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Dy fjalë 
 

Çdo kohë ka të veçantat, karakteristikat dhe kërkesat e veta. Të gjitha 
këto e kanë pikënisjen te situatat sociale dhe mendore të përhapura në 
një kohë. Çdo kohë ka problemet dhe paqartësitë e veta si rezultat i 
ndryshimit të shoqërive dhe të kulturave. Ky ndryshim nuk është i 
pandarë nga jeta shoqërore e mendore gjatë historisë. Ndryshimi është ai 
që i nxjerr në pah të domosdoshmet dhe kërkesat, problemet dhe 
paqartësitë. 

Këtë e ka thënë hulumtuesi, juristi dhe komentuesi bashkëkohor, 
eruditi i famshëm, Naser Mekarim Shirazij, kur përmend shkakun e 
shkrimit të tefsijrit të tij, “El Emthel”, që në shqip do të thotë 
KOMENTIMI I PËRSOSUR I KUR’ANIT 

Ndër të tjera ai thotë: “Të shumta kanë qenë pyetjet, të cilat na 
mbërritën nga njerëz të ndryshëm, veçanërisht nga të rinjtë e etur që 
duan ta shuajnë etjen e tyre nga burimi i Kur’anit, për një komentim 
model. 

Në përmbajtjen e pyetjeve dukej se po kërkohej një tefsijr që sqaron 
madhështinë e Kur’anit me hulumtim dhe jo me imitim, që t’i përgjigjet 
nevojave, dëshirave dhe dhimbjeve të kohës; të jetë tefsijr i përshtatshëm 
për të gjitha shtresat e shoqërisë dhe i zbrazët nga termat e vështirë 
shkencorë. Ky komentim që është në duart tuaja, është shkruar për 
arritjen e këtyre dy qëllimeve të lartpërmendur. 

Për përhapjen e këtij qëllimi të madh, shoqata kulturore fetare 
“Flladi”, vendosi që të sjellë në duart e dashamirësve dhe të besimtarëve 
të etur shqiptarë tefsijrin bashkëkohor “KOMENTIMI I PËRSOSUR I 
KUR’ANIT”. 

Shpresojmë që puna e kësaj shoqate të jetë e pranuar te All’llahu i 
Madhëruar dhe e dobishme për hulumtuesit dhe studiuesit e të vërtetave 
të pafundshme të Kur’anit Fisnik. 

O Zoti ynë, na i ndriço zemrat dhe rrugën me dritën e Kur’anit dhe 
na e shuaj etjen e njohjes me burimin e kthjellët dhe shërues të Kur’anit. 
Vërtet, Ti je Mëshiruesi i Mëshiruesve! 

 
Shoqata “FLLADI” 
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FJALA E AUTORIT 

 

Ç’është tefsijri? 
 

Në gjuhësi fjala tefsijr do të thotë, sqarim. Por, a ka nevojë Kur’ani 
për sqarim, kur dihet se ai është “dritë” dhe fjalë e qartë? 

Jo, në Kur’an nuk gjendet as perde e as paqartësi, por me anë të 
tefsijrit ne duhet të zbulojmë perdet e shpirtërave tanë dhe të heqim 
pengesat e perceptimit tonë që t’i shohim sa më mirë njohuritë e 
Kur’anit dhe të jetojmë me klimën e tij. 

Kur’ani nuk ka një dimension të vetëm, por ka shumë dimensione 
të përgjithshme, ai është i lehtë, ndriçues dhe udhëzues për të gjithë. 

Gjithashtu, ai ka dimensione të tjera për dijetarët dhe 
mendimtarët, për ata që lakmojnë ta zhdukin etjen përgjithmonë. 
Vërtet, me Kur’anin e shuajnë etjen duke mbushur enët e tyre në këtë 
oqean të pashterur. Ena do të zërë aq ujë, sa janë edhe përpjekjet dhe 
sinqeriteti i atyre që kërkojnë të shuajnë etjen e diturisë kur’anore. 

Në hadithe këto dimensione janë quajtur me fjalën “butuun”. 
Butunet e Kur’anit, nuk janë të qarta për të gjithë. Ose me thënie më 
të qartë; të gjithë sytë nuk janë të fortë t’i shohin ato. 

Tefsijri është ai që e forcon shikimin e syve dhe heq perdet dhe 
mbulesat nga të pamët e të menduarit dhe mundëson lehtësinë e të 
shikuarit të atyre dimensioneve nga një shkallë tjetër. 

Kur’ani, gjithashtu, ka dimensione të tjera që sqarohen me kalimin 
e kohërave, me eksperimentet e ndryshme dhe me zhvillimin e nivelit 
mendor. Në këtë aspekt Ibn Abbasi ka thënë: “Kur’anin e komenton 
koha.” 

Përveç kësaj, “Kur’ani komenton veteveten e tij”. Kjo nuk e 
mohon të qënurit e tij dritë dhe fjalë e qartë, sepse ai është i 
përgjithshëm dhe nuk pjesëzohet, e gjithë përmbajtja e tij formon 
dritën dhe fjalën e qartë. 

 
 

*                *               * 
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Kur filloi komentimi? 
 
Komentimi i Kur’anit me kuptimin e tij të vërtetë, ka nisur që në 

kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!), që me fillimin e zbritjes së tij. Por, ka filluar si 
“Dije e shkruar”, siç përmendin thëniet e historianëve dhe të 
komentuesve që në kohën e prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talibi 
(paqja qoftë mbi të!). Vargu i dijetarëve të kësaj dijeje arrin deri te ai. Kjo 
nuk është diçka e çuditshme, sepse imam Aliu është porta e qytetit të 
dijes së Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!)  

Në këto ditë gjenden me qindra komentime në gjuhë të ndryshme 
dhe në forma të ndryshme si p.sh., komentim gjuhësor dhe letrar, 
komentim filozofik, komentim etik, komentim me anë të haditheve, 
komentim historik, komentim shkencor… Çdo komentues është 
munduar ta sqarojë Kur’anin nëpërmjet specialitetit që ai zotëron. 

Në këtë “bahçe” të lulëzuar e prodhimtare, dikush mallëngjehet 
me shikimin e saj tërheqës; dikush tjetër mendon për problemet 
natyrore që lidhen me zhvillimin e bimëve të kësaj bahçeje me 
arkitekturën e luleve dhe me veprimtarinë e rrënjëve. Një të treti ia 
tërheqin vëmendjen lëndët ushqimore që mund të nxirren nga ajo; i 
katërti drejtohet në studimin e specifikave shëruese që kanë bimët e 
saj; i pesti interesohet për zbulimin e sekreteve të krijimit, për habinë e 
frutave të pjekura e të shumëllojshme; i gjashti mendohet se nga cilat 
lule të kësaj bahçeje mund të prodhojë parfumin më të mirë; i shtati 
është si bleta, dhe mendon vetëm për thithjen e pjalmit të luleve për të 
prodhuar mjaltin. Të tillë janë edhe autorët e komentimit. Është e 
qartë se në një kohë të gjithë këto quhen tefsijre të Kur’anit, por nuk 
janë të tillë, sepse secili komentim zbulon perden e njërit prej 
dimensioneve të Kur’anit dhe jo të të gjitha dimensioneve. Edhe sikur 
këto komentime t’i bashkojmë të gjitha së bashku, ato do të shfaqin 
vetëm disa nga dimensionet dhe jo të gjitha. Kjo ndodh kështu, sepse 
Kur’ani është Fjala e All’llahut dhe mirësi e dijes së Tij absolute. Fjalët 
e Tij janë dukuri të dijes së Tij dhe dija e Tij absolute është dukuri e 
Vetes së Tij.  
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 Nga këtu nuk mund të arsyetojmë mundësinë e njeriut për të 
perceptuar të gjithë dimensionet e Kur’anit, sepse detin nuk e merr 
ena. Padyshim që nga ky det shumë i madh, ne mund të mbushim aq 
sa zë ena e të menduarit tonë. Prandaj ka qenë dhe është detyrë e 
dijetarëve që në çdo kohë të zbulojnë të vërtetat e Kur’anit dhe të 
përpiqen me sinqeritet dhe me aq sa munden në këtë fushë. Ata duhet 
të përfitojnë nga ato dije që kanë lënë dijetarët e mëparshëm për këtë 
fushë (Zoti qoftë i kënaqur me ta!). Por, nuk është e lejueshme të jenë të 
mjaftueshëm vetëm me atë trashëgimi, sepse profeti Muhammed 
(paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për 
Kur’anin Fisnik ka thënë: “Nuk numërohen çuditë e tij…” 

 
*                *               * 

 
 
Rrezikshmëria e komentimit sipas mendimit personal 
 
Mënyra më e rrezikshme në komentimin e Kur’anit është ajo, kur 

komentuesi paraqitet para Kur’anit Fisnik si dijetar dhe jo si nxënës. 
Pra, kur ai do të imponojë mendimin e vet mbi Kur’anin dhe të shfaqë 
mendimet dhe përfytyrimet e tij, të lindura nga shtrydhjet e mjedisit, 
apo mendimet dhe përfytyrimet e tij shkecore, të shfaqë drejtimin e tij 
nga një medh’heb i caktuar fetar, si dhe preferencën e tij, dhe të gjitha 
këto, në emër të Kur’anit, duke formuar një komentim të tij; një njeri i 
tillë nuk e merr Kur’anin udhëzues dhe udhëheqës, por e përdor atë si 
mjet për të mbështetur pikëpamjen dhe mendimet e tij. 

Ky lloj tefsijri, ose më mirë të themi, komentimi i mendimeve 
personale me Kur’an, është i përhapur në mesin e grupacioneve. Pas 
këtij lloj komentimi nuk gjendet asgjë tjetër, veçse devijim nga rruga e 
All’llahut dhe rrëshqitje në humnerat e humbjes. 

Ai nuk është komentim, por është imponim. Ai nuk është 
udhëzim, por është humbje. Ai është komentim sipas mendimit 
personal. Në tefsijrin tonë, me ndihmën e All’llahut, kurrë nuk do ta 
përdorim këtë metodë, por do të drejtohemi me zemrën dhe 
mendimin tonë kah Kur’ani, vetëm që të mësojmë prej tij.    

 
*                *               * 
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Kërkesat e kohës 
 
Çdo kohë ka kërkesat dhe të domosdoshmet e veta. Çdo kohë ka 

problemet e veta që vijnë si rezultat i ndryshimeve të vazhdueshme. 
Mendimtar aktiv në jetën shoqërore është ai që i kupton të 

domosdoshmet dhe kërkesat e kohës që jeton dhe i kupton qartë 
problemet dhe paqartësitë e saj. Me fjalë të tjera themi: Mendimtar 
aktiv është ai që i kupton çështjet e kohës së vet. 

Ndërsa, ata që nuk i kuptojnë këto çështje, ose i kundërshtojnë për 
shkak të mos animit të tyre me kohën që jetojnë, ose për shkak se nuk 
e njohin elementin “bashkëkohës”, ata janë të dorës së dytë, sepse nuk 
sjellin asnjë ndikim e asnjë rrugëzgjidhje. Ata qëndrojnë gjithmonë të 
zemëruar, ankues dhe kritikues. Gjendja e tyre e keqe është e 
vazhdueshme, derisa arrijnë të bien në humnerën e madhe, në 
“largimin nga shoqëria”. Kjo ndodh, sepse ata, ose nuk ishin të aftë t’i 
kuptonin kërkesat dhe problemet e kohës që jetojnë, ose nuk donin t’i 
kuptonin ato kërkesa dhe probleme. Ata jetojnë në errësirën e 
mbështjellë si pasojë e moskuptimit të tyre për shkaqet e ndodhive 
dhe të rezultateve të tyre. Ata janë të paaftë përballë mësymjes së 
këtyre ndodhive dhe gjithmonë janë të frikësuar, të hutuar, pa patur 
plan për përballjen dhe mbrojtjen. Përderisa ata ecin nëpër errësirë, në 
çdo hap që hedhin, rrëzohen. Sa e mrekullueshme është thënia e imam 
Xhafer Sadikut (paqja qoftë mbi të!): “Të diturin për kohën e tij nuk e 
sulmojnë paqartësitë.” 

Mesazhi i dijetarëve në çdo kohë është që t’i kuptojnë në mënyrë 
të përkryer çështjet, kërkesat dhe boshllëkun shpirtëror, mendor dhe 
shoqëror dhe të përpiqen në zgjidhjen e tyre në mënyrë të drejtë me 
qëllim që të mos u lënë vend propozimeve devijuese që të depërtojnë 
mejdanin dhe të mbushin boshllëkun me rrugëzgjidhje mashtruese. 

Një nga çështjet më të përhapura dhe më të ndjeshme është etja e 
brezit të ri për t’u njohur me dijet islame dhe me çështjet fetare. Në 
kundërshtim të thënieve të shpeshta të fatkeqëve, ky brez nuk do 
vetëm kuptimin e çështjeve, por ata janë të mallëngjyer t’i zbatojnë ato 
në praktikë. 

Dihet se përballë këtij brezi ka shumë çështje të paqarta dhe tema 
të pakuptueshme. Hapi i parë për realizimin e këtyre kërkesave është 
shkrimi dhe përhapja e trashëgimisë islame me gjuhën e kohës dhe 
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prezantimi i këtyre dijeve të larta dhe lartësuese nëpërmjet gjuhës në 
mendjet dhe në shpirtërat e çdo gjenerate. 

Hapi i dytë është nxjerrja e kërkesave dhe e nevojave të posaçme 
për këtë kohë, duke u bazuar në parimet e përgjithshme islame. Edhe 
ky komentim është shkruar në bazë të këtyre dy qëllimeve. 

 
*                *               * 

 
 
Komentimi “Model” ndërmjet komentimeve 
 
Të shumta kanë qenë pyetjet të cilët na mbërritën nga njerëz të 

ndryshëm, veçanërisht nga të rinjtë e etur që duan ta shuajnë etjen e 
tyre nga burimi i Kur’anit, për një komentim model. 

Në përmbajtjen e pyetjeve dukej se po kërkohej një tefsijr që 
sqaron madhështinë e Kur’anit me hulumtim dhe jo me imitim, i 
përgjigjet nevojave, dëshirave dhe dhimbjeve të kohës; të jetë tefsijr i 
përshtatshëm për të gjitha shtresat e shoqërisë dhe i zbrazët nga 
termat e vështirë shkencorë. 

Vërtet, ne jemi të varfër për një komentimtë tillë. Dijetarët e kohës 
së shkuar dhe ata të tashmit (Zoti qoftë i kënaqur me të gjithë ata!) kanë 
shkruar shumë në fushën e komentimit. Mirëpo, disa nga ata kanë 
shkruar para disa shekujsh dhe me një metodë të posaçme nga e cila 
përfitojnë vetëm dijetarët dhe letrarët. Disa kanë shkruar me nivel 
shkencor, të cilin e kupton vetëm një pjesë e njerëzve. Disa të tjerë 
kanë shkruar duke u bazuar në një pjesë të veçantë të Kur’anit, sikur të 
ishte buqetë lulesh, e këputur në kopshtin me plot lule. Pra, ajo është 
diçka nga ai kopësht dhe nuk është i gjithë kopshti. 

Duke u nisur nga kjo që thamë, nuk kemi gjetur përgjigje bindëse 
për pyetjet e shumta, të cilat i kënaqin këto shpirtra të etur. Për këtë i 
vumë detyrë vetes që t’u përgjigjemi këtyre pyetjeve në praktikë, sepse 
thëniet nuk i kënaqin pyetësit. 

Nga njëra anë e gjetëm veten tonë përballë një pune të madhe, 
dhe, nga ana tjetër e gjetëm veten para Kur’anit, detit, i cili nuk ka 
breg. E pamë që ne nuk mund të fillojmë pa caktuar një kohë dhe pa 
patur përgatitje mendore. Qëndruam përballë këtij deti valëzues duke 
shikuar me zemërim. 
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Papritur, All’llahu na udhëzoi në rrugëzgjidhje dhe menduam që 
këtë punë ta bëjmë të organizuar, dhe në grup. Në këtë rrugë u 
bashkuam dhjetë dijetarë të mëdhenj, të sinqertë dhe largpamës. 
Vërtet, ishte dëshmi e “dhjetëshes së plotë”. Ne u munduam ditën dhe 
natën, derisa kjo punë u realizua brenda një periudhe që nuk na e 
merrte mendja. Dhe, puna është kjo që sheh lexuesi i nderuar. 

 
 

*                *               * 
 
 
Specifikat e këtij komentimi 
 
Me qëllim që te lexuesi të mos mbetet diçka e paqartë, po 

shpjegojmë shkurtimisht metodën e punës sonë në këtë komentim. 
1- Përderisa Kur’ani është “Libri i jetës”, në këtë tefsijr ne nuk 

jemi përqëndruar në çështjet letrare dhe gnostike. Në vend të tyre jemi 
përpjekur të zgjidhim çështjet materiale dhe ato shpirtërore, 
veçanërisht çështjet sociale. Jemi përpjekur që për këto çështje të 
sjellim hulumtime dhe analiza, sidomos për çështjet që kanë lidhje të 
ngushtë me jetën individuale dhe shoqërore.  

2- Në fund të çdo ajeti kemi sjellë kërkime për çështje të gjendura 
në ajet në formë të pavarur, si kamata, të drejtat e gruas, sekretet e 
ndalimit të bixhozit, pijet alkoolike, mishi i derrit, xhihadi islam, e të 
ngjashme me këto tema. 

3- Nuk kemi trajtuar kërkime me përfitim të pakët dhe më tepër i 
kemi dhënë rëndësi kuptimit të fjalëve, shkakut të zbritjes, të cilat kanë 
ndikim në kuptimin e drejtë të ajetit. 

4- Kemi paraqitur pyetje-përgjigje për paqartësitë rreth bazave të 
Islamit dhe degëve të tij. Kemi përmendur përgjigje përmbledhëse për 
ato pyetje apo paqartësi, si p.sh., paqartësi në të ngrënit e të pirit, 
paqartësitë për Mi’raxhin, për martesën me më shumë se një grua, 
shkakun e ndryshimit mes trashëgimisë së gruas e të burrit, gërmat e 
shkëputura, rregullat e shfuqizimit, etj. me qëllim që të mos mbeten 
pikëpyetje gjatë leximit të komentimit të ajetit. 
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5- Kemi shmangur përdorimin e termave të vështirë shkencorë, të 
cilat e bëjnë librin që të jetë për një grup të veçantë lexuesish. Në raste 
të domosdoshme i kemi përdorur në futnotat e librit me qëllim që të 
përfitojnë specialistët.  

Lusim All’llahun e Madhëruar që të na japë atë që Ai do dhe t’i 
mbarësojë të gjithë dijetarët në shërbim të Librit të Tij Fisnik. 

 
*                *               * 

 
 

Të përzgjedhurit bashkëkohës islamikë dhe shtimi i 
nevojës për komentim 

 
Në këto kohë bashkësia islame dëshmon se gjenden dijetarë të 

famshëm të cilët refuzojnë çdo importim mendor dhe bëjnë thirrje për 
kthim islami për të ndërtuar jetën e saj mbi bazat e ligjeve të mesazhit 
të fundit (Islamit). 

Ky grup dijetarësh bën që të dështojnë të gjitha propozimet e 
vendosura jobesimtare në realizimin e asaj që pikturuan si, përparimi, 
liria, lumturia, etj. Po ashtu ata bëjnë thirrje për t’u kthyer kah ndjenjat 
islame, që të depërtojnë sa më thellë te individët e bashkësisë. 

Dijetarët largpamës, në këtë fazë delikate kanë përgjegjësi të 
madhe, e cila i detyron që ta thellojnë sa më shumë këtë lëvizje në 
mesin e radhëve të bashkësisë, me qëllim që kjo bashkësi ta përshkojë 
rrugën e saj mbi bazën e logjikës dhe të zgjimit dhe të vendosë duke u 
bazuar në këto dy gjëra. Ata dijetarë duhet të jenë të sigurtë se 
bashkësia e tyre po ndjek rrugën drejt qëllimeve të saj të mëdha 
islame, pa u ndeshur me devijimin.  

Libri i All’llahut është dritë dhe udhëzim. Ai përmban ligjet e 
përgjithshme të jetës dhe furnizimin e duhur për të vazhduar ecjen në 
rrugën e drejtë për të shkuar te Sunduesi i botëve. 

Së fundi, falënderojmë përpjekjet e dijetarëve të nderuar, të cilët 
morën pjesë në shkrimin e këtij tefsijri madhështor: 

1. Shejh Muhammed Riza el Ashtjanij 
2. Shejh Muhammed Xhafer el Imamij 
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3. Shejh Daud el Ilhamij 
4. Shejh Esedullah el Ijmanij 
5. Shejh Abduresul el Husejnij 
6. Sejjid Hasan Shuxhai’j 
7. Sejjid Nurullah Tabatabaij 
8. Shejh Mahmud Abdulahij 
9. Shejh Muhsin Keraetij 
10. Shejh Muhammed Muhammedij Ishtihardij 

Gjithashtu, falëndrojmë ndihmën dhe përkrahjen e vëllezërve të 
nderuar: prof. Muhammed Ali Adhersheb, Shejh Muhammed Rida Al 
Sadik, prof. Halid Teufijk Isa, Sejjid Muhammed el Hashimij, prof. 
Kadij Hashim Fahir, prof. Esed Meuleuij, Shejh Mehdi el Ensarij, 
Sejjid Ahmed Kubanxhij, Shejh Hashim Salihij. 

Shpresojmë te All’llahu i Madhëruar që nëpërmjet këtij komentimi 
të kemi kontribuar në paraqitjen e fjalës së Kur’anit në përputhje me 
realitetin e sotëm, atë të ardhshmin. Po ashtu, shpresojmë të kemi 
bërë diçka për të dalë nga realiteti lëndues në të cilin jeton sot 
bashkësia jonë islame.  

Lusim All’llahun që t’i mbarësojë të gjithë dijetarët për lartësimin e 
flamurit të Kur’anit në mbarë botën dhe t’i mbrojë ata nga intrigat e 
armiqve të tyre. 

Lusim All’llahun që t’i mbarësojë dijetarët dhe mendimtarët 
largpamës që ta drejtojnë këtë lëvizje islame në të gjithë botën islame 
dhe ky drejtim të jetë i bazuar mbi udhëzimin e Kur’anit dhe të 
synnetit. 

I lutemi Atij që të na mbarësojë në plotësimin e pjesëve të tjera të 
këtij komentimi dhe t’ia pranojë punët të gjithë atyre që punojnë në 
rrugën e Tij. Vërtet, Ai është Dëgjues dhe Pranues. 

Lutja jonë e fundit është: Falënderimi i takon All’llahut, Sunduesit 
të botëve. 

 
*                *               * 

 
NASER MEKARIM SHIRAZIJ 

Kum, Hauzetu Ilmijeti, 1404 hixhrij. 
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Sure Fatiha 
 

Mekase, numri i ajeteve të saj shtatë (7) 

          

                      

                   

                      

      

 
“Me emrin e All’llahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit!” 
“Çdo lavdërim i përket All’llahut, Zotit të botëve” 
“Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit” 
“Sunduesit të Ditës së Gjykimit.” 
“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë 

kërkojmë.” 
“Udhëzona në rrugën e drejtë!” 
“Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të 

atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre 
që janë të humbur!” 
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Të veçantat e saj 
 
Kjo sure ka një vend të veçantë ndërmjet të gjitha sureve të tjera të 

Kur’anit Famëlartë. Ajo përmban këto veçori: 
 

1-Fazat e sures 
 
   Surja Fatiha (El-Hamd) dallohet nga suret e tjera të Kur’anit 

përsa i përket përmbajtjes së saj, sepse në suret e tjera shfaqen fjalët e 
All’llahut, ndërsa në këtë sure shfaqen fjalët e robve të All’llahut. Me 
fjalë të tjera themi se All’llahu i Madhëruar në këtë sure u mëson 
robve të Vet se si të komunikojnë me vetë Atë dhe se si t’i luten Atij. 
Kjo sure fillon me falënderimin e All’llahut të Madhëruar dhe vazhdon 
me vendosmërinë e besimit për fillimin e krijimit dhe ringjalljen dhe 
përfundon me afrimitetin dhe kërkimin. Ai person që është i 
vetëdijshëm, kur lexon ajetet e kësaj sureje, ndjen sikur ka hipur mbi 
fletët e melekëve dhe ndodhet në botën e lartë shpirtërore duke iu 
afruar më tepër Sunduesit të botëve. 

 
*                *               * 

 
 
2-Sure Fatiha është baza e Kur’anit 
 
  Në një hadith të profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thuhet se ai i ka thënë Xhabir ibn 
Abdullah El-Ensarij: “A të ta mësoj suren më të përsosur që e ka 
zbritur All’llahu në Librin e Tij ? Xhabiri tha: Po, o i 
Dërguari i All’llahut, ma mëso. Profeti ia mësoi atij suren 
“Fatiha” e më pas i tha: “Kjo sure është shëruese për çdo 
sëmundje, me përjashtim të vdekjes.” P0F

1
P   

Në një tjetër hadith të trasmetuar nga Profeti (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thuhet:“Pasha atë që 

                                                
1  Tefsijri “Mexhmaul Bejan” dhe “Nuru Thakalejn”, parathënia e sures “Fatiha” 
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shpirti im është në dorën e Tij, All’llahu nuk ka zbritur as në 
Teurat, as në Inxhil, as në Zebur e as në Kur’an asnjë sure të 
ngjashme me Fatihanë. Ajo është Ummul Kitab”. P1F

2
P  

 Shkaku i rëndësisë së kësaj sureje duket në përmbajtjen e saj. Në 
të vërtetë, ajo paraqet të gjithë përmbajtjen e Kur’anit. Një pjesë e 
kësaj sureje flet për njëshmërinë e All’llahut dhe cilësitë e Tij, një pjesë 
tjetër flet për Ringjalljen dhe Ditën e Gjykimit, një pjesë tjetër flet për 
udhëzimin dhe humbjen për shkak se të dyja këto janë shenja dalluese 
ndërmjet besimtarit dhe jobesimtarit. Po ashtu, ajo flet për sundimin e 
plotë e të pakufizuar të All’llahut të Madhëruar, për mirësitë e Tij të 
pafundme, për ibadetin dhe nënshtrimin, të cilat janë të posaçme 
vetëm për All’llahun Fuqiplotë. Në realitet, kjo sure përmban, 
njëshmërinë e ekzistencës së All’llahut të Madhëruar njëshmërinë 
(unitetin) e cilësive, njëshmërinë e veprave dhe njëshmërinë (unitetin) 
e ibadetit. Me fjalë të tjera, themi se kjo sure përmban tri fazat e 
besimit: Besimi me zemër, dëshminë me gjuhë dhe veprimin me 
gjymtyrë. 

 Fjala “Ummul Kitab”, këtu ka kuptimin e bazës dhe të rrënjës. 
Ibn Abasi për këtë kuptim thotë: “Çdo gjë ka bazën e saj dhe 
baza e Kur’anit është Fatihaja”. 

  Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) ka thënë:P

 
P“Cilido mysliman që lexon suren 

Fatiha, do të shpërblehet njësoj sikur të ketë lexuar 2/3 e 
Kur’anit, po ashtu shpërblimi i tij do të jetë njësoj sikur t’i 
japë sadeka çdo besimtari dhe besimtareje.” P

 
2F

3 
 

*                *               * 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Tefsijri “Mexhmaul Bejan” dhe “Nuru Thakalejn”, parathënia e sures “Fatiha” 
3 Tefsijri “Mexhmaul Bejan”, fillimi i sures “Fatiha”  
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3-Sure Fatiha është nder i Profetit 
 
  Kur’ani i madhërueshëm flet për suren Fatiha se ajo është 

dhuratë e All’llahut për të Dërguarin e Vet bujar dhe e krahason atë 
me Kur’anin në tërësi, kur thotë: “Ne të kemi shpallur shtatë 
vargje që përsëriten dhe Kur’anin e madhërishëm.” P3F

4
P  

Në një hadith nga Profeti të trasmetuar nëpërmjet imam Aliut 
(paqja qoftë mbi të) thuhet: “All’llahu i Madhëruar më ka thënë mua: 4TP

 “
P4TO 

Muhammed, vërtet Ne të kemi dhënë ty shtatë prej të tetëve 
dhe Kur’anin e madhërueshëm. Ai me Fatihanë më ka 
mirësuar vetëm mua, dhe e ka bërë të njëjtë me të gjithë 
Kur’anin. Fatihaja e Librit është më e nderuara e thesareve që 
gjenden në Arsh”. P4F

5
P  

 
*                *               * 

 
 
4- Rëndësia e leximit të kësaj sureje 
    
 Nëpërmjet atyre që përmendëm më lart kuptojmë se, leximi i 

kësaj sureje ka një rëndësi të madhe, të cilën e theksojnë edhe hadithet 
e Profetit, të shënuara në librat e myslimanëve. Rëndësia e leximit të 
saj qëndron në shkakun se leximi i saj ngjall besim, pastërti dhe siguri 
në brendësi të shpirtave, afron robin me All’llahun, forcon vullnetin e 
tij dhe e nxit atë që të sakrifikojë sa më tepër në rrugën e All’llahut, e 
largon atë prej veprimit të gjynaheve dhe e mbron nga devijimi. 

 Në një hadith tjetër thuhet se Fatihaja ka qenë rrufe për 
shejtanin 4TP

“
P4TDjalli u trondit katër herë: herën e parë kur u 

mallkua, të dytën kur zbriti në tokë, të tretën kur u dërgua 
Profeti dhe në të katërtën, kur zbriti surja Fatiha.” P5F

6
P  

 
*                *               * 

 
                                                

4 Komentimi i frazës “shtatë vargje që përsëriten”, do të përmendet në vëllimin e tetë 
të këtij tefsijri në fund të ajetit 87 të sures “Hixhr” 

5 Tefsijri “Burhan”; vëll. 1, f. 26 marrë nga tefsijri “El Bejan” 
6 Tefsijri “Nuru Thakalejn”, vëll. 1, f. 4. 
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Përmbajtja e sures 
 
Të shtatë ajetet e kësaj sureje tregojnë për një të vërtetë të 

rëndësishme. 
 (Bismil-lahi…) fillimi i çdo pune. Kjo na mëson se, për çdo 

punë që duam të bëjmë, të mbështetemi tek All’llahu i Madhëruar. 
(El-hamdu-lil-lahi Rrab-bil alemine). Ky ajet na mëson se çdo 

e mirë dhe mbrojtja janë prej All’llahut. 
 (Rrahmani-rrahim). Ky ajet sqaron të vërtetën se krijimi, 

mbrojtja, sundimi, janë të bazuara tek mëshira dhe zemërbutësia. Ky 
parim përbën bazën kryesore të sistemit mbrojtës të kësaj bote. 

 (Maliki jeumiddin). Tërheq vëmëndjen për ringjalljen dhe Ditën 
e Gjykimit, si dhe për sundimin e asaj dite që është në dorën e 
All’llahut të Madhëruar.  

 (Ijjake na’budu ue ijjake nesteijn). Ky ajet sqaron njëshmërinë 
(unitetin) në adhurim që do të thotë se nuk ka adhurues tjetër përveç 
All’llahut të Madhëruar dhe po ashtu, sqaron se, vetëm Atij i kërkohet 
ndihmë dhe mbështëtje. 

 (Ihdinas siratal mustekijm). Ky ajet sqaron nevojën e njerëzve 
dhe dëshirën e tyre për t’u udhëzuar. 

 Ajeti i fundit i kësaj sureje sqaron njohuritë e rrugës së drejtë dhe 
dallon rrugën e atyre që All’llahu i mirësoi, nga rruga e atyre që 
devijuan, të cilët merituan zemërimin e Tij. Në një këndvështrim tjetër 
kjo sure përmban dy karaktere: 

P

 
PE para4TP

:
P4T Falënderimin dhe madhështimin e All’llahut të 

Madhëruar. 
 E dyta 4TP

:
P4T Nevojën e njerëzve, që kanë për All’llahun Fuqiplotë. 

 Tregues i kësaj çështje është hadithi i Profetit Muhammed (paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në të cilin 
thuhet: “All’llahu i Madhëruar ka thënë: “Unë e kam ndarë 
Fatihanë në dy pjesë: njëra është për mua dhe tjetra është për 
robin tim.” Kur thotë robi: “Bismilahi -rrahmani-rrahim”, 
All’llahu i Madhëruar thotë: “Robi im filloi me emrin Tim 
dhe është detyra Ime që t’ia plotësoj çështjet dhe ta mirësoj 
në gjendjen e tij.” Kur të thotë: “Elhamdu-lil-lahi-rab-bil-
alemine”, All’llahu thotë: “Robi Im më falënderoi Mua dhe e 
di se mirësitë që ka, janë nga Unë dhe se fatkeqësitë që ia 
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largova atij janë prej bujarisë Sime. Unë ju betohem se atij 
robi do t’ia shtoj mirësitë e Ahiretit me mirësitë e kësaj bote 
dhe do t’ia largoj fatkeqësitë në Ahiret, ashtu siç ia largova 
fatkeqësitë në këtë jetë.” Kur të thotë “Rrahmani-rrahim”, 
All’llahu thotë: “Robi Im dëshmoi se Unë jam Mëshirues e 
Mëshirwbërës. Unë ju dëshmoj se rahmeti Im do të jetë 
shoqërues i tij dhe do t’i jap pjesën e vet.” Kur robi thotë 
“Maliki jeumid-dijn”, All’llahu thotë: “Unë dëshmoj se, 
ashtu siç e pranoi ai (robi) që Unë jam Sunduesi i Ditës së 
Gjykimit, edhe Unë do t’ia lehtësoj llogaritë në Ditën e 
Llogaridhënies. Do t’ia pranoj të mirat dhe do t’ia fal të 
këqiat.” Kur robi Im të thotë: “ijjake na’budu”, All’llahu 
thotë: “I vërtetë është robi Im, se vetëm Mua më adhuron dhe 
Unë dëshmoj se do ta shpërblej për këtë adhurim në atë masë, 
sa të mbulohen të gjitha të këqiat e tij.” Kur robi të thotë: 
“ijjake nesteijn”, All’llahu thotë: “Tek Unë u mbështet robi 
Im dhe tek Unë u strehua. Unë dëshmoj se do ta mbroj për 
çdo gjë dhe do ta ruaj nga çdo fatkeqësi dhe se ai do të jetë 
pranë Meje, kur të kthehet tek Unë.” Kur robi të thotë: 
“Ihdinas siratal mustekijm …” e deri në fund të sures”, 
All’llahu thotë: “Kjo është për robin Tim dhe për atë që pyet. 
Unë i përgjigjem atij duke i dhënë atë që ai dëshiron dhe do 
ta siguroj prej atyre gjërave që u frikësohet.” P6F

7 
 

*                *               * 

                                                
7 Ujun Ahbaru Riza; marrë nga tefsijri “El Mijzan; vëll. 1, f. 37. 
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Komentimi i sures 

 
Ajeti-1 

          

 
 “Me emrin e All’llahut të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit” 
 
Disa popuj e kanë zakon që një punë, apo shkresë të rëndësishme 

ta nisin me emrin e një të madhi të tyre. Po ashtu, disa instuticione të 
njohura emërtohen me emrat e personave të cilët, sipas mendimit të 
tyre, e meritojnë emërtimin me emrin e tyre, e kështu me radhë. 

Por, a nuk është më mirë që për një vepër, me qëllim që ajo të 
qëndrojë e përhershme, të fillojë me emrin e Ekzistencës së 
përhershme, e cila nuk zhduket, sepse, çdo gjë që gjendet në këtë 
gjithësi, i drejtohet zhdukjes, me përjashtim të atyre veprave që janë të 
lidhura me atë Ekzistencë të përhershme që është All’llahu i 
Madhëruar? 

S’ka dyshim se kujtimi i Pejgamberëve është i përhershëm për 
shkak të lidhjes së tyre me All’llahun dhe me vlerat e larta njerëzore 
hyjnore siç janë: drejtësia, e vërteta, etj. Këtu përmendim kujtimin e 
një personi në histori, siç është Hatem Et-Tajj. Ky kujtim është i 
pavdekshëm, për shkak të lidhjes që gjendej në mes tij dhe në mes 
cilësisë hyjnore, bujarisë. 

Cilësitë e përhershme janë të veçanta vetëm për All’llahun e 
Madhëruar, ndërsa asnjë krijesë nuk e ka këtë veti. Prandaj, është e 
domosdoshme që çdo punë apo vepër të fillojë me emrin e All’llahut 
dhe të jetë e vazhdueshme nën hijen e Tij. Ky është shkaku që 
“bismilahi” është i pari ajet i Kur’anit Famëlartë.  

Nuk duhet që “bismilah-i” të kufizohet në shprehje dhe në formë, 
por domethënia e plotë e saj duhet të jetë e lidhur me realitetin. 
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Padyshim, që kjo lidhje krijon drejtimin e saktë dhe të mbrojtur nga 
devijimi, e si pasojë të çon në rezultatin e kërkuar e të bekuar. Në një 
hadith të Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!) thuhet: “Çdo punë apo vepër që bëhet nijet, 
nëse nuk fillohet me emrin e All’llahut, ajo është e cungët (e 
mangët)”. P7F

8
P  

Imam Aliu (paqja qoftë mbi të!) ka thënë:“Nëse një person 
dëshiron të lexojë apo të punojë, le të fillojë me “bismilahi 
rrahmani rrahim”, sepse padyshim, ato punë do të jenë të 
mbarësuara”. P8F

9
P  

Imam Muhamed Bakir (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Çdo punë 
qoftë e madhe apo e vogël duhet të fillojë me bimilah që të jetë e 
begatë” P9F

10
P  

Me fjalë përmbledhëse themi: Qëndrueshmëria e veprës dhe 
përhershmëria e saj janë të lidhura me All’llahun e Madhëruar. 

Edhe ajeti i parë që iu shpall Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi 
i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për të filluar misionin e tij 
të madh ishte: (Lexo me emrin e Zotit tënd).P10 F

11 
Edhe Nuhi (paqja qoftë mbi të!), kur hipi në anije në kohën e 

përmbytjes dhe filloi udhëtimin përmes dallgëve të fuqishme duke u 
përballur me rreziqe të llojeve të ndryshme për të arritur në qëllimin e 
caktuar, ai u kërkoi ndjekësve të tij që të përsërisnin sa më shumë 
“Bismilahin”.“ Ai tha: “Hipni në anije!  “Me emrin e All’llahut 
ajo lundron dhe ndalet!”. P11F

12  
Si përfundim, udhëtimi i mbushur me rreziqe përfundoi në paqë e 

bekim, siç thotë Kur’ani Kerim në suren “Hud” ajeti 48: “Atëherë iu 
tha: “O Nuh, zbrit me përshëndetje prej Nesh dhe me bekime 
për ty dhe pasardhësit e atyre që gjenden me ty …”  

Sulejmani (paqja qoftë mbi të!) e filloi letrën e tij drejtuar 
mbretëreshës Sebe (Balkis) me “Bismilah”, ashtu siç thuhet në ajetin 

                                                
8 Biharul Anuar; vëll. 16, kap. 58, marrë nga tefsijri “El Bejan”; vëll. 1, f. 461. 
9 Biharul Anuar; vëll. 92, kap. 29, f. 242. 
10Tefsijri “El Mijzan”, vëll. 1, f. 21.  
11 Sure “Alak”, ajeti 1. 
12 Sure “Hud”, ajeti 41. 
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e 30 të sures “Neml”:  “Ajo është nga Sulejmani dhe është: “Me 
emrin e All’llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!”.  

Në pikënisje të kësaj baze, çdo sure fillon me “bismilah”, me 
qëllim që të realizohet qëllimi kryesor i sures, e cila përmban 
udhëzimin e njerëzimit drejt lumturisë së dy botëve.   

Surja “Teube” është e vetmja e cila nuk fillon me “bismilah”, 
sepse ajo fillon me njoftimin e luftës kundër jobesimtarëve të Mekës 
dhe njoftimi për luftë nuk është i përshtatshëm me cilësimin e 
All’llahut “Rrahman Rrahim”. Duhet theksuar se “bismilahi” 
përkufizohet vetëm në termin “me emrin e All’llahut” dhe nuk 
saktësohet me emrin e Krijuesit, apo me emrin e Dhuruesit, e të 
ngjashme me këto terma. Shkaku është se fjala “All’llah” (siç do të vijë 
më poshtë) është gjithëpërfshirëse e të gjithë emrave dhe cilësive të 
Tij, ndërsa emrat e tjerë janë tregues vetëm për një pjesë të cilësive të 
plota të All’llahut si p.sh., Rahmet (Mëshirë), El-Khalikijeh (Krijimi). 

Nga ato që thamë më lart, sqarohet se thënia “bismilah” në fillim 
të çdo pune do të thotë mbështetje tek All’llahu, po ashtu, do të thotë 
“fillimi” me emrin e All’llahut. Të dy kuptimet rrjedhin nga një burim i 
përbashkët, edhe pse disa komentues bëjnë ndarje mes dy kuptimeve. 

Është e natyrshme se fillimi me emrin e All’llahut na jep forcë, 
besim qëndrueshmëri, kurajo, durim përballë problemeve dhe 
fatkeqësive, sinqeritet dhe pastërti në lëvizje…etj Ky është një tjetër 
sekret i suksesit, kur punët fillohen me emrin e All’llahut të 
Madhëruar. 

 

*                *               * 
 
A është bismilahi pjesë e sures? 
 
Dijetarët shi’it janë të një mendimi se “bismilahi” është pjesë e 

“Fatihasë” dhe e të gjitha sureve të Kur’anit. Dëshmi e kësaj thënieje 
të tyre është shkrimi i saj në krye të sureve, sepse ne e dimë që Kur’ani 
është i mbrojtur prej çdo shtese, dhe se bismilahi është përdorur që në 
kohën e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!). 
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 Ndërsa dijetarët e Ehli Synetit kanë mendime të ndryshme rreth 
kësaj çështjeje. Autori i tefsijrit “El-Menar” ka grumbulluar thëniet e 
tyre si vijojnë: “Të gjithë myslimanët thonë se, “Bismilahi” është prej 
Kur’anit dhe pjesë e një ajeti në suren “Neml”. Ata kanë mendime të 
ndryshme rreth vendit të saj tek suret e tjera. Dijetarët e Mekës thonë 
se ajo është ajet i çdo surje. Ndër ata është edhe ibn Kethiri. Po ashtu, 
dijetarët nga Kufja, si; Asimi, Kisai, të cilët ishin lexues të Kur’anit, 
kanë të njëjtin mendim. Të këtij mendimi janë edhe disa dijetarë të 
Medines, si, Shafiiu dhe pasuesit e tij, Eth-Theurij, Ahmedi (në një 
thënie të tij), imamijtë, të cilët i kanë marrë nga dijetarët e Sahabeve; 
Aliu, ibn Abasi, ibn Umer, Ebu Hurejreh dhe nga dijetarët e tabiinëve 
siç janë, Said ibn Xhubeir, Ata’ë, Xhurij, ibn Mubarak.  Argumenti më 
i fortë i tyre është mendimi i përbashkët i sahabëve dhe i pasuesve të 
tyre rreth qënies së “Bismilahi-t” konstante në fillim të çdo sureje të 
Kur’anit me përjashtim të sures “Teube”. Ata ishin të urdhëruar që të 
mos shkruhet asgjë që nuk është prej Kur’anit, prandaj ata nuk e kanë 
shkruar në fund të Fatihasë thënien: “Amin”. 

Më poshtë, autori i tefsijrit “El Menar”, transmeton nga Maliku, 
Ebu Hanife e të tjerë, të cilët kanë mendimin se, “Bismilahi” është 
ajet i pavarur dhe ka zbritur që të sqarojë fillimin e sureve dhe ndarjet 
në mes tyre.  Transmetohet nga Hamzai se lexuesit nga Kufja dhe 
Ahmedi, (teolog i njohur i Ehli Sunetit) thonë se “Bismilahi” është 
pjesë e Fatihasë dhe jo e sureve të tjera. P12F

13
P  

 Nga të gjitha çka u përmend duket qartë se shumica e Ehli Sunetit 
kanë mendimin se bismilahi është pjesë e sureve. Këtu po 
transmetojmë disa hadithe sipas mundësive që përshtaten me këtë 
kërkim. 

1. Muavija, i biri i Amarit ka transmentuar: I thashë Ebu 
Abdullahit (paqja qoftë mbi të!): “Kur të çohem për të falë namaz, a 
ta lexoj “Bismilahin” para Fahtihasë?” Ai tha: “Po”.  Pastaj i 
thashë: “Po kur të përfundoj Fahtihanë, a të lexoj “Bismilahi 
Rrahmani Rrahim” para sures?” Ai tha “Po” P13F

14
P. 

2. Ed-Darkatanij ka transmetuar nga Aliu se atë e pyetën rreth 
                                                

13  Tefsijri “El Menar”, vëll. 1, f. 39-40.  
14 El-kafi; vëll.3, f. 312. 
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Fatihasë. Ai tha:“Bismilahi Rrahmani Rrahim është ajet”. P14F

15 
3. Bajhakiu transmeton me sened tek ibn Xhubejr, nga ibn 

Abbasi, i cili ka thënë: “Djalli ua harroi njerëzve më të madhin 
ajet të Kur’anit, Bismilahi Rrahmani Rrahim” P15F

16
P (si tregues i 

përhapjes së mosleximit të saj në fillim të sureve). 
Nga ato që thamë më lart shtojmë: Myslimanët, gjatë gjithë 

kohëve, e kanë lexuar “Bismilahin” në fillim të çdo sureje, po ashtu 
e ka lexuar Profeti (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) siç thonë hadithet e shumta e të sakta. Si mund të jetë 
jashtë Kur’anit, kur Profeti dhe myslimanët e kanë lexuar atë, kur 
lexonin Kur’anin?! Përsa i përket supozimit të disave se “Bismilahi” 
është ajet i pavarur dhe nuk është pjesë e sureve të Kur’anit, ai është 
një supozim i dobët, sepse, kuptimi i Bismilahit është ndjenjësi për 
fillimin e punës dhe nuk mund të ketë kuptim të ndarë e të pavarur. 
Ne besojmë se këmbëngulja në ndarjen e Bismilahit është vetëm një 
nervozizëm i pabazë e pa argumenta ku, në të njëjtën kohë, përmbajtja 
është qartësuse se pas fillimit ka nevojë për veprime.  

Mbetet edhe diçka tjetër për t’u sqaruar: përse Bismilahi nuk 
përfshihet në numërimin e ajeteve të sureve (me përjashtim të 
bismilahit tek Fatihaja), por numërimi i ajeteve fillon pas Bismilahit?! 

 Përgjigjen për këtë e jep Fahri Rraziu në tefsirin e tij  
“El –Kebir” ku thotë: “Nuk është pengesë që Bismilahi të jetë e veçantë në 

suren "Fatiha" dhe të jetë pjesë e ajetit të parë në çdo sure të Kur’anit.”  
 

*                *               * 
 
 
Emri i All’llahut, grumbullues i sifateve të Tij 
  
Fjala “isëm” (emër) është e para të cilën e lexojmë në fillim të 

bismilahit.  Sipas dijetarëve të gjuhës, fjala “isëm” e ka prejardhjen nga 
“es sumuv” në formën “uluv”, që do të thotë lartësi. Është e qartë se 
pas emërtimit të diçkaje, ajo del nga faza e fshehjes dhe kalon në atë të 

                                                
15 El-Itkan; vëll.1, f.136 i marrë nga; “El-Bejan”, f.441. 
16 Bajhakij; vëll.2, f. 50. 
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dukjes, të shfaqjes dhe të ngritjes. Me anë të emërtimit ngrihet nga 
faza e neglizhencës dhe fiton kuptimin e lartësisë. 

Pas fjalës “isëm” (emër) gjejmë fjalën All’llah”, që është emri më i 
plotë i Sunduesit të botëve. Çdo emër i All’llahut që gjendet në Kur’an 
dhe në burimet e tjera islame tregojnë për një cilësi të caktuar të 
All’llahut të Madhëruar. Emri i vetëm që është përmbledhës, 
gjithëpërfshirës i të gjitha cilësive të plota të Tij, është emri “All’llah”. 
Për këtë, të gjithë emrat e tjerë konsiderohen sifate (atribute) të fjalës 
“All’llah”, siç  janë: El- Gafurr, Er- Rrahijm, Es-Semij, El-Alijm, El-
Basir, Err-rraz-zak, Dhu Kuvveti, El-Metijn, El-Khalik, El-Bari, El-
Musavvir…etj.). 

Fjala All’llah është e vetmja fjalë gjithëpërfshirëse. Në suren 
“Hashr”, ajeti 23, e shohim këtë fjalë, e cila përfshin disa cilësi: “Ai 
është All’llahu, përveç të Cilit nuk ka Zot tjetër. Ai është 
Sunduesi, i Shenjti, Paqëdhënësi, Dhënësi i sigurisë, 
Mbikëqyrësi mbi gjithçka, i Plotfuqishmi, Imponuesi, 
Madhështori. Qoftë i lartësuar All’llahu mbi gjithçka që ia 
shoqërojnë Atij!” 

Një tjetër dëshmi rreth qënies së fjalës All’llah përfshirëse dhe 
grumbulluese është se, besimi në Njëtim (teuhid) nuk mund të 
shprehet vetëm me anë të frazës “La ilahe il-lall’llah”. Ndërsa thëniet: 
“la ilahe il-lal Kadijr”, apo “la ilahe il-lal-Khalik”, apo “la ilahe-il-la-
Rraz-zak”. Këto nuk e japin qëllimin e plotë.  

Ky është shkaku që në fetë e tjera thuhet se Adhuruesi i 
myslimanëve është All’llahu dhe se ky emër gjithëpërfshirës është i 
posaçëm për myslimanët.  

 
*                *               * 

 
Mëshira e All’llahut, e posaçme dhe e përgjithshme                                                        

 
Është e njohur në mesin e disa komentuesve se, cilësori 

“Rrahman” është tregues i mëshirës së përgjithshme të All’llahut të 
Madhëruar. Ajo përfshin të dashurit dhe armiqtë, besimtarët dhe 
mohuesit, të mirët dhe të këqijtë. Pra, mëshira e Tij përfshin të gjitha 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 6 

krijesat dhe mirësia e Tij është e përhapur për të gjitha ekzistencat. Të 
gjitha gjallesat i përfshin kënaqësia e dhënies së jetës, duke marrë 
pjesën e tyre prej sofrës së mirësive të Tij të pashtershme. Kjo është 
mëshira e Tij e përgjithshme, e cila përfshin të gjithë botën ekzistuese 
pa dallim dhe ç’ka noton në galaktikë. 

Sifati “Rrahijm” tregon për mëshirën e Tij të posaçme për njerëzit 
e mirë dhe besimtarët e sinqertë. Ata e meritojnë këtë mëshirë si 
pasojë e besimit të tyre dhe e veprave të mira që kryejnë. Kjo është e 
ndaluar për të devijuarit dhe keqbërësit. Treguese për këtë kuptim 
është fakti se, cilësori (atributi) “Rrahman” në Kur’anin famëlartë 
përmendet në formë të pakufizuar, gjë që tregon për përgjithësinë e 
saj. Mirëpo, përcaktori “Rrahijm”, përmendet herë herë e kufizuar, që 
tregon se ky atribut është i veçantë, siç është thënia e All’llahut të 
Madhëruar në suren “Ahzab”, ajeti 43 “Ai është Mëshirues ndaj 
besimtarëve.” Në një hadith të trasmetuar nga imam Xhafer ibn 
Muhamed Sadik (paqja qoftë mbi të!) thuhet: “All’llahu është 
Sunduesi i çdo gjëje, Rrahman (Mëshirues) për të gjitha 
krijesat e Tij dhe Rrahim vetëm për besimtarët”. P16F

17
P  

Nga ana tjetër, fjalën Rrahman e konsiderojnë Usigatun mubalegah U, 
që tregon për përgjithësinë e saj. Ndërsa, përcaktori “Rrahijm” e 
konsiderojnë Usifetun mushabeha, U e cila është treguese e vazhdimësisë 
dhe e konstatimit, ajo është e posaçme për besimtarët. Gjendet një 
argument tjetër, i cili është: “Rrahman është prej emrave të posaçëm të 
All’llahut dhe nuk përdoret tek të tjerët, ndërsa Rrahim është 
përcaktor që i vendoset All’llahut dhe robve të Tij.”  

Kur’ani e cilëson me këtë cilësi Profetin Muhammed (paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ku thotë: “…Atij i 
vjen rëndë për gjynahet që bëni ju, jua dëshiron të mirën me 
gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë dhe është i butë e 
i mëshirshëm me besimtarët.” Këtë kuptim e qëllim ka edhe 
hadithi i transmetuar nga imam Sadiku (paqja qoftë mbi të!), i cili ka 
thënë: “Rrahman” është emër i përveçëm me cilësi të 
përgjithshme dhe “Rrahijm” emër i përgjithshëm me cilësi të 

                                                
17 El Kafij, Teuhijdu Suduk, Meanij Ahbar, marrë nga El Mijzan. 
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përveçme.”P17F

18
P E mbyllim temën me këtë hadidh kuptimplotë të 

Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), në të cilin thuhet: “All’llahu i Madhëruar ka 100 
mëshira (rahmete). Një e ka zbritur në tokë dhe e ka ndarë 
ndërmjet krijesave të Tij. Me anë të saj ata duhen dhe 
mëshirojnë njëri-tjetrin. Ndërsa 99 të tjerat i ka mbajtur për 
Vete, që me anë të tyre të mëshirojë robtë e Tij në Ditën e 
Kijametit” P18F

19
P  

*                *               * 
 

 
Përse nuk përmenden cilësitë e tjera të All’llahut te 

fjala “bismilah”? 
 

Tek “Bismilahi” përmenden vetëm dy cilësi të All’llahut të 
Madhëruar që janë “Rahmanije” dhe “Rahimijeh”. Cili është shkaku? 

 Përgjigja sqarohet, nëse mësojmë se çdo punë duhet të fillohet 
nën hijen e asaj cilësie që përfshin të gjitha krijesat e universit dhe që i 
shpëton nevojtarët në çaste të vështira e të ndërlikuara. Këtë të vërtetë 
e sqaron Kur’ani në suren “A’raf”, ajeti 157), i cili thotë: “Mëshira 
Ime përfshin çdo gjë”: Dhe nëpërmjet gjuhës së mbajtësve të 
Arshit, në suren “Gafir”, ajeti 7, Kur’ani thotë: “O Zoti ynë me 
mëshirën Tënde ke përfshirë çdo gjë”.  Në anën tjetër shohim të 
Dërguarit dhe ndjekësit e tyre të cilët ndërmjetësojnë rahmetin e 
All’llahut ku janë në pozicione të vështira. 

 Kombi i Musait (paqja qoftë mbi të!) iu lut All’llahut që t’i shpëtojë 
nga padrejtësitë e Faraonit, duke ndërmjetësuar me rahmetin e Tij: 
“Na shpëto për hak të rahmetit Tënd.”P19F

20
P   

  Rreth Hudit (paqja qoftë mbi të!) dhe kombit të tij, Kur’ani thotë: 
“Ne e shpëtuam atë dhe ata që ishin në mëshirën Tonë.” P20F

21
P  

                                                
18  Mexhumaul Bejan; vëll.1, f.21.  
19  Mexhumaul Bejan; vëll.1, f.21. 
20 sure “Junus”, ajeti 86 . 
21 sure “A’raf”, ajeti 72. 
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 Është e natyrshme se kur ne i lutemi All’llahut të Madhëruar, i 
thërrasim me sifatet që janë të përshtatshme me nevojat. 

 Isai (paqja qoftë mbi të!) kur i kërkoi All’llahut sofrën nga qielli, tha: 
“O All’llah, o Zoti ynë! – tha Isai, i biri i Merjemes – 
Zbritna një sofër nga qielli, … dhe na jep mirësi, se Ti je 
Dhuruesi më i mirë!” P21F

22
P  

 Nuhi (paqja qoftë mbi të!) iu lut All’llahut, kur ishte në udhëtim duke 
thënë: “O Zoti im më zbrit në një vend të bekuar.Ti je 
vendosësi më i mirë”. P22F

23
P  

Zekeria (paqja qoftë mbi të!) iu lut All’llahut duke i kërkuar fëmijë 
për ta trashëguar duke thënë: “O Zoti im, mos më lër të vetmuar, 
sepse Ti je trashëguesi më i mirë.”P23F

24
P  

  Pra, kur të fillojmë ndonjë punë, duhet që të ndërmjetësojmë me 
mëshirën e gjerë e të përgjithshme të All’llahut. A gjendet cilësi më e 
përshtatshme se kjo, me qëllim që të realizohet suksesi në punë dhe të 
mposhten problemet dhe vështërsitë? Fuqia, e cila tërheq zemrat në 
drejtim të All’llahut dhe i lidh ato me Atë është cilësia e rahmetit, 
sepse ajo është njësoj si ligji i gravitetit.  

 Besimtarët e vërtetë i pastrojnë zemrat e tyre nëpërmjet kuptimit 
të bismilahit në fillim të çdo pune. Ata janë të lidhur vetëm me 
All’llahun. Atij i kërkojnë ndihmë dhe i luten duke ndërmjetësuar me 
mëshirën e Tij, e cila përfshin çdo gjë. 

