyre ecte Fatimeja . 

Bashkë me ta, atë ditë, ishin disa gra.  

Shurhajbili u tha shokëve të tij: “Si do të bëhet, sikur ky njeri 

të jetë vërtet Profet? Nëse ai mallkon, nuk do të mbetet prej nesh në 

faqen e dheut asnjë thua e asnjë fije floku.” 

Shokët e tij u përgjigjën: “Çfarë mendimi ke?”  

Unë mendoj, që të veprojmë me urtësi. Shoh një njeri që nuk 

flet asnjëherë kot.  
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Ata i thanë: “Vepro si ta shohësh më mirë.” 

Shurhajbili e takoi të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i tha: “Unë mendoj, që 

të mos mallkohemi, por të të ofroj diçka më të mirë se mallkimi.” 

“Çfarë është ajo”?, – i tha i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Shurhajbili i tha: “Mendohu sot në darkë dhe deri nesër në 

mëngjes: Çfarë do të gjykosh për ne, do ta pranojmë atë, vetëm të 

mos mallkohemi.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) pranoi prej tyre xhizjen, që ata të mos mallkohen.1 

 

* * * 

 

اْعتهِصُموا﴿ ََِِِّّبهبْلََِّّوه ِيًعاَّاّلل  َََّّجه له قُواَّوه ر   ﴾٦٣٣...ََّّتهفه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Të gjithë mbahuni fort për 

litarin e Allahut (Kur’anin) dhe mos u përçani!” (Sure “Ali Imran”, 

ajeti 103.) 

*- Ahmedi ka transmetuar nga Zejd ibn Thabit se i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Unë po lë në mesin tuaj dy pasues, Librin e Allahut të 

                                                            
1 E ka përzgjedhur Hasekanij në “Shauahidu Et Tenzijl”, vëll. 1, f. 120, botuar në 
Bejrut. “Menakib” i ibn Megazili, hadithi. 313; Ahmed ibn Hambel, në librin 
“Fadail Sahabeti”, Hadithi. 27. K. “Fadail Hasan dhe Husejn (Paqja qoftë mbi ta!)”. 
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Madhëruar, i cili është litari që zgjatet nga qielli në tokë dhe gjenezën, time 

Ehli Bejtin tim. Këto të dyja nuk ndahen, derisa të takohemi së bashku.”1 

*- Et Taberanij ka transmetuar nga Zejd ibn Erkam, se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Unë do të largohem prej jush dhe do t’ju lë dy 

amanete të rënda.”  

E pyetën se cilat janë ato dy amanete të rënda.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “E madhja, është Libri i Allahut, njëra anë 

e tij është në dorën e Allahut, ndërsa ana tjetër është e dorën tuaj. Kapuni 

fort pas tij dhe as nuk do të shkatërroheni dhe as do të humbisni, ndërsa e 

vogla, është gjeneza ime, familja ime. Këto të dyja nuk ndahen nga njëra-

tjetra, derisa të takoheni me mua. I jam lutur Allahut për ato, prandaj 

kujdes, mos i lini pas, se do të shkatërroheni. Mos i nënvleftësoni ato, sepse 

janë më të ditura se ju!”  

*- Ibn Sa'd, Ahmedi dhe Et Taberanij, kanë transmetuar se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “O ju njerëz, unë kam lënë në mesin tuaj, dy 

gjëra. Në qoftë se kapeni pas tyre, nuk do të humbisni asnjëherë. Njëra prej 

tyre është më e madhe se tjetra: Libri i Allahut, është litari i zgjatur nga 

                                                            
1 E them se disa që i kanë zemrat e sëmura dhe janë armiq të familjes së 
Muhamedit u përpoqën ta manipulojnë këtë hadith. Ata e ndryshuan shprehjen  
“familjen time”  me shprehjen “sunetin tim”. Kjo është e gabuar, sepse vetë 
suneti ka nevojë për shpjegime, qartësime, komente dhe komentues. Këtë nuk 
mund ta bëjë askush më mirë se Ehli Bejti, sepse ata e njohin më mirë së çfarë ka 
në shtëpi. 
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qielli në tokë dhe gjeneza ime, Ehli Bejti im. Këto nuk do të ndahen nga 

njëra-tjetra, derisa të takohemi së bashku.”1 

 

Sure “El Mâide” 

لُْتََّّاِْلهوْمهَّ...﴿ ْكمه
ه
ْمُتََّّدِينهُكمََّّْلهُكمََّّْأ تْمه

ه
أ لهيُْكمََّّْوه ِّتََّّعه رهِضيُتََّّنِْعمه مهََّّلهُكمََُّّوه ََّّدِيًناَّاْْلِْسَله

...٣﴾ 

Allahu i Madhëruar thotë: “...Sot jua përsosa fenë tuaj, e 

plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë 

feja juaj...” (Sure “El Mâide”, ajeti 3.) 

*- Ibn Merdeuijh dhe ibn Asakir kanë transmetuar me 

zinxhir të saktë, nga Ebu Said El Khuderij se ky ajet i ka zbritur të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) Ditën e Gadirit të muajit Dhul Hixhxheh, të Haxhit të 

Lamtumirës. Atë ditë, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha për Aliun: “Udhëheqësi i atij që 

jam unë, Aliu është udhëheqësi i tij.”  

                                                            
1 E ka përzgjedhur Hasekanij, librin e tij “Shauahid”, vëll. 1, f. 130 në komentin e 
këtij ajeti, nga Ali ibn Musa Err Rrida, nga prindërit e tij, nga Aliu, nga i Dërguari 
i Allahut (Paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij): “Kush dëshiron të hipë në anijen e 
shpëtimit, të kapet fort pas litarit të Zotit, le të pasojë Aliun dhe të ecë në udhëzimin e 
djemve të tij.” 
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Më pas zbriti Fjala e Allahut: “Sot jua përsosa fenë tuaj, e 

plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë 

feja juaj.”1 

* * * 

ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهُسوُلََُّّاّلل  ِينهََّّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُمونهَّيُقََِّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َّوهُهمََّّْالز 
اكُِعونهَّ  ﴾٥٥ره

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”  

(Sure “El Mâide”, ajeti 55.) 

*- El Khatijb ka transmetuar në “El Muttefik”, se ibn Abasi ka 

thënë: Aliu dha sadaka duke qenë në ruku. I Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e pyeti 

lypësin: “Kush ta dha këtë unazë?”  

Ai u përgjigj: “Ai që është në ruku.”  

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 2, f. 259. Këtë hadith e kanë transmetuar njëqind e 
dhjetë sahabë të mëdhenj. Gjithashtu, tetëdhjetë e katër transmetues tabi’inë. Atë 
e kanë transmetuar katërqind dijetarë, muhadithë, komentues të Kur’anit dhe 
historianë. Ky hadith është i rëndësishëm. Kushdo që kërkon të thellohet më 
tepër, le të kthehet tek enciklopedia “Meusuatul Gadijr”, e dijetarit El Emijni, vëll. 
1. Ai ka transmetuar nga treqind e gjashtëdhjetë dijetarë, si dhe njëzet e gjashtë 
libra nga dijetarët e Ehli Sunetit. Argumentet e hadithit janë të qarta si drita e 
diellit. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) e përzgjodhi Aliun si zëvendës të tij. Ai ka më shumë përparësi te njerëzit se 
vetë vetja e tyre, si dhe ka përparësi në udhëheqje dhe drejtim. Umeti e 
kundërshtoi Aliun, por kundërshtimi i tyre nuk do të thotë asgjë, përveçse i 
ngjason zemrat e tyre me zemrat e Beni Israilëve, kur kundërshtuan Harunin që 
e kishte caktuar Musai. 
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Allahu zbriti ajetin kur’anor: “Kujdestarët dhe mbrojtësit 

tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij...” 

*- Abdurrezak ka transmetuar nga Abdu ibn Hamijd, nga 

ibn Xherijr, nga Ebu Shejkhu, nga Ibn Merdeuijh, se ibn Abasi ka 

thënë se ky ajet: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm 

Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe 

japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”, ka zbritur për Ali 

ibn Ebu Talibin. 

*- Et Taberanij ka transmetuar në “El Esuat”, nga ibn 

Merdeuijeh, se Amar ibn Jasir ka thënë: “Një lypës iu afrua Aliut, 

kur ai ishte në ruku, duke falur namaz nafile. Aliu e hoqi unazën e 

tij dhe ia dhuroi lypësit. Të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i zbriti ajeti i mësipërm: 

‘Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i 

Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë 

në ruku (të përkulur).’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!): tha para shokëve të tij për Aliun: ‘Udhëheqësi e atij 

që jam unë, Aliu është Zotëria i tij. O Allah, duaje atë që unë desha dhe 

urreje atë që unë urreva!’” 

*- Ebu Shejkhu ka transmetuar nga ibn Merdeuijeh se Ali ibn 

Ebu Talibi ka thënë se ky ajet: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”, i 

zbriti të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) në shtëpinë e tij. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) doli nga shtëpia e 

tij dhe u fut në xhami. Njerëzit po vinin dhe po faleshin. Disa ishin 
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në këmbë, disa në ruku e disa në sexhde. Njëri pyeti një lypës që 

ishte aty, nëse i dha ndokush diçka. 

Lypësi u përgjigj, - jo, - përveç atij që është në ruku, më dha 

unazën e tij, dhe bëri me shenjë nga Ali ibn Ebu Talibi. 

*- Ibn Xherijr ka transmetuar se Muxhahid ka thënë se ky 

ajet: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i 

Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, 

duke qenë në ruku (të përkulur).”, ka zbritur për Ali ibn Ebu 

Talibin, që dha sadaka duke qenë në ruku.  

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga El Kelbij, nga Ebu 

Salihi se ibn Abasi ka thënë: “Abdullah ibn Selam, së bashku me 

disa njerëz të Ehli Kitabit, erdhi, tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), gjatë kohës së 

namazit të drekës. Ata i thanë të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) se shtëpitë e tyre 

ishin të ftohta, nuk kishte se kush t’u fliste dhe t’i këshillonte, 

përveç kësaj xhamie. Populli i tyre, kur i pa që ata kanë besuar 

Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe e kanë lënë fenë e tyre, u 

armiqësuan dhe u betuan që nuk do të përziheshin dhe nuk do t’i 

mbështesnin. Kjo ua ka bërë shumë të vështirë gjendjen, ndaj dhe 

po ua përcjellim hallin.”  

Allahu zbriti mbi të Dërguarin e Allahut këtë ajetin: 

“Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i 

Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë 

në ruku (të përkulur).” 
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U thirr ezani i namazit të drekës. I Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) pyeti: “A të dha 

ndokush ndonjë gjë?” 

“Po”, - u përgjigj lypësi. 

“Kush?”, - e pyeti i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

“Ky burrë, që është në këmbë”, - i tregoi me gisht lypësi. 

“Në çfarë gjendje ishte, kur ta dha?”, – e pyeti i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

“Ishte në ruku”, - u përgjigj lypësi. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Ai është Ali ibn Ebu Talibi.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) lartësoi Allahun dhe tha: “Kush e do Allahun, të 

Dërguarin e Tij dhe besimtarët, ta dijë se mbështetësit e Allahut janë 

fitues.”  

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Abasi: Ali ibn Ebu 

Talibi ishte duke falur namaz, në këmbë dhe pranë tij kaloi një 

lypës. Kur ai shkoi në ruku, ai i dha unazën e tij lypësit dhe zbriti 

ajeti: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i 

Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, 

duke qenë në ruku (të përkulur).” Ibn Abas ka thënë: “Ky ajet zbriti 

për ata që besuan dhe Aliu ishte i pari i tyre.”  
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*- Abdu ibn Hamijd ka transmetuar nga ibn Xherijr, nga ibn 

El Mundhir, nga Ebu Xhaferr, se, kur ai u pyet rreth këtij ajeti, se 

cilët janë ata që besuan, ai tha: “Na kanë thënë se ka zbritur për Ali 

ibn Ebu Talibin. Aliu ishte nga ata që besuan.”  

*- Ebu Naimi ka transmetuar në veprën “El Hiljetu”, se 

Abdulmelik ibn Ebu Sulejman ka thënë: “E pyeta Ebu Xhaferr 

Muhamed ibn Aliun për Fjalën e Allahut: ‘Kujdestarët dhe 

mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët 

që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të 

përkulur).’, ai më tha se shkokët e Muhamedit thonë se është Aliu. 

‘Aliu është prej tyre.’”1 

* * * 

 

 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
اَّبهل ِغََّّْالر ُسوُلََّّأ نْزِلهََّّمه

ُ
ْكهََّّأ ب ِكهََِّّمنََّّْإِِله  ﴾١١...ََّّره

Allahu i Madhëruar thotë: “O i Dërguar! Komunikoje atë 

që të është shpallur nga Zoti yt...!” (Sure “El Maide”, ajeti 67.) 

*- Ibn Ebu Hatim ka transmetuar nga ibn Merdeuijeh, nga 

ibn Asakir, se Ebu Said El Khuderij ka thënë se ajeti: “O i Dërguar! 

Komunikoje atë që të është shpallur nga Zoti yt...!”, i zbriti të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) Ditën e Gadirit, për Ali ibn Ebu Talibin. 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 2, f. 293, ajeti 55. Pa asnjë kundërshtim, ajo ka zbritur 
për Aliun, veçanërisht mirësive të tij të shumta, edhe pse u përpoqën ta 
anashkalojnë dhe t’i mohojnë si zakonisht. Askush nga shokët e Profetit 
Muhamed nuk i dha ndonjë fukarai, përveç Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Kthehu tek 
“Shauahidu Et Tenzijl”. vëll. 1, f. 161, botuar në Bejrut. 
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*- Ibn Merdeuijhi ka transmetuar nga ibn Mes'ud: “Në kohën 

e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) lexonim: ‘O i Dërguar! Komunikoje atë që të 

është shpallur nga Zoti yt...!’, se Aliu është udhëheqësi i 

besimtarëve. Në qoftë se nuk e bën këtë, atëherë nuk e ke përcjellë 

mesazhin e Tij. Allahu të ruan ty prej njerëzve.”1 

* * * 

Sure “El En‘âm” 

بْنها﴿ وههه ََُّّوه اقهََّّله ََّّإِْسحه يهْعُقوبه َّوه ََّّ ْينهاَّلُُكًّ ده َّهه نُوًحاَّ ْينهاَّوه ده بُْلََِّّمنََّّْهه َّقه ِي تِهََِّّوهِمنََّّْ اُوودهََُّّذر  َّده
انهَّ يُّوبهََّّوهُسلهيْمه

ه
أ ََّّوه ُيوُسفه ََّّوه ُموسه اُرونهََّّوه لِكهَََّّّوههه ذه كه ْزِيَّوه

رِي ا٢٢َّالُْمْحِسنِيهَََّّنه كه زه ََّّوه يهْحيه َّوه
َّ ََّّوهِعيسه اِْلِيهََِّّمنهََُّّكلَََِّّّإَوِْلهاسه  ﴾٢٥الص 

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne i dhuruam atij Is’hakun dhe 

Jakubin. Që të dy këta i udhëzuam në Rrugë të Drejtë, ashtu siç 

patëm udhëzuar më parë Nuhun. Ndër pasardhësit e tij Ne 

udhëzuam Daudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe 

Harunin. Kështu i shpërblejmë punëmirët. Edhe Zekerija, Jahjai, 

Isai, Iljazi, të gjithë, këta kanë qenë nga njerëzit e mirë.” (Sure “El 

Enam”, ajeti 84-85.) 

*- Ibn Ebu Hatim ka transmetuar nga Ebu Harb ibn Esued, i 

cili ka thënë: “Haxhxhaxhi i dërgoi lajm Jahja ibn Ja'mer që të 

shkonte te ai. Kur shkoi Jahjai, ai (Haxhxhaxhi) i tha: Më kanë 

informuar se ti pretendon që Hasani dhe Husejni janë pasardhësit 

e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 3, f. 28. Gjithashtu, e ka përzgjedhur ibn Asakirij, në 
librin “Tarijkhu Dimashk” në biografinë e Prijësit të besimtarëve, hadithi 452. 
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mbi familjen e tij!). Ku thuhet kjo në Librin e Allahut, sepse nuk e 

kam lexuar diçka të tillë.  

Jahja ibn Ja'meri i tha: “A nuk e ke lexuar ajetin në suren ‘El 

En’am’: ‘Ne i dhuruam atij Is’hakun dhe Jakubin. Që të dy këta i 

udhëzuam në Rrugë të Drejtë, ashtu siç patëm udhëzuar më parë 

Nuhun. Ndër pasardhësit e tij Ne udhëzuam Daudin, 

Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. Kështu i 

shpërblejmë punëmirët. Edhe Zekerija, Jahjai, Isai, Iljazi, të 

gjithë, këta kanë qenë nga njerëzit e mirë.’?  

‘Po’, - u përgjigj.  

Jahja bin Ja’meri i tha: ‘A nuk është Isai nga pasardhësit e 

Ibrahimit dhe ai nuk ka baba?’ 

‘Të vërtetën the’, - u përgjigj.” 

*- Ebu Esh Shejkh, El Hakim dhe Bejhekij kanë transmetuar 

nga Abdulmelik ibn Umejr se ka thënë: “Jahja ibn Ja'mer hyri tek 

Haxhxhaxhi dhe përmendi Husejnin. Haxhxhaxhi i tha: ‘Nuk ka 

qenë nga pasardhësit e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).’  

Jahja i tha: ‘Po gënjen.’ 

Haxhxhaxhi i kërkoi t’i sillte një argument. 

Jahja i lexoi Fjalën e Allahut: ‘Ne i dhuruam atij Is’hakun 

dhe Jakubin. Që të dy këta i udhëzuam në Rrugë të Drejtë, ashtu 

siç patëm udhëzuar më parë Nuhun. Ndër pasardhësit e tij Ne 

udhëzuam Daudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe 
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Harunin. Kështu i shpërblejmë punëmirët. Edhe Zekerija, Jahjai, 

Isai, Iljazi, të gjithë, këta kanë qenë nga njerëzit e mirë.’ 

Jahja i tha: ‘Allahu na ka lajmëruar se Isai është nga 

pasardhësit e Ibrahimit.’ 

Haxhxhaxhi u përgjigj: ‘Të vërtetën the.’”1 

 

* * * 

Sure “El Enfâl” 

اْعلهُموا﴿ اَّوه ن مه
ه
نِْمُتمََّّْأ ء ََِّّمنََّّْغه ْ ن َََّّشه

ه
ََِّّفهأ هََُّّّلِل  لِلر ُسولََُُِّّخُسه َِّلِيَّوه ََّّوه  ﴾٢٦...َّالُْقْربه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ta dini se çfarëdo që të fitoni si 

plaçkë lufte, një e pesta i takon Allahut, të Dërguarit dhe farefisit 

të tij...” (Sure “El Enfâl”, ajeti 41.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar se Zejd ibn Erkam ka 

thënë: “Familjes së Muhamedit, familjes së Aliut, familjes së Abasit, 

familjes së Xhaferrit dhe familjes së Ukejlit, iu dha një e pesta (el 

khumsu).”  

*- Ibn Ebu Shejbetu ka transmetuar se Muxhahidi ka thënë: 

“Familjes së Muhamedit nuk i lejohej sadakaja dhe atyre iu dha e 

pesta e të pestës.”2 

* * * 

 

                                                            
1 Kthehu te tefsiri “El Burhan” i Sejid Hashim El Bahranij, vëll. 1, f. 538, botuar në 
Kum. 
2 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 3, f. 185. 
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ِيَُّهوهَََّّّ...﴿ كهََّّاَّل  ي ده
ه
ََِّّأ بِالُْمْؤِمنِيهََّّبِنهّْصِه  ﴾١٤وه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai të ka forcuar me ndihmën e 

Tij dhe me besimtarët...” (Sure “El Enfâl”, ajeti 62.) 

*- Ibn Asakir ka transmetuar se Ebu Hurejre ka thënë: “Është 

e shkruar në Arshin e Allahut: ‘Nuk ka Zot tjetër përveç meje, 

Muhamedi është robi dhe i Dërguari Im. E kam mbështetur me 

Aliun.’ Këtë e ka treguar në fjalën e tij: “Ai të ka forcuar me 

ndihmën e Tij dhe me besimtarët...”1 

 

* * * 

 

ِينهََّّإِن َّ﴿ ُنواَّاَّل  ُرواَّآمه اجه دََُّّوههه اهه الِِهمََّّْواوهجه ْموه
ه
نُْفِسِهمََّّْبِأ

ه
أ بِيلََِِّّفََّّوه ََِّّسه ِينهََّّاّلل  اَّل  ْواَّوه ََُّّآوه نهّصه َّواوه

ولهئِكهَّ
ُ
ْوِِلهاءََُّّبهْعُضُهمََّّْأ

ه
ََّّأ  ﴾١٤...ََّّبهْعض 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që besojnë, mërgojnë e 

luftojnë për çështjen e Allahut dhe ata që u japin strehim atyre e 

i ndihmojnë, pa dyshim, janë besimtarë të vërtetë; për ta ka falje 

dhe shpërblim bujar...” Sure “El Enfâl”, ajeti 72.) 

*- Ibn Merdeujeh ka transmetuar se ibn Abasi ka thënë: “I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) vëllazëroi ndërmjet myslimanëve muhaxhirëve dhe 

ensarëve. Vëllazëroi ndërmjet Hamza ibn Abdumutalib dhe Zejd 

ibn Harith, ndërmjet Umer ibn Khatabit dhe Muadh ibn Afrau, 

ndërmjet Zubejr ibn Avvamit dhe Abdullah ibn Mes'udit, ndërmjet 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 3, f. 199. 
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Ebu Bekrit dhe Talha ibn Abdullah, ndërmjet Abdurrahman ibn 

Auf dhe Sa'd ibn Rebiu'. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) u tha gjithë shokëve të tij: 

“Bëhuni vëllezër! Ky është vëllai im, Ali ibn Ebu Talibi. Myslimanët 

vepruan kështu dhe zbriti ky ajet kur'anor në suren ‘El Enfal’.”1 

* * * 

Sure “Et Teube”  

اءهة َّ﴿ ََِِّّمنهََّّبهره رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ِينهََّّإِله ْدُتمََّّْاَّل  هه  ﴾٦الُْمْْشِكِيهََِّّمنهَََّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij janë 

larg idhujtarëve (për shkak të idhujtarisë dhe shkeljes së 

marrëveshjes nga ana e idhujtarëve), me të cilët ju bëtë 

marrëveshje.” (Sure “Et Teube”, ajeti 1.) 

*- Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel në “Zeuaidul Musned” 

dhe Ebu Shejkh El Merduijeh, kanë transmetuar se Ali ibn Ebu 

Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “Kur të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

zbritën dhjetë ajete nga surja ‘Et Teube’, ai thirri Ebu Bekrin dhe e 

urdhëroi që këto ajete të shkonte t’ua lexonte banorëve të Mekës. 

Më vonë më thirri mua dhe më tha: ‘Nisu dhe takoje Ebu Bekrin 

kudo që ta gjesh dhe merre prej tij letrën.’ 

E mora prej tij letrën, ndërsa Ebu Bekri u kthye tek i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 3, f. 205. 
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E pyeti: ‘O i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), a të ka zbritur diçka?’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Jo, por erdhi Xhibrili dhe më tha se nuk 

mund të përcjellë askush tjetër përveç meje ose ndonjë burrë prej familjes 

sime.’”  

 

*- Ebu Shejbetu, Ahmed Et Tirmidhij, Hasenetu, Ebu Shejkh 

dhe ibn Merdeuijeh, kanë transmetuar nga Enesi se ka thënë: “I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) thirri Ebu Bekrin dhe e urdhëroi që të shkonte t’ua 

lexonte banorëve të Mekës suren ‘Et Teube’.  

Më vonë e thirri dhe i tha: ‘Nuk mund të përcjellë vetëm se një 

burrë nga familja ime.’ 

Thirri Aliun dhe e dërgoi në vend të tij.” 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Sa'd ibn Ebu Uekasi se 

i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) thirri Ebu Bekrin dhe e urdhëroi që të shkonte t’ua 

lexonte banorëve të Mekës suren “Et Teube”. Më vonë thirri Aliun 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe e dërgoi pas tij. E takoi atë dhe e 

mori prej tij letrën. Ebu Bekri u prek nga ky veprim.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: “O Ebu Bekër, vetëm unë, ose një burrë nga 

familja ime, mund të përcjellë.”  
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*- Ibn Habban dhe ibn Merdeuijeh, kanë transmetuar nga 

Said El Khuderij se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) thirri Ebu Bekrin dhe e 

urdhëroi, që të shkonte t’ua lexonte banorëve të Mekës suren ‘Et 

Teube’.  

Pasi iku, ai thirri Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe i tha: 

‘O Ali, vetëm unë, ose ti, mund të përcjellim.’ 

I dha devenë e tij dhe shkoi e arriti Ebu Bekrin. Aliu e mori 

prej tij suren ‘Et Teube’. Ebu Bekri u kthye i frikësuar, se mos kishte 

zbritur diçka, shkoi te i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i tha: ‘Si është çështja ime?’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘Vetëm unë, ose një burrë nga familja ime mund 

të përcjellin.’”1 

 

* * * 

لُْتمَّْ﴿ عه جه
ه
ايهةهََّّأ ارهةهََّّاْْلهاج ََِِّّسقه ْسِجدََِّّوهِعمه امََِّّالْمه نََّّْاْْلهره مه نهََّّكه ََِّّآمه اِْلهوْمََِّّبِاّلل  دهََّّاْْلِخرََِّّوه اهه َِّفََّّوهجه

بِيلَِّ ََِّّسه  ﴾٦١...ََّّاّلل 

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet mendoni se ai që u jep 

ujë haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë është njësoj 

me atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që lufton në 

Rrugën e Allahut...?!” (Sure “Et Teube”, ajeti 19.) 

                                                            
1 Kjo është në vetevete një kundërshti për Ebu Bekrin, i cili nuk mund të ishte 
përfaqësue i Profetit në këtë çështje. Atëherë, si është e mundur që ai ta 
konsiderojë veten e tij khalif i të Dërguarit të Allahut, pa asnjë argument apo 
shkresë, ndërkohë që në mesin e këtij umeti ishte Aliu (Paqja qoftë mbi të!)?! 
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*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Ibn Abasi, se ajeti: 

“Vërtet mendoni se ai që u jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban 

Xhaminë e Shenjtë...”, ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) 

*- Ibn Xherijr ka transmetuar se Muhamed Ka'b El Ardhi ka 

thënë: “Një herë po mburreshin ndërmjet tyre Talha ibn Shejbetu, 

Abas ibn Abdu Mutalib dhe Ali ibn Ebu Talibi. 

I pari foli Talha: ‘Unë jam i zoti i Qabes, sepse kam çelësat e 

Qabes.’ 

Abasi tha: ‘Unë u jap ujë Haxhinjve dhe ua shuaj etjen atyre.’ 

Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tha: ‘Nuk e di 

se çfarë po flisni! Unë jam falur drejt kibles para njerëzve. Gjithashtu, unë 

luftoj në Rrugën e Allahut.’ Allahu zbriti ajetin: ‘Vërtet mendoni se 

ai që u jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë 

është njësoj me atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe 

që lufton në Rrugën e Allahut?!’” 

*- Ebu Naim ka transmetuar në veprën “Fadailui Sahabeti” 

dhe ibn Asakir se Enesi ka thënë: “Ishin mbledhur së bashku Abasi 

dhe Shejbetu, i cili kishte çelësat e Qabes dhe po krenoheshin.  