 Bismilahi na mëson se veprat e All’llahut janë të bazuara tek 
Rahmeti. Njerëzit të cilët ecin në rrugën e All’llahut duhet ta ndërtojnë 
jetën e tyre mbi bazat e Rahmetit dhe dashurisë dhe ta braktisin 
dhunën. Njëqind e trembëdhjetë sure të Kur’anit, me përjashtim të 
sures “Teube”, fillojnë me rahmetin e All’llahut, ndërsa surja “Teube” 
fillon me njoftimin e luftës, në vend të bismilahit.  

 
*                *               * 

 
 

                                                
22 Sure “Maide”, ajeti 114. 
23 Sure “Mu’minun”, ajeti 29. 
24 Sure “Enbija”, ajeti 89. 
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Ajeti-2 

             

 
“Çdo lavdërim i përket All’llahut, Zotit të botëve” 
 
 

Komentimi 
 

E tërë gjithësia është e mbështjellë me rahmetin e Tij  
                                                 
Pas bismilahit, e para detyrë e njerëzve është ajo që ata gjithmonë 

të kujtojnë fillimin e krijimit të kësaj bote dhe të përmendin mirësitë e 
pakufizuara të All’llahut, të cilat na rrethojnë dhe që mbulojnë 
ekzistencën tonë. Ato mirësi, nga njëra anë udhëzojnë në njohjen e 
All’llahut dhe, nga ana tjetër, na shtyjnë në rrugën e adhurimit.  

Kur themi se mirësitë janë shtytëse dhe lëvizëse në rrugën e 
adhurimit, kjo bëhet për shkak se njerëzit me natyrën e tyre janë 
kërkues të dhuruesit të mirësive dhe kur ata i arrijnë këto mirësi, po 
ashtu me natyrën e tyre, njerëzit janë falënderues ndaj Dhuruesit për 
ato mirësitë që ia dhuroi. 

Dijetarët e besimit në studimet e tyre në këtë fushë thonë: 
“Falënderimi i Dhuruesit është domososhmëri”, sepse 
falënderimi është çështje e natyrshme, logjike dhe shtytëse në rrugën e 
All’llahut të Madhëruar. 

Kur thamë se mirësitë na udhëzojnë në njohjen e All’llahut, kjo 
bëhet për shkak se është rruga më e përsosur dhe më e plotë për 
njohjen e Tij. Po ashtu, studimi i sekreteve, veçanërisht ato që kanë 
lidhje me ekziztencën e mirësive në jetën e njeriut, janë një tjetër rrugë 
për njohjen e All’llahut Fuqiplotë.  

Kjo sure, pas bismilahit fillon me: “El-hamdu-lil-lahi-rab-bil-alemin”.  
Që të kuptohet më së miri kjo thënie, është e domosdoshme që të 

sqarohet dallimi mes “El-Hamd” “El-Med’h” dhe “Esh-Shukr”. 
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 1- Fjala “El-Hamd” në gjuhësi do të thotë: “Thenau”, lavdërimi 
për një punë; ose është cilësi e mirë e fituar me zgjedhje. Pra, kur një 
person vepron një punë të mirë, sipas logjikës, ose fiton me zgjedhje 
cilësinë që e bën të aftë për vepra të mira, ne e falënderojmë dhe e 
respektojmë atë person. 

 Fjala Med’h, lavdërim, përgjithësisht është “thena”, qoftë edhe 
për çështje të zgjedhur siç është lavdërimi ynë për xhevahirin e 
çmueshëm. Kuptimi i med’hit është i përgjithshëm, ndërsa “hamdi” ka 
kuptim të posaçëm. 

Ndërsa kuptimi i shukrit është më i posaçëm se dy të parët dhe i 
kufizuar në atë që shfaqim për mirësitë që na mbulojnë nga 
Dhuruesi. P24F

25
P  

Nëse e mësojmë se nyjet “elif” dhe “lam” që gjenden te fjala “el 
hamd” është për istgrakin e llojit, do kuptojmë se hamdi (falenderimi) 
dhe thenau (lëvdata) janë të posaçëm vetëm për All’llahun e 
Madhëruar.  

Lëvdatat tona për të tjerët e kanë pikënisjen tek lëvdatat që i bëjmë 
All’llahut të Madhëruar, sepse dhuntitë e të talentuarëve, siç janë: 
Profetët në udhëzimin e njerëzisë, mësuesit në mësimin e tyre, bujarët 
në bujarinë e tyre, mjekët në shërimin e sëmundjve…etj, të gjitha këto 
e kanë burimin tek Vetja e Tij e Shenjtë. Me fjalë të tjera themi; 
Falënderimi ndaj tyre është falënderim ndaj All’llahut dhe lëvdatat për 
ata janë lëvdata për All’llahun e Madhëruar. Po ashtu, kur dielli na 
mbulon me rrezet e tij, retë me shiun e tyre, toka me bereqetet e saj, të 
gjitha këto janë prej All’llahut dhe për këtë i gjithë falënderimi është 
për All’llahun Fuqiplotë.  

Me fjalë të tjera themi se ajeti (falënderimet janë vetëm për 
All’llahun) është tregues i teuhidit (monoteizmit) në cilësi dhe veprime 
(Mendohu thellë). 

2- Cilësimi i All’llahut se Ai është (rabbil alemin) Sundues i 
botëve, është prej përmendjes së argumentit pas përmendjes së 
supozimit, pretendimit 

 Ndoshta dikush mund të pyesë: “Përse falënderimi është vetëm 
për All’llahun?” Përgjigja është, sepse “Ai është Sunduesi i botëve”. 

                                                
 25  Nga një këndvështrim tjetër fjala “shukr” ka korniza më të gjëra, sepse ky bëhet me 

fjalë dhe me vepër, ndërsa hamdi dhe thenau, në të shumtën e rasteve bëhet me fjalë.  
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Kur’ani thotë: “i Cili ka përsosur çdo gjë që ka krijuar.”P25 F

26
P. Po 

ashtu thotë: “S’ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet e 
jetesës prej Tij.”P26F

27
P  

3- Nga fjala “El hamd” përfitohet, se All’llahu i Madhëruar është 
Dhuruesi i mirësive me dëshirë dhe zgjedhje në kundërshtim me ata 
që thonë se All’llahu është i detyruar që të dhurojë dhe se Ai është i 
njëjtë si dielli! 

4- Duhet kujtuar se fjala “El hamd” nuk është vetëm fillimi i 
punës, por gjithashtu është fundi i çdo pune, siç na mëson Kur’ani: 
“dhe lutja e tyre aty do të jetë “Qofsh i lavdëruar, o Zot!.” 
Përshëndetja e tyre do të jetë “Selam” dhe lutja e tyre e fundit 
“Falënderuar qoftë All’llahu, Zoti i botëve!” P27F

28 
5- Fjala “rabb” në origjinalitet do të thotë Malik (sundues) dhe 

pronar, i cili kujdeset për edukimin dhe rregullimin. Edhe fjala 
“rebijbetu” që emërton vajzën e gruas së martuar me një burrë tjetër 
të mëparshëm, e ka marrë kuptimin nga kjo fjalë, sepse ajo edukohet 
nën kujdesin e burrit të nënës së saj. Kjo fjalë në shqiptimin e 
pakufizuar do të thotë rabbil alemin. Nëse përdoret në vende të tjera, 
me përjashtim të All’llahut, është e domosdoshme që t’i vihet 
parashtesë, siç themi: Rabbud dar (pronari i shtëpisë), Rabbus sefineti, 
(pronari i anijes).  

Autori i tefsijrit “Mexhmaul Bejan” përmend një kuptim tjetër për 
fjalën (Rabb) që do të thotë zotëri, por nuk është e largët që të dy 
kuptimet të kenë një origjinë. 

 7- Fjala “aleminë” është shumësi i fjalës “alem” botë. Bota është 
një grup krijesash të ndryshëm që kanë cilësi të njëjta, ose kanë vend 
dhe kohë të përbashkët; siç themi bota njerëzore, bota shtazore, bota 
bimore ose themi bota e lindjes, bota e perëndimit, bota e sotme, bota 
e djeshme etj.  

  Fjala “botë” në vetvete është një emër përmbledhës dhe, kur 
kthehet në shumës “alemin”, ka qëllimin e të gjitha krijesave.  

Ajo që tërheq vëmendjen këtu është se fjala “alem” ka tarjtën e 

                                                
26  Sure “Sexhde”, ajeti 7. 
27  Sure “Hud”, ajeti 6. 
28  Sure “Junus”, ajeti 10.  
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shumësit të gjinisë mashkullore. Në gjuhën arabe ky shumës përdoret, 
zakonisht, për krijesat që mendojnë. Duke u nisur nga kjo, disa 
komentues thonë se fjala “alemijn” tregon për grupacione mendore në 
universe, siç janë njerëzit, melekët dhe xhindët. Mirëpo, ka mundësi që 
ky përdorim ka ardhur për shkak të shumicës që do të thotë se 
grupacionet menduese janë më të shumta se ato jomenduese. 

7- Autori i tefsijrit “el Menar” thotë: “Sipas transmetimeve të 
imam Sadikut, fjala “alemijn” ka kuptimin vetëm për njerëzit.”P28F

29
P  

Më poshtë autori thotë: Në Kur’an fjala “alemijn” është përdorur 
me këtë kuptim, siç është thënia e Tij në suren “Furkan”, ajeti 1: “që 
të jetë paralajmërues për njerëzit” 

Nëse shohim vendet e përdorimit në Kur’an të fjalës “alemjin”, do 
të mësojmë se në të shumtën e rasteve ajo ka ardhur me kuptimin për 
njerëzit. Në disa vende të tjera është përdorur me kuptim më të gjerë 
ku përfshihen njerëzit dhe krijesat e tjera, siç është thënia e All’llahut 
të Madhëruar në Kur’an: “Falënderimi i përket vetëm All’llahut, 
Zotit të qiejve dhe Zotit të Tokës - Zotit të gjithësisë.”P29F

30
P  

 Dhe: “Faraoni e pyeti: “E ç’është Zoti i botëve?”  (Musai) u 
përgjigj: “Është Zoti i qiejve, i Tokës dhe i gjithçkaje që gjendet 
midis tyre, nëse besoni me bindje”.P30F

31
P  

Trasmetohet se për komentimin e frazës “rabbul alemijn”, imam 
Ali ibn Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të!) ai ka thënë: “Ata janë grupe nga 
të gjitha krijesat, sendet dhe kafshët.”P31F

32
P  

Fjala “alemijn” në kornizat e saj krijuese mund të ketë kuptim më 
të gjerë. Ajo mund të ketë kuptimin e njerëzve- siç thuhet në një 
hadith i transmetuar nga imam Zejnel Abidini (paqja qoftë mbi të!), sepse 
njeriu është krijesa më fisnike dhe se ai është qëllimi themelor në këtë 
grup të madh dhe se mes dy kuptimeve nuk gjendet ndonjë 
kundërshtim. 

 8- Duhet përmendur se disa studiues e kanë ndarë këtë botë në dy 
pjesë: bota e vogël dhe bota e madhe. Tek bota e vogël hyn njeriu, 

                                                
29  El Menar; vëll. 1, f. 51. 
30  Sure “Xhaxhije”, ajeti 36. 
31  Sure “Shuara”, ajetet 23-24.  
32  Tefsijri “Nuru Thakalejn”, vëll. 1, f. 17. 
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sepse ai është i vetmi në këtë univers të gjerë që është i përbërë nga 
një grup fuqish të palëvizshme. Në realitet njeriu është dritarja për 
këtë botë.  

 Ajo që na shtyn të zgjerohemi në kuptimin e fjalës alem është se 
shprehja rabbil alemin është përdorur si përcaktuese e shprehjes “El-
hamdu lil-lahi”.   

Pra, kur ne lexojmë suren “Fahtiha” themi se “El-hamdu” është i 
posaçëm për All’llahun e Madhëruar, për shkak se Ai është më i 
Përsosuri, Pronari i mirësive dhe i dhënieve në këtë botë. 

 
*                *               * 

 
 
 

DY  STUDIME 
 
1 - Kundërshtimi i zotrave  
 
Historia e njerëzimit është dëshmitare e ngjyrave të devijimit nga 

vija e teuhidit. Cilësia e dukshme e këtyre devijimeve është besimi në 
ekzistencën e shumë zotave në këtë botë. Ky mendim e ka pikënisjen 
në mendimet e ngushtëzuara, të cilët çuan në caktimin e çdo ane prej 
anëve të jetës nga një zot të posaçëm, sepse sundimi i botërave, sipas 
tyre, nuk mund të arrihet nganjë burim i vetëm.  

Disa popuj filluan të prodhojnë zota për çështjet e pjesshme, si 
p.sh., zoti i dashurisë, i mendjes, i tregtisë, i luftës, i gjuetisë…etj. 

P.sh., Grekët e hershëm adhuronin dymbëdhjetë zota, të cilët i 
vendosën në majën e malit “Olimpi”. Secili prej tyre përfaqësonte një 
anë prej cilësive të njerëzve. P32F

33
P Keldalijunët besonin në zotin e ujit, 

zotin e hënës, zotin e diellit dhe zotin e afërditës, duke i vendosur 
secilit prej tyre emër të posaçëm, ku më i madhi ka qenë “Merduhi’’. 

Edhe tek romakët zotat ishin të shumtë. Tek ata tregu i shirkut 
ishte më i gjerë se te çdo komb tjetër. Ata i ndanë zotat në dy grupe: 
zotat e familjes, dhe zotat e shtetit, dhe nuk e pëlqenin zotin e shtetit 

                                                
33  A’lamul Kur’an f.202. 
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për shkak se nuk ishin të kënaqur me shtetin. Historia përmend se 
romakët kanë pasur tridhjetëmijë zota derisa një person i tyre duke 
bërë shaka tha: Numri i zotave tanë është më i madh se numri i 
rrugicave, i sokaqeve dhe i rrugëve: zoti i bujqësisë, zoti i kuzhinës, 
zoti i magazinës, zoti i shtëpisë, zoti i zjarrit, zoti i frutave, zoti i 
krojeve, zoti i rrushit, zoti i pyjeve, zoti i furrës. P33F

34
P Me fjalë 

përmbledhëse: Njerëzia ishte zhytur në llumin e devijimeve.    
Ndikimet trashëguese të atyre devijimeve gjenden edhe në këtë 

kohë.    
Në kohën e zbritjes së Kur’anit në gjirin arabik, ashtu siç ishte në 

shumë vende, gjindeshin zota që i adhuronin. Po ashtu, gjendeshin 
adhurues të personave të njohur. Kur’ani u drejtohet të krishterëve 
dhe jehudive duke u thënë: “Në vend të All’llahut, ata kanë 
zgjedhur për zot rabinët dhe murgjit e tyre.”P34F

35
P  

 Kur njerëzia devijon nga vija e njëshmërisë, ajo bie viktimë në 
partnerizimin e legjendave dhe kurtheve të pa baza. Të gjithë këto 
çojnë në përçarjen e shoqërisë dhe shkatërrimin e saj.Vija e teuhidit, 
në të cilën ftonin të dërguarit për udhëzimin e njerëzisë në këtë vijë, 
dallohet nga ajo e politeizmit. Duke u nisur tek kjo rëndësi e madhe, e 
cila është zhdukja e zotave të trilluar, erdhi ajeti pas bismilahit “El-
hamdulilahi rabbil alemijn”. Me këtë thënie Kur’ani vizaton projektin 
e shkatërrimit të zotave falso duke i hedhur ato në luginën e 
mosqënies dhe në vend të tyre të mbjellë lulet e teuhidit. Këtë të 
vërtetë myslimani e lexon me dhjetra herë në namazet ditore, me 
qëllim që në mendjen dhe në zemrën e tij të ngulitet teuhidi dhe të 
zhduket adhurimi i zotave apo i personave. 

 
*                *               * 

 
 
2 - Rububijeti i All’llahut është rruga e njohjes së Tij  
 

                                                
34  Historia e “Alber Maleh” vëll.1.kreu i katërt. 
 35  Sure “Teube, ajeti 31. 
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Fjala “rabb”, edhe pse në origjinalitet ka kuptimin e sunduesit e të 
pronarit, ajo përmban kuptimin e pronarit të betuar për rububijeh. 
Rruga më e përsosur për njohjen e All’llahut është të menduarit e 
thellë në fazat plotësuese të gjallesave ekzistuese, në ndryshimet dhe 
shndërrimet që ndodhin tek jofrymorët, në kushtet e përshtatshme të 
zhvillimit të krijesave dhe në mënyrat e këtyre zhvillimeve. Nëse në 
jetën tonë përballemi me një ndodhi të frikshme, ajo kërkon prej nesh 
që ta përballojmë me të gjitha forcat. Këtë ndodhi e ndiejmë në 
brendësitë tona në kohë sekondare dhe kjo ndjenjë shpërndahet në të 
gjitha organet e trupit dhe me shpejtësi të rrufeshme. Në ato momente 
rrahjet e zemrave shpejtohen, po ashtu edhe frymarrja, dhe përgatisim 
fuqitë tona. Të gjitha lëndët minerale së bashku me oksigjenin, të cilat 
i mbart gjaku, shpërndahen nëpër qeliza dhe sistemi nervor së bashku 
me muskujt përgatiten për lëvizje dhe veprim të shpejtë. 

Fuqia e mbartjes rritet për të përballuar lodhjet dhe dhimbjet, 
gjumi largohet, lodhjet ikin prej gjymtyrëve, po ashtu ikin edhe 
ndjenjat e urisë. Cili është ai që e gjeti këtë sistem të habitshëm në këtë 
kohë sekondare? A mund të jetë prej diçkaje tjetër me përjashtim të 
All’llahut? 

Ajetet e Kur’anit Famëlartë paraqesin mjaft shembuj për këtë 
zhvillim hyjnor të cilët do t’i paraqesim në vazhdimësi. Çdo njëri prej 
atyre shembujve është argument i qartë për njohjen e All’llahut të 
Madhëruar. 

 
*                *               * 
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Ajeti-3 

       

 
I Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti 
 
Kuptimin e këtyre dy fjalëve si dhe dallimin në mes tyre e 

shpjeguam në komentimin e Bismilahit dhe nuk është e 
nevojshme që të përsëritet. Ajo çfarë shtojmë këtu është se këto 
dy cilësi përsëriten dy herë, pra tek “Bismilahi” dhe tek 
“Fatihaja”. Në këtë mënyrë besimtari e cilëson All’llahun e 
Madhëruar 60 herë në ditë me cilësinë e rahmetit. Në realitet ky 
është një mësim për të gjithë njerëzinë që të kthehen e të ndjekin 
rrugën e All’llahut dhe të mbruhen me moralet që Ai urdhëron. 
Ky mësim e largon njeriun prej atyre cilësive, të cilat i dëshmon 
historia e robërimit nën hijen e perandorëve dhe tiranëve. 
Kur’ani përqendrohet shumë tek marrdhëniet dhe afrimiteti në 
mes All’llahut dhe robëve. Në një ajet thuhet: “Thuaj: O robtë e 
mi që jeni mbushur me gabime, mos e humbisni shpresën e 
mëshirës së All’llahut, sepse s`ka dyshim se All’llahu i fal të 
gjitha mëkatet…”.P35F

36
P Këtë marrëdhënie ne e përsërisim me 

dhjetëra herë në ditë kur themi “Rrahmani Rrahim”, me qëllim 
që të edukohemi me edukatë të rregullt në marrëdhëniet me 
All’llahun e Madhëruar dhe me njerëzit që na rrethojnë.  

 
*                *               * 

 

                                                
36  Sure “Zumer”, ajeti 53. 
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Ajeti-4  

        

Sunduesit e Ditës së Gjykimit 
 

 
Komentimi 

 
Besimi në ringjallje 
 
Ky ajet tërheq vëmendjen rreth një baze të rëndësishme prej bazave 

të Islamit, siç është besimi në Ditën e Kijametit.                                                                                                         
Fraza “Maliki” është frymëzuese rreth sundimit të plotë të All’llahut 

mbi çdo gjë në këtë jetë dhe në Ditën e Gjykimit, në ditën ku e gjithë 
njerëzia do të dalin para asaj gjykate madhështore për të dhënë llogari. 
Atë Ditë ata do të qëndrojnë para Sunduesit të tyre të vërtetë dhe do të 
shohin çdo gjë që folën dhe vepruan, bile deri edhe ato që menduan. 
Asgjë nuk do të fshihet dhe nuk do të harrohet, qoftë e madhe apo e 
vogël. Sundimi i All’llahut në atë Ditë nuk është kalimtar, sepse pronësia 
e jonë është e tillë, e cila bazohet në dokumente dhe pas një kohe të 
caktuar zhduket dhe dokumentet kalojnë në duar të tjera. Mirëpo 
pronësia e All’llahut është pronësi e vërtetë, e cila vërtetohet në atë lidhje 
të veçantë që gjindet në mes Tij dhe krijesave. Nëse do të shkëputej kjo 
lidhje, qoftë edhe për një kohë sekondare, të gjitha krijesat do të 
zhdukeshin ashtu si drita e llampave kur shkëputet rrjeti ushqyes i saj. Me 
fjalë të tjera: Sundimi i All’llahut është rrezultat i cilësisë së krijimit dhe 
rububijetit, sepse, Ai që krijoi krijesat, i mbron dhe i dhuron sekondë për 
sekondë. Vërtet, Ai është Sunduesi dhe Dhuruesi i vërtetë i krijesave. 

Ndoshta dikush mund të pyesë; përse në këtë ajet thuhet: Maliki 
Jeumid Dijn, ku All’llahu i Madhëruar është Sunduesi i tërë gjithësisë?  

 Përgjigja është: S’ka dyshim se All’llahu Fuqiplotë është Sunduesi 
dhe Pronari i dynjasë dhe i Ahiretit, mirëpo sundimi i Tij në Ditën e 
Gjykimit është më i qartë dhe më i dukshëm për shkak se lidhjet 
materiale dhe pronësitë konsideruese të gjitha do të zhduken në atë Ditë, 
edhe shefaati në atë Ditë realizohet vetëm me urdhrin e All’llahut të 
Madhëruar. “Atë Ditë asnjë njeri nuk zotëron asgjë dhe çështjet janë 
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vetëm të All’llahut.”P36F

37
P Me fjalë të tjera: Një person në këtë jetë përpiqet 

që të ndihmojë një person tjetër, qoftë me fjalë, me pasuri, me fuqi ose 
me projekte dhe plane të ndryshme. Të gjitha këto ngjyra të ndihmës nuk 
ekzistojnë në Ditën e Gjykimit, sepse, kur njerëzve do t’u drejtohet 
pyetja: “Kujt i përket Sundimi Sot?” Ata do të përgjigjen: “All’llahut, 
të Vetmit dhe Mposhtësit.”P37F

38
P Besimi në Ditën e Kijametit dhe në 

Gjykatën madhështore hyjnore, në të cilën njerëzit do të paraqiten për të 
dhënë llogari, ka një ndikim të madh në përqëndrimin e njeriut në këtë 
jetë përballë devijimeve dhe mbrojtjes prej rënies në humnera. Njëri prej 
shkaqeve që e forcon njeriun në këtë jetë është namazi, i cili ndalon nga 
të këqijat dhe ndytësitë. Ai i kujton njeriut krijimin e tij dhe gjykatën e 
drejtë hyjnore. Përqëndrimi në mbretërimin e All’llahut për Ditën e 
Kijametit, shkatërron mendimet e politeistëve dhe mohuesve të 
ringjalljes, sepse besimi në All’llah është çështje fitrijeh (e Natyrshmërisë 
Krijuese), deri edhe tek politeistët e kohës para Islamit. Këtë gjë e sqaron 
Kur’ani, i cili thotë: “Sikur t`i pyesësh se kush i krijoi qiejtë dhe 
Tokën, Ata do të thonë All’llahu”P38F

39
P Por, politeistët nuk e pranonin 

çështjen e ringjalljes dhe e quanin qesharake “Ata që nuk besonin, 
thanë: A t’ju tregojmë për një njeri i cili do t`ju informojë se kur të 
jeni coptuar plotësisht ju do të ringjalleni? A është duke thënë 
gënjeshtër ndaj All’llahut, apo është i çmendur.”P39F

40
P   

Transmetohet se Ali bin Hysejni, Sexhadi (paqja qoftë mbi të!) e 
përsëriste aq shumë thënien “maliki jeumidijn”, sa pothuajse vdiste.P40F

41 
 Për sa i përket shprehjes (Maliki jeumiddin), kjo ka kuptimin e Ditës 

së Kijametit. Ajo përsëritet në Kur’anin Famëlartë në më shumë se 10 
vende dhe ndër ato janë ajetet 17, 18, 19 të sures “Infitar”. Shkaku i 
emërtimit të Ditës së Kijametit me emrin “Jeumudin” është se ajo Ditë 
është Dita e shpërblimit, sepse fjala “Ed-din” gjuhësisht ka kuptimin “El-
xheza”, që do të thotë shpërblim. Në atë Ditë do të shfaqen të gjitha të 
fshehtat, njerëzit do të japin llogari për ato që kanë vepruar dhe secili do 
të marrë shpërblimin e punëve të tij qofshin të mira apo të këqia. Disa 
komentues janë të mendimit se shkaku i emërtimit Jeumuddin ka 
kuptimin se çdo njeri në Ditën e Kijametit do të shpërblehet sipas fesë së 
tij, por kuptimi i parë na duket se është më afër saktësisë. 

*                *               * 

                                                
37  Sure “Infitar”, ajeti 19. 
38  Sure “Gafir”, ajeti 16. 
39  Sure “Llukman”, ajeti 25. 
40  Sure “Sebe”, ajetet 7dhe 8.  
41  Tefsijri “Nuru Thakalejn”, vëll. 1, f. 19. 



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

 9 

 
 
 
Ajeti-5 

              

 
“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë 

kërkojmë”   
                            
 

Komentimi 
   
 
Njeriu përpara All’llahut të Madhëruar 
 

Në këtë ajet ndryshon varianti i sures, sepse fillohet me lutje dhe 
me kërkim që i drejtohet All’llahut të Madhëruar. Ajetet e mëparshme 
flisnin rreth falënderimit të All’llahut, besimit dhe dëshmisë për Ditën 
e Kijametit. Ndërsa ky ajet zgjon ndjenjat e njeriut i cili pas ngulitjes së 
njohjes së All’llahut dhe bazave të besimit, ai së pari e adhuron, i lutet 
Atij dhe së fundi kërkon mbështetjen e Tij duke thënë: “Ty të 
Adhurojmë dhe tek Ti mbështetemi”. Me fjalë të tjera, themi se: 
Kur njeriu i kupton saktë ajetet e mëparshme dhe shpirti i tij ndriçohet 
me dritën e Sunduesit të Botërave, e kupton mëshirën e përgjithshme 
dhe atë të posaçme, Sundimin e Tij për Ditën e Kijametit, atëherë ai 
njeri bëhet i përsosur nga ana e besimit. Ky besim i thellë e frytdhënës 
ndikon tek ai njeri në disa drejtime:  

Së pari, në edukimin e posaçëm dhe të sinqertë, duke e çliruar nga 
besimi i zotave të rremë, nga nënshtrimi prej epsheve apo personave. 

 Së dyti, ai është gjithmonë në kontakt me All’llahun e Madhëruar. 
 Ajetet e mëparshme flasin rreth njëshmërisë dhe teuhidit të 

cilësive, ndërsa ky ajet flet për teuhidin e ibadetit dhe të veprave.  
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Teuhidi i ibadetit do të thotë: Pohimi se All’llahu është i vetmi, 
të cilit i takon adhurimi, nënshtrimi dhe përulja. Po ashtu do të thotë, 
largimi nga çdo lloj tjetër adhurimi. 

Teuhidul ef’aal do të thotë: Besimi se All’llahu është Krijuesi i 
vërtetë i kësaj bote. Mirëpo, kjo nuk e mohon botën e sebebeve 
(shkaqeve), por ka kuptimin se ndikimet e sebebeve janë me urdhër të 
All’llahut të Madhëruar. All’llahu është Ai që i ka dhënë zjarrit vetinë e 
djegjes, diellit vetinë e ndriçimit, ujit vetinë e ringjalljes…etj. Fryti i 
këtij besimi është se njeriu bëhet mbështetës tek All’llahu i Madhëruar, 
beson se Ai është i Plotëfuqishmi i Vetëm dhe çdo gjë tjetër e shikon 
si hije që nuk ka as rrugë e as fuqi. All’llahu është i Vetmi tek i Cili 
duhet të mbështetemi për çdo gjë. Ky lloj mendimi e çliron njeriun 
prej animit tek çdo ekzistencë prej ekzistencave të tjera. 

 
*                *               * 

 
 

STUDIME 
 
1- Ai është Mbështetës i Vetëm  
 
Ne kemi nevojë për All’llahun e Madhëruar për çdo gjë, deri edhe 

në adhurimin e Tij, të cilin e kryejmë për veten tonë. Për këtë duhet që 
të mbështetemi tek Ai dhe vetëm Atij t’i kërkojmë ndihmë, me qëllim 
që të mos anojmë kah imagjinatat, vetëpëlqimi, mendjemadhësia e të 
ngjashme me këto, të cilat njollosin adhurimet tona. Kur themi 
“vetëm Ty të adhurojmë”, ndihet aroma e pavarësisë dhe menjëherë 
këtë shprehje e pasojmë me thënien “vetëm tek Ti mbështetemi”, 
ku të dy çështjet të bashkëngjiten me njëra-tjetrën dhe të gjindet një 
çështje e ndërmjetme në adhurimet tona e më pas në veprat tona, siç 
thuhet në një hadith: (As detyrim, as liri e plotë, por çështje e 
ndërmjetme). 

                                                                                    
*                *               * 
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2- Përdorimi i shumësit tek ajetet 
 
Fjalët “Na’budu” dhe “Nesteijne” janë të numrit shumës që 

tregojnë se ibadetet tona, e veçanërisht namazi duhet të kryhet me 
xhemat (bashkarisht). Ky lloj ibadeti do të thotë se islami e 
kundërshton vetminë dhe e pëlqen bashkimin njerëzor. Namazi, duke 
filluar që nga ezani e ikameti dhe deri tek dhënia e selamit, tregon se 
ky ibadet është shoqëror, pra duhet të falet me xhemat. S’ka dyshim se 
edhe falja e namazit në vetmi është i rregullt dhe i pranueshëm në 
Islam, por ibadetet individuale në Islam janë degë dytësore.  

 
*                *               * 

 
 
3- Për çdo gjë duhet të mbështetemi tek All’llahu i 

Madhëruar 
 
Gjatë jetës së tij njeriu përballet me fuqi të brendshme e të jashme 

(shoqërore) të cilat kanë nevojë për rezistencë dhe për ndihmë. 
Në këtë mënyrë njeriu duhet të çohet herët në sabah dhe të 

përsërisë shprehjet “Ty të adhuroj dhe tek Ty mbështetem” me 
qëllim që të pohojë adhurimin e All’llahut dhe të kërkojë ndihmë prej 
Tij, në vazhdihmësinë e jetës së tij të gjatë e të vështirë. Kur vjen 
mbrëmja, njeriu nuk duhet t’i dorëzohet dembelizmit, por duhet t’i 
përsërisë këto shprehje duke falur namazin.  

 S’ka dyshim se ai person që mbështetet tek All’llahu dhe i 
kërkon ndihmë vetëm Atij, çdo gjë tjetër, në sytë e atij personi, janë 
të zvogëluara e të pa vlera. Kjo gjë arrihet kur njeriu ngrihet në atë 
pozitë që e përmend Kur’ani: “Vërtet, namazi im, kurbani im, 
vdekja ime janë për All’llahun Sunduesin e botëve”P41F

42
P  

 
*                *               * 

 

                                                
42  Sure “En’am”, ajeti 162. 
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Ajeti 6  

        

 “Udhëzona në rrugën e drejtë” 
  

 
Komentimi 

 
Eja në rrugën e drejtë  
 
Pasi njeriu dëshmon dorëzimin tek All’llahu Fuqiplotë dhe ngrihet 

në pozitën e adhurimit dhe të mbështetjes tek Ai, kërkesa e parë që 
kërkon prej Krijuesit të tij është udhëzimi në rrugë të drejtë, në rrugën 
e pastër, në rrugën e drejtësisë dhe mirësisë, në rrugën e imanit dhe të 
veprave të mira, me qëllim që All’llahu t’i dhurojë udhëzimin ashtu siç 
dhuron mirësitë e tjera. Besimtari, i cili ndjek këtë rrugë, gjithmonë 
përballet me shkaqe të cilat e çojnë në devijm dhe në zhveshjen prej 
mirësisë së udhëzimit në rrugë të drejtë. Për këtë është e 
domosdoshme që ai të përsërisë të paktën dhjetë herë në ditë kërkesën 
e tij All’llahut të Madhëruar që ta mbrojë prej gjynaheve dhe 
devijimeve.  Në shtesë të atyre që përmendëm sa më lart, themi se 
rruga e drejtë është feja e All’llahut, e cila është në shkallë të ndryshme 
tek njerëzit. Sado që të ngrihet njeriu në pozita, mirëpo gjinden pozita 
të tjera më të larta dhe më të përsosura. Gjatë jetës së tij njeriu 
besimtar gjithmonë është përpjekës dhe mallëngjyes për t`iu ngjitur 
shkallëve të përsosmërisë. Për këtë, ai duhet të mbështetet tek 
All’llahu dhe Atij t’i kërkojë ndihmë.  

 Një pyetje sorollatet në mendje rreth shkakut të kërkimit të 
udhëzimit të All’llahut nga ana jonë. Vallë ne jemi të humbur që të 
kërkojmë këtë udhëzim? Si mund të ndodhë devijimi tek të 
pamëkatshmit, kur ata janë njerëzit më të përsosur?! 
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Rreth përgjigjes së kësaj pyetje themi:  
Së pari: Më lart thamë se njeriu në çdo kohë përballet me rrezikun 

e devijimit nga rruga e dretjtë. Për këtë, ai i vendos çështjet e tij në 
dorë të All’llahut dhe kërkon prej Tij forcim në rrugën e drejtë. 
Gjithmonë duhet të kujtojmë se, mirësitë që ekzistojnë, janë prej 
All’llahut të Madhëruar dhe ato na mbërrijnë në çdo kohë. Më parë 
përmendëm, ne sëbashku me ekzistencat e tjera (sigurisht të 
mundshmet), jemi njëlloj si llamba elektrike, drita e së cilës që të jetë e 
vazhdueshme, ajo llambë duhet të jetë e lidhur gjithmonë me 
gjeneratorin elektrik. Ky gjenerator për çdo sekondë prodhon rrymë 
elektrike, e cila nëpërmjet telave shkon tek llampa dhe kthehet në 
dritë. Ekzistenca jonë në këtë jetë është e ngjashme me  llampën, e cila 
e ka burimin tek Krijuesi i gjithësisë, All’llahu i Plotfuqishëm. Kjo 
vazhdimësi në ekzistencë ka nevojë për udhëzim të ripërtëritur. 

Nëse ndodh defekt në lidhjet shpirtërore, të cilat na lidhin me 
All’llahun, siç janë padrejtësia, gjynahet, atëherë lidhja jonë me 
burimin e udhëzimit do të shkëputet dhe do të rrëshqasim nga rruga e 
drejtë. Në namazet që ne falim, i lutemi All’llahut që të na mbrojë prej 
atij defekti dhe të na bëjë të palëkundur në rrugën e drejtë.  

Së dyti: Udhëzimi është rruga drejt përsosmërisë me anë të të cilit 
shkallë-shkallë njeriu shkëputet prej fazave të mangësisë me qëllim që 
të arrijë në faza të larta. Siç dihet rruga e përsosmërisë është e 
pakufizuar dhe pa mbarim.  

 Nga ato që përmendëm kuptojmë shkakun e lutjeve tek të 
pamëkatshmit, të cilët i kërkojnë All’llahut që ato t’i udhëzojë, sepse 
përsosmëria e pakufuzuar është vetëm për All’llahun, sepse çdo gjë 
tjetër ndjek këtë rrugë. Ku është çudia që të pamëkatshmit t’i kërkojnë 
All’llahut shkallë më të larta? Ne biem në salavat për  

Profetin dhe familjen e tij, që do të thotë se ne kërkojmë mëshirë 
të ripërtëritur për Profetin Muhammed dhe familjen e tij, po ashtu 
edhe vend të lartë për ata.  

Profeti (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 
thotë: “O Zot, më shto diturinë!”P42F

43
P  

                                                
43 sure “Ta Ha”, ajeti 114. 
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Kur’ani Famëlartë thotë: “Atyre që janë të udhëzuar All’llahu 
ua shton udhëzimin”P43F

44
P.  

 

*                *               * 
 

Cila është rruga e drejtë? 
 

Kjo rrugë sipas ajeteve të Kur’anit është feja e teuhidit dhe zbatimi 
i urdhërave të All’llahut, mirëpo në Kur’an përmendet me fraza të 
ndryshme. Ajo është feja e vërtetë dhe vija e Ibrahimit (paqja qoftë mbi 
të!), mohimi i të gjitha llojeve të politeizmit, siç thuhet në thënien e 
All’llahut në Kur’an: “Thuaj:  Mua më udhëzoi All’llahu në rrugën 
e drejtë dhe nuk ka qenë prej politeistëve”. P44F

45
P Ky ajet na njeh me 

rrugën e drejtë nga ana ideologjike. Gjithashtu, ai është kundërshtues i 
ndjekjes së shejtanit, siç thuhet në Kur’an: “A nuk ua kam thënë o 
bijtë e Ademit që të mos e adhuroni shejtanin, sepse ai është 
armik i madh, prandaj më adhuroni Mua, kjo është rruga e 
drejtë”. P45F

46
P Ky ajet tregon anën praktike të fesë dhe se ajo plotësohet 

vetëm e vetëm me mbështetjen tek All’llahu i Madhëruar. “Ai që i 
përmbahet fesë së All’llahut, vërtet është udhë-zuar në rrugën e 
drejtë”P

 
46F

47
P. Duhet theksuar se rruga e drejtë është një e jo më shumë, 

sepse në mes dy ekstremeve nuk gjindet tjetër gjë por, vetëm një vijë e 
drejtë, e cila është më e shkurtëra. Nga këtu themi se, kuptimi i rrugës 
së drejtë sipas Kur’anit është feja e All’llahut, sepse kjo rrugë është më 
e afërta në lidhjen me All’llahun e Madhëruar. Po ashtu, edhe feja e 
vërtetë është një dhe jo më tepër. “Vërtet feja tek All’llahu, është 
Islami”P47 F

48
P. Më poshtë do të shohim se Islami ka kuptim më të gjerë 

dhe përfshin çdo fe të njëshmërisë në kohën tonë. Pra, të gjitha 
komentimet e ndryshme për rrugën e drejtë e kanë burimin tek një 
kuptim i përbashkët.  

Disa thonë: Është Islami; thonë është Kur’ani; thonë që janë të 
dërguarit dhe imamët; thonë se është feja e All’llahut, përveç së cilës 

                                                
44  Sure “Merjem”, ajeti 76. 
45  Sure “En’am”, ajeti 161. 
46  Sure “Ja Sin”, ajetet 61 dhe 62. 
47  Sure “Ali Imran”, ajeti 101. 
48  Sure “Ali Imran”, ajeti 19. 
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Ai nuk pranon asnjë fe tjetër. Të gjitha këto thënie kanë një kuptim të 
vetëm që është feja e All’llahut të Madhëruar, me të dyja anët e saj, 
ideologjike dhe praktike.  

Hadithet që gjinden në burimet islame rreth këtij subjekti, tregojnë 
se të gjitha anët e kësaj të vërtete e kanë zanafillën tek një burim i 
vetëm. Ndër ato hadithe përmendim: 

Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Udhëzona në rrugën e drejtë”. Ajo është 
rruga e të dërguarve me të cilën All’llahu i mirësoi ata”. P48F

49 
Imam Xha’fer ibn Muhammed Sadiku (paqja qoftë mbi të!), për 

komentimin e këtij ajeti:“Udhëzona në rrugën e drejtë” , ka thënë: “Rruga 
e drejtë është njohja e imamit (udhëheqësit)”P49F

50 
Është mëse e qartë se Profeti Muhammed, imam Aliu dhe imamët 

e tjerë të Ehli Bejtit, të gjithë kanë bërë thirrjen në fenë monoteiste.  
Ragibi në librin e tij “El-Mufredatë” thotë se fjala “sirat” përmban 

istikamentin (kërkimin, ecjen në rrugën e drejtë) dhe cilësimi i saj 
“Mustekim” është dëshmi për këtë cilësi. 
 

*                *               * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49  Tefsiri; “Nuru Thakalejn”: vëll.1 f.20 dhe 21. 
50  Tefsiri; “Nuru Thakalejn”: vëll.1 f.20 dhe 21 
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Ajeti 7  

                   

“Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të 
atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre që 
janë të humbur!”  

 
 

Komentimi 
 

Dy vija devijuese! 
  
Ky ajet sqaron mjaft qartë rrugën e drejtë që përmendëm në ajetin e 

mëparshëm. Po ashtu, ai përmban ngjyrat e mirësive; mirësia e udhëzimit, 
mirësia e mbarësimit, mirësia e udhëheqjes së drejtë, mirësia e diturisë dhe e 
punës, mirësia e xhihadit, mirësia e shehadetit (dëshmisë)…etj. Ato mirësi 
nuk përfshijnë të zemëruarit tek All’llahu, për shkak të punëve të tyre të 
këqija dhe devijimin e zemrave të tyre. Gjithashtu, nuk përfshin as të 
humburit nga rruga e vërtetë dhe e udhëzimit.  

 Përderisa nuk kemi njohje të plotë për të dhënat e rrugës së drejtë, 
All’llahu i Madhëruar në këtë ajet na urdhëron të kërkojmë prej Atij që të na 
udhëzojë në rrugën e të dërguarve dhe të mirëve prej robërve të Tij: “që u 
ke dhuruar mirësi”, dhe na tërheq vëmendjen, duke na thënë se përpara 
nesh gjenden dy rrugë të devijuara që janë rruga e “atyre që kanë 
shkaktuar zemërimin Tënd” dhe rruga e “atyre që janë të humbur!”. 
Në këtë mënyrë, Ai i sqaron njeriut udhëzimin.  

 
*                *               * 
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Dy studime 
 

 1- Cilët janë ata që i ka mirësuar All’llahu? 
 

Këto i sqaron fare mirë ajeti i gjashtëdhjetë e nëntë i sures “Nisa”, 
i cili thotë: “Kushdo që i bindet All’llahut dhe të Dërguarit, do të 
jetë me ata të cilëve All’llahu u ka dhënë shumë dhunti: me 
profetët, me të sinqertët, me dëshmorët dhe me të drejtët! Eh, sa 
shokë të mrekullueshëm janë këta!”.  

Ky ajet i ndan të mirësuarit në katër grupe: të dërguarit, të vërtetët, 
dëshmorët dhe punëmirët. Ndoshta kjo ndarje tregon për fazat e 
ndërtimit të një shoqërie të shëndoshë njerëzore, civilizuese dhe 
besimtare. Këto faza janë: 

E para: Faza e thirrjes së profetëve në rrugën e All’llahut. 
E dyta: Faza e aktiviteteve të të vërtetëve, fjalët e të cilëve janë të 

bashkëngjitura me veprimet e tyre në rrugën e përhapjes së fesë. 
E treta: Faza e luftimit të elementëve të këqinj e parazitë, që 

gjenden në mjedisin e shoqërisë. 
Roli kryesor në këtë fazë është ai i dëshmorëve, të cilët me gjakun 

e tyre të pastër, për çdo kohë vadisin pemën e teuhidit.  
E katërta: Faza e dukjes së salihinëve (punëmirëve) në shoqërinë e 

pastër që janë të mirësuar me vlera të larta njerëzore.  
Pra, në suren “Hamd”, ne i kërkojmë All’llahut të Madhëruar, në 

mëngjes e në darkë, që të na bëjë ndjekës të vijës së këtyre katër 
grupeve, të dërguarëve, të vërtetëve, dëshmorëve dhe salihinëve 
(punëmirëve).  

Është detyrë e jona që në çdo kohë të ngrihemi për të zbatuar 
përgjegjësitë tona dhe të përhapim mesazhin tonë. 

  
*                *               * 
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2- Cilët janë “të mallkuarit, apo të ndëshkuarit” dhe cilët janë “të 

humburit?” 
 

Në këtë ajet të bekuar sqarohen dy grupe dhe jo një “gajril 
magdubi”, “daline”. Përsa i përket dallimit në mes dy grupeve gjenden 
tre mendime; 

Në përdorimin e dy shprehjeve në Kur’an, përfitohet se (gajril 
magdubi) janë më të këqijtë dhe më të ligëtit, hipokritët, devijuesit, 
kokëfortët. Ndërsa, “dal-linë”, ata janë të urrejturit, për këtë ata 
merituan mallkimin dhe zemërimin e All’llahut.  

All’llahu i Madhëruar thotë: “….Ndërsa ata që ia hapin zemrën 
mosbesimit, do të kenë mbi vete zemërimin e All’llahut dhe një 
dënim të madh.”P50F

51
P  

Dhe: “Gjithashtu, (Ai e bëri këtë) për t’i ndëshkuar hipokritët 
dhe hipokritet, idhujtarët e idhujtaret, që mendojnë keq për 
All’llahun. Radha e fatkeqësisë le t’i godasë ata! All’llahu është i 
zemëruar me ata, i ka mallkuar dhe u ka përgatitur 
Xhehenemin; eh, sa vend i shëmtuar që është ai!”P51F

52 
Pra “gajril magdubi”, në shtesë të mosbesimit, ata ndjekin rrugën e 

kokëfortësisë dhe të kundërshtimit të së vërtetës, duke përdorur 
metoda të ndryshme për kundërshtimin dhe vrasjen e të dërguarve të 
All’llahut. All’llahu i Madhëruar thotë: “…Ata merituan zemërimin 
e All’llahut dhe do t’i kaplojë mjerimi. Kjo ishte për shkak se 
mohuan shpalljet e Tij dhe pa kurrfarë të drejte, i vrisnin 
profetët. Kjo ishte për shkak se ata nuk u bindën dhe i kaluan 
kufijtë”P52F

53
P  

1- Disa komentues janë të mendimit se, qëllimi tek fjala “dal-linë” 
është për të devijuarit prej të krishterëve dhe qëllimi tek fjala 
“magdubi alejhim” është për të devijuarit prej jahudijve. Ky kuptim e 
ka pikënisjen tek qëndrimi i këtyre dy grupeve kundrejt thirrjes islame. 
Kur’ani na e përsërit disa herë duke sqaruar se të devijuarit jahudi kanë 
qenë armiqtë më të rreptë të Islamit. Edhe pse dijetarët jahudi 

                                                
51  sure “Nahl”, ajeti 106.   
52  sure “Fet’h”, ajeti 6. 
53  sure “Ali Imran”, ajeti 112. 
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lajmëronin për ardhjen e Islamit, ata u shndërruan në armiq të ashpër 
të Islamit kur filloi përhapja e mesazhit islam. Shkaqet e kësaj 
armiqësie kanë qenë të shumta dhe ndër ato, rreziku i interesave 
materiale individuale. Shprehja “gajril magdubi”, edhe pse iu 
përshtatet plotësisht “jahudive”, ky kuptim nuk është i kufizuar vetëm 
për ata, por ai përfshin çdo individ që mbart cilësitë e papëlqyera dhe 
devijuese.  

Edhe hadithet e komentojnë shprehjen “gajril magdubi alejhim” se 
ata janë jahudijtë dhe në shprehjen “dal-lin” janë të devijuarit e 
krishterë. Shkaku i këtij komentimi e ka burimin tek ato që 
përmendëm më lart. 

2- Ka mundësi që me shprehjen “dal-lin”, të jenë të përcaktuar 
“taihinët”, të cilët nuk përpiqen për të devijuar të tjerët, ndërsa 
“magdubi” janë të humburit të cilët përpiqen për t’i tërhequr edhe të 
tjerët në rrugën e devijimit. 

Dëshmuesi i kësaj thënieje është ajeti i Kur’anit, i cili flet për ata 
mbi të cilët ka rënë zemërimi i All’llahut duke i cilësuar “të cilët 
pengojnë (të tjerët) nga rruga e All’llahut dhe përpiqen ta 
shtrembërojnë atë, ndërsa vetë nuk besojnë në Botën Tjetër.”P53F

54
P. 

Komentimi i parë është më i përgjithshëm se dy të tjerët pasardhës. 
Dy të tjerët e kanë bazën e tyre tek ai i pari, por nuk gjendet argument 
për caktimin e kuptimit të plotë që përmban ajeti. 

 
*                *               * 

 
 

                                                
54  Sure “Hud”, ajeti 19.  
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Përmbajtja e sures  
 
Kjo është surja më e gjatë e Kur’anit Famëlartë dhe është e sigurt 

se ajo nuk është zbritur e tëra me një kohë, por është zbritur sipas 
situatave dhe në varësi të kërkesave të shoqërisë islame në Medine. 
Kjo sure dallohet në përfshirjen e bazave të besimit dhe të shumë 
rregullave të adhurimeve praktike, rregullave shoqërore, politike dhe 
ekonomike. 

 
 Në këtë sure ka: 
 
1- Çështje rreth njëshmërisë dhe njohjes së Krijuesit nëpërmjet 

thënieve rreth sekreteve galaktike. 
2- Çështja e ringjalljes, e llogarisë e cila paraqitet me shembuj 

prekëse, si p.sh:, Historia e profetit Ibrahim (paqja qoftë mbi të!) dhe 
ngjallja e zogjve dhe historia e Uzejrit (paqja qoftë mbi të!). 

3- Ajete që kanë lidhje me mrekullinë e Kur’anit dhe rëndësinë e 
tij. 

4- Thënie të shumta rreth gjendjes së jehudive, dhe munafikëve si 
dhe qëndrimet e tyre armiqsore për Kur’anin dhe Islamin dhe dëmet e 
tyre në këtë subjekt. 

5- Paraqitja e historisë së profetëve, veçanërisht ajo e Ibrahimit 
dhe Musait (paqja qoftë mbi ata të dy!). 

6- Paraqitja dhe sqarimi i çështjeve islame siç janë: Namazi, 
Agjërimi, Xhihadi, Haxhi, Kibleja, Martesa, Divorci, Tregtia, Borxhi, 
Kamata, Sadekaja, Dëmet, Ndalimi i disa ushqimeve, Bixhozi dhe disa 
rregulla rreth testamentit, e të tjera. Përsa i përket emërtimit të kësaj 
sureje me këtë emër, ky e ka burimin tek historia e lopës së bijve të 
Izraelit, e cila sqarohet në ajetet 67-83 të kësaj sureje. 

 

 
*                *               * 
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Mirësitë e kësaj sureje 
 

Në burimet islame ka mjaft tekste që sqarojnë mirësitë e kësaj 
sureje, ndër ato përmendim:  

1- Është transmetuar nga profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) se kur e pyetën: “Cila është 
surja më e përsosur (gjithëpërfshirëse) në Kur’an?” Ai u përgjigj: 
“Bekare”. Përsëri e pyetën: “Cili ajet është më i përsosur 
(gjithëpërfshirë) i kësaj surje?” Ai tha:“Ajeti i Kursijit”. P54F

55 
Përsosja e kësaj sureje qëndron në përmbajtjen e sa më shumë 

çështjeve dhe rregullave. Ndërsa përsosja e ajetit të Kursijit qëndron 
në përmbajtjen e Tehuidit, që gjindet në të. Kjo gjë nuk e mohon 
përsosmërinë e sureve të tjera. 

Ali ibn Hysejn (paqja qoftë mbi ata të dy!) ka transmetuar nga profeti 
Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!), i cili ka thënë: “Kush lexon katër ajete në fillim të Bekares, 
ajetin e Kursijit së bashku me dy ajetet pas tij dhe tre ajetet në 
fundin e saj, ai person nuk do të shohë asnjë fatkeqësi në pasuri 
dhe fëmijë, as nuk i afrohet shejtani (djalli) dhe as nuk e harron 
Kur’anin”.P55F

56
P Këtu rikthehemi dhe theksojmë rëndësinë e një të 

vërtete e cila është: Çfarë përmendet për shpërblimin dhe mirësitë e 
një sureje dhe shpërblimin e leximit të disa sureve dhe ajeteve të 
veçanta, nuk do të thotë që të lexohen në mënyrë të zakonshme duke 
përsëritur thëniet e tyre, por të jetë lexim me kuptim dhe kuptimi të 
ketë qëllime për të menduar e reflektuar, dhe të menduarit të kenë 
qëllimin e veprimit. Duhet përmendur se mirësia e një sureje, apo ajeti 
është e përshtatshme me përmbajtjen e sureve dhe ajeteve. P.sh., rreth 
mirësisë së sures nuk thuhet se: Ai që e lexon me vëmendje këtë sure, 
All’llahu e ruan atë dhe fëmijët e tij nga imoraliteti, se kjo sure 
përmban mësime se si të mbrohemi prej devijimeve seksuale. Kjo sure 
nxit beqarët për martesë, urdhëron për mbulim, mosshikimi në ato 
gjëra që ndikojnë tek epshet e këqija, tërheq vëmendjen e atyre që 
përhapin gënjeshtra dhe shpifje si dhe për përcaktimin e dënimit sipas 

                                                
55  Tefsijri “Nuru Thakalejn”, vëll. 1, f. 26 dhe tefsijri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 1, f. 32. 
56  Tefsijri “Nuru Thakalejn”, vëll. 1, f. 26 dhe tefsijri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 1, f. 32.  
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sheriatit për të pamoralshmin dhe të pamoralshmen. Kështu është 
edhe për ajetet e përmendura në suren Bekare. Edhe ato kanë po ato 
mirësi, nëse lexohen me vëmendje dhe përqëndrim të plotë, sepse ato 
më tepër flasin rreth Teuhidit, besimit në gajb, njohjes së All’llahut të 
Madhëruar, dhe kujdesin prej shejtanit (djallit). S’ka dyshim se leximi i 
Kur’anit është punë shpërblyese, por baza e shpërblimit qëndron në 
mendimin dhe veprimin. 

 
*                *               * 
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Ajetet 1-2 

                       

 
Me emrin e All’llahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit “Elif, Lâm, Mîm. Ky është Libri në të cilin 
nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit.” 

 
 

Komentimi 
 
Hulumtim për shkronjat e shkëputura në Kur’an 
 
Në Kur’anin Famëlartë gjenden njëzet e nëntë sure të cilat fillojnë 

me shkronjat e alfabetit të cilat, edhe pse të bashkuara me njëra-
tjetrën, ne nuk nxjerrim prej tyre një nocion, një kuptim të caktuar, 
ashtu siç nxirret nga fjalët e zakonshme të çdo gjuhe. Këto shkronja 
përbëjnë një prej sekreteve të panumërta të Kur’anit Famëlartë. 

Komentuesit e mëparshëm përmendin komente të ndryshme rreth 
këtyre shkronjave, ndërsa ata bashkëkohorë kanë shtuar komentime të 
reja në bazë të kërkimeve dhe studimeve të tyre. 

Duhet përmendur se historia nuk na flet për atë që arabët e 
xhahilisë (para Islamit) dhe politeistët nuk e kanë kundërshtuar 
Profetin për ekzistencën e këtyre shkronjave në Kur’an dhe nuk i kanë 
përdorur si mjetin qesharak ndaj tij. Kjo tregon se ata nuk kanë qenë 
të paditur për sekretin e ekzistencës së shkronjave të alfabetit.  

Për këto shkronja ne zgjodhëm komentime të shumta, të 
konsiderueshme dhe të përshtatshme me studimet e fundit rreth kësaj 
çështjeje. Këto komentime do t’i përmendim në fillimet e të gjitha 
atyre sureve që fillojnë me këto shkronja siç janë surja  “Ali Imran”, 
“A’raf”, etj. 
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Këto shkronja janë treguese se ky libër është qiellor, i shpallur nga 
All’llahu i Gjithësisë. Ky libër me madhështinë e tij ka mahnitur 
gjuhëtarët dhe letrarët arabë e joarabë, ftoi njerëzit dhe xhindet që në 
kohën e zbritjes së tij, si dhe në çdo kohë se përderisa është i përbërë 
nga ato shkronja, atëherë sillni një të ngjashëm me atë.  

Shkaqet që e bëjnë Kur’anin të respektuar - dhe kjo është e 
domosdoshme për të gjithë njerëzit - është ëmbëlsia që gjendet në 
brendësi të fjalëve dhe fjalive të tij, si pasojë e saj zemrat ringjallen dhe 
shpirtërat mbushen me kënaqësi e lumturi. 

Në Kur’an gjendet një letërsi dhe elokuencë që nuk i fshihen 
askujt. Kjo nuk është thjesht një thënie, sepse Krijuesi i Gjithësisë i 
ftoi njerëzit dhe xhindet, siç e thamë më lart, që të sjellin një të 
ngjashëm si ai, por ata ishin të paaftë për këtë gjë: “Thuaj: “Sikur të 
tuboheshin të gjithë njerëzit dhe xhindet për të hartuar një 
Kur’an të tillë, ata nuk do të mund të hartonin një të ngjashëm 
me të, madje, edhe sikur ta ndihmonin njëri-tjetrin.”P56F

57
P  

Kjo tregon se Kur’ani nuk e ka burimin tek mendjet e njerëzve. 
Vërtet, All’llahu krijoi krijesa prej dheu dhe ndër ato edhe njeriun i 

cili është i pajisur me një aparaturë të mahnitshme, edhe shpendët e 
bukura, kafshët e shumëllojshme, bimët, pemët, lulet…etj. Po ashtu, 
All’llahu i Madhëruar, nëpërmjet këtyre shkronjave të alfabetit ka 
krijuar subjekte dhe kuptime të larta. Këto shkronja, edhe pse 
ndodhen në duart e njeriut, ai nuk është i aftë të formojë fjali dhe 
shprehje të ngjashme me ato të Kur’anit Famëlartë!!! 