Abasi foli: ‘Unë jam më i nderuar se ty, unë jam xhaxhai i të 

Dërguarit të Allahut, kam qenë i porositur nga babai i tij (Profetit) 

që të kujdesem për të dhe u jap ujë Haxhinjve dhe u shuaj etjen.’  

Shejbetu tha: ‘Unë jam më i nderuar se ty. Mua më është 

besuar kujdesi ndaj shtëpisë së Allahut dhe kasafortës së saj. Ty nuk 

të ka besuar, si më ka besuar mua.’ 
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Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) erdhi afër tyre dhe ata i 

treguan se për çfarë po bisedonin. Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!)  

i tha: ‘Unë jam më i nderuar se ju të dy. Unë jam i pari që kam besuar dhe 

kam emigruar.’  

Të tre shkuan tek i Dërguari i Allahut dhe i treguan për çfarë 

biseduan. Ai nuk u përgjigj dhe ata u larguan. Pas disa ditësh, të 

Dërguarit të Allahut i zbriti Shpallja hyjnore dhe ai i thirri të tre dhe 

u lexoi Fjalën e Allahut: “Vërtet mendoni se ai që u jep ujë 

haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë është njësoj me 

atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që lufton në 

Rrugën e Allahut?!” 

 

* * * 

 

نََّّْرهُضوا﴿
ه
عهََّّيهُكونُواَّبِأ  ﴾٢١...َّاْْلهوهالِِفََّّمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Kënaqen të jenë me ata që nuk 

shkojnë...” (Sure “Et Teube”, ajeti 87.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Sa'd ibn Ebu Uekasi se 

ka thënë: “Ali ibn Ebu Talibi e shoqëroi të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), derisa 

shkoi në vendin e quajtur Thenietu Ueda. I Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte 

drejtuar për në Tebuk, ndërsa Aliu qante dhe thoshte: ‘Më la pas, me 

ata që nuk shkojnë.’ 
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘A nuk dëshiron të jesh tek unë në pozitën që 

kishte Haruni tek Musai, përveç Profetësisë?’”1 

* * * 

 

ابُِقونهَّ﴿ الس  لُونهََّّوه و 
ه
اِجرِينهََِّّمنهََّّاْْل ارََِّّالُْمهه نْصه

ه
اْْل ِينهََّّوه اَّل  بهُعوُهمََّّْوه ان ََّّات   ﴾٣٦٣...َّبِإِْحسه

Allahu i Madhëruar thotë: “Sa u përket besimtarëve të 

parë, prej muhaxhirëve dhe ensarëve dhe të gjithë atyre që i 

pasuan me vendosmëri e përkushtim në besim....”(Sure “Et 

Teube”, ajeti 100.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Abasi se ka thënë: 

“Të parët prej muhaxhirëve janë: Aliu, Selmani dhe Ammar ibn 

Jasir.”  

 

* * * 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  هََّّات ُقواَّآمه ُكونُواَّاّلل  عهََّّوه ادِقِيهََّّمه  ﴾٦٦١الص 

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar! 

Frikësojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të vërtetë...” (Sure 

“Et Teube”, ajeti 119.) 

*- Ibn Merdeuijhi ka transmetuar nga ibn Abasi, se ka thënë: 

Ajeti: “O ju që keni besuar! Frikësojuni Allahut dhe bëhuni me 

ata që janë të vërtetë...”, do të thotë jini meAli ibn Ebu Talibin. 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 3, f. 266. 
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*- Ibn Asakir ka transmetuar nga Ebu Xhaferri, se ky ajet: “O 

ju që keni besuar! Frikësojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë 

të vërtetë...”, do të thotë jini Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!).1 

* * * 

﴿...ََّّ ََّّيُِصيُبُهمََّّْله
 
أ مه ََّّظه له ََّّوه ب  ََّّنهصه له ة ََّّوه صه ْمه بِيلََِِّّفََُّّمه ََِّّسه ََّّاّلل  له ُئونهََّّوه طه وِْطًئاَّيه َّيُظَّيهغََِّّمه

ارهَّ  ﴾٦٤٣...َّالُْكف 

Allahu i Madhëruar thotë: “...sa herë që t’i godasë etja, 

lodhja e uria dhe sa herë që të shkelin në ndonjë vend ku do t’i 

zemërojnë mohuesit...” (Sure “Et Teube”, ajeti 120.) 

*- El Hakimu dhe ibn Merdeuijeh, kanë transmetuar nga Ali 

ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: “I Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

u nis për në luftë dhe më la si zëvendës në Medine. Unë i thashë, të 

mos më linte në Medine, por ta shoqëroja atë. Pastaj çfarë do të 

thonë kurejshët? A nuk do të thonë se sa shpejt e la pasues djalin e 

xhaxhait të tij dhe e uli në vendin e tij? Ndërsa unë kërkoj të arrij 

kënaqësinë e Allahut, sepse unë e kam dëgjuar Allahun të thotë: 

                                                            
1 Kjo është një dëshmi madhështore nga Allahu i Madhëruar, i Cili është më i 
Vërteti i të vërtetëve, për Aliun (Paqja qoftë mbi të!) se ai është nga të vërtetët dhe 
i pamëkatë. Nëse buron ndonjë gënjeshtër nga Aliu, ajo bie në kundërshtim me 
atë që na lajmëron Kur’ani. Duke qenë se Allahu i Lartësuar është më i Vërteti 
në tregimet e Tij, atëherë edhe Aliu është i vërteti dhe zotëria i të vërtetëve, pas 
të Dërguarit të Allahut. Çdo gjë që thotë Aliu, duhet të dëgjohet dhe të 
pranohet. Ai ka thënë se është më merituesi për khalifatin dhe se ka tekst të 
posaçëm për këtë i ardhur nga i Dërguari i Allahut, e kjo duhet besuar, sepse ai 
(Aliu) është i vërtetë në thënie me dëshmi edhe të Kur'anit. 
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‘...dhe sa herë që të shkelin në ndonjë vend ku do t’i zemërojnë 

mohuesit...’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Për sa i përket fjalës tënde, se sa shpejt lashë 

pasues djalin e xhaxhait dhe e ula në vendin tim, ata kanë thënë se unë jam 

magjistar, fallxhor dhe gënjeshtar. Ti tek unë ke shembullin më të mirë. A 

nuk dëshiron të jesh tek unë në pozitën që kishte Haruni tek Musai, përveç 

se pas meje nuk ka Profet tjetër.’” 

* * * 

 

Sure “Jûnus” 

ْضلََِّّقُلَّْ﴿ ََِّّبِفه بِرهْْحهتِهََِّّاّلل   ﴾٥٢...َّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Me dhuntinë e Allahut 

dhe mëshirën e Tij...’” (Sure “Jûnus”, ajeti 58.) 

*- El Khatijb dhe ibn Asakir kanë transmetuar nga ibn Abasi 

se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ka thënë se fraza: “dhe mëshirën e Tij...”, është për 

Ali ibn Ebu Talibin. 

* * * 
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Sure “Hûd” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ َََّّكه ه ب ِهََِِّّمنََّّْبهي ِنهة َََّّعه  ﴾٦١...َّره

Allahu i Madhëruar thotë: “A janë (të barabartë me 

jobesimtarët), ata, që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, 

që ndiqet nga një dëshmitar prej Tij (Kur’ani).” (Sure “Hûd”, ajeti 

17.) 

*- Ibn Ebu Hatim, ibn Merdeuijeh dhe Ebu Naijm kanë 

transmetuar në “El Marife”, nga Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi 

të!) se ka thënë: “Nuk ka burrë nga kurejshët që të mos ketë zbritur diçka 

nga  Kur’ani.” 

Një burrë prej të pranishmëve e pyeti: “Për ty, cili ajet ka 

zbritur?”  

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) u përgjigj: “A nuk e lexon 

suren ‘Hud’: ‘A janë (të barabartë me jobesimtarët), ata, që 

mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, që ndiqet nga një 

dëshmitar prej Tij (Kur’ani).’, i Dërguari i Allahut është i mbështetur 

në provë të qartë nga Zoti i tij, ndërsa unë jam dëshmitar prej tij.” 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar në një formë tjetër nga 

Aliu se ka thënë: “I Dërguari i Allahut, ka thënë se ajeti: ‘A janë (të 

barabartë me jobesimtarët), ata, që mbështeten në provë të qartë 

nga Zoti i tyre, që ndiqet nga një dëshmitar prej Tij (Kur’ani).’, ai 

(dëshmitari) është Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!).” 

* * * 
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Sure “Err Rra‘d” 

ِيل ََّّ...﴿ َنه رْيََُِّّصنْوهان ََّّوه  ﴾٢...َِّصنْوهان ََّّوهغه

Allahu i Madhëruar ka thënë: “...ka ara dhe palma me një 

pip ose shumë pipa...”(Sure “Err Rra'd”, ajeti 4.) 

*- El Hakim ka transmetuar dhe e ka vërtetuar ibn 

Merdeuijhi se Xhabiri ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

t’i thotë Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të!): ‘Njerëzit janë nga pemë të 

ndryshme, kurse unë dhe ti jemi nga e njëjta pemë.’  

Më pas, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexoi ajetin: ‘...ka ara dhe palma me një 

pip ose shumë pipa...’”1 

 

* * * 

اََّّ...﴿ ََّّإِن مه نْته
ه
لُِك َََُِّّّمنِْذر ََّّأ اد ََّّقهْوم ََّّوه  ﴾١هه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Në të vërtetë, ti je vetëm 

paralajmërues. E, për, çdo popull ka udhërrëfyes.” (Sure “Err 

Rra'd”, ajeti 7.) 

*- Ibn Xherijr, ibn Merdeuijeh, Ebu Naim ka transmetuar në 

“El Marifetu”, dhe Dejlijmij, Ibn Asakir dhe ibn En Nexhxhar kanë 

transmetuar se: “Kur zbriti ajeti kur’anor: ‘Në të vërtetë, ti je vetëm 

paralajmërues. E, për, çdo popull ka udhërrëfyes.’, i Dërguari i 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 44. 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 362 - 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e 

vendosi dorën në gjoksin e tij dhe tha: ‘Unë jam paralajmërues.’ E 

vendosi dorën e tij në shpatullën e Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) dhe tha: ‘Ti je udhërrëfyes o Ali! Me ty do të udhëzohen të udhëzuarit 

pas meje.’” 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Ebu Berzetu El Eslemij 

se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut, pasi vendosi dorën në 

gjoksin e tij, të thotë: “Ti je paralajmërues.” Më pas, e vendosi dorën 

në gjoksin e Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe tha: “Çdo popull 

ka udhërrëfyesin e tij.” 

*- Ibn Merdeuijeh dhe Ed Dijau kanë transmetuar në 

“Mukhtaratu”, nga ibn Abasi, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Unë jam 

paralajmërues dhe Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!)  është 

udhërrëfyes.” 

*- Abdullah ibn Ahmed ka transmetuar në “Zeuaidul 

Musned”, nga ibn Ebu Hatim, nga Et Tabaranij në “El Eusatu”, nga 

El Hakimu në “Sahihin” e tij, nga ibn Merdeuijeh, nga ibn Asakir, 

nga Ali ibn Ebu Talibi (Allahu qoftë i kënaqur me të!), se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

për Fjalën e Allahut: “Në të vërtetë, ti je vetëm paralajmërues. E, 

për, çdo popull ka udhërrëfyes.”, ka thënë: “Unë jam paralajmërues, 

ndërsa Aliu është udhërrëfyes.”1 

 

* * * 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 45. 
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Sure “El Isrâ” 

انهَّ﴿ ِيَُّسبْحه ىَّاَّل  ِْسه
ه
ََِّّأ بِْده ًَْلََّّبِعه ْسِجدََِِّّمنهََِّّله امََِّّالْمه  ﴾٦...َّاْْلهره

Allahu i Madhëruar thotë: “I lavdëruar qoftë Ai që e mbarti 

robin e Tij (Muhamedin) natën nga Xhamia e Shenjtë (në 

Mekë)...” (Sure “El Isrâ”, ajeti 1.) 

*- Et Tabaranij ka transmetuar nga Aishja, se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Natën e Isras, kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) u ngjit në qiell, tha: ‘Më 

futën në Xhenet dhe qëndrova para një peme nga pemët e Xhenetit. Ajo 

ishte më e bukura. Nuk pashë asnjë më të bukur se ajo. Gjethet i kishte 

shumë të bardha dhe frutat shumë të shijshme. Hëngra një fryt nga frutat 

e saj dhe ajo u bë pikë uji në palcën time. Kur zbrita në tokë, Hadixhja nga 

ajo pikë uji mbeti shtatzënë me Fatimen (Allahu qoftë i kënaqur me të!). 

Kur unë përmallohem për aromën e Xhenetit, nuhas aromën e Fatimes.’”1 

*- El Hakimu ka transmetuar nga Sa'd ibn Ebu Uekas, se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Më erdhi Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) natën e 

Isras dhe më solli një ftua, të cilën e hëngra. Mbeti shtatzënë Hadixhja me 

Fatimen. Kur përmallohesha për aromën e Xhenetit, i merrja erë qafës së 

Fatimes.”2 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 153. I Dërguari i Allahut ka thënë: “Bija ime, 
Fatimja është hyri njerëzore. Allahu i Madhëruar ia vendosi emrin Fatime, sepse Allahu 
i Madhëruar e ruajti atë dhe të dashurit e saj nga zjarri.”. “Kenzul Ummal”, vëll. 12, 
Nr. 3422. 
2 I njëjti burim. 
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*- Ibn Udej dhe ibn Asakir kanë transmetuar nga Enesi, se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Natën e Miraxhit kam parë të shkruar në 

këmbën e Arshit: ‘Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i 

Dërguari i Tij, i mbështetur nga Aliu.’”1 

* * * 

 

 

آتَِّ﴿ ََّّذهاَّوه هََُّّالُْقْربه ق  الِْمْسِكيهََّّحه اْبنهََّّوه بِيلََِّّوه  ﴾٤١...َّالس 

Allahu i Madhëruar thotë: “Jepuni të afërmve, të varfrit dhe 

udhëtarit të drejtën e tyre.” (Sure “El Isrâ”, ajeti 26.) 

*- El Bezzaz, Ebu Ja'la, ibn Ebu Hatim, ibn Merdeuijeh, kanë 

transmetuar nga Ebu Said El Khuderij, i cili ka thënë: “Kur zbriti 

ajeti kur’anor: “Jepuni të afërmve, të varfrit dhe udhëtarit të 

drejtën e tyre.”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) thirri Fatimen dhe i dha Fedekun.”2 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 153. 
2 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 177. Them se Sujuti dhe të tjerë kanë përcjellë se 
Fedeku ka qenë nga pasuritë e veçanta të të Dërguarit të Allahut. Ajo ka qenë 
nga tokat që nuk është hapur me dhunë, por me paqe. Kjo ka qenë pronë e të 
Dërguarit të Allahut dhe ai ia dhuroi bijës së tij, Fatimes. Ajo e përdori gjatë jetës 
së saj dhe i dha sadaka të ardhurat e saj. Pas vdekjes së Profetit ia rrëmbeu Ebu 
Bekri, me pretendimin se ajo është e drejtë e myslimanëve, sepse Profetët nuk 
trashëgojnë. Vendimi i tij se Profetët nuk trashëgojnë, bie në kundërshtim me 
Kur’anin Fisnik, i cili thotë se Sulejmani e trashëgoi Daudin. Përse ia mori 
Fedekun Fatimesë dhe nuk i mori shtëpitë e Profetit dhe t'i jepte ato sadeka ashtu 
siç veproi me Fedekun e Fatimesë?! E përse kjo dyfytyrësi në veprime?! E përse 
kjo kundërshti në gjykim o Ebu Bekër?! 
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*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Abasi se ka thënë: 

“Kur zbriti ajeti kur’anor: ‘Jepuni të afërmve, të varfrit dhe 

udhëtarit të drejtën e tyre.’, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ndau Fatimesë Fedekun.”1 

* * * 

 

Sure “Merjem” 

م َّ﴿ َله لهيْهََِّّوهسه يهوْمهََُّّودِلهََّّيهوْمهََّّعه ُموُتََّّوه يهوْمهََّّيه ُثََّّوه يًّاَُّيبْعه  ﴾٦٥حه

Allahu i Madhëruar thotë: “Paqja qoftë mbi atë ditën kur 

ka lindur, ditën kur të vdesë dhe në ditën kur do të ringjallet.” 

(Sure “Merjem”, ajeti 15.) 

*- Ahmedi, Ebu Ja'la, ibn Habban, El Hakim, Ed Dijau, kanë 

transmetuar nga Ebu Saidi, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Hasani dhe 

Husejni janë prijësit e të rinjve të banorëve të Xhenetit, përveç dy djemve 

të tezeve, Isa ibn Merjem dhe Jahja ibn Zekerija.”2 

*- Ibn Asakir ka transmetuar se Kurretu ka thënë: “Qielli nuk 

ka qarë vetëm se për Jahja ibn Zekerija dhe Husejn ibn Ali. Qielli 

qau aq shumë, sa u kuq nga të qarët e tij.”3 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 262. 
2 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 264. 
3 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 287. 
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* * * 

ِينهََّّإِن َّ﴿ ُنواَّاَّل  ِملُواَّآمه اِْلهاتََِّّوهعه ُلََّّالص  يهْجعه هُهمََُّّسه اَّالر ْْحهنََُّّل  ﴾١١ُودًّ

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Në të vërtetë, atyre që 

besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i Gjithëmëshirshmi do t’u 

dhurojë dashuri.” (Sure “Merjem”, ajeti 96.) 

*- Ibn Merdeuijeh dhe Ed Dejlijmij kanë transmetuar, nga 

Berrau, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Ali ibn Ebu Talibit: “O Ali, thuaj: ‘O 

Allah, ma mundëso ta ruaj besën dhe më bë të dashur në zemrat e 

besimtarëve!’”  

Allahu i Madhëruar zbriti ajetin kur’anor: “Në të vërtetë, 

atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i Gjithëmëshirshmi do 

t’u dhurojë dashuri.” 

Sujuti ka thënë : “Ky ajet zbriti për Ali bin Ebu Talibin.”1 

*- Et Tabaranij dhe ibn Merdeuijeh, kanë transmetuar nga 

ibn Abasi se ka thënë: Ajeti: “Në të vërtetë, atyre që besojnë dhe 

bëjnë vepra të mira, i Gjithëmëshirshmi do t’u dhurojë dashuri.”, 

ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Ai 

është i dashur në zemrat e besimtarëve.2 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 287. 
2 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 295. I bashkëngjitet fjala e Profetit Muhamed: “Ti 
tek unë je në pozitën e Harunit tek Musai, vetëm se pas meje nuk do të ketë Profet tjetër.” 
Këto janë argumente të qarta se Aliu është Khalifi, trashëgimtari, ministri dhe 
pasuesi i Profetit Muhamed, pas vdekjes së tij. Kushdo që ia mori dhe e largoi 
nga kjo pozitë, është zaptues dhe dhunues ndaj tij. Për hollësi të mëtejshme, 
kthehu te libri “Akdu Themijn” i Imam Sheukanit. 
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* * * 

 

 

Sure “Tâ Hâ” 

ََِّّقهالهَّ﴿ حََّّْرهب  ْدرِيَِّلََّّاَْشه ٤٥ََّّْصه ِ هْس  ي ْمِريَِّلََّّوه
ه
اْحلُل٤١ََّّْأ ةًََّّوه اِنََِّّمنََُّّْعْقده ُهوا٤١َّلِسه ْفقه ٤٢َّقهْوِلََّّيه

ْلَّ اْجعه زِيًراَِّلََّّوه ْهِلََِّّمنََّّْوه
ه
 ﴾٤١أ

Allahu i Madhëruar thotë: “Tha: ‘O Zoti im, zgjeroma 

kraharorin tim, lehtësoma punën time, dhe zgjidhma nyjën e 

gjuhës sime, që ata të kuptojnë fjalën time! Më jep një ndihmës 

nga familja ime.” (Sure “Tâ Hâ”, ajetet 25-29.) 

*- Es Selefij ka transmetuar në “Et Tujurijat” nga Ebu Xhaferr 

Muhamed ibn Ali se ka thënë: “Kur zbriti ajeti kur’anor: “Tha: ‘O 

Zoti im, zgjeroma kraharorin tim, lehtësoma punën time, dhe 

zgjidhma nyjën e gjuhës sime, që ata të kuptojnë fjalën time! Më 

jep një ndihmës nga familja ime.’”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte në mal dhe e 

luti Zotin e tij me lutjen: ‘O Allah, me jep për ndihmës vëllain tim, 

Aliun.’ Allahu ia plotësoi këtë lutje.”1 

 

* * * 

 

 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 349. 
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Sure “El Haxhxh” 

هََّّإِن َّ﴿ ِينهََّّيُْدِخُلََّّاّلل  ُنواَّاَّل  ِملُواَّآمه اِْلهاتََِّّوهعه ََّّالص  ن ات  ِْريَّجه اَِّمنَََّّْته ْتِهه ارَََُّّته نْهه
ه
 ﴾٤٣...َّاْْل

Allahu i Madhëruar thotë: “S’ka dyshim se ata që besojnë 

dhe bëjnë vepra të mira, Allahu i fut në kopshte, nëpër të cilat 

rrjedhin lumenj...” (Sure “El Haxhxh”, ajeti 23.) 

*- Abd ibn Hamijd ka transmetuar nga Lahik ibn Hamijd se 

ka thënë: Ajeti: “S’ka dyshim se ata që besojnë dhe bëjnë vepra të 

mira, Allahu i fut në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj...” e 

deri te ajeti: “Ata qenë udhëzuar drejt fjalës së mirë dhe në 

Rrugën e Atij që është i Denjë për t’u lavdëruar.”, kanë zbritur për 

Ali ibn Ebu Talibin, Hamzain dhe Ubejdtu ibn El Harith.1 

 

* * * 

 

﴿َُّ ِفََّّاّلل  ةََِِّّمنهََّّيهْصطه ئِكه َله  ﴾١٥...ََّّانل اِسََّّوهِمنهََّّرُُسًَلََّّالْمه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu zgjedh të Dërguar nga 

engjëjt dhe njerëzit...” (Sure “El Haxhxh”, ajeti 75.) 

*- El Bagauij në “Muaxhemin” e tij, El Barudij, ibn Kaniu, Et 

Taberanij dhe ibn Asakir, kanë transmetuar nga Zejd ibn Ebu Eufa 

se ka thënë: “Hyra tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) në xhaminë në Medine. Ai tha: ‘Ku 

është filani, i biri filanit?’  

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 4, f. 371. 
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Vazhdoi të fliste kështu, derisa u mblodhën të gjithë tek ai 

dhe tha: ‘Unë do t’ju tregoj ju, prandaj mbajeni mend dhe përhapeni atë 

tek të tjerët pas jush. Allahu ka përzgjedhur nga krijesat e Tij.’  

Më pas lexoi Fjalën e Allahut: “Allahu zgjedh të Dërguar 

nga engjëjt dhe njerëzit.”, ‘krijesa që do t’i fusë në Xhenet. Unë po 

përzgjedh ndërmjet jush, atë që doni të zgjidhni, do t’ju vëllazëroj 

ndërmjet jush, ashtu sikur ka vëllazëruar Allahu ndërmjet engjëjve.’  

Më pas thirri Sa'd ibn Ebu Uekas dhe Amar ibn Jasir. I 

vëllazëroi të dy dhe tha: ‘O Amar, do të të vrasë grupi zullumqar.’ 

Pastaj thirri Ebu Dardanë dhe Selman El Farisij. I vëllazëroi 

ndërmjet tyre dhe tha: ‘O Selman, ti je nga Ehli Bejti.’  

Pas kësaj hodhi një vështrim në fytyrat e shokëve të tij dhe 

tha: ‘Përgëzohuni dhe qetësohuni.’ 

Aliu i tha: ‘O i Dërguari i Allahut, më iku shpirti dhe m’u këput 

trupi, kur të pashë ty që po veproje me shokët e tu ashtu dhe më le mua. 

Nëse është si përçmim për mua, dije se ke gjithë respektin tim.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘Pasha atë që më ka dërguar mua me të drejtë, ty 

të vonova për në fund për veten time. Ti tek unë je në pozitën e Harunit 

tek Musai, je trashëgimtari im.’ 

Aliu i tha: ‘O i Dërguari i Allahut, çfarë do të trashëgoj prej teje?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘Atë që kanë trashëguar të Dërguarit para teje, 

Librin e Allahut dhe Sunetin e të Dërguarit të tyre. Ti do të jesh me mua 
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në kështjellën time, në Xhenet, me bijën time, Fatimen. Ti je vëllai dhe 

shoku im.’ 

Pastaj i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) lexoi ajetin e  Kur’anit: 

انًاَّ...﴿ ََّّإِْخوه ه ر َََّّعه ابِلِيهََُِّّسُ  ﴾٢١ُمتهقه

‘...Ata do të rrinë ulur si vëllezër përballë njëri-tjetrit në 

divane.’”1 (Sure “El Hixhr”, ajeti 47.) 

* * * 

 

Sure “En Nûr” 

ََِّّفَّ﴿ ذِنهََُّّبُيوت 
ه
ََُّّأ نََّّْاّلل 

ه
عهََّّأ رهََّّتُْرفه ُيْذكه اَّوه  ﴾٣١...َّاْسُمهََُّّفِيهه

Allahu i Madhëruar thotë: “Në xhamitë, që Allahu ka 

urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty Emri i Tij....” (Sure “En 

Nur”, ajeti 36.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Enes ibn Malik dhe 

Burejdetu se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

                                                            
1 Është për t’u habitur, kur shohim se vetë Ebu Bekri urdhëroi për të bastisur 
shtëpinë e Aliut dhe të Fatimes dhe djegien e derës së tyre, për të marrë besën 
prej Aliut. Ata arritën deri aty, sa e bllokuan Fatimen ndërmjet derës dhe murit. 
Me vonë shohim se Ebu Bekri u pendua për urdhrin e dhënë prej tij dhe thotë: 
“Ah, sikur të mos e kisha sulmuar derën e Fatimes dhe të mos i shpallja luftë 
Aliut!” Çfarë doli nga ky pendim, kur Fatimja vdiq e hidhëruar prej tij?! Kthehu 
tek burimet: “El Imametu ue Es Sijasetu”, f. 18; “Tarijkhu Jakubi”, vëll. 2, f. 137; 
“Tarijkh Et Tabarij”, vëll. 3, f. 43, ngjarjet e vitit 13 hixhri; “El Akdul Ferijd”, vëll. 4, 
f. 268, edhe dhjetëra të tjera. 
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Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexoi ajetin: ‘Në xhamitë, 

që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty Emri i Tij...’  

Një burrë e pyeti: ‘Cilat janë ato shtëpi, o i Dërguari i 

Allahut?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Ato janë shtëpitë e Profetëve.’ 

Ebu Bekri e pyeti: ‘A është kjo shtëpi, prej atyre shtëpive, o i 

Dërguari i Allahut?, – duke bërë me shenjë nga shtëpia e Aliut dhe 

e Fatimes. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Po, kjo është nga më të mirat.’”1 

* * * 

 

 

Sure “Es Sexhde” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ نََُّّْمْؤِمًناََّكه مه نهََّّكه َََّّّفهاِسًقاََّكه هْستهُوونهََّّله  ﴾٦٢ي

Allahu i Madhëruar thotë: “Vallë! A është besimtari njësoj 

si keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë.” (Sure “Sexhde”, ajeti 

18.) 