 
*                *               * 

 
 
Gjuhësia në kohën para Islamit 
 
Është e rëndësishme të përmendet se koha para Islamit ka qenë 

koha e artë e gjuhësisë dhe e letërsisë arabe. 
Dokumentet e shumta që gjenden në duart tona tregojnë se arabët 

e zbathur, urrejtës dhe të paditur kanë pasur një preferencë të lartë 

                                                
57  Sure “Isra”, ajeti 88. 
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letërsie dhe gjuhësie. Poezitë e asaj kohe që na kanë mbërritur, janë 
faktor tregues në aftësitë e tyre për shprehjet e bukura dhe të 
hollësishme dhe ato shprehje pushtonin majat e letërsisë arabe. 

Letësia tek arabët kishte një pozitë të njohur, gjë që tregon për 
interesimin e tyre kundrejt gjuhës dhe letërsisë së tyre. Në çdo vit 
organizoheshin ceremmoni për leximin e poezive dhe ndër të gjitha 
poezitë zgjidhej ajo më e mira e cila ishte krenari për poetin dhe fisin e 
tij. Pra, në këtë kohë të mbushur me gjallëri letërsie, Kur’ani 
ballafaqohet me njerëzit dhe i fton ata që të sjellin një të tillë si ai, por 
ata nuk mundën. Rreth kësaj çështjeje do të flasim më tej në 
komentimin e ajetit njëzet e tre të kësaj surje. 

 
*                *               * 

 
 

Dëshmia 
 
Dëshmi e çështjes së komentimit të shkronjave të ndara është 

hadithi i transmetuar nga imam Aliu, i biri i Hysejnit (paqja qoftë mbi ata 
të dy) i cili thotë: “Kurejshitët dhe jehudijtë thonin gënjeshtra për 
Kur’anin. Ata thanë se ai është magji e lartë. Por All’llahu i 
Madhëruar thotë: “Elif, Lamë, Mim. Ky është libri…” Pra: “O i 
Dërguar, ky është Libri të cilin Unë ta shpalla ty. Ai përmban 
shkronja të ndara: Elifin, Lamin, Mimin, që janë shkronja të 
alfabetit të gjuhës suaj, prandaj sillni një të tillë si ai nëse jeni të 
vërtetë në ato që thoni”.P57F

58
P  

Një tjetër dëshmi është edhe thënia e imam Aliut, të birit të 
Musait, Rizai (paqja qoftë mbi ta!) që ka thënë: “Vërtet, All’llahu i 
Madhëruar e zbriti Kur’anin me këto gërma të cilat i përdorin të 
gjithë arabët. Pastaj Ai ka thënë: “Thuaj: “Sikur të tuboheshin të 
gjithë njerëzit dhe xhindet për të hartuar një Kur’an të tillë…”P58F

59 
Gjendet një sqarim i cili mbështet ato që thamë në komentin e 

shkronjave të ndara, në të cilin thuhet: ‘Në njëzet e katër suret tek të cilat 

                                                
58  Tefsijrul “Burhan”; vëll.1 f.54. 
59  Teuhijdi i Sudukut, f. 162, botim i vitit 1375 sipas kalendarit pers. 



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

 7 

ndodhen këto shronja të shkëputura, menjëherë pas tyre përmendet madhështia e 
Kur’anit, gjë që tregon se gjendet një lidhje në mes shkronjave të shkëputura dhe 
madhështisë së Kur’anit’. Këtu po përmendim disa ajete të tilla:  

1. “Elif, Lam, Rra. Ky është libri, ajetet e të cilit janë të    
qarta dhe të ndara nga i Dituri dhe i Urti”P59F

60
P.  

2. “Ta, Sin. Këto janë ajetet e Kur`anit, librit të qartë”. P60F

61
P  

3. “Elif, Lam, Mim. Këto janë ajetet e Librit të urtë”. P61F

62
P  

4. “Elif, Lam, Mim, Sad. Libri që tu shpall ty”. P62F

63 
Pas bismilahit dhe mbas ajetit të parë të sures “Bekare”, All’llahu i 

Madhëruar thotë: “Ky është Libri në të cilin nuk ka dyshim…”. 
Ky ajet tregon se All’llahu i premtoi të Dërguarit të Tij se do t’i shpallë 
një libër me anë të të cilit udhëzohet kërkuesi i së vërtetës, sepse ai që 
e ka zemrën e pastër nuk dyshon, ai dëgjon të mirën dhe sheh të 
përsosurën. Vërtet, All’llahu i Madhëruar e zbatoi premtimin e Tij. 

Thënia e Tij: “në të cilin nuk ka dyshim…” nuk janë thjesht 
fjalë, por është dëshmi për vërtetësinë dhe përsosmërinë e dukshme të 
Kur’anit Famëlartë. Me fjalë të tjera, themi se: paraqitja e vërtetë, 
madhështia, qartësia, kuptimet e thella, ëmbëlsia e shprehjeve dhe 
elokuenca e tyre janë shkaqe për zhdukjen e çdo lloj dyshimi për 
Kur’anin. 

Një tjetër dëshmi është se: shpalosja e kohërave nuk ia ka 
pakësuar ëmbëlsinë Kur’anit, por përkundrazi të vërtetat janë shfaqur 
mjaft qartë për të gjithë. Sa herë që përparon shkenca dhe sa herë që 
zbulohen sekrete të reja tek krijesat aq më tepër duken të vërtetat e 
Kur’anit.  

 
*                *               * 

 
 
 
 

 
 

                                                
60 Sure “Hud”, ajetet 1-2. 
61 Sure “Neml”, ajetet 1-2. 
62 Sure “Lukman”, ajetet 1-2. 
63 Sure “A’raf”, ajetet 1-2.  
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Kërkime 
 

1- Dihet se në gjuhën arabe fjala “dhalike” është treguese për të 
largëtën dhe afërsia e Kur’anit në duart tona duhet që ajo shprehje të 
jetë treguese për të afërmen. 

Shkaku i përdorimit të “përemrit tregues” e ka burimin tek 
paraqitja e madhështisë së Kur’anit dhe e lartësisë së tij, i cili ka 
pushtuar esencën e kësaj ekzistece mahnitëse. 

Ky lloj përdorimi është i njohur edhe tek gjuhët e tjera, kur 
tregohet për një person me pozitë të lartë. 

Në disa vende të Kur’anit gjejmë përdorimin e fjalës “tilke” e cila 
po ashtu ka kuptimin e përemrit tregues, kur ndodhet larg. P.sh., “tilke 
ajatul kitabil hakijm” “ato janë ajetet e Librit të Urtë”. P63F

64
P Edhe për 

këtë fjalë gjendet i njëjti shkak që përmendëm tek fjala “dhalike”. 
 

 
2- Kuptimi i fjalës Kitab 

 
Fjala kitab (libër) do të thotë, “i shkruar”. Por s’ka dyshim se fjala 

libër që gjendet në ajetin e lartpërmendur është Libri i All’llahut, 
Kur’ani Famëlartë. 

Këtu lind pyetja: Përse është përdorur në Kur’an fjala “Kitab” 
përderisa në kohën e zbritjes nuk ka qenë i shkruar? 

Rreth përgjigjes së kësaj pyetje themi: në përdorimin e fjalës nuk 
është e rëndësishme që Kur’ani të ishte i tëri i shkruar, sepse emri 
“Kur’an” përfshin tërë këtë libër, së bashku me pjesët e tij. 

Këtu shtojmë se fjala “Kur’an” përfshin kuptim më të gjerë me 
qëllim që të përfshijë edhe ato që do të shkruhen më pas. Në ajetin 29 
të sures “Sad” thuhet “Ky (Kur’ani) është një libër i bekuar, që Ne 
ta kemi zbritur ty (Muhammed), për të përsiatur mbi vargjet e 
tij”.  

                                                
64  Sure “Lukman”, ajeti 1. 
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Është e sigurt se Kur’ani në kohën e zbritjes nuk ka qenë në duart 
e njerëzve në formë libri. 

Një supozim tjetër gjendet përreth quajtjes së Kur’anit “Libër” se 
ai është i shkruar në “Leuhin Mahfudh”. P64F

65 
 

*                *               * 
 

 
3- Ç’është udhëzimi (hidajeti)? 
 
Fjala “hidajet” ka disa kuptime dhe të gjthë ato kuptime e kanë 

bazën tek dy më kryesorët: 
a- Hidajet tekvinij, që është udhëheqja e sunduesit të botëve për të 

gjitha krijesat e universit. Ky udhëzim duket qartë në sistemin e 
krijimit dhe në ligjet e urta të natyrës në këtë ekzistencë. S’ka dyshim 
se ky lloj udhëzimi përfshin të gjitha krijesat e universit. All’llahu i 
Madhëruar në suren “Ta Ha”, ajeti 50 thotë: “(Musai) tha: “Zoti ynë 
është Ai që çdo gjëje i ka dhënë trajtën e vet e pastaj dhe ka 
udhëzuar”. 

b- Hidajet teshriij, i cili plotësohet nëpërmjet të dërguarve dhe 
librave qiellorë. Nëpërmjet kësaj rruge njeriu ngjitet në shkallët e 
përsosmërisë. Dëshmitë rreth kësaj çështjeje janë të shumta në Kur’an 
dhe ndër ato thënia e All’llahut në suren “Enbija”, ajeti 7: “Ne i bëmë 
ata udhëheqës që udhëzonin sipas urdhrit Tonë”.  

 
*                *               * 

 
 
4- Përse udhëzimi i Kur`anit është i posaçëm vetëm për të 

devotshmit?  
 

Dihet se Kur’ani është udhëzues për të gjitë njerëzinë, atëherë 
përse ajeti e veçon udhëzimin për të devotshmit? 

                                                
65  Sqarimet e detajuara do të vijnë në vëllimin e shtatë të këtij tefsijri në komentimin e 

ajetit 39 të sures “Rra’ad”. 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 0 

Shkaku është se njeriu, nëse nuk ka arritur në një shkallë të caktuar 
të devotshmërisë, ai nuk e pranon udhëzimin që gjindet në librat 
qiellorë tek i cili ftojnë të dërguarit. Ajo shkallë është dorëzimi para 
vërtetësisë dhe pranimi i atyre çështjeve që janë në përshtatje me 
logjikën dhe me natyrshmërinë krijuese. 

Personat që e kanë humbur besimin ndahen në dy grupe:  
Në grupin e parë janë ata që kërkojnë të vërtetën dhe që mbartin 

një masë devotshmërie, e cila i shtyn ata që ta pranojnë të vërtetën 
kudo që ta gjejnë atë. 

Në grupin e dytë janë fanatikët, urrejtësit, kokëfortët…, të cilët 
janë nën mbikqyrjen e epsheve të këqija. Ata, jo vetëm që nuk e 
kërkojnë të vërtetën, por përpiqen të shuajnë dritën e saj me të gjitha 
mënyrat. 

Është e kuptueshme se personat e grupit të parë janë ata që 
përfitojnë prej Kur’anit, apo prej çdo libri tjetër qiellor.  

Ndërsa personat e grupit të dytë nuk e kanë fatin e përfitimit. 
Ashtu siç është vepra e vepruesit kusht në udhëzimin tekvinij dhe në 
atë teshriij, po ashtu aftësia e të aftit është kusht në të dyja ato. 

Toka kripore nuk prodhon edhe nëse mbi të bien me mijëra herë 
reshje, sepse aftësia e tokës është kusht në prodhimtarinë e saj. Edhe 
fusha e ekzistencës së njeriut nuk e pranon farën e udhëzimit, nëse ajo 
nuk është e pastër prej urrejtjes, kundërshtimit, fanatizmit, 
kokëfortësisë…etj. Prandaj, në Kur’an All’llahu thotë: “Ai është 
udhërrëfyes për të devotshmit.” 

 
*                *               * 
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Ajetet 3-5  
 

                       

                         

                        

 
“të cilët besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin 

nga ajo që u kemi dhënë Ne; dhe për ata që besojnë në atë 
që të është shpallur ty, në atë që është shpallur përpara teje 
dhe që me bindje i besojnë Jetës Tjetër. Ata janë udhëzuar 
në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre dhe pikërisht ata janë të 
shpëtuarit.” 

 
 

Komentimi 
 

Ndikimet e devotshmërisë në shpirtin dhe në trupin e 
njeriut 

 
Në fillim të kësaj sureje Kur’ani, në bazë të marrëdhënieve të tyre 

me Islamin i grupon njerëzit në tre grupe: 
Grupi i parë janë të devotshmit, të cilët janë ata që e pranojnë 

Islamin me thënie dhe me vepra. 
Grupi i dytë janë “kafirunët”, mohuesit, të cilët shfaqin 

mosbesimin e tyre dhe nuk hezitojnë të shfaqin urrejtjen dhe 
armiqësinë e tyre për Islamin qoftë me fjalë apo me vepër. 

Grupi i tretë janë “munafikët”, hipokritët. Ata janë persona me dy 
fytyra. Kur ndodhen me myslimanët, thonë që jemi myslimanë dhe 
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kur shoqërohen me mohuesit, shfaqin armiqësinë e tyre për fenë. 
Personaliteti i tyre origjinal është kufri (mohimi, ateizmi), edhe pse 
hiqen si myslimanë. 

S’ka dyshim që grupi i tretë është më dëmtues për Islamin më 
tepër se sa dy grupet e para, prandaj, për këtë Kur’ani flet mjaft ashpër 
për ata, siç do ta shohim. 

Ky lloj grupimi nuk është i posaçëm vetëm për Islamin, sepse në 
të gjitha fetë dhe medh’hebet që gjinden në mesin e njerëzve gjinden 
besimtarë, jobesimtarë dhe hipokritë. Po ashtu këto lloje njerëzish nuk 
gjinden vetëm në një kohë të posaçme, por ata janë të pranishëm në të 
gjitha kohërat. 

Ajetet në fjalë flasin për grupin e parë dhe paraqet të veçantat e 
tyre në pesë subjekte: 

 
*                *               * 

 
 
1- Besimi në të padukshmen (gajbi)  
 
E dukura dhe e pa dukura janë dy pole të kundërta. Bota e 

dukshme është ajo e mahsusit (konkrete), ndërsa bota e padukshme 
është ajo e metafizikës. Në origjinalitet fjala gajb do të thotë fshehje, 
për shkak të fshehjes së saj nga organet tona (të parit, të dëgjuarit apo 
të nuhaturit). Të kundërtën e këtyre dy botëve e përmendin mjaft ajete 
të Kur`anit dhe ndër ato është thënia e All’llahut, në suren “Hashr”, 
ajeti 22: “…Njohësi i së dukshmes dhe i së padukshmes, Ai 
është i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti!”. 

Besimi në të fshehtën (gajb) është stacioni i parë ndarës në mes 
besimtarit dhe jobesimtarit. Ky është shkaku që besimi në gajb është 
shenja e parë për të devotshmit. 

Besimtarët e kanë çarë perden e botës materiale dhe i kanë 
shembur muret e saj. Me anë të këtij besimi të gjerë ata janë të lidhur 
me botën e madhe e të pafundme, ndërsa jobesimtarët kokëfortë 
ngulin këmbë në ngjashmërinë e njerëzve me kafshët duke e kufizuar 
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atë vetëm me botën materiale. Në kohën që ne jetojmë, ky lloj besimi 
është kthyer në virtyt shkencor, përparues dhe qytetërues!!! 

Nëse bëjmë një krahasim ndërmjet kuptimeve dhe ideologjsë së dy 
grupeve, do të mësojmë se: “Besimtarët në gajb kanë besimin që bota 
ekzistuese është më e madhe se sa bota e “prekshme” dhe Krijuesi i 
botës së përhershme e pa mbarim është i Ditur, i Plotfuqishëm, i 
Urtë…etj. Ai ka qenë i Përhershëm dhe i atillë është dhe do të jetë. Ai 
e krijoi këtë botë në bazë të një sistemi të studiuar dhe të përsosur.  

 Ata besojnë se, njeriu është shumë më i ngritur se shtazët dhe se 
vdekja nuk ka kuptimin e zhdukjes, por ajo është faza e përsosmërisë 
tek njeriu, ajo është dritarja shikuese përtej botës së madhe e të gjerë. 

Kurse “materialistët besojnë se bota ekzistuese është e kufizuar në 
ato që i shohim dhe i prekim. Ajo është e lindur nga një buqetë ligjesh 
natyrore, të verbër dhe të zbrazura nga qëllimi, planifikimi, mendimi 
dhe ndjenja. Njeriu është pjesë e natyrës dhe ekzistenca e tij zhduket 
me vdekjen. Trupi i tij shpërbëhet dhe pjesët e tij rikthehen përsëri në 
lëndë natyrale. Njeriu nuk është i qëndrueshëm dhe nuk gjendet dallim 
në mes tij dhe kafshëve!!!” P65F

66
P  

Sa i madh është stacioni ndarës në mes dy ideoologjive dhe sa i 
madh është dallimi tek secili produkt që del nga secila prej atyre dy 
ideologjive? Sa të ndryshme që janë këto dy vija për jetën shoqërore! 

Ideologjia e parë e edukon mbartësin e saj që të kapet pas së 
vërtetës, pas drejtësisë, të mirës, ndihmës së të tjerëve….etj, ndërsa 
ideologjia e dytë nuk i dhuron mbartësit të saj asgjë tjetër, por vetëm 
ato gjëra me përfitime materiale. 

Nga ky studim shohim se jeta e besimtarëve është e mbushur me 
mirëkuptim, vëllazëri, pastërti dhe bashkëpunim. Kurse jeta e 
materialistëve është e mbushur me shpirtin e oportunizmit, uzurpimit, 
grabitjes, vjedhjes, përfitimit djallëzor, gjakderdhjes…etj.  

Ky është shkaku kur shohim se Kur’ani e konsideron besimin në 
gajb si pikënisje për të hyrë në mejdanin e devotshmërisë. 

 Në librat e komentimeve gjenden kërkime rreth kuptimit të gajbit. 
A ka kuptimin e Vetes hyjnore, apo përfshin edhe Shpalljen, Ditën e 
Gjykimit, melekët dhe çdo gjë që ndodhet pas metafizikës?  

                                                
66  Marrë nga libri; Muhamedi dhe Kur’ani. 
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Ne mendojmë se ajeti ka për qëllim kuptimin e përgjithshëm, 
sepse besimi në gjërat e padukshme, siç e përmendëm, është stacioni 
ndarës në mes besimtarëve dhe jobesimtarëve. Nga ana tjetër shtojmë 
se në ajet nuk gjindet kushtëzim e as përkufizim i posaçëm.  

 
*                *               * 

 
 
2- Lidhja me All’llahun e Madhëruar 
 
Cilësi tjetër e të devotshme është se ata “falin namazin”. 
Përderisa namazi është simboli i lidhjes me All’llahun e 

Madhëruar, ai i bën besimtarët që të thellohen në botën e metafizikës 
dhe të jenë gjithmonë në lidhje me All’llahun e Madhëruar. Ata ulin 
kokat e tyre vetëm për All’llahun Fuqiplot dhe nuk i përulen askërkujt 
me përjashtim të Tij, i Cili është Sunduesi i tokës dhe i qiejve. Për këtë, 
në fjalorin e jetës së tyre nuk gjendet kuptim për adhurimin e 
statujave, apo t’i dorëzohen tiranëve të padrejtë. Një njeri i tillë e 
ndjen se është më i lartë se krijesat e tjera, sepse atij i është dhënë e 
drejta që të komunikojë me Sunduesin e botëve, All’llahun e 
Plotfuqishëm. 

Kjo lloj ndienje është faktori më i madh në edukimin e njeriut. 
S’ka dyshim se ai person që qëndron pesë herë në ditë para All’llahut 
të Madhëruar, i falet Atij, i kërkon çdo gjë për të cilën ka nevojë, 
atëherë çdo vepër e tij merr natyrë hyjnore. Një person i tillë nuk i 
përshkon ato rrugë tek të cilat gjendet zemërimi i All’llahut 
Fuqiplotë. P66F

67 
 

*                *               * 
 
 
3- Marrëdhëniet me njerëzit 
 

                                                
67 Për rëndësinë e namazit dhe për ndikimet e mëdha edukuese të tij, do të flasim në 
vëllimin e shtatë të këtij tefsijri, pikërisht në komentimin e ajetit 114 të sures “Hud”. 
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Të devotshmit, në shtesë të lidhjes së tyre të pandërprerë me 
Krijuesin, janë në marrëdhënie të përhershme edhe me krijesat. Këtë e 
dëshmon cilësia e tretë që e përmend Kur’ani, i cili thotë “… dhe 
japin nga ajo që u kemi dhënë Ne”. 

Po të vihet re me kujdes, shikojmë se Kur’ani nuk thotë se ata 
shpenzojnë prej pasurive të tyre por thotë “ata shpenzojnë prej asaj 
që Ne u kemi dhënë.” Me këtë thënie kufijtë e dhënies janë më të 
gjëra duke përfshirë dhëniet materiale dhe ato shpirtërore. 

Të devotshmit nuk japin vetëm gjëra materiale, por ata shpenzojnë 
të gjitha mundësitë e tyre për atë që ka nevojë, pa kërkuar prej tyre as 
më të voglin shpërblim. 

Këtu po përmendim një sqarim tjetër: shpenzimi është ligj i 
përgjithshëm në botën krijuese e veçanërisht në përbërjet e organeve 
të çdo gjallese. P.sh. Zemra e njeriut nuk punon vetëm për veten e saj, 
por ajo furnizon të gjitha qelizat e trupit, po ashtu truri, veshkat e të 
tjera organeve. Edhe për jetën shoqërore nuk ka kuptim nëse nuk 
shpenzohet. 

Marrdhëniet me njerëzit është produkt i marrëdhënies me 
All’llahun e Madhëruar, sepse njeriu që është në marrëdhënie me 
All’llahun ai beson se çdo mirësi që ka ato janë dhunti hyjnore që i ka 
vendosur tek ai për një periudhë kohe të caktuar. 

Për këtë atë nuk e shqetëson aspak shpenzimi, përkundrazi e 
gëzon dhe e bën të lumtur, sepse me anë të shpenzimit ai shpërndan 
pasuritë e All’llahut në mesin e robve të Tij dhe për atë ka mbetur 
rezultati i këtij veprimi dhe bereqetet materiale e shpirtërore.  

Me këtë lloj besimi pastron shpirtin e njeriut prej kopracisë dhe 
smirës duke e shndërruar jetën në një mejdan bashkëpunimi me anë të 
të cilit çdo person e ndjen se është përgjegjës që dhëniet e tij ta 
shpërndajë tek nevojtarët, njëlloj si dielli që rrezaton të gjitha krijesat 
dhe nuk pret prej tyre shpërblim. 

Këtu sqarohet se shpenzimi që përmendet në ajet, nuk është i 
kufizuar vetëm me zeqatet farze dhe ato mustehabe, por ai ka kuptim 
më të gjërë duke përfshirë çdo lloj ndihme pa kompensim. 

 
*                *               * 

4- Besimi në të Dërguarit 
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E veçanta e katërt e të devotshmëve është besimi i tyre për të 
gjithë të dërguarit, së bashku me shpalljet e tyre hyjnore “dhe për ata 
që besojnë në atë që të është shpallur ty dhe në atë që është 
shpallur përpara teje.” 

Kjo shprehje kur’anore tregon se të devotshmit besojnë në thirrjet 
e të dërguarve, sepse ata në përgjithësi janë udhërrëfyesit e njerëzisë 
për në rrugën e drejtë, e cila është e vetme. Çdo njëri prej atyre të 
dërguarve plotëson atë rrugë, të cilin e përshkaun të tjerët para tyre 
duke udhëhequr njerëzinë në drejtim të përsosurisë së vizatuar.  

Ata besojnë se fetë qiellore nuk janë mjet për përçarje dhe 
hipokrizi, përkundrazi, ato janë mjet i marrëdhënieve dhe janë 
shkaktare për forcimin e radhëve të mbarë njerëzisë. 

Ata persona që mbartin ide dhe kuptime të tilla përpiqen 
gjithmonë që të pastrojnë shpirtrat e tyre prej fanatizmit. Ata besojnë 
në të gjitha shpalljet e të dërguarve dhe i respektojnë thirrësit dhe 
udhërrëfyesit në rrugën e Teuhidit (Njëshmërisë). 

Besimi në shpalljet e mëparshme sigurisht që nuk është pengesë 
për zbatimin e shpalljes së vulës së profetësisë në mendime dhe në 
veprime, sepse kjo shpallje është hallka e fundit e serisë plotësuese për 
fetë dhe moszbatimi i saj do të thotë kundërshtim i rrugës së 
përsosurisë.  

 
*                *               * 

 
 
5- Besimi në Ditën e Gjykimit 
 
Sifati i fundi i kësaj serie cilësish, të cilat i pohon Kur’ani për të 

devotshmit është “që me bindje i besojnë Jetës Tjetër.” 
Ata janë të bindur se njeriu nuk është krijuar pa qëllim dhe se 

rruga e përsosurisë siç dëshmon edhe natyrshmëria krijuese e njeriut, 
nuk përfundon me vdekjen e tij. Nëse vdekja do të ishte fundi i rrugës 
së njeriut, atëherë jeta e tij do të ishte e pa vlerë. 
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Të devotshmit janë të bindur se drejtësia e All’llahut të Madhëruar 
është e pakufizuar dhe ajo është në pritje të të gjithëve dhe asnjë vepër 
e njerëzve në këtë jetë nuk do të mbetet pa u shpërblyer. 

Kjo lloj ngjyre e të menduarit dërgon në mbartësin e tij bindje dhe 
qetësi dhe e bën që t’i përballojë përgjegjësitë me gjithë vështirësitë e 
tyre me gjoks të hapur e të gjërë. Ai qëndron përballë ndodhive njësoj 
si fortifikatë e patundur dhe e kundërshton përuljen para të 
padrejtëve. Ky mendim e mbush njeriun me besim se çdo punë e tij 
qoftë e mirë apo e keqe, do të ketë shpërblim ose dënim dhe se ai pas 
vdekjes do të kalojë në një botë më të gjërë dhe të zbrazët nga të gjitha 
llojet dhe ngjyrat e padrejtësisë dhe atje do të gjejë kënëqësinë e 
rahmetit e të mirësive të All’’llahut Fuqiplot. 

Besimi në Ditën e Gjykimit do të thotë çarje e perdes së botës 
materiale dhe hyrje në botë më të lartë. Po ashtu ka kuptimin se kjo 
botë, në të cilën ne jetojmë, është arë mbjellëse dhe shkollë përgatitore 
për atë botë të lartë që na pret. Kjo jetë që ne jetojmë nuk është 
qëllimi përfundimtar, por është parapërgatitje për atë jetë të 
përhershme. 

Jeta jonë është e ngjashme me jetën në fazën embrionale, e cila 
nuk është qëllimi i krijimit të njeriut, por ajo është fazë plotësimi për 
një jetë tjetër. Nëse ajo foshnjë nuk do të lindë e saktë dhe e zbrazët 
prej mangësive, ajo nuk do të arrijë të jetojë e lumtur në jetën e 
vazhdueshme. 

Besimi në Ditën e Gjykimit luan një rol të thellë në edukimin e 
njeriut, për shkak se ai i jep atij guxim dhe personalitet. Nderi më i 
madh për njeriun në këtë jetë është fitimi i “diplomës” në rrugën e 
All’llahut të Madhëruar. Kjo diplomë është gjëja më e dashur për 
besimtarin, po ashtu ajo është fillimi i lumturisë së tij.  

Besimi në Ditën e Gjykimit e mbron njeriun në veprimin e 
mëkateve. Sa më tepër të forcohet besimi, aq më tepër pakësohen 
gjynahet. All’llahu i Madhëruar i thotë të dërguarit të Tij, Daudit 
“…dhe mos shko pas dëshirave dhe tekave, se ato të largojnë 
nga rruga e All’llahut! Me të vërtetë, për ata që largohen nga 
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rruga e All’llahut, ka dënim të ashpër, nga që e kanë harruar 
Ditën e Llogarisë.”P67F

68
P  

Harresa e Ditës së Gjykimit është shkak i tiranizmit, padrejtësisë 
dhe mëkatit dhe si pasojë do të jetë Dita e meritimit të dënimit të 
ashpër. 

Ajeti i fundit në këtë subjekt tregon për rezultatin që do të marrin 
besimtarët e cilësuar me pesë cilësitë përbërëse të devotshmërisë të 
lartpërmendura. Ajeti thotë: “Ata janë të udhëzuar nga Sunduesi i 
tyre dhe ata janë fitimtarët” 

Sunduesi i botëve u garanton atyre udhëzimin dhe fitimin dhe 
treguese për këtë është shprehja “nga Sunduesi i tyre”. 

Përdorimi i parafjalës “ala” që në gjuhën arabe ka kuptimin “mbi” 
është frymëzuese se udhëzimi hyjnor është i njëjtë me anijen në të 
cilën hipin të devotshmit me qëllim që t’i çojë në lumturi dhe shpëtim. 

Përdorimi i fjalës “huden” në trajtën e pashquar tregon për 
madhështinë e atij udhëzimi që All’llahu i ka përfshirë ata në të. 

 Tek shprehja “humul muflihune” “ata janë fituesit”, përfitohet 
veçanti siç thonë dijetarët e elokuencës! P68F

69
P  

 
*                *               * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

68  Sure “Sad”, ajeti 26. 
69  Autori i tefsirit “el Menar” insiston se përsëritja e fjalës “ulaike” në ajet tregon për të 

dy grupet. Grupi i parë janë të cilësuarit me besimin në të fshehtën, me faljen e namazit dhe 
me dhënie. Grupi i dytë janë ata që besojnë në shpaljet qiellore dhe që besojnë në Ahiretin. 
Ne nuk e pranojmë këtë komentim, sepse pesë cilësitë e përmendura janë të lidhura me 
njëra-tjetrën dhe nuk mund të ndahen. Të gjitha ato cilësojnë një grup të përbashkët. 
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Dy tema 
 

1- Vazhdimësia e rrugës së besimit dhe e punës 
 
Në ajetet e lartpërmendura foljet janë përdorur në kohën e 

tashme, e cila në të shumtën e rasteve tregon për vazhdimësinë, si: 
“ju’minuune bil gajbi”- “jukimuune salate”-  “junfikuune”- “ue 
bil ahireti hum juukinune”. Kjo do të thotë që të devotshëm dhe 
besimtarë të vërtetë janë ata të cilët e vazhdojnë pa ndërprerë dhe të 
palëkundur rrugën e jetës së tyre. 

Ata e fillojnë jetën e tyre me shpirtin e kërkimit të vërtetës gjë që i 
çon ata në përgjigjen e thirrjes së Kur’anit dhe Kur’ani u vendos atyre 
ato pesë cilësi të lartpërmendura. 

 
*                *               * 

 
 
2- Cila është e vërteta e devotshmërisë?  
 
Fjala devotshmëri në gjuhën arabe do të thotë “tekua” dhe vjen 

nga fjala “El Uikajetu” që ka kuptimin e ruajtjes dhe të mbrojtjes P69F

70
P. 

Me fjalë të tjera: ajo është aparat i brendshëm i cili e mbron njeriun 
prej tiranisë së epsheve. 

Ky ka qenë shkaku që prijësi i besimtarëve, Aliu (paqa dhe bekimi i 
All’llahut qoftë mbi të) e ka cilësuar tekvan fortifikatë e cila e mbron 
njeriun prej rreziqeve të rrëshqitjes. Ai thotë: “dijeni mirë o robt e 

                                                
70  Ragibi në librin e tij “Mufredatet thotë: Ruajtja dhe mbrojtja janë prej gjërave që të 

bëjnë keq dhe të dëmtojnë. Tekua ka kuptimin e vendosjes së vetës në mbrojtje nga ato që i 
frikësohet. Për këtë, nganjëherë frika quhet tekua, ndërsa frika është shkak i tekuas. Në 
Sheriat, tekua do të thotë: mbrojte e vetes nga gjynahet dhe mëkatet. Përsosuria e tekuas 
është mënjanimi i të dyshuarave. 
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All’llahut se devotshmëria ndaj All’llahut është shtëpi e fortë e 
sigurisë…” P70F

71 
Po ashtu, ai ka thënë: “Devotshmëria është si kuajt e ushtruar 

mbi të cilët kanë hipur kalorësit me frerë në dorë e i çojnë në 
Xhennet.”P71F

72 
Abdullah ibn Mu’tez e ngjason devotshmërinë me gjendjen e atij 

njeriu që ecën në rrugën me gjemba dhe përpiqet që këmbët e tij t’i 
vendosë larg tyre me qëllim që të mos e shpojnë gjembat:  

Largohu nga gjynahet të vogla qofshin apo të mëdha, se kjo është devotshmëri 
Prodho mbulesë mbi tokën me gjemba dhe për ato që shihen 
Mos e përbuz të voglën, sepse mali përbëhet nga guricka P72F

73 
Kjo ngjashmëri nuk ka kuptimin e mënjanimit nga shoqëria, por 

ka kuptimin e hyrjes në shoqëri me përkujdesje që të mos njëllosesh 
me pislliqet e saj, nëse ajo shoqëri është e njëllosur. 

Devotshmëria dhe përqëndrimi shpirtëror janë shenjat më të qarta 
të besimit në All’llahun, në Ditën e Gjykimit. Ajo është baza e 
krenarisë dhe e përsosurisë së njeriut po ashtu ajo është themeli i 
personalitetit të njeriut në Islam. All’llahu në Kur’an thotë “Vërtet, 
më fisniku ndër ju tek All’llahu është më i devotshmi i juaj”P73F

74
P. 

Pra, ky është një parim Islam i vërtetë dhe i përhershëm.  
Imam Aliu (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Vërtet, devotshmëria 

është çelësi i udhëzimit, thesari i botës Tjetër, lirim nga robëria 
për çdokënd dhe shpëtim nga çdo shkatërrim.”P74F

75
P  

Duhet thënë se “tekvaja”, devotshmëria, ka degë të ndryshme. 
Prej tyre janë; devotshmëria financiare dhe ekonomike, devotshmëria 
shoqërore, devotshmëria politike, etj. 

 
*                *               * 

 

                                                
71  Nehxhul Belaga; fjalimi 157. 
72  Nehxhul Belaga, fjalimi 16. 
73  Tefsijri i Ebu Fettuh err Rrazij; vëll. 1, f. 62. 
74  Sure “Huxhurat”, ajeti 14. 
75  Nehxhul Belaga, fjalimi 230. 
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Ajetet 6 dhe 7  
  

                           

                              

       

 

 “Nuk ka dyshim se për ata që mohojnë, njësoj është, i 
paralajmërove apo nuk i paralajmërove - ata nuk besojnë. 
All’llahu i ka vulosur zemrat e tyre, ndërsa në veshët dhe 
sytë e tyre kanë mbulesë; ata i pret një dënim i madh.” 

 
 

Komentimi 
 

Grupi i dytë i njerëzve: jobesimtarët dhe kokëfortët 
 

Ky grup qëndron në ekstremin tjetër përballë besimtarëve. Këto 
dy ajete shfaqin në mënyrë të përmbledhur cilësitë e tyre. 

Ajeti i parë thotë se tërheqja e vëmendjes nuk u sjell atyre asnjë 
dobi sepse ata janë të brumosur në mosbesimin e tyre: “Nuk ka 
dyshim se për ata që mohojnë, njësoj është, i paralajmërove apo 
nuk i paralajmërove - ata nuk besojnë.”. Ata janë e kundërta e 
grupit të parë, të cilët janë të gatshëm në pranimin e të vërtetës që në 
fillim të prezantimit të saj. Grupi i jobesimtarëve dhe i kokëfortëve 
janë të zhytur në errësirë dhe kundërshtojnë ndjekjen e të vërtetës 
edhe pse atyre u sqarohet ajo. Ky është shkaku që Kur’ani nuk sillte 
ndonjë ndikim tek ata. Po kështu as premtimi dhe as kërcënimi nuk 
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ndikojë, sepse tek ata nuk gjindet vetëdija e domosdoshme për 
pranimin e të vërtetës dhe e ndjekjes së saj. 

Ajeti i dytë tregon shkakun e kundërshtimit dhe të fanatizmit të 
tyre kur thotë: “All’llahu i ka vulosur zemrat e tyre, ndërsa në 
veshët dhe sytë e tyre kanë mbulesë” për këtë “ata i pret një 
dënim i madh.”  

Të gjitha aparatet e pranimit të të vërtetave tek ata persona nuk 
funksionojnë. Syri me anë të së cilës të devotshmit shikojnë 
argumentet e All’llahut, veshët me anë të të cilëve dëgjojnë thirrjen e 
së vërtetës dhe zemra me anë të së cilës kuptojnë të vërtetën, të gjitha 
këto nuk funksionojnë tek jobesimtarë. Ata kanë sy, veshë dhe zemër, 
por nuk kanë fuqinë e shikimit, të dëgjimit dhe të kuptimit, sepse 
zhytja e tyre në devijim, kokëforcia dhe kundërshtimi, të gjitha këto 
elementë përbëjnë mbulesën e cila i mbulon këto aparate të njohjes. 

Natyrisht që njeriu është i aftë për udhëzim, edhe nëse nuk arrin 
në këtë fazë të lartëpërmendur. Por, nëse ai arrin në atë fazë tek e cila 
humbet ndjenjën e njohjes, sado që të jetë humbja, është e natyrshme 
se atë e pret dënimi i rëndë. 

 
*                *               * 

 
 
 

Kërkime 
 
1- Zhveshja e fuqisë së njohjes dhe çështja e detyrimit 
 
Pyetja e parë që shtrohet në këtë kërkim është ajo rreth çështjes së 

detyrimit (el-xhebr), e cila mund të lindë rreth thënies së All’llahut të 
Madhëruar kur thotë: “All’llahu i ka vulosur zemrat e tyre, ndërsa 
në veshët dhe sytë e tyre kanë mbulesë”.  

Nga ky ajet kuptohet se ata janë të vendosur në qëndrimin e tyre 
në mosbesim pa pasur asnjë lloj zgjedhje që të dalin nga kjo gjendje e 
tyre. A nuk është ky detyrim? Nëse do të ishte detyrim atëhere përse 
gjindet dënim? 
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Kur’ani Famëlartë u përgjigjet këtyre pyetjeve duke thënë se: kjo 
vulosje dhe kjo mbulesë janë si rezultat i këmbëguljes, kokëfortësiisë 
dhe kundërshtimit të tyre ndaj të vërtetës si dhe vazhdimësia e tyre në 
padrejtësi, mosbesim dhe tiranizëm. All’llahu i Madhëruar thotë: “Por 
All’llahu i vulosi ato përshkak të mosbesimit të tyre”P75F

76
P.  

Dhe: “Po kështu All’llahu e vulos zemrën e çdo arroganti, 
zullumqari e mendjemadhi”. P76F

77
P  

Dhe: “A e ke parë atë që mori për zot të tij dëshirën e vet dhe 
All’llahu e humbi, i`a ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e tij 
dhe i ka vendosur perde mbi sytë e tij…”P77F

78
P.  

Të gjitha këto ajete dëshmojnë se shkaku i zhveshjes së fuqisë së 
dallimit dhe mosfunksionimi i aparateve të të kuptuarit e kanë 
zanafillën tek mosbesimi, mendjemadhësia, nënshtrimi para dëshirave, 
kokëfortësia dhe mosbindja ndaj të vërtetës. Kjo gjëndje që e godet 
njeriun, në të vërtetë është reagim për veprat e tij. 

Një prej të dukshmeve të natyrshme të njeriut është se, nëse ai i 
drejtohet devjimit dhe kënaqet me atë, në fazën e parë arrin në një 
gjendje dhe më vonë kjo gjendje shndërohet në zakon dhe më vonë ky 
zakon bëhet një zotësi ose një pjesë e natyrës së tij dhe arrin deri në 
atë masë sa që ai nuk mund të heqë dorë kurrë prej saj. Por ky njeri e 
zgjodhi rrugën e devijimit me bindje dhe vetëdije të plotë për këtë ai 
është përgjegjës për përfundimin e punëve të tij pa pasur asnjë lidhje 
me çështjen e detyrimit. Ai person është i njëjtë me atë njeri i cili 
verbon sytë e tij dhe i shurdhon të dëgjuarit e tij me qëllim që të mos 
shikojë e të mos dëgjojë. 

E kundërta ndodh me atë person i cili ndjek rrugën e drejtë, 
rrugën e pastër, rrugën e devotshmërisë e të besimit, sepse dora e 
All’llahut është e shtrirë për atë me qëllim që të forcojë organet 
dalluese dhe intuitën e tij. Këtë të vërtetë e sqaron ajeti kur’anor që 
thotë: “O ju që keni besuar nëse i frikësoheni All’llahut, Ai do të 
caktojë për ju udhëzim…”. P78F

79
P  

                                                
76  Sure “Nisa”, ajeti 155. 
77  Sure “Gafir”, ajeti 35. 
78  Sure “Xhathije”, ajeti 23.  
79  Sure “Enfal”, ajeti 29. 
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Në jetën tonë të përditëshme gjenden shembuj të shumtë për ata 
persona të cilët veprojnë vepra të ndaluara (haram). Në fillim ata 
lëndohen nga ky veprim dhe e pranojnë se kanë gabuar, por 
dalngadalë ata kënaqen me atë vepër dhe nuk e kanë më atë ndjenjë 
ndaj gabimit. Gjendja e atyre arrin deri në atë masë sa që ata gjejnë një 
kënaqësi të thellë në devijim dhe nganjëherë këtij devijimi i vendosin 
emërtimin “detyrë njerëzore!” ose “detyrë fetare!!”. 

Në historinë islame janë dukur kriminelë dhe gjakderdhës të cilët 
kënaqeshin me krimet që i bënin myslimanëve siç është “Haxhaxh ibn 
Jusuf Eth-Thekafij”, i cili i shfajsonte veprat e tij kriminale me 
justifikime fetare duke thënë se: “All’llahu na ka vendosur mbretër për ata 
njerëz mëkatarë dhe për këtë ata e meritojnë vrasjen!!” 

Po kështu thuhet edhe për një mëkëmbës të Magulit, i cili mbajti 
një fjalim në një prej qyteteve të Iranit duke thënë: “A nuk e besoni se 
dënimi i All’llahut bie mbi mëkatarët? Prandaj, ne jemi dënimi i All’llahut për 
ju dhe ju nuk duhet të kundërshtoni”.  

 
*                *               * 

 
2- Përse të dërguarit janë këmbëngulës për udhëzimin e 

njerëzve përderisa ata nuk e duan udhëzimin? 
 
Kjo është një tjetër pyetje që lind në ajetet e lartëpërmendura. 

Përgjigja e tyre sqarohet nëse e njohim se dënimi i All’llahut është i 
lidhur me veprat e njeriut dhe me jetën e tij reale dhe jo vetëm me atë 
devijim që e fsheh në zemrën e tij. Nga këtu ishte e domosdoshme që 
thirrja t’u drejtohej edhe atyre që nuk udhëzoheshin dhe pas kësaj 
personi e meriton dënimin në bazë të qëndrimeve të tij ndaj thirrjes, 
ose të themi ndryshe, duhet patjetër plotësimi i argumenteve para 
dënimit. 

Me fjalë përmbledhëse themi se: “shpërblimi dhe dënimi padyshim e 
kanë zanafillën pas veprimit të punës e jo në përmbajtjen mendore dhe shpirtërore 
të personit”. 

Në shtesë të asaj që thamë më lart përmendim se të dërguarit janë 
dërguar për të gjithë njerëzit dhe ata të cilët “u janë vulosur zemrat e 
tyre” janë të pakët në mesin e shoqërisë dhe se shumica janë 
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mendjelehtë, të cilët pranojnë udhëzimin, që bazohet në një program 
të rregullt edukativ. 

 
*                *               * 

 
 
3- Vulosja mbi zemra 
 
Në ajetin e përmendur dhe në ajete të tjera, procesin e zhveshjes 

së personifikimit e të perceptimit në praktikë të njerëzve, Kur’ani e 
konsideron “vulosje” dhe herë tjetër “tab’un” dhe me “rane”.  

Në gjuhësi fraza “khateme el inae”, do të thotë e mbylli enën me 
baltë, apo me diçka tjetër. Origjinaliteti i saj është nga vënia e vulave 
mbi libra e mbi dyer, që të mos i hapin. Sot përdoret për siguri në 
vulosjen e dokumenteve të pronësisë e të sekreteve. 

Ka dëshmi historike që tregojnë se mbretërit dhe qeveritarët i 
vulosnin qeset e arit me vulat e tyre të veçanta që të bindeshin për 
paprekshmërinë e qeseve dhe ua dërgonin dhurata aleatëve të tyre. Në 
këtë kohë kjo është mënyrë veprimi e përhapur në dërgesat postare.  

Kur’ani e ka përdorur fjalën “khateme” në këtë ajet që të shprehë 
gjendjen e personave të pabindur, mbi zemrat e të cilëve janë 
grumbulluar një sasi e madhe gjynahesh dhe mëkatesh, saqë e 
pengojnë të vërtetën të depërtojë në të dhe e kanë mbyllur si vula, nga 
e cila nuk gjen rrugë për hapjen e saj. 

Fjala “tab’un”, gjithashtu ka kuptimin e vulosjes. 
Ndërsa, fjala “rane” vjen nga fjala “renijn” që ka kuptimin e 

ndryshkut që ndodhet mbi diçka të dukur. Këtë fjalë Kur’ani e ka 
përdorur në suren “Mutaffifjin”, ajeti 14, kur flet për zemrat e të 
mbyturve në baltën e shkatërrimit e të poshtërsisë: “Nuk është 
ashtu! Por veprat e tyre ua kanë mbuluar zemrat.” 

Njeriu duhet që të jetë i kujdesshëm ndaj veprimit të gjynahut dhe 
të shpejtojë në larjen e tij me ujin e pendimit dhe me bërjen e punëve 
të mira, me qëllim që ky gjynah të mos shndërrohet në cilësi konstante 
vulosëse për zemrën. 

Trasmetohet se imam Bakiri (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Zemra e 
çdo robi besimtar është e bardhë. Nëse bën ndonjë gjynah, mbi këtë 
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bardhësi hyn një pikë e zezë. Nëse pendohet, ajo pika e zezë 
zhduket dhe nëse vazhdon të bëjë gjynahe, shtohet e zeza derisa e 
mbulon të gjithë të bardhën. Nëse nxihet e tërë e bardha, ky peson 
kurrë nuk do të shohë të mira. Kjo është edhe thënia e All’llahut të 
Madhëruar: “Nuk është ashtu! Por veprat e tyre (të këqija) ua 
kanë mbuluar zemrat.”P79F

80
P  

 
*                *               * 

 
 
4- Kuptimi i fjalës “zemër” kur përdoret në Kur’an 
 
Në Kur’an, perceptimi i të vërtetave është lidhur me zemrën, 

ndërkohë që dihet se zemra nuk është qendra e perceptimit, por ajo 
është një pompë që shërben për shpërndajen e gjakut nëpër trup. 
Prandaj lind pyetja: Përse vallë fjala zemër përdoret me kuptime të 
tilla? 

Përgjigja: Në Kur’an zemra ka disa kuptime. Nga ato përmendim: 
a- Kuptimin i logjikës dhe i perceptimit, siç thuhet në ajetin 37 të 

sures “Kaf”: “Vërtet, këtu ka këshillë për këdo që ka zemër…”, 
pra që ka logjikë. 

b- Kuptimin e shpirtit dhe të vetës, siç thuhet në ajetin 10 të sures 
“Ahzab”: “…kështu që sytë tuaj u errësuan, zemrat ju erdhën në 
fyt…” 

c- Kuptimin e qendrës së ndjenjave, siç thuhet në ajetin 12 të sures 
“Enfal”: “…Unë do të shtie frikë në zemrat e mohuesve…” dhe 
në ajetin 159 të sures “Ali Imran”: “Në sajë të mëshirës së 
All’llahut, u solle butësisht me ta. Sikur të ishe i ashpër dhe i 
vrazhdë, ata do të largoheshin prej teje…” 

Për sqarime të mëtejshme themi:  
Në brendësinë e njeriut gjenden dy qendra të fuqishme:  
1- Qendra e të perceptuarit, e cila përbëhet nga mendja dhe 

aparati nervor. Për këtë, ne ndiejmë se i presim çështjet mendore me 

                                                
80  Usulul Kafij; vëll. 2, kapitulli i gjynaheve, hadithi 20, f. 209. 
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mendjen, në të cilën realizohet analizimi dhe sqarimi i tyre. (Megjthëse 
në realitet, mendja dhe aparati nervor janë mjete të shpirtit.) 

2- Qendra e ndjeshmërive, është zemra, e cila ndodhet në anë e 
majtë të kraharorit. Çështjet e ndjeshmërisë janë të parat që ndikojnë 
në këtë qendër nga e cila dalin shkëndijat e para. Kur përballemi me 
ndonjë fatkeqësi, ne e ndiejmë rëndesën e saj në zemër dhe kur na 
mbulon gëzimi, ne ndiejmë lumturinë dhe çlodhjen në këtë qendër. 
(Mendohu thellë.)  

Është e vërtetë se qendra themelore për perceptim dhe ndjeshmëri 
është shpirti i njeriut, por fenomenet dhe reagimet trupore janë të 
ndryshme. Reagimet e të kuptuarit fillimisht duken te aparati mendor, 
ndërsa reagimet e ndjeshmërive, si dashuria, frika, qetësia, gëzimi, 
zemërimi, shfaqen rregullisht te zemra, nëpërmjet së cilës njeriu i 
ndjen këto fenomene. 

Nga sa u tha më lart kuptojmë shkakun e lidhjes së çështjeve 
ndjesore me zemrën siç e përmend Kur’ani dhe shkakun e lidhjes së 
çështjeve mendore me zemrën (pra me logjikën dhe mendjen.) 

Në shtesë të asaj që u përmend shtojmë se organi i zemrës luan rol 
të rëndësishëm në jetën e njeriut dhe në qëndrueshmërinë e tij. 
Ndalimi i saj për një çast çon në vdekjen e tij. Çfarë e pengon lidhjen e 
aktiviteteve mendore dhe atyre të ndjeshmërisë me zemrën?! 

 
*                *               * 

 
 
5- Përse togfjalëshat “zemrat e tyre”, dhe “sytë e tyre” 

përmendën në numrin shumës dhe “dëgjimi i tyre” në numrin 
njëjës? 

 
Në Kur’an shpeshherë fjala zemër dhe fjala sy përmenden në 

numrin shumës; zemrat dhe sytë, ndërsa dëgjimi përmendet në numrin 
njëjës. Cili është sekreti i këtij përdorimi? 

Para se të themi përgjigjen duhet të përmendim se fjala dëgjim dhe 
shikim, gjithashtu janë përdorur në Kur’an edhe në numrin njëjës, siç 
thuhet në ajetin 23 të sures “Xhathije”: “…duke ia vulosur dëgjimin 
dhe zemrën e duke i vënë perde mbi shikimin e tij?! 
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Shej Tusij, autori i komentimit “El Bejan”, përmend thënien e një 
gjuhëtari të njohur se shkaku i përdorimit të fjalës “dëgjim” në numrin 
njëjës është për dy gjëra:  

E para: Fjala “es sem’u”, në shqip dëgjimi, mund të përdoret e tillë 
dhe konsiderohet emër në numrin shumës. 

E dyta: Fjala “es sem’u”, dëgjim ka kuptimin e “masdarit” 
zanafillës, dhe fjala “masdar” tregon edhe për shumicë edhe për 
pakicë, prandaj nuk është e nevojshme përdorimi i saj në shumës.   

Në shtesë të asaj që u përmend mund të shtojmë një analogji 
preferenciale dhe shkencore, se të perceptuarit me zemër dhe të parit 
me sy e pasurojnë shumë të dëgjuarit. Për këtë, fjala zemrat dhe të 
shikuarit janë përdorur në numrin shumës. Fizika moderne na thotë 
ne se valët e zërit të dëgjuar janë të kufizuara dhe nuk i kalojnë 
dhjetëra mijë valë. Ndërsa valët e dritës e të ngjyrave të dukshme 
arrijnë në miliona. (Mendohu thellë) 

 
*                *               * 
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Ajetet 8-16  
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Ka disa njerëz që thonë: “Besojmë në All’llahun dhe në 
Ditën e Gjykimit!”, por në të vërtetë ata nuk janë besimtarë.”  

“Ata përpiqen të mashtrojnë All’llahun dhe besimtarët, por 
në të vërtetë mashtrojnë vetëm vetveten, megjithëse nuk e 
ndjejnë.” 

“Në zemrat e tyre ka një sëmundje, të cilën All’llahu ua 
shton. Ata i pret një dënim i dhembshëm, për shkak të 
gënjeshtrës së tyre.” 

“Kur u thuhet: “Mos bëni çrregullime në tokë!” - ata thonë: 
“Ne bëjmë vetëm përmirësime në tokë!” 

“Por jo! Në të vërtetë, pikërisht ata janë shkaktarët e 
çrregullimeve, ndonëse nuk e ndiejnë.” 

“Kur atyre u thuhet: “Besoni edhe ju, ashtu siç kanë besuar 
njerëzit e tjerë!” - ata thonë: “Vallë, a të besojmë edhe ne ashtu 
siç besojnë mendjelehtët?!” Por jo! Në të vërtetë, pikërisht ata 
janë mendjelehtët, por nuk e dinë këtë.” 

“Kur takohen me besimtarët, ata thonë “Besojmë”, – por, 
kur mbesin vetëm me djajtë e tyre, thonë: “Në të vërtetë, ne jemi 
me ju; ne vetëm po talleshim”. 

“All’llahu do të tallet me ata dhe do t’i lërë një kohë të gjatë 
që të bredhin verbërisht në mendjemadhësinë e tyre.” 

“Pikërisht këta janë ata që kanë këmbyer udhëzimin me 
humbjen, kështu që tregtia nuk u solli atyre kurrfarë dobie dhe 
as nuk ishin të udhëzuar në rrugën e drejtë.” 

 
 
 

Komentimi 
 
Grupi i dytë: Dyfytyrëshit (hipokritët) 
 
Ajetet e lartpërmendura, në mënyrë përmbledhëse, sqarojnë 

karakteristikat shpirtërore të dyfytyrëshve dhe punët e tyre. 
Në fillim të përhapjes së Shpalljes, Islami u përball me një grup të 

cilët nuk mbartnin çiltërsinë e duhur të besimit dhe as fuqinë e duhur 
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për kundërshtim. Ky grup i lëkundur dhe i goditur me përzierje 
karakteri, arritën të depërtonin në thellësi të myslimanëve dhe u bënë 
një rrezik I madh për Islamin dhe për myslimanët. Ishte i vështirë 
dallimi i tyre, sepse ata në pamje të jashtme shfaqeshin si myslimanë. 
Mirëpo Kur’ani i sqaron me hollësi tiparet e tyre duke u dhënë 
myslimanëve të çdo kohe dhe të çdo vendi etalonin e përhershëm për 
njohjen e këtij grupi. 

Ajetet në fjalë, në fillim sqaruan vijën e përgjithshme të 
dyfytyrësisë dhe të dyfytyrakëve ku thonë: “Ka disa njerëz që thonë: 
“Besojmë në All’llahun dhe në Ditën e Gjykimit!”, por në të 
vërtetë ata nuk janë besimtarë.” Ata njerëz i konsiderojnë punët e tyre 
zigzage si një lloj zgjuarsie dhe mashtrimi: “Ata përpiqen të 
mashtrojnë All’llahun dhe besimtarët…”, mirëpo ata nuk e ndiejnë 
se me këto punë ata i bëjnë keq vetëm vetvetes së tyre duke shpenzuar 
tërë fuqitë e tyre në devijim. Me këtë ata nuk vjelin tjetër gjë, por veçse 
humbjen dhe dënimin e All’llahut të Madhëruar: “…por në të vërtetë 
mashtrojnë vetëm vetveten, megjithëse nuk e ndiejnë.”  

Në ajetin e mëposhtëm Kur’ani sqaron se në realitet dyfytyrësia 
është një lloj sëmundjeje. Njeriu i shëndetshëm ka vetëm një pamje, në 
të cilën gjendet një lidhje e vetme mes shprtit dhe trupit, sepse e 
jashtmja dhe e brendshmja, shpirti dhe trupi plotësojnë njëra-tjetrën. 
Nëse njeriu do të jetë besimtarë, besimi i tij do të duket në të gjithë 
ekzistencën e tij. Ndërsa, kur njeriu është i devijuar, atëhere e jashtmja 
dhe e brendshmja e tij e tregojnë devijimin e atij njeriu. Mospërputhja 
e anës  trupore me atë shpirtërore është një sëmundje tjetër dhe shkak 
i shtuar. Ai është një lloj depresioni në personalitet. Ajeti thotë: “Në 
zemrat e tyre ka një sëmundje…”.  