*- Ebu El Ferexh El Asbahani në librin e tij “El Eganij”, El 

Uhadij, ibn Idij, ibn Merdeuijeh, El Khatijb, ibn Asakir, kanë 

transmetuar nga ibn Abasi se Uelijd ibn Ukbetu, i ka thënë Ali ibn 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 5, f. 178. 
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Ebu Talibit (Paqja qoftë mbi të!): “Unë jam në moshë më të re se ti, 

jam më orator dhe më i pasur se ti.” 

Aliu (Allahu qoftë i këaqur me të!) i tha: “Hesht, sepse ti je 

keqbërës.” 

Zbriti ajeti kur’anor: “Vallë! A është besimtari njësoj si 

keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë.”, i cili e përshkroi Aliun 

si besimtar, kurse Uelijd ibn Ukbetu ibn Ebu Muijtin si të shthurur 

(fasik).1 

*- Ibn Is’hak dhe ibn Xherijr, kanë transmetuar nga Ata'u ibn 

Jesar se ka thënë: “Ky ajet zbriti në Medine për Ali ibn Ebu Talibin 

dhe Uelijd ibn Ukbetu.” 

Uelijd ibn Ukbetu i ka thënë Ali bin Ebu Talibit (Allahu qoftë 

i këaqur me të!): “Unë jam në moshë më të re se ti, jam më orator dhe 

më i pasur se ti.” 

Aliu (Allahu qoftë i këaqur me të!) i tha: “Hesht, sepse ti je 

keqbërës.” 

Allahu i Madhëruar zbriti ajetin kur’anor: “Vallë! A është 

besimtari njësoj si keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë.”2 

*- Ibn Ebu Hatim ka transmetuar nga Abdurrahman ibn Ebu 

Lejla ka thënë se ajeti: “Vallë! A është besimtari njësoj si 

keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë.”, Aliun e përshkroi si 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 5, f. 178. 
2 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 5, f. 178. 
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besimtar, kurse Uelijd ibn Ukbetu ibn Ebu Muijtin e përshkroi si 

keqbërës.1 

*- Ibn Merdeuijeh, El Khatijb dhe ibn Asakir kanë 

transmetuar nga ibn Abasi se ka thënë se ajeti: “Vallë! A është 

besimtari njësoj si keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë.”, e 

përshkroi Ali ibn Ebu Talibin (Allahu qoftë i këaqur me të!) si 

besimtar, kurse Uelijd ibn Ukbetu ibn Ebi Muijtin e përshkroi si 

keqbërës.2 

* * * 

 

Sure “El Ahzâb” 

ََّّانل ِبَُّّ﴿ ْوله
ه
ْنُفِسِهمََِّّْمنََّّْبِالُْمْؤِمنِيهََّّأ

ه
 ﴾١...ََّّأ

Allahu i Madhëruar thotë: “I Dërguari është më i afërt për 

besimtarët, sesa ata për njëri-tjetrin...” (Sure “El Ahzâb”, ajeti 6.) 

*- Ibn Ebu Shejbetu, Ahmedi dhe El Nisai kanë transmetuar 

nga Burejdetu se ka thënë: “Luftova me Aliun (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) në një betejë në Jemen dhe vërejta tek ai ftohtësi. Kur u 

ktheva tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ia përmenda Aliun dhe i tregova çfarë vërejta.  

Të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i ndryshoi çehrja dhe tha: ‘O Burejde, a nuk jam 

unë më i afërt për besimtarët, sesa ata për njëri-tjetrin?’ 

                                                            
1 I njëjti burim. 
2 I njëjti burim. 
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‘Po’, - iu përgjigja, - o i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Kujdestar (udhëheqës) i atij që jam unë, kujdestar 

(udhëheqës) i tij është edhe Aliu.’”1 

 

* * * 

 

 

 

﴿...َََّّّ فه كه ََُّّوه نهَََّّّالِْقتهالهََّّالُْمْؤِمنِيهََّّاّلل  َكه ََُّّوه زِيًزاَّقهوِيًّاَّاّلل   ﴾٤٥عه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Allahu i ndihmoi besimtarët 

në luftë. Vërtet, Allahu është i Fortë dhe i Plotfuqishëm.” (Sure 

“El Ahzâb”, ajeti 25.) 

*- Ibn Ebu Hatim, ibn Merdeuijeh dhe ibn Asakir kanë 

transmetuar nga ibn Mes'ud se i Dërguari i Allahut e lexonte këtë 

ajet: “Ai i ndihmoi besimtarët në luftë.”, me Ali ibn Ebu Talibin.2 

* * * 

اََّّ...﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ه ََِّّاْْلهيِْتََّّأ ُيطه ُكمَّْوه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّره

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 5, f. 182, sure “El Ahzâb”. 
2 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 5, f. 192, sure “El Ahzâb”. Ky ajet fisnik tregon për 
luftën, ku u përfshinë të gjithë sahabët, përveç Aliut (Paqja qoftë mbi të!). 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 375 - 

Allahu i Madhëruar thotë: “O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.” (Sure “El Ahzâb”, ajeti 33.) 

*- Ibn Xherijr, ibn El Mundhir, ibn Ebu Hatim, Et Taberanij 

dhe ibn Merdeuijeh, kanë transmetuar nga Ummu Selemetu, 

bashkëshortja e të Dërguarit të Allahut, se ka thënë: “I Dërguari i 

Allahut ishte në shtëpinë e time dhe kishte një rrobë të prodhuar në 

Khajber. Erdhi Fatimeja me një enë me ushqim dhe hyri brenda. I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i tha: ‘Më thirr bashkëshortin dhe dy djemtë e tu, Hasanin 

dhe Husejnin.’ 

Erdhi Aliu, Hasani dhe Husejni në shtëpinë time dhe filluan 

të hanin nga ushqimi që kishte përgatitur Fatimeja . Zbriti ajeti: ‘O 

Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush 

papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e mori rrobën, i mbuloi ata, nxori dorën jashtë saj, 

e drejtoi nga qielli dhe tha: ‘O Allah, ata janë familja ime dhe të dashurit 

e mi. Largoje prej tyre papastërtinë dhe pastroji plotësisht.’ E përsëriti tri 

herë këtë gjë.  

Unë e futa kokën nën mbulesë dhe e pyeta: ‘Po unë, o i 

Dërguari i Allahut, a jam me ju?’  

I Dërguari i Allahut, m’u përgjigj: ‘Ti je në mirësi. Ti je në 

mirësi.’ Ma tha dy herë këtë fjali.”1 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”,  vëll. 5, f. 198, sure “El Ahzâb”. 
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*- Et Taberanij ka transmetuar nga Ummu Selemetu, 

bashkëshortja e të Dërguarit të Allahut. 

Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur me të!) erdhi te babai i saj me 

një enë me ushqim në dorë dhe hyri brenda. E vendosi para të 

Dërguarit të Allahut. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha: “Ku është djali i xhaxhait tënd?”  

“Në shtëpi”, – iu përgjigj.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: “Shko thirre atë dhe dy djemtë e tu.” 

Shkoi dhe u kthye. Për dore kishte marrë fëmijët. Çdonjërin 

e kishte kapur me njërën dorë dhe Aliu (Paqja qoftë mbi të!) vinte pas 

tyre. Hynë tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili i mori fëmijët në prehër. Aliu 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) u ul në të djathtë, ndërsa Fatimeja  

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) u ul në të majtë.  

Ummu Selemetu thotë: E mora rrobën e shtruar poshtë, në 

një kënd të dhomës.  

*- Et Taberanij ka transmetuar nga Ummu Selemetu se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i tha Fatimes (Allahu qoftë i kënaqur me të!): “Më thirr 

bashkëshortin dhe dy djemtë e tu.”  

Ajo erdhi me ta dhe i Dërguari i Allahut i hodhi përsipër një 

rrobë. E vuri dorën përmbi ta dhe tha: “O Allah, ata janë familja e 

Muhamedit! (në një transmetim tjetër, familjarët e Muhamedit) 

Dërgoje bekimin dhe bereqetin Tënd përmbi familjen e Muhamedit, sikurse 

e dërgove përmbi familjen e Ibrahimit! Ti je Falënderues dhe i Lartësuar.” 
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Ummu Selemetu tregon se e ngriti mbulesën që të futej 

bashkë me ta, por i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) e tërhoqi atë nga dora e saj dhe i tha: “Ti 

je në mirësi.”1 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Ummu Selemetu se ka 

thënë se ajeti: “O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta 

largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.”, ka 

zbritur në shtëpinë time. Në shtëpi ishin të pranishëm shtatë: 

Xhibrili me Mikailin (Paqja qoftë mbi ta!), Aliu, Fatimeja , Hasani dhe 

Husejni dhe unë që ndodhesha në derën e shtëpisë.  

E pyeta: “O i Dërguari i Allahut, po unë nuk jam nga Ehli 

Bejti?”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) m’u përgjigj: “Ti je në mirësi, je nga bashkëshortet e 

të Dërguarit të Allahut.” 

*- Ibn Merdeuijeh dhe El Khatijb, kanë transmetuar nga Ebu 

Said El Khuderij se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte tek shtëpia e Ummu 

Selemetu, nëna e besimtarëve dhe i zbriti Xhibrili (Paqja qoftë mbi 

të!) me ajetin kur’anor: ‘O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu 

do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë 

plotësisht.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) kërkoi që të vinin Hasani, Husejni, Fatimeja  dhe 

Aliu. I Afroi rreth vetes, i mbuloi me një rrobë dhe tha: ‘O Allah, ata 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”,  vëll. 5, f. 198, sure “El Ahzâb”. 
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janë familja ime dhe të dashurit e mi. Largoje prej tyre papastërtinë dhe 

pastroji plotësisht.’ 

Umu Seleme e pyeti:’O i Dërguari i Allahut, po unë, nuk jam 

prej tyre?’  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: ‘Ti je në pozitën tënde, ti je në mirësi.’” 

*- Tirmidhiu në Sahihun e tij, ibn Xherijr, ibn El Mundhir, El 

Hakim, Ibn Merdeuijeh, El Bejhekij në “Sunenin” e tij, me rrugë të 

ndryshme, kanë transmetuar nga Ummu Selemetu se ka thënë: “Në 

shtëpinë time zbriti ajeti kur’anor: ‘O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.’ Aty ndodheshin: i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), Fatimeja , Aliu, 

Hasani dhe Husejni. I Dërguari i Allahut i mbuloi me një rrobë, të 

cilën e kishte dhe tha: ‘O Allah, ata janë familja ime dhe të dashurit e 

mi. Largoje prej tyre papastërtinë dhe pastroji plotësisht.’”1 

*- Ibn Xherijr, ibn Ebu Hatim dhe Et Taberanij, kanë 

transmetuar nga Ebu Said El Khuderij se i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Ajeti 

kur’anor: ‘O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta 

largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’, ka 

zbritur për pesë persona: për mua, Fatimen, Aliun, Hasanin dhe 

Husejnin.” 

*- Ibn Ebu Shejbetu, Ahmed, Muslim, ibn Xherijr, ibn Ebu 

Hatim dhe El Hakimi, kanë transmetuar nga Aishja se ka thënë: “I 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”,  vëll. 5, f. 198, sure “El Ahzâb”. 
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Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) kishte veshur një rrobë të punuar me lesh të zi. 

Erdhi Hasani dhe Husejni dhe i Dërguari i futi në të. Më pas 

erdhi Aliu dhe e futi edhe atë dhe tha: ‘O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.’” 

*- Ibn Xherijr, El Hakimu dhe ibn Merdeuijeh, kanë 

transmetuar nga Sa'd se ka thënë: “Të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i zbriti Shpallja. 

Ai mori Aliun, Fatimen dhe dy djemtë e tyre dhe i futi poshtë rrobës 

së tij dhe tha: ‘O Allah, ata janë familja ime dhe familjarët e mi.’” 

*- Ibn Ebu Shejbetu, Ahmed, ibn Xherijr, ibn Mundhir dhe Et 

Taberanij kanë transmetuar nga Uathil ibn El Eska se ka thënë: “I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) erdhi tek Fatimeja . Me të ishin Hasani, Husejni dhe 

Aliu. Hyri brenda dhe u ul. Aliun dhe Fatimen i uli para duarve, 

ndërsa Hasani dhe Husejnin, çdo njërin prej tyre, i uli në prehrin e 

tij. I mblodhi ata me rrobën e tij. Unë isha pas tyre. I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

lexoi ajetin kur’anor: ‘O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do 

që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’” 

*- Ibn Ebu Shejbetu, Ahmed, Tirmidhij, Hasenetu, ibn 

Xherijr, ibn El Mundhir, Et Taberanij, El Hakim, i cili ka thënë që 

është i saktë, ibn Merdeuijeh, kanë transmetuar nga Enesi se ka 

thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) kaloi tek dera e Fatimes, kur ishte duke shkuar 

për namazin e sabahut dhe tha: ‘Namazi o Ehli Bejti, namazi, ‘O 
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familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush 

papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’”1 

*- Ibn Merdeujeh ka transmetuar nga Ebu Said El Khuderij 

se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), kur u martua Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) me Fatimen (Allahu qoftë i kënaqur me të!), kaloi tek dera e tyre 

për dyzet mëngjese dhe u thoshte: ‘Paqja, bekimi dhe bereqeti i Allahut 

qoftë mbi ju! Namazi. Allahu ju mëshiroftë! ‘O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.’ Unë jam në luftë me atë që luftoni ju dhe në paqe 

me atë që paqëtoni ju.’” 

*- Et Taberanij ka transmetuar nga ibn Ebu El Hamra se ka 

thënë: “E kam parë të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) të shkojë te dera e Aliut dhe e 

Fatimes për gjashtë muaj dhe u thoshte: ‘O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.’”  

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Abasi se ka thënë: 

“E kemi parë të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) të shkojë te dera e Ali ibn Ebu Talibit 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!), në kohën e namazit, për nëntë muaj 

me radhë dhe u thoshte: ‘Paqja, mëshira dhe bereqeti i Allahut qoftë mbi 

ju! Namazi. Allahu ju mëshiroftë! ‘O Familje e Profetit, në të vërtetë, 

Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 5, f. 199, sure “El Ahzâb”. Them se Ajeti i Pastrimit 
është tregues i argumentit të mbrojtjes së Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!). Mbrojtja 
absolute e tyre nga gjynahet, harresat dhe pakujdesitë dhe të gjitha, llojet e 
papastërtive materiale dhe metafizike. 
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plotësisht.’ Namazi. Allahu ju mëshiroftë!’ Këtë e bënte çdo ditë, pesë 

herë në ditë.” 

* * * 

 

ِيَّتهُقوُلََِّّإَوذَّْ﴿ مهََّّلَِّل  نْعه
ه
ََُّّأ لهيْهََِّّاّلل  نْعهْمتهََّّعه

ه
أ لهيْهََِّّوه  ﴾٣١...َّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ti (o i Dërguar) i the atij, që 

Allahu dhe ti vetë i keni bërë mirësi...” (Sure “El Ahzâb”, ajeti 37.) 

*- El Bezzazu, ibn Hatim dhe ibn Merdeuijeh kanë 

transmetuar nga Usama ibn Zejd (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka 

thënë: “Abasi dhe Ali ibn Ebu Talib shkuan tek i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata i 

thanë: ‘O i Dërguari i Allahut kemi ardhur të na tregosh se cili nga 

familjarët e tu është më i dashur tek ty.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Më i dashur tek unë, nga familjarët e mi, është 

Fatimeja .’ 

I thanë: ‘O i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk të pyesim për Fatimen.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Usama ibn Zejid është ai që Allahu e ke mirësuar 

dhe unë e kam mirësuar.’ 

Ali ibn Ebu Talib e pyeti: ‘Po tjetër?’ 

- ‘Ti, o Ali dhe pas teje, Abasi.’ 
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Abasi i tha: ‘O i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), a e vendose xhaxhanë tënd të 

fundit?!’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘Aliu të parapriu me hixhret.’”1 

* * * 

 

 

 

هََّّإِن َّ﴿ تههََُّّاّلل  ئِكه َله مه لُّونهََّّوه ََّّيُصه ه اَّيهاََّّانل ِب َََِّّعه هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  لُّواَّآمه لهيْهََِّّصه ل ُِمواَّعه هََّّوهسه  ﴾٥١ْسلِيًمات

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij dërgojnë salavate për atë. O ju që keni 

besuar, dërgoni për atë salavate dhe përshëndeteni me ‘selam’!” 

(Sure “El Ahzâb”, ajeti 56.) 

*- Said ibn Mensur, Abd ibn Hamijd, ibn Ebu Hatim, ibn 

Merdeuijeh, kanë transmetuar nga Ka'b ibn Uxhretu, se ka thënë: 

“Kur zbriti ajeti: ‘Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt 

e Tij dërgojnë salavate për atë. O ju që keni besuar, dërgoni për 

atë salavate dhe përshëndeteni me ‘selam’!”, e pyetënm të 

Dërguarin e Allahut: ‘E dimë se si të japim selam mbi ty, por si të të 

dërgojmë mbi ty salavate?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: Thuaj: ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 5, f. 201, sure “El Ahzâb”. 
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e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’”1 

*- Ibn Xherijr ka transmetuar nga Ka'b ibn Uxhretu se ka 

thënë: “Kur zbriti ajeti: ‘Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe 

engjëjt e Tij dërgojnë salavate për atë. O ju që keni besuar, 

dërgoni për atë salavate dhe përshëndeteni me ‘selam’!’, e pyetën 

të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): ‘E dimë se si ta japim selam mbi ty, por si të çojmë 

salavate mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: Thuaj: ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’” 

*- Ibn Xherijr ka transmetuar nga ibn Khabab se ka thënë: E 

pyetën të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!): “E dimë, si të japim selam mbi ty, por si të të 

çojmë salavate mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: Thuaj: ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 5, f. 216, sure “El Ahzâb” 
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e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’”1 

*- Ibn Xherijr ka transmetuar nga Ibrahimi: “Kur zbriti ajeti: 

‘Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij dërgojnë 

salavate për atë. O ju që keni besuar, dërgoni për atë salavate dhe 

përshëndeteni me ‘selam’!’, e pyetën të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), se si të çojnë 

salavate mbi të. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: Thuaj: ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’” 

*- Ebu Daudi, ibn Merdeuijeh dhe Bejhekij në “Sunenin” e tij, 

kanë transmetuar nga Ebu Hurejre, nga i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Kush kërkon 

të përfitojë nga peshorja e drejtë, le të dërgojë salavate mbi ne, Ehli 

Bejtin dhe le të thotë: ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, 

ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”,vëll. 5, f. 216. 
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O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’” 

 *- Ibn Ebu Shejbetu, Ahmed, Abdu ibn Hamijd, Bukharij, 

Nisaij, ibn Maxha dhe ibn Merdeuijeh kanë transmetuar nga Ebu 

Said El Khuderij se ka thënë: “E pyetën të Dërguarin e Allahut se si 

të çonin salavate mbi të.  

Ai u përgjigj: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e 

tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’”1 

*- Abdu ibn Hamijd, En Nisaij dhe ibn Merdeuijeh kanë 

transmetuar nga Ebu Hurejra se ka thënë: “E pyetën të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

se si të çojnë salavate mbi të. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’” 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Ebu Hurejra: “E 

pyetëm të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”,vëll. 5, f. 218, sure “El Ahzâb”. 
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dhe mbi familjen e tij!), se e dimë si ta japim selamin mbi ty, por si të 

të çojmë mbi ty salavate. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’” 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Aliu se ka thënë: “E 

pyeta të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) se si të të çojmë salavate mbi ty. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’”1 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Shprehja “dërgoni salavate”, është urdhërore. Salavatet mbi ta janë detyrë në 
disa vepra, sikurse ndodh gjatë qëndrimit në teshehud, gjatë namazit. Si është 
çështja e atyre që e heqin fjalën (al) dhe nuk dërgojnë salavate mbi ta? Kjo nuk 
është gjë tjetër vetëm se argument mbi armiqësinë, urrejtjen dhe kundërshtimin 
e tyre të qartë mbi atë që ka urdhëruar Profeti fisnik rreth mënyrës së salavatit. 
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Sure “Esh Shûra” 

ََّّقُلَََّّّْ...﴿ لُُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣...ََّّالُْقْربه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej 

jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për 

të afërmit...’”( Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

*- Ebu Naim dhe Ed Dejlimij, nëpërmjet Muxhahid, kanë 

transmetuar nga ibn Abasi, të thuhet se, kur zbriti ky ajet: “Thuaj: 

‘Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, 

vetëm se dashurinë për të afërmit...’”, i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: ‘Nuk kërkoj 

kurrfarë shpërblimi tjetër prej jush, përveç respektit  për të afërmit. Të më 

ruani në Ehli Bejtin tim dhe t'i doni ata për hatrin tim.’”1 

*- Ibn Mundhir, ibn Ebu Hatim dhe Et Taberanij kanë 

transmetuar nëpermjet Said ibn Xhubejr, nga ibn Abasi se ka thënë: 

Kur zbriti ky ajet: “Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë 

shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për të 

afërmit...’”, e pyetën të Dërguarin e Allahut se cilët ishin të afërmit 

e tij, që duhet t’i respektonin dhe t’i duan. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) iu përgjigj: “Aliu, Fatimeja  dhe fëmijët e tyre.”  

*- Ibn Xherijr ka transmetuar nga Ebu Ed Dejlemij se ka 

thënë: “Kur e sollën Ali ibn Hysen bin Ali bin Ebu Talibin (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) si rob dhe e ndaluan te shkallët në Damask, 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”,vëll. 6, f. 7, ajeti 23. 
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një burrë nga banorët e Shamit i tha: ‘Falënderimi i takon Allahut, i 

cili ju vrau dhe e shfarosi racën tuaj.’  

Ali ibn Husejni i tha: ‘A e ke lexuar  Kur’anin?’  

Burri iu përgjigj: ‘Po.’ 

Aliu i tha: ‘A e ke lexuar: Elif, lam, ha, mim?’ 

Burri iu përgjigj: ‘Jo.’ 

Aliu i tha: ‘A nuk e ke lexuar: “Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej 

jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për 

të afërmit...’”? 

Burri e pyeti: ‘Pse, ju jeni ata?’ 

‘Po’, - iu përgjigj Aliu.” 

*- Muslim, Tirmidhij dhe En Nisaij, kanë transmetuar nga 

Zejd ibn Erkmi, se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Kijeni frikë 

Allahun tek Ehli Bejti. Ata janë: Aliu, Fatimeja , Hasani dhe Husejni.” 

*- Ibn Adij ka transmetuar nga Ebu Said se ka thënë: “I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Kush na urren neve Ehli Bejtin, është hipokrit.”  

*- Tirmidhij ka transmetuar dhe ibn Enbari në “Mesahif”, se 

kanë transmetuar nga Zejd ibn Erkam se i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Po lë 

në mesin tuaj dy amanete. Nëse kapeni fort pas tyre, nuk keni për të 

humbur asnjëherë pas meje. Njëra është më e madhe se tjetra. Libri i 

Allahut është litari i Allahut nga qielli në tokë dhe gjeneza ime, Ehli Bejti 
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im. Ato të dyja kurrë nuk ndahen derisa të vijnë te unë te haudi (burimi). 

Prandaj, mos më kundërshtoni mua në këto të dyja.” Tirmidhij ka thënë 

se është hadithun hasan. 

*- Et Taberanij ka transmetuar nga Hasan ibn Ali (Allahu qoftë 

i kënaqur me të!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kushdo që na urren dhe na 

xhelozon ne, Ehli Bejtin, në Ditën e Gjykimit, do të goditet me kamxhikë 

prej zjarri.”  

*- Ahmed ibn Haban dhe El Hakim kanë transmetuar nga 

Ebu Saidi se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Pasha Atë në dorën e të Cilit është 

shpirti im, kush e urren Ehli Bejtin, Allahu do ta fusë atë në zjarr.”  

* * * 

 

Sure “Muhammed” 

ن ُهمَََّّّْ...﴿ هْعرِفه َله ْنََِِّّفََّّوه ْولََِّّْله َََُّّّالْقه اّلل  ْعلهمََُّّوه الهُكمََّّْيه ْعمه
ه
 ﴾٣٣أ

Allahu i Madhëruar thotë: “...Por, ti do t’i njohësh ata sipas 

mënyrës së shprehjes së tyre. Allahu i di veprat tuaja.” (Sure 

“Muhammed”, ajeti 30.) 

*- Ibn Merdeuijeh dhe ibn Asakir, kanë transmetuar nga Ebu 

Said El Khuderij se ka thënë për ajetin: “Por, ti do t’i njohësh ata 
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sipas mënyrës së shprehjes së tyre. Allahu i di veprat tuaja.”, se 

ata do të njihen me urrejtjen që kanë për Ali ibn Ebu Talib”1 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Mesudi: “I njihnim 

hipokritët në kohën e të Dërguarit të Allahut nga urrejtja që kishin 

për Ali ibn Ebu Talib.”2 

* * * 

 

 

 

Sure “Err Rrahmân” 

جهَّ﴿ ره يْنََِّّمه ا٦١َّيهلْتهقِيهانََِّّاْْلهْحره ََّّبهْرزهخ ََّّبهيْنهُهمه بْغِيهانََِّّله ي ٤٣ََِّّيه
ه
ءََِّّفهبِأ اَّآله ب ُِكمه بهانََِّّره ِ ذ  ُْرج٤٦ََُّّتُكه َُّيه

ا انََُّّاللُّْؤلُؤََُِّّمنُْهمه رْجه الْمه  ﴾٤٤وه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai i ka lëshuar dy dete që të 

takohen, por, midis tyre ka një pengesë, që nuk mund ta 

kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?! Prej tyre 

nxirren margaritarë dhe korale.”  (Sure “Err Rrahmân”, ajetet 19-

22.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Abasi se “dy detet 

që të takohen”, janë Aliu dhe Fatimeja; “Pengesa, që nuk mund ta 

kapërcejnë.”, është i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!); “Prej tyre nxirren margaritarë dhe 

korale.”, janë:Hasani dhe Husejni.3 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 6, f. 66. 
2 I njëjti burim. 
3 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 6, f. 142, sure “Err Rrahmân”. 
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*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Enes ibn Malik se ka 

thënë: “Dy dete që të takohen”, janë Aliu dhe Fatimeja; “Prej tyre 

nxirren margaritarë dhe korale.”, janë Hasani dhe Husejni.  