Përderisa ligji i All’llahut në univers është që të lehtësojë rrugët e 
çdo rrugëtari dhe të sigurojë metodat e përparimit për cilindo që 
përpiqet në këtë rrugë, ose me fjalë të tjera: dedikimi i  punëve dhe i 
mendimeve të njeriut për një vijë të caktuar, e shtyn atë në zhytje dhe në konstatim 
vetëm të asaj vije. Kur’ani shton: “…të cilën All’llahu ua shton…” 
Meqenëse gënjeshtra është kapitali i dyfytyrakëve, me anë të saj ata 
shfajsojnë punët e mbrapshta që bëjnë në jetën e tyre. Për këtë në 
fund të ajetit Kur’ani thotë: “Ata i pret një dënim i dhembshëm, 
për shkak të gënjeshtrës së tyre.” 
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Pastaj ajetet paraqesin karakteristikat e dyfytyrakëve. Në fillim 
përmendin se ata hiqen si rregullues, ndërkohë që ata ecin në rrugën e 
shkatërrimit: “Kur u thuhet: “Mos bëni çrregullime në tokë!” - ata 
thonë: “Ne bëjmë vetëm përmirësime në tokë!”  

Më parë thamë se nëse njeriu do të vazhdojë rrugën e mëkatit e të 
devijimit, ai e humbet fuqinë e dallimit dhe mëkati e gjynahu arrijnë të 
bëhen pjesë e natyrës së tij. Po ashtu edhe dyfytyrakët, duke qenë 
këmbëngulës në devijimin e tyre, vija e dyfytyrësisë bëhet natyrë e tyre 
dhe iu duket se ato punë që veprojnë janë të mira duke u bërë natyrë e 
dytë për ata. 

Shenja tjetër e tyre është të quajturit e vetes së tyre se janë më 
logjikues e rregullues dhe se besimtarët janë të paaftë dhe mendjelehtë: 
“Kur atyre u thuhet: “Besoni edhe ju ashtu, siç kanë besuar 
njerëzit e tjerë!” - ata thonë: “Vallë, a të besojmë edhe ne ashtu 
siç besojnë mendjelehtët?!” Në këtë mënyrë shndërrohen etalonet 
te ata dyfytyrakë, sepse dëgjimin e së vërtetës dhe ndjekjen e thirjes së 
All’llahut e quajnë mendjelehtësi. Ndërsa djallëzinë dhe mëdyshjet e 
tyre i quajnë logjikë dhe dije!! Mirëpo e vërteta është ndryshe nga ajo 
që ata mendojnë, sepse ajeti thotë: “Por jo! Në të vërtetë, pikërisht 
ata janë mendjelehtët, por nuk e dinë këtë.” 

A nuk është mendjelehtësi që njeriu të qëndrojë i ngjyrosur me 
ngjyra të ndryshme dhe të mos caktojë një vijë për jetën e tij?! A është 
nuk prej mendjelehtësisë që njeriu ta humbasë vetveten e tij dhe të 
drejtohet kah dyfytyrësia dhe kah lëkundshmëria e personalitetit të tij, 
duke harxhuar të gjitha fuqitë që zotëron me besimin se janë të drejta 
në rrugën e mëdyshjes, e të kurtheve dhe të shkatërrimit!!  

Shenja e tretë e tyre është të ngjyrosurit e tyre me ngjyra të 
caktuara, sipas interesit të tyre vetjak. Ata janë mashtruesa, sepse si për 
besimtarët, ashtu edhe për armiqtë e tyre të djallëzuar, shfaqin 
dashurinë e tyre: “Kur takohen me besimtarët, ata thonë 
“Besojmë” – por, kur mbesin vetëm me djajtë e tyre, thonë: “Në 
të vërtetë, ne jemi me ju; ne vetëm po talleshim”. 

Dëshmojnë në prani të djajëve se janë me ta, kurse shfaqja e 
dashurisë në prani të besimtarëve është tallja e tyre me ta. Mirëpo, 
Kur’ani me ton të fortë e ndarës u përgjigjet atyre duke u thënë: 
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“All’llahu do të tallet me ata dhe do t’i lërë një kohë të gjatë që 
të bredhin verbërisht në mendjemadhësinë e tyre.” 

Ajeti i fundit sqaron përfundimin në skëterrë të atyre dyfytyrakëve 
dhe humbjen e tyre për jetën e devijuar: “Pikërisht këta janë ata që 
kanë këmbyer udhëzimin me humbjen, kështu që tregtia nuk u 
solli atyre kurrfarë dobie dhe as nuk ishin të udhëzuar në rrugën 
e drejtë.” 

  
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 
Shfaqja e dyfytyrësisë dhe shkaqet e saj 
 
Kur shpërthen ndonjë revolucion në një zonë të caktuar, patjetër 

që interesat e grupit të padrejtë, grabitës dhe shtypës përballen me 
rrezikun, veçanërisht kur ky revolucion është i njëjtë me atë të Islamit, 
i cili është i bazuar në drejtësinë dhe në të vërtetën. Grupi i 
lartpërmendur përpiqet që ta rrethojë revolucionin në fillim me tallje e 
përqeshje, pastaj duke përfituar nga forcat e armatosura, nga presionet 
ekonomike dhe nga fshehja e të vërtetave ndaj masës. 

Kur duken në horizonte shenjat e triumfit të revolucionit, një grup 
nga  kundërshtarët e ndryshojnë qëndrimin e tyre. Në dukje 
dorëzohen dhe në realitet bëhen grupi i fshehtë kundërshtues. Këta 
quhen “dyfytyrakë”, përshkak se përmbajnë dy karaktere të ndryshëm.  

Fjala “munafik”, dyfytyrak vjen nga fjala “nefek”, tunel që është 
rrugë e gërmuar nën tokë dhe përdoret për mbrojtje dhe ikje. (Mirëpo, 
sot përdoret edhe si rrugë për makina, ku shohim autostrada të 
ndryshme e të gjata që përmbajnë edhe tunele.) Ky grup është më i 
rrezikshmi, sepse qëndrimet e tyre janë të paqarta dhe se bashkësia 
revolucionare nuk është në gjendje t’i njohë e t’i shporrë ata nga 
radhët e saj.  

Për këtë ata përzihen me reshtat e të sinqertëve e të punëmirëve 
dhe në disa raste marrin në dorë postet më delikate në shoqëri.  
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Revolucioni Islam në fillimet e tij u përball me këtë lloj grupi. Pas 
emigrimit të bekuar, në Medinen e ndritur, u vendos themeli i parë i 
shtetit Islam. Pas triumfit të myslimanëve në betejën e Bedrit, shtetit 
të porsalindur iu shtuan më shumë fuqitë. Këto triumfe shfaqën rrezik 
për interesat e të mëdhenjëve medinas, sidomos jahuditë, sepse 
jahuditë zotëronin pozitë të lartë ekonomike dhe kulturore në Medine. 
Vetë ata, para ardhjes së Profetit, përgëzonin për ardhjen e Profetit të 
premtuar.  

Në Medine gjindeshin persona kandidatë për udhëheqje dhe 
drejtim, por emigrimi ia hoqi shpresat atyre që dëmtoheshin nga 
Shpallja dhe që po shikonin njerëzit që përqafonin Islamin nën 
udhëheqjen e Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qoftë mbi 
të dhe mbi familjen e tij!), derisa Shpallja përfishiu të afërmit dhe farefisin 
e tyre. 

Me kalimin e kohës së fesë së re, ata nuk shfaqën asnjë grimcë 
dorëzimi, apo dukjeje si mysliman, për të mënjanuar rreziqet 
ekonomike e shoqërore dhe nga frika e shtypjes. Dihet se fuqia e 
arabëve përfaqësohet në fiset e tyre dhe fiset hynë në fenë e re, por ai 
grup filloi të planifikojë në fshehtësi për ta zhdukur Islamin. 

Me një fjalë, konkludojmë se; fenomeni i “dyfytyrësisë” në 
shoqëri, vjen si pasojë e dy faktorëve:  

I pari, triumfi i revolucionit dhe sundimi i thirrjes revolucionare 
mbi shoqërinë; 

I dyti, mposhtja e kundërshtarëve nga ana psiqike, humbja e 
guximit në to për t’u përballur me fenë e re dhe detyrimi i tyre në 
dorëzim të jashtëm para thirrjes. 

 
*                *               * 

 
 
 
2- Domosdoshmëria e njohjes së dyfytyrakëve në çdo shoqëri 
 
Pa dyshim që fenomeni i dyfytyrësisë nuk është i posaçëm vetëm 

me fillimin e Islamit, por ai është fenomen i përgjithshëm, që shfaqet 
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në forma të ndryshme te shoqëritë. Prandaj, duhet që shoqëritë 
myslimane të njihen me cilësitë e tyre, siç përmenden në Kur’an, me 
qëllim që t’i prishin intrigat e tyre dhe të ballafaqohen me ta. Në ajetet 
e mëparshme, në suren “Munafikun” dhe në tekstet islame përmenden 
cilësitë e ndryshme të dyfytyrakëve: 

a- Zhurma e madhe dhe fjalët boshe. Me fjalë përmbledhëse fjalët 
e shumta dhe puna e paktë e dobishme e me vlerë. 

b- Të ngjyrosurit dhe të luhaturit. Kur janë me besimtarët, thonë: 
“kemi besuar” dhe kur janë me kundërshtarët, thonë: “ne jemi ju”. 

c- Mënjanimi nga bashkësia dhe formimi i grupeve të fshehta, 
sipas planeve djallëzore. 

d- Tradhëtia, mashtrimi, gënjeshtra, pabesia, shkelja e 
premtimeve. 

e- Mendjemadhësia ndaj njerëzve dhe përçmimi i tyre duke i 
konsideruar të thjeshtë e mendjlehtë. Në shtesë të tyre edhe karakteret 
e ndryshme.  

Si do që të jetë, përzierja në personalitet dhe mospërputhja e të 
jashtmes me të brendshmen ndodhen te dyfytyrakët. Dyfytyrësia 
(hipokrizia) prodhon fenomene të shumta e dëshmuese për punët, për 
thëniet dhe për sjelljet e tyre, qofshin individuale, apo shoqërore. 

Sa e mrekullueshme është thënia e Kur’anit për ata njerëz: “Në 
zemrat e tyre ka një sëmundje…”. E nuk ka sëmundje më të keqe 
sesa mospërputhja e të jashtmes me të brendshmen dhe sesa 
mendjemadhësia ndaj njerëzve?!! 

Kjo sëmundje është si sëmundjet e tjera të padukshme që godasin 
zemrën por që nuk mund të qëndrojnë të padukshme, sepse shenjat e 
tyre shfaqen në të gjitha organet e njeriut.  

Në vëllimet e tjera të këtij komentimi, veçanërisht në vëllimin e 
tretë, në komentimin e ajeteve 141-143 të sures “Nisa”; në vëllimin e 
gjashtë, në komentimin e ajeteve 49-57 të sures “Teube”; përsëri në 
vëllimin e gjashtë, në komentimin e ajeteve 62- 85 të sures “Teube” do 
të ketë sqarim më të detajuar për gjendjen e dyfytyrësisë dhe të 
dyfytyrakëve. 

 
*                *               * 
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3- Kuptimi i gjërë i “dyfytyrësisë” 
 
Dyfytyrësia, me kuptim të përveçëm, siç e thamë, është cilësi e 

atyre që hiqen se janë myslimanë, por në brendinë e tyre fshehin 
mosbesimin. Por dyfytyrësia ka edhe kuptim të përgjithshëm, që 
përfshin çdo mospërputhje mes të jashtmes e të brendshmes dhe çdo 
dallim mes thënies dhe veprës. Nisur nga ky këndvështrim, themi se 
në zemrën e besimtarit mund të gjenden “fije të dyfytyrësisë”.  

Në një hadith të profetit Muhammed thuhet: “Nëse ndodhen tri 
cilësi te njeriu, ai është dyfytyrak, edhe nëse falet dhe e agjëron 
dhe thotë se jam mysliman: Kur i besohet, tradhëton; kur flet, 
gënjen; kur premton, nuk e zbaton.” P80F

81
P  

Sigurisht, ky hadith nuk flet për dyfytyrakun me kuptim të 
përveçëm, por flet edhe për atë që në zemrën e tij gjenden fije të 
dyfytyrësisë. Në jetën e tij shfaqet me forma të ndryshme, sidomos me 
mburrjen. 

Në një hadith të imam Sadikut (paqja qoftë mbi të!) thuhet: 
“Mburrja është pemë që nuk prodhon gjë tjetër, por vetëm 
politeizëm të fshehur. Baza e saj është dyfytyrësia.”P81F

82
P   

Në librin “Nehxhul Belaga” gjendet një tekst i mrekullueshëm për 
cilësitë e dyfytyrakëve nga ana e prijësit të besimtarëve, imam Aliut 
(paqja qoftë mbi të!). Ai thotë: “Po ju lë amanet o robtë e Zotit, që të 
jeni të përkushtuar ndaj All’llahut dhe po ju paralajmëroj për 
dyfytyrakët: Vërtet, ata janë të humbur dhe duan t’i humbasin të 
tjerët. Ata vet bëjnë mëkate dhe nxitin të tjerët që të bëjnë 
mëkate. Ata ndryshohen në shumë ngjyra dhe marrin rrugë të 
ndryshme. Ju përkrahin me të gjitha mënyrat e përkrahjes dhe ju 
bëjnë prita e ju vëzhgojnë në çdo vend. Zemrat e tyre janë të 
sëmura, fytyrat e tyre janë të pastra. Ecin fshehtasi dhe duken si 
të sëmurë. Porosia e tyre është ilaç, fjala e tyre është shërim, 
ndërsa vepra e tyre është sëmundje e pashërueshme. Ata janë 
xhelozë ndaj mirëqenies, shtojnë vuajtjet dhe heqin shpresën. 

                                                
81   Sefinetul Bihar; vëll. 2, f. 605. 
82   Sefinetul Bihar; vëll. 1, lënda reije. 
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Viktimat e tyre janë të shtrira në çdo rrugë dhe duan që me lot të 
rremë t’i afrohen çdo zemre. E lavdërojnë njëri-tjetrin duke 
kërkuar shpërblim të ndërsjelltë. Kur kërkojnë diçka, janë të 
vendosur. Kur fajësojnë, turpërojnë…”P82F

83
P   

 
*                *               * 

 
 
4- Intrigat e dyfytyrakëve 
 
Dyfytyrakët përbëjnë grupacionin më të rrezikshëm kundërshtar, 

jo vetëm ndaj Islamit, por ndaj çdo mesazhi reformator e integrues. 
Ata depërtojnë në mesin e rreshtave të myslimanëve dhe të jo 
myslimanëve për të përfituar çdo kohë dhe të thurin intriga. 

Kur’ani na flet për intrigat e tyre në fillim të ardhjes së Islamit dhe 
na paraqet modele të punëve të tyre. 

P.sh., herë përmend ofendimin e tyre që u bënin besimtarëve dhe 
të asaj që bënin, sipas mundësisë, në dhënien e sadekasë, siç thotë ajeti 
79 i sures “Teube”: “Ata  që përqeshin besimtarët që japin 
lëmoshë me vullnet dhe tallen me ata që nuk janë në gjendje të 
japin gjë, përveç  punës së tyre; All’llahu do të tallet me ta. Ata 
do të kenë dënim të dhembshëm.” 

 Në ajete të tjera, Kur’ani përmend takimet e tyre të fshehta duke 
marrë vendime për ndërprerjen e përkrahjes ekonomike të shokëve të 
Profetit, me qëllim që të largoheshin prej tij. P.sh. në ajetin 7, të sure 
“Munafikun” thuhet: Ata thonë: “Mos u jepni kurrgjë atyre që 
janë me të Dërguarin e All’llahut, me qëllim që të largohen prej 
tij!” Por All’llahut i takojnë thesaret e qiejve dhe të Tokës, 
ndonëse hipokritët nuk kuptojnë.” 

 Po ashtu, Kur’ani na përmend vendimet e tyre për nxjerrjen e 
besimtarëve jashtë Medines pas mbarimit të luftës dhe pasi të kthehen 
në të. Ja se ç’thotë ajeti 8, i sures “Munafikun”: Ata thonë: “Nëse 
kthehemi në Medinë, pa dyshim që të fuqishmit do t’i dëbojnë 
të dobëtit nga ajo!” 

                                                
83   Sherhu i Nehxul Belaga i shejh Muhammed Abdu, f. 381. 
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Ata smrapeshin nga xhihadi duke paraqitur arsye të ndryshme si: 
“kemi punë me të korrat” dhe e linin në baltë Profetin në çaste të 
vështira. Edhe pse ishin të tillë, ata i frikësoheshin skandalizimit të 
çështjes së tyre dhe zbulimit të asaj që fshihnin. 

Për shkak të këtyre qëndrimeve armiqësore dhe intrigave 
djallëzore, në shumë vende, Kur’ani i kërcënon ata, sidomos në suren 
“Munafikun”. Po ashtu edhe suret; “Teube” dhe “Hashr” përmbajnë 
qortime dhe kërcënime për dyfytyrakët. Ndërsa, trembëdhjetë ajete të 
sures “Bekare”, flasin për cilësitë dhe për përfundimin e dyfytyrakëve. 

 
*                *               * 

5- Mashtruesit e ndërgjegjes 
 
Dyfytyrakët përbëjnë problemin më të madh për myslimanët. Kjo 

për shkak se nga njëra anë, myslimanët janë të detyruar të pranojnë 
cilindo që shfaq Islamin dhe janë të ndaluar të kontrollojnë besimin e 
të tjerëve. Nga ana tjetër, ata janë përgjegjës ndaj kujdesit për intrigat e 
dyfytyrakëve dhe për lëvizjet e tyre të dyshimta, të cilat kanë si qëllim 
kundërshtimin e mesazhit, edhe pse në pamje të jashtme këto lëvizje 
kanë cilësimin Islam. 

Dyfytyrakët mendojnë se me punët e tyre kanë mundësi t’i 
mashtrojnë myslimanët dhe mund t’i realizojnë kalimthi intrigat e veta 
ndaj tyre. Mirëpo ata mashtrojnë vetëm veten e tyre. 

Fraza kur’anore: ““Ata përpiqen të mashtrojnë All’llahun dhe 
besimtarët…” sqaron një kuptim preçiz, sepse fjala “jukhadiune”, 
“mashtrojnë”, ka kuptim të përbashkët nga dy palët dhe sqaron se ata 
dyfytyrakë besonin sipas zemrës së tyre të verbër, se Profeti është 
mashtrues. Ai ndërmjetësoi fenë dhe profetësinë dhe mblodhi rreth 
vetes një grup të madh njerëzish që të jetë udhëheqësi dhe sunduesi i 
tyre. Nga këtu, dyfytyrakët morën si mjet mashtrimin për t’u përballur 
me mashtrimin e pProfetit!!!  

Fraza e lartpërmendur kur’anore sqaron strehimin e dyfytyrakëve 
te mashtrimi dhe sqaron mendimin e tyre të gabuar për Profetin 
Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!). Pastaj ajeti i bekuar u përgjigjet atyre dyfytyrakëve: “…por në të 
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vërtetë mashtrojnë vetëm vetveten, megjithëse nuk e ndiejnë.” 
Folja “jekhdaune”, mashtrojnë, sqaron se mashtrimi është vetëm në 
anën e hipokritëve. Po ashtu, kjo folje dëshmon se ata mashtrojnë 
veten e tyre pa ndienja, duke harxhuar fuqitë e mëdha të tyre në 
rrugën e mashtrimit dhe ia ndalojnë vetes së tyre lumturinë që e ka 
vizatuar All’llahu. Ata largohen duarbosh nga kjo jetë dhe të ngarkuar 
me lloje të ndryshme gjynahesh dhe mëkatesh.  

Askush nuk mund ta mashtrojë All’llahun e Madhëruar, sepse Ai 
është i Gjithëditur për ato që shfaqin dhe për ato që fshehin. Për këtë 
fraza “Jukhadiune All’llahe”, “të mashtrojnë All’llahun”, ndoshta ka si 
qëllim mashtrimin e Profetit dhe të besimtarëve, sepse ai që mashtron 
Profetin dhe besimtarët, është njësoj sikur mashtron All’llahun. (Në 
Kur’an ka vende të shumta në të cilët All’llahu e madhështon Profetin dhe 
besimtarët, ku emrin e Tij e shoqëron me ta.)   

Ka mundësi që logjika e paktë dhe keqkuptimi që mbartin 
dyfytyrakët i çuan ata të përfytyrojnë se janë të mundshëm të fshehin 
ndaj All’llahut diçka nga punët e tyre.  

Si do që të jetë, ajeti i pëmendur tregon qartë për mashtrimin e 
ndërgjegjes. Njeriu i devijuar dhe i papastër shpirtërisht, gjithmonë 
mashtron veten e vet që t’i largohet qortimit të ndërgjegjes. Gradulisht 
ai bëhet i bindur se të këqijat e tij nuk janë punë devijuese, por janë 
punë të mira: “Ne bëjmë vetëm përmirësime në tokë!”. Në këtë 
mënyrë ata vazhdojnë të mashtrojnë veten e tyre dhe gjithmonë janë 
të hezituar.  

Një nga drejtuesit amerikan, kur e pyetën për shkakun e hedhjes së 
bombës bërdhamore në dy qytetet japoneze (Hiroshima dhe 
Nakazaki), të cilat vranë me qindra mijëra njerëz të pafajshëm, ai tha: 
“Ne e bëmë atë për hir të paqes!” sikur të mos vepronim kështu, lufta do të zgjaste 
më shumë dhe do të vriteshin më shumë njerëz!!” 

Në çdo kohë, edhe në kohën tonë, dyfytyrakët i përdorin shpesh 
këto thënie për të mashtruar njerëzit dhe veten e tyre. Ky është 
drejtuesi amerikan, i cili vendos para tij vetëm dy rrugë: ose 
vazhdimësia e luftës, ose bombardimin bërthamor mbi qytetet e 
sigurta, duke u hequr se e ka harruar rrugën e tretë, që është heqja 
dorë nga mësymjet e popujve dhe lënia e njerëzve të lirë me pasuritë e 
tyre!   
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Nga sa u tha më lart, duket qartë se dyfytyrësia është mjet për 
mashtrimin e ndërgjegjes dhe paralizimin e funksionimit të saj. Nuk ka 
operacion më të rrezikshëm sesa paralizimi i ndërgjegjes njerëzore, e 
cila konsiderohet këshilluesja e brendshme, mbikqyrësja syçelët, 
besnike dhe përfaqësuesja hyjnore në vetveten e njeriut!! 

 
*                *               * 

 
 
 
 
6- Tregëtia pa fitim 
 
Në shumë vende, Kur’ani Fisnik punën e njeriut në këtë jetë e 

ngjason me tregtinë. Në këtë jetë ne jemi tregtarë dhe hyjmë në këtë 
treg të madh me një kapital që na e ka dhënë All’llahu i Madhëruar. 
Elementët e këtij kapitali janë logjika, natyrshmëria krijuese “fitretun”, 
ndjenjat, fuqitë e ndryshme fizike si dhe dhuntitë e botës së natyrës.  
Pastaj është udhëheqja e të dërguarëve. 

Një grup fitojnë dhe janë të lumtur, ndërsa një grup tjetër jo vetëm 
që nuk fitojnë, por ata e humbin të gjithë kapitalin e tyre.  

Sakrifikuesit në rrugën e All’llahut janë prej grupit të parë. Për ata 
All’lahu i Madhëruar në suren “Saf”, ajetet 10-11 thotë: “O 
besimtarë, a doni t’ju drejtoj në një tregti, e cila ju shpëton nga 
një dënim i dhembshëm?! “Besoni në All’llahun dhe në të 
Dërguarin e Tij dhe luftoni në rrugën e All’llahut me pasurinë 
dhe trupin tuaj. Kjo, nëse do ta dini, është më mirë për ju.” 

Hipokritët janë kreu përbërës i grupit të dytë dhe modeli i tij. Pas 
përmedjes së punëve të tyre shkatërruese, të veshura me petkun e 
përmirësimit e të reformimit, Kur’ani thotë: “Pikërisht këta janë ata 
që kanë këmbyer udhëzimin me humbjen, kështu që tregtia 
atyre nuk u solli kurrfarë dobie dhe as nuk ishin të udhëzuar në 
rrugën e drejtë.” 

Ata kishin mundësi të zgjidhnin rrugën më të mirë në jetën e tyre, 
sepse jetonin përkrah burimit të kthjellët të Shpalljes dhe në ambientin 
e mbushur me vërtetësi, çiltërsi dhe besim. Por, ata e humbën këtë 
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mundësi madhështore e të vetme për veten e tyre dhe e humbën atë 
mirësi që ua dha All’llahu, udhëzimin në bazë të natyrshmërisë 
krijuese, që gjendet në brendësinë e tyre. Gjithashtu, e humbën edhe 
udhëzimin e All’llahut, të kornbinuar me dritën e Shpalljes. Ata e 
këmbyen me humbjen dhe ndoqën atë rrugë duke përfytyruar se 
mund ta ekzekutojnë thirrjen dhe të arrijnë qëllimet e tyre të ulëta.Si 
pasojë e këtij mendimi të gabuar të tyre, erdhën dy humbje: E para, 
humbja e pasurive materiale dhe shpirtërore. E dyta, dështimi i tyre në 
realizimin e qëllimit djallëzor që kishin. Por Islami me shumë shpejtësi 
u përhap nëpër vise të shumta duke diskredituar planet e dyfytyrakëve. 

 
   *                *               * 
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Ajetet 17-20 

 

                            

                           

                       

                       

                                

                         

 
“Rasti i tyre shëmbëllen me rastin e atyre që ndezin një zjarr 

dhe, kur ai ua ndriçon ç’kanë rreth vetes, All’llahu ua merr 
dritën, i lë në errësirë dhe ata nuk shohin asgjë!” 

“Ata janë të shurdhër, memecë e të verbër, prandaj nuk 
kthehen në rrugë të drejtë.” 

“Ose shëmbëllen me ata që, gjatë shtrëngatës nga qielli, të 
shoqëruar me errësirë, bubullimë dhe shkreptimë, i mbyllin 
veshët me gishtat e tyre për të mos dëgjuar ushtimën nga frika e 
vdekjes. Kështu, All’llahu i ka nën kontroll mohuesit.” 

“Shkreptima, pothuaj, ua merr shikimin. Sa herë që ajo ua 
ndriçon rrugën, ata ecin dhe, kur i kaplon errësira, ndalen. Sikur 
të donte All’llahu, do t’ua merrte dëgjimin dhe shikimin. Pa 
dyshim, All’llahu është i Fuqishëm për çdo gjë.” 
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Komentimi 

 
Dy shembuj të mrekullueshëm për cilësimin e gjendjes së 

dyfytyrakëve 
 
Pasi  sqaroi cilësitë e dyfytyrakëve dhe të veçantat e tyre, Kur’ani 

sjell dy shembuj të lëvisshëm si trupëzim i situatës së tyre: 
1- “Rasti i tyre” (i dyfytyrakëve) “shëmbëllen me rastin e atyre 

që ndezin një zjarr” (në natën e errët që më anë të tij udhëzohet që 
të arrijë vendin që kërkon.) “dhe, kur ai ua ndriçon ç’kanë rreth 
vetes, All’llahu ua merr dritën, i lë në errësirë dhe ata nuk shohin 
asgjë!” 

Vërtet, ata imagjinonin se do t’i realizojnë qëllimet e tyre me 
mundësinë e ndriçimit të kufizuar që kishin, por shumë shpejt zjarri i 
tyre u fik për shkak të faktorëve klimaterik, ose për shkak të mbarimit 
të lëndës djegëse dhe mbetën të çoroditur dhe nuk po gjenin udhëzim. 

Më poshtë ajeti i bekuar shton se ata i humbën të gjitha mjetet për 
kuptimin e të vërtetave: “Ata janë të shurdhër, memecë e të 
verbër, prandaj nuk kthehen në rrugë të drejtë.” 

Shembulli i përmendur paraqet me hollësi punët e hipokritëve në 
fushën e jetës. Kjo jetë është e mbushur me rrugë të shumta devijimi e 
humbjeje dhe në të gjendet veçse një rrugë e drejtë dhe e vetme për 
udhëzim. Kjo rrugë është e mbushur me rrëshqitje dhe furtuna. Njeriu 
e ka të vështirë që ta gjejë këtë rrugë në mesin e rrugëve devijuese. Po 
ashtu ai nuk mund t’u shmanget rrëshqitjeve dhe furtunave me asnjë 
mjet tjetër, por vetëm me anë të dritës së mendjes e të besimit dhe me 
pishtarin ndriçues të Shpalljes.  

A mundet që një ndriçim i kufizuar e i përkohshëm ta udhëzojë 
njeriun në këtë rrugë të gjatë e të vështirë?! 

Ata që ndoqën rrugën e dyfytyrësisë imagjinonin se kanë mundësi 
t’i ruajnë interesat dhe pozitën e tyre te besimtarët dhe te jobesimtarët, 
e pastaj të bashkohen me grupin triumfues në fund të betejës. Ata e 
përfytyronin këtë punë të tyre si zgjuarsi dhe kërkonin ta përdornin 
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këtë zgjuarsi si dritë për të ndriçuar rrugën e jetës së tyre që i çonte në 
synimet e veta.  

Por, All’llahu ua mori atyre dritën dhe i diskriminoi ata, kur i tha 
profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) në suren “Munafikun”, ajetet 1 -2: “Kur vijnë tek ti, 
hipokritët thonë: “Ne dëshmojmë se ti je vërtet i dërguari i 
All’llahut!” All’llahu e di se ti je i dërguari i Tij, por Ai dëshmon 
se hipokritët janë gënjeshtarë! “Ata i përdorin betimet e tyre si 
maskë dhe i largojnë prej rrugës së All’llahut. Vërtet, shumë të 
mbrapshta janë punët e tyre!” 

Po ashtu, Kur’ani e përmend diskriminimin e hipokritëve edhe te 
jobesimtarët duke sqaruar gënjeshtën dhe thyerjen e premtimeve. 
Kur’ani e pëmend këtë në suren “Hashr”, ajetet 11-12, ku thotë: “A 
nuk e ke parë se si hipokritët u thanë shokëve të vet që nuk 
besuan prej ithtarëve të Librit: “Nëse ju dëbojnë, ne do të dalim 
me ju dhe kurrkujt nuk do t’i bindemi kundër jush; e, nëse ju 
sulmoheni, me siguri që do t’ju dalim në ndihmë”? All’llahu 
dëshmon se ata janë vërtet gënjeshtarë. “Nëse do të dëbohen, 
hipokritët nuk do të shkojnë me ata. Nëse do të sulmohen, ata 
nuk do t’u dalin në ndihmë. Por, edhe sikur të nisen për t’i 
mbështetur, sigurisht që do të kthehen shpejt e do t’i lënë pa 
ndihmë.” 

  Është me vend të përmendim se Kur’ani përdor fjalinë: “ndezin 
një zjarr”, që do të thotë se ata përdorën për ndriçim zjarrin i cili 
përmban tym, hi dhe flakë, ndërkohë që besimtarët ndriçohen me 
dritën e besimit të çiltërt dhe me shkëlqimin e tij të lartë. 

E brendshmja e hipokritëve përmban zjarr, megjithëse nga ana 
sipërfaqësore shfaqin dritën e besimit. Edhe sikur të gjendet dritë në 
to, ajo është e dobët dhe kohëshkurtër.  

Kjo dritë e dobët dhe e përkohshme, ose tregon për ndërgjegjen 
dhe natyrën e dyfytyrakëve, ose tregon për besimin e pakët të tyre, 
mbi të cilin gjenden perdet errësuese për shkak të imitimit verbues, të 
fanatizmit të ashpër, të kokëfortësisë dhe të armiqësisë. Për këtë, 
mejdani i jetës së tyre u shndërrua jo në errësirë, por në errësira, sipas 
thënies së Kur’anit.. 
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Në fund ata do të humbasin aftësinë e shikimit të saktë, të dëgjimit 
të duhur dhe të shqiptimit të drejtë. Ky është konkluzion i natyrshëm, 
siç e përmendëm, si pasojë e vazhdimësisë në devijim dhe të 
këmbënguljes në mëdyshje e në mashtrime, të cilat çojnë në dobësimin 
e mjeteve të perceptimit që gjenden te njeriu. Në këtë mënyrë ai i sheh 
të vërtetat të mbrapshta, të mirën e sheh të keqe, melekun e sheh djall, 
e kështu me radhë. 

Si do që të jetë, kjo ngjashmëri sqaron një nga të vërtetat e 
hipokrizisë se mosha e saj dhe hezitimi nuk qëndrojnë gjatë. Ndoshta 
për një kohë të shkurtër dyfytyrakët mund të kënaqen me mbajtjen e 
besimit Islam dhe me miqësinë e fshehtë me jobesimtarët, por kjo 
gjendje është njësoj si drita e dobët përballë furtunës, e cila shumë 
shpejt fiket dhe shfaqet pamja e vërtetë e hipokritëve, të cilët 
qëndrojnë të vetmuar e të çoroditur njësoj, si njeriu që përplaset me 
çdo send, kur është në errësirë. 

Këtu po përmendim një hadith që është transmetuar nga imam 
Bakir (paqja qoftë mbi të!) për komentimin e ajetit 5, në suren “Junus”: 
“Ai e ka bërë Diellin burim drite, kurse Hënën e ka bërë të 
Shkëlqejë…”. Imami ka thënë: “Toka u ndriçua me dritën e 
Muhammedit (paqja dhe bekimi i Al’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) njësoj si ndriçon dielli. All’llahu e shembëllon Muhammedin me 
Diellin dhe vasijin (lënësin pas) me Hënën.”P83 F

84
P   

Kjo do të thotë se drita e besimit dhe e Shpalljes mbulon gjithë 
botën kurse hipokritët nuk zotërojnë asgjë nga kjo. Edhe nëse në 
dyftyrësi ka dritë, ajo është e përkohshme me periferi të vogël, e cila 
nuk ndriçon veçse fare pak rreth tij. 

Në shembullin e dytë, Kur’ani paraqet jetën e hipokritëve në 
formën e natës së errët, të frikshme e të rrezikshme, në të cilën bie shi 
i rrëmbyeshëm. Në çdo anë të saj përhapet një dritë, e cila përpak sa 
nuk të merr shikimin, ku më pas kjo dritë e mbush atmosferën me një 
zë të tmerrshëm, gati sa nuk i çan të dëgjuarit. Në këtë klimë 
zemëruese udhëtari e humbet rrugën e tij dhe qëndron në një Tokë të 
zhveshur, në të cilën nuk gjendet vendstrehim. Ai nuk mund të 
mbrohet nga shiu i rrëmbyeshëm e as nga shkreptima e bubullima dhe 
nuk e gjen dot rrugën e udhëzimit për shkak të errësirës së madhe. 
Këtë pamje na e vizaton Kur’ani Fisnik, ku thotë: “Ose shëmbëllen 

                                                
84  Tefsijri “Nuru Thakalejn”; vëll. 1, f. 36. 
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me ata që, gjatë shtrëngatës nga Qielli, i shoqëruar me errësirë, 
bubullimë dhe shkreptimë, i mbyllin veshët me gishtat e tyre, 
për të mos dëgjuar ushtimën nga frika e vdekjes. Kështu, 
All’llahu i ka nën kontroll mohuesit.” “Shkreptima, pothuaj, ua 
merr shikimin. Sa herë që ajo ua ndriçon rrugën, ata ecin dhe, 
kur i kaplon errësira, ndalen…”  

Në çdo çast ata e ndjejnë rrezikun, sepse janë të rrethuar nga 
shkretëtira në të cilën nuk gjenden as male e as pemë që t’i mbrojnë 
ata nga rreziku i shkreptimës, bubullimës dhe i shtërngatave. Ne e 
dimë se shkreptima drejtohet te pjesët e larta të Tokës. Mirëpo Toka 
në të cilën ecin ata, është e zbrazët nga këto lartësi. No ato vende 
gjenden vetëm trupat e tyre si sendet më të larta. Për këtë, rreziku i 
shkreptimës i kërcënon ata në çdo moment që t’i shndërrojë në hi! 

Vërtet, ata udhëtarë të zemëruar nuk gjejnë rrugë nga të shkojnë 
dhe as shenja që të udhëzohen nëpërmjet tyre. Tmerri i zërit të 
bubullimës u kërcënon të dëgjuarit e tyre, ndërsa drita e shkreptimës 
pothuaj, ua merr shikimin, por: “Sikur të donte All’llahu, do t’ua 
merrte dëgjimin dhe shikimin. Pa dyshim, All’llahu është i 
Plotfuqishëm për çdo gjë.” 

Hipokritët janë të njëjtë me ata udhëtarë. Ata jetojnë në mesin e 
besimtarëve të shumtë e aktivë si shiu i furishëm, mirëpo nuk u kanë 
dhënë atyre strehim të sigurtë nga shkreptima e dënimit hyjnor. 

Kryerja e detyrës së xhihadit nga ana e myslimanëve kundër 
armiqve të tyre përbën një shkreptimë të fortë që zbret mbi kokat e 
hipokritëve. Në disa raste u jep mundësinë hipokritëve të zgjohen e të 
udhëzohen. Por, kjo kohë nuk qëndron gjatë, sepse kalon si drita e 
shkreptimës dhe më pas kthehet përsëri errësira dhe i mbulon ata. Së 
fundi ata kthehen në çoroditjen dhe në humbjen e tyre. 

Përhapja e Islamit me shpejtësi, si shpejtësia e shkreptimës i 
mahniti ata. Ajetet e Kur’anit që diskriminojnë të fshehtat e tyre i 
godasin rëndë ata. Në çdo çast ata druhen se do të zbresë ndonjë ajet 
që do t’i zbulojë intrigat dhe qëllimet e tyre. Këtë e thotë edhe Kur’ani 
në suren “Teube”, ajeti 64: “Hipokritët druajnë se do të shpallet 
ndonjë sure e cila do t’i lajmërojë se ç’ka në zemrat e tyre. 
Thuaj: “Talluni po deshët! All’llahu sigurisht që do ta nxjerrë në 
pah atë së cilës ju i druheni”.  



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

 7 

Hipokritët, gjithashtu druhen nga urdhëri i All’llahut për luftimin e 
tyre, sepse ata u përballën me këto kërcënime kur’anore, siç thotë 
All’llahu në suren “Ahzab”, ajetet 60-61: “Nëse nuk heqin dorë 
hipokritët, ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre dhe ata që 
përhapin lajme të rrejshme në Medinë, Ne me siguri, ty do të të 
japim pushtet mbi ta dhe ditët e tyre në Medinë do të jenë të 
numëruara. “Ata janë të mallkuar kudo që të gjenden dhe do të 
kapen e do të vriten pa mëshirë.” 

 Të njëjta si këto ajete, zbritnin shkreptima dhe bubullima mbi 
dyfytyrakët dhe i linin gjithmonë me ndienjën e frikës, tmerrit dhe 
çoroditjes në Medine. Ato i vendosnin hipokritët përballë rrezikut të 
shtypjes e të nxjerrjes nga Medineja.  

Këto ajete, edhe pse flasin për hipokritët në kohën e zbritjes së 
Shpalljes, ato përfshijnë të gjithë hipokritët në histori, sepse vija e 
hipokrizisë gjithmonë qëndron përballë vijës së drejtë, revolucionare. 
Në këto ditë në e shohim fare qartë përputhjen e thënieve të Kur’anit 
mbi hipokritët e sotëm. Sot shohim çoroditjen e tyre, frikën e tyre dhe 
zemërimin e tyre. Shohim fatkeqësitë e tyre dhe diskriminimin e tyre 
që janë të njëjta me ato të atij grupi udhëtues nëpër shkretëtirën e 
errët, të frikshme e të zhveshur nga siguria.  

Përsa i përket dallimit mes dy shembujve ka dy komentime: 
I pari: Thënia e All’llahut të Madhëruar: “Rasti i tyre 

shëmbëllen me rastin…” paraqet gjendjen e hipokritëve, të cilët u 
bashkuan me rreshtat e besimtarëve me besim të vërtetë, pastaj 
hezituan dhe u drejtuan kah hipokrizia. Ndërsa thënia: 
“…shëmbëllen me ata që, gjatë shtrëngatës nga Qielli…” 
simbolizon gjendjen e hipokritëve të cilët që në fillim ishin në rreshtin 
e hipokrizisë dhe kurrë nuk kanë besuar në All’llahun e Madhëruar. 

I dyti: Shembulli i parë flet për gjendjen e individëve, për këtë 
ajeti thotë: “Rasti i tyre shëmbëllen me rastin…”, kurse shembulli i 
dytë e trupëzon situatën e frikshme e të tmerrshme që i rrethonte ata 
hipokritë. Për këtë, përmendet ngjashmëria me motin e errët me shi të 
mbushur me frikë, me tmerr dhe me shqetësim. 

 
    *                *               * 
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Ajetet: 21- 22 
 

                              

                        

                         

       

 
 
“O njerëz! Adhuroni Zotin Tuaj, i Cili ju ka krijuar ju 

dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni.” 
 “I Cili e ka bërë për ju Tokën shtresë dhe Qiellin 

ndërtesë; i Cili prej së larti zbret ujë dhe nëpërmjet tij bën 
që të rriten fruta si ushqim për ju. Prandaj mos sajoni me 
vetëdije zota të barabartë me All’llahun.” 

 
 

 
Komentimi 

 

Në ajetet e mëparshme të librit të Zotit u sqaruan tre grupe: të 
devotshmit, jobesimtarët dhe dyfytyrëshit. Të devotshmit janë ata të 
cilët i përfshin udhëzimi i Zotit. Jobesimtarët janë ata të cilët Zoti ua 
vulosi zemrat dhe dyfytyrëshit janë të sëmurët, të cilëve Zoti ua shton 
sëmundjen. Ata e kanë humbur fuqinë dhe aftësinë e detajimit të 
rezultatit të punëve të tyre. 

Kurse, këto ajete (21 dhe 22) i ftojnë njerëzit që të zgjedhin rrugën 
e grupit të parë (të devotshmit) dhe të adhurojnë Zotin Një e të 
Vetëm.  
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E në ajetin e bekuar: “O njerëz! Adhuroni Zotin Tuaj, i Cili ju 
ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni” ka 
disa shënime të mëposhtme: 

  

1- Thënia e Zotit: “O njerëz”, përmendet afërsisht njëzet herë në 
Kur'an. Kjo është thirrje e përgjthshme, gjithpërfshirëse që tregon se 
Kur’ani nuk është i posaçëm për një individ, apo fis, apo grupacion të 
veçantë, por Kur’ani fton mbarë njerëzinë në adhurimin e Zotit dhe 
bën thirrje që të kundërshtojnë çdo ngjyrë të politeizmit e të devijimit 
nga rruga e njëtimit; e besimit në një Zot të vetëm 

 
2- Kur’ani përqëndrohet në ftesën për të adhuruar Zotin dhe për 

ta falenderuar Atë për mirësitë e krijimit të njerëzimit, në të cilën 
duket qartë si urtësia e All’llahut, ashtu edhe dija e fuqia e Tij. Po 
ashtu në krijimin e njeriut duket qartë edhe mëshira e përgjithshme 
dhe e posaçme e Tij, sepse njeriu është zotëria e të gjitha krijesave dhe 
pasqyra e dijes dhe e fuqisë së pakufishme të All’llahut dhe mirësive të 
Tij të shumta. Ata të cilët nuk e pranojnë adhurimin e Zotit e nuk i 
binden Atij, në të shumtën e rasteve janë të pavetëdijshëm ndaj 
madhështisë së krijimit të tyre dhe të atyre që ishin më parë. Janë të 
pavetëdijshëm për dorën rregulluese e të fuqishme, e cila i krijoi 
krijesat, në të cilat ka vendosur mirësi të hollësishme dhe perfekte që 
duken si në trupin e njeriut, ashtu edhe në shpirtin e tij. Përmendja e 
këtyre mirësive tregon njohjen e Zotit si dhe është lëvizës i 
vazhdueshëm për kryerjen e falenderimit të Tij për të gjitha këto 
mirësi. 

 
3-Rezultati i këtij adhurimi është devotshmëria “që të mund të 

ruheni”. Adhurimi ynë nuk ia shton Zotit lartësinë e madhështinë. Po 
ashtu mosadhurimi ynë nuk i pakëson Atij asgjë nga madhështia. 
Adhurimet janë medrese (shkollë) për mësimin e devotshmërisë dhe 
devotshmëria është themeli i ndjeshmërisë së përgjegjësisë dhe i 
lëvizjes së brendshme për çdo individ. Ajo është tabani i vlerës së 
njeriut dhe masa e vlerësimit të personalitetit të tij.  

 
4-Fraza: “dhe ata që ishin para jush” ndoshta është përgjigje 

ndaj argumentit të politeistëve të cilët e shfajsuan adhurimin që i bënin 
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idhujve në ndjekjen e traditës së baballarëve të tyre. Ajeti i bekuar në 
këtë frazë tregon se Zoti i Madhëruar është Një e i Vetëm, Krijuesi i 
njeriut dhe i baballarëve të tij paraardhës. Çdo politeizëm që shfaqet 
në jetën e njerëzve qoftë në këtë kohë apo para saj, ai është devijim 
nga rruga e drejtë dhe e vërtetë.  

 
                                      *                *               * 

 
 
Mirësitë e Tokës e të Qiellit 
 
Ajeti, në vijim, paraqet një pjesë tjetër prej mirësive të Zotit, pët të 

cilat e meriton të falënderohet. Në fillim ajeti përmend Krijimin e 
Tokës: “I Cili e ka bërë për ju Tokën shtresë”. Ky planet që lëviz 
me shpejtësi të mahnitshme vërtet është vënë në shërbim të njeriut që 
ai të jetojë e të lëvizë mbi të pa u ndikuar nga lëvizjet e saj. Madhështia 
e mirësisë së Tokës duket më qartë kur vëzhgojmë specifikën e 
gravitetit, i cili na siguron mundësinë e jetesës e të ndërtimit të 
ndërtesave, të mbjellave e të tjerave gjëra të domosdoshme për jetën 
në këtë Tokë.  Sikur të zhdukej kjo specifikë (graviteti) për një 
moment të vetëm, do të shpërndaheshin në hapësirë çdo gjë që 
gjendet mbi Tokë: njerëzit, kafshët dhe bimët!  

Shprehja “firash” pasqyron në mënyrë të mrekullueshme kuptimin 
e të palëkundshmërisë dhe të qetësisë. Në shtesë të kësaj, ajo pasqyron 
ekuilibrin. Në këtë kontekst, Ali ibn Hysejn (paqja qoftë mbi ta!), duke e 
sqaruar ajetin përkatës thotë: “E krijoi atë të përshtatshme me 
natyrën tuaj, të përshtatshme me trupat tuaj. Nuk ka bërë në të 
temperaturë e nxehtësi të ashpër që t'ju djegë juve, e as shumë të 
ftohtë që të ngrini, as me aromë të shumtë që t'ju dhembë koka 
juaj, as me aromë të keqe që t'ju pengojë në ndërtimin e shtëpive, 
ndërtesave e të varrezave për të vdekurit tuaj... Për këtë Ai e krijoi 
Tokën shtresë për ju.” P84F

85
P  

 

Fjala “Qiell”, në Kur’an pëmendet me kuptime të ndryshme dhe 
                                                

85  Nuru Thakalejn; vëll.1, faqe.41. 
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të gjithë ato kuptime që tregojnë lartësi. Shoqërimi i fjalës “semaa” me 
fjalën “bina” të jep të kuptosh se ndodhet tavan mbi tokën. Por, 
Kur’ani e përmend edhe fjalën tavan kur sqaron gjendjen e Qiellit. Për 
këtë thotë: “Ne e bëmë Qiellin mbulesë të mbrojtur…”P85F

86
P  

Ndoshta, kjo thënie kur’anore i habit ata të cilët e njohin pozitën e 
Tokës në kozmos dhe pyesin për këtë tavan, pyesin për vendin dhe 
formën e tij. Ndoshta kjo shprehje sjell në mendje teorinë e Batlimos, 
e cila e përfytyron kozmosin të përbërë nga shtresa planetesh që 
qëndrojnë mbi njëri-tjetrin, njësoj si shtresat e lëkurave të qepës!! 
Prandaj, që këtu lind nevoja për sqarimin e kuptimit të Qiellit e të 
ndërtimit të tavanit që përmendet në ajetet e Kur’anit. 

Më lart përmendëm se “semaa” ka kuptimin e lartësisë. Një prej 
kuptimeve të fjalës “semaa”, “Qiell” është edhe “ajri që mbështjell 
Tokën”, dhe pikërisht ky është kuptimi i tavanit në ajet. Ajri i Tokës 
është shtresë ajrore e dendur që e rrethon Tokën. Trashësia e saj arrin 
deri në disa qindra kilometra. Sikur të thellohemi me rolin e madh që 
luan kjo shtresë për jetën në Tokë, do ta kuptojmë palëkundshmërinë 
e këtij tavani dhe rolin e tij në mbrojtjen e njerëzve. Kjo shtresë ajrore, 
që është si tavan i tejdukshëm i planetit tonë tokësor nga të gjitha anët, 
fuqia e qëndrueshmërisë së saj është më e madhe se fuqia e një dige të 
ndërtuar në fuladh (plumb). Edhe pse është e tillë, ky tavan nuk e 
pengon mbërritjen e rrezeve të diellit që japin energji e gjallëri në 
Tokë. Sikur të mos ishte ky tavan, Toka do të përballej gjithmonë nga 
goditjet e yjeve dhe kometave që janë të shpërndara në Qiell. As njeriu 
nuk do të ishte i sigurtë e i qetë mbi planetin e Tokës. Kjo shtresë 
ajrore, trashësia e së cilës arrin në disa qindra kilometra P86F

87
P dhe kryen 

shkatërrimin e shkëmbinjve jashtëtokësor (kometa, etj) që i drejtohen 
Tokës dhe të rrallë janë ato shkëmbinj, që mund ta depërtojnë këtë 
pengesë e të arrijnë në Tokë.   

Prej argumentit dëshmues se një prej kuptimeve të fjalës “semaaë” 
është “shtresa ajrore e Tokës”, është hadithi i imam Xhafer bin 
Muhammed Sadikut (paqja qoftë mbi ta!), kur i flet Mufaddalit për 

                                                
86  Sure  “Enbija”, ajeti 32. 
87 Shumë libra përmendin se trashësia e shtresës ajrore që rrethon tokën arrin deri në 

njëqind kilometra. 
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Qiellin. Imami i tha: “Mendo në ngjyrën e Qiellit dhe në rregullimin 
e përkryer të tij. Vërtet, kjo ngjyrë është më e forta e ngjyrave në 
përputhje me shikimin dhe forcimin.” P87F

88
P  

Është më se e qartë se bluja e Qiellit nuk është veçse ngjyra e ajrit 
të dendur që rrethon Tokën. Për këtë, qëllimi i fjalës “semaa”, në këtë 
hadith është vetë ajri mbështjellës i Tokës.  

Fjala “xheun”, hapësirë i është shtuar fjalës “semaa”, Qiell në 
thënien e Zotit në suren “Nahl”, ajeti 79, ku thuhet: “A nuk shohin 
ata, se si fluturojnë shpendët pa mundim në hapësirat qiellore?” 

Rreth kuptimeve të tjera të fjalës “semaa” do të flasim në fundi e 
ajetit 29 të po kësaj sureje. 

Pas kësaj, ajeti përmend mirësinë e shiut: “i Cili prej së larti 
zbret ujë”, ujin që ringjall Tokën dhe prej saj të dalin zarzavate e fruta 
(prodhime).  

Fraza: “i Cili prej së larti zbret ujë”, edhe një herë dëshmon 
(përforcon) se kuptimi i fjalës “semaa” që përmendet këtu është tavani 
i Tokës, sepse ne e dimë që shiu zbret prej reve dhe se retë janë avull i 
shpërndarë në ajrin e Tokës.  

Imam Ali bin Hysejni (paqa qoftë mbi ta!) në një hadith flet për 
zbritjen e shiut duke sqaruar në këtë ajet. Ai thotë: “All’llahu e zbret 
shiun nga lart, që të arrijë majat e maleve e të kodrave ku jetoni. 
Ai e ka ndarë atë në shi të imët e të rrëmbyeshëm, që ta thithin 
tokat tuaja. Ai nuk e ka bërë shiun që të bjerë te ju si një copë e 
vetme, me qëllim që të mos prishen të mjellat tuaja, pemët tuaja 
dhe prodhimet tuaja” P88F

89
P   

Më poshtë ajeti tregon për mirësinë e frutave e perimeve të cilat 
dalin prej bereqetit të shiut me qëllim që njerëzit të furnizohen me to: 
“dhe nëpërmjet tij bën që të rriten fruta si ushqim për ju.” Dalja 
e frutave dhe e perimeve ftojnë robtë në falënderimin e Zotit, në 
kuptimin e fuqisë së Zotit, i cili bën të mundur që të mbijnë bimë e 
pemë më ngjyra e prodhime të ndryshme, prej ujit pa ngjyrë, që këto 
të jenë ushqim për njeriun dhe kafshën.  Për këtë, kjo frazë është e 
lidhur me thënien e Tij: “Prandaj mos sajoni me vetëdije zota të 

                                                
88  Biharul Anuar; botim i ri, vëll.3, faqe.111.   
89  Tefsiri Nuru Thaka lejni ,vëllimi.1 f.q 41. 
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barabartë me All’llahun.” sepse këto partnerë të shpikur dhe ato që 
ju adhuroni përveç Zotit, nuk ju kanë krijuar as ju, e as baballarët tuaj. 
As nuk kanë krijuar këto dukuri të kozmosit e as mirësitë e sigiruara 
që ju i shihni. 

Fjala “endad” është shumësi i fjalës “nid” që do të thotë, i 
ngjashëm; partner.  Është e qartë se kjo ngjashmëri gjendet në 
mendjet e politeistëve dhe nuk është çështje e rrallë.   

Me fjalë më të hollësishme: “nedde shej’un”, do të thotë 
partnerizim, ngjashmëri në thelbin e tij. Ky është shembull i njëjtësisë, 
pra njëjtësi në esencën e qenies. 

 
*                *               * 

 
 

Kërkim 
 
Shirku (politeizmi) është në forma të ndryshme 
 
Duhet të sqarohet se të vënit shok Zotit (shirku) nuk kufizohet 

me adhurimin e idhujve prej guri apo prej druri, siç veprojnë 
idhujtarët, e as me thënien e trinitisë, siç thonë të krishterët, por shirku 
ka kuptim më të gjerë dhe forma të ndryshme ku shumica e këtyre 
formave janë të fshehura. Përgjithësisht, themi se besimi në 
ekzistencën e gjërave që ndikojnë njësoj si Zoti në jetë, ky është shirk. 
Për këtë, ibn Abbasi thotë: “El Endad, është shirku më i fshehtë se 
debitibi i milingonës mbi safatin e zi në natën e errët.” dhe kur një 
njeri thotë: “Betohem në All’llahun, në jetën tënde e në jetën time o 
filan... !”P89F

90
P   

Në një hadith thuhet se një burrë i thotë Profetit të Zotit: “Atë që 
do Zoti do edhe ti”, Profeti iu përgjigj: “A më bëre të ngjashëm me 
Zotin?”  

E njëjtë me këto fraza në të cilat ndihet era e shirkut dhe nuk i 
përshtaten njeriut besimtar, është për të ardhur keq, se ndodhen në 
mesin e myslimanëve, siç është thënia: “Unë i mbështetem Zotit dhe 

                                                
90  Fi dhilalil Kur'an, Sejjid Kutubi, vëll.1, f. 53. 
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ty!!”Në një thënie të imam Xha’fer Sadikut (paqja qoftë mbi të!), për 
komentimin e thënies së Zotit të Madhëruar: “Shumica e tyre nuk 
besojnë në All’llahun, veçse ata janë politeistë”P90F

91
P thotë: “Ky ajet 

ka kuptimin kur një njeri thotë: po të mos ishte filani, do të merrja 
fund; ose kur thotë: të mos ishte filani, do ta pësoja kështu e 
kështu...ose; të mos ishte filani, fëmijët e mi do të humbisnin.” P91F

92
P  

Sqarimi më i detajuar do të vijë te surja “Jusuf”, fundi i ajetit 106. 
 

*                *               * 

                                                
91  Sure “Jusuf”, ajeti 106. 
92  Sefinetul Bihar; vëll.1, f.697.  
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Ajetet 23 dhe 24 
 

                              

                      

                        

 

“Nëse ju dyshoni në atë që ia kemi zbritur robit tonë, 
atëherë hartoni një sure të ngjashme me atë që ia kemi 
shpallur atij! Thirrni në ndihmë edhe dëshmitarët tuaj në vend 
të All’llahut, nëse jeni të sinqertë.” 

“Nëse nuk mundeni, dhe kurrsesi nuk do të mundeni, 
atëherë ruajuni zjarrit, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe 
gurët, zjarr i cili është përgatitur për të ndëshkuar mohuesit.” 

 
 

 
 

Komentimi 
 
Kur’ani, mrekulli e përjetshme    
 

Dukuria e kufrit (mosbesimit) dhe dyfytyrësisë (nifaku) ishte 
përmbajtja e ajeteve të mëparshme, në disa raste edhe moskuptimi 
(mos perceptimi) i thelbit të profetësisë dhe i mrekullisë së Profetit 
(paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ajetet për 
të cilat po flasim e kurojnë këtë çështje. Këto ajete përqëndrohen tek 
mrekullia e përjetshme, Kur’ani, me qëllim që të zhduket çdo dyshim 
përreth mesazhit të Profetit të Islamit. Ajeti thotë: “Nëse ju dyshoni 
në atë që ia kemi zbritur robit tonë, atëherë hartoni një sure të 
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ngjashme me atë”P92F

93
P  Në këtë mënyrë e formë, Kur’ani sfidon çdo 

mohues, që mund të përpiqet për të sjellë një sure të ngjashme si e atij 
(Kur’anit). E pamundësia e tyre për ta bërë këtë, të jetë argument i 
qartë për origjinalitetin e revelatës qiellore dhe se ajo është prej 
All’llahut të Madhëruar.  Me qëllim që ta përforcojë më tepër këtë 
“sfidë”, Kur’ani i fton ata mohues që të mos e bëjnë vetëm këtë punë, 
por u thotë: “Thirrni në ndihmë edhe dëshmitarët tuaj në vend të 
All’llahut, nëse jeni të sinqertë.” 

Fjala “Shuheda” dëshmues, tregon për një grup që i përkrahte ata 
në kundërshtimin e Revelatës se Profetit (paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), dhe fraza: “nëse jeni të sinqertë” 
ka për qëllim nxitjen e tyre për ta pranuar këtë ballafaqim. Kuptimi i 
frazës është: ‘Nëse jeni të pamundur për ta bërë këtë, atëherë kjo është argument 
se ju jeni gënjeshtarë, prandaj ngrihuni për ta konstatuar thënien tuaj.’ 

Natyra e sfidës duhet që britma e saj të arrijë deri në kufijtë më të 
largët dhe të jetë nxitëse për armikun sa të ketë mundësi. Me fjalë të 
tjera; sfida duhet të ndikojë në brendësinë e njeriut, me qëllim që të 
gjitha fuqitë e veta t’i vërë për të përballuar operacionin sulmues. E 
kur të dështojë dhe të bindet se është i pamundur e i paaftë, atëherë 
do ta kuptojë se ndodhet para një dukurie hyjnore e jo njerëzore. Nga 
kjo pikëpamje, vazhdimi i ajetit tjetër përqëndrohet në elementin 
ndikues kur thotë: “Nëse nuk mundeni, dhe kurrsesi nuk do të 
mundeni, atëherë ruajuni zjarrit, lëndë djegëse e të cilit janë 
njerëzit dhe gurët”. Ky zjarr nuk është thjesht ndodhi e ardhshme, 
por është realitet: “dhe që është përgatitur për të ndëshkuar 
mohuesit.” 

Një grup komentuesish kanë thënë: ‘Gurët që përmenden në ajet janë 
idhujt prej guri.’ Për këtë ata sjellin si dëshmi ajetin 98 të sures “Enbija” 

                                                
93  (Disa komentues thonë se përemri “me atë” në fjalën  “mithlihi”, bën fjalë për 

Profetin, njësoj si përemri në fjalën “abdina”, “robi Ynë.” Atëherë kuptimi i ajetit është: 
‘Nëse dyshoni në revelatën, atëherë sillni një person të pashkolluar si Muhammedi, i cili ka mundësi që të 
sjellë të njëjtë si Kur’ani.’ Por ky supozim është i largët, sepse në një vend tjetër të Kur’anit 
thuhet: “Atëherë le të sjellin një libër të ngjashëm me të” (sure “Tur”, ajeti 34). 
Në një vend tjetër, në suren Junus ajeti 38 thuhet: “Atëherë, sillni një sure të ngjashme” 
Ky është argument, se përemri pronor me fjalën “mithlihi”, bën fjalë për Kur’anin.) 
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që thotë: “Me të vërtetë, ju dhe idhujt që i adhuroni në vend të 
All’llahut, do të jeni lëndë djegëse për Xhehennemin.” 

Një grup tjetër thonë: ‘Gurët që përmenden në ajet tregojnë për 
shkëmbinjtë fosforik, temperatua e të cilëve është më e lartë se e shkëmbinjve të 
tjerë.’ 

Disa të tjerë besojnë se kuptimi i kësaj fjale është tërheqja e 
vëmendjes për temperaturën e lartë të Xhehennemit. Pra, teperatura e 
Xhehennemit dhe djegia e tij arrin deri në atë shkallë saqë prej saj 
digjen shkëmbinjtë dhe trupat e njerëzve njësoj siç digjen lëndët 
djegëse. Nga pamja e jashtme e ajeteve të përmendura duket se zjarri i 
Xhehennemit ndizet brenda trupit të njerëzve e brenda gurëve.  Nuk 
është i vështirë kuptimi i kësaj çështejeje, nëse e dimë që shkenca 
moderne ka konstatuar se të gjitha trupat e ekzistencës përmbajnë në 
brendësi të tyre zjarr të madh. (Me fjalë të tjera, ato përmbajnë energji e cila 
është e aftë të shndërrohet në zjarr.) Nuk mund të krahasojmë zjarrin e 
Xhehennemit me zjarrin që shohim në këtë botë. Në një vend tjetër, 
All’llahu i Madhëruar thotë: “Ai është zjarri i All’llahut i ndezur 
fort, i cili depërton deri në zemrën e njeriut.”P93F

94
P  

 
*                *               * 

                
 

Kërkime 
 
1- Përse profetët kanë nevojë për mrekulli? 
 
Ne e dimë se posti i profetësisë është posti më i lartë që All’llahu 

ua ka dhënë Eulijave të Tij të veçantë. Çdo post, zakonisht i jepet atij 
njeriu që e zë atë, fuqinë e udhëheqjes mbi trupat e individëve, me 
përjashtim të postit të profetësisë, sepse Profeti udhëheq mbi trupat 
dhe zemrat e njerëzve të shoqërisë së tij. Për këtë, posti i profetësisë 
është më i madhi e më i larti se sa postet e tjera. Po ashtu, njerëzit, që 
gënjenin duke thënë se jemi profetë, ata kanë qenë më të ulëtit e më të 
devijuarit. 

                                                
94  sure “Humeze”, ajetet 6 dhe 7. 
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Njerëzit këtu qëndrojnë para dy zgjedhjeve, ose të besojnë të 
gjithë në da’vatin (thirrjen) e profetësisë, ose të gjithë ta 
kundërshtojnë, e të mos besojnë. Nëse të gjithë e pranojnë atë, atëherë 
mejdani i feve do të shndërrohet në rrëmujë e çrregullim. Nëse të 
gjithë do ta refuzojnë atë plotësisht, përfundimi do të jetë humbje. 
Pra, argumenti i zanafillës së profëtesisë, në vetvete, kërkon që 
profetët të jenë të vërtetë e të pajisur me argumente për profetësinë e 
tyre me qëllim që të dallohen të vërtetët nga gënjeshtarët, pra profetët 
duhet të jenë të pajisur me mrekulli, e cila tregon vërtetësinë e 
thënieve të tyre. 

“El mu’xhize” (mrekullia), siç është e qartë nga vetë emri i saj, 
është vepër e jashtëzakonshme, të cilën e kryen Profeti ndërsa të tjerët 
janë të paaftë ta kryejnë atë.  

Profeti që zotëron mrekullinë, duhet të përballet me njerëzit e tij 
dhe t’i lajmërojë ato se mrekullia e tij është argument për vërtetësinë e 
thënieve të tij. 

 
                                      *                *               * 

 
 
2- Kur’ani, mrekullia e përjetshme e Profetit Islam 
 
Kur’ani është libër mbi mendjet e njerëzve. Deri sot askush nuk ka 

mundur të sjellë një libër të njëjtë si ai. Ky libër i bekuar mes të gjitha 
mrekullive të Profetitt konsiderohet dokumenti më i fortë e i gjallë për 
profetësinë e Profetit të fundit, sepse Kur’ani është mrekulli “folëse”, 
“e përjetshme”, “mbarëbotërore” dhe “shpirtërore”. 

Përsa i përket të qënit e tij mrekulli “folëse”, themi kështu sepse 
mrekullitë e profetëve të tjerë të mëparshëm nuk kanë qenë të tilla, 
pasi, ata kanë patur nevojë për praninë e Profetit që t’u flasë njerëzve 
për mrekullinë e tij e me të, të ballafaqohet me ta. Edhe mrekullitë e 
tjera të Profetit tonë Muhammedit (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!), me përjashtim të Kur’anit, kanë qenë të 
tilla, ndërsa Kur’ani është mrekulli “folëse”. Nuk ka nevojë për njohje, 
ai fton vetë për veten e vet, ai vetë i fton kundërshtarët për ballafqim, i 
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mposht ata dhe del triumfues nga mejdani i sfidimit. Ai i sfidon 
njerëzit sot, njësoj siç i sfidoi ata që ishin në fillim të shpalljes. Ai është 
feja, mrekullia, ligji dhe dokumenti që konstaton dhe vërteton hyjninë 
e ligjit. 

      Përsa i përket “përjetësisë” dhe “mbarëbotësisë”, Kur’ani i ka 
shkërmuar fortofikatat e kohës e të vendit dhe ka dalë mbi ta. 
Mrekullitë e profetëve që erdhën para Profetit Muhamed (paqja dhe 
shpëtimi i Zotit qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) deri edhe disa 
mrekulli të tjera të Profetit, përveç Kur’anit, janë të shënuara në një 
pjesë të caktuar të kohës dhe kanë ndodhur në një sipërfaqe të caktuar 
vendi dhe para një grupi të kufizuar njerzish, njësoj si mrekullia e 
Hazreti Isait (paqja e All’llahut qoftë mbi të!), kur foli në djep dhe kur 
ringjalli të vdekurit. 

Është e qartë se ndodhitë janë të kushtëzuara me kohën dhe me 
vendin, sa më shumë t’i largohemi në kohë, aq më shumë zbehet 
pamja e tyre. Kjo është specifikë e çështjeve kohore. Mirëpo Kur’ani 
nuk ka lidhje me kohën e as me vendin. Ai na ndriçon ne sot, njësoj 
siç ndriçonte arabët e paditur para disa shekujve. Jo vetëm kaq, kalimi 
i kohës ia shtoi aftësitë njeriut në dije e në mundësi, me qëllim që ai të 
përfitojë më shumë prej Kur’anit se sa përfituan të parët. Ajo çka nuk 
është e lidhur me kohën dhe vendin, përmban elementë të 
vazhdimësisë, përjetësisë e të gjerësisë së rrethit mbarëbotëror dhe të 
përjetshëm. 

    Përsa i përket, cilësisë “shpirtërore” që ka Kur’ani, këtë e 
kuptojmë kur shohim mrekullitë e profetëve të mëparshëm, e shumta 
e të cilave ka qenë “trupore”, p.sh: shërimi i sëmundjeve të rënda 
trupore,  të folurit e fëmijës në djep... Këto kanë pasur destinacion 
pjesët e trupit. Kurse Kur’ani ka destinacion zemrat dhe shpirtërat. Ai 
ka lidhje me shpirtërat dhe logjikën e njerëzve. Pra, duket qartë dallimi 
i kësaj mrekullie nga mrekullitë e tjera trupore.  

 
                                      *                *               * 
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3- Vallë, a sfidoi Kur’ani? 
 
Kur’ani i fton njerëzit për ballafaqim në disa sure të tij: 
a) Në suren “Isra”, ajeti 88: Thuaj: “Sikur të tuboheshin të 

gjithë njerëzit dhe xhindet për të hartuar një Kur’an të tillë, ata 
nuk do të mund të hartonin një të ngjashëm me të, madje, edhe 
sikur ta ndihmonin njëri-tjetrin.” 

b) Në suren “Hud”, ajetet 13 dhe 14: “Nëse ata thonë: “Ai e ka 
trilluar atë!” Thuaju: “Sillni dhjetë sure të ngjashme të trilluara 
dhe thirrni në ndihmë kë të mundni, përveç All’llahut, nëse 
thoni të vërtetën!” “E, nëse nuk ju përgjigjen, atëherë ta dini se 
ai (Kur’ani), ka zbritur me dijen e All’llahut dhe se s’ka zot tjetër 
përveç Tij. Prandaj, a jeni ju  myslimanë?” 

c) Në suren “Junus”, ajeti 38: “Ata thonë: “Ai (Muhammedi) e 
ka trilluar atë (Kur’anin)”, thuaju: “Atëherë, sillni një sure të 
ngjashme me të dhe thirrni kë të mundni, përveç All’llahut, nëse 
thoni të vërtetën.” 

d) Në suren “Bekare”, ajeti 23 për të cilin do të flasim. 
Në këto ajete, Kur’ani sfidon me qartësi e force; Ai është 

argument për të vërtetën e tij. Ai nuk ka mjaftuar në ballafaqimin e tij 
me njerëzit që të sjellin të ngjashëm me të, por ai i nxiti ata për këtë 
gjë. Shprehjet e nxitjes i gjejmë në thëniet e Tij të Madhëruara: “nëse 
jeni të sinqertë”… “Sillni dhjetë sure të ngjashme të trilluara”… 
“Thuaj, sillni një sure të ngjashme”… dhe thirrni kë të mundni, 
përveç All’llahut” …Thuaj: “Sikur të tuboheshin të gjithë 
njerëzit dhe xhindët…”… “nuk do të mund të hartonin një të 
ngjashëm me të” …“ruajuni prej zjarrit, lëndë djegëse e të cilit 
janë njerëzit dhe gurët” …“Nëse nuk mundeni, dhe kurrsesi 
nuk do të mundeni” 

Duhet përmendur se sfida e Kur’anit nuk është e kufizuar e as e 
përcaktuar për një kohë apo vend. Kjo sfidë vazhdon edhe në ditët e 
sotme. 

 

      
                                 *                *               * 
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4- A u soll i njëjtë me Kur’anin? 
 

Përgjigja e kësaj pyetjeje sqarohet nëse i hedhim një vështrim mbi 
situatat dhe shpifjet, të cilat përjetoi zbritja e Kur’anit dhe mbi 
historinë në të cilën përmenden përpjekjet për shkrimin e një libri të 
ngjashëm me Kur’anin. 

Dihet se Revelata si në kohën e zbritjes, ashtu edhe pas saj, është 
përballur me kundërshtarë të rreptë prej mushrikëve, jahudive, të 
krishterëve dhe dyfytyrëve. Ata përdorën çdo gjë që dispononin prej 
fuqisë, mashtrimit për t’u përballur me thirrjen islame. Disa munafikë, 
si rabini Ebu Amir, e disa të tjerë prej munafikëve të cilët e përkrahnin 
atë, komunikuan me imperatorin e Romës për t’i thurur kurthe 
Islamit. Vepra e tyre arriti deri në ndërtimin e “xhamisë Dirar” në 
Medine. Si pasojë e këtij veprimi ndodhën ngjarje të habitshme të cilat 
i tregon Kur’ani në suren “Teube”. 

Është e natyrshme se ata armiq të rreptë prej dyfytyrash e të tjerë, 
rrinin e mbikëqyrnin myslimanët dhe prisnin kohën që t’i dëmtonin 
ata. Nëse ata do të kishin një libër që i përgjigjet sfidave të Kur’anit, 
do të mblidheshin rreth tij, do ta botonin e do të organizonin 
ceremoni gëzimi dhe do të përpiqeshin ta ruanin atë. 

Për këtë shohim se historia ka ruajtur emrat e këtyre, të cilët 
supozohet që ata e kundërshtuan Kur’anin, si p.sh: Abdullah bin 
Mukaffa, për të cilin thuhet se e ka kundërshtuar Kur’anin me librin e 
tij “Dariretul jetime.” Mirëpo në këtë libër, që e gjejmë të pranishëm 
në këto ditë, nuk shohim tregues që ai të ketë kundërshtuar Kur’anin, 
por nuk e dimë se përse u akuzua ibn Mukaffa me këtë libër.  

El Mutenebij, Ahmed ibn Hysejn Kufij, poet, është përmendur në 
mesin e kundërshtarëve. Mirëpo, studimet rreth jetës së tij letrare, 
vërtetojnë se në të shumtën e rasteve, ai e fillonte poezinë duke 
përmendur humbje shprese për të arritur poste të larta. 

Ebu A’la el Mua’rij, është akuzuar po ashtu për këtë gjë. Janë 
përcjellë poezi në të cilat përmendet kundërshtimi i tij për disa çështje 
të fesë. Por, ai asnjë ditë nuk e ka ngritur zërin e tij kundër Kur’anit. 
Përkundrazi, nga ai janë transmetuar fjalë e fraza në të cilat e 
madhështon librin e All’llahut të Lartësuar. 

Ndërsa Musejlemetu Kedhab (gënjeshtar), prej banorëve të 
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Jemenit, i është kundërvënë Kur’anit dhe ka sjellë ajete të cilat janë më 
afër talljes se sa të vërtetës!!  Prej atyre ajeteve përmendim: “Pasha 
mbjellësit e farës. Pasha korrësit e të korrave. Pasha grumbulluesit e 
grurit. Pasha bluarësit e miellit. Pasha gatuesit e brumit. Pasha pjekësit 
e bukës. …” P94F

95
P  

Dy prej ekzempalrëve të ajeteve të tij: “O bretkosë zgjidh se ajo që 
do të zgjedhësh është më e mirë. Për ty nuk ka as vend ku të hysh e as 
ujë ku të notosh.” P95F

96
P  

 
                                      *                *               * 

 
 
5- Dëshmi rreth Kur’anit 
 
Është mirë për ne që të përcjellim fjalët e disa prej të shquarve 

përreth Kur’anit, në të cilët ka edhe prej atyre që e akuzuan se i janë 
kundërvënë Kur’anit. 

1- Ebu A’la el Muarij (i akuzuar për kundërvënie ndaj Kur’anit) na 
thotë: “Ateisti dhe udhëzuesi janë të një mendimi se ky libër që e solli 
Muhammedi është libër plot me mrekulli, armiku dridhet para tij,... Ai 
nuk është poemë me rimë,...P96F

97
P  

2- Velid ibn Mugijretu el Makhzumij, i cili ishte i njohur në mesin e 
arbëve para islamit dhe është quajtur” Rejhanetul Kurejsh”, një ditë 
dëgjoi disa ajete prej sures “Gafir”. Pastaj u kthye te kombi i tij, fisi 
Makhzuna, dhe u tha atyre: “Betohem në Zotin, unë dëgjova prej 
Mummedit pak më parë fjalë, që nuk janë fjalë prej njerëzve e as prej 
xhindëve. Në to ka ëmbëlsi e bukuri. Ato janë të larta dhe asgjë nuk është 
mbi to.”P97F

98
P  

3- Dijetari dhe historiani Britanik “Karlejl” për Kur’anin thotë: 
“Nëse i hedhim një vështrim këtij libri të shenjtë, do të shohim të vërteta 
të mëdha, specifikat e sekreteve të ekzistencës, të prezantuara në formë 
të pjekur në përmbajtjen e tij. Këto sqarojnë madhështinë e Kur’anit. Ky 

                                                
95  I’xhazul Kur’an i Rafiut. 
96  Përcjellë nga libri: “I’xhazul Kur’an” i Hatibit; vëll.1, f.483. 
97  Risaletul gufran. faqe 263 
98  Mexhmaul Bejan, vëll.10, sure Mudeththir.  
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dallim i madh është i veçantë për Kur’anin dhe nuk e ka asnjë libër 
shkencor, politik, ekonomik, etj. Po, leximi i disa librave lë ndikim të 
thellë në mendjen e njeriut, mirëpo ky ndikim nuk mund të krahasohet 
me ndikimin e Kur’anit. Nga këtu duhet të themi: Dallimet themelore të 
Kur’anit kanë lidhje me të vërtetat dhe ndjenjat e pastra që ndodhen në 
të, çështjet madhore dhe përmbajtjet e rëndësishme për të cilat nuk ka 
asnjë dyshim. Ky libër përmban të gjitha të mirat e duhura që i sigurojnë 
njeriut përsosmërinë dhe lumturinë.”P98F

99
P  

4- Xhon Defon Bort, autor i librit “El i’tidhar ila Muahmedi uel 
Kur’an” thotë: “Kur’ani është i largët prej mangësisë dhe nuk ka nevojë 
për më të voglën ndreqje apo saktësim. Kur një njeri e lexon atë prej 
fillimit e deri në fund, nuk mërzitet.”P99F

100
P  

Po ashtu thotë: “Nuk ka kundërshtim që Kur’ani ka zbritur me 
gjuhën letrare e më retorike, me dialektin Kurejshit, të cilët janë arabët 
më orgjinal e letrar. Ai është i mbushur me tesbihate retorikë e të 
mrekullueshme.”P100F

101
P   

5- Gureh, poeti gjerman thotë: “Lexuesi i Kur’anit në fillim ndien 
rëndesë në fjalët e tij, por kur vazhdon me tej, ai ndien tërheqje kah 
Kur’ani. Kur hyn në thellësi të tij, ai hyn në bukurinë e tij magjike.”P101F

102
P  

Në një vend tjetër thotë: “Për shumë vjetë, priftërinjtë na larguan nga 
kuptimi i të vërtetave të Kur’anit të shenjtë dhe nga madhështia e Profetit 
Muhammed. Por, sa më shumë që ecim në rrugën e kuptimit të dijes, aq 
më shumë na largohen perdet e paditurisë e të nervozizmit verbues. Së 
afërmi, ky libër i vetëm do të tërheqë vëmendjen e botës dhe do të bëhet 
boshti i mendjeve njerëzore!” 

Gjithashtu thotë: “Ishim kundërshtarë të Kur’anit, por ky libër na 
tërhoqi vëmendjet dhe na hutoi, derisa na bëri që të gjunëzohemi për 
shkak të bazave e ligjeve të mëdha shkencore që ai ka!” 

6- Uil Djurant, historian i njohur thotë: “Kur’ani solli për myslimanët 
krenarinë, drejtësinë dhe devotshmërinë, për të cilat nuk gjinden të 
ngjashme në asnjë vend të botës.” 

7 - Mendimtari Frances, Xhyle Labom, në librin “Tefsijlul ajat” 
thotë: “Dija në botë është përhapur nga dora e myslimanëve. Myslimanët 

                                                
99  Prej hyrjes së librit: “Tendhimat hadarijetu fi imbaratorijetil islam”.  
100  I njëjti burim; f.111. 
101  I njëjti burim; faqe 91. 
102  Nga libri i i’tidhar ila Muhamed uel Kur’an. 
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e morën dijen nga Kur’ani, që është deti i dijeve. Ata formuan me të 
lumenj, uji i të cilëve ecën nëpër botë.” 

8- Orientalisti britanik Dinort, thotë: “Duhet të pohojmë se shkencat 
e natyrës, të astronomisë, filozofisë dhe matematika që u përhapën në 
Evropë, ato, janë prej mirësive të studimeve kur’anore. Ne në Evropë 
jemi borxhlinj ndaj myslimanëve. Jo vetëm kaq, Evropa është prej 
vendeve islame, për nga studimet kur’anore.”P102F

103
P  

9- Dr. Lora Vaksia Vaglari profesore në universitetin e Napolit, në 
librin “Tekademul islam es serij” thotë: “Libri qiellor i Islamit është 
ekzemplar i mrekullive. Kur’ani është libër që nuk mund të imitohet. 
Metoda e tij në letërsi nuk ka të ngjashme. Ndikimi që lë libri dhe metoda 
e tij në shpirtin e njeriut, e kanë burimin te dallimet dhe madhështia e 
tij... Si mund të jetë kjo mrekulli prej dorës së Muhammedit, përderisa ai 
ishte i jashtëshkolluar?!... Në këtë libër ne shohim thesare prej shkencave 
të cilat janë më të larta se aftësitë e njerëzve më të zgjuar, se filozofët 
politikanët dhe ligjvënësit. Nga këtu nuk mund ta konsiderojmë Kur’anin 
vepër të një mësuesi apo i një mësuari!”P103F

104
P  

 
*                *               * 

                                                
103  Mu’xhizetul Halide. 
104  Tekadumul Islam es Seriu, marrë nga Muhamed uel Kur’an. 
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Ajeti 25 
 

 

                           

                                   

                               

 
“Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, gëzoji me 

kopshte të Xhennetit, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Sa herë 
që atyre t’u jepet si ushqim ndonjë frut i kopshteve, ata do 
të thonë: “Këtë e kemi ngrënë edhe përpara”. Por atyre do 
t’u jepen fruta të ngjashme vetëm (nga pamja) me ato të 
Tokës. Në Xhennet ata do të kenë bashkëshorte të pastra 
dhe atje do të jetojnë përgjithmonë.” 

 
 

Komentimi 
 
Specifikat e mirësive të Xhennetit 
 
Ajeti i fundit në kërkimin tonë të mëparshëm fliste për 

përfundimin e jobesimtarëve. Ky ajet flet për përfundimin e 
besimtarëve. Sipas metodës kur’anore, nëpërmjet kontrastit sqarohet 
më shumë e vërteta me krahasimin e dy pamjeve. 

Pjesa e parë në ajet përgëzon ata të cilët besuan dhe bënë vepra të 
mira dhe se për ata do të jetë Xhenneti, në të cilin rrjedhin lumenj. Ne 
e dimë se kopshtet, të cilëve u mungon uji dhe lagen për disa kohë, ato 
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kopshte nuk e kanë fatin e madh për t’u parë, sepse pamja vërshon më 
tepër te kopshtet, në të cilët ka ujë me të cilin ujiten vazhdimisht pa 
ndërprerje. Të tilla janë kopshtet e Xhennetit. 

Pasi tregon për frutat e ndryshme të Xhennetit ajeti thotë: “Sa 
herë që atyre t’u jepet si ushqim ndonjë frut i kopshteve, ata do 
të thonë: “Këtë e kemi ngrënë edhe përpara”. 

Për këtë pjesë të ajetit komentuesit kanë dhënë disa sqarime. Disa 
thonë: Kuptimi i thënies: “Këtë e kemi ngrënë edhe përpara”, është 
se këto mirësi na u dhanë me bollëk për shkak të asaj që punuam në 
jetën tonë të dynjasë, pra e mbollëm farën e atyre punëve më parë. 

Disa të tjerë thonë: ‘Kur banorëve të Xhennetit u jepet për së dyti 
mirësi ata, thonë: Kjo është ajo që hëngrëm më parë. Por, kur t’i hanë 
ato ushqime do të gjejnë shije të re dhe kënaqësi tjetër. Rrushi apo 
molla që ne i hamë në këtë jetë, kanë po të njëjtën shije si ato që 
hëngrëm para një dite apo një ore, ndërsa frutat e Xhennetit në çdo 
ngrënie kanë shije të ndryshme edhe pse ngjasojnë në formë. Këto 
janë dallimet e asaj bote, e cila është e zbrazët nga përsëritjet. 

Të tjerët kanë thënë: Kuptimi i thënies është se kur ata do të 
shohin frutat e Xhennetit u përngjasojnë me ato të kësaj jete. Ata 
kënaqen me ato dhe nuk u duken të çuditshme. Por, kur t’i hanë, do të 
gjejnë në to shije të re e të kënaqshme. Shprehja e ajetit mund t’i 
përmbajë të gjitha këto kuptime e sqarime, sepse fjalët e Kur’anit 
nganjëherë përmbajnë shumë kuptime. 

Më pas ajeti thotë: “Por atyre do t’u jepen vetëm fruta të 
ngjashme”, pra, të ngjashme në fisnikëri e bukuri. Të gjitha këto fruta 
janë të mrekullueshme dhe nuk mund të bëhet dallim apo mënjanim 
mes tyre. E kundërta është me frutat që gjenden në këtë botë, të cilat 
ndryshojnë në ngjyrë, shije dhe aromë. 

Mirësia e fundit që përmend ajeti është mirësia: “bashkëshorte të 
pastra”, të pastra prej papastërtisë së zemrës, trupit dhe shpirtit.  

Njëra prej veçorive të mirësive të kësaj jete, është zhdukja e tyre. 
Zotëruesin e një mirësie e shqetëson zhdukja e saj. Prandaj, këto 
mirësi nuk mund të jenë dërguese e lumturisë dhe e sigurisë. Ndërsa, 
mirësitë e Xhennetit përmbajnë lumturi dhe siguri, sepse ato janë të 
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përjetshme dhe nuk përballen me zhdukjen. Për këtë të vërtetë flet 
edhe fundi i ajetit “dhe atje do të jetojnë përgjithmonë.” 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1- Besimi dhe puna 
 

Në shumë ajete të Kur’anit përmendja e besimit është e shoqëruar 
me përmendjen e punës së mirë sepse të dyja janë të pandara nga 
njëra-tjetra. Kjo është e vërtetë, sepse besimi dhe puna plotësojnë 
njëra-tjetrën. Kur depërton besimi në thellësi të shpirtit, patjetër do të 
duket më së miri ndi-kimi i tij në punët. Kjo është e ngjashme me 
llambën e cila kur ndriçon dhomën, rrezet e saj përhapen në çdo 
dritare të asaj dhome. Ndriçuesi i besimit është po i tillë, kur rrezaton 
zemrën e njeriut, rrezet e tij dalin prej syrit, veshit, gjuhës, dorës dhe 
këmbës së tij. All’llahu i Madhëruar thotë në ajetin 11 të sures “Talak”: 
“Atë që beson All’llahun dhe bën vepra të mira, All’llahu do ta 
shpjerë në kopshtet e Xhennetit, nëpër të cilët rrjedhin lumenj 
dhe ku do të qëndrojë përgjithmonë.” 

 Në ajetin 55 të sures “Nur” thotë: “All’llahu u ka premtuar 
atyre prej jush, që besojnë dhe që bëjnë vepra të mira, se do t’i 
bëjë mëkëmbës në Tokë…”  

Besimi është si rrënjët e pemës dhe puna e mirë janë frutat e saj. 
Prezenca e frutave të shëndetshëm tregon për shëndetin e rrënjëve. 
Dihet se, pre-zenca e rrënjëve të shëndosha çon në rritjen dhe 
prodhimin e frutave të shëndetshëm. Ka mundësi që puna e mirë të 
kryhet nga njerëzit që nuk kanë besim, por që kjo nuk është e 
vazhdueshme. Ai i cili e garanton qën-drimin dhe vazhdimin e punës 
së mirë, është besimi që zien në brendësinë e njeriut dhe që e vendos 
njeriun gjithmonë para përgjegjësive të tij. 

 
*                *               * 

 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 8 

2- Bashkëshortet e pastra 
 

Ajo që tërheq vëmendjen në këtë ajet është cilësimi i vetëm (i 
veçantë) që përdor Kur’ani për lavdërimin e bashkëshorteve të 
Xhennetit. E kjo është fjala “Mutahherah” të pastra. Kjo tregon se 
kushti i parë për bashkë-shorten është pastërtia “Et-Tuhr”. Dhe të 
gjitha kushtet e tjera që kanë lidhje me bashkëshorten, janë dytësore. 

Transmetohet se Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Mjerë ju dhe martesa e 
gruas së mirë në një vend të keq”P104F

105
P  

 
*                *               * 

 
 
3- Mirësitë mateiale dhe shpirtërore në Xhennet 
   
Kur’ani Famëlartë përmend lloje të ndryshme të mirësive 

materaile në Xhennet si: kopshte nën të cilat rrjedhin lumenj, 
vendbanime të rehatshme, bashkëshorte të pastra, fruta të ndryshëm 
etj. Me anë të këtyre mirësive, ai përmend mirësi që janë të 
rëndësishme, në radhë parë janë mirësi shpirtërore, të cilat nuk 
mundemi t’ua kuptojmë madhështinë sipas krahasimeve tona. Siç 
është thënia e Tij: “All’llahu u ka premtuar besimtarëve dhe 
besimtareve kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të 
banojnë përgjithmonë, si dhe pallate të mrekullueshme në 
Xhennetin e Adnit. Por kënaqësia prej All’llahut është 
shpërblimi më i madh. Kjo është fitorja madhështore.”P105F

106 
Në një ajet tjetër, All’llahu i Madhëruar thotë: “All’llahu është i 

kënaqur me ata, por dhe ata janë të kënaqur me Atë.”P106F

107
P  

Sikur njeriu të arrijë këtë shkallë që All’llahu të jetë i kënaqur ndaj 
tij dhe ai të jetë i kënaqur ndaj All’llahut të Madhëruar, do të ndiejë një 
kënaqësi të paparë, dhe të gjitha kënaqësitë e tjera do të jenë të pavlera 

                                                
105 Usailul Shiah; vëll.14, f.19. 
106 Sure “Teube”, ajeti 72. 
107 Sure “Bejjine”, ajeti 8. 
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para syve të tij. Në mënyrë të tillë, njeriu është i lidhur me All’llahun 
dhe nuk mendon për asgjë e për askënd tjetër përveç All’llahut. Kjo 
është një shkallë ku lapsi dhe gjuha janë të paafta t’i cilësojnë lartësitë 
dhe dimensionet e saj. Me fjalë përmbledhëse: Ashtu, siç ka për 
Ringjalljen çështje materiale dhe shpirtërore, po ashtu mirësitë e 
Xhennetit janë të dyanshme, me qëllim që të jenë gjithpërfshirëse dhe 
të gjithë banorët e Xhennetit të përfitojnë prej tyre. 

 
*                *               * 
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Ajeti 26 

 

                         

                        

                        

        

   
“All’llahu nuk ngurron të japë shembull mushkonjën ose 

diçka më të madhe se ajo. Ata që besojnë, e dinë se kjo 
është e vërteta nga Zoti i tyre, kurse ata që nuk besojnë, 
thonë: “Çfarë kërkon të tregojë All’llahu me këtë 
shembull?” Nëpërmjet tij, Ai e lë në humbje shumëkënd, 
kurse shumëkujt ia ndriçon rrugën e drejtë. Ai i lë në 
humbje vetëm gjynahqarët e mëdhenj.” 

 
 
Shkaku i zbritjes 
 
Disa komentues përmendin thënien e përcjellë nga ibn Abbasi se 

shkaku i zbritjes së këtij ajeti është kundërshtimi i dyfytyrëshave 
(munafikëve) ndaj shembujve që gjenden në ajetet e Kur’anit. 
Shembulli i tyre është si “Rasti i tyre shëmbëllen me rastin e atyre 
që ndezin një zjarr…” ose “… me ata që, gjatë shtrëngatës nga 
qielli…” Ata thanë është më i lartë që të sjellësh shembuj. Për këtë 
ata filluan të dyshojnë për mesazhin dhe për Kur’anin. Në këtë situatë 
zbriti ajeti i mësipërm. 
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Të tjerët thanë: Kur zbritën ajetet të cilat sjellin shembullin e 
mushkonjës e të merimangës, politeistët bënë kritika dhe talleshin. 

 
*                *               * 

 
 

Komentimi 
 
A sjell All’llahu shembuj?! 
 
Pjesa e parë e ajetit thotë: “All’llahu nuk ngurron të japë 

shembull mushkonjën ose diçka më të madhe se ajo.” Shembulli 
është mjet për trupëzimin e të vërtetës kur folësi ka për qëllim 
sqarimin e paaftësisë së të pretenduarit dhe përshkrimin e tij. Sigurisht, 
retorika e bisedës ka nevojë për zgjedhjen e një ekzistence të dobët e 
të sillet si shembull. 

P.sh, në ajetin 73 të sures “Haxhxh” All’llahu thotë: “O njerëz, 
është sjellë një shembull, prandaj dëgjojeni atë: “Idhujt që ju i 
adhuroni në vend të All’llahut, nuk mund të krijojnë as edhe një 
mizë, edhe nëse bashkohen të gjithë për këtë. E, nëse miza u 
merr atyre diçka, ata nuk do të mund t’ia marrin. I dobët është 
përgjëruesi, por edhe ai të cilit i përgjërohen.” 

Në këtë shembull vihet re se sjellja e mushkonjës si shembull është 
mjeti më i mirë për të parë dobësinë e tyre. 

Po kështu në ajtin 41 të sures “Ankebut” (merimanga), kur 
Kur’ani don të sqarojë dobësinë e politeistëve në zgjedhjen e eulijave 
të tjerë përveç Zotit, ai i ngjason ata me merimangën, e cila e prodhon 
vetë shtëpinë dhe kjo shtëpi e saj është më e dobëta dhe më e 
ndërlikuara. “Rasti i atyre, që zgjedhin mbrojtës të tjerë në vend 
të All’llahut, është si rasti i merimangës që zgjedh rrjetën e vet 
për shtëpi. Por shtëpia më e dobët është pikërisht rrjeta e 
merimangës. Veç sikur ta dinin ata!” 

Është më se e sigurt se, nëse Kur’ani do të sillte si shembuj 
planetet dhe qiejt, nuk do të arrihej qëllimi i poshtërimit e i zvogëlimit. 
Po ashtu, shembujt e tij nuk do të ishin në përshtatje me bazat e 
letërsisë e të elokuencës (gojtarisë). 
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Në këto shembuj duket sikur All’llahu thotë: “Nuk gjindet 
problemi në sjelljen e shembujve, si miza apo tjetër, për të sqaruar të 
vërtetat logjike në botën e përjetshme për t’ua prezantuar njerëzve. 
Qëllimi është çuarja e idesë. Duhet që shembujt të jenë në përputhje 
me subjektin e idesë. 

Për këtë, All’llahu i Madhëruar sjell shembull mizën dhe ato që 
janë më të mëdha se ajo.  

Për thënien “ose diçka më të madhe se ajo” komentuesit kanë 
dy mendime:  

I pari: Fraza “më të mëdhaja” ka për qëllim vogëlsinë, sepse këtu 
është vendi për sqarimin e shembullit të vogël. Kjo përdoret edhe në 
bisedat e sotme. P.sh, dëgjojmë një njeri që i thotë një tjetri: “A nuk 
turpërohesh kur ti sakrifikon me çdo gjë për një dinar të vetëm?! Tjetri 
i përgjigjet: “Jo, përkundrazi, unë jam i gatshëm të sakrifikoj edhe për 
një gjysëm dinari!”  

I dyti: Për sqarimin e të madhes, që do të thotë se All’llahu sjell 
shembuj më të vegjël dhe më të mëdha, si ta këkojë nevoja. Por 
mendimi i parë është më i përshtatshëm.  

Më pas ajeti thotë: Ata që besojnë, e dinë se kjo është e vërteta 
nga Zoti i tyre.” Pra, ata me besimin dhe përkushtimin që kanë, nuk 
janë kokëfortë, të pabindur dhe nuk e përçmojnë të vërtetën, kanë 
mundësinë që ta shohin të vërtetën të pastër dhe i kuptojnë shumë 
mirë shembujt që sjell All’llahu Fuqiplotë. “Kurse ata që nuk 
besojnë, thonë: “Çfarë kërkon të tregojë All’llahu me këtë 
shembull?” Nëpërmjet tij, Ai e lë në humbje shumëkënd, kurse 
shumëkujt ia ndriçon rrugën e drejtë.” Këta jobesimtarë i 
kundërshtojnë këto shembuj me pretendimin se nuk janë udhëzuese 
për të gjithë. Ata thonë se, sikur të ishin nga Zoti, të gjithë njerëzit do 
të udhëzoheshin nëpërmjet tyre dhe askush nuk do të ishte i 
humbur. P107F

108
P  

                                                
108 Disa komentues thonë: Fraza “Ai e lë në humbje shumëkënd”, nuk është thënie 

nga gojët  e politeistëve, por është thënie e All’llahut. Atëherë kuptimi është ‘se All’llahu iu 
përgjigjet kundërshtuesëve, të cilët thanë: “Çfarë kërkon të tregojë All’llahu me këtë 
shembull?” dhe All’llahu u thotë:  Nëpërmjet tij, Ai e lë në humbje shumëkënd, kurse 
shumëkujt ia ndriçon rrugën e drejtë. Ai i lë në humbje vetëm gjynahqarët e 
mëdhenj.”  
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All’llahu i Madhëruar u përgjigjet me frazë përmbledhëse duke 
thënë: Ai i lë në humbje vetëm gjynahqarët e mëdhenj.” 

 Pra, të gjithë këto shembuj janë nga All’llahu. Të gjitha janë dritë 
dhe udhëzim. Mirëpo, ato kanë nevojë për zemra të pastëra, të cilat 
përfitojnë prej tyre. Ndërsa kundërshtimi i kundërshtarëve e ka 
pikënisjen te mangësia e kuptimit të tyre dhe jo te mangësia e ajeteve 
të All’llahut. 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 
1- Rëndësia e shembujve në sqarimin e të vërtetave 
 
Shembujt e përshtashëm luajnë rol të madh ndikues, sqarues 

bindës dhe kujtues. 
Ndodh që shembulli i përshtatshëm shkurton rrugën e kuptimit në 

mendje dhe përdoret për të depërtuar në faktet e vështira filozofike. 
Ajo që është më e rëndësishmja, ne nuk mund t’i lemë mënjanë 
shembujt e përshtatshëm, kur bëhet fjalë për përhapjen e subjekteve të 
vështira shkencore dhe filozofike në mesin e njerëzve. Po ashtu nuk 
mund ta mohojmë rolin e shembujve në gjunjëzimin e kokëfortëve e 
të pabindurëve. 

Sido që të jetë, ngjashmëria e “të logjikuarit” me të “prekshmen” 
është një prej rrugëve ndikuese në kuptimin e çështjeve logjike. 

Por duhet që shembulli të jetë i përshtatshëm, përndryshe ai është 
i rrezikshëm dhe humbës. 

Nga këtu, në Kur’an shohim shembuj të shumtë, të 
mrekullueshëm e ndikues. Kjo është bërë kështu për shkak se ai është 
Libër për të gjithë njerëzit, i çdo kohe e i çdo niveli mendor. Ai është 
Libër që qëndron në skajet më të larta të retorikës dhe elokuencës. P108F

109
P  

 
*                *               * 

                                                
109 Për rolin e shembujve në jetën e njerëzve do të flasim në vëllimin e shtatë të këtij 

tefsijri në komentimi e ajetit 17 të sures “Rra’ad”. 
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2- Përse u soll mushkonja si shembull? 
 
Të pabindurit e morën vogëlsinë e milingonës shkak për t’u tallur 

me shembujt kur’anor. Por ata, nëse do të bënin drejtësi dhe do të 
thelloheshin në shikimin e këtij trupi të vogël, do të shihnin në të 
mrekullinë e krijimit, madhështinë e Krijuesit dhe përfeksionin i cili i 
habit mendjet. 

Imam Xhafer Sadiku (paqja qoftë mbi të!) përreth krijimit të këtij 
insekti të vogël thotë: “Sigurisht, All’llahu solli si shembull 
mushkonjën sepse, megjithëse është me madhësi të vogël, All’llahu 
ka vendosur në të po të njëjtat organe që gjenden te elefanti, edhe 
pse është i madh, bile ajo ka dy organe më tepër. Me këtë All’llahu 
don t'i lajmërojë besimtarët për mirësinë dhe bujarinë e Tij.” P109F

110
P  

Me këtë shembull, Zoti don t’u sqarojë besimtarëve 
përfektshmërinë e krijimit në krijesat dhe të mëndojnë rreth kësaj 
krijese të dobët. Ngjashmëria e saj me elefantin i sqaron njeriut 
madhështinë e Krijuesit. Noçka e këtij insekti të vogël është e 
ngjashme me atë të elefantit, i gjatë, i hapur me specifikë të 
mrekullueshme dhe ka fuqinë e thithjes e të tërheqjes së gjakut. 

Kësaj krijese All’llahu i ka dhënë organin e tretjes, njësoj siç i ka 
dhënë krahët, veshët, të cilat janë të përshtatshme me vendin ku jeton. 
Ky insekt është shumë i ndjeshëm dhe e ndjen shumë shpejt rrezikun. 
Kur e sulmon armiku largohet menjëherë e me mjeshtëri të madhe. 
Edhe pse është e vogël dhe e dobët kafshët e mëdha janë të paafta ta 
largojnë. 

 
*                *               * 

 
 
3- Udhëzimi i All’llahut dhe humbja 
 
Nga pamja e jashtme fraza e ajetit të përmendur të jep të kuptosh 

se udhëzimi dhe humbja janë të detyruara dhe kanë lidhje me dëshirën 
e All’llahut të Madhëruar. Mirëpo, fraza e fundit e ajetit sqaron se 
udhëzimi dhe humbja vijnë si pasojë e veprave dhe e punëve të vetë 
njeriut.  

                                                
110 Tefsirul Burhan; vëll.1, f.702.  
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Për sqarime të mëtejshme themi: Pa dyshim që veprat dhe punët e 
njeriut kanë rezultate dhe fryte të caktuara. Nëse është punë e mirë, 
rezultati do të jetë shtimi i mbarësisë dhe i udhëzimit në rrugën e 
All’llahut si dhe do të shohet më tepër sasia e këtyre punëve. All’llahu i 
Madhëruar në suren “Enfal”, ajeti 29 thotë: “O besimtarë! Nëse i 
frikësoheni All’llahut, Ai do t’ju japë aftësinë e të gjykuarit 
drejt…” Nëse njeriu do të anojë kah të këqijat, atëherë errësira do të 
shtohet në zemrën e tij dhe do t’i shtohet oreksi për kryerjen e të 
ndaluarave. Ndoshta, arrin që të mohojë edhe Zotin, Krijuesin e tij. 

Në ajetin 10 të sures “Rrum”, All’llahu i Madhëruar thotë: “Pastaj 
përfundimi i atyre që punuan keq, do të jetë e keqja e madhe, 
ngase i mohonin shpalljet e All’llahut dhe talleshin me to.” 

Dhe, në ajetin 5 të sures “Saff”, thotë: “Kur ata u larguan (nga e 
vërteta), All’llahu i largoi zemrat e tyre (nga rruga e drejtë)…”   

Nga ato që thamë sqarohet se njeriu është i lirë në zgjedhjen e 
rrugës që në fillim. Këtë të vërtetë e pranon çdo ndërgjegje e njerëzve. 
Më pas njeriu të presë rezultatin e patjetërsueshëm të punëve të veta. 
Me fjalë përmbledhëse: humbja dhe udhëzimi, sipas kuptimit kur’anor, 
nuk do të thotë detyrim në zgjedhjen e rrugës së drejtë e të rregullt 
apo të gabuar, por, udhëzimi i kuptuar nga ajetet ka kuptimin e 
sigurimit të rrugëve të lumturisë. Ndërsa humbje do të thotë: zhdukja 
e mundësisë së ndihmës për në udhëzim, pa as më të voglin detyrim. 

Sigurimi i rrugëve (të cilin e quajmë mbarësi) dhe zhdukja e këtyre 
rrugëve (që e quajmë zhdukje të mbarësisë) që të dyja këto janë si 
rezultat i dretpërsëdrejtë i punëve të njeriut. Këtë mund ta ilustrojmë 
me një shembull të thjeshtë: Kur njeriu kalon pranë një lugine të 
rrezikshme, ai përballet me rrezikun e rrëshqitjes e të rënies në të sa 
më shumë që t’i afrohet asaj. Sa më shumë që të largohet prej saj, aq 
më i largët është supozimi i rënies. Gjendja e parë është udhëzimi 
kurse e dyta është humbja.  

Nga këto që përmendëm sqarohet përgjigja për ato pyetje që 
lindin përreth udhëzimit dhe humbjes. 

 
4- “El-Fasikun”, ata janë të devijuarit nga rruga e adhurimit, sepse 

në gjuhësi fjala “fisk” do të thorë nxjerrja e farës prej hurmës, më pas 
u transformua dhe mori kuptimin e daljes nga rruga e All’llahut. 

 
*                *               * 
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Ajeti 27 
 

                        

                   

   

“Ata të cilët shkelin besën e All’llahut, pasi e patën 
dhënë, ndërprejnë atë që ka urdhëruar All’llahu për ta 
mbajtur lidhur dhe bëjnë ngatërresa në Tokë; ata janë, me 
të vërtetë, të humbur.” 

 
 

Komentimi 
 
Të humburit e vërtetë 
 
Ky ajet i bekuar sqaron cilësitë e të shthururve, ndërsa ajeti i kaluar 

fliste për humbjen e këtij grupi.  Ajeti përmend tri cilësi të tyre:  
1. Ata “shkelin besën e All’llahut, pasi e patën dhënë” Ata u 

zotuan para Zotit, se do të besonin në një Zot, Atë e njihnin si Sundues 
dhe se nuk do të ndiqnin shejtanin dhe as egon. Mirëpo, ata i thyen të 
gjitha këto, nuk i zbatuan të gjitha ligjet e Zotit dhe ndoqën egot e tyre 
dhe ato çka donte shejtani. Natyra e këtij zotimi shtron pyetjen rreth 
besës së lidhur ndërmjet Zotit dhe njeriut, sepse zotimi është 
marrëveshje ndërmjet dy vetave. Ndokush mund të thotë: “Si e bëre 
zotimin me Zotin?”  Përgjigjja e kësaj pyetjeje sqarohet kështu: Ne e 
dimë se Zoti i Madhëruar ka vendosur në thellësi të vetes së njeriut 
ndjenja të posaçme dhe fuqi të veçanta me të cilat ka mundësi të 
udhëzohet në rrugën e drejtë dhe t’u mënjanohet mashtrimeve të djallit 
dhe të egos dhe i përgjigjet thirrjes së Zotit. Këto fuqi fitrijetu (që 
gjenden në natyrën e krijuar të njeriut), Kur’ani i quan zotimi Hyjnor. Në 
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të vërtet ai është zotim tekvini (i krijuar) dhe jo teshrii apo ligjor. All’llahu 
i Madhëruar në suren “Jasin”, ajetet 60-61 thotë: “Vallë, a nuk ju kam 
urdhëruar, o bijtë e Ademit, që të mos e adhuroni djallin, se ai 
është vërtet armik i hapët i juaji, por të më adhuroni vetëm Mua?! 
Kjo është rruga e drejtë.” 

Është e qartë se ajeti tregon për natyrshmërinë adhururese dhe për 
anën kah përsosuria e vetves së njeriut. Argument tjetër është thënia e 
imam Aliut në hutben (fjalimin) e parë të librit “Nehxhul Belaga”, Shtegu 
i Elokuencës, ku thotë: “... Pastaj dërgoi të dërguarit e Tij tek ata 
dhe kohë pas kohe dërgoi lajmëtarët e Vet, që t’u kujtojnë atyre 
zotimin që gjendet në natyrën e tyre krijuese.” 

Me fjalë të tjera: çdo mirësi që All’llahu i jep njeriut, është e 
shoqëruar me zotimin mes Zotit dhe njeriut; mirësia e syrit është e 
shoqëruar me zoti-min që njeriu duhet të shohë të vërtetat; mirësia e 
veshit është e shoqëruar me zotimin që njeriu duhet të dëgjojë të 
vërtetën. Kur njeriu bëhet i pavëmendshëm në përdorimin e fuqive të 
vendosura në të, apo i përdor fuqitë e dhëna në rrugën e devijuar, ai e ka 
shkelur zotimin dhe besën. Të shthururit i shkelin disa prej këtyre 
zotimeve, ose të gjitha ato. 

2. Cilësi tjetër e atyre të shthururve është: “…ndërprejnë atë që ka 
urdhëruar All’llahu për ta mbajtur lidhur…” Shumica e komentuesve 
kanë thënë se fjala “kat’un” (prerje, shkëputje) që përmendet në ajet, do 
të thotë prerje e marrëdhënieve farefisnore. Mirëpo kuptimi i ajetit me 
shikim më të thellë, është më i përgjithshëm, ndërsa prerja e marrë-
dhënieve farefisnore është vetëm një vërtetësi e saj.  

Ajeti flet për moszbatimin urdhërave të Zotit që bënin të shthururit, 
si: prerja dhe shkëputja e lidhjeve farefisnore, lidhjeve shoqërore, 
miqësore, lidhjet me udhëzuesit e njerëzve për te Zoti dhe lidhja me 
Zotin. Nuk ka argument në përkufizimin e ajetit me lidhjet farefisnore. 
Disa komentues thonë se ajeti tregon për prerjen e lidhjes me të 
dërguarit dhe me besi-mtarët. Disa të tjerë e komentojnë lidhjen me Ehli 
Bejtin (paqa e Zotit qoftë mbi ta!) P110F

111
P  

Është e qartë se këto komentime sqarojnë një pjesë të kuptimit të 
përgjithshëm të ajetit.  

                                                
111  Nuru Thakalejn; vëll.1, f.45.Sqarimet e mëtejshme do të jepen në tefsijrin e ajetit 21 

të sures “Rr’ad”. 
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3- Shenja e tretë e të shthururve është: “…dhe bëjnë ngatërresa në 
Tokë…”, sepse ata e harruan All’llahun dhe nuk iu bindën Atij, pasi 
shpirtrat e tyre u zbrazën nga dashamirësia njerëzore deri me të afërmit e 
tyre. Ata ecin vetëm në udhën e interesave të tyre dhe të qëllimeve të ulta 
personale. Atyre nuk u intereson nëse përhapin shkatërrim në tokë, apo 
kryejnë çdo ngjyrë të devijimit e të shthurjes. Në fund ajeti dëshmon se 
“ata janë me të vërtetë të humbur.” Humbja më e madhe është kur 
njeriu të gjitha fuqitë materiale e shpirtërore të vëna për lumturinë e tij i 
shndërron dhe i shpërdoron në rrugën e fatkeqësisë, të shthurjes e të 
devijimit! Vërtet, ata të shthurur, të cilët dalin nga rruga e Zotit dhe e 
bindjes ndaj Tij, përfundimin e tyre do ta kenë veçse humbje. 

 
*                *               * 

 
 

Dy kërkime 
 
1 - Rëndësia e lidhjeve farefisnore në Islam 
 

Ajeti i lartpërmendur, edhe pse flet për ndërprerjen e çdo lidhjeje, 
për të cilat Zoti urdhëron të mos ndërpriten, lidhja farefisnore është një 
prej të vërtetave të saj të dukshme. Islami i ka vënë rëndësi të madhe 
lidhjeve farefisnore dhe marrëdhënieve me familjen dhe të afërmit. Ai e 
ndalon rreptësisht ndërprerjen e lidhjeve farefisnore.  

Për rëndësinë e lidhjeve farefisnore, profeti Muhammed (paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 
“Lidhja farefisnore ndërton familje dhe shton jetëgjatësinë edhe 
nëse pjestarët e saj nuk janë të mirë.” P111F

112
P  

Imam Xhafer bin Muhamed Sadik ka thënë: “Mbaji lidhjet me 
farefisin tënd qoftë edhe me një gllënkë uji. Më e mira e lidhjes 
farefisnore është të mos u bësh keq atyre.”P112F

113
P  

Imam Ali bin Hysejni i thotë djalit të tij që të ketë kujdes në 
shoqërimin e pesë grupe njerëzish; njëri prej tyre është ai që nuk mban 
lidhje farefisnore. Ai thotë: “Mjerë ti kur shoqërohesh me atë që nuk 

                                                
112 Sefinetul Bihar; lënda e farefisnisë.   

113 Sefinetul Bihar; lënda e farefisnisë.   
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mban lidhje me farefisin e vet. Unë kam parë në Librin e Zotit, që 
ai është i mallkuar.”P113F

114
P  

All’llahu i Madhëruar në suren “Muhammed”, ajetet 22 dhe 23 thotë: 
“Nëse ju (o hipokritë) i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bënit 
ngatërresa në Tokë dhe do t’i shkatërronit lidhjet farefisnore. Këta 
janë ata, të cilët All’llahu i ka mallkuar…” 

Shkaku i gjithë këtij përforcimi të Islamit për farefisin, është se 
procesi i reformimit të shoqërisë, forcimi i bazave të saj, mbrojtja e 
rrugës së përsosurisë së saj në fushën materiale dhe shpirtërore, duhet të 
fillojnë me forcimin e pjesëve bazë me të cilat formohet ndërtimi 
shoqëror. Kur pjesët janë të forta e të patundura, vetvetiu plotësohet 
reformimi i shoqërisë. Këtë proces Islami e ushtron në drejtim të 
përsosur për reformimin e shoqërisë islame, që ajo të bëhet e fortë dhe 
madhështore. Ai urdhëron për ndreqjen e pjesëve të shoqërisë. Është e 
qartë se, sa më shumë që të shtohet bashkëpunimi dhe uniteti në pjesët e 
vogla të shoqërisë, të simbolizuara nga familja, aq më e fortë bëhet ajo 
shoqëri. Për këtë të vërtetë tregon edhe hadithi i bekuar “Lidhja 
farefisnore ndërton familje”.  

 
*                *               * 

 
 
2- Ndërpreja, në vend të vazhdimit 
 
Ajeti i bekuar thotë se të shthururit “…ndërprejnë atë që ka 

urdhëruar All’llahu për ta mbajtur lidhur…” Këtu lind pyetja: A 
është e mundur shkëputja nga vazhdimësa e lidhjeve bazë?  

Përgjigje: Kuptimi i fjalës “vasl” është vazhdimësia në forma 
normale e të ndryshme e lidhjeve të cilat Zoti i ka caktuar (dëshmuar) 
mes Tij dhe robëve të Tij, ose mes njerëzve me njëri-tjetrin. Me fjalë 
të tjera: Vërtet, Zoti i Madhëruar urdhëron që të ruhen këto lidhje të 
natyrshme, mirëpo gjynahqarët i shkëpusin ato (mendohu thellë).  

 
*                *               * 

 

                                                
114 Sefinetul Bihar; lënda e farefisnisë. 
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Ajetet 28 dhe 29 
 

                         

                        

                           

     

 

“Si mund ta mohoni All’llahun, ndërkohë që keni qenë 
të pajetë, kurse Ai ju dha jetën?! Pastaj Ai do t’ju bëjë të 
vdisni, më pas do t’ju ringjallë e, në fund, do të ktheheni tek 
Ai?! Ai është, i Cili për ju ka krijuar çdo gjë që ka në Tokë. 
Pastaj, i është drejtuar qiellit dhe e ka rregulluar, duke e 
bërë atë shtatë qiej. Ai është i Gjithëdijshëm për çdo gjë.” 