* * * 

 

Sure “El Uâki‘atu” 

ُكنُْتمَّْ﴿ اًجاَّوه ْزوه
ه
ثهةًََّّأ اُب١ََّّثهَله ْصحه

ه
نهََّّفهأ يْمه اَّةَِّالْمه اُبََّّمه ْصحه

ه
نهةََِّّأ يْمه اُب٢ََّّالْمه ْصحه

ه
أ ةََِّّوه مه

ه
ْشأ اَّالْمه َّمه

اُبَّ ْصحه
ه
ةََِّّأ مه

ه
ْشأ ابُِقونه١ََّّالْمه الس  ابُِقونهََّّوه  ﴾٦٣الس 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ju, (o njerëz) do të ndaheni në 

tri grupe: njerëzit e së djathtës - sa të nderuar do të jenë fatlumët! 

njerëzit e së majtës - sa të poshtëruar do të jenë fatkeqët! Dhe ata 

që kanë prirë (në besim) e që do të prijnë (edhe në Xhenet).” (Sure 

“El Uakiâtu”, ajetet 7-10.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Abasi se ka thënë: 

“Ajeti: ‘dhe ata që kanë prirë (në besim) e që do të prijnë (edhe në 

Xhenet).’, ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin dhe për ata burra që 

kanë pranuar të parët Islamin. Ali ibn Ebu Talibi është më i miri i 

tyre.”1 (482) 

*- Ibn Hatim dhe ibn Merdeuijeh kanë transmetuar nga ibn 

Abasi se ka thënë: “Ajeti: ‘dhe ata që kanë prirë (në besim) e që do 

të prijnë (edhe në Xhenet).’, flet për Jushu'a ibn Nun, që ishte i pari 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”,vëll. 6, f. 154, sure “El Uakiâtu”. 
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që i besoi Musait; për besimtarin e Al Jasin, që i besoi Isait dhe për 

Ali ibn Ebu Talibin.”  

* * * 

 

Sure “El Muxhâdele” 

يََُّّّيها﴿
ه
اأ ِينهََّّهه ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه ُمواَّالر ُسولهََّّنهاجه ِ د  قه يََّّْبهْيهََّّفه ْوهاُكمََّّْيهده قهةًَََّّنه ده  ﴾٦٤...ََّّصه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, kur të doni 

të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni 

lëmoshë.” (Sure “El Muxhâdele”, ajeti 12.) 

*- Abdu ibn Hamijd, ibn Mendhuri dhe ibn Ebu Hatimi kanë 

transmetuar nga Muxhahid se ka thënë: “U ndaluan nga këshillimi 

më të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), derisa të jepnin sadaka. Nuk u këshillua askush 

me të Dërguarin, përveç Ali ibn Ebu Talibit (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!). Ai dha sadaka një dinar dhe më pas u këshillua me 

Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). E pyeti mbi dhjetë veçoritë. Më pas zbriti leja.”1 

*- Said ibn Mensur ka transmetuar nga Muxhahid se ka 

thënë: “Ai që u këshillua me të Dërguarin e Allahut, dha sadaka një 

dinar. I pari që e bëri një veprim të tillë, ishte Ali ibn Ebu Talibi 

(Paqja qoftë mbi të!). Më pas zbriti ajeti i anulimit: ‘E nëse nuk jepni, 

e Allahu jua ka falur.’” 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 6, f. 185, sure “El Muxhâdile”. 
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*- Abdu ibn Hamijd ka transmetuar nga Selemetu ibn Kehijli 

se ka thënë: “I pari që ka punuar me këtë ajet: ‘O ju që keni besuar, 

kur të doni të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, 

jepni lëmoshë.’, ishte Ali ibn Ebu Talib (Paqja qoftë mbi të!). Më pas 

zbriti ajeti i anulimit.” 

* * * 

 

 

Sure “Et Tahrîm” 

الِحَُّ...﴿ ةَََُّّّالُْمْؤِمنِيهََّّوهصه ئِكه الْمهَله  ﴾٢...َّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...dhe besimtarët e mirë...”(Sure 

“Et Tahrîm”, ajeti 4.) 

*- Ibn Ebu Hatim ka transmetuar nga Aliu se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “...dhe besimtarët e mirë...”, është Ali ibn Ebu Talibi.”1 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Esma bint Umejs, e 

cila ka thënë se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë se Fjala e Allahut: 

“...besimtarët e mirë...”, i adresohetAli ibn Ebu Talib (Paqja qoftë 

mbi të!).”  

*- Said ibn Mensur, Abdu ibn Hamijd dhe ibn Mundhir kanë 

transmetuar nga Ala'u ibn Zijad se ka thënë: Fjala e Allahut: 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”,vëll. 6, f. 244. 
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“...besimtarët e mirë...”, është përAli ibn Ebu Talib (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!).”1 

* * * 

 

 

Sure “El Hâkkâtu” 

ةًََّّ...﴿ اَّتهْذكِره تهعِيههه ُذن ََّّوه
ُ
اِعيهة ََّّأ  ﴾٦٤وه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Për ta bërë atë një 

paralajmërim, që ta dëgjojë çdo vesh i vëmendshëm.”  (Sure “El 

Hâkkatu”, ajeti 12.) 

*- Said ibn Mensur, ibn Xherijr, ibn Mundhir, ibn Ebu Hatim 

dhe ibn Merdeuijeh, kanë transmetuar nga Mekhuli, se ka thënë: 

Kur zbriti ky ajet kur’anor: “Për ta bërë atë një paralajmërim, që ta 

dëgjojë çdo vesh i vëmendshëm.”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë: ‘E luta 

                                                            
1 Them se ky ajet është i lidhur me atë para tij. Ai është qortim për Hafsanë, e cila 
e përhapi të fshehtën e Profetit Muhamed, gjithashtu, për Aishen, e cila ia përcolli 
lajmin babait të saj. Zbriti Kur’ani për të zbuluar këtë tradhti të Hafsasë dhe 
Aishes. Për këtë shkak, Profeti divorcoi Hafsanë dhe shpalli se Allahu, Xhibrili 
të gjithë engjëjt dhe gjithë besimtarët e mbrojnë Profetin, kur disa përpiqen ta 
dëmtojnë atë: “Kur i Dërguari i tregoi një sekret njërës prej grave të tij, ajo e hapi këtë 
fjalë. Allahu ia zbuloi këtë të Dërguarit, i cili një pjesë të këtij zbulimi ia tha (gruas që ia 
përhapi sekretin), kurse pjesën tjetër jo. Kur i Dërguari ia tregoi asaj të fshehtën, ajo e 
pyeti: “’E kush të ka treguar ty?’ Ai i tha: ‘Ma tregoi i Gjithëdijshmi, i Mirinformuari’. 
Nëse ju të dyja ktheheni të penduara tek Allahu, sepse vërtet që zemrat tuaja patën 
devijuar, Allahu do t’ju falë. Nëse ju të dyja bashkoheni kundër tij, (dijeni se) Allahu 
është Mbrojtësi i tij, Xhebraili dhe besimtarët e mirë. Veç kësaj, edhe engjëjt e mbështesin 
atë.” 
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Allahun, që ky të jetë, veshi i Aliut.’” Mekhuli ka thënë: Aliu thoshte: 

‘Nuk kam harruar asgjë nga ato që kam dëgjuar nga i Dërguari i 

Allahut.’”1 

*- Ibn Xherijr, ibn Mundhir, ibn Ebu Hatim, El Uahidij, ibn 

Merdeuijeh, ibn Asakir dhe ibn Nexharij, kanë transmetuar nga 

Burejdetu se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Aliut: “O Ali, Allahu më ka 

urdhëruar, që të të afroj e të mos të të largoj, të të mësoj dhe të jesh i 

vëmendshëm. Allahu ta ka mundësuar të jesh i vëmendshëm.”  

Pas kësaj zbriti ky ajet.  

*- Ebu Naim në librin “El Hil'lijetu” ka transmetuar nga Aliu 

se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i ka thënë atij: “O Ali, Allahu më ka urdhëruar, që të të 

afroj e të mos të të largoj, të të mësoj dhe të jesh i vëmendshëm. Allahu ta 

ka mundësuar të jesh i vëmendshëm.” Pas kësaj zbriti ky ajet: “Për ta 

bërë atë një paralajmërim, që ta dëgjojë çdo vesh i vëmendshëm.” 

“O Ali, ti je veshi i dëgjueshëm.” 

* * * 

 

 

 

 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 6, f. 360, sure “El Hâkkatu”. 
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Sure “El Insân” 

ُيْطِعُمونهَّ﴿ امهََّّوه عه ََّّالط  ه  ﴾٢...َِّمْسِكيًناَُّحب ِهَََِّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata japin ushqin për hir të 

dashurisë ndaj Allahut të varfrit...!” (Sure “El Insân”, ajeti 8.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Abasi, se ajeti: “Ata 

japin ushqin për hir të dashurisë ndaj Allahut të varfrit...!”, ka 

zbritur për Ali ibn Ebu Talibin dhe Fatimen, të bijën e të Dërguarit 

të Allahut.1 

* * * 

 

Sure “El Bejjinetu” 

ِينهََّّإِن َّ﴿ ُنواَّاَّل  ِملُواَّآمه اِْلهاتََِّّوهعه ولهئِكهََّّالص 
ُ
رْيََُُّّهمََّّْأ ِي ةََِّّخه  ﴾١الَْبه

Allahu i Madhëruar thotë: “Pa dyshim, ata që besojnë dhe 

punojnë vepra të mira, pikërisht ata janë krijesat më të mira.” 

(Sure “El Bejjinetu”, ajeti 7.) 

*- Ibn Asakir ka transmetuar nga Xhabir bn Abdullah: 

“Ishim tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), kur erdhi Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!). I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) tha: ‘Pashë atë, në dorën e të cilit qëndron shpirti im, ky 

njeri dhe pasuesit e tij janë të fituarit në Ditën e Kiametit’. Pas kësaj, 

zbriti ajeti: ‘Pa dyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, 

pikërisht ata janë krijesat më të mira.’ 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 6, f. 299, sure “El Insân”. 
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Shokët e të Dërguarit të Allahut, sa herë që vinte Aliu, 

thoshin: Erdhi krijesa më e mirë.”1 

*- Ibn Adi ka transmetuar nga ibn Abas se ka thënë: “Kur 

zbriti ajeti: ‘Pa dyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, 

pikërisht ata janë krijesat më të mira.”, i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha Aliut: “Ti 

dhe pasuesit (shiat) e tu do të jeni të kënaqur në Ditën e Kiametit.”  

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Aliu se ka thënë: “I 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) me tha: ‘A nuk e ke dëgjuar Fjalën e Allahut: ‘Pa dyshim, 

ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht ata janë 

krijesat më të mira.’? Ti dhe pasuesit (shiat) e tu do të keni si takim me 

mua burimin (el haudh).” 

* * * 

 

 

Sure “En Nasr” 

اءهََّّإِذها﴿ ََِّّنهّْصََُّّجه تْحََُّّاّلل  الْفه  ﴾٦وه

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Kur të vijë ndihma e Allahut 

dhe çlirimi (i Mekës).” (Sure “En Nasr”, ajeti 1.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Abas se ka thënë: 

“Kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u kthye nga beteja e Hunejnit, zbriti ajeti i 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 6, f. 379, sure “El Bejjinetu”. 
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mësipërm. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) tha : ‘O Ali ibn Ebu Talibi, o Fatime, e bija e 

Muhamedit... ‘Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës) 

dhe t’i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe-

grupe.’”1 

*- Et Taberanij ka transmetuar nga ibn Abasi: “Kur i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) u kthye nga beteja e Hunejnit, zbriti ajeti: “Kur të vijë 

ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës)” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “O Ali ibn Ebu Talibi, o Fatime, e bija e 

Muhamedit, ‘kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës) dhe 

t’i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe-grupe.’ 

Deri në fund të tregimit. I Lartësuar është Allahu! Falënderimi i takon 

Atij! Kërkoj falje dhe pendohem tek Ai! O Ali, nëse do të lija mëkëmbës 

(pasues) ndonjë pas meje, nuk e meritonte askush tjetër përveç teje, për 

shkak të afërsisë me Islamin, për afërsinë që ke me të Dërguarin e Allahut, 

je dhëndri i të Dërguarit të Allahut dhe ke për bashkëshorte Zonjën e grave 

të të gjithë botëve.”2 

* * * 

 

 

                                                            
1 “Ed Durrul Menthur”, vëll. 6, f. 407, sure “En Nasr”. 
2 E them këtë: Nuk mund të fshihet se këto shtesa janë kurthe. Allahu i 
shkatërroftë të gjithë ata që janë përpjekur, me gjithë fuqinë e tyre, për t’ia 
mohuar të drejtën e prijësisë dhe të këshilltarit, Imam Aliut. Thonë se i Dërguari 
i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) vdiq dhe nuk 
la testament, kur dihet që i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 
të dhe mbi familjen e tij!) e la testament që Aliu, të jetë prijësi i besimtarëve, por atij 
i ngritën kurth dhe ia mohuan. 
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RUHUL BEJAN1 

 

 

 

 

                                                            
1 El Al'lametu Shejkh Ismail Hakki El Brusejui. Ka vdekur në vitin 1137 hixhr.  

Ne jemi bazuar në botimin Osman, të botuar në vitin 1330 Hixhri, në Stamboll. 

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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َِّ ِمۡسِب﴿  ﴾ٱلر ِحيمَِّ ٱلر ِنَٰمۡح ٱّلل 

Bismil'lâhirr Rrahmânirr Rrahîm 

Nëse do të them se cila është urtësia dhe sekreti që Allahu i 

Lartësuar e ka hapur Librin e Tij me shkronjën “b”, duke e 

përzgjedhur atë mbi të gjitha shkronjat e tjera, përgjigjja do të ishte: 

Urtësia që Allahu i Lartësuar e ka hapur Librin e Tij me shkronjën 

“b”, duke e përzgjedhur atë mbi të gjitha shkronjat e tjera, është 

“Dhjetë Kuptimet”.1 

*- E nënta është se shkronja “b”, është e plotë në cilësitë e saj, 

për t’u bashkangjitur, për t’u mbështetur dhe për t’u shtuar. Është 

e plotë për të tjerët. E nënshtron emrin pas saj dhe ia mundëson të 

marrë zanoren “i’ duke i mveshur vetë cilësitë e saj. Ajo i ka 

mundësitë në plotësimin e të tjerëve, duke i udhëzuar, sikurse na 

ka treguar zotëria ynë Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) në fjalën e 

tij: “Unë jam pika poshtë germës “b”. Shkronja “b” ka gradë në udhëzim 

dhe argumentim mbi Njehsimin.”2 

* * * 

 

 

 

 

                                                            
1 Ne e kemi përzgjedhur kuptimin, i cili është argument. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 1, f. 7. 
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Sure “El Bekare” 

ةَِّ...﴿ بِاْْلِخره  ﴾٢يُوقُِنونهََُّّهمََّّْوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Me bindje i besojnë Jetës 

Tjetër.” (Sure “El Bekare”, ajeti 4.) 

*- Ai që ia ka dalë të lirohet nga nënshtrimi i çështjeve të 

dynjasë, e gjen krenarinë në çështjet e Ahiretit, si dhe beson çfarë 

ekziston pas perdes së shkurtër dhe të përkohshme të Ahiretit, pas 

ngritjes së kësaj perde, siç ka thënë Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu 

(Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!): “Edhe nëse do të ngrihet perdja, nuk do 

të më shtohet besimi.” Ai ishte besimplotë në Ahiret.1 

 

* * * 

ََِّّفهلهْعنهةَََُّّّ...﴿ ََّّاّلل  ه فِرِينهَََّّعه
 ﴾٢١الَْكه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Mallkimi i Zotit qoftë mbi 

jobesimtarët.” (Sure “El Bekare” 89.) 

*- Autori ka thënë se shkaqet për të mallkuar janë tri. Më pas 

ka përmendur se Jezijdi është mallkuar, për shkak të përhapjes së 

mosbesimit të tij, se bëri (kufr–mohoi Zotin), kur urdhëroi vrasjen 

e Husejnit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe për shkak të vargjeve, 

që ka thënë, kur ishte duke pirë alkool:  

“Nëse një ditë do të largohem nga feja e Ahmedit, 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 1, f. 42. 
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do të shkoj tek feja e Mesih ibn Merjemit.” 

*- Janë dakord për mallkimin e atyre që kanë vrarë Husejnin, 

apo kanë urdhëruar, apo e kanë lejuar një gjë të tillë dhe kanë qenë 

të kënaqur me këtë vepër. Ashtu si ka thënë Teftezanij: E vërteta 

është se ka hadithe muteuatire1 që flasin për kënaqësinë e Jezijdit me 

vrasjen e Husejnit dhe poshtërimin e Ehli Bejtit të të Dërguarit të 

Allahut edhe pse detajet janë nga një rrugë e vetme. Ne nuk 

ndalemi te çështja e tij por te besimi i tij. Mallkimi i Allahut qoftë 

mbi të, mbi bashkëpunëtorët, përkrahësit dhe pasuesit e tij. Sahib 

ibn Ubadetu, sa herë që pinte ujë të përzierë me borë, thoshte: 

“Përzierja e borës me ujin e ëmbël, e nxjerr falënderimin nga 

thellësia e zemrës. O Zot përtërije, mallkimin mbi Jezijdin!”2 

* * * 

 

ِينهَّ﴿ هُهمََُّّْينْفُِقونهََّّاَّل  ال ْموه
ه
بِيلََِِّّفََّّأ ََِّّسه  ﴾٤١٤...َّاّلل 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që shpenzojnë pasurinë e 

tyre në Rrugën e Allahut...” (Sure “El Bekare”, ajeti 262.) 

*- Transmetohet se Hasan ibn Ali (Allahu qoftë i kënaqur me 

ta!) kërkoi ushqim. Aliu shiti një rrobë të Fatimes për gjashtë 

dirhemë. Një njeri i kërkoi lëmoshë dhe ai i dha. Më pas takoi një 

burrë që shiste devenë dhe e bleu prej tij dhe ia shiti dikujt tjetër. 

Kërkoi të paguante personin që i bleu devenë, por nuk e gjeti atë. 

                                                            
1 Mutevatir është hadithi i transmetuar një grup i madh njerëzish në çdo 
gjeneratë, numër ky që do të jetë aq i madh, sa zakonisht nuk kanë mundësi të 
bien dakord për të bërë ndonjë gënjeshtër. Pranimi i këtij lloj hadithi dhe 

argumentimi me të është i padiskutueshëm. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 1, f. 179. 
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Këtë ngjarje ia tregoi të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili tha: “Lypësi ishte 

Ridvani, shitësi ishte Mikaili, ndërsa blerësi ishte Xhibrili.” 

Zbriti Fjala e Allahut: “Ata që shpenzojnë pasurinë e tyre 

në Rrugën e Allahut.”1 

* * * 

 

 

Sure “Âli ‘Imrân” 

اََّّ...﴿ لهََُُّّك مه اَّدهخه لهيْهه ِري اَّعه كه ابهََّّزه دهََّّالِْمْحره اَّوهجه هه ْريهمََُّّيهاَّقهالهَََّّّرِزْقًاَِّعنْده ََّّمه ن 
ه
هكََِّّأ اَّل ذه َّقهالهْتَََّّّهه

ََِِّّعنْدََِِّّمنََُّّْهوهَّ  ﴾٣١...ََّّاّلل 

Allahu i Madhëruar thotë: “...Sa herë që hynte Zekeria në 

dhomën e saj, gjente pranë saj ushqim dhe e pyeste: ‘O Merjeme! 

Nga të vjen ky ushqim?’ Ajo përgjigjej: ‘Ky është nga Allahu...’” 

(Sure “Âli Imran”, ajeti 37.) 

*- Autori i tefsirit thotë se ky ajet është argument mbi 

mirësinë që zotërojnë të dashurit e Allahut. Përmendet se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ishte i uritur në një kohë thatësire. Fatimeja  (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) i dhuroi të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dy bukë dhe një sasi 

mishi.  

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 3, f. 419. 
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pyeti: “Çfarë është kjo, o bija ime?”  

Fatimeja e zbuloi tabakanë e mbushur me bukë dhe me mish. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e kuptoi se ajo kishte zbritur nga Allahu i 

Lartësuar, por përsëri e pyeti: “Nga ka ardhur kjo?”  

Fatimeja  iu përgjigj: “Ky është nga Allahu, se Allahu e 

furnizon kë të dojë, pa kufi.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Falënderimi i takon Allahut, që të bëri të njëjtë 

me zonjën e Beni Israilëve.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) thirri Aliun, Hasanin, Husejnin (Allahu qoftë i 

kënaqur me ta!) dhe Ehli Bejtin e tij. Hëngrën, derisa u ngopën dhe 

mbeti ushqim, aq sa ishte në fillim. Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) e mori ushqimin e mbetur dhe ua shpërndau fqinjëve të saj.1 

 

* * * 

ةََُّّقهالهتََِِّّإَوذَّْ﴿ ئِكه َله ْريهمََُّّيهاَّالْمه هََّّإِن ََّّمه اكََِّّاّلل  فه رهكََِّّاْصطه ه  اكََِّّوهطه فه اْصطه ََّّوه ه اءَََِّّعه هِميهََّّنِسه ال  ﴾٢٤الْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “(Kujto) kur engjëjt thanë: ‘O 

Merjeme! Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka 

parapëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës.’” (Sure “Âli Imran”, 

ajeti 42.) 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 3, f. 29. 
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*- Ibn Abasi ka transmetuar se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Zonjat e 

grave të botëve janë: Merjemja, Fatimeja , Hadixhja dhe Asija.” 

*- Enesi ka transmetuar se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Katër janë 

gratë që janë lartësuar në botë: Merjemja, e bija e Imranit; Hadixhja, e bija 

e Khuejlidit; Fatimeja , e bija e Muhamedit dhe Asija, gruaja e Faraonit.”1 

 

* * * 

 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه ُقلََّّْالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّفه ال نهاَّنهْدعََُّّتهعه بْنهاءه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ َّوه

اءهنها نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ ْلََّّنهبْتهِهلََُّّْثم ََّّوه نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه َََِّّعه ذِب  ﴾١٦يهَّالَْكه

Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty 

për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’” (Sure “Âli Imran”, ajeti 61.) 

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ua paraqiti argumentet të 

krishterëve të Nexhranit, por ata këmbëngulën në injorancën e tyre. 

Atëherë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) u tha: “Allahu më urdhëroi, se, nëse nuk i pranoni 

argumentet, të mallkohemi.”  

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 3, f. 33. 
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Ata u përgjigjën: “Ne po kthehemi të diskutojmë edhe një 

herë rreth kësaj çështjeje, pastaj do të vijmë me një vendim.” 

Shkuan dhe u konsultuan te një i urtë, duke e pyetur: “O rob 

i Mesihut, si mendon?”  

Ai u tha: “O ju të krishterë, pasha Allahun! Ju e dini se 

Muhamedi është Profet, i dërguar nga Allahu. Kur një Profet e 

mallkon një popull, nuk jeton prej tyre asnjë plak i vjetër dhe nuk 

lind në të asnjë fëmijë i vogël. Nëse do ta bëni një gjë të tillë, do të 

zhdukeni dhe do të shuheni.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) kishte dalë dhe kishte veshur një rrobë me lesh të 

zi. Kishte marrë në krahë Husejnin dhe për dore kishte Hasanin, 

kurse Fatimeja ecte pas tyre. Në fund, pas tyre vinte Aliu (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!). I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ecte duke thënë: “Kur unë të lutem 

ju thoni: Amin!” 

Peshkopi i Nexhranit u tha: “O bashkësia e krishterë, unë po 

shoh fytyra që, po t’i kërkojnë Allahut që të lëvizë prej vendit malin, 

Ai do t’u përgjigjet duke e lëvizur atë. Mos u mallkoni, që të 

shfaroseni dhe të mos mbetet në faqen e tokës asnjë i krishterë deri 

në Ditën e Kiametit.”  

Ata thanë: “O babai i Kasimit, në vendosëm të mos 

mallkohemi dhe të të lemë ty në fenë tënde.” 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: “Nëse nuk e pranuat mallkimin, atëherë 

pranojeni Islamin dhe të keni të drejta të barabarta me myslimanët.” 
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Por edhe këtë mundësi e kundërshtuan.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: “Unë ju ftoj ju në luftë.”  

Ata iu përgjigjën: “Ne nuk fuqi të luftojmë kundër arabëve, 

por duam të bëjmë marrëveshje me ju, që të mos na luftoni, të mos 

na frikësoni dhe të qëndrojmë në fenë tonë...”1 

* * * 

 

ِظِميهََّّ...﴿ الَْكه ََّّوه يْظه افِيهََّّالْغه الْعه نََِّّوه َََُّّّانل اِسََّّعه اّلل  ََّّوه  ﴾٦٣٢الُْمْحِسنِيهَََُّّيِبُّ

Allahu i Madhëruar thotë: “...edhe kur janë në vështirësi, e 

mposhtin zemërimin dhe ua falin fajet njerëzve. Allahu i do 

bamirësit.” (Sure “Âli Imran”, ajeti 134.) 

*- Tregohet se një shërbëtor po qëndronte në këmbë te koka 

e Hasan ibn Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me ta!), kur ai ishte ulur në 

tryezë me disa miq të tij. Shërbëtorit i ra diçka nga ena që kishte në 

dorë mbi trupin e Hasanit, i cili tha: “...edhe kur janë në vështirësi, 

e mposhtin zemërimin dhe ua falin fajet njerëzve. Allahu i do 

bamirësit.” 

Hasani i tha: “Ta kam falur.”  

Shërbëtori i tha: “Allahu i do bamirësit.”  

Hasani i tha: “Ti je i lirë, për hatër të Zotit dhe do të martoj me 

filanen.”2 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 3, f. 44. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 4, f. 95. 
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* * * 

 

Sure “El Mâide” 

ِينهَّ﴿ اَّل  ُرواَّوه فه بُواَّكه ذ  كه ولهئِكهََّّبِآيهاتِنهاَّوه
ُ
اُبََّّأ ْصحه

ه
 ﴾٦٣اْْلهِحيمََِّّأ

Allahu i Madhëruar thotë: “Sa për ata që nuk besojnë dhe 

mohojnë Shpalljet Tona – ata do të jenë banorë të zjarrit.” (Sure 

“El Mâide”, ajeti 10.) 

*- Autori ka thënë: Në Ditën e Gjykimit, kur të shpaloset 

flamuri i dëshmorëve për Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të!), të 

gjithë dëshmorët do të mblidhen nën flamurin e tij, kurse ata që janë 

vrarë padrejtësisht, do të mblidhen nën flamurin e Husejn  ibn Ali. 

Kjo është thënë në Fjalën e Allahut të Madhëruar: “Atë ditë që do 

të thirren të gjithë njerëzit me imamin e tyre.”1 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 6, f. 360. 
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Sure “El En‘âm” 

بْنها﴿ وههه ََُّّوه اقهََّّله ََّّإِْسحه يهْعُقوبه َّوه ََّّ ْينهاَّلُُكًّ ده َّهه نُوًحاَّ ْينهاَّوه ده بُْلََِّّمنََّّْهه َّقه ِي تِهََِّّوهِمنََّّْ اُوودهََُّّذر  َّده
انهَّ يُّوبهََّّوهُسلهيْمه

ه
أ ََّّوه ُيوُسفه ََّّوه ُموسه اُرونهََّّوه لِكهَََّّّوههه ذه كه ْزِيَّوه

رِي ا٢٢َّالُْمْحِسنِيهَََّّنه كه زه ََّّوه يهْحيه َّوه
َّ ََّّوهِعيسه اِْلِيهََِّّمنهََُّّكلَََِّّّإَوِْلهاسه  ﴾٢٥الص 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne i dhuruam atij Is’hakun dhe 

Jakubin. Që të dy këta i udhëzuam në Rrugë të Drejtë, ashtu siç 

patëm udhëzuar më parë Nuhun. Ndër pasardhësit e tij Ne 

udhëzuam Daudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe 

Harunin. Kështu i shpërblejmë punëmirët. Edhe Zekerija, Jahjai, 

Isai, Iljazi, të gjithë, këta kanë qenë nga njerëzit e mirë.” (Sure “El 

En'âm”, ajetet 84-85.) 

*- Në përmendjen e tij, pra të Isait është argument, se 

pasardhës quhen edhe fëmijët e vajzës. Hasani dhe Husejni janë 

pasardhës të zotërisë së të Dërguarve, Muhamedit (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke qenë se lidhjen më 

të e kanë nëpërmjet nënës. Kush sillet keq me ta, është sjellë keq me 

pasardhësit e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

*- Fakijri tha1: “Nëse lidhja nga gjaku konsiderohet e saktë 

edhe nga ana e nënës, ai që është prijës i pranueshëm nga pala e 

babait, konsiderohet si fundi i zinxhirit tek Hasani dhe Husejni, nga 

cilado palë qoftë.”2 

* * * 

                                                            
1 Autori i tefsirit “Ruhul Bejan”. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 7, f. 61. 
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Sure “El A‘râf” 

ُروا﴿ قه عه تهْواَّانل اقهةهََّّفه نََّّْوهعه ْمرََِّّعه
ه
ب ِِهمََّّْأ  ﴾١١...َّره

Allahu i Madhëruar thotë: “Kështu, ata e therën devenë pa 

e përfillur urdhrin e Zotit të tyre...” (Sure “El A‘râf”, ajeti 77.) 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i tha Aliut: “O Ali, a e di se cili është njeriu më i 

keq nga njerëzit e parë?” 

 Aliu tha: “Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më mirë.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Ai që ka therur devenë.” 

“A e di se cili është njeriu më i keq nga njerëzit e mëvonshëm?” 

Aliu tha: “Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më mirë.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Ai që do të të vrasë ty.”1 

* * * 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 8, f. 195. 
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Sure “Et Teube”  

اءهة َّ﴿ ََِِّّمنهََّّبهره رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ِينهََّّإِله ْدُتمََّّْاَّل  هه رِْضََِّّفََّّفهِسيُحوا٦َّالُْمْْشِكِيهََِّّمنهَََّّعه
ه
ةهََّّاْْل ْربهعه

ه
ْشُهر ََّّأ

ه
َّأ

...٤﴾ 

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij janë 

larg idhujtarëve (për shkak të idhujtarisë dhe shkeljes së 

marrëveshjes nga ana e idhujtarëve), me të cilët ju bëtë 

marrëveshje. Udhëtoni nëpër botë ju (idhujtarë) edhe katër 

muaj...” (Sure “Et Teube”, ajetet  1-2.) 

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), emëroi Atab ibn Esjed, të 

qëndronte me njerëzit në sezonin e Haxhit, në vitin e hapjes së 

Mekës. Atë vit qëndruan në Haxh myslimanët dhe jomyslimanët. 

Në vitin e nëntë hixhri, dërgoi Ebu Bekrin si udhëheqës të Haxhit. 

Pasi u nisën në drejtim të Mekës, pas tij, u nis Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!), për t’ua lexuar ai ajetet haxhilerëve. E pyetën të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

se përse nuk dërgoi Ebu Bekrin që t’ua lexojë ajetet haxhilerëve?  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Nuk përcjell prej meje vetëm se një burrë 

nga unë.” 

Shkaku është se arabët e kanë pasur zakon që përfaqësimin 

e fisit, gjatë lidhjes së marrëveshjeve apo prishjen e tyre, e bënte 
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prijësi i fisit, ose një prej zotërinjve të tij. Dërgoi Aliun për ta 

përfaqësuar.1 

* * * 

 

 

Sure “Hûd” 

ت ُِعُهمَّْ...﴿ ُنمه ُهمََُّّْثم ََّّسه سُّ مه ََِّّمن اَّيه اب  ذه ِِلم ََّّعه
ه
 ﴾٢٢أ

Allahu i Madhëruar thotë: “...Ne do t’u japim kënaqësi e 

pastaj do t’i godasë nga Ne dënimi i dhembshëm!” (Sure “Hûd”, 

ajeti 48.) 

*- Në “Akdu Durer” thuhet: “Mjerë vrasësi i Husejnit! Si është 

gjendja e tij, me prindërit e Husejnit dhe gjyshin e tij? Ai thuri 

vargjet e mëposhtme:  

Mjerë për atë që kundërshtar të tij ka ndërmjetësin. 

Pamjet e vrasjes së tij paraqiten në Ditën e Kiametit. 

Në Ditën e Kiametit vrasësi do të shfaqet  

me këmishën me gjak të Husejnit në dorën e tij.” 

*- Në hadith transmetohet se vrasësi i Husejnit është në një 

arkivol prej zjarri. Ai do të përjetojë gjysmën e ndëshkimit të 

banorëve të zjarrit.2 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 10, f. 383. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 12, f. 143. 
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*- Esh Sha'bij ka transmetuar se Aliu (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) kaloi në Kerbela gjatë udhëtimit të tij për në Sifijn. Qëndroi 

dhe pyeti se si quhet ky vend. I thamë Kerbela. Qau aq shumë, sa 

lagu edhe tokën me lotët e tij. Pastaj tha: “Hyra tek i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe ai ishte duke qarë. Më tha: ‘Pak më parë ishte tek unë Xhibrili dhe 

më tregoi se djalin tim, Husejnin, do ta vrasin në brigjet e Eufratit, në një 

vend të quajtur Kerbela. Xhibrili mori një grusht dhè nga ai vend dhe unë 

ndjeva aromën e tij. Nuk munda t’i mbaj dot lotët.’” 

*- Transmetohet se atë grusht dheu, i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e futi në 

një shishe dhe i tha Ummu Selemetu: “Kjo është nga toka, ku do të 

vritet Husejni. Kur të kthehet në gjak, dije së është vrarë.” 

*- Ummu Selemetu tregon se natën që u vra Husejni dëgjoi 

dikë duke thënë vargjet e mëposhtme: 

“O vrasës injorant i Husejnit,  

Përgëzohu me ndëshkim dhe poshtërim. 

Je mallkuar në gjuhën e birit të Daudit, 

të Musait dhe mbartësit të Inxhilit.”1 

Qava dhe hapa shishen. Dheu ishte shndërruar në gjak të 

rrjedhshëm.” 

*- Tregohet se qielli ishte skuqur nga vrasja e tij. 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 12, f. 144. 
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*- Ibn Sirijn ka thënë se e kuqja që është në perëndim, nuk ka 

qenë, derisa u vra Husejni. Urtësia e saj është si e ka shpjeguar ibn 

Xheuzij: “Zemërimi ynë ndikon në skuqjen e fytyrës. Kjo është e 

vërteta e padiskutueshme për njerëzit. Allahu e shfaqi ndikimin e 

zemërimit të Tij për vrasjen e Husejnit me skuqjen e hapësirës për 

të treguar sa i madh ishte krimi. Nëse do të ngrinim një gur nga 

toka, ditën e vrasjes së Husejnit, do të gjeje poshtë tij gjak.”  

*- Ebu Shejkh ka transmetuar nga një grup: “Kushdo që ka 

ndihmuar në vrasjen e Husejnit, është sprovuar para se të vdesë.” 

Një i moshuar tha: Unë kam ndihmuar dhe nuk më ka goditur 

asgjë. Ai shkoi të rregullonte ndriçuesin dhe mori zjarr. Ai filloi të 

thërrasë: “zjarr, zjarr”, dhe u hodh në Eufrat dhe vdiq në të. Disa 

janë sprovuar me etje. Disa janë ndëshkuar me vrasje, verbim, 

nxirje të fytyrës apo humbje të pasurisë, në një kohë të shkurtër. 

Duhet ta dish, se nuk duhet të jesh në krah të atyre që i bën keq Ehli 

Bejtit.1 

* * * 

 

Sure “Err Rra'd” 

اََّّ...﴿ ََّّإِن مه نْته
ه
لُِك َََُِّّّمنِْذر ََّّأ اد ََّّقهْوم ََّّوه  ﴾١هه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Në të vërtetë, ti je vetëm 

paralajmërues. E, për çdo popull ka udhërrëfyes.” (Sure “Err 

Rra'd”, ajeti 7.) 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 144 
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*- “Paralajmërues” është Profeti Muhamedi (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), kurse “udhërrëfyes” është 

Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Argument është fjala e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “Pasha Allahun, nëse Allahu udhëzon një njeri nëpërmjet 

teje, është më e mirë për ty se devetë e kuqe.”1 

*- Taberanij ka transmetuar se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Fatimes 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!): “Profeti ynë është më i miri i gjithë 

Profetëve. Ai është babai yt. Dëshmori ynë është më i miri i gjithë 

dëshmorëve. Ai është xhaxhai i babait tënd, Hamzai. Prej nesh është njëri 

që ka dy krahë, fluturon me ta ku të dojë në Xhenet. Ai është djali i 

xhaxhait të babait tënd, Xhaferri. Nga ne kemi prijësit e këtij umeti, që 

janë Hasani dhe Husejni, dy djemtë e tu. Nga ne është edhe udhërrëfyesi.”2 

* * * 

 

Sure “El Isrâ” 

هوََّّْقُلَّْ﴿ نُْتمََّّْل
ه
ائِنهََّّتهْملُِكونهََّّأ زه ََّّرهْْحهةََِّّخه ِ ب  ْكُتمََّّْإًِذاَّره ْمسه

ه ْشيهةهََّّْله اقََِّّخه نْفه َّاْْلِ نهََّّ َكه انََُّّوه نْسه َّاْْلِ
ُتوًرا  ﴾٦٣٣قه

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Sikur ju të zotëronit 

thesaret e mëshirës së Zotit tim, edhe atëherë ju do të rrudhnit 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 13, f. 346. 
2 I njëjti burim. 
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dorën nga droja, se do të shpenzoheni. Njëmend, njeriu rëndom 

është koprrac.” (Sure “El Isra”, ajeti 100.) 

*- Transmetohet se Zejnul Abidijn (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) takoi një burrë, i cili e ofendoi atë. Shërbëtorët dhe njerëzit rreth 

tij e kundërshtuan atë. Zejnul Abidijn i qetësoi ata dhe iu drejtua 

burrit: “A ke ndonjë nevojë, që të të ndihmojmë?” 

Burrit i erdhi turp. I dhanë një këmishe të zezë dhe 1000 

dirhemë.  

Burri tha: “Dëshmoj se ti je nga djemtë e Profetëve, që nuk 

tundohen nga pasuria. Ata ishin zotërinjtë e dynjasë, që shpenzonin 

në të pasurinë. Ata ishin zotërinjtë fisnikë, të cilëve u vinte dynjaja 

dhe ata e shpërndanin në moment. Atyre u shkon thënia: ‘Ata e 

shpërndajnë pasurinë, sapo u vjen dhe bëjnë durim në varfëri. Nëse 

vjen në lagje një i huaj, nxitojnë t’i japin gjithçka ka nevojë.’”1 

 

* * * 

 

Sure “El Kehf” 

ل ْمنهاهََُِّّعنِْدنهاَِّمنََّّْرهْْحهةًََّّآتهيْنهاهََُّّ...﴿ ن اَِّمنََّّْوهعه ُ  ﴾١٥ِعلًْماَّدله

Allahu i Madhëruar thotë:“…i patëm dhuruar mëshirë prej 

Nesh dhe i kishim mësuar nga ana Jonë dije.” (Sure “El Kehf”, 

ajeti 65.) 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 15, f. 207. 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 417 - 

*- Dija e fshehtë është në rolin e derës për shtëpinë. Kush 

dëshiron të hyjë në shtëpi, duhet të vijë te dera. Shtëpia e diturisë 

dhe qyteti i saj është i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ndërsa dera e shtëpisë dhe e qytetit 

është Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) siç ka thënë i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): 

“Unë jam qyteti i diturisë dhe Aliu është porta e saj.”1 

* * * 

 

Sure “Tâ Hâ” 

 ﴾٦طه﴿

Allahu i Madhëruar thotë: “Tâ, Hâ.” (Sure “Ta Ha”, ajeti 1.) 

*- Imam Xhaferr Es Sadik (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka 

thënë: “Ta Ha” është betim për pastërtinë e Ehli Bejtit dhe 

udhëzimin e tyre. Ashtu si thotë edhe Allahu i Madhëruar “dhe t'ju 

pastrojë plotësisht”.2 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 15, f. 272. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 16, f. 361. 
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Sure “El Haxhxh” 

نَّْ﴿ نهََّّمه ُظنَََُّّّكه نََّّْيه
ه
هََُّّلهنََّّْأ نُّْصه ََُّّيه ْنيهاَِّفََّّاّلل  ةََِّّادلُّ اْْلِخره ََّّفهلْيهْمُددََّّْوه بهب  ََّّبِسه اءََِّّإِله مه عََّّْم َّثََُّّالس  َِّْلهْقطه

لََّّْفهلْيهنُْظرَّْ يُْدهََُّّيُْذهِبه ََّّهه اَّكه  ﴾٦٥يهغِيُظََّّمه

Allahu i Madhëruar thënë: “Kush mendon se Allahu nuk 

do ta ndihmojë (të Dërguarin) në këtë botë dhe në Botën Tjetër, 

le të lidhë një litar në tavan e të varet! Pastaj le të shohë nëse do 

t’ia largojë ky veprim hidhërimin.” (Sure “El Haxhxh”, ajeti 15.) 

*- Enes ibn Malik ka thënë: “Pas vdekjes së të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

një jehudi hyri në xhami dhe tha: “Ku është pasardhësi i 

Muhamedit?” 

Njerëzit i bënë me shenjë nga Ebu Bekri. 

Jehudiu i tha: “Do të të pyes për disa gjëra, të cilat i di vetëm 

Profeti, ose pasardhësi i tij.”  

Ebu Bekri i tha: “Pyet çfarë të dëshirosh.” 

Jehudiu i tha: “Më trego për atë që nuk e di Allahu, atë që 

nuk është e Allahut dhe atë që nuk është tek Allahu.” 

Ebu Bekri i tha: “Kjo është fjala e atyre që kanë dalë nga feja.”  

Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tha: “Ç’keni me 

personin? Jepini përgjigje, nëse keni, ose shkoni tek ai që e ka 

përgjigjen. Unë e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) t’i thotë Aliut 
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(Allahu qoftë i kënaqur me të!): “O Zot, drejtoje zemrën e tij dhe forcoje 

gjuhën e tij.” 

Ebu Bekri dhe ata që ishin aty, u ngritën dhe shkuan tek Aliu 

dhe i treguan për çështjen. 

Aliu tha: “Atë që nuk e di Allahu, o bashkësia e jehudive është fjala 

juaj: Uzejri është djali i Allahut dhe Zoti nuk e di që ka djalë.  

Ajo që nuk është e Allahut, Ai nuk ka ortak. 

Ajo që nuk është tek Allahu, Zoti nuk ka padrejtësi dhe paaftësi.” 

Jehudiu tha: “Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ti 

je pasardhësi i të Dërguarit të Allahut.” Të gjithë myslimanët u 

gëzuan.1 

* * * 

Sure “El Ahzâb” 

اََّّ...﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ُكمََّّْاْْلهيِْتََّّأ ِره ه  ُيطه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...në të vërtetë, Allahu do që ta 

largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.”  (Sure 

“El Ahzab”, ajeti 33.) 

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), një ditë kishte veshur një 

rrobë të bërë nga leshi i zi. Fatimeja erdhi dhe ai e mbuloi me rrobën 

e tij. Më pas erdhi Aliu dhe e mbuloi me të. Erdhi Hasani dhe 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 17, f. 14. 
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Husejni dhe i mbuloi edhe ata me të dhe tha: “...në të vërtetë, 

Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë 

plotësisht.” 

Familja e pelerinës së të Dërguarit të Allahut dhe bija e tij. 

Murtedai dhe nipërit e tij, të gjithë u bashkuan.1 

 

* * * 

هََّّإِن َّ﴿ تههََُّّاّلل  ئِكه َله مه لُّونهََّّوه ََّّيُصه ه اَّيهاََّّانل ِب َََِّّعه هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  لُّواَّآمه لهيْهََِّّصه ل ُِمواَّعه هََّّوهسه  ﴾٥١ًماْسلِيت

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë. O ju që keni besuar, 

dërgoni salavate për atë dhe përshëndeteni me ‘selam’!” (Sure “El 

Ahzab”, ajeti 56.) 

*- Ka'b bin Uxhretu ka transmetuar se, kur zbriti ajeti: 

“Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për 

të. O ju që keni besuar, dërgoni salavate për të dhe përshëndeteni 

me ‘selam’!”, shkuam dhe e pyetën të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): “O i Dërguari i 

Allahut, ne e kemi mësuar selamin mbi ty, por si është salavati mbi 

ty?” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Thuaj: ‘O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 22, f. 171. 
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O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e 

begatove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar.’”1 

*- Në hadith transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Në çdo 

lutje që robi i drejton Zotit, ka perde, derisa të dërgosh salavat mbi 

Muhamedin dhe familjen e Muhamedit. Nëse dërgon salavat, hiqet perdja 

dhe kalon lutja, nëse nuk dërgon salavat, perdja e kthen lutjen.”2 

* * * 

 

 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  هََّّات ُقواَّآمه ِديًداَّقهْوًلََّّوهقُولُواَّاّلل   ﴾١٣سه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, frikësojuni 

Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën.” (Sure “El Ahzab”, ajeti 70.) 

*- Transmetohet se Ja'kub ibn Is'haku, i njohur si ibn El 

Sekkijt, nga dijetarët e mëdhenj arabë, ishte ulur një ditë me 

Muteuikilin. Erdhën dy djemtë e Muteuikilit, Muetezi dhe Muejidi. 

Ai e pyeti se kush është më i dashur tek ai, këta dy djemtë e mi apo 

Hasani dhe Husejni. 

Ja'kub ibn Is'haku iu përgjigj: “Shërbëtori i Aliut (Allahu qoftë 

i kënaqur me të!) është më i mirë se ty dhe djemtë e tu.”  

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 22, f. 225. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 22, f. 230. 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 422 - 

Muteuekili urdhëroi t’ia shkulin gjuhën nga fyti. Ia shkulën 

dhe ai vdiq po atë natë.1 

 

* * * 

 

Sure “Ez Zumer” 

﴿َّ هبه َََُّّضه ثهًَلََّّاّلل  ءََُّّفِيهََِّّرهُجًَلََّّمه َكه اكُِسونهَََُّّشه رهُجًَلََُّّمتهشه لهًماَّوه لََّّْلِرهُجل ََّّسه هْستهوِيهانََِّّهه ََّّثهًَلَّمهََّّي
ََِّّاْْلهْمدَُّ ُُهمََّّْبهْلَََّّّّلِل  ْكَثه

ه
ََّّأ ْعلهُمونهََّّله  ﴾٤١يه

Allahu i Madhëruar thotë: “Dëgjojeni këtë shembull që ka 

sjellë Allahu! Janë dy njerëz: njëri ka shumë bashkëpronarë që e 

kundërshtojnë njëri-tjetrin, ndërsa tjetri ka vetëm një pronar, të 

cilit i përkushtohet. A janë të njëjtë ata në krahasim?! Lavdëruar 

qoftë Allahu, por shumica e tyre nuk e dinë këtë!” (Sure “Ez 

Zumer”, ajeti 29.) 

*- Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) ishin 

duke luajtur pranë të Dërguarit të Allahut, që po mahnitej me ta. 

Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) erdhi. Në dorë mbante një shishe dhe në 

tjetrën ampulë. Në shishe kishte gjak, ndërsa në ampulë helm. Iu 

drejtua të Dërguarit të Allahut duke thënë: “A i do ata, o Muhamed? 

Dije se njëri prej tyre do të vritet me shpatë dhe ky është gjaku i tij, ndërsa 

tjetri do të helmohet. Ky është helmi i tij.” 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 22, f. 248. 
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E zbrazi zemrën nga fëmijët dhe e lidhi zemrën e tij me 

Allahun e Madhëruar.1 

 

* * * 

 

﴿...ََّّ نْته
ه
ُْكمََُّّأ اَِّفََِّّعبهادِكهََّّبهْيهَََّّته نُواَّمه ْتهلُِفونهََّّفِيهَََِّّكه  ﴾٢١ُيه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Ti do të gjykosh mes robëve 

të Tu për kundërshtitë që kanë pasur!” (Sure “Ez Zumer”, ajeti 46.) 

*- Err Rrabi'u ka qenë nga muhadithët që fliste vetëm për ato 

gjëra që i interesonte. Kur u vra Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!), ai tha: “Tani do të flas dhe lexoi ajetin: ‘Ti do të gjykosh mes 

robërve të Tu për kundërshtitë që kanë pasur!’” 

Transmetohet se ai (Er Rabi'u) ka thënë: “Është vrarë ai që 

ulej në prehrin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe vinte buzën në buzën e tij.”2 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 23, f. 104. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 24, f. 120. 
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Sure “Gâfir”  

ْونهََّّآلََِِّّمنََُّّْمْؤِمن ََّّرهُجل ََّّوهقهالهَّ﴿  ﴾٤٢...َّفِرْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Por një njeri besimtar, nga të 

afërmit e Faraonit...” (Sure “Gafir”, ajeti 28.) 

*- Tre persona nuk e kanë mohuar Allahun në asnjë moment: 

Hazkili, besimtari nga familja e Faraonit; Habib zdrukthtari, shoku 

i Jasinit; Ali ibn Ebu Talibi (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!), që është 

më i miri i tyre.1 

* * * 

 

Sure “Esh Shûra” 

ََّّقُلَََّّّْ...﴿ لُُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
َّإََِّّأ ةهََّّل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣...ََّّالُْقْربه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej 

jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për 

të afërmit...” (Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

*- Transmetohet se, kur zbriti ky ajet: “Thuaj: ‘Unë nuk 

kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se 

dashurinë për të afërmit...”, e pyetën të Dërguarin e Allahut: “O i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), cilët janë të afërmit e tu, që ne duhet t’i respektojmë 

dhe t’i duam?” 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll.24, f. 176. 
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Aliu, Fatimeja  dhe fëmijët e tyre, Hasani 

dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me ta!).”  

*- Transmetohet nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur tij!): “U 

ankova tek i Dërguari i Allahut se më xhelozonin njerëzit.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) më tha: “A nuk je i kënaqur, që të parët që do të futen 

në Xhenet do të jenë: unë, ti, Hasani dhe Husejni?”1 

 *- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush vdes, me dashurinë për familjen 

e Muhamedit, ka vdekur dëshmor.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur me 

gjynahe të falura. Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka 

vdekur i penduar.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur 

besimtar me besim të plotë.  

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, engjëlli i 

vdekjes e përgëzon me Xhenet e pas tij dy engjëjt, Munkeri dhe Nekiri. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, lodron në 

Xhenet ashtu si lodron bashkëshortja në shtëpinë e bashkëshortit të saj. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, do t’i hapen 

në varr dy dyer për në Xhenet.  

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 25, f. 312. 
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Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, engjëjt e 

mëshirës e vizitojnë varrin e tij. 

Kush vdes, me dashurinë për familjen e Muhamedit, ka vdekur në 

Sunetin e tij. 

Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, në Ditën e Gjykimit 

do të vijë me germa të shkruara në ballë i pashpresë nga mëshira e Allahut. 

Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, ka vdekur 

jobesimtar. 

Kush vdes, duke urryer familjen e Muhamedit, nuk ka për ta ndier 

aromën e Xhenetit.”1 

* * * 

 

Sure “Ez Zukhruf” 

ا﴿ لههه عه ةًََّّوهجه ِمه ِقبِهََِِّّفََّّبهاقِيهةًََُّّكه ل ُهمََّّْعه  ﴾٤٢يهرِْجُعونهََّّلهعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai e bëri këtë fjalë të 

përhershme te pasardhësit e tij, me qëllim që ata të kthehen (tek 

Allahu).” (Sure “Ez Zukhruf”, ajeti 28.) 

*- Fatime bintu Esed ibn Hashim, nëna e Ali ibn Ebu Talib 

(Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!), ka transmetuar se, kur ajo dëshironte 

të përulej para idhujve dhe ai (Aliu) ishte foshnje në barkun e saj, e 

ndalonte atë të përulej para idhujve.2 

 

                                                            
1 I njëjti burim. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 25, f. 364. 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 427 - 

* * *  

 

Sure “El Fet’h” 

اُهمَََّّّْ...﴿ ثهرََِِّّمنََّّْوُُجوهِِهمََِّّْفََِّّسيمه
ه
ُجودََِّّأ  ﴾٤١...ََّّالسُّ

Allahu i Madhëruar thotë: “...Në fytyrat e tyre shihen 

shenjat e sexhdes...”  (Sure “El Fet’h”, ajeti 29.) 

*- Imam Zejnul Abidijn (Allahu qpftë i kënaqur me të!), i cili 

është Aliu i biri Husejnit i biri i Aliut (Allahu qoftë i kënaqur me ta!), 

thirrej me epitetin njeriu me shenjë. Kjo shenjë ishte për shkak të 

sexhdeve të shumta dhe të gjata që bënte. Ai kishte pesëqind rrënjë 

ullinj dhe çdo ditë falte nga dy rekate namaz pranë çdo rrënje, aq 

sa thanë: “Banesa e Aliut, Husejnit, Xhaferrit, Hamzës dhe njeriut 

me shenjë nga sexhdet.”1 

* * * 

 

Sure “Err Rrahman” 

جهَّ﴿ ره يْنََِّّمه ا٦١َّيهلْتهقِيهانََِّّاْْلهْحره ََّّبهْرزهخ ََّّبهيْنهُهمه بِْغيهانََِّّله  ﴾٤٣يه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai i ka lënë të lira të dy detet që 

të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta 

kapërcejnë.”  (Sure “Err Rrahman”, ajetet 19-20.) 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 26, f. 58. Këto janë vargje të Du'bel El Khuzaij (Allahu 
e mëshiroftë!). 
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*- Është thënë se “dy detet” janë Aliu dhe Fatimeja  (Allahu 

qoftë i kënaqur me ta!), “pengesa” është i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe prej tyre 

dalin Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me ta!).1 

* * * 

 

Sure “El Muxhâdele” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه ُمواَّالر ُسولهََّّنهاجه ِ د  قه يََّّْبهْيهََّّفه ْوهاُكمََّّْيهده قهةًَََّّنه ده  ﴾٦٤...ََّّصه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, kur të doni 

të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni lëmoshë, 

kjo është më mirë dhe më pastër për ju...” (Sure “El Muxhadele”, 

ajeti 12.) 

*- Transmetohet nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka 

thënë: “Në Librin e Allahut gjendet një ajet, me të cilin nuk ka punuar 

askush para meje dhe nuk do të punojë me të askush pas meje. Kisha një 

dinar, të cilin e këmbeva.” 

Në një transmetim tjetër thuhet se me të bleva dhjetë 

dirhemë, të cilët i dhashë lëmoshë. Çdo ditë jepja sadaka nga një 

dirhem, para se të shkoja të këshillohesha me të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).2 

*- Ibn Umeri ka transmetuar: “Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) dallonte me tri çështje, që sikur të kisha njërën prej tyre, do të 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, f. 296. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 28, f. 405. 
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isha më shumë i kënaqur se sa po të kisha një deve të kuqe. Ato 

ishin: martesa me Fatimen (Allahu qoftë i kënaqur me të!), Profeti i 

dha flamurin në ditën e Khajberit dhe dhënia e lëmoshës në ajetin 

e këshillimit.”1 

 * * * 

 

 

Sure “Et Tegâbun” 

ا﴿ الُُكمََّّْإِن مه ْموه
ه
ُدُكمََّّْأ ْوله

ه
أ  ﴾٦٥...ََّّفِتْنهة ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Pasuria dhe fëmijët tuaj janë 

vetëm sprovë për ju...” (Sure “Et Tegabun”, ajeti 15.) 