 
 

Komentimi 
 

Mirësia e jetës 
 

Në këto dy ajete Kur’ani u tërheq vëmendjen njerëzve për 
madhështinë e Krijuesit, nëpërmjet përmendjes së disa mirësive 
hyjnore dhe disa pamjeve të habitshme të krijimit. Me këto ai plotëson 
argumentet e njohjes së Zotit, të cilat u përmendën në ajetet 21 dhe 
22 të po kësaj surje.  

Argumetet e tij Kur’ani i fillon nga pika që nuk pranon mohim 
dhe përqëndrohet te çështja e jetës dhe në ato që ajo përmban prej 
delikatesës e të fshehtës. Ai thotë: “Si mund ta mohoni All’llahun, 
ndërkohë që keni qenë të pajetë, kurse Ai ju dha jetën?!”  Ky ajet 
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i thotë njeriut që të mendohet se çfarë ishte para se të vinte në jetë. 
Vërtet, ai ishte i vdekur, njësoj si gurët dhe drurët dhe nuk kishte asnjë 
gjurmë jete. Por, tani ai kënaqet me mirësinë e jetës dhe me mirësinë e 
ndjenjës e të kuptimit.  

Kush është ai që i dha njeriut mirësinë e jetës? A ekzistenca 
njerëzore është ajo që i dha vetes jetë? Çdo njeri i drejtë, nuk nguron 
të përgjigjet se kjo jetë i është dhënë njeriut prej të Gjithëditurit dhe të 
Plotfuqishmit. i Gjithëditur për shifrat dhe ligjet e ndërlikuara të saj, i 
Plotfuqishëm për rregullimin dhe sistemimin e saj.  

Pra, përderisa çështja është e tillë, si ka mundësi që njeriu ta 
mohojë Atë që i dha jetë, kur ai ishte i vdekur?! Dijetarët e sotëm janë 
të një mendimi se jeta është një prej çështjeve më të ndërlikuara në 
botën tonë, sepse enigmat e jetës nuk janë zgjidhur deri më sot, me 
gjithë atë përparim të madh që ka arritur njeriu në fushën e njohjes e 
të shkencës. Në të ardhmen, shkenca ndoshta mund të zbukojë disa 
mistere (sekrete) te jetës por, pyetja akoma qëndron në vendin e saj: Si 
ka mundësi që njeriu të mohojë Zotin dhe të thotë se, këtë jetë, me 
gjithë ndërlikimet dhe të fshehtat e saj, e ka krijuar natyra e verbër, e 
shurdhët, e cila nuk ndien e nuk kupton?! Nga këtu konkludojmë se 
fenomeni i jetës në botën natyrore është dokumenti më i madh për të 
konstatuar praninë e All’llahut të Madhëruar. Në këtë ajet, Kur’ani 
përqëndrohet më tepër rreth kësaj çështjeje, e cila ka më shumë 
nevojë për studime dhe thellime. Por, ne po mjaftohemi vetëm me aq 
sa përmendëm. Pas përmendjes së kësaj mirësie, ajeti flet për një tjetër 
argument të qartë siç është vdekja: “Pastaj Ai do t’ju bëjë të 
vdisni”.  

Fenomenin e vdekjes, njeriu e sheh çdo ditë kur vdes një i njohur 
ose i panjohur. Ky fenomen, gjithashtu, të shtyn në mendime. Ku 
është ai që i mori shpirtërat e atyre që vdiqën? Marrja e jetës së tyre a 
nuk tregon se gjendet dhënësi i jetës për ta? Po, padyshim, Krijuesi i 
jetës, po Ai, është edhe Krijuesi i vdekjes. Për këtë tregon edhe ajeti 2 i 
sures “Mulk”: “Ai i ka krijuar jetën dhe vdekjen, për t’ju provuar 
se cili prej jush do të veprojë më mirë”  

Pasi përmend këto dy argumente të qartë për ekzistencën e Zotit, 
ajeti flet për Ringjalljen dhe për jetën pas vdekjes: “më pas do t’ju 
ringjallë”. 
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Përmendja e Ringjalljes në vazhdimësinë e këtij ajeti vjen që të 
sqarojë se çështja e jetës pas vdekjes është shumë e natyrshme. Ajo 
është më e lehtë se krijimi i parë (edhe pse lehtësia dhe vështirësia nuk 
kanë asnjë kuptim për të Plotfuqishmin e Pakufizuar.)  

A është në gjendje njeriu të mohojë mundësinë e Ringjalljes dhe ai 
është krijuar nga elelmentë të pajetë?! Me këto fraza të mrekullueshme, 
Kur’ani i hap njeriut regjistrin e jetës së tij nga lindja e deri në 
Ringjallje. Në fund të ajetit, All’llahu i Madhëruar thotë: “në fund, do 
të ktheheni tek Ai?!” 

 Fjala “do të ktheheni” ka kuptimin e kthimit te mirësitë e Zotit të 
Madhëruar në Ditën e Kijametit. Kthimi është ndryshe nga Ringjallja. 
Kur’ani i ndan këto të dyja në thënien e tij në suren “En’am”, ajeti 36 
në të cilin thotë: “Sa për të vdekurit, All’llahu do t’i ngjallë ata, 
pastaj të gjithë do të kthehen tek Ai.”   

Fjala “kthim” që përmendet në ajet, ndoshta tregon për një 
kuptim më të hollësishëm; të gjithë krijesat e fillojnë rrugën e 
përsosurisë së tyre nga pika e mosqenies, e cila është pika “zero” dhe 
e vazhdojnë ecjen deri në “pafundësi”, e cila është Vetvetja e 
All’llahut të Madhëruar. Kjo ecje nuk ndalet këtu, me vdekjen, por 
vazhdon në jetën tjetër, në nivel më të lartë. 

Pas përmendjes së mirësisë së jetës dhe çështjes së krijimit e të 
Ringjalljes, ajeti tregon një tjetër mirësi prej mirësive të mëparshme të 
All’llahut: “Është Ai që për ju ka krijuar çdo gjë që ka në Tokë.”  
Me këtë, ajeti cakton vlerën e njeriut në këtë tokë dhe se ai është 
zotëria e krijesave të saj. Nga kjo mund të kuptojmë misionin e madh 
e të rëndësishëm që ka marrë përsipër kjo krijesë në mejdanin e 
ekzistencës. 

Në Kur’an ka ajete të tjera që dëshmojnë për pozitën e lartë të 
njeriut. Këto ajete sqarojnë se kjo krijesë (njeriu) është qëllimi i fundit 
nga krijimi i ekzistencave në gjithësi. P114F

115
P  

Ato ajete janë: 
“Ai ka vënë në shërbimin tuaj çka gjendet në qiej dhe në 

Tokë…”P115F

116
P  

                                                
115 Në vëllimin e shtatë të këtij komentimi gjendet një studim i mjaftueshëm për këtë 

kuptim në suren “Rra’ad, ajeti 2 dhe në suren “Ibrahim”, ajetet 32 dhe 33. 
116 Sure “Xhathije”, ajeti 13. 
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“Ai i ka vënë në shërbimin tuaj anijet, që me lejen e Tij, ju të 
lundroni me ato nëpër dete.”P116F

117
P  

“Ai i ka vënë në shërbimin tuaj lumenjtë”P117F

118
P “Ai ka vënë në 

shërbimin tuaj natën dhe ditën”P118F

119
P  

“All’llahu është Ai që ka nënshtruar për ju detin”P119F

120
P  

“Ai ka vënë në shërbimin tuaj Diellin dhe Hënën”P120F

121
P  

Më pas ajeti kthehet e përmend argumentet e teuhidit dhe thotë: 
“Pastaj, i është drejtuar qiellit dhe e ka rregulluar, duke e bërë 
atë shtatë qiej. Ai është i Gjithëdijshëm për çdo gjë.” 

Fjala “isteua” e përdorur në ajetin e lartpërmendur, vjen nga fjala 
“el-istiua” që do të thotë “zotërim”, rrethim të plotë, fuqi për krijim 
dhe rregullim. Fjala “thumme” që gjendet në ajet, nuk ka kuptimin e 
domosdoshmërisë së vonesës kohore, por ka kuptimin e vonesës në 
sqarim dhe vazhdimsinë e përmendjes së të vërtetave. 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1- Kthimi i shpirtërave 
 

Ajeti i lartpërmendur është prej ajeteve, të cilat e kundërshtojnë 
qartë idenë e inkarnacionit. Ata që besojnë në inkarnacion thonë se 
njeriu pas vdekjes kthehet përsëdyti në këtë jetë, pasi shpirti i tij hyn 
në një trup tjetër dhe jeton jetë tjetër në këtë botë. Ajeti e thotë me 
plot qartësi se nuk gjendet më shumë se një jetë pas vdekjes dhe ajo 
është jeta e ringjalljes dhe e tubimit. Me fjalë të tjera; ajeti qartëson se 
për njeriun ka dy jetë dhe dy vdekje; njeriu ishte i vdekur, kur ishte 
pjesë e natyrës jo të gjallë (para lindjes), pastaj Zoti i dha jetë ditën që 
lindi, pastaj e vdes atë e më pas e ringjall. Nëse inkarnacioni do të 

                                                
117 Sure “Ibrahim”, ajeti 32.) 
118 Sure “Ibrahim”, ajeti 32. 
119 Sure “Ibrahim”, ajeti 32. 
120 Sure “Xhathije”, ajeti 12.  
121 Sure “Ibrahim”, ajeti 33.  

 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 4 

ishte i vërtetë, atëherë për njeriun do të kishte më shumë se dy jetë 
dhe më shumë se dy vdekje. Pra, idenë e inkarnacionit e kundërshton 
Kur’ani, ashtu siç e kundërshton edhe me logjikën. 

Duhet përmendur se ky ajet nuk tregon për jetën e barzahut (jeta 
mes vdekjes dhe ringjalljes), siç e përfytyruan disa. Por, ajeti e tregon 
për jetën pas lindjes së njeriut, pastaj largohet nga kjo jetë me vdekjen 
dhe ringjallet përsëri.  

 
*                *               * 

 
 
 2- Shtatë qiejt 
 
Fjala “sema” tregon për lartësi. Ajo ka kuptim të gjerë dhe 

vërtetësi të ndryshme. Për këtë, ajo është përdorur shumë herë në 
Kur’an. 

1. Nga njëherë me këtë fjalë është quajtur “ana e lartë”, e afërt me 
Tokën, siç  thotë Zoti: “Vallë, a nuk e sheh se si All’llahu e përqas 
fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në 
tokë, kurse degët nga qielli?”P121F

122
P  

2. Herë tjetër kuptimin e fjalës “sema” Kur’ani e përdor për të 
treguar një zonë të largët nga sipërfaqja e Tokës. “Ne lëshojmë nga 
qielli ujë të bekuar dhe nëpërmjet tij krijojmë kopshte, drithëra 
që korren”P122F

123
P  

3. Në një vend tjetër të Kur’anit, kjo fjalë ka kuptimin e mbulesës 
ajrore: “Ne e bëmë qiellin mbulesë të mbrojtur, por përsëri ata 
shmangen nga shenjat që gjenden aty”P123F

124
P , sepse kjo shtresë e 

mbron tokën prej yjeve që shkëputen nga qielli dhe nga kometat, të 
cilët janë të drejtuar kah toka ditën dhe natën për shkak të gravitetit të 
tokës. Por, përplasja e atyre shkëmbinjve me mbulesën ajrore të tokës 
çon në ndezjen e tyre e më pas shndërrimin e tyre në hi. 

4. Në një vend tjetër, Kur’ani e përdor fjalën “sema” me kuptimin 

                                                
122 Sure “Ibrahim”, ajeti 24.  
123  Sure “Kaf”, ajeti 9. 
124 Sure “Enbija”, ajeti 32. 
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e planetëve të larta. “Pastaj Ai iu kthye qiellit, që ishte në gjendje 
mjegulle”P124F

125
P  

Tani le të kthehemi te “shtatë qiejt”, që të shohim se cili është 
kuptimi i këtij numri. 

Mendimet e komentuesve dhe dijetarëve myslimanë janë të 
shumta për këtë temë. 

1-Disa kanë thënë se janë shtatë planetet, sipas terminologjisë së 
astronomëve së shkruar: Pra, Jupiteri, Marsi, Afërdita, Mërkuri, 
Neptuni, Hëna, Dielli. 

2- Disa të tjerë thonë se ky numër ka për qëllim shtresat që 
mbështjellin shtresën e ajrit dhe rrethojnë rruzullin tokësor. 

3- Të tjerët thonë se numri “shtatë” nuk është ky që ne njohim, 
por ai ka kuptimin e shumicës, që do të thotë se “shtatë qiejt” ka 
kuptimin e qiejve e të planetëve të shumta në gjithësi. All’llahu i 
Madhëruar thotë: “Sikur të gjithë drurët, që gjenden në Tokë, të 
ishin pena, kurse deti bojë shkrimi e t’i shtohen atij edhe shtatë 
dete të tjera, nuk do të shtereshin fjalët e All’llahut.”P125F

126
P  

Është e qartë se numri shtatë që përmendet në ajet, nuk është 
numri i njohur, sepse dija e Zotit nuk mbaron edhe sikur deti të bëhet 
njëmijë detra. 

4- Sipas mendimit tonë, qëllimi i shtatë qiejve është ekzistenca e 
shtatë qiejve. Përsëritja e kësaj fraze në ajetet e Kur’anit fisnik, tregon 
se numri i përmendur në këto ajete nuk ka kuptimin e shumicës, por 
ka kuptimin e numrit të posaçëm për qenien. Nga ajetet e tjera 
përfitohet se planetet e dukura janë pjesë e qiellit të parë dhe gjenden 
gjashtë botë të tjera, të cilat ne nuk mund t’i shohim as nëpërmjet 
teknologjisë së sotme shkencore. Këto shtatë botë janë ato që Kur’ani 
i quan shtatë qiej, shtatë galaktika. All’llahu i Madhëruar thotë: “Ne e 
zbukuruam me yje të shkëlqyer…”P126F

127
P  

 Dhe: “Ne e kemi stolisur qiellin e kësaj bote me shkëlqimin 
e yjeve…”P127F

128
P   

Në këto dy ajete sqarohet se ato që shohim dhe me të cilat 

                                                
125  Sure “Fussilet”, ajeti 11. 
126  Sure “Lukman”, ajeti 27. 
127 Sure “Fussilet”, ajeti 12.  
128 Sure “Saffat”, ajeti 6.  
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përbëhet kozmosi, janë pjesë e qiellit të parë. Dhe, çfarë gjendet pas 
këtij qielli, gjenden gjashtë qiej të tjerë e për të cilët në nuk kemi 
njohuri për detajet e tyre. 

 Në këto ditë ne shohim se sa më shumë përparojnë shkencat jo 
të plota, ato zbulojnë çudira dhe të panjohura madhështore. Shkenca e 
astronomisë ka përparuar shumë me shikimet e vrojtimet me 
teleskopë. Largësia më e madhe e universit që ka zbuluar qendra 
botërore astronomike është njëmijë milion (miliard) vite të dritës. 
Vetë astronomët pohojnë se largësia më e madhe që kanë zbuluar 
është fillimi i kozmosit e jo fundi i tij. Kush e di, në të ardhmen, 
shkenca ndoshta do të zbulojë qiej dhe faktorë të tjerë! 

 
*                *               * 

 
 
3- Madhështia e krijesave 
 
Është mirë që këtë ta dëgjojmë nga gjuha e vrojtuesit të madh 

botëror, Balmer, i cili e cilëson madhështinë e kozmosit duke thënë: 
“...Para se të vendosej vrojtuesi “Balmer”, sipas nesh, bota nuk ishte 
më shumë se sa pesëdhjetë vjet drite. Por, ky teleskop e zgjeroi botën 
tonë deri në njëmijë milion vite drite. Gjatë këtij vrojtimi, ky teleskop 
zbuloi miliona galaktika të tjera, të cilat disa prej tyre janë larg nesh 
njëmijë milion vjet drite. Kurse, pas kësaj distance ne na shfaqet 
hapësirë e madhe e errët në të cilën nuk shohim asgjë, sepse drita nuk 
depërton që të ndikojë në faqen e fotografimit të vrojtuesit 
(teleskopit). Padyshim që kjo hapësirë madhështore dhe e errët 
përmban me qindra milionë galaktika, të cilat nëpërmjet gravitetit të 
tyre mbrojnë botën shikuese. E gjitha kjo botë madhështore, që 
shikohet që përmban miliona galaktika, nuk është gjë tjetër veçse një 
pjesëz shumë e vogël e botës më të madhe. Ne nuk besojmë për 
mosekzistencën e një botë tjetër përveç kësaj bote më të madhe.” P128F

129
P  

 
*                *               * 

 

                                                
129  Marrë nga revista “Fada”; numri 56, Ferardin (muaji i kalendarit persian) 1351. 

 



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

 7 

 
 

 
Ajetet 30-33 
 

                         

                     

                           

                            

                     

                               

                        

 
“Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë do të krijoj një 

mëkëmbës  në tokë”, ata thanë: “A do të vësh atje dikë që 
do të bëjë çrregullime e do të derdhë gjak në të, ndërkohë 
që Ne të madhërojmë, të lavdërojmë dhe të lartësojmë, 
ashtu siç të takon Ty?!” Ai tha: “Unë di atë që ju nuk e 
dini”. 

“All’llahu ia mësoi Ademit emrat e çdo gjëje, pastaj ua 
paraqiti engjëjve dhe u tha: “Më tregoni emrat e tyre, nëse 
ajo që thoni është e vërtetë!” 

 “Qofsh i lavdëruar! - thanë ata - Ne dimë vetëm atë që 
na ke mësuar Ti. Në të vërtetë, Ti je i Gjithëdituri, i Urti.” 
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 “O Adem, - tha Ai - ua trego atyre emrat e gjërave!” Kur 
ai ua tregoi emrat e tyre, All’llahu tha: “A nuk ju kam thënë 
se vetëm Unë i di fshehtësitë e qiellit e të Tokës dhe vetëm 
Unë e di çfarë tregoni haptazi dhe çfarë fshihni?!” 

 
 

Komentimi 
 
Njeriu, mëkëmbësi i Zotit në tokë  
 
Ajetet e mëparshme përmendën se çdo gjë në tokë Zoti e krijoi 

për njeriun. Në këto ajete gjendet deklaratë e qartë për mëkëmbësinë e 
njeriut, udhëheqjen e tij dhe sqaron pozitën e tij shpirtërore, me anë të 
së cilës i meritoi të gjitha këto dhunti. Në këtë ajet paraqitet krijimi i 
Ademit (babai i njerëzisë) dhe nga ajeti 30 deri të ajeti 39, gjendet 
përqëndrim në tri çështje themelore: 

1. Njoftimi që i bëri Zoti melekëve për mëkëmbësinë e njeriut në 
tokë dhe çfarë ndodhi në skenën e dialogut. 

2. Urdhëri i All’llahut për melekët që ta nderojnë dhe ta 
madhështojnë njeriun e parë. Këtë e gjejnë në disa vende të tjera në 
Kur’an. 

3. Sqarimi i pozitës dhe i jetës së Ademit në Xhennet. Ndodhitë 
që çuan në nxjerrjen e tij prej Firdeusit, pastaj pendimi i Ademit, jeta e 
tij dhe e pasardhësve e tij në tokë. 

Ajetet e mësipërme flasin për fazën e parë, kur All’llahu, me 
dëshirën e Tij, krijoi mbi sipërfaqen e tokës krijesën që të jetë në të 
mëkëmbës, të mbartë rreze prej cilësive të Tij dhe pozita e tij të jetë 
më e lartë se e melekëve. Ishte dëshira e Zotit që Toka me gjithë 
mirësitë e saj që ka si; pasuritë e shumta nëntokësore e mbitokësore, 
t’i përdorë njeriu. 

Një krijesë e tillë ka nevojë për logjikë, ndjenja, kuptim dhe 
mundësi të posaçme, që të ketë mundësi të marrë në dorë drejtimin 
dhe udhëheqjen e krijesave tokësore. Për këtë, All’llahu i Madhëruar 
thotë:   “Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë do të krijoj një 
mëkëmbës  në tokë”. Mëkëmbësi është zëvëndësi i një tjetri. Përsa i 
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përket tjetrit, për të cilin njeriu është zëvendësi i tij, komentuesit kanë 
mendime të ndryshme: Disa thonë janë melekët, të cilët jetonin më 
parë në sipërfaqen e tokës. Disa të tjerë thonë: ‘ai është zëvendësi i 
njerëzve të tjerë ose i krijesave të tjera që jetonin më parë në Tokë. 
Kurese disa të tjerë kanë thënë se fjala “halife” tregon që çdo brez 
prej njerëzve lë pas një brez tjetër. 

E vërteta dhe qëllimi i kësaj fjale është se njeriu është mëkëmbësi i 
Zotit dhe zëvendësi i Tij mbi sipërfaqen e tokës. Për këtë thonë 
shumë studiues, sepse pyetja e melekëve rreth kësaj krijese, i cili mund 
të bëjë shkatërrim në tokë dhe shkakton gjakderdhje, është e 
përshtatshme me këtë kuptim. Kjo sepse, të qënit zëvendës i Zotit në 
tokë nuk është e përshtatshme me shkatërrimin dhe gjakderdhjen. 

Çështja e “mësimit” të emrave të Ademit, shpjegimi i së cilës do të 
vijë më pas, po ashtu edhe suxhudi (vënia e ballit në tokë) e melekëve 
për Ademin janë prej argumenteve, të cilat i thamë me kuptimin e 
fjalës “halife”. 

Më pas ajeti përmend pyetjen e melekëve që ia drejtuan Zotit të 
botëve. Me këtë pyetje ato donin sqarim dhe nuk ishin kundërshtues. 
Ata thanë: “A do të vësh atje dikë që do të bëjë çrregullime e do 
të derdhë gjak në të, ndërkohë që Ne të madhërojmë, të 
lavdërojmë dhe të lartësojmë ashtu siç të takon Ty?!” 

All’llahu i Madhëruar iu përgjigj melekëve me përgjigje të mbyllur, 
e cila është sqaruar në fazat e mëpasshme: Ai tha: “Unë di atë që ju 
nuk e dini”. 

Sipas pyetjes së tyre, melekët ishin të ditur, të informuar për 
aftësinë dhe veprimin se ky njeri shkatërron dhe bën gjakderdhje në 
tokë. Vallë si e dinin këtë?! 

Thuhet se All’llahu i Madhëruar u sqaroi melekëve  në formë të 
përgjithshme të ardhmen e njeriut. Po ashtu thuhet se melekët e 
kuptuan këtë nëpërmjet frazës “në tokë”, sepse ata e morën vesh që 
ky njeri u krijua nga toka. Përderisa materia është e kufizuar, patjetër 
ajo do jetë qendër e garimit dhe e mosmarrëveshjes. Edhe kjo botë e 
kufizuar, materiale, nuk është në gjendje që ta ngopë natyrën 
tahmaqare të njeriut. Sikur kjo dynja të vendosej e gjitha në gojën e 
njeriut, ai kurrë nuk do të ngopej. Kjo gjendje, nëse nuk krahasohet 
me domosdoshmërinë e ndjenjës ndaj përgjegjësisë, çon në shkatërrim 
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e në gjakderdhje. 
Disa komentues thonë se sinjalizimi i melekëve e ka burimin te 

eksperienca dhe sprovat e tyre të mëparshme me krijesat që ishin para 
Ademit. Ato krijesa kishin mosmarrëveshje dhe bënë gjakderdhje. Kjo 
gjë la te melekët përshtypje të hidhur për krijesat e Tokës. Melekët e 
dinë se qëllimi i krijimit është adhurimi dhe bindja. Këtë të vërtetë të 
plotë e shihnin në veten e tyre, sepse ato ishin të zhytur në adhurim. 
Për këtë njohje që kishin, më tepër se të tjerët, ata mendonin se janë të 
përshtatshëm për mëkëmbësi. Por, ata nuk e dinë se  mes adhurimit të 
njeriut, që është krijesë e mbushur me epshe dhe i rrethuar nga forma 
të ndryshme të veseve djallëzore dhe nga mashtrimet e dynjasë, dhe 
mes adhurimit të tyre gjendet distancë e madhe. Vallë, si mund të jetë 
adhurimi i një krijese të zhytur mes dallgëve të fuqishme i barabartë 
me adhurimin e krijesave që jetojnë në bregun e sigurt?! 

Sa të ditur janë melekët ndaj bijëve të Ademit si Muhamedi, 
Ibrahimi, Nuhu, Musai, Isai, imamët e Ehli Bejtit, adhuruesit e çiltërt 
të All’llahut, dëshmorët, sakrifikuesit, qofshin meshkuj apo femra, të 
cilët sakrifikuan me çdo që kishin për hir të dashurisë së zjarrtë ndaj 
All’llahut, ku një orë e mendimit të tyre ëshët e barabartë me disa vite 
adhurim të melekëve? 

Duhet përmendur se melekët, për të sqaruar përparësinë e tyre, 
morën si kriter bazë tri gjëra: lartësimin, falënderimin dhe shenjtërinë.  

Përsa i përket kuptimit të fjalëve, lartësim dhe falënderim, ai është 
i qartë, pastrimi i Zotit të Madhëruar prej çdo mangësie. Por, çfarë 
kuptimi ka fjala “tekdijs”, “shenjtërim”? 

Disa thonë se ka kuptimin e pastrimit të Zotit nga çdo mangësi, 
njësoj si kuptimi i fjalës “tesbijh”, “lartësim”.  

Por, disa të tjerë thonë se fjala “tekdijs” buron nga fjala “kaddese” 
që do të thotë pastrimi i tokës prej shkatërruesve dhe keqbërësve, ose 
pastrimi i shpirtit përtej të këqijave, ose pastrimi i trupit dhe shpirtit 
për hir të Zotit. Dëshmues për këtë është fjala “leke” “për ty” në 
fjalinë “nukadisu leke” “të pastrojmë ty”, sepse melekët nuk kanë 
thënë “nukadisuke”, por kanë thënë “nukadisu leke”, që do të thotë 
pastrimi i shoqërisë dhe i tokës për Ty. 

Në të vërtetë thënia e tyre ka kuptimin se, nëse qëllimi është 
përulja dhe adhurimi, ne jemi plotësisht të gatshëm dhe gjithmonë 
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jemi në gjendje adhurimi. Nëse është qëllimi i pastrimit, apo pastrimi i 
tokës, ne e kryejmë këtë urdhër. 

 
*                *               * 

 
 
Melekët në mejdanin e sprovimit 
  
Falë mirësisë së All’llahut, Ademi kishte aftësi të jashtëzakonshme 

për të kuptuar të vërtetat. Ishte dëshira e Zotit që kjo aftësi të kalonte 
nga faza e fuqisë në fazën e veprimit. Ky është edhe kuptimi i thënies 
së Kur’anit: “All’llahu ia mësoi Ademit emrat e çdo gjëje…” 

 Komentuesit kanë mendime të ndryshme në tefsirin e frazës: 
“mësimi i emrave.” Është e vërtetë se qëllimi në të nuk është thjesht 
mësimi i emrave pa kuptimin e tyre, sepse Ademi nuk do të kishte 
fituar krenarinë. Por, qëllimi është kuptimi i emrave dhe njohja e të 
emërtuarve. Natyrisht, dija për kozmosin, për misteret dhe specifikat e 
krijesave, ishte krenari e madhe për Ademin. 

Në një hadith të transmetuar nga ebi Abbasi, thuhet: “E pyeta 
imam Sadikun (paqja qoftë mbi të!) për thënien e All’llahut: “All’llahu ia 
mësoi Ademit emrat e çdo gjëje…”, se çfarë i mësoi atij? Ai tha: 
“Tokat, malet popujt, luginat. Pastaj pa qilimin nën të dhe tha: 
“Edhe këtë ia mësoi atij.” 

Mësimi i emrave nuk ka qenë i ngjashëm me mësimin e sendeve 
apo të individëve të veçantë, por mësimi ishte i lidhur me filozofinë e 
emrave, me të fshehtat e tyre, me mënyrat dhe specifikat e tyre. 
All’llahu ia dha Ademit këtë dije që të jetë në gjendje të përdorë 
dhuntitë materiale dhe shpirtërore që gjenden në gjithësi, për të arritur 
përsosurinë e tij. Po ashtu, Zoti i dha Ademit mundësinë e të 
emërtuarit, me qëllim që të emërtojë sendet. E kështu, ai foli për ato 
gjëra duke përmendur emrat e tyre e jo t’i sjellë në prani. Kjo është 
mirësi e madhe dhe e kuptojnë ata që e dinë se dijet njerëzore 
transmetohen nëpërmjet shkrimeve. Këto shkrime nuk do të 
mundësoheshin, nëse nuk do të ishte vendosja e emrave për sendet 
dhe për të veçantat e tyre. 

“…pastaj ua paraqiti engjëjve dhe u tha: “Më tregoni emrat 
e tyre, nëse ajo që thoni është e vërtetë!...” 
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Melekët u tërhoqën nga ky provim, sepse ata nuk e zotëronin atë 
fuqi diturie dhe aftësie që Zoti i dha Ademit. “Qofsh i lavdëruar! - 
thanë ata - Ne dimë vetëm atë që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë, 
Ti je i Gjithëdituri, i Urti.” 

Në këtë mënyrë melekët e kuptuan aftësinë që mbartete Ademi, e 
cila e bën të meritueshëm për mëkëmbësi në Tokë. Po ashtu, ata e 
kuptuan pozitën e kësaj krijese në këtë ekzistencë.  

Erdhi koha që Ademi të sqaronte emrat e krijesave dhe të fshehtat 
e tyre në prani të engjëjve: “O Adem, - tha Ai - ua trego atyre 
emrat e gjërave!” Kur ai ua tregoi emrat e tyre, All’llahu tha: “A 
nuk ju kam thënë se vetëm Unë i di fshehtësitë e qiellit e të 
Tokës dhe vetëm Unë e di çfarë tregoni haptazi dhe çfarë 
fshihni?!” 

Këtu iu bë e qartë melekëve se kjo krijesë është e vetmja që e 
meriton mëkëmbësinë në tokë. Fraza: “çfarë fshihni”, tregon se 
melekët fshihnin diçka në fjalët e tyre. 

Disa komentues thonë: ‘Ajo tregon gjendjen e mendjemadhësisë se 
Shejtanit, i cili në atë kohë ishte në radhët e melekëve dhe nuk i nxirrte të fshehtat 
e tij për të mos iu përul Ademit.’ 

Po ashtu, fraza mund të jetë tregues për atë që fshihnin melekët, 
se ata janë më shumë meritues për mëkëmbësinë se sa tjetërkush. Ata 
nuk e thanë qartë këtë besim. 

 
*                *               * 

 
 

Përgjigje për dy pyetje 
 
Në këtë temë kanë lindur dy pyetje: Pyetja e parë flet rreth 

mënyrës së mësimit të Zotit për Ademin, se si u realizua? Nëse ky 
mësim do të ishte caktuar për melekët, ata do të merrnin të njëjtën 
përparësi. A ka vend për krenarinë e Ademit ndaj melekëve për faktin 
se atyre nuk ua dha Zoti atë nderim që i dha Ademit? 

Përsa i përket mënyës së të mësuarit, përgjigja është se ai ishte 
mësim tekvinij, që do të thotë se Zoti e vendosi këtë dije në 
ekzistencën e Ademit me detyrim dhe pas një kohe të shkurtër, e çoi 
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në fazën vepruese. 
Fjala “t’alim”, “mësim” është përmendur edhe në një vend tjetër 

të Kur’anit në suren Rrahman, ajeti 4, ku thuhet: “dhe i ka mësuar 
atij të folurit e qartë.” Është e qartë se All’llahu i Lartmadhëruar ia 
mësoi njeriut sqarimin dhe deklarimin që në krijim, që do të thotë se 
Ai i dha atij specifika dhe aftësi fitrije (të natyrshme) për sqarimin dhe 
të folurit. 

Përsa i përket përgjigjes së pjesës së fundit të kësaj pyetjeje, ajo 
sqarohet kur mësojmë se për engjujt ka patur krijim të posaçëm, i cili 
nuk i jepte mundësinë atyre që të mbartin gjithë këto dije. Ata janë 
krijuar për një qëllim tjetër. Prandaj, këtë të vërtetë, melekët e kuptuan 
dhe e pranuan, kur kaluan atë provim të përmendur në ajet. Ndoshta, 
në fillim ato besonin se i kishin aftësitë e duhura për mëkëmbje, por 
All’llahu ua sqaroi atyre dallimin midis aftësisë së tyre dhe aftësisë së 
Ademit nëpërmjet provimit të mësimit të emrave. 

Pyetja e dytë ka lidhje me përemrin “hum”, “ato” që gjendet në 
thënien e Zotit, “pastaj ia paraqiti ato”, dhe me fjalën “emrat e tyre” 
dhe me përemrin dëftor “ismul ishara”, “haulai”, “i atyre.” 

Dihet që përemri “hum” dhe përemri “haulai” përdoret për 
krijesat që kanë logjikë. Kjo nuk është në përshtatje me fjalën “esma”, 
emra, sepse ato janë sekrete të krijimit dhe kanë kuptim të specifikuar 
për të gjitha krijesat. 

Përgjigja është se përdorimi i përemrit “hum” dhe i përemrit 
dëftor “haulai”, nuk janë të posaçëm vetëm për krijesat me logjkë, por 
nganjëherë përdoren edhe shumicën e përbërë prej logjikuesve e 
jologjikuesve dhe nganjëherë përdoren edhe për shumësin e krijesave 
jologjikuesve, siç është thënia në suren “Jusuf”, ajeti 4: “…I pashë të 
më përuleshin në sexhde”, ku përemri “hum” në ajet i kthehet 
planeteve, diellit dhe hënës, të cilat Jusufi i pa në ëndërr. 

 
*                *               * 
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Ajetet 34-36 
 

                         

                         

                             

                             

                  

 
“Kur u thamë engjëjve: “Përuluni në sexhde para 

Ademit”, ata u përulën, përveç iblisit, i cili nuk deshi, u 
tregua mendjemadh dhe u bë mosbesimtar.” 

“Ne thamë: “O Adem, jeto ti dhe gruaja jote në Xhennet 
dhe aty hani sa të doni e kur të doni, por mos iu afroni kësaj 
peme, se ndryshe do të bëheni të padrejtë”. 

“Shejtani i shtyu të gabojnë e i nxori nga lumturia ku 
ishin. “Zbritni - u thamë Ne - do të jeni armiq të njëri-
tjetrit. Në Tokë do të qëndroni, do të keni furnizim e do të 
jetoni deri në një kohë të caktuar”. 
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Komentimi 

 
Ademi (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) në Xhennet 
 
Kur’ani kalon në një kapitull tjetër prej subjekteve të madhështisë 

së njeriut. Ai thotë: “Kur u thamë engjëjve: “Përuluni në sexhde 
para Ademit”, ata u përulën, përveç iblisit, i cili nuk deshi, u 
tregua mendjemadh dhe u bë mosbesimtar.” 

Nga ajeti i parë duket se sexhdeja për Ademin erdhi pas provimit 
të melekëve, që u përmend në ajetet e mëparshme dhe pas mësimit të 
emrave. Por, sikur ta thellojmë vështrimin, do të shohim se suxhudi 
(përulja dhe nderimi) erdhi drejtëpërdrejtë pas plotësimit të krijimit të 
njeriut dhe pas provimit të melekëve. All’llahu i Madhëruar në ajetin 
72 të sures “Sad” thotë: “Kur t’i jap trajtë dhe t’i fryj prej shpirtit 
Tim, përuljuni në sexhde atij!”, pra suxhudi ka ardhur menjëherë 
pas fryerjes së shpirtit të njeriut. P129F

130 
Gjendet argument tjetër për këtë çështje: pranimi i urdhërit të 

All’llahut nga melekët për suxhud, sikur të ishte pas sqarimit të pozitës 
së Ademit, nuk do të konsiderohej krenari për melekët.  

Sido që të jetë, në ajetin kur’anor përmban vendim të qartë për 
nderimin dhe madhështinë e njeriut. Të gjithë melekët urdhërohen që 
t’i bëjnë suxhud (përulje) atij (njeriut) pas plotësimit të krijimit të tij. 
Vërtet, kjo krijesë është e përshtatshme për mëkëmbësinë e Zotit në 
Tokë. I merituari për këtë mision të madh, në gjirin e të cilit ndodhen 
përsosuria dhe edukimi i njerëzve të mëdhenj, si të dërguarit në 
përgjithësi dhe vula e tyre, Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në veçanti, meriton nderim 
dhe respektim të plotë: Kur një njeri përvetëson disa dije dhe i njeh 
disa ligje dhe formula shkencore, ne ndiejmë madhështi e nderim për 
të. Vallë, si do të ketë qenë gjendja e njeriut të pare, që zotëronte të 
gjithë ato dije e njohje fisnike për botën ekzistuese?! 

 
*                *               * 

                                                
130 Këtë mendim kanë edhe Alusij në tefsijrin “Ruhul Meani” dhe Fahrudin Raziu në 

“Tefsijrin Kebijr.” 
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Dy kërkime 
 
1- Përse kundërshtoi djalli (iblisi)? 
 
“Shejtan” është emër race që përfshin shejtanin e parë dhe të 

gjithë shejtanët. Ndërsa “iblis” është emër specifik për shejtanin, i cili i 
bëri vesvese Ademit. Iblisi, siç thotë edhe Kur’ani, nuk ka qenë prej 
racës së melekëve, edhe pse ishte në rreshtin e tyre, por ka qenë prej 
grupit të xhindëve. All’llahu i Madhëruar thotë: “…ata u përulën, 
përveç iblisit. Ai ishte një nga xhindet…”P130 F

131
P  

Faktori i pengimit të iblisit për përulje ndaj Ademit ishte 
mendjemadhësia dhe vetëpëlqimi, sepse ai besonte se ishte më i 
përkryer se sa Ademi, për këtë nuk duhet të urdhërohej për përulje, 
por duhej që Ademi të urdhërohej për të bërë përulje për atë. P131F

132
P 

Mohimi i iblisit ishte për shkak se ai besonte që urdhëri i Zotit nuk 
është i rregullt. Ai jo vetëm që kundërshtoi urdhrin e All’llahut, por u 
devijua dhe doli edhe nga besimi. Me këtë veprim, pra si rezultat i 
mendjemadhësisë së tij, çdo adhurim iku me erën. Kështu është 
gjithmonë gjendja e mendjemadhësisë dhe e vetëpëlqimit. 

Fraza “dhe u bë mosbesimtar”, tregon se iblisi u largua nga 
rruga e melekëve dhe nga bindja ndaj Zotit, kur All’llahu urdhëri për 
suxhud. Ndoshta, fraza “çfarë fshihni” tregon për këtë. Ky kuptim 
përmendet edhe në hadithin e imam Hasan Askeriut (paqja qoftë mbi 
të!), i cili thotë: “Iblisi tha: Nëse Zoti më urdhëron që të bëj suxhud 
për këtë, do ta kundërshtoj...” derisa imami tha: “Pastaj Zoti u tha 
melekëve: Bëni sexhde për Ademin dhe ata vepruan. Prej smirës që 
iblisi e shfaqi, refuzoi të bënte sexhde.” P132F

133 
 

*                *               * 
 

                                                
131  sure “Kehf”, ajeti 50. 
132  Sqarime më të shumta do të lexoni në komentimin e ajetit 12 të sures “A’raf”. 
133 Tefsirul Mijzan; vëll.1, f 125. 
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2- Suxhudi ishte për Zotin apo për Ademin? 
 
S’ka dyshim, “përulje” ka kuptimin e “adhurimit” të All’llahut, se 

nuk ka adhurues përveç Tij. Njëtimi i adhurimit, ka kuptim se nuk 
adhurohet tjetër kënd përveç All’llahut. Melekët, në asnjë mënyrë nuk 
e bënë suxhudin e adhurimit për Ademin, por suxhudi ishte për 
All’llahun, për shkak të krijimit të kësaj krijese të çuditshme, ose 
suxhudi i melekëve për Ademin ka qenë përulje nderimi dhe jo përulje 
adhurimi. 

Në librin “Ujunul Ahbar” përcillet thënia e imam Musa Rizait, ku 
thuhet: “Suxhudi i melekëve për All’llahun ka qenë sexhde 
adhurimi, kurse për Ademin ka qenë sexhde nderimi e respektimi, 
sepse ne ishim në shtyllën kurrizore të tij.” P133F

134 
Pas kësaj shfaqjeje dhe skenës së provimit të melekëve, Ademi 

dhe bashkëshortja e tij u urdhëruan që të banojnë në Xhennet, siç 
thuhet në thënien e All’llahut të Madhëruar: “Ne thamë: “O Adem, 
jeto ti dhe gruaja jote në Xhennet dhe aty hani sa të doni e kur 
të doni, por mos iu afroni kësaj peme…”P134F

135
P  

Nga ajetet e Kur’anit përfitohet kuptimi se Ademi u krijua që të 
jetojë në këtë Tokë. Por, All’llahu deshi që më parë të jetonte në 
Xhennet, i cili është lulishte e gjelbërt, me mirësitë të siguruara dhe 
është e zbrazët prej çdo gjëje shqetësuese për Ademin. Ndoshta, 
qëndrimi i Ademit në Xhennet ka qenë fazë përgatitore për disa 
shkaqe: mos ushtrimit i jetës në tokë; vështirësia e përballjes me 
problemet e dynjasë, pa parapërgatitje, parapërgatitja e Ademit për t’u 
përballur me përgjegjësitë e së ardhmes, për t’i kuptuar atij rëndësinë  
e mbajtjes së përgjegjësisë dhe të zbatimit të detyrave të All’llahut për 
të arritur lumturinë; t’i paraqesë pamjen fatkeqe të atyre që 
neglizhojnë dhe nuk ه zbatojnë detyrat e All’llahut; sinjalizimi i tij për 
të ndaluarat me të cilat do të përballet  mbi sipërfaqen e tokës. 

Po ashtu ishte e domosdoshme që Ademi ta dinte mundësinë e 

                                                
134  Tefsijri “Nuru Thakulejn”; vëll.1,f.58. 
135 Fjala “ragad” ka kuptimin e shumicës të gjërësisë e të kënaqësisë. Fraza “hajthu 

shi’tuma”, ka kuptimin hani nga cili vend doni në Xhennet, apo hani ato që doni nga llojet e 
frutave të Xhennetit.  
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kthimit te All’llahu, pas mëkatit, sepse mëkati ndaj All’llahut nuk i 
mbyll përgjithmonë dyert e lumturisë para tij, por ka mundësi të 
kthehet e t’i zotohet Zotit, se nuk do të kthehet në atë mëkat, e në atë 
kohë kthehet te mirësitë hyjnore. 

T’i njohë miqtë dhe armiqtë e tij, të mësojë se si të jetojë në tokë. 
Sigurisht, këto ishin disa mësime të domosdoshme, të cilat i 
parapërgatisin atij jetesën në Tokë.  

Për të gjitha këto parapërgatitje për jetën e re, kishte nevojë Ademi 
dhe bijtë e tij. Ndoshta, periudha që kaloi Ademi në Xhennet ishte 
periudhë stërvitjeje e parapërgatitjeje për të kryer përgjegjësinë e 
mëkëmbësisë në Tokë. 

 Këtu Ademi e pa veten e tij përballë urdhrit hyjnor për të mos iu 
afruar pemës. Por, shejtani refuzoi çdo gjë përveç ekzekutimit të 
betimit të tij për mashtrimin e Ademit e të gjeneratës së tij. Ai filloi të 
sillet me Ademin dhe me gruan e tij në atë formë që i joshte ato, duke 
u përmendur përjetësinë dhe se do të marrin formën e melekëve, siç 
duket në disa ajete të Kur’anit. Ai iu betua atyre se u do të mirën, siç 
thuhet në sure “A’raf” ajetet 20 dhe 21: “Djalli u pëshpëriti, për t’ua 
zbuluar pjesët e turpshme të mbuluara të trupit të tyre dhe u tha: 
“Zoti juaj jua ka ndaluar pemën, vetëm që të mos bëheni engjëj 
ose të pavdekshëm.” Dhe iu betua atyre: “Vërtet, Unë jam për ju 
këshillues i sinqertë!” 

Më poshtë ajeti thotë: “Shejtani i shtyu të gabojnë e i nxori 
nga lumturia ku ishin.”P135F

136
P  

Po, ata u nxorrën prej Xhennetit, në të cilin gjendet qetësia, rehatia 
dhe që nuk kanë në të as lodhje e as dhembje. Ata u nxorrën si pasojë 
e pëshpëritjeve të shejtanit.  

Atyre u erdhi urdhëri hyjnor që të zbresin: Ne u thamë: “Zbritni - 
u thamë Ne - do të jeni armiq të njëri-tjetrit. Në Tokë do të 
qëndroni, do të keni furnizim e do të jetoni deri në një kohë të 
caktuar”. 

                                                
136 Përemri pronor “anhuma” ose i kthehet Xhennetit dhe kuptimi i frazës ‘mimma kuna 

fijhi,” nga vendi i tyre në të cilin ishin. Ose, përemri pronor i kthehet “pemës” (“anha” (prej 
pemës), atëherë kuptimi i ajetit është: Shejtani u pëshpëriti nëpërmjet pemës “dhe i nxorri 
ata prej Xhennetit në të cilin ishin.”   
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Këtu Ademi e kuptoi se i kishte bërë padrejtësi vetes së vet dhe u 
nxorr nga ambienti i qetë e i mbushur me mirësi hyjnore, për shkak se 
iu dorëzua vesvesit të shejtanit dhe zbriti në ambientin e mbushur me 
lodhje, vështirësi e vuajtje.  

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 
1- Cili ishte Xhenneti i Ademit (paqja qoftë mbi të!)? 
 
Me sa duket, Xhenneti në të cilin qëndroi Ademi, para se të 

zbriste në Tokë, nuk është Xhenneti që All’llahu ua ka premtuar të 
devotshmëve. Por, ai ka qenë prej kopshteve të kësaj bote, fushë 
mahnitëse e mbushur me mirësi. Argument për këtë është: 

Së pari: Xhenneti i premtuar në Ditën e Gjykimit është mirësi e 
përjetshme. Edhe Kur’ani e përmend disa herë përjetësinë e tij dhe 
nuk dilet prej tij.  

Së dyti: Për djallin e mallkuar nuk ka rrugë për në Xhennet e as 
për vesvesin e tij. 

Së treti: Ka transmetime nga Ehli Bejti (paqja qotë mbi ta!) të cilat 
flasin për këtë. Prej tyre është hadithi i transmetuar nga imam Xhafer 
bin Muhamed Sadik (paqja qoftë mbi të!), i cili u pyet për Xhennetin e 
Ademit. Ai u përgjigj: “Ai nuk ka qenë Xhennet prej Xhenneteve të 
dynjasë, në të cilin lind Dielli dhe Hëna. Sikur të ishte prej 
Xhenneteve të ahiretit nuk do të dilte kurrë prej tij.” P136F

137
P  

Nga kjo duket qartë se zbritja e Ademit në tokë nuk ka qenë 
pozicionale, por vendore, që do të thotë se ai zbriti nga ai vendi i lartë, 
nga Xhenneti përplot begati të përjetshme. 

Ka mundësi që ky Xhennet jo i përjetshëm, të jetë në një nga 
planetet qiellorë. Në disa transmetime islame thuhet se ai Xhennet ka 
qenë në qiell. Mirëpo, ka mundësi që kuptimi i fjalës qiell “është 
pozitë e lartë” dhe jo “vend i lartë.” 

                                                
137 El-Kafij, marrë nga tefsiri “Nuru Thukalejn”; vëll.1, f. 62.  
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Sido që të jetë, ka shumë dëshmi që ky Xhennet nuk është 
Xhenneti i përjetshëm e i premtuar, sepse Xhenneti i Ademit ka qenë 
fillimi i jetës së njeriut dhe fundi i saj është Xhenneti i përjetshëm. I 
pari ka qenë parapërgatitor për punët e njeriut dhe tjetri është rezultati 
i punëve dhe i sjelljeve të vetë njeriut. 

 
*                *               * 

 
 
2- Çfarë ishte mëkati i Ademit? 
 

Pozita që Kur’ani përmend për Ademin është e lartë dhe e pastër. Ai 
është mëkëmbësi i All’llahut në Tokë dhe mësuesi i melekëve, me shkallë 
të lartë devotshmërie e njohjeje. Ai njeriu është për të cilin melekët e 
Zotit bënë sexhde. Është më se e sigurtë se prej një i tillë, si Ademi, nuk 
bën mëkat, sepse në shtesë të atyre që thamë ai ishte Profet dhe Profeti 
është i pamëkatë. 

Nga këtu shtrohet pyetja rreth llojit të veprës që bëri Ademi. Për 
këtë gjenden tre tefsire që plotësojnë njëri-tjetrin. 

 
1. Ajo që veproi Ademi ishte “terken eula”, mosveprimi është 

parësor. Me fjalë të tjera, ishte “gjynah relativ” dhe jo “dhenben 
mutlakan”, “gjynah absolut”. Gjynahu absolut është ai gjynah për të cilin 
vepruesi i tij e meriton dënimin cilido qoftë ai veprim, si: shirku 
(politeizmi), mohimi (kufri), padrejtësia, (dhulmi) e mësymja (agresioni). 
Ndërsa gjynahu relativ është ai gjynah që nuk i përshtatet vepruesit ta 
veprojë për shkak të pozitës së lartë që ka, edhe nëse veprimi i tij është 
mubah (i pranueshëm, i lejuar) ose mustehab (i preferuar) te njerëzit e 
zakonshëm. Për ilustrim po japim një shembull: Nga njëherë ne e falim 
namazin me praninë e zemrës. E herë tjetër e falim pa praninë e zemrës. 
Ky namaz është në përshtatje me pozitën tonë. Por, ky lloj namazi nuk 
është në përshtatje me persona të famshëm si Profeti Muhamed (paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Namazet e Profetit 
duhet të jenë të lidhura thellë me Zotin e Madhëruar. Nëse Profeti nuk e 
kryen në këtë mënyrë namazin, kjo nuk do të thotë se ka bërë gjynah apo 
mëkat, por kjo ka kuptimin se moszbatimi i kësaj mënyre është më 
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parësore. Edhe për Ademin ishte e përshtatshme që të mos hante prej 
asaj peme, edhe pse të ngrënit prej saj nuk ishte haram (e ndaluar), por 
ishte mekruh. 

2. Ndalimi i Zotit për Ademin ishte irshadij (udhëzues): njëlloj si 
thënia e mjekut: mos e ha atë ushqim se do të sëmuresh. Edhe All’llahu i 
Madhë-ruar i tha Ademit: Mos iu afro asaj peme, se do të dalësh nga 
Xhenneti. Me ngrënien nga pema, Ademi shkeli ndalimin udhëzues.  

3. Xheneti në të cilin qëndroi Ademi nuk ishte vendi për teklijfi 
(zbatimin e detyrave), por ishte fazë provimi dhe parapërgatitje për të, që 
pas saj të zbriste ne Tokë.P137F

138
P  

 
*                *               * 

 
 
3- Krahasim mes njohurive të Kur’anit dhe Teuratit 
 

Krenaria më e lartë dhe pika më e fortë për Ademin (paqja qoftë 
mbi të!), që e bënë atë të jetë ajka e universit dhe melekët të bëjnë 
sexhde për atë, siç duket edhe nga ajetet e Kur’anit, ishte të mësuarit e 
emrave që  mësoi dhe njohja e tij për të vërtetat dhe misteret (të 
fshehtat) e gjithësisë .  

Është e qartë se Ademi u krijua për këto dije, ndërsa për bijtë e tij, 
nëse dëshirojnë përsosuri, duhet që të përvetësojnë sa më shumë nga 
këto dije. Përsosuria e tyre është në përshtatje dhe bashkëshoqëruese 
me dijet e njohuritë e tyre për të fshehtat e mëkëmbësisë.  

Po, Kur’ani flet qartë se madhështia e Ademit qëndron në këtë 
pike. Por, Teurati thotë se shkaku i daljes së Ademit nga Xhenneti dhe 
gabimi i tij i madh ishin drejtimi i tij kah dija dhe njohja, e mirë dhe e 
keqe! 

Në kapitullin e dytë të “Sefer Tekuin” prej Teuratit thuhet: “Zoti e 
mori Ademin dhe e vendosi në Xhennetin Adn që ta njohë e ta ruajë atë. Zoti e 
porositi Ademin duke i thënë që të hajë prej të gjitha pemëve të Xhennetit. 

                                                
138 Sqarimet e mëtejshme do t’i paraqesim në vëllimin e katët të këtij tefsijri në 

komentimin e ajeteve 19-22 të sures “A’raf” dhe në vëllimin e dhjetë në komentimin e 
ajetit 121 të sures “Ta Ha”. 
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Ndërsa, prej pemës së njohjes së të mirës e të keqes mos hajë, sepse atë ditë që ti do 
të hash prej saj, do të vdesësh.” 

Në kapitullin e tretë thuhet:“Një ditë kur po frynte erë, ata të dy dëgjuan 
zërin e Zotit, i cili po ecte në Xhennet. Ademi dhe gruaja e tij u fshehën në mesin 
e pemëve të Xhennetit që të mos i shihte Zoti.” Zoti i thirri: “Ku je?” Ademi i 
tha: “Dëgjova zërin Tënd në Xhennet dhe u frikësova, sepse isha lakuriq dhe u 
fsheha.” Zoti i tha: “Kush ta mësoi ty se je lakuriq?” A hëngre prej pemës, që 
unë të porosita të mos hash prej saj?” Ademi i tha:  “Gruaja që më dhe, ajo më 
dha nga pema dhe unë hëngra.” Zoti tha: “Ai njeri u bë një prej nesh, njohës i të 
mirës dhe i të keqes. Ndoshta, tani ai zgjat dorën që të marrë prej pemës së jetës e 
të hajë që të jetojë përjetë. Pastaj, Zoti e nxorri prej Xhennetit Adn, që të punojë 
në tokë nga e cila erdhi. Ai e përzuri njeriun dhe vendosi në lindje të Xhenneti 
And kerubimin, zjarrin dhe shpatën për ruajtjen e rrugës që të çonte te pema e 
jetës!!” 

Prej kësaj legjende të pavlerë dhe qesharake të cilën e shfaq 
Teurati i sotëm duke e konsideruar ndodhi historike, na sqaron 
mendimin e tij për shkakun e nxjerrjes së Ademit prej Xhennetit. 
Sipas pikëpamjes së kësaj legjende, shkaku është njohja e të mirës dhe 
e të keqes nga Ademin ndërsa mëkati më i madh ishte drejtimi i tij kah 
njohja dhe dija!! 

Sikur të mos e zgjaste dorën “tek pema e hajrit” dhe e “sherrit” ai 
do të rrinte i paditur, deri edhe për të keqen e lakuriqësisë dhe nuk do 
të nxirrej prej Xhennetit, por aty do të rrinte përgjithmonë. 

Oh, sa çudi! Përse u zemërua Ademi nga dalja e tij prej Xhennetit, 
nëse dalja ishte e shoqëruar me fitimin e dijes e të njohjes dhe me 
dallimin e të mirës nga e keqja? Ajo që arriti Ademi ishte fituese, 
atëherë përse të pendohet për atë?! 

Nga kjo kuptohet se legjenda e Teuratit bie ndesh, në 
kundërshtim me pikëpamjen e Kur’anit, i cili thotë se pozita e njeriut 
dhe sekreti i krijimit të tij qëndron në të mësuarit e emrave. 

Në shtesë të atyre që përmendëm, themi se kjo legjendë përmban 
kuptime injoruese, ofenduese e të turpshme ndaj Zotit të Madhëruar e 
ndaj Krijesave të Tij. Çdo kuptim prej atyre kuptimeve që përmban, 
kjo legjendë të habit më shumë se çdo gjë tjetër. 

Kuptimet e asaj legjende janë: 
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1- Veshja e gënjeshtrës për All’llahun (që është i pastër e i lartë 
nga këto cilësi), siç thuhet në fjalinë 17 në librin “Sihahu Thanij”: 
“Përsa i përket pemës së njohjes së të mirës e të keqes mos ha  prej saj, sepseatë 
ditë që do të hash, do të vdesësh!” 

2- Veshja e kopracisë për All’llahun, siç thuhet në fjalinë 22 prej 
“Sihahut të Tretë”: Zoti tha: “Ky njeri u bë si një prej nesh, njohësi i të mirës 
e i të keqes. Ndoshta, ai tani do të zgjasë dorën e tij dhe do të marrë prej pemës së 
jetës, do të hajë dhe do të jetojë përjetë!” 

3-Mundësia e të vënit shok All’llahut të Madhëruar, siç thuhet në 
frazën e mëparshme: “U bë një prej nesh.” 

4- Veshja e smirës (zilisë) për All’llahun, siç thuhet në frazën e 
mësipërme. 

5- Trupëzimi i Zotit të Madhëruar. “Një ditë kur po frynte erë, ata të 
dy dëgjuan zërin e Zotit, i cili po ecte në Xhennet. 

6- Veshja e All’llahut me padituri për ndodhitë që ndodhin pranë 
Tij, siç thotë ky Teurat: “Ademi dhe gruaja e tij u fshehën në mesin e pemëve 
të Xhennetii, që të mos i shihte Zoti.” Pastaj, Zoti i thirri Ademit: “Ku je?!” 