*- Në “Mishkatul Mesabih” është transmetuar: “I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ishte duke mbajtur hytben. Hasani dhe Husejni u futën në xhami. 

Ata kishin veshur këmisha të kuqe. Ecnin dhe qeshnin. I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

zbriti nga minberi, i mori në krahë, u ngjit në minber dhe tha: “I 

Lartësuar është Allahu, që ka thënë në Fjalën e Tij: ‘Pasuria dhe fëmijët 

tuaj janë vetëm sprovë për ju.’ 

I pashë këta dy fëmijë që ecnin dhe qeshnin dhe nuk durova dot pa 

i marrë në krahë. E ndërpreva hytben.” Më pas vazhdoi hytben.2 

 

* * * 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 406. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 28, f. 18. 
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Sure “Et Tahrîm” 

هََّّفهإِن ََّّ...﴿ هََُُّّهوهََّّاّلل  ْوله الِحََُّّوهِجَْبِيُلََّّمه  ﴾٢...ََّّالُْمْؤِمنِيهََّّوهصه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Allahu është Mbrojtësi i tij, 

Xhebraili dhe besimtarët e mirë...” (Sure “Et Tahrîm”, ajeti 4.) 

*- Muxhahidi ka thënë: “Shprehja “besimtarët e mirë”, është 

për Ali ibn Ebu Talib (Allahu qoftë i kënaqur me të!).”  

*- El Fakiru1 ka thënë: “Kjo mbështetet edhe në fjalën e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), kur i tha Aliut: ‘O Ali, ti je tek unë në pozitën e Harunit 

tek Musai.’ Aliu është në pozitën e Harunit dhe është prej 

besimtarëve, si ai.”2 

* * * 

 

Sure “Nûh” 

اَّلِتهْسلُُكوا﴿ اًجاَُّسُبًَلََِّّمنْهه  ﴾٤٣فِجه

Allahu i Madhëruar thotë: “Që të ecni nëpër të, nëpër rrugët e 

gjera.” (Sure “Nuh”, ajeti 20.)  

                                                            
1 Autori i tefsirit. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 28, f. 53. 
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*- Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!), ka thënë: “Më pyetni për rrugët e qiellit, unë i njoh më mirë ato se 

rrugët e tokës.”1 

* * * 

 

 

 

Sure “El Insân” 

ُيْطِعُمونهَّ﴿ امهََّّوه عه ََّّالط  ه يهتِيًماَِّمْسِكيًناَُّحب ِهَََِّّعه ِسرًياَّوه
ه
أ ا٢َّوه ََِّّلِوهْجهََُِّّنْطعُِمُكمََّّْإِن مه ََّّاّلل  َّنُرِيدََُّّله

اءًََِّّمنُْكمَّْ زه ََّّجه له  ﴾١ُشُكوًراَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët 

dhe të zënët rob edhe pse vetë janë nevojtarë, duke thënë: ‘Ne ju 

ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk duam shpërblim e 

as falënderim!” (Sure “El Insân”, ajetet 8-9.) 

*- Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me ata të dy!) ka 

transmetuar: “Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me ata të 

dy!) ishin të sëmurë. I vizitoi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) së bashku me disa shokë të 

tij. Ata i thanë: ‘O babi i Hasanit, sikur të bësh një betim për fëmijët 

e tu.’ 

Aliu, Fatimeja dhe Fidja, shërbëtore e tyre, u betuan, se, nëse 

fëmijët do të shëroheshin, do të agjëronin tri ditë. Ata u shëruan 

dhe Aliu nuk kishte asgjë në shtëpi. Aliu mori hua tek një çifut me 

emrin Shemun El Khajberi tri saje (njësi matëse) me elb, të cilat 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 29, f. 180. 
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Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur me të!) i bloi dhe me sajën e parë 

përgatiti një bukë për pesë vetë, sa ishte edhe numri i tyre. E shtroi 

iftarin dhe ishin gati për të ngrënë, kur në derë trokiti një lypës, i 

cili tha: ‘Selam alejkum, o Ehli Bejti i Muhamedit! Jam një i varfër, 

nga të varfrit e myslimanëve. Më ushqeni, ju ushqeftë Allahu, nga 

sofrat e Xhenetit!’ Ia dhanë atij ushqimin dhe fjetën pa ngrënë, duke 

pirë vetëm ujë për iftar.  

Ditën tjetër vazhduan agjërimin dhe në iftar, sa u ulën për të 

ngrënë, trokiti një jetim dhe tha: ‘Selam alejkum, o Ehli Bejti i 

Muhamedit! Jam një jetim, nga fëmijët e muhaxhirëve. Babai im ka 

rënë dëshmor në betejën e Akabes. Më ushqeni, ju ushqeftë Allahu, 

nga sofrat e Xhenetit!’  

Ata ia dhanë atij ushqimin. Vazhduan agjërimin për të tretën 

ditë, në iftar trokiti një rob dhe tha: ‘Selam alejkum, o Ehli Bejti i 

Profetit! Jam një rob, më ushqeni, ju ushqeftë Allahu, nga sofrat e 

Xhenetit!’ 

Ata ia dhanë atij ushqimin. 

Sapo zbardhi dita e katërt, Aliu  mori për dore Hasanin dhe 

Husejnin (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) dhe shkoi tek i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

I Dërguari i Allahut i pa se ata dridheshin si zogjtë, nga uria e 

madhe që i kishte kapluar. “Çfarë po më shohin sytë kështu?”, - tha i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!).  

U ngrit dhe së bashku me ta shkoi të vizitonte Fatimen, në 

shtëpinë e saj, të cilës i ishte ngjitur barku me kurrizin. I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) u 
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prek shumë nga ajo që pa. Në atë çast zbriti Xhibrili (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe tha: ‘Merre këtë ajet o Muhamed! Allahu të përgëzon për Ehli 

Bejtin tënd!’ Ia lexoi atë.”1 

 

* * * 

 

 

اَُّمت ِكئِيهَّ﴿ ََّّفِيهه ه ائِكَََِّّعه ره
ه
َََّّّاْْل ْونهََّّله اَّيهره ْمًساَّفِيهه ََّّشه له رِيًراَّوه ْمهه  ﴾٦٣زه

Allahu i Madhëruar thotë: “Të mbështetur në divane, ata 

nuk do të kenë as vapë dhe as të ftohtë.” (Sure “El Insan”, ajeti 13.) 

Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “Kur 

banorët e Xhenetit të futen në Xhenet, dy kopshte shndrisin nga 

drita e tyre. Banorët e Xhenetit pyesin: ‘O Ridvan, Allahu i 

Madhëruar ka thënë se nuk shohin.’ 

Ridvani u përgjigjet se ato nuk janë as dielli e as hëna, por 

janë Fatimeja dhe Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me ta!), që qeshin dhe 

nga qeshja e tyre, ndriçon Xheneti.”2 

* * * 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 29, f. 268. 
2 Tefsiri “Ruhul Bejan”, vëll. 29, f. 270. 
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Sure “Esh Shems” 

الهََّّ﴿ قه هُهمََّّْفه ََِّّرهُسوُلََّّل ََِّّنهاقهةهََّّاّلل  اَّاّلل  بُوه٦٣ََُّّوهُسْقيهاهه ذ  اَّفهكه ُروهه قه عه  ﴾٦٢...َّفه

Allahu i Madhëruar ka thënë: “I dërguari i Allahut (Salihu), u 

tha atyre: ‘Kjo është deveja e Allahut! Lëreni atë të pijë pjesën e 

vet!’ Por ata nuk i besuan atij dhe e therën atë.” (Sure “Esh 

Shems”, ajetet 13-14.) 

 *- Në një hadith thuhet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Aliut: “O Ali, a 

e di se kush është njeriu më i keq nga të parët?” 

Aliu u përgjigj: “Allahu dhe i Dërguari i Tij, e dinë.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) tha: “Ai që ka therur devenë.” 

Pas kësaj, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) e pyeti: “A e di, se kush është njeriu më i keq, 

nga të fundit?” 

Aliu u përgjigj: “Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë.” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) tha: “Ai që do të vrasë ty.”1 

Devja ishte simbol i shpirtit. E therën me padrejtësinë 

shpirtërore dhe epshet kafshërore, duke shtuar edhe ligësinë e 

shpirtit. Kështu u vra edhe Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili 

                                                            
1 E kemi parë më herët komentin e saj, në suren “El Arâf”, ajeti 77. 



Shejkh Nezar el Hasan 

- 435 - 

ishte pasqyrim i shpirtërores së Profetit tonë (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

* * * 
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EHLI BEJTI  
  

NË TEFSIRIN  

  

RUHUL MEANIJ1 

 

 

 

                                                            
1 I quajtur “Ruhul Meanij fi tefsir El Kur’an El Adhijm ue es Seb'ul Methanij”. Ne 

jemi bazuar në botimin e botuar në shtypshkronjën “El Munirijetu”, në Egjipt, në 

vitin 1345 Hixhr, i përbërë nga tridhjetë vëllime. El Al'lametu Ebul Fadl 

Shehabudijn Es Sejid El Alusij. Ka vdekur në vitin 1270 hixhri.  

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “El Bekare” 

نََّّْانل اِسََّّوهِمنهَّ﴿ هْْشِيَّمه هََُّّي اءهََّّنهْفسه اتََِّّابْتِغه رْضه ََِّّمه  ﴾٤٣١...ََّّاّلل 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ka njerëz që e flijojnë veten, 

për të fituar pëlqimin e Allahut...”  (Sure “El Bekare”, ajeti 207.) 

*- Imamijët dhe disa nga ne kanë thënë se ky ajet ka zbritur 

për Ali ibn Ebu Talibin (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!), i cili fjeti në 

shtratin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), natën e hixhretit, kur i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) shkoi në 

shpellë.1 

* * * 

ِينهَّ﴿ هُهمََُّّْينْفُِقونهََّّاَّل  ال ْموه
ه
ارََِّّبِالل يْلََِّّأ انل هه اَّوه نِيهةًََِِّّسًّ َله  ﴾٤١٢...َّوهعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre 

natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi...” (Sure “El Bekare”, ajeti 

274.) 

*- Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me ata të dy!) ka thënë se 

ajeti: “Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi 

dhe haptazi...”, ka zbritur për Ali ibn Ebu Talibin (Allahu ia 

fisnikëroftë fytyrën!). Ai kishte vetëm katër dirhemë. Të katërt 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 2, f. 83. 
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dirhemët i dha sadaka. Njërin e dha fshehur, një hapur, një e dha 

natën dhe tjetrin e dha ditën.1 

* * * 

Sure “Âli ‘Imrân” 

هََّّإِن َّ﴿ ََّّاّلل  فه مهََّّاْصطه نُوًحاَّآده آلهََّّوه اهِيمهََّّوه آلهََّّإِبْره انهََّّوه ََِّّعْمره ه هِميهَََّّعه ال  ﴾٣٣الْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu i zgjodhi Ademin, 

Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë 

njerëzit (e kohës së tyre).”  (Sure “Âli Imran”, ajeti 33.) 

*- Trasmetohet nga imamët e Ehli Bejtit se e lexojnë dhe Âl 

Muhamed mbi të gjithë njerëzit.2 

 

* * * 

 

اََّّ...﴿ لهََُُّّك مه اَّدهخه لهيْهه رِي اَّعه كه ابهََّّزه دهََّّالِْمْحره اَّوهجه هه ْريهمََُّّيهاَّقهالهَََّّّرِزْقًاَِّعنْده ََّّمه ن 
ه
هكََِّّأ اَّل ذه َّقهالهْتَََّّّهه

ََِِّّعنْدََِِّّمنََُّّْهوهَّ هََّّإِن َََّّّاّلل  نََّّْيهْرُزُقََّّاّلل  اءََُّّمه هشه رْيََِّّي ََّّبِغه اب   ﴾٣١ِحسه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Sa herë që hynte Zekeria në 

dhomën e saj, gjente pranë saj ushqim e pyeste: ‘O Merjeme! Nga 

të vjen ky ushqim?’ Ajo përgjigjej: ‘Ky është nga Allahu, se 

Allahu e furnizon kë të dojë, pa kufi.’ (Sure “Âli Imran”, ajeti 37.) 

*- Ebu Ja'la ka transmetuar nga Xhabir se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 3, f. 41. 
2 Tefsiri “El Alusij”, vëll. 3, f. 116. 
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disa ditë pa ngrënë, aq sa ndjeu vështirësi. I vizitoi të gjitha shtëpitë 

e grave të tij, se mos gjente diçka për të ngrënë, por nuk gjeti asgjë. 

Shkoi në shtëpinë e Fatimes dhe i tha: “O bija ime, a ke diçka për të 

ngrënë, sepse jam i uritur?” 

Fatimeja  u përgjigj: “Për Allahun, nuk kam asgjë.” 

Pasi u largua i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), një fqinja e saj i dërgoi dy bukë 

dhe një copë mish. I mori ato dhe tha: “Po lajmëroj të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).” 

Në atë kohë të gjithë ishin nevojtarë për kafshatën e bukës. 

Dërgoi Hasanin dhe Husejnin tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai u kthye tek ajo 

dhe i tha: “Më trego, o bija ime.” 

Fatimeja  i tha: “Pasha Allahun, më solli risk Allahu diçka, e 

ruajta dhe desha ta ndaja me ty. Shkova e hapa, kur ajo ishte mbushur me 

bukë dhe mish. U mahnita dhe e kuptova se ajo ishte bereqet nga Allahu. 

E falënderova Allahun, dërgova salavate mbi të Dërguarin e Allahut dhe 

erdha tek i Dërguari i Allahut.”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i vërejti ato dhe tha: “Nga vjen kjo, o bija ime?”  

Ajo tha: “Nga Allahu, Allahu i Madhëruar furnizon pa llogari kë 

të dojë.” 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) falënderoi Allahun dhe tha: “Falënderimi i takon 

Allahut, që të bëri të ngjashme me Zonjën e grave të Beni Israilëve. Atë, 
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kur Allahu e furnizonte me diçka dhe e pyesnin, përgjigjej: ‘Nga Allahu, 

Allahu i Madhëruar furnizon pa llogari, kë të dojë.’”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ftoi Aliun. Pas kësaj, hëngri i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) me Aliun, 

Fatimen, Hasanin, Husejnin, të gjitha gratë e të Dërguarit të Allahut 

dhe familjarët e tij hëngrën, derisa u ngopën dhe mbeti ushqim, aq 

sa ishte në fillim. Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ua ndau 

fqinjëve ushqimin.”1 

 

* * * 

 

ةََُّّقهالهتََِِّّإَوذَّْ﴿ ئِكه َله ْريهمََُّّيهاَّالْمه هََّّإِن ََّّمه اكََِّّاّلل  فه رهكََِّّاْصطه ه  اكََِّّوهطه فه اْصطه ََّّوه ه اءَََِّّعه هِميهََّّنِسه ال  ﴾٢٤الْعه

Allahu i Madhëruar thotë: “(Kujto) kur engjëjt thanë: ‘O 

Merjeme! Allahu të ka zgjedhur.’”  (Sure “Âli Imran”, ajeti 42.) 

*- Ibn Asakir, në një prej rrugëve të transmetimit, ka 

transmetuar nga ibn Abasi se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Zonjat e grave të 

banorëve të Xhenetit janë: ‘Merjemja, e bija e Imranit; Fatimeja , e bija e 

Muhamedit; Hadixhja dhe Asija, gruaja e Faraonit.’” 

*- Ibn Xherijr ka transmetuar nga Fatimeja  se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

ka thënë: “Ti do të jesh zonja e grave të banorëve të Xhenetit, përveç 

Merjemes së virgjër.”  

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 3, f. 124. 
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Thuhet se qëllimi është me gratë e kohës së saj, por kjo nuk 

do të thotë se është më e mirë se Fatimeja  (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!), e bija e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Këtë argument e përforcon edhe hadithi i transmetuar nga 

ibn Asakiri, i cili ka transmetuar nga Mukatil, nga Dakhak, nga ibn 

Abas se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Katër gratë më të mira në botë, janë: 

Merjemja, e bija e Imranit, Asija; gruaja e Faraonit, Hadixhja, e bija e 

Khuejlidit; Fatimeja, e bija e Muhamedit. Më e mira prej tyre në botë, është 

Fatimeja .” 

Po ashtu e përforcon edhe hadithi i transmetuar nga Harth 

ibn Usametu në “Musnedin” e tij, me zinxhir të saktë transmetimi: 

Merjemja është gruaja më e mirë e grave të kohës së saj. 

*- Transmetohet nga Ebu Xhaferri1(Allahu qoftë i kënaqur me 

të!), që është edhe varianti më i përhapur tek imamët e Ehli Bejtit, 

tek i cili anoj edhe unë, se Fatimeja e pastër, është gruaja më e mirë 

e të gjithë grave të hershme dhe të vona. Ajo është pjesë e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Nga transmetimet e mëhershme tregohet se ajo është 

më e mira nga gjithë të tjerat. Kjo bazohet në disa transmetime të 

ndryshme.  

Gjithashtu, pretendohet për Profetësinë e Merjemes. Unë 

nuk e shoh si të vërtetë këtë argument. (Nuk mund të jetë argument 

një dorë që ndryshon.) 

                                                            
1 Qëllimi këtu është Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!). 
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Nga këtu del në pah edhe mirësia e Merjemes mbi Aishen. 

Shumica e argumentojnë me fjalën e të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili ka thënë: 

“Merrni dy të tretat e fesë suaj nga Humejrau”, si dhe fjala tjetër e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “Mirësia e Aishes mbi gratë, është si mirësia e qullit mbi 

ushqimin.” 

Ti e di se, mbi mirësinë e Humejras mbi Zehranë, ka 

argument të shkruar:  

Së pari: Ajo që shihet në hadithin e parë mbi vlerësimin e tij. 

Vërtetohet se ajo është dijetare. Prej saj merren dy të tretat e fesë. 

Por kjo nuk do të thotë, që të mos merret e njëjta dije nga pjesëza e 

të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), sepse i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e dinte se ajo nuk do të jetonte 

shumë gjatë pas tij, që të merrej dija e fesë prej saj, ndryshe ai do të 

kishte thënë: “Merreni gjithë fenë tuaj nga Zehraja.”  

Mos thënia e kësaj fjale mbi atë që ka të drejtën e fjalës dhe 

transmetimit, nuk tregon mirësinë e tij, ndryshe do të ishte Aishja, 

më e mirë se babai i saj, prej të cilit është transmetuar shumë pak 

nga feja.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ka thënë: “Unë kam lënë në mesin tuaj dy amanete: 

Librin e Allahut dhe familjen time, të cilat nuk ndahen derisa të vijnë tek 

unë, tek burimi.”  

Ky është argument i mjaftueshëm. Si të mos jetë i tillë, kur 

Fatimeja, është Zonja e kësaj familjeje?! 
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Së dyti: Hadithi i dytë, bie në kundërshtim me atë që tregon 

mirësinë e saj, mbi të tjerat. Ibn Xherijr ka transmetuar nga Amar 

ibn Sa'd, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Hadixhja është lartësuar mbi gjithë 

gratë e umetit i tim, ashtu si u lartësua Merjemja mbi gratë e gjithë botës.”  

Ky hadith është i qartë në lavdërim dhe i plotë në lëvdim, 

për këdo që e sheh me syrin e logjikës.  

Kur Imam Es Sebkij është pyetur për këtë çështje, ai është 

përgjigjur: “Ajo që ne përzgjedhim dhe e lusim Allahun e 

Lartësuar, është se Fatimeja, e bija e Profetit Muhamedit (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), është më e mira. 

Pas saj, vjen nëna e saj, ...”1 

* * * 

 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه ُقلََّّْالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّفه ال نهاَّنهْدعََُّّتهعه بْنهاءه
ه
بْنهاءهُكمََّّْأ

ه
أ َّوه

اءهنها نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ ْلََّّنهبْتهِهلََُّّْثم ََّّوه نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه َََِّّعه ذِب  ﴾١٦يهَّالَْكه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty 

për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’” (Sure “Âli Imran”, ajeti 61.) 

*- Ibn Abasi ka transmetuar: “Një ditë, tek i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

erdhi një delegacion prej katërmbëdhjetë personash, nga paria e 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 3, f. 137-138. 
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banorëve të Nexhranit. Ndërmjet tyre ishte kryetari dhe 

nënkryetari.  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i ftoi të pranojnë Islamin.  

Ata thanë se e kanë pranuar Islamin. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i pyeti se cili ishte Islami i tyre. Ata thanë se e kanë 

pranuar Islamin para tij. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: “Keni gënjyer, ju pengon nga Islami tri gjëra: 

adhurimi i kryqit, ngrënia e mishit të derrit, si dhe pretendimi juaj se 

Allahu ka fëmijë.” dhe zbriti ajeti: “Shembulli i krijimit të Isait...” 

Kur ua lexoi këtë ajet, i thanë se nuk e njohin këtë që po u 

tregon. Pastaj i zbriti ajeti: “Atyre që të kundërshtojnë ty....” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: “Allahu i Madhëruar më ka urdhëruar, se, nëse 

nuk e pranoni këtë që po ju them, të mallkohemi.”  

Iu përgjigjën: “O babai i Kasimit: ‘Do të kthehemi ta 

mendojmë edhe një herë këtë çështje dhe do të vendosim.’  

Diskutuan ndërmjet tyre. Njeri prej zotërinjve të tyre tha: 

“Pasha Zotin, ju e dini fort mirë se ky njeri është Profet, i Dërguar. 

Nëse ai ju mallkon, do të shfaroseni. Çdo Profet që e ka mallkuar 

një popull, nuk ka mbetur asnjë plak dhe nuk ka lindur asnjë i 

vogël. Nëse nuk dëshironi ta pasoni dhe dëshironi të qëndroni në 

fenë tuaj, ndahuni me të dhe kthehuni në vendin tuaj.”  
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I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) kishte dalë dhe me të ishte Aliu, Hasani, Husejni 

dhe Fatimeja. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) u tha: “Nëse unë ju ftoj në Islam, a do të 

pranoni?”  

Ata refuzuan të mallkohen, u pajtuan për xhizje.”1 

*- Xhabiri ka transmetuar se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Pasha Atë 

që më ka dërguar me të drejtë. Nëse ata do të kishin pranuar të 

mallkoheshin, lugina do të ishte mbushur me zjarr.”2 

*- Transmetohet se peshkopi i Nexhranit, kur e kishte parë 

të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) duke ardhur së bashku me Aliun, Fatimen, Hasanin e 

Husejnin, u kishte thënë: “O ju të krishterë, unë po shoh fytyra që, 

nëse i kërkojnë Allahut të lëvizë një mal nga vendi i tij, do ta lëvizë 

atë, prandaj mos u mallkoni, se do të shkatërroheni.”3 

Ky tregim është argumenti më i qartë i Profetësisë së Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Nëse nuk do të ishte i tillë, nuk do të ishin ndalur nga mallkimi. 

Kjo tregon për mirësinë e të dashurve të Allahut dhe të familjes së 

të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), për të cilën nuk duhet të dyshojë asnjë besimtar.4 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 3, f. 166-167. 
2 I njëjti burim. 
3 I njëjti burim. 
4 I njëjti burim. 
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*- Muslimi dhe Tirmidhij kanë transmetuar nga Sa'd ibn Ebu 

Uekas se, kur zbriti ky ajet: “Atyre që të kundërshtojnë ty për 

çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ftoi Aliun, Fatimen dhe dy 

djemtë e tyre, Hasanin dhe Husejnin dhe tha: “O Zot, këta janë 

familja ime!”1 

*- Ibn Ebu Il'lan, nga Muatezilët, me këtë tregim, ka sjellë si 

argument se Hasani dhe Husejni kanë qenë në moshë madhore, 

sepse mallkimi nuk lejohet veçse për ata që kanë hyrë në moshë 

madhore.  

Edhe pse, që të ndodhë kjo, nuk është e domosdoshme që të 

jenë në moshë madhore, mjafton që të jenë të pjekur mendërisht. 

Hasani dhe Husejni mund të mos kenë qenë në moshë madhore, 

por kjo nuk i pengon që të jenë të pjekur mendërisht. Allahu i 

Madhëruar mund të krijojë tradita, kur bëhet fjalë për ata zotërinj e 

nuk përgjithëson të tjerë.  

Edhe nëse thuhet se pjekuria e mendjes në atë moshë nuk 

është e mundur, sërish do të ishte e pranueshme për ta e jo për të 

tjerë, si argument i pozitës së tyre tek Allahu i Madhëruar dhe i 

cilësive të shumta që ata gëzojnë.2 

* * * 

 

                                                            
1 I njëjti burim, f. 168. 
2 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 3, f. 168. 
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اْعتهِصُموا﴿ ََِِِّّبهبْلََِّّوه ِيًعاَّاّلل  َََّّجه له قُواَّوه ر   ﴾٦٣٣...ََّّتهفه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Të gjithë mbahuni fort për 

litarin e Allahut dhe mos u përçani...!” (Sure “Âli Imran”, ajeti 

103.) 

*- Ahmedi ka transmetuar nga Zejd ibn Thabit se i Dërguari 

i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Unë ju kam lënë dy amanete, Librin e Allahut të Lartësuar, 

litari i zgjatur nga qielli në tokë dhe gjenezën time, Ehli Bejtin tim. Ata të 

dy kurrë nuk do të ndahen, derisa të takohen me mua tek Haudi (Burimi i 

Keutherit).”1 

* * * 

 

 

Sure “En Nisâ” 

ولهئِكهََّّ...﴿
ُ
عهََّّفهأ ِينهََّّمه مهََّّاَّل  نْعه

ه
ََُّّأ لهيِْهمََّّْاّلل  يقِيهََّّانل بِي ِيهََِّّمنهََّّعه ِ د  ِ الص  اءََِّّوه ده هه الشُّ اِْلِيهََّّوه الص   ﴾١١...ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Ata do të jenë me ata të cilët 

Allahu u ka dhënë shumë mirësi prej Profetëve, të vërtetëve, 

dëshmorëve dhe punmirëve...” (Sure “En Nisâ”, ajeti 69.)  

*- Autori i tefsirit ka thënë: Së dyti: Pozita e të vërtetëve, të 

cilët vijnë pas Profetëve (Paqja qoftë mbi ta!) në njohje, është e njëjtë 

me ata që e shohin diçka të ngjashme nga larg. I tillë është edhe Aliu 

(Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!). Ai, kur u pyet, nëse e kishte parë 

Allahun, u përgjigj: “Nuk do ta adhuroja një Zot, të cilin nuk e shoh. 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 4, f. 17. 
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Nuk e panë sytë si argument shikimi, por e pa zemra me të vërtetat e 

besimit.”1 

 

* * * 

 

 

Sure “El Mâide” 

لُْتََّّاِْلهوْمهَّ...﴿ ْكمه
ه
ْمُتََّّدِينهُكمََّّْلهُكمََّّْأ ْتمه

ه
أ لهيُْكمََّّْوه ِّتََّّعه رهِضيُتََّّنِْعمه مهََّّلهُكمََُّّوه َّاْْلِْسَله

 ﴾٣...ََّّدِيًنا

Allahu i Madhëruar thotë: “Sot jua përsosa fenë tuaj, e 

plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë 

feja juaj.” (Sure “El Mâide”, ajeti 3.) 

*- Po. Na është konstatuar se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë2 për Aliun 

(Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!): “Zotëria (kujdestar) i atij që jam unë, 

Aliu është Zotëria (kujdestari) i tij.” Kjo është transmetuar në disa 

transmetime të ndryshme.3 

* * * 

 

ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهُسوُلََُّّاّلل  ِينهََّّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُقِيُمونهََّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َّوهُهمََّّْالز 
اكُِعونهَّ  ﴾٥٥ره

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 5, f. 68. 
2 Tregues për Gadijr Khumin. 
3 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 6, f. 55. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”  

(Sure “El Mâide”, ajeti 55.) 

*- Shumica e transmetuesve janë të mendimit se ky ajet ka 

zbritur për Ali ibn Ebu Talib (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!). El 

Hakimu, ibn Merdeuijeh dhe të tjerë kanë transmetuar nga ibn 

Abasi, me zinxhir të bashkuar, se ka thënë: “Erdhi ibn Selami me 

disa njerëz nga populli i tij, që e kishin besuar të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe i thanë: ‘O i Dërguari i Allahut, shtëpitë tona janë larg dhe ne 

nuk kemi një këshill dhe asnjë thirrës veç këtij këshilli. Populli ynë, 

kur na pa që ne e besuam Allahun e Madhëruar dhe të Dërguarin e 

Tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), na 

kundërshtoi dhe u largua prej nesh, as nuk ulet me ne, as martohet 

dhe as nuk na flet. Ne kemi hasur në vështirësi.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u tha: ‘Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë 

vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin namazin 

dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).’ 

Më pas i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) shkoi në xhami dhe njerëzit ishin, ose 

duke u falur, ose duke qëndruar. Pa një lypsar dhe e pyeti: ‘A të dha 

ndokush ndonjë gjë?’ 

Lypësi iu përgjigj: ‘Po, një unazë prej argjendi.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i tha: ‘Kush ta dha?’ 
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Lypësi iu përgjigj: ‘Ai personi që është në këmbë.’ Bëri me 

shenjë nga Aliu (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!). 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e pyeti: ‘Në çfarë gjendje ta dha?’ 

Lypësi iu përgjigj: ‘Ishte ne ruku.’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!): Madhëroi Allahun dhe lexoi këtë ajet: 

‘Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i 

Tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë 

në ruku (të përkulur).’” 

Hasani (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thuri vargjet e 

mëposhtme: 

“Babai i Hasanit, t’u bëfsha kurban! 

Çdonjëri ecën qetësisht në rrugën dhe udhëzimin tënd.  

Mund të shuhet lavdërimi i shkruar me bojë, 

por asnjëherë nuk humbet lavdërimi i atij që është pranë 

Allahut.  

Ti je ai që dhe sadaka, kur ishe në ruku. 

Sadakaja, që t’u bëfsha kurban, o më e mira krijesë, që bën 

ruku. 

Allahu caktoi për ty pozitën më të mirë. 
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E përforcoi atë me lavdërimin në librin Hyjnor.”1 

 

* * * 

 

Sure “El A‘râf” 

ُروا﴿ قه عه تهْواَّانل اقهةهََّّفه نََّّْوهعه ْمرََِّّعه
ه
ب ِِهمََّّْأ  ﴾١١...َّره

Allahu i Madhëruar thotë: “Kështu, ata e therën devenë pa 

e përfillur urdhrin e Zotit të tyre...” (Sure “El A‘râf”, ajeti 77.) 

 *- Transmetohet se më i keqi i të parëve, është ai që ka therur 

devenë dhe më i keqi i të fundmëve është ai që do të vrasë Aliun 

(Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!). I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e njoftoi Aliun (Alahu qoftë 

i kënaqur me të!) duke i thënë se tek unë, më i keqi i të fundmëve, 

është më i keqi i të parëve, ndërsa dallimi ndërmjet tyre, është 

sikurse dallimi ndërmjet Aliut (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!) dhe 

devesë.  

Transmetimet tregojnë se vrasësi i Emirit (imam Aliut) 

besonte në shpërblim dhe sevape, duke ia lejuar vetes këtë veprim. 

Shokët e tij e kishin lavdëruar për këtë vepër. Imran ibn Hattan 

(Allahu qoftë i zemëruar me të!) ka thënë: 

“O ti që ke goditur më të keqin,  

që Zotin do ta takojë i zemëruar, 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 6, f. 149. 
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sikur të mos ketë ndodhur asgjë me këtë goditje.  

Vetëm se do të falet nesër në Mahsher.  

Unë, kur e kujtoj ndonjë ditë, e mallkoj atë.  

Gjithashtu, e mallkon edhe Imran ibn Hatani. 

E shpërbleftë Allahu atë që ka thënë: 

‘Goditja që erdhi nga njeriu më i keq, 

Njeriu që do ta takojë të Mëshirshmin e zemëruar, 

Asgjë të mos i ndodhte nga goditja e tij. 

Nesër në Mahsher do ta shohim në adhurim.’  

Çdo ditë që e kujtoj, e mallkoj  

Ashtu sikurse mallkoj Imran ibn Hattanin.” 

*- Vepra e tij ishte rezultat i dyshimit, se kjo vepër është nga 

moslogjikimi, por në rast se ky dyshim do ta shpëtojë nga 

ndëshkimi i Allahut, për gjynahun që ka bërë, atëherë, ky person, 

le të bëjë çfarë të dojë. I lartësuar je ti o Zot, por ky është një gjynah 

i madh.1 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 8, f. 147. 
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Sure “El Enfâl” 

ْمُكرََُِّّإَوذَّْ﴿ ِينهََّّبِكهََّّيه ُرواَّاَّل  فه وََِِّّْلُثْبُِتوكهََّّكه
ه
ْقُتلُوكهََّّأ وََّّْيه

ه
يهْمُكُرونهَََُُّّّيْرُِجوكهََّّأ يهْمُكرََُّّوه َُّاَّوه ََّّّلل 

َُّ اّلل  رْيََُّّوه اكِرِينهََّّخه  ﴾٣٣الْمه

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujto kur mohuesit 

komplotonin kundër teje: për të të burgosur, vrarë ose dëbuar. 

Ata bënin kurthe, por edhe Allahu ngrinte kurthe (kundër tyre). 

Allahu është planifikuesi më i mirë.” (Sure “El Enfâl”, ajeti 30.) 

Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) erdhi tek i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i tha: 

“Mos fli sonte në shtratin tënd, ku fle çdo natë.” 

Pasi ra nata, u mblodhën para derës së tij dhe po prisnin, 

derisa të flinte që ta sulmonin. Kur i pa i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) se ku po 

qëndronin, i tha Aliut (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!): “Fli në shtratin 

tim dhe mbulohu me këtë rrobën jeshile prej Hadrameutit. Ji i qetë, sepse 

nuk ka për të ndodhur asgjë e keqe prej atyre që janë jashtë.” 

Aliu fjeti me të njëjtën rrobë që flinte i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe thuri 

këto vargje, që tregojnë mirësi të madhe:  

“E mbrojta me veten më të mirin e rënë në tokë 

 Atë që bëri tavaf rreth Shtëpisë së Vjetër me gurë. 

I Dërguari i Allahut u frikësua se komplotuan kundër tij. 

Atë e shpëtoi Allahu i Plotfuqishëm prej komplotit 
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I Dërguari i Allahut natën qëndroi në shpellë i sigurt. 

Ai ishte i sigurt në mbrojtjen e Zotit dhe mbulesën e Tij. 

Qëndrova natën, duke menduar se do të më akuzojnë  

dhe isha përgatitur për t’u përballur me vdekjen dhe 

robërinë.”1 

*** 

 

 

Sure “Et Teube” 

اءهة َّ﴿ ََِِّّمنهََّّبهره رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ِينهََّّإِله ْدُتمََّّْاَّل  هه  ﴾٦الُْمْْشِكِيهََِّّمنهَََّّعه

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij janë 

larg idhujtarëve (për shkak të idhujtarisë dhe shkeljes së 

marrëveshjes nga ana e idhujtarëve), me të cilët ju bëtë 

marrëveshje.” (Sure “Et Teube”, ajeti 1.) 

*- El Alusij ka thënë: Ka transmetime të ndryshme ku thuhet: 

Vallë, Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka qenë i urdhëruar 

fillimisht që të lexonte shpalljen apo jo? Shumica thotë se ka qenë i 

urdhëruar dhe Aliu (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!) shkoi pas tij dhe 

e mori ta lexonte atë që Ebu Bekri ishte urdhëruar ta lexonte. 

*- Në transmetimin e ibn Habban dhe të ibn Merdeuijeh, nga 

Ebu Said El Khuderij tregohet se Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!), kur Aliu ia mori atë çfarë donte të lexonte, shkoi tek i Dërguari 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 9, f. 176. 
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i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

gjithë frikë, duke menduar se kishte zbritur diçka rreth tij dhe e 

pyeti: “Çfarë ka zbritur për mua, o i Dërguari i Allahut?” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Asgjë. Ti je vëllai dhe shoku im në shpellë. 

Ti do të jesh me mua tek burimi, por nuk mund të përcjellë prej meje vetëm 

unë ose një burrë prej meje.”1 

 Në një transmetim të Ahmedit, të Tirmidhij, i cili e ka 

quajtur të saktë, të Ebu Shejh, e të tjerë, të cilët kanë transmetuar 

nga Enesi, se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) e dërgoi Ebu Bekrin (Paqja qoftë mbi të!) me 

ajetin: “Allahu dhe i Dërguari i Tij janë larg idhujtarëve (për 

shkak të idhujtarisë dhe shkeljes së marrëveshjes nga ana e 

idhujtarëve), me të cilët ju bëtë marrëveshje.”, që t’ua lexonte 

banorëve. Më pas e thirri dhe i tha: “Nuk duhet ta përcjellë askush këtë, 

përveçse një burrë nga familja ime.” Thirri Aliun (Allahu ia fisnikëroftë 

fytyrën!) dhe ia dha atë.2 

* * * 

 

لُْتمَّْ﴿ عه جه
ه
ايهةهََّّأ ارهةهََّّاْْلهاج ََِِّّسقه ْسِجدََِّّوهِعمه امََِّّالْمه نََّّْاْْلهره مه نهََّّكه ََِّّآمه اِْلهوْمََِّّبِاّلل  دهََّّاْْلِخرََِّّوه اهه َِّفََّّوهجه

بِيلَِّ ََِّّسه  ﴾٦١...ََّّاّلل 

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Vërtet mendoni se ai që u 

jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban Xhaminë e Shenjtë është 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 10, f. 40. 
2 I njëjti burim. 
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njësoj me atë që beson në Allahun dhe Ditën e Fundit dhe që 

lufton në Rrugën e Allahut...?!” (Sure “Et Teube”, ajeti 19.) 

*- Transmetohet në rrugë të ndryshme se ky ajet ka zbritur 

për Ali ibn Ebu Talibin (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!) dhe për Abas 

bin Abdul Mutalibin. Kjo për shkak se Aliu (Allahu ia fisnikëroftë 

fytyrën!) i ka thënë atij: “O Xhaxha, sikur të emigrosh në Medine?”  

Ai iu përgjigj: “A nuk jam në një vend më të mirë se ai që më 

thua të emigroj? A nuk ju jap ujë haxhilerëve dhe mirëmbaj 

Xhaminë e Shenjtë?”1 

* * * 

 

دَّْ﴿ ُكمََُّّلهقه ه ََُّّنهّصه وهاِطنهََِّّفََّّاّلل  ة ََّّمه ثرِيه  ﴾٤٥...ََّّكه

Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti ju ka ndihmuar në shumë 

vende...” (Sure “Et Teube”, ajeti 25.) 

*- Transmetohet se Muteuekli ankohej nga një sëmundje e 

rëndë dhe ishte betuar se do të jepte sadaka një sasi të madhe 

parash, nëse do të shërohej. Pasi u shërua, ai pyeti dijetarët se sa 

ishte sasia që duhej të jepte sadaka. Përgjigjet e tyre ishin të 

ndryshme. Dikush i sugjeroi të pyeste Eba Hasan, Ali bin 

Muhamed bin Ali bin Musa El Kadhim (Allahu qoftë i kënaqur me 

ta!).2 I shkroi atij dhe ia dërgoi letrën. Ai u përgjigj se duhet të jepte 

sadaka tetëdhjetë dirhemë. E pyetën se cili ishte shkaku që duhet të 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 10, f. 60. 
2 Imam El Hadij (Paqja qoftë mbi të!), që thirrej Ebu Hasani i tretë 
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jepte këtë shumë. Ai lexoi këtë ajet dhe tha: “Numërova ato vende dhe 

më dolën tetëdhjetë.”1 

* * * 

 

Sure “Hûd” 

نَّْ﴿ مه فه
ه
نهََّّأ َََّّكه ه ب ِهََِِّّمنََّّْبهي ِنهة َََّّعه يهتْلُوهََُّّره اهِد ََّّوه  ﴾٦١...َِّمنْهََُّّشه

Allahu i Madhëruar thotë: “A janë (të barabartë me 

jobesimtarët), ata, që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, 

që ndiqet nga një dëshmitar prej Tij (Kur’ani).” (Sure “Hud”, ajeti 

17.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar në një formë tjetër nga 

Aliu (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Ai që 

mbështetet në një provë të qartë nga Zoti i tij, jam unë dhe ndiqet nga një 

dëshmitar, është Aliu.”2 

* * * 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 10, f. 65. 
2 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 12, f. 26. 
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Sure “Err Rra’d” 

اََّّ...﴿ ََّّإِن مه نْته
ه
لُِك َََُِّّّمنِْذر ََّّأ اد ََّّقهْوم ََّّوه  ﴾١هه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Në të vërtetë, ti je vetëm 

paralajmërues. E, për çdo popull ka udhërrëfyes.” (Sure “Err 

Rra’d”, ajeti 7.) 

*- Ibn Xherijr, ibn Merdeuijeh, El Dejlemij dhe ibn Asakir 

kanë transmetuar nga ibn Abasi se ka thënë: Kur zbriti ajeti: “Në të 

vërtetë, ti je vetëm paralajmërues. E, për çdo popull ka 

udhërrëfyes.”, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) vendosi dorën mbi gjoksin e tij dhe tha: 

‘Unë jam paralajmërues.’  

Pastaj e vendosi dorën tek Ali ibn Ebu Talib (Allahu ia 

fisnikëroftë fytyrën!) dhe tha: ‘Ti je udhërrëfyes o Ali, me ty do të 

udhëzohen të gjithë ata që duan të gjejnë udhëzim pas meje.’”1 

*- Abdullah ibn Ahmedi në “Zeuaidul Musned” dhe ibn Ebu 

Hatim, Et Taberani në “El Eusat”, El Hakimu, i cili e ka quajtur të 

saktë, dhe ibn Asakir, kanë transmetuar nga Aliu (Allahu ia 

fisnikëroftë fytyrën!) se ka thënë: “Në një ajet, i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) është 

paralajmërues, ndërsa unë jam udhërrëfyes. Në termin udhërrëfyes, është 

një burrë nga Beni Hashim dhe nënkupton atë vetë (Aliun).”2 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 13, f. 97. 
2 I njëjti burim. 
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Sure “Ibrâhîm” 

همَّْ﴿ ل
ه
ََّّتهرهََّّأ يْفه ََّّكه هبه َََُّّضه ثهًَلََّّاّلل  ةًََّّمه ِمه ي ِبهةًََُّّكه ة ََّّطه ره جه شه ي ِبهة ََّّكه اَّطه ْصلُهه

ه
ََّّأ اَّثهابِت  فهرُْعهه َِّفََّّوه

اءَِّ مه اَّتُْؤِت٤٢ََّّالس  ُكلههه
ُ
اَّبِإِذْنََِِّّحي ََُّّك ََّّأ ب ِهه ثهُل٤٥ََّّ...ََّّره ة ََّّوهمه ِمه بِيثهة ََُّّكه ة ََّّخه ره جه شه بِيثهة ََّّكه  ﴾٤١...َّخه

Allahu i Madhëruar thotë: “Vallë, a nuk e sheh se si Allahu 
e përqas fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë 
në tokë, kurse degët nga qielli?”  

“Me lejen e Zotit të saj (pema) jep fruta në çdo kohë... ” 

“Fjala e keqe është si pema e keqe....”  (Sure “Ibrahim”, ajetet 24-
26.) 

*- Transmetohet nga Ebu Xhaferr (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) se ka thënë: “Tefsiri i pemës së keqe i adresohet Beni Umejje, 

ndërsa tefsiri i pemës së mirë i adresohet të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), Aliut 

(Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!), Fatimes (Allahu qoftë e kënaqur me të!) 

dhe atyre që lindin prej tyre.1 

* * * 

 

 

 

 

 

Sure “En Nahl” 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 13, f. 193. 
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لُوا...﴿
ه
ْهلهََّّفهاْسأ

ه
ِْكرََِّّأ ََُّّكنُْتمََّّْإِنََّّْاَّل   ﴾٢٣تهْعلهُمونهََّّله

Allahu i Madhëruar thotë: “…andaj pyetni poseduesit e 

dijes, nëse nuk e dini.” (Sure “En Nahl”, ajeti 43.) 

*- Xhabir dhe Muhamed ibn Muslim kanë transmetuar nga 

Ebu Xhaferri (Allahu qoftë e kënaqur me të!) se ka thënë: “Ne jemi 

poseduesit e dijes.”1 

 

* * * 

 

Sure “El Isrâ” 

آ﴿ ََّّذهاَّتَِّوه هََُّّالُْقْربه ق  الِْمْسِكيهََّّحه اْبنهََّّوه بِيلََِّّوه  ﴾...َّالس 

Allahu i Madhëruar thotë: “Jepuni të afërmve, të varfrit dhe 

udhëtarit të drejtën e tyre...” (Sure “El Isra”, ajeti 26.) 

*- Es Suddej ka transmetuar nga ibn Xherijr se Ali ibn 

Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me ta të dy!) i ka thënë një burri nga 

banorët e Shamit: “A e ke lexuar  Kur’anin?” 

Burri u përgjigj: “Po.” 

Ali ibn Husejni e pyeti: “A nuk e ke lexuar ajetin në suren ‘El 

Isra’: ‘Jepuni të afërmve, të varfrit dhe udhëtarit të drejtën e 

tyre.’?” 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 14, f. 134. 
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Burri e pyeti: “Ju jeni ata?”  

Ali ibn Husejni u përgjigj: “Po.”1 

* * * 

 

Sure “Merjem” 

ِينهََّّإِن َّ﴿ ُنواَّاَّل  ِملُواَّآمه اِْلهاتََِّّوهعه ُلََّّالص  يهْجعه هُهمََُّّسه اَّالر ْْحهنََُّّل  ﴾١١ُودًّ

Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, atyre që besojnë 

dhe bëjnë vepra të mira, i Gjithëmëshirshmi do t’u dhurojë 

dashuri.” (Sure “Merjem”, ajeti 96.) 

*- Ibn Merdeuijeh dhe Ed Dejlijmij kanë transmetuar nga El 

Bera' se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Ali ibn Ebu Talibit (Allahu ia 

fisnikëroftë fytyrën!): “O Ali, thuaj: ‘O Allah, ma mundëso ta ruaj besën 

dhe më bë të dashur në zemrat e besimtarëve!’ 

Allahu i Madhëruar zbriti ajetin kur’anor: ’Në të vërtetë, 

atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i Gjithëmëshirshmi do 

t’u dhurojë dashuri.’ Atëherë, Allahu i Lartësuar zbriti këtë ajetin.”  

Muhamed ibn Hanefijeh (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka 

thënë: “Nuk gjendet asnjë besimtar që të mos e dojë Aliun (Allahu 

ia fisnikëroftë fytyrën!) dhe familjen e tij.”2 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 15, f. 58. 
2 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 16, f. 130. 
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* * * 

 

 

Sure “Tâ Hâ” 

ََّّإِن كهَّ﴿  ﴾٣٥بهِصرًياَّبِنهاَُّكنْته

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Ti do të jesh gjithnjë 

Mbikëqyrësi ynë” (Sure “Ta Ha”, ajeti 35.) 

*- Ibn Merdeuijeh, El Khatijb dhe ibn Asakir, kanë 

transmetuar nga Esma bintu Umejs se ka thënë: “E kam dëgjuar të 

Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) të thotë: ‘O Zoti im, unë të kërkoj ashtu sikurse të kërkoi 

vëllai im, Musai, zgjeroma kraharorin tim, lehtësoma punën time dhe 

zgjidhma nyjën e gjuhës sime, që ata të kuptojnë fjalën time! Më jep një 

ndihmës nga familja ime, Aliun, vëllain tim dhe bëje ortak në çështjen 

time, që të të përkujtojmë shumë, sepse ‘Vërtet, Ti do të jesh gjithnjë 

Mbikëqyrësi ynë.’”1 

*- I njëjti shembull është edhe ajo që është transmetuar nga i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), për atë2 kur e la mëkëmbës për familjen e tij në betejën 

e Tebukut. “A nuk dëshiron të jesh në të njëjtën gradë tek unë, sikurse 

ishte Haruni tek Musai, vetëm se nuk ka Profet tjetër pas meje.”3 

 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 16, f. 169. 
2 Prijësin e besimtarëve, Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të!). 
3 I njëjti burim. 
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Sure “El Ahzâb” 

اََّّ...﴿ ََُّّيُرِيدََُّّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ُكمََّّْاْْلهيِْتََّّأ ِره ه  ُيطه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.” (Sure “El Ahzab”, ajeti 33.) 

*- Tirmidhij, El Hakim, të cilët e kanë bërë “Sahih”, ibn 

Xherijr, ibn Mundhir, nga Ibn Murdeuijhi, Bejheki, e ka 

transmetuar në rrugë të ndryshme, kanë transmetuar nga Ummu 

Selemetu se ka thënë: “Në shtëpinë time ka zbritur ajeti kur’anor: 

‘O Familje e Profetit, në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej 

jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.’ Në shtëpi ishin: 

Fatimeja , Aliu, Hasani dhe Husejni. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i mbuloi me një 

rrobë që kishte dhe tha: ‘Ata janë familja ime, largoje prej tyre 

papastërtinë dhe pastroi ata plotësisht.’”1 

*- Në disa transmetime ka ardhur se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i mbuloi 

me një rrobë që kishte, i ngriti duart drejt qiellit dhe tha tri herë: “O 

Zoti im! Këta janë familja ime dhe të veçuarit e mi, largoje prej tyre 

papastërtinë dhe pastroi ata plotësisht.” Këtë e përsëriti tri herë.2 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 22, f. 14. 
2 I njëjti burim. 
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*- Transmetime të tjera tregojnë se i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i mbuloi me një 

rrobë të prodhuar në Fedek, i vendosi duart mbi të dhe tha: “O Zot, 

këta janë familja ime...”1 

*- Në një tjetër transmetim thuhet se Profeti ka thënë: 

“....Familja e Muhamedit, dërgoji salavatet dhe mirësitë e Tua mbi 

familjen e Muhamedit, ashtu si e ke dërguar mbi familjen e Ibrahimit, Ti 

je i Lavdëruar dhe i Lartësuar.”2 

*- Në një transmetim që e ka përcjellë Et Taberanij, nga 

Ummu Selemetu, thuhet: “E ngrita rrobën, që të futem edhe unë 

brenda, por i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) e tërhoqi prej duarve të mia dhe më tha: ‘Ti 

je në mirësi!’”3 

*- Në një transmetim tjetër, që përcillet prej saj nga ibn 

Merdeuijeh, e ka pyetur të Dërguarin e Allahut: “A nuk jam edhe 

unë prej familjes tënde?” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) është përgjigjur: “Ti je në mirësi, ti je nga gratë e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!).”4 

 

* * * 

                                                            
1 I njëjti burim. 
2 I njëjti burim. 
3 I njëjti burim. 
4 I njëjti burim. 
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هََّّإِن َّ﴿ تههََُّّاّلل  ئِكه َله مه لُّونهََّّوه ََّّيُصه ه اَّيهاََّّانل ِب َََِّّعه هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  لُّواَّآمه لهيْهََِّّصه ل ُِمواَّعه هََّّوهسه  ﴾٥١ْسلِيًمات

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të 

Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë. O ju që keni besuar, 

dërgoni salavate për atë dhe përshëndeteni me ‘selam’!” (Sure “El 

Ahzab”, ajeti 56.) 

*- Abdurrezak, ibn Ebu Shejbetu, Imam Ahmed, Abdu ibn 

Hamijd, Buharij, Muslim, Ebu Daud, Tirmidhij, Nisaiu, ibn Maxhe, 

ibn Merdeuijeh, kanë transmetuar nga Kab ibn Axhzetu (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: “Dikush e pyeti të Dërguarin e 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): 

‘O i Dërguari i Allahut, kemi mësuar se si dërgohet selami mbi ty, 

por si të çojmë salavate mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’”1 

*- Imam Ahmed, Buharij, Nisaij dhe ibn Maxhe e të tjerë, 

kanë transmetuar nga Ebu Said El Khuderij se ka thënë: “E pyetëm 

të Dërguarin e Allahut: ‘O i Dërguari i Allahut, kemi mësuar se si 

dërgohet selami mbi ty, por na mëso si të çojmë salavate mbi ty.’ 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 22, f. 72. 
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Ai u përgjigj: ‘Thuaj: O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e 

tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i 

Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’”1 

*- Imam Ahmed, Abdu ibn Hamijd dhe ibn Merdeuijeh kanë 

transmetuar ibn Burejdetu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: 

“E pyetëm të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!): ‘O i Dërguari i Allahut, kemi mësuar se si 

dërgohet selami mbi ty, por si të çojmë salavate mbi ty?’ 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: ‘Thoni: O Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen 

e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe 

i Lartësuar. 

O Allah, begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove 

Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar.’”2 

* * * 

 

 

Sure “Ez Zumer” 

ِي﴿ اَّل  اءهََّّوه ْدقََِّّجه ِ قهََّّبِالص  د   ﴾٣٣...ََّّبِهََِّّوهصه

 

                                                            
1 I njëjti burim. 
2 I njëjti burim. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “Ata, që e shpallin të Vërtetën 

dhe që i besojnë asaj...” (Sure “Ez Zumer”, ajeti 33.) 

*- Ibn Xherijr, El Barudi, ibn Asakir, nëpërmjet Usejd ibn 

Safuanit, nga Aliu (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!). Po ashtu, Ebu 

Esued dhe Muxhahid, në transmetim nga një grup nga Ehli Bejti, 

ka thënë se ai që e ka besuar të vërtetën, është Aliu (Allahu i 

Lartësuar ia fisnikëroftë fytyrën!).1 

* * * 

 

 

Sure “Esh Shûra” 

ََّّقُلَََّّّْ...﴿ لُُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣...ََّّالُْقْربه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej 

jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për 

të afërmit...’” ( Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

*- Kuptimi i fjalës “të afërmit e tij”, këtu, përfshin: Aliun, 

Fatimen dhe djemtë e tyre (Allahu qoftë i kënaqur me ta!). Ibn 

Mundhir, ibn Ebu Hatim, Taberanij, ibn Merdeuijeh dhe ibn 

Xhubejr kanë transmetuar nga ibn Abasi se ka thënë: “Kur zbriti ky 

ajet: “Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për 

thirrjen Time, vetëm se dashurinë për të afërmit...’”, e pyetën të 

Dërguarin e Allahut se cilët ishin të afërmit e tij që duhet t’i 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 24, f. 3. 
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respektonin. I Dërguari i Allahut u përgjigj: “Aliu, Fatimeja  dhe 

djemtë e tyre.”1 

*- Ibn Xherijr ka transmetuar nga Ebu Dejlemij se, kur e 

sollën Ali ibn Husejnin (Allahu qoftë i kënaqur me të!) si rob, e 

ndaluan tek shkallët në Damask. Një burrë nga banorët e Shamit, u 

ngrit dhe tha: “Falënderimi i takon Allahut që ju vrau, ju shfarosi 

dhe i preu kokën rebelimit.” 