Këtu duhet dëshmuar se kjo legjendë nuk ka qenë në Teuratin e 
zbritur, por është shtesë ndër ato shtesa që i janë bërë Teuratit. 

 
*                *               * 

 
 
4- Synimi i fjalës Shejtan në Kur’an 
 

Fjala shejtan e ka burimin te lënda “shetane” dhe “shatin”, që do 
të thotë i keq, i ulët. Fjala shejtan i vihet një ekzistence kundërshtuese 
e mosbi-ndëse, qoftë ky, njeri ose jonjeri. Po ashtu ka edhe kuptimin e 
shpirtit të keq, i largët nga e vërteta. Mes gjithë këtyre kuptimeve ka 
masë të për-bashkët. 

Shejtan është emër i përgjithshëm, race, kurse “iblis” është emër i 
përveçëm. Me fjalë të tjera; shejtan është çdo krijesë mashtruese, 
keqbërëse, e pabindur, qoftë njeri apo jonjeri. Iblis është emri i 
shejtanit që mashtroi Ademin. Gjithmonë ai thur kurthe për bijtë e 
Ademit. 
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Në vendet që kjo fjalë është përdorur në Kur’an kuptohet se fjala 
shejtan ka kuptimin e çdo krijese keqbërëse, dëmtuese ose devijuese 
që përpiqet në përhapjen e përçarjes, të shkatërrimit e të konfliktit. Siç 
thuhet në suren “Maide” ajeti 91: “Vërtet, djalli kërkon që të fusë 
midis jush armiqësi e urrejtje…” Në përdorimin e foljes “juridu”, 
“don”, në kohën e tashme, që përmendet në ajet, ka argument për 
vazhdimësinë e dëshirës së shejtanit në këtë veprim. 

Përdorimi i fjalës shejtan, në Kur’an, përfshin deri edhe njerëzit 
keqbërës e kundërshtues të mesazhit hyjnor, siç thotë All’llahu në 
suren “En’am”, ajeti 112: “Kështu, çdo profeti Ne i kemi caktuar 
armiq djajtë prej njerëzve dhe prej xhindëve…” 

Po ashtu, fjala shejtan është vendosur edhe për “iblisin” për shkak 
të shthurjes e shkatërrimit të tij. 

Edhe mikrobet e dëmshme i përfashin fjala shejtan, siç thuhet në 
një hadith të përcjellë nga imam Aliu (paqja qoftë mbi të!): “Mos pini ujë 
nga e thyera e enës dhe as nga ana e dorezës së saj, sepse shejtani 
qëndron mbi to” P138F

139
P   

Nga imam Sadiku është përcjellë hadithi që thotë: “Nuk pihet te 
gryka e kupës e as nga e thyera, nëse ka në të, sepse ajo është 
vendpirje e shejtanit.” P139F

140 
Është transmetuar se Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i 

All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili ka thënë: “Askush 
prej jush të mos i zgjasë mustaqet sepse shejtani i merr ato 
vendfshehje e mbulimi.” P140F

141
P  

Ne nuk synojmë që kuptimi i fjalës “shejtan” është për çdo 
mikrob kudo që ndodhet, por synimi ynë është se për atë fjalë ka disa 
kuptime dhe njëri prej tyre është iblisi me ushtarët e përkrahësit e tij. 
Dhe një tjetër vërtetësi e kuptimit të fjalës shejtan, janë njerëzit 
keqbërës e të shthurur. Në disa vende përdoret edhe me kuptimin e 
mikrobeve dëmprurëse. (Pra, mendohu thellë o lexues). 

 

                                                
139 El-Kafij; vëll.6, kapitulli i të ngrënit e të pirit, tema, enët. 
140 El-Kafij; vëll.6, kapitulli i të ngrënit e të pirit, tema, enët. 
141 El-Kafij; vëll.6, f.487, hadithi 11. 
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*                *               * 
5- Përse u krijua shejtani? 
 
Nganjëherë shtrohet pyetja rreth shkakut të krijimit të kësaj krijese 

humbëse e mashtruese. 
Për përgjigjen e kësaj pyetjeje themi:  
Së pari, All’llahu nuk e ka krijuar shejtanin shejtan. Argument për 

këtë është prania e tij në mesin e melekëve të Zotit. Pra, ai ka patur 
natyrshmëri të pastër. Por, pasi u çlirua, vepronte keq dhe ishte i 
vendosur për mosbindje e kundërshtim. Ai është krijuar i pastër dhe e 
ndoqi rrugën e drejtimit me zgjedhje, por ai e zgjodhi vetë atë rrugë. 

Së dyti, sipas pikëpamjes së sistemit krijues, prania e shejtanit nuk 
u shkakton dëm personave besimtarë e as kërkuesve të së vërtetës. 
Përkundrazi, ai është mjet i përparimit e i përsosurisë së tyre, sepse 
përparimi dhe përsosuria plotësohen nëpërmjet konfliktit të të 
kundërtave. 

Me fjalë më të qarta: Fuqitë dhe energjitë e njeriut që ka në brendi 
të tij, nuk ndizen e as nuk shpërthejnë kur ai është në qetësi, por ato 
ndizen atëherë kur njeriu përballet me armikun më të fortë. Ky armik 
çon në lëvizjen e fuqive të njeriut e më pas çon në përparimin e 
plotësimin e tij. Filozofi bashkëkohor Tuijnbi thotë: “Qytetërimi në botë 
është shfaqur kur një popull prej popujve është sulmuar nga një sulm i jashtëm i 
fortë. Ky sulm çon në shpërthimin e aftësive e të energjive, për të prodhuar 
qytetërim të tillë.” 

 
*                *               * 
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Ajetet 37-39 
 

                       

                         

                             

               

  
“Ademi mësoi disa fjalë nga Zoti i tij, kështu që Ai ia 

pranoi pendimin. Sigurisht, Ai i pranon shumë pendimet, 
Ai është Mëshirëploti.” 

“ Ne u thamë: “Zbritni të gjithë prej Xhennetit! Kur t’ju 
vijë udhërrëfimi Ynë, ata që do t’i përmbahen atij, nuk do të 
kenë frikë dhe nuk do të dëshpërohen.” 

“Kurse ata që i mohojnë dhe i përgënjeshtrojnë shpalljet 
Tona, do të jenë banorë të Zjarrit, në të cilin do të mbesin 
gjithmonë.” 

 
 

Komentimi 
 
Kthimi i Ademit te All’llahu 
 
Pas ndodhisë së vesvesit të iblisit dhe pas urdhërit të All’llahut për 

Ademin që të dalë nga Xhenneti, Ademi e kuptoi se kishte bërë 
padrejtësi ndaj vetes së vet, sepse si shkak i mashtrimit të shejtanit, ai 
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u nxorr nga ai ambient i qetë e i mbushur me mirësi, që të jetojë në 
ambient të ri të mbushur me lodhje e me vështirësi. Nga këtu Ademi 
filloi të mendonte për gabimin e tij dhe iu drejtua Zotit me pendim të 
madh. Në këto momente, e në këtë gjendje që ishte, atë e arriti 
mëshira e Zotit, siç thotë ajeti: “Ademi mësoi disa fjalë nga Zoti i 
tij, kështu që Ai ia pranoi pendimin. Sigurisht, Ai i pranon 
shumë pendimet, Ai është Mëshirëploti.”   

“Et-Teube”, pendimi në gjuhësi do të thotë “el-audeh”, kthim. 
Dhe në shprehjet kur’anore ka kuptimin e kthimit prej mëkatit, kur 
thuhet për vepruesin e mëkatit. Fjala “teube” përdoret edhe për 
All’llahun e Madhëruar, që ka kuptimin e kthimit te Ai dhe rikthimi i 
mëshirës së Tij për robin. Për këtë Ai, në thëniet e Kur’anit është 
Pranues i pendimit.  

Me fjalë të tjera: pendimi i robit do të thotë kthimi i tij te All’llahu, 
sepse mëkat do të thotë largim nga Zoti dhe nga rruga e Tij. 

“Teubetullah”, do të thotë që mëshira e Tij e mbulon robin e 
kthyer. Vërtet, që Ademi nuk veproi haram, por “terkul eula”, 
konsiderohet mëkat për të. Për këtë, sapo e kuptoi u kthye te Zoti dhe 
i kërkoi pendim. Më pas do të flasim për kuptimin e fjalës “kelimat”, 
që përdoret në ajet. Sido që të jetë, ndodhi ajo që nuk duhej të 
ndodhte, ose ajo që duhet të ndodhte dhe Ademit iu pranua pendimi. 
Mirëpo, ndikimi rrethanor i zbritjes nuk ndryshon, siç e përmend edhe 
Kur’ani: “Ne u thamë: “Zbritni të gjithë prej Xhenetit! Kur t’ju 
vijë udhërrëfimi Ynë, ata që do t’i përmbahen atij, nuk do të 
kenë frikë dhe nuk do të dëshpërohen.” “Kurse ata që i mohojnë 
dhe i përgënjeshtrojnë shpalljet Tona, do të jenë banorë të 
Zjarrit, në të cilin do të mbesin gjithmonë.” 

 
*                *               * 
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Kërkime 

 
1- Fjalët që mësoi Ademi 
 
Për komentimin e fjalës “kelimat” që Ademi i mësoi nga Zoti i tij, 

ka disa mendime. Dihet se ato janë fjalë të përmendura në Suren 
“A’raf”, ajeti 23: Ata thanë: “O Zoti ynë! Ne e kemi futur veten në 
gjynah, prandaj, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne 
vërtet që do të jemi nga të humburit”. 

Disa thonë se kuptimi i fjalës “kelimat” është kjo lutje: “O Zot, i 
Vetëm e i Pashoq je Ti. I Lartësuar e i Lavdëruar je Ti. O Zoti im, unë bëra 
padrejtësi ndaj vetes sime, prandaj më fal mua. Vërtet, Ti je Falës i mirë.” 

O Zot, Ti je i Vetëm e i Pashoq. I Lartësuar e i Lavdëruar je Ti. O Zoti 
im, unë i bëra pdrejtësi vetes sime, prandaj më mëshiro mua. Vërtet, Ti je 
Mëshiruesi më i mrë. Ti je Pranuesi i pendimit dhe Mëshirëplotë. P141F

142
P  

Të njëjta me këto shprehje, Kur’ani i përmend nëpërmjet gojës së 
Junusit dhe Musait (Paqja e Zotit qofë mbi ta!).  

Junusi iu lut Zotit të tij: “I Lartësuar je Ti. Unë i bëra 
pëdrejtësi vetes sime”, P142F

143
P  po ashtu edhe Musai: “O Zoti im! 

Njëmend, Unë i kam bërë keq vetes, andaj më fal! Dhe Ai e 
fali…”P143F

144
P   

Në hadithet e transmetuara nga rrugët e Ehli Bejtit thuhet se fjala 
“kelimat” synon emrat e më të përkryerëve të krijesave: Muhamedi, 
Aliu, Fatimeja, Hasani dhe Hysejni (Paqja qoftë mbi ta!). Edhe Ademi 
kërkoi ndërmjetësim me këto emra kur i kërkoi All’llahut që ta falte 
dhe All’llahu e fali atë. 

Këto tre komentime nuk bien ndesh me njëri-tjetrin. Ndoshta, 

                                                
142 Kjo është transmetuar nga imam Muhammed ibn Ali Bakir që përmendet edhe në 

tefsijrin “Mexhmaul Bejan”, fundi i ajetit 39. 
143  Sure “Enbija”, ajeti 87. 
144 Sure “Kasas”, ajeti 16. 
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këto ishin fjalët që Ademi mori nga Zoti i tij, me qëllim që në të të 
ndodhte ndryshim i plotë shpirtëror e ta kuptonte të vërtetën e këtyre 
fjalëve, e më pas të përfshihej në mëshirën e mirësive të Zotit. 

 
*                *               * 

 
 

2- Shkaku i përsëritjes së frazës ''ihbituu'', zbritni 
 
Urdhri për zbritje është përsëritur në dy ajetet, 36 dhe 38 të kësaj 

sureje, pra para pendimit të Ademit e të Havasë. Komentuesit kanë dy 
mendime për shkakun e përsëritjes. Disa thonë për përforcim, ndërsa 
të tjerët thonë se subjekti i fjalisë së parë ndryshon nga subjekti i 
fjalisë së dytë. Me sa duket, fjalia e dytë i sqaron Ademit çështjen e 
anullimit të urdhërit për të zbritur në tokë, pas pendimit. Mos anullimi 
mund të jetë për shkak se Ademi që në fillim është krijuar për të jetuar 
në tokë, ose zbritja është si pasojë e ndikimit pozotiv të punës së tij. 
Dhe ky ndikim nuk ndryshon në pendim. 

 
*                *               * 

 
 
3- Për cilët bëhet fjalë në frazën ''ehbituu?", zbritni? 
 
Fjala “ehbituu”, zbritni, është për shumësin, mirëpo dëgjuesit 

ishin dy, Ademi dhe bashkëshortja e tij. Shumësi këtu është 
parashikues për rezultatin që do ta pasojë zbritja e Ademit dhe Havasë 
në tokë, sepse fëmijët e tyre dhe brezat e njerëzisë pas tyre do të jenë 
në tokë. 

 
*                *               * 
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Ajeti 40 
 

                      

               

 
“O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam falur! 

Përmbushni premtimin që Më keni dhënë, që edhe Unë të 
përmbush premtimin që ju kam bërë. Vetëm prej Meje 
duhet të frikësoheni.” 

 
 
 

Komentimi 
 
Përmendja e mirësive të All’llahut 
 
Në ajetet e mëparshme u përmend rrëfimi i mëkëmbësisë së 

Ademit në tokë, pozicioni i melekëve ndaj tij, pastaj harresa e tij ndaj 
zotimit (besës) hyjnore, zbritja e tij në tokë dhe pendimi i tij. 

Prej ndodhisë së rrëfimit të Ademit sqarohet se mejdani i 
gjithësisë përbëhet nga dy forca; forca e drejtësisë dhe forca e 
padrejtësisë. Të dyja këto fuqi janë të distancuara dhe në kontradiktë 
me njëra-tjetrën. Ai që ndjek shejtanin në këtë konflikt, ka zgjedhur 
rrugën e padrejtësisë, e cila të largon nga Xhenneti dhe nga lumturia. 
Ajo është rruga e dhimbjeve, vështirësive dhe e fatkeqësive. Fundi i 
kësaj rruge është pendimi. 

Ai që ndjek dhe zbaton urdhrat e All’llahut në veprime dhe në 
ndalime, vërtet ka triumfuar mbi vesvesin e shejtanit dhe të 



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

  

përkrahësve të tij, ka mbërritur në rrugën e vërtetë dhe është larg 
vështirësive të jetës, larg fatkeqësive dhe lëndimeve të saj. 

Meqenëse historia e bijëve të Izraelit, duke filluar nga çlirimi i tyre 
prej sundimit të Faraonit dhe mëkëmbësia e tyre në tokë, pastaj me 
harrimin e besës hyjnore dhe përfundon me rënien e tyre në prehërin 
e devijimit, shthurjes, dënimit e fatkeqësisë, kjo histori deri diku është 
e ngjashme me historinë e Ademit. Jo vetëm kaq, por ajo është pjesë 
prej zanafillës së përgjithshme, sepse All’llahu i Madhëruar në këtë ajet 
dhe në shumë ajete të tjera, sqaron pjesë nga jeta e bijëve të Izraelit 
për të plotësuar mësimin edukativ që filloi me historinë e Ademit. 

Kur’ani u drejtohet bijëve të Izraelit dhe thotë: “O bijtë e 
Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam falur! Përmbushni premtimin 
që Më keni dhënë, që edhe Unë të përmbush premtimin që ju 
kam bërë. Vetëm prej Meje duhet të frikësoheni.” 

Ajeti i bekuar përmend tre urdhra: përmendja e mirësive hyjnore, 
mbajtja e besës dhe frika ndaj Zotit. Të treja këto përbëjnë vijën e 
plotë hyjnore. Përmendja e mirësive të Zotit, e shtyn njeriun në 
drejtim të njohjes së All’llahut të Madhëruar e të Falënderimit të Tij. 
Ndjenja ndaj besë hyjnore, e cila pason mirësitë hyjnore, e shtyn 
njeriun që të përpiqet për zbatimin e përgjegjësive e të detyrave të tij. 
Frika vetëm ndaj Zotit, i jep njeriut vendosmërinë ndaj sfidimit të të 
gjitha pengesave që qëndrojnë para realizimit të qëllimeve të tij, sepse 
frika përfytyruese nga kjo apo ajo gjë, përbëjnë pengesat më kryesore 
për besën hyjnore. 

Fenomeni i frikës gurgullonte në brendinë e shpirtërave të bijëve 
të Izraelit, si pasojë e sundimit të gjatë të Faraonit. 

 
*                *               * 
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Kërkime 
 
1- Jahuditë në Medine 
 
Tregimi rreth jahudijve pushton një pjesë të madhe të sures 

“Bekare”, e cila sipas thënies së disa dijetarëve, është e para sure që 
zbriti në Medine. Kjo, sepse jahudijtë ishin kombi më i njohur i Ehli 
Kitabit në Medine. Para ardhjes së Profetit (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ata ishin në pritje të 
një të dërguari, siç lajmëronin librat e tyre fetarë. Po ashtu, ata kishin 
pozitë të lartë ekonomike dhe ndikim të thellë në Medine. 

Kur erdhi Islami, që kosiderohej mesazh kundërshtues përballë 
interesave joligjore, devijimit e pabesisë së tyre. Në shtesë të këtyre që 
u përmendën, ishte edhe mosbesimi i tyre për Islamin. Ata e 
kundërshtuan mesazhin dhe filluan të thurin kurthe, të cilat vazhdojnë 
edhe sot pas 14 shekujsh nga ardhja e Profetësisë. 

Ajeti i lartpërmendur dhe ajetet që do të vijnë më pas, i qortojnë 
ashpër jahudijtë, i lëkundin zemrat e tyre duke përmendur pjesë 
delikate nga historia e tyre, me qëllim që, nëse ndonjë prej tyre do 
kishte pak objektivitet, do të zgjohej dhe do të drejtohej kah Islami. 
Po ashtu, në historinë e jahudijve gjenden shumë mësime e 
konsideratë edhe për myslimanët. Me ndihmën e All’llahut, mësimet 
prej historisë së jahudijve do t’i shohim në ajetet e mëpasshme, si: 
shpëtimi i tyre prej Faraonit, çarja e detit dhe mbytja e Faraonit; 
takimi i Musait në malin Tur; adhurimi i viçit që bënë bijtë e Izraelit 
në kohën e mungesës së Musait; urdhëri për pendim dhe për 
mosvrasje; zbritja e mirësive të posaçme nga ana e All’llahut, si dhe 
mësime të tjera. 

 
*                *               * 

 
 
 
2- Premtimi i bijëve të Izraelit 
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Premtimi i bijëve të Izraelit përbëhet nga dymbëdhjetë nene. 

Dhjetë prej tyre janë përmendur në dy ajetet 83 dhe 84 të kësaj sureje: 
“Kujtoni kur Ne morëm besën tuaj, o bijtë e Izraelit, se do të 
adhuronit vetëm All’llahun, do të silleshit mirë me prindërit, të 
afërmit, jetimët dhe të varfërit, do t’u thonit fjalë të mira 
njerëzve, do të falnit namazin e do të jepnit zekatin. Mirëpo, më 
pas, ju ia kthyet shpinën (besëlidhjes), përveç një pakice prej 
jush, duke iu shmangur. “Dhe kujtoni kur nga ju morëm besën 
që të mos derdhnit gjakun e njëri-tjetrit dhe që të mos e dëbonit 
njëri-tjetrin nga banesat tuaja! Ju e pranuat këtë dhe dolët 
dëshmitarë.” 

Ndërsa, dy nenet e tjera përmenden në ajetin e 12-të të sures 
“Maide”: “Me të vërtetë, All’llahu mori besëlidhjen e bijve të 
Izraelit dhe nga mesi i tyre caktoi dymbëdhjetë mbikëqyrës dhe 
u tha: “Unë jam me ju! Në qoftë se do të kryeni namazin, do të 
jepni zekatin, do të besoni të dërguarit e Mi, do t’i ndihmoni ata 
dhe do t’i jepni vullnetarisht hua All’llahut, atëherë, patjetër që 
Unë do t’jua shlyej gjynahet dhe do t’ju shpie në kopshte, nëpër 
të cilat rrjedhin lumenj. Por, kushdo nga ju që mohon pas kësaj, 
me të vërtetë, e ka humbur rrugën e drejtë.” 

Ato dy nene janë besimi në profetët dhe përkrahja e tyre.  
Bijëve të Izraelit iu premtua Xhenneti, nëse do ta mbanin besën: 

“Dhe do t’ju fus në Xhennetet, në të cilat rrjedhin lumenj”, 
mirëpo ata e thyen besën dhe vazhdojnë ta thyejnë edhe në këto ditë. 

Rezultati i shkeljejes së premtimit ishte largimi dhe persekutimi, 
ata do të vazhdojnë në këtë gjendje gjithmonë. Nëse ndonjë ditë 
shohim apo dëgjojmë zhurmë, për shkak të mbështetjes së fuqive të 
mëdha ndaj tyre, me shpresën e All’llahut kjo do të zhduket prej 
bijëve të Islamit. 

 
*                *               * 

 

 
3-Përse u quajtën jahudijtë “bijtë e Izraelit?” 
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Izrael është një prej emrave të Ja’kubit, babai i Jusufit. Për 
shkakun e quajtjes së Ja’kubit me këtë emër, historianët kanë 
përmendur shkaqe të përziera me paragjykime. Në “Kamusul Kitabil 
Mukaddes” thuhet: “Israil” do të thotë, njeriu triumfues ndaj 
All’llahut!!” Dhe: “Me këtë fjalë është emërtuar Ja’kubi i biri i Is’hakut 
pasi vrau melekun hyjnor.” 

Dhe në kapitullin me titull “Ja’kub”, i njëjti libër thotë se ai e 
konstatoi rezistencën, besimin dhe palëkunshmërinë e tij. Në këtë 
gjendje, All’llahu ia ndryshoi emrin dhe e quajti “israil” dhe i premtoi 
atij se do të jetë babai i çdo grupacioni. Pasi u plak, ai vdiq dhe u 
varros siç varrosen sunduesit fetarë. Emri Ja’kub dhe israil iu vendos 
gjithë kombit të tij dhe nganjëherë synon gjeneratën e israilit dhe 
gjeneratën e Ja’kubit. P144F

145
P  

Ndërsa, dijetarët tanë, si komentuesi i njohur Tabarsij (Zoti qoftë i 
kënaqur me të!) në librin “Mexhmaul Bejan” thotë: “Israil është Ja’kubi i 
biri i Is’hakut i biri i Ibrahimit (paqja qoftë mbi ta!) Fjala “isr” do të 
thotë rob dhe fjala “ijl” do të thotë “All’llah”, në këtë mënyrë fjala 
“israil” ka kuptimin “rob i All’llahut”. 

Është më se e qartë, se ato që thotë Teurati rreth konfliktit mes 
Ja’kubit dhe melekut hyjnor, ose mes Ja’kubit dhe All’llahut, të gjitha 
janë legjenda, të cilat kurrë nuk janë në përshtatje me librin e 
All’llahut. Ato thënie janë argumenti më i qartë për falsifikimin e  
Teuartit të pranishëm. 

 
*                *               * 

                                                
145 Kamusul Kitabil Mukades; f.53 dhe 957. 
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Ajetet: 41-43 

 

                          

                     

                        

              

 
“Besoni në atë që kam zbritur si vërtetues të Shkrimeve 

tuaja, e mos u bëni mohuesit e parë të tij! Mos i këmbeni 
shpalljet e Mia me një vlerë të vogël dhe ruhuni vetëm prej 
Meje!” 

“Mos e përzieni të vërtetën me të pavërtetën, dhe të 
vërtetën mos e fshihni me vetëdije.” 

“Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe përkuluni në ruku 
bashkë me ata që përkulen.” 

 
 

Shkaku i zbritjes 
 
Disa komentues të shquar kanë transmetuar një hadith nga imam 

Muhamed bin Ali el Bakir (paqja qoftë mbi të!) rreth shkakut të zbritjes 
së këtij ajeti. Imami ka thënë: “Hjju bin Akhtab, Ka’b bin Eshref e të 
tjerë nga jahuditë, për çdo vit u merrnin të ardhura popullit hebre. 
Atyre nuk u pëlqeu urdhëri i Prrofetit për ta ndaluar këtë veprim. 
Për këtë, ata deformuan disa versete nga Teurati, të cilët 
përmendnin moskryerjen e këtij veprimi…”P145F

146 
                                                

146 Tefsijri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 1, fundi i ajetit 
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Komentimi 
 
Lakmia e jahudijve 
 
Ajetet e përmendura flasin për nëntë nene nga premtimi që 

All’llahu mori prej bijëve të Izraelit. 
All’llahu i Madhëruar thotë: “Besoni në atë që kam zbritur si 

vërtetues të Shkrimeve tuaja…”. Pra, Kur’ani është dëshmues i atij 
libri që kanë jahudijtë dhe i lajmeve që përcjell Teurati dhe librat e 
tjerë qiellorë për çështjen e Profetësisë. Ato cilësi që përmenden për 
këtë profet dhe për librin qiellor, janë në përputhje me Profetin 
Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) dhe me Kur’anin që iu shpall atij. Atëherë, përse nuk besoni në 
të?!  

Më pas ajeti thotë: “…e mos u bëni mohuesit e parë të tij!” që 
do të thotë se nuk është çudi që politeistët dhe jobesimtarët e Mekës 
të jenë mohues të mesazhit, por çudia është në mosbesimin tuaj që ju 
e përhapni dhe se ju garoni në kundërshtim, sepse ju jeni Ehli Kitab 
dhe libri juaj mban myzhde për ardhjen e këtij Profeti. 

Ju e prisnit ardhjen e tij. Atëherë, përse urrehet ajo që dihet? Përse 
jeni të parët jobesimtarë për të?! 

Ky ishte mëkati i tyre. Sikur mos ishte ky mëkat, ata do të ishin 
besimtarët e parë ndaj Islamit dhe ndaj mesazhit të vulës së 
Profetësisë, Hazreti Muhammedit (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Pjesa e tretë e ajetit thotë: “Mos i këmbeni shpalljet e Mia me 
një vlerë të vogël.” 

Pa dyshim që për shenjat e All’llahut nuk duhet të ketë 
kompensim me vlerë, qoftë shumë apo pak. Në këtë ajet tregohet për 
ultësinë e këtij grupi jahudijsh, i cili për hir të interesit të tij të pavlerë, 
e harron çdo detyim e çdo zotim. Ky grup, i cili para ardhjes së 
Profetësisë, ka qenë prej përgëzuesve për ardhjen e Profetit islam dhe 
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për librin e tij (Kur’ani), ata i mohuan lajmet përgëzuese të Teuratit 
dhe i falsifikuan ato, kur panë që interesat e tyre përballen me një 
rrezik të madh. Po ashtu, ata e kuptuan se pozita e tyre shoqërore do 
të përballet me rënie kur njerëzit ta njohin të vërtetën. 

Vërtet, sikur një njeriu t’i jepej e gjithë dynjaja si vlerësim për të 
mohuar një shenjë prej shenave të All’llahut, ai vlerësim do të ishte i 
pakët, sepse kjo jetë është e paqëndrueshme, kurse jeta e Ahiretit 
është e qëndrueshme dhe e përjetshme. Vallë, çfarë mendon për atë 
njeri, i cili bën ekstremitet ndaj shenjave të All’llahut kundrejt 
interesave të tij të pavlera?!  

Në nenin e katërt, ajeti thotë: “…dhe ruhuni vetëm prej Meje!” 
Kjo thënie u drejtohet udhëheqësve jahudij, të cilët frikësohen prej 
ndërprerjes së rriskut, prej revoltës së jahudijve kundër tyre dhe prej 
kërkesës që t’i frikësohen vetëm Zotit të Madhëruar. Pra, t’i 
frikësohen mëkatit ndaj moszbatimit të urdhërave të Tij. 

Në nenin e pestë të këtyre urdhërave, All’llahu i Madhëruar ndalon 
përzierjen e të drejtës me të padrejtën: “Mos e përzieni të vërtetën 
me të pavërtetën …”  

Në nenin e gjashtë ndalon fshehjen e së vërtetës: “…dhe të 
vërtetën mos e fshihni me vetëdije.” 

 Fshehja e së vërtetës është si përzierja e drejtësisë me 
padrejtësinë. Ky është krim dhe mëkat. Ajeti u thotë atyre: ‘Thoni të 
vërtetën qoftë edhe mbi veten tuaj dhe mos e njollosni fytyrën e së 
vërtetës duke e përzier me padrejtësi, edhe nëse interesat tuaja 
përballen me rrezikun.’ 

Neni i shtatë, i tetë dhe i nëntë prej këtyre urdhërave sqarohen në 
Thënien e Tij të Madhëruar: “Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe 
përkuluni në ruku bashkë me ata që përkulen.” 

Neni i fundit urdhëron për namaz me xhemat. Në ajet përmendet 
vetëm “rukuja” dhe asnjë pjesë tjetër e namazit. Ndoshta, për shkak 
se namazi i jahudijve ka qenë pa ruku, ndërkohë që rukuja përbën një 
prej bazave të namazit të myslimanëve. 

Ajo që tërheq vëmendjen është se ajeti nuk thotë “Kryeni namazin”, 
por thotë: “Faleni namazin”. Kjo nxitje e bën individin që të mbajë 
përgjegjësinë e formimit të shoqërisë falëse të namazit dhe 
përgjegjësinë e tërheqjes së të tjerëve kah namazi. 
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Disa komentues kanë thënë se fraza “ekijmu”, faleni, tregon për 
faljen e plotë të namazit dhe mosmjaftimin me dhikër. Themeli bazë i 
plotësimit të namazit është prania e zemrës dhe të menduarit për 
Zotin e Madhëruar. Po ashtu, të mendohet për ndikimin e namazit në 
brendinë e njeriut. P146F

147
P  

Këto urdhërat e fundit në të vërtetë përmbajnë lidhjen e robit me 
Krijuesin e tij (nëpërmjet namazit) e më pas lidhjet e shoqërive 
njerëzore me njëra-tjetrën në rrugën e All’llahut të Madhëruar! 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 
1- A i pranon Kur’ani ato që sollën Teurati dhe Inxhili 

(Bibla)? 
 
Në shumë vende Kur’ani flet qartë se i pranon ato që sollën librat 

hyjnorë të mëparshëm. Siç thuhet në ajetin për të cilin po flasim “…si 
vërtetues të Shkrimeve tuaja…”, në ajetin 89 të sures “Bekare”: 
“Dhe, kur një Libër që vërtetonte Shkrimet e tyre, u erdhi atyre 
nga Allahu…”, në ajetin 101 të sures “Bekare”: “Tani që atyre u 
erdhi një i Dërguar nga Allahu, vërtetues i Shkrimeve që kanë 
me vete…” si dhe në ajetin 48 të sures “Maide”: “Ne të kemi 
zbritur ty Librin me të vërtetën, si përmbushës të shkrimeve të 
mëparshme…” 

Disa predikues jahudij e të krishterë, me anë të këtyre ajeteve 
argumentojnë se Teurati dhe inxhili janë të pandryshuar. Ata thanë: 
‘Teurati dhe Inxhili që ishin në kohën e profetit islam nuk ndyshojnë kurrë nga 
ato që kemi sot. Nëse ato i ka goditur ndyshimi, ai ndyshim ka ndodhur para 
Islamit, përndryshe Kur’ani nuk do ta miratonte rregullsinë e Teuratit e të 
inxhilit (Biblës) që gjendeshin në kohën e profetit islam. Prandaj, duhet që 
myslimanët ta pranojnë rregullsinë dhe saktësinë e këtyre dy librave që ndodhen në 
këto ditë.’ 

                                                
147  Tefsirul “Menar”; vëll.2, f.293 dhe “Mufredatet” e Ragibit, lënda “kaueme”. 
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Përgjigje 
 
Në shumë vende, Kur’ani tregon për praninë e shenjave të 

profetit islam dhe të fesë së tij në ato libra të ndyshuar, të cilët 
gjindeshin në duart e jahudijve e të krishterëve në ato kohë. Kjo do të 
thotë se, në ato libra gjendeshin të vërteta, për të cilat nuk kishte 
mbërritur akoma dora e ndryshimit, sepse ndryshim nuk do të thotë, 
ndryshim i të gjithë tekstit të atyre librave. Ato libra në faqet e tyre 
kishin të vërteta për shenjat e profetit të fundit. (Disa nga këto lajme 
akoma vazhdojnë të gjenden në librat e sotëm.) 

Dërgimi i profetit të fundit dhe libri i tij qiellor, janë vërtetues për 
ato që sollën ato libra, veçanërisht, shenjat, pra, vërtetim praktim për 
ato shenja. Fjala “tasdijk” do të thotë përmbushje dhe vërtetim 
praktik, e cila përmendet në shumë vende të Kur’anit si te ajeti 105 i 
sures “Saffat” që flet për profetin Ibrahim: “ti e përmbushe 
ëndrrën.”, që do të thotë t’i e vërtetove në praktikë ëndrrën tënde.  

Ajeti 157 i sures “A’raf” flet qartë se Profeti i madh, Muhamedi 
(paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është 
vërtetim e realizim profetik i asaj që e gjejmë të shkruar në Teurat e në 
Ungjill: “dhe atyre që ndjekin të Dërguarin Tonë, Profetin që 
nuk di shkrim e lexim, të cilin ata do ta gjejnë të shënuar në 
shkrimet e tyre, në Teurat dhe Ungjill…” 

Sido që të jetë, në ajetet e përmendura nuk gjendet argument për 
vërtetimin e gjithë përmbajtjes së Teuratit e të Inxhijlit, por argumenti 
është i kufizuar në “vërtetimin e realizimin praktik”, për ato që sollën 
Teurati dhe Inxhijli. 

Në anë të kësaj që përmendëm, në Kur’an gjenden disa ajete që 
flasin për ndryshimin që i kanë bërë jahudijtë dhe të krishterët 
vargjeve të Teuratit e të Inxhijlit. Kjo është dëshmi e gjallë dhe e qartë 
për çështjen e ndryshimit. 

 
*                *               * 
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2- Një tjetër dëshmi e gjallë 
 
Fahrul islam, i cili ishte prej priftërinjve të mëdhenj kristian dhe që 

studioi te dijetarët e tyre, derisa arriti në grada të larta në studimet 
kishtare, në hyrjen e librit “Enijsul A’lam”; flet për kalimin e tij nga 
Krishtërimi në Islam. Ai thotë: “Pas një kërkimi të gjatë dhe shëtitjeje 
nëpër vende, u takova me një prift të madh e të dalluar për mistikë e 
devotshmëri. Tek ai konsultoheshin katolikët dhe ndër ta edhe 
sunduesit e tyre. Tek ai mësova për një kohë medh’hebet kristiane. Ai 
kishte shumë studentë, mirëpo më vështronte mua me një vështrim të 
veçantë dhe çelësat e shtëpisë ishin në dorën time, me përjashtim të 
një çelësi e një dhome të vogël, që e mbante vetë ai. 

Një ditë prifti nuk ishte mirë me shëndet dhe më tha: “U thuaj 
studentëve se sot nuk kam mundësi të jap mësim.” “Kur shkova te 
studentët i gjeta duke diskutuar rreth kuptimit të fjalës sirianite 
“Farkalijta” dhe fjalës greke “Perikoltos”. Diskutimi vazhdonte mes 
tyre dhe secili sillte mendimin e tij.  

Kur u ktheva te profesori, më pyeti se çfarë po bënin studentët. 
Unë ia thashë...   Ai më pyeti: “Çfarë mendimi ke ti?” 

Unë iu përgjigja: “Zgjodha filan mendim.” 
Prifti tha: “Nuk ke bërë keq, por e vërteta është ndryshe, sepse të 

vërtetën e kësaj çështjeje e dinë veçse të thelluarit në dituri, të cilët 
janë të paktë.” 

Unë iu këmbëngula shumë që të ma sqaronte kuptimin e fjalës.  
Ai qau shumë dhe tha: “Asgjë nuk ta kam fshehur ty, porse 
perceptimi i këtij kuptimi ka ndikim të madh. Nëse do të përhapet, do 
të ballafaqohemi me vrasjen! Nëse më jep besën se askujt nuk do t’i 
thuash, do të ta tregoj.” Unë iu betova për të gjitha të shenjtat se nuk 
do t’ia them askujt. Ai më tha: “Është emër prej emrave të Profetit 
islam që do të thotë: “Ahmed dhe Muhammed.” 

Pastaj ai më dha çelësin e dhomës së vogël e më tha: “Hape atë 
sunduk (kuti) dhe më sill ato dy libra që janë në të.” Unë ia solla të dy 
librat, të cilët ishin të shkruar mbi kopertinë me gjuhën sirianijeh dhe 
atë greke. Ato dy libra i përkisnin kohës para Islamit. Të dy librat e 
përkthenin fjalën “Farkalijta” me kuptimin Ahmed dhe Muhammed. 
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Profesori tha: “Dijetarët e krishterë, para islamit kanë qenë të gjithë të 
një mendimi se fjala “Farakalijta” ka kuptimin  Ahmed dhe 
Muhammed. Mirëpo, pas ardhjes së Muhammedit, ata e ndërruan këtë 
kuptim për të ruajtur pozitën e tyre, udhëheqjen e tyre dhe i shpikën 
kuptime të tjera, i cili nuk ka qenë qëllimi i Zbritësit të Inxhijlit. 

E pyeta profesorin për fenë e krishterë. Ai mu përgjigj: “U 
abrogua me ardhjen e Islamit. Këtë e përsëritit tri herë.” Më pas i 
thashë: “Cila është rruga e drejtë dhe rruga e shpëtimit në ditët tona?” 
Ai u përgjigj: “Sigurisht, ajo rrugë është ndjekja e Muhammedit.” 

I thashë: “Vallë, ndjekësit e tij janë të shpëtuar?” Tha: “Po, 
betohem në All’llah. Këtë e përsëriti tri herë.” 

Pastaj profesori qau dhe unë qava shumë. Pastaj tha: “Nëse 
dëshiron ahiretin dhe shpëtimin, duhet të ndjekësh fenë e vërtetë dhe 
unë do të bëj lutje për ty gjithmonë, por me kusht, që në Ditën e 
Kijametit të dëshmosh se unë në brendinë time kam qenë mysliman 
dhe kam qenë prej ndjekësve të Muhammedit. Nuk ka dyshim se 
Islami është feja e All’llahut sot në Tokë.” P147F

148
P  

Siç vihet re, kjo dëshmi e rëndësishme flet qartë për atë që bënë 
dijetarët e Ehli Kitabit pas ardhjes së Profetit islam. Ata e ndryshuan 
kuptimin e emrit të Profetit e të shenjave të tij, për të realizuar 
interesat e tyre personale. 

 
*                *               * 

 

                                                
148 Marrë e përmbledhur nga libri “El-Hidajetu”, hyrja e librit “Enijsul A’lam”. 
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Ajetet: 44-46 
 

                        

                       

                         

 
“Vallë, a i urdhëroni njerëzit që të bëjnë të mira, kurse 

veten po e harroni, ju që lexoni Shkrimet?! A nuk arsyetoni? 
“ Kërkoni ndihmën e All’llahut me durim e me namaz! 

“Vërtet, kjo është e vështirë, përveçse për të devotshmit.” 
“që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se do 

të kthehen tek Ai.” 
 

 
Komentimi 

 
“Vallë, a i urdhëroni njerëzit që të bëjnë të mira, kurse 

veten po e harroni?!”  
 
Kjo pyetje ishte dënuese edhe pse i drejtohet bijëve të Izraelit. Siç 

shihet në vazhdimësinë e ajeteve të mëparshme e ato të mëpasshmet, 
pyetja, patjetër ka kuptim të gjerë dhe i përfshin edhe të tjerët. 

Tabarsij në tefsirin “Mexhmaul Bejan” thotë: ‘Ky ajet u drejtohet 
dijetarëve jahudi, të cilët All’llahu i qorton ata për veprën që bënin duke 
urdhëruar njerëzit që të besojnë në Muhammedin, ndërsa vetë ata nuk e bënin.’ 

Po ashtu thotë:  ‘Dijetarët jahudi u thonin të afërmve të tyre prej 
myslimanëve: ju qëndroni të fortë në atë që jeni, kurse vet ata dijetarë, nuk 
besonin.’  
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Për këtë, ajeti i parë prej ajeteve që po flasim, mban qortim për 
këtë veprim: “Vallë, a i urdhëroni njerëzit që të bëjnë të mira, 
kurse veten po e harroni, ju që lexoni Shkrimet?! A nuk 
arsyetoni?”  

Vija e thirrjes në rrugën e All’llahut, së pari, bazohet te vepra, 
pastaj tek thënia.  

Në një hadith të përcjellë nga imam Xha’fer bin Muhamed Sadik 
(paqja qoftë mbi të!) thuhet: “Bëhuni thirrës për njerëzit me punët 
tuaja e mos u bëni thirrës me gjuhët tuaja.” P148F

149
P  

Thirrja praktike (me punë) ndikon thellë, derisa arrin të hapë 
dritaret e zemrës së dëgjuesit. Kjo ndodh për shkak se dëgjuesi u 
beson fjalëve të thirrësit zbatues dhe ka mendimin se ky  thirrës është 
besimtar për ato që thotë dhe se fjalët e tij dalin nga zemra. Padyshim, 
fjalët që dalin nga zemra depërtojnë në zemër. Argumenti më i mirë 
për besimin e thënësit për ato që thotë, është veprimi i asaj që thotë 
para të tjerëve.  

Imam Aliu (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “O njerëz, ju betohem në 
All’llah, se unë para se t’ju nxis juve për bindje, e kam bërë vetë 
para jush dhe kur ju ndaloj nga mëkatet, kam ndalur veten time 
para jush.” P149F

150 
Në hadithin e përcjellë nga imam Xha’fer bin Muhamed Sadik 

(paqja qoftë mbi të!) thuhet: “Njeriu që do të dënohet më rëndë në 
Ditën e Kijametit është ai që flet për drejtësinë dhe nuk e zbaton 
atë.” P

 
150F

151
P  

Dijetarët jahudi, nëse do ta pohonin mesazhin e Profetit të fundit, 
i frikësoheshin rënies se postit dhe shpërndarjes së njerëzve prej tyre. 
Për këtë, ata i ndryshuan thëniet që përmendin cilësitë e profetit islam 
në Teurat. 

Kur’ani nxit për mbështetje tek durimi dhe namazi, për të 
triumfuar mbi dëshirat personale e devijimet shpirtërore. Ajeti thotë: 
“Kërkoni ndihmën e All’llahut me durim e me namaz!”  Më 
poshtë ajeti dëshmon se kjo mbështetje është e rëndë, sepse atë nuk e 

                                                
149  Sefinetul Bihar; lënda “amele”. 
150  Nehxhul Belaga; fjalimi 175. 
151 Tefsijri “Nuru Thekalejn”; vëll.1, f.64. 
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bën gjithkush, por vetëm të frikësuarit ndaj Zotit: “Vërtet, kjo është 
e vështirë, përveçse për të devotshmit.” 

Në ajetin e fundit të këtij grupi ajetesh gjendet cilësim për të 
frikësuarit: “që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se 
do të kthehen tek Ai.” 

Fjala “jedhunnune” që përmendet në origjinal, vjen nga lënda 
“dhanne”, e cila në disa raste ka kuptimin e bindjes. Dhe, në këtë 
temë ka kuptimin e besimit dhe të bindjes së prerë (të plotë), sepse 
besimi në takimin me All’llahun dhe kthimi te Ai, rigjallëron në 
zemrën e njeriut gjendjen e frikës e të ndjenjës së përgjegjësisë. Kjo 
është një nga gjurmët e edukimit të njeriut për besimin në Ringjallje.  

Ky edukim e bën njeriun që gjithmonë të shohë para syve të tij 
skemën e gjykimit të madh, e kështu ai të çohet për të kryer 
përgjegjësitë dhe të ftojë për të vërtetën dhe të drejtën. 

Ka mundësi që përdorimi i fjalës “dhann” në ajet ka ardhur për 
përforcim. Kur njeriu është i bindur për Ditën e Gjykimit, atëherë kjo 
bindje do të jetë digë penguese për kryerjen e mëkateve. Kështu që 
dijetarët jahudi, nuk zotëronin besimin në Ditën e Gjykimit. Jo vetëm 
kaq, as nuk e imagjinonin atë. Sikur të besonin në ahiretin, do ta 
ndienin përgjegjësinë dhe nuk do t’i bënin ato ndryshime! P151F

152
P  

 
*                *               * 

 
 

Kërkime  
 
1- Ç’është takimi me All’llahun? 
 
Fraza “likaull’llah”, takimi me All’llahun, është përmedur disa herë 

në Kur’anin fisnik dhe në të gjitha rastet ka kuptimin e pranisë në 
skenën e Kijametit. Është e natyrshme se takimi me All’llahun nuk do 
të thotë takim me prekje, siç takohen njerëzit me njëri-tjetrin, sepse 

                                                
152 Tefsijri “El Menar”, vëll.1, f.302. El-Mijzan, vëll.1, f.154. Ruhul Me’ani, vëll.1, f. 228. 

Në suren “Kehf”, ajeti 110 tregohet për këtë kuptim: “Kështu, kush shpreson takimin 
me Zotin e vet, le të bëjë vepra të mira.” 
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All’llahu nuk ka trup, nuk është i kufizuar me vend dhe nuk e sheh 
syri, por kuptimi është shikimi i gjurmëve të fuqisë së All’llahut, 
shikimi i shpërblimit dhe i dënimit të Tij në mejdanin e Kijametit, siç 
thonë edhe një grup komentuesish për këtë. 

Kjo frazë ndoshta, ka kuptimin e të shikuarit të brendshëm e me 
zemër, sepse njeriu arrin deri në atë shkallë, saqë i duket se e sheh 
All’llahun me zemrën e Tij para vetes. 

Një gjendje të tillë e arrijnë ata persona të pastër, të devotshëm, 
adhurues e edukues të shpirtit në këtë jetë. 

Në librin “Nehxhul Belaga”, lexojmë se Dha’leb el-Jemani, i cili ka 
qenë prej shokëve të përkryer të imam Aliut, e pyeti imamin: “A e ke 
parë Zotin?” Imam Aliu iu përgjigj: “Vallë, adhuroj atë që nuk e 
shoh?!” Kur Dha’lebi i kërkoi sqarime të mëtejshme, imami i tha: 
“Nuk e përceptojnë shikimet nëpërmjet syrit, por e përceptojnë 
zemrat me të vërtetat e besimit.” P

 
152F

153
P  

Ky shikim i brendshëm bëhet i qartë për të gjithë në Ditën e 
Kijametit dhe të gjithë do të besojnë me bindje të plotë, si pasojë e 
qartësisë së Madhështisë së All’llahut e të Fuqisë së Tij në atë ditë. 

 
*                *               * 

 
 
2- Rruga e triumfit mbi vështirësitë 
 

Gjenden dy pikënisje bazë për të triumfuar mbi vështirësitë dhe 
problemet: njëra është e brendshme dhe tjetra e jashtme. 

Ajeti i tregon këto dy pikënisje: fjala “sabr”, durim dhe fjala 
“salat”, namaz. 

Durimi është gjendje konstatimi, vendosmëri në rrugën e drejtë 
dhe palëkundshmëri përballë problemeve. Namazi është mjeti i lidhjes 
me All’llahun, që është mbështetës i fortë e i palëvizshëm. 

Fjala “sabr”, durim, në shumë hadithe është sqaruar se do të thotë 
agjërim, por nuk është e kufizuar në të. Përkundrazi, agjërimi është një 
prej vërtetësive të qarta e të dukshme të durimit, sepse nën hijen e 

                                                
153 Nehxhul Belaga; fjallimi 179. 
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këtij adhurimi madhështor, njeriu arrin të fitojë dëshirë të fortë, besim 
të patundur dhe forcë për t’u përballur me dëshirat e me egon. 

Disa komentues, për sqarimin e këtij ajeti kanë përmendur se 
Profetin Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) kur e zemëronte diçka, ai falte namaz dhe e agjëronte. P153F

154
P  

Është përcjellë nga imam Xhafer bin Muhamed Sadik (paqja qoftë 
mbi të!) i cili ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush e pushton një 
zemërim prej zemërimeve të kësaj jete, të mos ngurrojë, por të 
marrë abdest, pastaj të hyjë në xhami e të falë dy rekate. A nuk e 
ke dëgjuar se All’llahu thotë: “Mbështetuni te durimi e te 
namazi.” P154F

155 
Falja e namazit dhe frika ndaj Zotit, i japin njeriut fuqi të reja që e 

bëjnë atë të aftë për t’u përballur me problemet. 
Në librin El-Kafij, është thënia e imam Sadikut (paqja qoftë mbi të!) i 

cili ka thënë: “Kur Aliun e zemëronte diçka, falte namaz dhe 
lexonte këtë ajet:  “Kërkoni ndihmën e All’llahut me durim e me 
namaz!  

Padyshim, namazi e lidh njeriun me fuqinë e pambaruar e të 
pakufizuar, e cila mposht çdo gjë e çdo send. Kjo ndienjë çon te 
njeriu fuqinë dhe krenarinë për të sfiduar problemet dhe vështirësitë. 

 
*                *               * 

 

                                                
154 Tabarsij në Mexhmaul Bejan; fundi i ajetit 45. 
155 I njëjti burim. 
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Ajetet: 47- 48 
 

                         

                      

                  

“O bijtë e Izraelit! Kujtoni të mirat që ju kam dhënë dhe 
që ju kam ngritur mbi njerëzit e tjerë.” 

“Frikësojuni Ditës kur askush nuk do të mund të bëjë 
asgjë për askënd dhe, kur prej askujt nuk do të pranohet as 
ndërmjetësim, as shpërblesë e as që do të ndihmohen.” 

 
 

Komentimi 
 

Iluzionet e jahudijve 
 

Ky ajet përsëri flet për bijtë e Izraelit dhe u përmend atyre 
mirësitë e All’llahut: “O bijtë e Izraelit! Kujtoni të mirat që ju kam 
dhënë…” 

Këto mirësi janë të shumta e shumë ngjyrëshe, duke filluar me 
udhëzimin dhe besimin dhe përfundojnë me shpëtimin nga Faraoni, 
fitimi i madhështisë dhe i pavarësisë. 

Më pas, në mesin e këtyre mirësive, ajeti përmend mirësinë e 
përparësisë mbi njerëzit e tjerë, e cila është mirësi e përbërë nga të 
mira të ndryshme. Ajeti thotë: “dhe që ju kam ngritur mbi njerëzit 
e tjerë”. Disa përfytyrojnë se kjo mirësi, ndoshta është cilësi e 
përjetësisë dhe e vazhdimësisë përgjatë kohëve, por studimi i ajeteve 
të tjera synon se kjo përparësi është për bijtë e Izraelit ndaj njerëzve të 
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tjerë të asaj kohe dhe të atij vendi dhe nuk është veçori absolute.  
Në një ajet tjetër, Kur’ani u flet myslimanëve: “Ishit bashkësia 

më e mirë e dalë nga njerëzit.” Po ashtu, Kur’ani flet për 
trashëgiminë e bijëve të Izraelit në tokë: “Ndërsa popullit të 
përndjekur Ne i dhamë në zotërim viset lindore dhe 
perëndimore të tokës që kishim bekuar…”P155F

156
P  Është e qartë se kjo 

trashëgimi nuk e përfshinte të gjithë botën e asaj kohe. Qëllimi i ajetit 
është zona lindore dhe perëndimore në të cilat jetonin bijtë e Izraelit. 
Pra, kuptimi i frazës së përmendur në këtë ajet “dhe që ju kam 
ngritur mbi njerëzit e tjerë”, është se ata ishin përparësorë mbi 
njerëzit e zonës së vendit të tyre. 

Ajeti që vjen më pas i kundërshton përfytyrimet e jahudijve, të 
cilët mendonin se pëjgamberët dhe të mëparshmit e tyre do të bëjnë 
shefaat për ta, ose ata janë të gatshëm që mëkatin ta kompensojnë me 
fidjeh (dëmshpërblim), nësoj siç japin ryshvete në këtë jetë. 

Kur’ani u thotë atyre: “Frikësojuni Ditës kur askush nuk do të 
mund të bëjë asgjë për askënd dhe, kur prej askujt nuk do të 
pranohet as ndërmjetësim, as shpërblesë e as që do të 
ndihmohen.” 

 Sunduesi dhe Gjykatësi e asaj dite nuk pranon tjetër gjë, por veçse 
punën e mirë, siç thonë edhe ajetet e bekuara, 88 dhe 89 të sures 
“Shuara”: “Në Ditën, kur askujt nuk do t’i bëjë dobi as pasuria, 
as fëmijët, përveç atij që vjen me zemër të pastër tek All’llahu!” 

Ajeti i përmendur në suren ‘Bekare” tregon për përpjekjet që 
bëhen në këtë jetë për të shpëtuar fajtorin prej dënimit. Në këtë jetë, 
ka raste që njeriu i paguan kompensim një njeriu tjetër për ta shpëtuar 
nga dënimi, kurse në ahiret: “askush nuk do të mund të bëjë asgjë 
për askënd” 

Ndoshta, në këtë jetë, fajtori strehohet te ndërmjetësuesit për të 
shpëtuar prej dënimit që e pret dhe në Ditën e Kijametit: “kur prej 
askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësim”. Njeriu përparon në 
këtë jetë me manipulimin e drejtësisë dhe me shpërblime të ndryshme, 

                                                
156 sure “A’raf”, ajeti 137. 
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por në ahiret: “nuk do të pranohetas shpërblesë”.  
Në ahiret nuk gjenden mjetet e përmedura. Atë Ditë fajtorët do të 

bërtasin që t’i përkrahin e t’i shpëtojnë prej dënimit, por askush nuk 
do çohet për t’i shpëtuar: “e as që do të ndihmohen.” 

Kur’ani Fisnik dëshmon se bazat e gjykatës për ligjet e dënimit në 
Ditën e Gjykimit ndryshojnë totalisht nga ato që gjenden në këtë jetë. 
Rruga e ve-tme për shpëtim në Ditën e Kijametit është besimi, 
devotshmëria dhe mbështetja në mëshirën e Zotit të Madhëruar. 
Historia e shirkut dhe e të shthururve është e mbushur me mendime 
legjendare për ndërmjetësimin në ato çështje të ngjashme që përmend 
ajeti i bekuar, për t’i ikur dënimit në ahiret.  

Autori i tefsirit “Menar” përmend një shembull; në disa zona të 
Egjiptit njerëzit paguanin shuma parash për atë që e lan të vdekurin. Këtë shumë 
e quajnë “qeraja e transferimit në Xhennet.”P156F

157 
  
Në historinë e jahudijve lexojmë se ata jepnin kurbane për shlyerjen e 

mëkateve. Kur nuk gjenin kurban të madh, mjaftoheshin me therjen e një çifti 
pëllumbash. P157F

158
P Në historinë e hershme disa popuj varrosnin me të vdekurin rrobat 

dhe armët e tij, që të përfitonte prej tyre në jetën e ahiretit. P158F

159 
  

*                *               * 
 
 
Kur’ani dhe çështja e shefaatit 
 

Dënimi i All’llahut në këtë jetë dhe në jetën tjetër, padyshim nuk 
zbret në mejdanin e njeriut për hakmarrje, por dënimet hyjnore përbëjnë 
elementin e garancisë për zbatimin e ligjeve, rezultati i të cilëve është 
përparimi i njeriut drejt rrugës së përsosurisë. Nga këtu, duhet patur 
kujdes nga çdo gjë që e dobëson fuqinë e elementit të garancisë, me 
qëllim që në mesin e njerëzve të mos përhapet guximi për të kryer 
mëkate, faje e gjynahe. 

Nga ana tjetër, nuk lejohet mbyllja e plotë e portës së rikthimit dhe e 
                                                

157  El-Menar; vëll.1, f.306 
158  El-Menar; vëll.1, f.306. 
159 El Mijzan; vëll.1,f.156.  
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ndreqjes në sytë e fajtorëve e të mëkatarëve, por duhet t’u lihet kohë që 
të ndreqin veten e tyre dhe të kthehen te All’llahu, te pastërtia dhe te 
devotshmëria. 

Shefaati, me kuptim të saktë ka si qëllim ruajtjen e këtij ekuilibri. Ai 
është mjet për t’u kthyer fajtorët e ngjyrosur me mëkate. Ndërsa, kuptimi 
i gabuar i saj nxit për kryerjen e mëkateve e të gjynaheve. 

Ata të cilët nuk bëjnë dallim mes kutpimit të saktë e të gabuar për 
shefaatin, ata e mohojnë në formë të plotë dhe e konsiderojnë atë të 
ngjashëm me ndërmjetësimin te udhëheqësit dhe sunduesit e padrejtë. 
Disa grupacione, prej tyre vehabijtë, u mbështetën te ajeti i bekuar: 
“…nuk do të pranohet as ndërmjetësim…” dhe e mohuan plotësisht 
shefaatin, pa hedhur vështrim kah ajetet e tjera që flasin për këtë çështje. 
Mospranimet (kundërshtimet) e mohuesve të çështjes së shefaatit mund 
të përmblidhen si vijon: 

1- Besimi në shefaatin dobëson shpirtin e përpjekjes dhe të 
këmbënguljes në te njeriu. 