Ali ibn Husejni u përgjigj: “E ke lexuar Ku’ranin?” 

“Po”, - iu përgjigj burri. 

Ali ibn Husejni e pyeti: “E ke lexuar Al Ha Mijm?”  

“Po”, - iu përgjigj burri. 

Ali ibn Husejni i tha: “A nuk e ke lexuar: “Thuaj: ‘Unë nuk 

kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se 

dashurinë për të afërmit...’”  

Burri e pyeti: “Pse, ju jeni ata?” 

“Po”, -u përgjigj Ali ibn Husejni.”2 

*- Dhadhani ka transmetuar nga Aliu (Allahu ia fisnikëroftë 

fytyrën!) se ka thënë: “Për ne është një ajet në Al HA Mim. Dashurinë 

dhe respektin për ne nuk e ruan askush përveç besimtarit.” Më pas lexoi 

ajetin e mësipërm. 

Këtë ka dashur të tregojë edhe El Kumijtu në vargjet e tij:  

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 25, f. 28. 
2 I njëjti burim. 
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Ju kemi gjetur në ajetin “Al Ha Mim”. 

E ka komentuar atë për ne i devotshmi.”1 

*- Ibn Habban dhe El Hakim kanë përcjellë nga Ebu Saidi, se 

ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Pasha Atë që ka në dorën e Tij shpirtin 

tim. Çdokush që e urren Ehli Bejtin, Allahu ka për ta futur në zjarr.”2 

* * * 

 

 

Sure “Muhammed” 

ولهئِكهََّّ﴿
ُ
ِينهََّّأ نهُهمََُّّاَّل  ََُّّلهعه ُهمََّّْاّلل  م  صه

ه
ََّّفهأ ْعمه

ه
أ ارهُهمََّّْوه بْصه

ه
 ﴾٤٣أ

Allahu i Madhëruar thotë: “Këta janë ata, të cilët Allahu i 

ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe ua ka verbuar shikimin.” 

(Sure “Muhamed”, ajeti 23.) 

...Asnjëherë mos ndalo së mallkuari Jezijdin, për shkak të 

cilësive të tij të këqija, si dhe kryerjes nga ana e tij të gjynaheve të 

mëdha përgjatë gjithë kohës që kishte pushtetin. Mjafton të 

përmendim atë që bëri gjatë periudhës që ishte në pushtet me 

banorët e Mekës dhe të Medines.  

Transmetohet nga Et Taberanij, me zinxhir të mirë: “O Zot, 

kush ju bën padrejtësi banorëve të Medines dhe i frikëson ata, mbi 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 25, f. 29. 
2 I njëjti burim. 
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të rëntë mallkimi i Allahut dhe i engjëjve të Tij dhe prej tij nuk 

pranohet pendimi! 

Mëkati më i madh ishte ajo që bëri me Ehli Bejtin, miratimi 

për vrasjen e Husejnit, nipit të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Një grup dijetarësh kanë deklaruar se ai ishte jobesimtar dhe 

e kanë mallkuar atë. Ndërmjet tyre është Hafizi dhe mbrojtësi i 

Sunetit, ibn Xheuzij, para tij ka thënë Kadiu Ebu J'alij. Dijetari i 

njohur, eruditi Et Teftazanij ka thënë: ...Mallkimi i Zotit qoftë mbi 

të, mbi bashkëpunëtorët dhe pasuesit e tij.1 

* * * 

 

Sure “Err Rrahmân” 

جهَّ﴿ ره يْنََِّّمه ا٦١َّيهلْتهقِيهانََِّّاْْلهْحره ََّّبهْرزهخ ََّّبهيْنهُهمه بِْغيهانََِّّله ي ٤٣ََِّّيه
ه
ءََِّّفهبِأ اَّآله ب ُِكمه بهانََِّّره ِ ذ  ُْرج٤٦ََُّّتُكه َُّيه

ا انََُّّاللُّْؤلُؤََُِّّمنُْهمه رْجه الْمه  ﴾٤٤وه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai i ka lëshuar dy dete që të 

takohen, por, midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta 

kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?! Prej tyre 

nxirren margaritarë dhe korale.” (Sure “Err Rrahman”, ajetet 19-

22.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga Ibn Asakir, se ka 

thënë: “dy dete që të takohen”, janë Aliu dhe Fatimeja; “midis tyre 

ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë”, është i Dërguari i 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 26, f. 66. 
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Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!); 

“Prej tyre nxirren margaritarë dhe korale.”, janë Hasani dhe 

Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me ta!). 

*- Unë1 mendoj se kjo, nëse është e vërtetë, nuk është nga 

komentet e ajetit, por është interpretim, sikurse janë interpretimet 

e shumë ajeteve që kanë bërë sufistët.  

Aliu dhe Fatimeja (Allahu qoftë i kënaqur me ta!), në 

këndvështrimin tim, janë më të mëdhenj e më madhështorë nga 

deti dhe oqeani, sepse ata janë të mbushur me dituri dhe mirësi. 

Gjithashtu, Hasani dhe Husejni (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) janë 

më të shtrenjtë se margaritarët dhe koralet që nxirren prej tyre.2 

* * * 

 

 

 

 

Sure “El Uâki‘atu” 

ابُِقونهَّ﴿ الس  ابُِقونهََّّوه  ﴾٦٣الس 

                                                            
1 El Alusij, autori i tefsirit. 
2 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 27, f. 93. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “...dhe ata që kanë prirë (në 

besim) e që do të prijnë (edhe në Xhenet).” (Sure “El Uakia'tu”, ajeti 

10.) 

*- Ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga ibn Abasi se ka thënë: 

Ky ka zbritur për Hazkijl, besimtari i familjes së Faraonit; për 

Habijb En Nexhxhr që përmendet te Al Jasijn dhe për Ali ibn Ebu 

Talib (Allahu i Lartësuar ia fisnikëroftë fytyrën!).”1 

* * * 

 

Sure “El Muxhâdele” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه د ََِّّالر ُسولهََّّنهاجه قه يََّّْبهْيهََُّّموافه ْوهاُكمََّّْيهده قهةًَََّّنه ده  ﴾٦٤...ََّّصه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, kur të doni 

të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni 

lëmoshë...”  (Sure “El Muxhadele”, ajeti 12.) 

*- El Hakim, i cili e ka quajtur të saktë, ibn Mundhir dhe 

Abdu ibn Hamijd, kanë transmetuar nga ai2 (Allahu i Lartësuar ia 

fisnikëroftë fytyrën!) se ka thënë: “Në Librin e Allahut të Lartësuar është 

një ajet, që nuk ka punuar me të askush para meje dhe nuk do të punojë me 

të askush pas meje. Ai ajet është: ‘O ju që keni besuar, kur të doni të 

këshilloheni me të Dërguarin...’. Unë kisha një dinar dhe e këmbeva 

me dhjetë dirhemë. Sa herë që këshillohesha me të Dërguarin e Allahut 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 27, f. 114. 
2 Prijësi i besimtarëve, Aliu (Paqja qoftë mbi të!). 
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(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), jepja 

sadaka një dirhem. Kështu veprova, derisa zbriti ajeti i lehtësimit.”1 

* * * 

 

Sure “Et Tegâbun” 

ا﴿ الُُكمََّّْإِن مه ْموه
ه
ُدُكمََّّْأ ْوله

ه
أ  ﴾٦٥...ََّّفِتْنهة ََّّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, pasuria dhe 

fëmijët tuaj janë vetëm sprovë...” (Sure “Et Tegabun”, ajeti 15.) 

*- Imam Ahmed, Ebu Daud, Tirmidhij, Nisaij, ibn Maxhah 

dhe El Hakim kanë transmetuar nga Burejdetu se, kur i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ishte duke mbajtur hytbe, erdhi Hasani dhe Husejni. Ata kishin 

veshur këmisha të kuqe të ndritshme dhe po ecnin duke qeshur. I 

Dërguari zbriti nga minberi, i mori në krahë, u ngjit në minber dhe 

tha: “Të vërtetën ka thënë Allahu se: ‘Pasuria dhe fëmijët tuaj janë 

vetëm sprovë për ju.’ Kur unë i pashë duke ecur e duke qeshur këta dy 

fëmijë nuk durova dot. E ndërpreva fjalimin tim dhe zbrita tek ata të dy.”2 

*- Në një transmetim të ibn Merdeuijeh nga Abdullah ibn 

Umer, i cili ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte duke mbajtur hytben, kur 

erdhi Husejn ibn Ali (Paqja qoftë mbi ta!) dhe u pengua tek rroba që 

kishte veshur dhe ra. Filloi të qante. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) zbriti nga minberi. 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 27, f. 28. 
2 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 27, f. 111. 
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Njerëzit filluan ta përkëdhelnin Husejnin, derisa i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) e 

mori në krahë. Më pas tha: “Allahu e vraftë shejtanin! Fëmija është 

sprovë. Pasha Atë, në dorën e të Cilit është shpirti im, nuk munda të 

duroja1, derisa zbrita nga minberi.”2 

* * * 

 

Sure “El Hâkkatu” 

اَّ...﴿ تهعِيههه ُذن ََّّوه
ُ
اِعيهة ََّّأ  ﴾٦٤وه

Allahu i Madhëruar thotë: “...që ta dëgjojë çdo vesh i 

vëmendshëm.”(Sure “El Hâkka”, ajeti 12.) 

*- Transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur zbriti ky ajet kur’anor: 

“...që ta dëgjojë çdo vesh i vëmendshëm.”, i ka thënë Aliut (Allahu 

i Lartësuar ia fisnikëroftë fytyrën!): “E luta Allahun, që ai të jetë veshi yt 

o Ali.” Aliu (Allahu i Lartësuar ia fisnikëroftë fytyrën!) ka thënë: “Nuk 

kam harruar asgjë që dëgjoja.”3 

* * * 

 

 

                                                            
1 El Alusij ka thënë në fundoren e faqes 112, në vëllimin e 27 se, sikur ta kishte 
parë i Dërguari i Allahut gjendjen e Husejnit në ndodhinë e Kerbelasë, si do të 
kishte vepruar? Mallkimi i Allahut, i engjëjve, i Profetëve dhe i gjithë njerëzve 
qoftë mbi ata që urdhëruan dhe mbi ata që zbatuan urdhrat e tyre! 
2 I njëjti burim. 
3 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 29, f. 42. 
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Sure “El Insân” 

ُيْطِعُمونهَّ﴿ امهََّّوه عه ََّّالط  ه يهتِيًماَِّمْسِكيًناَُّحب ِهَََِّّعه ِسرًياَّوه
ه
أ ا٢َّوه ََِّّلِوهْجهََُِّّنْطعُِمُكمََّّْإِن مه ََّّاّلل  َّنُرِيدََُّّله

اءًََِّّمنُْكمَّْ زه ََّّجه له  ﴾١ُشُكوًراَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët 

dhe të zënët rob edhe pse vetë janë nevojtarë, duke thënë: ‘Ne ju 

ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk duam shpërblim e 

as falënderim!’” (Sure “El Insân”, ajetet 8-9.) 

*- Në transmetimin e Ata'u të transmetuar nga ibn Abas 

(Allahu qoftë i kënaqur me të) se Hasani dhe Husejni ishin të sëmurë. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i vizitoi së bashku me disa nga shokët e tij. Ata i thanë 

Aliut (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!): “O Eba Hasan, sikur të bësh një 

betim për fëmijët e tu.”  

Aliu, Fatimeja  dhe Fidja, shërbëtore e tyre, u betuan se, nëse 

fëmijët do të shëroheshin, do të agjëronin tri ditë. Ata u shëruan 

dhe në familjen e Muhamedit nuk kishte asgjë në shtëpi. Aliu 

(Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!) shkoi tek një çifut me emrin Shemun 

El Khajberi dhe mori hua tri saje (njësi matëse) me elb. Fatimeja  

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) i bloi sajën e parë përgatiti një bukë për 

pesë vetë, sa ishte edhe numri i tyre. Aliu (Allahu ia fisnikëroftë 

fytyrën!)  e fali akshamin me Profetin (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe u kthye në shtëpi.  

E shtroi iftarin dhe ishin gati për të ngrënë, kur në derë 

trokiti një lypës i cili tha: “Selam alejkum, o Ehli Bejti i Muhamedit! 

Jam një i varfër, nga të varfrit e myslimanëve. Më ushqeni, ju 

ushqeftë Allahu, nga sofrat e Xhenetit!” Ia dhanë atij ushqimin dhe 
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fjetën pa ngrënë, duke pirë vetëm ujë për iftar dhe u zgjuan ditën 

tjetër me agjërim.  

Të nesërmen Fatimeja  mori sajen e dytë e bloi dhe përgatiti 

bukë. Aliu (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!) e fali akshamin me Profetin 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe u 

kthye në shtëpi.  

E shtroi iftarin dhe ishin gati për të ngrënë, kur në derë 

trokiti një jetim i cili tha: “Selam alejkum, o Ehli Bejti i Muhamedit! 

Jam një jetim, nga fëmijtë e muhaxhirëve (emigrantëve). Më 

ushqeni, ju ushqeftë Allahu, nga sofrat e Xhenetit!” Ia dhanë atij 

ushqimin dhe qëndruan dy ditë e dy netë pa ngrënë vetëm duke 

pirë ujë dhe u zgjuan ditën e tretë me agjërim.  

Kur erdhi dita e tretë Fatimeja mori sajen e tretë e bloi dhe 

përgatit bukë. Aliu (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!) e fali akshamin me 

Profetin (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

dhe u kthye në shtëpi.  

E shtroi iftarin dhe ishin gati për të ngrënë, kur në derë 

trokiti i zënë rob i cili tha: “Selam alejkum, o Ehli Bejti i Muhamedit! 

Jam një rob i Muhamedit (alejhi salatu ue selam!). Më ushqeni, ju 

ushqeftë Allahu!” Ia dhanë atij ushqimin dhe nuk hëngrën asgjë. 

Sapo zbardhi dita tjetër, Aliu (Allahu ia fisnikëroftë fytyrën!) 

mori për dore Hasanin dhe Husejnin dhe shkoi tek i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

I Dërguari i Allahut i pa që ata dridheshin si zogjtë nga uria e 

madhe që i kishte kapluar.  
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“Çfarë po më shohin sytë kështu?”, - tha i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

U ngrit dhe së bashku me ta shkoi të vizitonte Fatimen 

(Allahu qoftë e kënaqur me të!) në shtëpinë e saj, të cilës i ishte ngjitur 

barku me kurrizin. Kur e pa në këtë gjendje, i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) u prek 

shumë, sytë i lotuan. Në atë çast zbriti Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe tha: “Merre këtë ajet, o Muhamed! Allahu të përgëzon për Ehli Bejtin 

tënd!” 

I Dërguari i Allahut e pyeti: “Çfarë është ajo, o Xhibril?” 

Xhibrili i lexoi ajetin: “Ata i ushqejnë të varfrit, jetimët dhe 

të zënët rob edhe pse vetë janë nevojtarë, duke thënë: ‘Ne ju 

ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë, nuk duam shpërblim e 

as falënderim!’”1 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 29, f. 157. 
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EHLI BEJTI  
  

NË TEFSIRIN E  

  

EL KASEMIJ1 

 

 

 

                                                            
1 I mbiquajtur Mehasinu Et Te'uijl. Autori:  Al'lametu Esh Shejkh Muhamed 

Xhemaludijn El Kasimij. Ka vdekur në vitin 1322 Hixhri. Jemi bazuar në botimin 

e shtëpisë botuese “Darul Ihja Et Turathil Arabij”, botuar në vitin 1415 Hixhri. 

Redaktoi Esh Shejkh Husham Semijr El Bukharij.  

(Paqja qoftë mbi ta!) 
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Sure “Âli ‘Imrân” 

نَّْ﴿ مه كهََّّفه اج  اَّبهْعدََِِّّمنََّّْفِيهََِّّحه اءهكهََّّمه ُقلََّّْالْعِلْمََِِّّمنهََّّجه هْواَّفه ال بََّّْنهْدعََُّّتهعه
ه
نهاأ بْنهاءهُكمََّّْنهاءه

ه
أ َّوه

اءهنها نِسه اءهُكمََّّْوه نِسه نهاَّوه نُْفسه
ه
أ ُكمََّّْوه نُْفسه

ه
أ ْلََّّنهبْتهِهلََُّّْثم ََّّوه نهْجعه ََِّّلهْعنهتهََّّفه ََّّاّلل  ه َََِّّعه ذِب  ﴾١٦يهَّالَْكه

Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre që të kundërshtojnë ty 

për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaju: ‘Ejani t’i 

thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

veten tonë dhe ju vetë, pastaj, të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 

godasë gënjeshtarët!’” (Sure “Âli Imran”, ajeti 61.) 

*- El Hafidhu Ebu Bekr ibn Merdeuijeh ka transmetuar nga 

Esh Sha'bij, i cili ka transmetuar nga Xhabiri se tek i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

erdhi një delegacion dhe i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ftoi në mallkim të 

nesërmen.  

Ditën tjetër, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) mori për dore Aliun, Fatimen, 

Hasanin dhe Husejnin. Më pas e lajmëroi delegacionin, por ata nuk 

pranuan të mallkoheshin. 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Pasha Allahun që më ka dërguar me të drejtë, 

nëse do të ishin mallkuar, lugina do të ishte mbushur me shi zjarri.” 

Xhabiri ka thënë se kjo pjesë e ajetit: “veten tonë dhe ju 

vetë”, tregon të Dërguarin e Allahut dhe Ali ibn Ebu Talibin; 
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togfjalëshi “bijtë tanë”, tregon Hasanin dhe Husejnin; togfjalëshi 

“gratë tona”, i adresohet Fatimes.  

*- El Hakim ka transmetuar në “Mustedrekun” e tij nga 

Shu'betu, nga Mugijretu, nga Esh Sha'bij, se kjo është më e sakta.1 

* * * 

 

Sure “El Mâ‘ide” 

لُْتََّّاِْلهوْمهَََّّّ...﴿ ْكمه
ه
ْمُتََّّدِينهُكمََّّْلهُكمََّّْأ ْتمه

ه
أ لهيُْكمََّّْوه ِّتََّّعه رهِضيُتََّّنِْعمه مهََّّلهُكمََُّّوه َّاْْلِْسَله

 ﴾٣...ََّّدِيًنا

Allahu i Madhëruar thotë: “...Sot jua përsosa fenë tuaj, e 

plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë 

feja juaj...” (Sure “El Mâide”, ajeti 3.) 

*- Ibn Merdeuijeh dhe Ebu Harun El Abdi kanë transmetuar 

nga Ebu Said El Khudri, se ky ajet i ka zbritur të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ditën e Gadirit, kur tha për Aliun: “Kujdestar (udhëheqës) i atij që jam 

unë, Aliu është kujdestari (udhëheqësi) i tij.”  

Pastaj e ka transmetuar edhe nga Ebu Hurejra, në të cilin 

thuhet: Ky ajet ka zbritur ditën e tetëmbëdhjetë të muajit Dhul 

Hixxhxheh.2 

 

* * * 

                                                            
1 Tefsiri “El Kasimij”, i njohur si “Mehasinu Et Te'uijl”, vëll. 2, f. 71 
2 Tefsiri “El Kasimij”, vëll. 6, f. 34. 
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ا﴿ ِِلُُّكمََُّّإِن مه ََُّّوه رهُسوُلََُّّاّلل  ِينهََّّوه اَّل  ُنواَّوه ِينهََّّآمه ةهََّّيُقِيُمونهََّّاَّل  َله ُيْؤتُونهََّّالص  ةهََّّوه َكه َّوهُهمََّّْالز 
اكُِعونهَّ  ﴾٥٥ره

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujdestarët dhe mbrojtësit tuaj 

janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët që falin 

namazin dhe japin zekatin, duke qenë në ruku (të përkulur).”  

(Sure “El Mâide”, ajeti 55.) 

*- Disa kanë përmendur se ky ajet ka zbritur për Ali ibn Ebu 

Talib (Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili ishte duke u falur, kur erdhi 

një lypës për të lypur. Aliu i dha lypësit unazën e tij.1 

* * * 

 

Sure “Et Teube” 

ذهان َّ﴿
ه
أ ََِِّّمنهََّّوه رهُسوِلََِّّاّلل  ََّّوه ََِّّاْْلهج ََِّّيهوْمهََّّانل اِسََّّإِله ْكَبه

ه
 ﴾٣...َّاْْل

Allahu i Madhëruar thotë: “Ja Shpallja e Allahut dhe e të 

Dërguarit të Tij drejtuar njerëzve në ditën e Haxhit të madh...”  

(Sure “Et Teube”, ajeti 3.) 

*- Ibn Is’hak ka transmetuar me zinxhir nga Ebu Xhaferr 

Muhamed ibn Ali (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) se, kur i zbriti El 

Beraetu të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), ai dërgoi Ebu Bekrin që të drejtonte njerëzit 

                                                            
1 Tefsiri “El Kasimij”, vëll. 6, f. 156. 
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në Haxh. Atij i thanë: “O i Dërguari i Allahut, sikur ta dërgoje këtë 

(El Beraetu) me Ebu Bekrin?”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Askush nuk mund ta kryejë misionin për 

mua përveçse një burrë nga familja ime.” Pastaj thirri Ali ibn Ebu 

Talibin (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe ia dha atë. 

Më pas i tha: “O Ali, shko me këto ajete dhe thirri njerëzit, kur të 

grumbullohen në Mina, në Ditën e Kurban Bajramit dhe thuaj: ‘Nuk hyn 

në Xhenet jobesimtari. Nuk i lejohet politeistëve, që pas këtij viti, të kryejnë 

Haxhin. Tauafi nuk lejohet të bëhet lakuriq. Kush ka lidhur marrëveshje 

me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ajo do të vazhdojë deri në afatin e përcaktuar.’”1 

* * * 

 

Sure “En Nahl” 

هََّّإِن َّ﴿ ُمرََُّّاّلل 
ْ
ْدلََِّّيهأ انََِّّبِالْعه اْْلِْحسه ََّّذِيَِّإَويتهاءََِّّوه ََّّالُْقْربه يهنْهه نََِّّوه اءََِّّعه ْحشه رََِّّالْفه الُْمنْكه َِّوهََّّوه ْْ ََّّاْْله
ل ُكمََّّْيهعُِظُكمَّْ ُرونهََّّلهعه ك   ﴾١٣تهذه

Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, Allahu urdhëron 

drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon 

imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon, në 

mënyrë që ju t’ia vini veshin.” (Sure “En Nahl”, ajeti 90.) 

*- Transmetohet se Beni Umeje e ofendonin Aliun (Allahu ia 

fisnikëroftë fytyrën!) gjatë hytbeve. Kur erdhi në pushtet khalifeh 

                                                            
1 Tefsiri “El Kasimij”, vëll. 8, f. 85. 
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Umer ibn Abdulaziz, e ndaloi një gjë të tillë dhe në vend të saj 

vendosi këtë ajet.  

En Nasir ka thënë se ndoshta ky ajet ishte kompensim nga 

ato akuza. Vihet re zbatimi ndërmjet ndalimit të përmendjes të së 

shëmtuarës dhe hadithit të të Dërguarit të Allahut, që i thotë 

Amarit, i cili ishte nga pala e Aliut: “Ty do të vrasë një grup i 

shthurur.” Dhe Amari u vra me Aliun, ditën e Sifinit.1 

* * * 

 

Sure “El Ahzâb” 

اََّّ...﴿ ََُّّدَُّيُرِيَّإِن مه ََّّاّلل  نُْكمََُِِّّلُْذهِبه ََّّعه ْهلهََّّالر ِْجسه
ه
ُكمََّّْاْْلهيِْتََّّأ ِره ه  ُيطه  ﴾٣٣تهْطِهرًياَّوه

Allahu i Madhëruar thotë: “...O Familje e Profetit, në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju 

pastrojë plotësisht.” (Sure “El Ahzab”, ajeti 33.) 

*- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) mblodhi: Aliun, Hasanin dhe Husejnin dhe i 

mbuloi me një rrobë që kishte mbi trup dhe tha: “Këta janë familja 

ime, largoje prej tyre papastërtinë dhe pastroi ata plotësisht.”2 

* * * 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kasimij”, vëll. 10, f. 543. 
2 Tefsiri “El Kasimij”, vëll. 13, f. 506. 



Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) në tefsiret e Ehli Sunetit   

- 484 - 

Sure “Esh Shûra” 

ََّّقُلَََّّّْ...﴿ لُُكمََّّْله
ه
ْسأ
ه
لهيْهََِّّأ ْجًراَّعه

ه
ََّّأ ةهََّّإِل  وهد  ََِّّفََّّالْمه  ﴾٤٣...ََّّالُْقْربه

Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej 

jush ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për 

të afërmit...” ( Sure “Esh Shura”, ajeti 23.) 

* Te Bukhariu gjendet transmetim se kur ibn Abasi është 

pyetur rreth Fjalës së Allahut “Thuaj: ‘Unë nuk kërkoj prej jush 

ndonjë shpërblim për thirrjen Time, vetëm se dashurinë për të 

afërmit...”, ai është përgjigjur se Said ibn Xhubejr ka thënë se të 

afërmit (el kurba) janë familjarët e Muhamedit.1 

*- Ibn Ebu Hatim ka transmetuar se, kur e pyetën të 

Dërguarin e Allahut se cilët ishin të afërmit (el kurba) e tij që duhet 

të respektoheshin, ai u përgjigj: “Aliu, Fatimeja  dhe djemtë e tyre 

(Allahu qoftë i kënaqur me ta!).”2 

* * * 

 

Sure “El Muxhâdele” 

اَّيها﴿ هه يُّ
ه
ِينهََّّأ ُنواَّاَّل  يُْتمََُّّإِذهاَّآمه ُمواَّالر ُسولهََّّنهاجه ِ د  قه يََّّْبهْيهََّّفه ْوهاُكمََّّْيهده قهةًَََّّنه ده  ﴾٦٤...ََّّصه

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, kur të doni 

të këshilloheni me të Dërguarin, para këshillimit, jepni 

lëmoshë...”  (Sure “El Muxhadele”, ajeti 12.) 

                                                            
1 Tefsiri “El Kasimij”, vëll. 14, f. 172. 
2 I njëjti burim. 
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*- Muxhahidi ka transmetuar nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) se ka thënë: “Në Librin e Allahut të Lartësuar, është një ajet, me 

të cilin nuk ka punuar askush para meje dhe nuk do të punojë me të askush 

pas meje.”1 

*- Gjithashtu, prej tij transmetohet se ka thënë: “U ndaluam 

nga këshillimi me të Dërguarin (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), derisa të jepnim sadaka. Nuk u këshillua 

askush tjetër, përveç meje, derisa zbriti ajeti i lejimit.”2 

Përfundova së shkruari këto fletë në 4 Muharrem të vitit 

1421, në qytetin e Kumm-it. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kasimij”, vëll. 16, f. 55. 
2 I njëjti burim. 
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