2- Besimi në shefaat është pasqyrim i kushteve dhe i rrethanave të 
shoqërive të prapambetura e të mënjanuara. 

3- Besimi në shefaat çon në kurajon për të kryer mëkate dhe çon në 
moskryerjen e përgjegjësive. 

4- Besimi në shefaat do të thotë ndryshim i rregullave (ligjore) të 
Zotit dhe ndryshim i dëshirës dhe i urdhërave të Tij! 

5- Besimi në shefaat është lloj prej shirkut të Zotit, dhe  ky është i 
kundërshtuar në Kur’an! 

Mirëpo, të gjitha këto kundërshtime, siç do ta shohim, kanë lindur si 
pasojë e për-zierjes se shefaatit me kuptim kur’anor me shefaatin me 
kuptim devijues që është i përhapur mes të paditurve prej njerëzve. 
Përderisa kjo çështje, me të dyja anët e saj pozitive e negative, ka rëndësi 
të madhe, atëherë ne duhet ta studiojmë me detaje për nga kuptimi i saj, 
për nga filozofia e saj, lidhja e saj me botën tekvinij, pozita e saj në 
Kur’an e në hadithe dhe lidhja që ka ajo me Teuhidin (Njëtimin) dhe 
shirkun (politeizmin) me qëllim që të hiqen të gjitha paqartësitë që kanë 
lidhje me këtë ajet që po flasim dhe me ajetet e tjera që flasin për 
shefaatin. 

 

*                *               * 
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1- Kuptimi i vërtetë i shefaatit 
 

Fjala “shefaat” vjen nga fjala “shef’an”, që do të thotë “çift” dhe 
“bashkimi i diçkaje tek e njëjta me të.” Antonimi i saj është “uitr” që 
do të thotë “tek”. Më pas u përdor në bashkëngjitjen e një individi më 
të fortë e fisnik tek njeriu më i dobët për ta ndihmuar atë. Në mesin e 
njerëzve dhe në Sheriat (legjislacion fetar) ka dy kuptime 
kondradiktore: 

a- Te pjesa më e madhe, shefaati ka kuptimin se, ndërmjetësuesi 
përfiton prej pozitës, personalitetit dhe influencës së tij për të 
ndryshuar mendimin e të fuqishmit për ndëshkimet e atyre që 
ndodhen nën sundimin e tij. Ndoshta, ky “shefij” ndërmjetësues e 
frikëson ose e merr me të mirë, ose ia ndërron mendimin atij për 
gjynahun e kriminelit, i cili e meriton ndëshkimin, e të tjera metoda. 

Shefaati me këtë kuptim përmbledhës nuk do të thotë se ndodh 
ndryshim në përmbajtjen psiqike e mendore të fajtorit apo të 
akuzuarit, por të gjitha ndryshimet i drejtohen atij, të cilit i paraqitet 
shefaati (ndërmjetësimi) “mendo thellë o lexues!”  

 Kjo ngjyrë shefaati asnjëherë nuk gjen vend në kuptimin fetar, 
sepse All’llahu i Madhëruar nuk gabon, përderisa ndërmjetësuesi të 
ndërhyjë në ndryshimin e mendimit të Tij, e as nuk mbart atë 
dhembshuri që gjendet te njeriu, saqë mund të zgjohet dhembshuria, 
as nuk i frikësohet influencës së njeriut që të bëjë vlerësimin e 
urdhërave të Tij, sepse shpërblimi e ndëshkimi i Tij e kanë boshtin 
vetëm tek drejtësia. 

b- Kuptimi tjetër i shefaatit qëndron mbi bazën e ndryshimit të 
pozicionit të kërkuesit të shefaatit, pra kërkuesi i shefaatit siguron në 
veten e tij rrethana dhe kushte, të cilat e mundësojnë atë që të dalë 
nga ajo gjendje e keqe, e cila e meriton ndëshkimin, dhe, nëpërmjet 
ndërmjetësuesit kalon në gjendjen e mirë e të kërkuar, e cila e meriton 
faljen. Besimi në këtë lloj shefaati, siç do ta shohim, e edukon njeriun, 
ndreq njerëzit gjynahqarë dhe në to dërgon vigjilencën dhe zgjimin. 
Edhe shefaati në islam ka këtë kuptim të lartë. 

Më poshtë do të shohim se kundërshtimet, kritikat dhe thëniet e 
kota, të cilat gjenden përreth çështjes së shefaatit, e kanë zanafillën te 
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kuptimi i parë i devijuar dhe jo te kuptimi i dytë logjik e arsyetues. Ky 
është sqarimi përmbledhës i dy ngjyrave të shefaatit. Njëri prej tyre 
është “narkotik”, kurse tjetri “i drejtë”. 

 
                                      *                *               * 

 
 
2- Shefaati në botën e tekuinit (krijimit, formimit) 
 

Sqarimi i saktë e arsyetues i shefaatit, me kuptimin që pamë më 
lart, ka shumë vërtetësi të jashtme në botën e krijimit. (Në shtesë të 
botës së tashriut (zbatimit). Energjitë më të fuqishme të kësaj bote 
bashkohen me më të dobëta që t’i çojë ato drejt qëllimeve të vërteta. 

Dielli lind dhe shiu bie që të shpërthejnë fuqitë e ndodhura 
brenda farës dhe ta vënë në lëvizje drejt mbirjes, drejt çarjes së kores 
së tokës, që të dalë fara në hapësirë, në të cilën vazhdon rritja e 
zhvillimi. 

Këto fenomene në të vërtetë janë shefaat krijimi për ndërtimin e 
jetës. 

Nëse do të nisemi nga këto shembuj tekuinij të shefaatit, për të 
kuptuar shefaatin në sferën e tashriut, do largohemi prej devijimit. 
Këtë do ta sqarojmë së afërmi. 

 
*                *               * 

 
 
3- Dëshmitë e shefaatit 
 

Kur’ani Fisnik flet në tridhjetë vende për çështjen e shefaatit. 
Përveç kësaj ka edhe tregues të tjerë për këtë çështje, por që aty nuk 
përmendet fjala “shefaat.” 

Ajetet e shefaatit në Kur’an mund t’i ndajmë në këto grupe: 
Grupi i parë janë ajetet që e refuzojnë plotësisht shefaatin, siç 

është thënia e All’llahut të Madhëruar: “Jepni pa u kursyer nga të 
mirat që ju kemi dhënë Ne, para se të vijë Dita në të cilën nuk 
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ka shit-blerje, as miqësi, as ndërmjetësi!”P159F

160
P   

Dhe: “…nuk do të pranohet as ndërmjetësim…”P160F

161
P  

Këto ajete i refuzojnë të gjitha rrugët imagjinuese për shpëtimin e 
fajtorëve e të gjynahqarëve, qoftë me kompensim material, apo me 
sadeka, apo me shefaat, etj. 

Për disa kriminelë, Zoti i Madhëruar thotë: “Prandaj, kurrfarë 
ndërmjetësimi i cilitdo ndërmjetësuesi nuk do t’i ndihmojë 
ata.”P161F

162 
Grupi i dytë janë ajetet që e kufizojnë shefaatin vetëm për Zotin e 

Madhëruar: siç është thënia e Tij: “Ju nuk keni as ndihmës, as 
ndërmjetësues tjetër përveç Atij.”P162F

163
P  

Dhe: “Thuaju: “Ndërmjetësimi është i gjithi në duart e 
All’llahut.”P163F

164
P  

Grupi i tretë janë ajetet që flasin se shefaati është i kushtëzuar me 
lejen e Zotit të Madhëruar.  

“Kush mund të ndërhyjë tek Ai për ndokënd pa lejen e 
Tij?”P164F

165 
 Dhe: “Asnjë ndërmjetësim tek Ai nuk bën dobi, përveçse për 

atë që Ai jep leje.”P165 F

166
P  

Grupi i katërt janë ajetet që sqarojnë kushtet e posaçme të 
ndërmjetësimit për të. Këto kushte nganjëherë simbolizohen me 
kënaqësinë e Zotit të Lartësuar: “ndërsa ata ndërmjetësojnë vetëm 
për atë me të cilin Ai është i kënaqur”P166F

167
P  

Duke u mbështetur në këtë ajet, themi se shefaati i 
ndërmjetësuesve përfshin vetëm ata të cilët kanë arritur shkallën e 
“kënaqësisë”, që do të thotë, të pranimit tek All’llahu Fuqiplotë.  

                                                
160  sure “Bekare”, ajeti 254. 
161 Sure “Bekare, ajeti 48. 
162 Sure “Medeththir”, ajeti 48. 
163 Sure “Sexhde”, ajeti 4.  
164 Sure “Zumer”, ajeti 44. 
165 Sure “Bekare”, ajeti 255. 
166 Sure “Sebe”, ajeti 23. 
167  Sure “Enbija”, ajeti 28. 
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Nganjëherë kushti i shefaatit është i shoqëruar me premtimin e 
Zotit: “askush nuk do të mund të ndërhyjë, përveç atij që ka 
marrë lejen dhe premtimin e të Gjithëmëshirshmit.”P167F

168
P  

Synimi i këtij “ahdi”, premtimi, është besimi në Zotin dhe në të 
dërguarin e Tij. 

Kur’ani flet edhe për mohimin e e shefaati për disa njerëz siç janë 
kriminelët. All’llahu Fuqiplotë thotë: “Për njerëzit e këqinj nuk ka 
asnjë mik të afërt dhe as ndërmjetësues të pranueshëm.”P168F

169
P  

Nga ato që u thanë sqarohet së dhënia e besës Zotit, arritja në 
shkallën e fitimit të kënaqsisë së Tij dhe heqja dorë prej disa gjynaheve 
si: padrejtësia, janë kushte të patjetërsueshme për shefaatin. 

 
*                *               * 

 
 
4- Kushtet e ndryshme për shefaatin 
 

Ajetet e shefaatit flasin qartë se tema e shefaatit, në kuptimin 
islam, është i kufizuar me kushte. Këto kushte nganjëherë përcaktojnë 
gjynahun që ndërmjetësuesi kërkon për të, herë tjetër përcakton 
personin ndërmjetësues dhe nga njëra anë, kufizon edhe të 
ndërmjtësuarin. Të gjitha këto kritere zbulojnë kuptimin e vërtetë të 
shefaatit dhe filozofinë e tij. 

Disa gjynahe, si: padrejtësia, etj janë jashtë rrethinës se shefaatit. 
Për këtë Kur’ani thotë: “Për njerëzit e këqinj nuk ka asnjë mik të 
afërt dhe as ndërmjetësues të pranueshëm”, siç u përmend edhe 
më parë.  

Nëse e kuptojmë “padrejtësinë” me kuptimin e saj të gjerë, siç do 
ta shohim nëpërmjet haditheve, shefaati është i kufizuar për fajtorët 
pendues, të cilët ecin në rrugën e ndreqjes së vetes së tyre. Në këtë 
rast, shefaati do të jetë mbështetës i pendimit. (Më poshtë do t’u 
përgjigjemi atyre që imagjinojnë se penduesi nuk ka nevojë për 
shefaat.) 

                                                
168 Sure “Merjem”, ajeti 87. 
169 Sure “Gafir”, ajeti 18. 
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Po ashtu, shefaati, siç thotë edhe ajeti 28 i sures “Enbija”, nuk 
përfshin veçse ata të cilët janë ngritur në shkallën e kënaqësisë dhe në 
shkallën e zbatimit të besës ndaj All’llahut, siç u përmend në ajetin 87 
të sures “Merjem”. 

Kënaqësi dhe zbatim i besës, në gjuhësi dhe në hadithet e 
përcjella, kanë kuptimin e besimit në All’llahun,  në Ditën e Llogarisë e 
të peshimit të punëve, besimi në shpërblim e ndëshkim, në pohimin e 
të mirave e të këqijave dhe në besimin në ato që zbriti All’llahu. Ky 
besim duhet të jetë i thellë në të menduar dhe i dukshëm në veprime 
dhe ta largojë besimtarin nga cilësitë e të padrejtëve, të cilët nuk 
besojnë në asnjë vlerë njerëzore. Po ashtu ai besim e shtyn atë që ta 
rikthejë shikimin në vijën e jetës së tij. All’llahu i Madhëruar thotë: 
“Dhe në qoftë se ata, kurdo që ta ngarkonin veten (me gjynahe), 
sikur të vinin te ti për t’i kërkuar falje All’llahut dhe i Dërguari t’i 
lutej All’llahut për shfajësimin e tyre, do ta vërenin, se All’llahu, 
me të vërtetë, është Pranues i pendimit dhe Mëshirëplotë.”P169F

170
P  

Ky ajet e bën kërkimin e faljes hyrje për shefaatin e të dërguarit të 
All’llahut, Muhamedin (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) 

Po ashtu All’llahu i Madhëruar thotë: Ata thanë: “O babai ynë, 
kërko falje për ne e për gabimet tona! Ne paskemi qenë vërtet 
gjynahqarë”. Ai u përgjigj: “Do ta lus Zotin tim që t’ju falë. Pa 
dyshim që Ai është Falësi dhe Mëshirëploti”P170F

171
P. Gjurmët e 

pendimit të vëllezërve të Jusufit duken të qarta në kërkesën që i bënë 
babait të tyre. 

All’llahu i Madhëruar thotë: “Ata (melekët), që e mbajnë 
Fronin dhe ata që janë rreth tij, e madhërojnë Zotin e tyre me 
falënderim dhe i besojnë Atij. Ata lypin falje për besimtarët, 
duke thënë: “O Zoti ynë, Ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe 
dijeninë Tënde, prandaj fali ata që janë penduar e që ndjekin 
rrugën Tënde dhe ruaji ata prej dënimit të Zjarrit flakërues!”P171F

172
P  

                                                
170  sure “Nisa”, ajeti 64. 
171  Sure “Jusuf”, ajetet 97-98. 
172 Sure “Gafir”, ajeti 7.  
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Pra, kërkimi i faljes së melekëve dhe shefaati i tyre është i kufizuar 
për njerëzit besimtarë që ndjekin rrugën e All’llahut. 

Përsa i përket ndërmjetësuesve, për ata Kur’ani përmend kritere 
në thënien e Tij: “…nuk do të mund të ndërmjetësojnë për 
askënd, përveç atyre që dëshmuan për të Vërtetën…”P172F

173
P  

Po ashtu, i ndrëmjetësuari duhet të ndjekë rrugën e vërtetë në 
thënie e në vepra me qëllim që të ketë lidhje me ndërmjetësuesin dhe 
kjo lidhje e domosdoshme mes këtyre të dyve kosiderohet si faktori 
bazë për shpenzimin e energjive në rrugën e drejtë e të vërtetë. 

 
*                *               * 

 
 
5- Shefaati në hadithe 
 

Në transmetimet islame ka shumë thënie që plotësojnë 
përmbajtjen e ajeteve të përmendura dhe sqarojnë ato që janë të 
fshehura në to. Prej atyre transmetimeve përmendim: 

Në tefsijrin “Burhan” përmendet një thënie e imam Aliut (paqja 
bqoftë mbi të!) i transmetuar nga Ebi Umejri, nga imam Musa bin 
Xhafer el-Kadhim (paqja qoftë mbi të!), ku imam Aliu thotë: “E kam 
dëgjuar të dërguarin e All’llahut të thotë: “Shefaati im për ummetit 
tim, është për ata që bëjnë mëkate të mëdhaja.” Transmetuesi i 
hadithit, Ebi Umejri thotë: “Unë e pyeta atë: “O nipi i të dërguarit të 
All’llahut, si ka mundësi që shefaati të jetë edhe për vepruesit e 
mëkateve të mëdha, ndërkohë që Zoti i Madhëruar thotë: “ndërsa 
ata ndërmjetësojnë vetëm për atë me të cilin Ai është i 
kënaqur?” Ai më tha: “O babai i Ahmedit, çdo besimtar që kryen një 
mëkat keqësohet prej tij dhe pendohet për atë që ka bërë. “Vërtet, 
Profeti ka thënë: “Pendimi mjafton për kthimin dhe kush nuk 
pendohet për gjynahun që ka bërë, nuk do të ketë shefaat, sepse është 
i padrejtë dhe për këtë All’llahu i Lartmadhëruar thotë: “Për njerëzit 
e këqinj nuk ka asnjë mik të afërt dhe as ndërmjetësues të 

                                                
173 Sure  “Zuhruf”, ajeti 86. 
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pranueshëm.”P173F

174
P  

Në fillim të hadithit duket se shefaati i përfshin vepruesit e 
mëkateve të mëdha, mirëpo, fundi i hadithit sqaron se kriteri kryesor 
në pranimin e shefaatit është besimi, i cili e shtyn fajtorin e kriminelin 
në fazën e pendimit e të shlyerjes së asaj që ka kaluar. E largon atë nga 
padrejtësia, nga keqbërja e nga mosbindja. (mendohu thellë o lexues). 

2- Në librin “El-Kafij” përmedet hadithi i transmetuar nga imam 
Xhafer Sadiku (paqja qoftë mbi të!) i cili u shkruan pasuesve të tij: “Ai që 
kërkon të jetë i kënaqur e t’i bëjë dobi shefaati i ndërmjetësuesve 
te Zoti, le t’i kërkojë Zotit që të jetë i kënaqur ndaj tij.”P174F

175
P  

Në përmbajtjen e hadithit duket se fjalët e imamit përreth çështjes 
se shefaatit e refuzojnë qartë kuptimin e gabuar të tij në kryerjen e 
gjynaheve e të mëkateve. 

 
3-Nga imam Sadiku (paqja qoftë mbi të!) është përcjellë se ka thënë: 

“Në Ditën e Kijametit All’llahu do të thërrasë dijetarin dhe 
adhuruesin. Kur të vijnë para All’llahut të Lartmadhëruar, i 
thuhet adhuruesit: “Shko në Xhenet” dhe i thuhet dijetarit: 
“Qëndro që të bësh shefaat për njerëzit për shkak të edukimit të 
mirë që u ke bërë atyre.” P175F

176
P  

Në këtë hadith shohim lidhjen mes “edukimit të dijetarit” dhe 
“shefaatit për ata që ai i edukoi.” Kjo lidhje sqaron shumë prej 
çështjeve të paqarta të kërkimit tonë. 

Në shtesë të atyre që u përmendën për shefaatin e dijetarit edhe 
heqja e tij prej adhuruesit, ka tregues tjetër se shefaati, në kuptimin 
islam, nuk është aktmarrëveshje, e as bashkëpunim, por ai është 
shkollë edukative si dhe trupëzimi i atyre që kaloi njeriu në fazat e 
edukimit në këtë botë. 

 

*                *               * 
 
 
6- Ndikimi shpirtëror i shefaatit 

                                                
174 Tefsijrul “Burhan”; vëll.3, f. 57. 
175 Biharul Anuar; vëll.3, f.304, botim i vjetër. 
176  El-Ihtisas i Mufijdit, marrë nga Biharul Anuar; vëll.3, f.305. 
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Ato hadithe që përmendëm rreth shefaatit janë vetëm një pjesë, 
sepse ato janë të shumta, derisa arrijnë në “teuatur”, të përgjithësuar. 
Mirëpo ne zgjodhëm prej atyre ato që janë në përshtatje me kërkimin 
tonë. 

Dijetari Neveuij esh-ShafijP176F

177
P, në librin e tij “Sherhu i sahihit të 

Muslimit” pëcjell nga Kadiu Ajjad, që është prej dijtarëve të mëdhenj 
të Ehli Sunetit, i cili thotë se hadithet rreth shefaatit janë 
përgjithësues. P177F

178
P  

Ibni Tejmije (që ka vdekur në vitin 728 Hixhrij) dhe Muhamed 
ibn Abdul Vahabi (që ka vdekur në vitin 1206 Hixhrij) edhe pse kanë 
patur ashpërsi e mosbindje, ata pohojnë se gjendet përgjithësim në 
këto hadithe. 

Libri studimor i njohur dhe i përhapur në mesin e “vehabijve”, që 
quhet “Fet’hul Mexhijd”, i Shejhut Abdurrahman ibn Hasan, përcjell 
nga “Ibn El-Kajjim” si vijon: “E katërta: Shefaati i tij për mëkatarët prej 
njëtuesve, të cilët hyjnë në zjarr për shkak të gjynaheve të tyre. 

Hadithet e transmetuara nga Profeti Muhamed (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për këtë çështje janë përgjithësues. 
Sahabët dhe Ehli Suneti janë të një mendimi për to…” P178F

179 
Para se të studiojmë ndikimet sociale e psiqike të shefaatit dhe 

katër paqartësitë rreth filozofisë së shefaatit, t’u hedhim një vështrim 
ndikimeve shpirtërore të kësaj çështjeje në prizmin e mendimeve të 
besimtarë monoteistë për shefaatin. 

Një vështrim i tillë parapërgatit rrugën e studimit tonë të 
ardhshëm në fushën e shefaatit dhe faktet e saj shoqërore e psiqike. P179F

180
P  

Dijetarët e akijdes e të ideologjisë fetare kanë mendime të 
ndryshme në mënyrën e ndikimit shpirtëror të shefaatit. 

Një grup që quhen “el-uai‘dijn”, të cilët besojnë se vepruesit e 
gjynaheve do të jenë të përjetshëm në Xhehennem, thonë: ‘Padyshim, 

                                                
177 Ai është Jahja bin Sheref, prej dijetarëve të shekullit të shtatë, hixhrij. U quajt 

“Neveuij” për shkak të qenies së tij nga qyteti “Neva”, pranë Damaskut. 
178 Biharul Anuar; vëll.3, f.307. 
179  Fet’hul Mexhijd; f.211. 
180 Duhet patur parasysh se këtë çështje e trajtojmë nëpërmjet logjikës së posaçme të 

dijetarëve të akijdes. 
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shefaati nuk ndikon në heqjen  e gjurmëve të gjynaheve, por ndikimi i tij është i 
kufizuar në shtimin e shpërblimit dhe në përsosurinë shpirtërore.’ 

“Tefdilijeh”, të cilët janë prej tyre që besojnë në mospërjetësinë e 
gjynahqarëve në Xhehennem, thonë: ‘Shefaati i përfshin gjynahqarët dhe 
ndikon në heqjen e dënimit prej tyre.’ 

Hauaxhah Nasrudin Tusij, në librin e tij: “Texhrijdul i’tikad”, i 
pranon të dy ato mendime dhe ka mendimin se në to gjendet prania e 
ndikimit të shefaatit. 

Eruditi (El-al’lameh) El-Hil-lij, në librin e tij “Keshful Murad”, e 
sqaron shprehjen e Tusit dhe nuk e ka kundështuar, përkundrazi, ka 
sjellë dëshmi për to. 

Sikur ta marrim në konsideratë kuptimin gjuhësor të shefaatit që 
përmendëm më parë dhe krahasimin e tij me shefaatin tekuinij nuk do 
të kemi asnjë dyshim në vërtetësinë që përmendi Shejh Tusij. 

Nga ana tjetër, gjendet hadithi i njohur nga imam Sadiku (paqja 
qoftë mbi të!), i cili  thotë: “Të gjithë të parët e të ardhëshmit, kanë 
nevojë për shefaatin e Muhammedit (paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në Ditën e Kijametit.” P180F

181
P  

Duke u mbështetur në këtë hadith, kuptojmë se të gjithë njerëzit 
kanë nevojë për shefaat, deri edhe të penduarit dhe ata që u janë falur 
gjynahet. Nga këtu themi se shefaati ka dy ndikime; heq gjynahet dhe 
lartëson pozitën. 

 Përsa i përket haditheve që thonë se të mirët nuk kanë nevojë për 
shefaat, ato mohojnë atë lloj të veçantë të shefaatit për kriminelët dhe 
fajtorët. 

Nga ana tjetër, përmendëm se shefaati ka kuptimin e bashkimit të 
njeriut të fortë me të dobëtin për ta ndihmuar dhe kjo ndihmë, 
ndoshta i shton pikat e fuqishme ose i heq pikat e dobëta. 

Në shefaatin tekuinij këto dy lloj ndikimesh qse mendimesh për 
shefaatin i shohim në lëvizjen e zhvillimit e të plotësimit, sepse 
nganjëherë krijesat e dobëta kanë nevojë për faktor më të fuqishëm 
për zhdukjen e faktorëve shkatërrues (siç është nevoja e bimëve për 
dritën e diellit që të zhvillohen). Po kështu, nxënësi, nga njëra anë, ka 
nevojë për mësues për të ndrequr gabimet e tij dhe, nga ana tjetër ka 

                                                
181 Marrë nga Biharul Anuar dhe nga libra të tjerë. 

 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 0 

nevojë që të shtojë njohuritë e tij. Të gjitha këto tregojnë se shefaati 
ka dy ndikime dhe nuk është i kufizuar me rrethin e heqjes së 
gjurmëve të gjynahut e të mëkatit. (Mendohu thellë) 

Nga ato që thamë, kuptojmë se edhe penduesit, gjithashtu, kanë 
nevojë për shefaatin, edhe pse sipas dijes tonë, pendimi është i 
mjaftueshëm për faljen e gjynaheve. E kjo për dy shkaqe: 

1- Penduesit kanë nevojë për shefaatin për rritjen e pozitës së tyre 
shpirtërore dhe për të përparuar në fushën e përsosurisë e të 
lartësimit, edhe pse falja realizohet me pendimin. 

2- Te shumica gjendet një gabim në kuptimin e “teubes”, sepse 
mendojnë që pendimi prej gjynahut është i aftë ta kthejë njeriun në atë 
gjendje që ishte para veprimit të gjynahut. Mirëpo, “teubeja” është si 
ilaçi i cili ndërpret faktorët e sëmundjes. Dhe, ndërprerja e faktorit 
nuk do të thotë kthim i njeriut në gjendjen e tij normale, por, do të 
thotë, transferim i tij në gjendjen e përmirësimit, në të cilën ka nevojë 
për të forcuar trupin dhe pas një periudhe kohe të kthehet në gjendjen 
para sëmundjes. 

Me fjalë të tjera, për teuben ka dy faza: pendimi nga gjynahu dhe 
vendosmëria për pastrim në të ardhmen, është faza e parë për 
pendimin. Faza e fundit realizohet kur penduesi kthehet në gjendjen 
para gjynahut nga të gjitha anët. Në këtë fazë, shefaati i 
ndërmjetësuesve është ndikues dhe frytdhënës. Dëshmia më e mirë 
për këtë është ajeti që përmendëm më parë në lidhje me kërkimin e 
faljes së Profetit për penduesit, pendimi i vëllezërve të Jusufit dhe 
kërkimi i faljes nga Jakubi për ta. Akoma më e qartë është kërkimi i 
faljes së melekëve për të mirët, që u përmend në ajetet e mëparshme. 
(Mendohu thellë) 

 

*                *               * 
 
 
7- Filozofia e shefaatit 
 

Më parë përmendëm “kuptimin e shefaatit” dhe “burimet e tij.” 
Nga ato kemi mundësinë të kuptojmë me lehtësi filozofinë e 

shefaatit në sferën sociale e psiqike. Duke u nisur nga kuptimi i 
shefaatit, në përgjithësi mund të shohim ndikimet vijuese te 
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besimtarët që besojnë në shefaat:  
- “Luftimi i shpirtit dëshpërues” është prej gjurmëve më të 

rëndësishme të shefaatit në veten e atyre që besojnë në të. Vepruesit e 
krimeve të mëdha ankohen për therjen e ndërgjegjes dhe kanë 
ndjenjën u humbjes së faljes së Zotit. Për këtë ata nuk mendojnë për 
kthim e as për vështrim në rrugën e jetës së tyre mëkatare. Ndoshta, e 
ardhmja e errët i shtyn ata në kokëfortësi e tirani dhe në zbërthimin e 
plotë të pranagave, njësoj si i sëmuri i dëshpëruar prej shërimit, i cili 
heq dorë prej çdo lloj sistemi ushqyes, si pasojë e besimit të tij se nuk 
gjendet dobi në frenimet e sistemit ushqyes.  

- Zemërimi i ndërgjegjes, që është produkt i këtyre krimeve, 
nganjëherë çon në probleme psiqike dhe në nxitjen e ndienjave për 
hakmarrje ndaj shoqërisë shkaktare të papastërtisë së tij. Kështu, 
gjynahqari shndërrohet në element të rrezikshëm dhe në burim 
shqetësimi  për shoqërinë. 

Besimi në shefaatin hap para njeriut dritaren drejt dritës dhe 
dërgon në të shpresën për falje. Kjo shpresë e bën atë që të sundojë 
vetveten dhe të rikthejë shikimin në rrugën e jetës së tij. Jo vetëm kaq, 
ai e shtyn atë që të shfarosë të këqijat e tij të kaluara. Besimi në 
shefaat, ruan ekuilibrin psiqik e shpirtëror të gjynahqarit dhe i hap atij 
rrugën që të shndërrohet në element të shëndoshë e paqësor. 

Këtu mund të thuhet se interesimi për shefaatin, me kuptimin e tij 
të saktë është faktor mbrojtës e ndërtues, i aftë ta kthejë njeriun 
kriminel në njeri paqësor. Si pikënisje nga ky kuptim shohim se në 
botë janë vendosur ligje të ndryshme për t’u dhënë shpresë të 
dënuarëve me burgim të përjetshëm, sepse ka mundësi që pas një 
periudhë kohe të falet, nëse e ndreq veten e tij. Kjo bëhet me qëllim 
që të mos depërtojë zemërimi në vetveten e tyre, e të mos bëhen 
individë të rrezikshëm brenda në burg ose të mos goditen nga 
problemet psiqike. 

 

*                *               * 
 
 
8- Kushtet e sigurimit të shefaatit 
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Për shefaatin me kuptim të saktë, ka disa kushte, siç e thamë edhe 
më lart. Për këtë, besimtarët që besojnë në të duhet patjetër të 
përpiqen që t’i sigurojnë kushtet e shefaatit me qëllim që t’i përfshijë 
fryti i tij dhe të largohen prej gjynaheve, si padrejtësia, etj, të cilat 
zhdukin çdo shpresë për shefaat. Ata duhet të fillojnë jetë të re, të 
ndërtuar mbi bazën e ndryshimit të thellë në vetveten e tyre dhe të 
pendohen për gjynahet, ose të paktën të interesohen për pendimin që 
të arrijnë shkallën e “kënaqësisë së Zotit” e t’i japin “besën Zotit.” 

Ata duhet të heqin dorë nga shkeljet e ligjeve e të rregullave 
hyjnore, ose t’i pakësojnë këto shkelje me sa të munden dhe në 
thellësitë e vetave të tyre të vendosin besimin në All’llahun dhe në 
ahiretin. Nga ana tjetër, që të fitohet shefaati i ndërmjetësuesit duhet 
që njeriu të përpiqet në gjetjen e një lloj ngjashmërie e lidhjeje, edhe 
nëse është e dobët, mes tij dhe ndërmjetësuesit. 

Shefaati “tekuinij”, ashtu siç nuk plotësohet vetëm me praninë e 
asnjëlloji dorëzimi e aftësie tek i dobëti, po ashtu edhe shefaati 
“teshri’ij” nuk realizohet veçse me sigurimin e këtyre aftësive. 
(Mendohu thellë).  

Me këtë sqarohet fare qartë se shefaati me kuptimin e tij të saktë, 
luan rol aktiv në ndryshimin e gjendjes së fajtorëve e në ndreqjen e 
tyre. 

 

*                *               * 
 

 
9- Paqartësi rreth çështjes së shefaatit 
 

Më lart përmendëm se mes “shefaatit” me kuptim devijues dhe 
shefaatit me kuptim të saktë islam gjendet distancë e madhe. Kuptimi 
i parë qëndron mbi bazën e ndryshimit të mendimit të 
“ndërmjetësuesit” dhe kuptimi i dytë ka si bosht ndryshimet e 
ndryshme në gjendjen e “të ndërmjetësuarit.” 

Është e qartë se shefaati me kuptimin e parë është i papranuar, 
sepse ajo ekzekuton shpirtin e përpjekjes e të këmbënguljes në 
vetvete, nxit në kryerjen e mëkateve, konsiderohet reflektim për 
shoqëritë e prapambetura dhe përmban një lloj shirku (politeizmi) e 
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devijimi nga e besimit në një Zot. Pa dyshim, njeriu mysliman 
largohet nga rruga e teuhidit, nëse beson se për mundësinë e 
paraqitjes së “ndërmjetësisë” te Zoti, bëhet njësoj, siç veprohet në 
këtë jetë ku influencuesit përdoren si ndërmjetësues në këtë jetë. Ky 
njeri, në mënyrë të tërthortë beson se mund të ndryshohet dija e 
Zotit! Ose, beson se mund të fshihet një çështje prej çështjeve “të 
ndërmjetësuesit” ndaj Zotit! Ose beson për praninë e një burimi me 
anë të së cilit njeriu mund ta shuajë zemërimin e Zotit dhe të fitojë 
kënaqësinë e Tij! Ose beson se Zoti ka nevojë për pozitën e disa 
adhuruesve të Tij dhe si rezultat i kësaj nevoje, Ai e pranon shefaatin e 
tyre. Ose, All’llahu i Madhëruar e pranon shefaatin e tyre për shkak të 
frikës së Tij ndaj influencës së tyre! (I Lartë, i Pastër e i Shenjtë është 
All’llahu prej të gjitha këtyre.) Të gjitha këto kuptime na largojnë nga 
origjinaliteti i teuhidit dhe na çojnë në rënien në luginën e shirkut. Ato 
janë kuptime negative për shefaatin e të përhapura në mesin e 
njerëzve. 

Ndërsa shefaati me kuptim të saktë, nuk përmban kësisoj të 
këqijash, përkundrazi, ai i ndreq të këqijat, thellon pikët pozitive në 
qenien njerëzore. Ky lloj shefaati nuk nxit në kryerjen e gjynaheve, 
por shtyn në moskryerjen e tyre. Nuk fton në neglizhencë e 
mospërfillje, por çon te njeriu shpirtin e shpresës, të cilën zakonisht e 
ndjek sfera e dëshirës për zhdukjen e gjynaheve të shkuara. Ky shefaat 
nuk ka lidhje me shoqëritë e prapambetura, përkundrazi, ai është mjet 
edukimi aktiv për ndreqjen e fajtorëve, gjynahqarëve dhe atyre që 
shkelin kufijtë. Ky shefaat nuk është shirk, por ai është vetë teuhidi e 
dëshmia për t’iu drejtuar Zotit.  

 
*                *               * 

 
 

10- Shefaati dhe Teuhijdi 
 

Kuptimi i gabuar për çështjen e shefaatit, çon në lindjen e dy 
grupeve të ndryshme, si pasojë e mendimeve të kundërta. 

Grupi i parë: Ata e kundërshtojnë shefaatin duke u nisur nga 
parimet materiale dhe e konsiderojnë atë faktor për mpirjen dhe 
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zhdukjen e shpirtit të përpjekjes e të ngukmimit. Përgjigjen e këtij 
grupi e dhamë më parë. 

Grupi i dytë: E kundërshtuan shefaatin duke u nisur nga selefizmi. 
Ata e konsiderojnë atë shirk dhe devijim nga rruga e All’llahut. Këtë 
grup e përfaqsojnë “vehabijtë” dhe ata që gjenden përqark tyre. 
Përgjigjja rreth kundërshtimit të vehabijve, edhe pse ka nevojë për një 
kohë të gjatë, ajo është e domosdoshme për disa shkaqe. Duhet thënë 
se lëvizja vehabite, e cila u duk mes dy shekujve të fundit në 
gadishullin arabik me inisiativën e “Muhamed bin Abdulvehabit”, me 
mendimet e saj ekstremiste e të thata, nuk u drejtua vetëm për të 
kundërshtuar medresenë e Ehli Bejtit, por me idetë e saj po ashtu ajo 
e çorientoi shumicën e myslimanëve. 

Muhamed bin Abdulvehabi, që ka vdekur në vitin 1206 të hixhrit, 
i mori mendimet e tij nga “Ibn Tehmijeh” (Ahmed ibn Abdulhalim 
Dimashkij, që ka vdekur në vitin 728 të Hixhrit), pra afërsisht katër 
shekuj para ardhjes (dukjes) së Muhamed ibn Abdulvehabit. Ai 
konsiderohet përkrahësi i kësaj lëvizjeje. 

Mes viteve 1160-1206, Muhamed Abdulvehabi në bashkëpunim 
me udhëheqësit vendas, arriti të përhapë thirrjen e tij, mes fiseve 
beduine të lëvizshme në gadishullin arabik dhe përhapi tek ata 
nervozizmin verbues nën emrin, “mbrojtja e teuhidit dhe luftimi i 
shirkut”. Ai i nënshtroi beduinët dhe fanatikët prej pasuesve të vet, në 
rrugën e shtypjes së kundërshtarëve të tij. Në këtë mënyrë ai arriti të 
fitojë fuqi politike dhe të sundojë në mënyrë të drejtëpërdrejtë e 
tërthorazi në pushtet. Për këtë qëllim, ai vrau shumë myslimanë në 
tokën e gadishullit arabik e jashtë saj. 

Në vitin 1216 të hixhrit, (dhjetë vjet pas vdekjes së themeluesit të 
lëvizjes vehabiste), një grup vehabistësh të ardhur nga shkretëtira e 
gadishullit arab sulmuan qytetin e Kerbelasë. Ata shfrytëzuan kohën 
kur banorët e Kerbelasë kishin shkuar në Nexhefin e bekuar, me 
rastin e festës së “Gadij Humit.” Sulmuesit hynë në Kerbela dhe 
filluan të shkatërrojnë e të shembin vendprehjen e mbretit të 
dëshmorëve, Hysejn ibn Aliut (paqja qoftë mbi të!) si dhe vendprehje të 
tjera të nderuara që gjendeshin në Kerbela. Ata plaçkitën dyert e arta 
dhe sendet e çmuara. Ata vranë afërsisht pesëdhjetë njerëz që 
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gjendeshin tek vendprehja e imam Hysejnit dhe pesëqind njerëz që 
ndodheshin në oborrin e vendprehjes së nderuar. Po ashtu, vranë 
shumë njerëz në zona të tjera të qytetit të Kerbelasë. Numri i të 
vrarëve nga dora e vehabistëve arriti deri në 5000 njerëz. Në mesin e 
vrarëve kishte edhe pleq, të paftë e fëmijë. Gjithashtu, përveç vrasjes, 
ata plaçkitën e vodhën shumë shtëpi. 

Në vitin 1344 të hixhrit, juristët (fukahatë) e Medines, që i 
nënshtroheshin rrjetit sundues vehabist, nxorrën fetva për shembjeve 
e varreve të imamëve të Islamit e të eulijave të All’llahut. Ky ligj u 
zbatua më tetë (8) të muajit Shevval, i po këtij viti (1344). 

Zbatuesit deshën të shembnin edhe varrin e Profetit, mirëpo ishin 
britmat e forta të myslimanëve, ato që i sprapsën nga veprimi i tyre.  

Ndjekësit e Muhamed ibn Abdul Vehabit, dallohen nga shumica 
për ashpërsinë, sipërfaqësinë, kokëfortësinë dhe të qëndruarit larg 
logjikës e arsyes. Ata, me qëllim apo pa vetëdije, e kufizuan Islamin 
me kornizat e luftimit të disa fenomeneve si: shefaati, vizitat e 
varrezave dhe tevesulit. Me këtë metodë ata i larguan pasuesit dhe 
nënshtruesit e kësaj lëvizjeje nga çështjet jetësore të islamit, 
veçanërisht nga çështjet që kanë lidhje me drejtësinë sociale, me 
luftimin e sundimit kolonialist, në përballje me kulturën materialiste 
dhe me shkollat ateiste. Prandaj, në mjediset e vehabive, nuk gjen të 
flitet për këto çështje, por ambientin e tyre e udhëheq një gjendje e 
lemeritshme dhe e frikshme prej pavetëdijes  dhe amullisë. 

Tani të kthehemi te mendimi i këtij grupi, për shefaatin. Ata 
thonë: “Askush nuk ka të drejtë të kërkojë shefaat nga Profeti, dhe të 
thotë: “O Muhammed, bëj shefaat për mua te All’llahu, sepse All’llahu 
i Lartmadhëruar thotë: “Xhamitë i janë kushtuar vetëm All’llahut, 
prandaj mos iu lutni askujt, krahas Allahut!”P181F

182
P  

Në mesazhin “Keshful Shubuhat” të Muhamed ibn Abdulvehabit, 
lexojmë si vijon: ‘Nëse thuhet se Profetit (paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i është dhënë shefaati, atëherë 
kërko prej tij atë që i ka dhënë Zoti. Përgjigja është: “All’llahu ia dha 
atij shefaatin, por të ka ndaluar ty për këtë. Ai  thotë: “…mos iu lutni 
askujt, krahas All’llahut!”. Po kështu, shefaati iu dha edhe të tjerëve 

                                                
182 sure “Xhinn”, ajeti 18.  
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përveç Profetit. Vërtet, melekët dhe eulijatë, bëjnë shefaat, vallë, a 
thua që Zoti ua dha atyre shefaatin që ta kërkosh prej tyre? Nëse thua 
se kjo është e vërtetë, ke adhuruar të mirët” P182 F

183
P  

Në librin e katër parimeve Muhamed ibn Abdulvehabi thotë:  ‘Pa 
dyshim, shpëtimi prej shirkut arrihet me njohjen e këtyre katër 
parimeve: 

I pari: Jobesimtarët, të cilët e luftuan Profetin (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), e dinin se Zoti është 
Krijues, Furnizues, Rregullues...  siç thotë ajeti: Thuaj: “Kush ju 
ushqen nga qielli dhe Toka?”P183F

184
P   

I dyti: Ata thonin se me adhurimin që i bëjmë idhujve dhe me 
drejtim kah ato, ne veçse kërkojmë afrimitet e shefaat...: dhe thonë: 
“Këta janë ndërmjetësit tanë te All’llahu”! P184F

185
P  

I treti: Profeti (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) erdhi te kombi i cili kryente adhurime të ndryshme, disa 
adhuronin melekët, disa eulijatë e mirë, disa adhuronin drurët dhe 
gurët dhe disa të tjerë adhuronin diellin dhe hënën. Për këtë Profeti i 
luftoi ata pa bërë dallim mes tyre. 

I katërti: Mushrikët e kohës sonë kryejnë shirk më të trashë (të 
ashpër) se sa ai i të parëve, sepse ata bëjnë shirk me lehtësi dhe 
tolerojnë me vështirësi. Në të dy gjendjet e tyre ata bëjnë shirk, siç 
thotë All’llahu i Madhëruar në suren “Ankebut”, ajeti 65: “Kur hipin 
në anije, ata i luten All’llahut me devotshmëri të sinqertë,”P185F

186
P   

Ajo që të habit është se guximi i vehabijve arrin deri në atë masë, 
saqë i quajnë myslimanët kafira dhe e lejojnë plaçkitjen e pasurive të 
myslimanëve dhe gjakdredhjen e tyre. Këtë e vepruan disa herë në 
historinë e tyre. 

Shejh Sulejman ibn Lehman në librin e tij “El-Hedijetu sunnijeh” 
thotë: “Libri (Kur’ani) dhe sunneti i Profetit, argumentojnë se ai që i 
merr melekët, profetët, apo ibn Abasin, apo Ebu Talibin, etj, si 

                                                
183 Keshful Shubuhat i Muhamed ibn Abdulvehabit, marrë nga Risaletul Berahinul 

Xhelijeh, f 17. 
184  Sure “Junus”, ajeti 31. 
185  Sure “Junus”, ajeti 18. 
186 Risaletu “Katër parime”, f.24-27 shtypur në shtëpinë botuese “El Menar” në Egjipt, 

përcjellë nga libri “Keshful irtijab”; f. 163. 
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ndërmjetës mes tyre dhe mes All’llahut që të bëjnë shefaat për ta te 
Zoti, për t’u afruar te Ai, siç veprohet me mbretërit, ai njeri është i pa 
fe dhe politeist. Marrja e pasurisë së tij dhe gjakderdhja e tij janë hallall 
edhe nëse dëshmon se Zoti është Një i Vetëm e i Pashoq dhe 
Muhamed është i Dërguari i Tij, edhe nëse falet dhe e agjëron.”(!) P186F

187
P  

Me anë të kësaj fetvaje (legjislacioni) sqarohet gjendja e 
myslimanëve në të gjitha vendet e botës islame, të cilët kërkojnë 
shefaat sipas Librit të Zotit dhe sunetit të Profetit Muhamed (paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

Shpirti i dhunës, i gjakdredhjes, dhe i kokëfortësisë së këtyre nuk 
janë të fshehura nga askush; po ashtu edhe padituria e tyre ndaj 
çështjeve kur’anore dhe islame. 

 
*                *               * 

Vështrim mbi logjikën e vehabijve në fushën e shefaatit 
 
Në ato që përmendëm prej themeluesit të lëvizjes vehabiste, 

Muhamed ibn Abdulvehab, duket se akuzimi që vehabitët u drejtojnë 
myslimanëve për shefaatin bazohet në dy çështje: 

 
1- Ngjashmëria e besimtarëve në shefaatin e profetëve e të 

eulijave me mushrikët në kohën e xhahilijetit (injorancës). 
2- Ndalimi i Kur’anit në adhurimin e tjetër kujt, përveç All’llahut 

dhe në shoqërimin e të tjerëve në lutje me All’’ahun: “…mos iu lutni 
askujt, krahas All’llahut!”  

Përsa i përket çështjes së parë, vehabitët bëjnë një gabim fatal. E 
kjo për asyet e mëposhtme: 

Së pari: Kur’ani e vërteton me qartësi pozitën e shefaatit të një 
grupi Profetësh, melekësh e të të mirëve, siç u tha edhe më parë. Por 
ai e kushtëzon këtë me lejen e Zotit. Nuk është e logjikshme që Zoti 
të ketë ndaluar kërkimin e shefaatit të kushtëzuar me lejen e Tij për 
ata që Ai ia ka dhënë këtë pozitë. Kur’ani flet qartë për vëllezërit e 
Jusufit të cilët i kërkuan babait të tyre që të kërkojë prej Zotit që t’i 
falë ata. Po ashtu flet qartë për shokët e Profetit (paqja dhe bekimi i 

                                                
187 “El- Hedijetu sunnijeh”; f.66, marrë nga “El-Berahinul Xhelijeh”, f.83. 
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All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të cilët i kërkuan atij që të 
kërkojë falje te Zoti për ta. 

A janë këto prej të vërtetave të qarta për kërkimin e shefaatit? 
Kërkimi i shefaatit nga Profeti me thënien: “Bëj shefaat për ne te 
Zoti”, është nëlloj me fjalën e vëllëzërve të Jusufit, kur i thanë babait 
të tyre: “O babai ynë, kërko falje për ne e për gabimet tona!”P187F

188
P  

Si guxojnë ata që t’i akuzojnë myslimanët me akuzën e shirkut, 
vetëm pse besojnë në shefaat, ndërkohë që Kur’ani flet qartë për të?! 
Ajo që është më fatale, është se ata lejojnë marrjen e pasurive të tyre 
dhe gjakderdhjen e tyre! Nëse kjo do të ishte shirk, përse Ja’kubi ua 
pranoi djemve të tij atë që i kërkuan? 

Së dyti: Nuk gjendet as më e vogla ngjashmëri mes “adhuruesve 
të idhujve” dhe mes “njëtuesve besimtarë në shefaatin me lejen e 
Zotit.”. Ndryshimi qëndron faktin se, idhujtarët i adhuronin idhujt 
dhe i quanin ndërmjetësues, ndërsa, besimtarëve myslimanë në shefaat 
as që u shkon ndërmend adhurimi i ndërmjetësuesve. Por, ata 
kërkojnë prej tyre shefaat te All’llahu. Dhe, kërkimi i shefaatit nuk ka 
lidhje me çëshjten e adhurimit, siç do ta shpjegojmë. Adhuruesit e 
idhujve habiteshin me besimin e një Zoti të Vetëm: “A mos kërkon 
ai, që të gjithë zotat t’i bëjë një Zot të Vetëm? Vërtet që kjo është 
një gjë e çuditshme!”P188F

189 
Politeistët i vendosnin idhujt në pozitën e Zotit: “Betohemi për 

All’llahun, ne kemi qenë njëmend në humbje të qartë, kur ju 
kemi barazuar me Zotin e botëve.”P189F

190
P  

Politeistët besonin në ndikimin e idhujve në jetën dhe në 
ekzistencën e tyre, siç përmendin librat, ndërsa myslimanët besimtarë 
në shefaat, besojnë se Zoti është ndikues i vetëm dhe nuk mendojmë 
për ekzistencën e diçkaje tjetër të pavarur në ndikim, përveç Zotit. 

Krahasimi mes dy ideve, është krahasimi i paditur dhe shkatërrues 
për logjikën. 

Përsa i përket çështjes së dytë, duhet që pikësëpari të kuptojmë 
domethënien e fjalës “ibadet.” Nëse do ta komentojmë ibadetin se ai 

                                                
188  Sure “Jusuf”, ajeti 97. 
189  Sure “Sad”, ajeti 5. 
190  Sure “Shuara”, ajetet 97-98. 
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është ngjyrë prej ngjyrave të nënshtrimit e të përuljes, kjo do të thotë 
se nënshtrimi i të tjerëve përveç Zotit, është i ndaluar. Këtë nuk e 
beson myslimani.  

Nëse ibadetin do ta komentojmë se ai do të thotë kërkim, kjo do 
të thotë se të kërkuarit në çfarëdo anë është shirk. Kjo është në 
kundërshtim me domosdoshmëritë e arsyes e të fesë. Po ashtu, ibadeti 
nuk mund të kuptohet se ai është ngjyrë prej ngjyrave të ndjekjes së 
njeriut një njeri tjetër. Sepse, ndjekja e individëve për përgjejgjësitë e 
tyre dhe drejtuesit e institucioneve e fondacioneve sociale, është prej 
domosdoshmërive të jetës njerëzore, siç është ndjekja e Profetëve dhe 
e imamëve të fesë prej detyrave të patjetërsueshme për besimtarët. 
Pra, këtu sqarohet se ibadeti ka kuptimin e kufirit më të lartë të 
nënshtrimit e të thjeshtësisë që konsiderohen lidhje absolute, dorëzim 
ndaj All’llahut dhe përfundimi i çëshjteve i përket Atij. A gjendet 
ndikim prej ndikimeve të adhurimit të përmendur në kërkimin e 
shefaatit? 

Përsa i përket ndalimit të shoqërimit të dikujt me Zotin në lutje, 
kjo nuk do të thotë ndalim i thirrjes së individëve, sikur themi: o Ali, o 
Hasan, o Ahmed. Po ashtu, nuk ka kuptimin e mohimit të 
bashkëpunimit me individët, sepse bashkëpunimi është prej bazave të 
jetës shoqërore të cilin e kanë vepruar edhe Profetët dhe Eulijatë. 
Këtë nuk e refuzojnë as vetë vehabijtë. 

Ndërsa çështja të cilën mund ta kundërshtojmë është ajo që 
sqaron ïbn Tejmijeh në librin “Zijaretul Kubur”, “vizita e varreve”, ku 
thotë: “Kërkesa e robit, nëse është prej atyre që ia plotëson vetëm 
Zoti, ndërsa ai ia kërkon një krijese nga lloji i tij, ai kërkues është 
mushrik, prej atyre që adhurojnë melekët, idhujt dhe hyjnisë së 
Mesihut e të nënës së tij. P.sh: Një njeri i thotë një njeriu tjetër, i gjallë 
apo i vdekur: më fal mua, apo, më ndihmo mua mbi armiqtë e mi, ma 
shëro të sëmurin tim, apo, jepi shëndet familjes sime dhe bagëtisë 
sime, apo t’i kërkojë atij shlyerjen e borxhit, etj. Nëse kërkesa është 
prej atyre që robi ka mundësi ta plotësojë, lejohet t’i kërkohet në 
vende të ndryshme. Çështja e krijesës mund të jetë e lejuar dhe e 
ndaluar. All’llahu i Madhëruar thotë: “Prandaj, kur të çlirohesh, 
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përpiqu fort dhe vetëm ndaj Zotit tënd përkushtohu!”P190F

191
P  

Profeti e ka këshilluar ibn Abbasin duke i thënë:“Nëse kërkon 
diçka, kërkoje te Zoti, nëse kërkon mbështetje, mbështetu te Zoti. 
Po ashtu, ai i porositi një grup nga shokët e tij që të mos i 
kërkojnë asgjë njerëzve...” 

 Ibn Tejmije ka thënë: ‘Kjo është e ndaluar, por lejohet që bësimtari t'i 
kërkojë vëllait të tij që të bëjë lutje për të.’ P191F

192 
Edhe ne gjithashtu, themi: Është prej shirkut që një njeri t’i 

kërkojë diçka një njeriu tjetër që është e posaçme vetëm për Zotin. 
Prej shirkut është ai veprim kur njeriu t’i drejtohet një njeriu tjetër për 
një kërkesë dhe e konsideron atë të aftë e të pavarur në plotësimin e 
kërkesës. Ndërsa, kur njeriu kërkon shefaat prej atij që Zoti ia ka 
lejuar, ky nuk është shirk, por është vetë besimi dhe njëtimi. 

Për këtë dëshmon edhe fjala “mea” që gjendet në thëniet e 
All’llahut: “Dhe mos shoqëro tjetër me Zotin në lutje”, e cila 
sqaron se është e ndaluar t’i lutesh një njeriu e ta konsiderosh atë në 
pozitën e All’llahut dhe burim i pavarur në ndikim. (mendohu thellë) 

Qëllimi ynë në këtë temë është problemi se ato devijime i dhanë 
mundësinë armiqve të Islamit që të diskreditojnë të shenjtat e fesë. Po 
ashtu, këto devijime i çuan disa grupacione joslame në sqarime e 
konkluzione të gabuara, gjë që solli përçarje në mesin e rreshtave të 
myslimanëve. 

Kuptimi i vërtetë i shefaatit, siç e thamë më lart, çon në ngritjen e 
moralit të shoqërisë dhe në përsosurinë e saj, çon në ndreqjen e 
individëve të shthurur, ashtu siç çon në prerjen e rrugëve të 
diskriminuesve dhe në shpërbërjen e unitetit islam. 

Shpresojmë që dijetarët dhe mendimtarët myslimanë të thellohen 
në zgjidhjen e kësaj çështjeje kur’anore dhe logjike me qëllim që të 
bllokojnë rrugën e diskredituesve e të diskriminuesve të islamit dhe të 
ndihmojnë në forcimin e rreshtave të myslimanëve. 

 
*                *               * 

                                                
191  Sure “Inshirah”, ajetet 7dhe 8. 
192  Zijaretul Ehli Kubur; f.152, marrë nga “Keshful irtijab”, f. 268. 
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Ajeti 49 
 

                         

                                  

 
“Kujtoni se si ju shpëtuam nga populli i Faraonit, i cili 

ju shtypte mizorisht: jua therte djemtë e jua linte të gjalla 
femrat. Kjo ka qenë një sprovë e madhe për ju, nga Zoti 
juaj.” 

 
 

Komentimi 
 
Mirësia e lirisë 
 
Në këtë ajet tregohet për një tjetër mirësi të madhe, me të cilën 

All’llahu i mirësoi bijtë e Izraelit. Ajo është mirësia e çlirimit të tyre 
prej kthetrave të të padrejtëve e keqbërësve: “Kujtoni se si ju 
shpëtuam nga populli i Faraonit, i cili ju shtypte mizorisht: jua 
therte djemtë e jua linte të gjalla femrat. Kjo ka qenë një sprovë 
e madhe për ju - nga Zoti juaj.” 

Kur’ani, me anë të foljes “jesumunekum”, (ju shtypnin juve) flet 
qartë për dënimin që Faraoni ushtronte mbi bijtë e Izraelit. 
Origjinaliteti i kësaj foljeje është “same” që do të thotë shkuarja për 
“kërkimin” e diçkaje. Përdorimi i kësaj foljeje në kohën e tashme 
tregon për vazhdimësinë e dënimit e të vuajtjes. Pra, bijtë e Izraelit 
gjithmonë ishin nën hijen e dënimit prej Faraonëve. 

Me fjalën, “belaun”, (sprovë) Kur’ani flet për llojin dënimit të 
Faraonit për bijtë e Izraelit, i cili realizohej me vrasjen e meshkujve, 
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me përdorimin e femrave në shërbim të familjes (kombit) së Faraonit 
dhe shfrytëzimi i fuqive të bijtë e Izraelit në shërbim të klerikëve dhe 
në ngopjen e dëshirave e qejfeve të mendjemëdhenjve. 

Fjala “belaun”, ka kuptimin “imtihan”, provim,provë, sprovë. 
Ndodhitë dhe fatkeqësitë që binin mbi bijtë e Izraelit ishin sprovë për 
ta. Po ashtu, kjo fjalë merr edhe kuptimin e dënimit, sepse bijtë e 
Izraelit i mohuan edhe më parë mirësitë e All’llahut, dhe ajo që i goditi 
ata prej kombit të Faraonit, ishte dënim për mohimin e tyre. Disa 
komentues kanë përmendur edhe një kuptim të tretë të fjalës 
“belaun”, që do të thotë “mirësi”. Kur thuhet “belaun adhijmun”, do 
të thotë “ni’metun adhijmetun”, mirësi e madhe. Qëllimi i saj është 
mirësia e shpëtimit prej populli i Faraonit. 

Sido që të jetë, dita e shpëtimit të bijtë e Izraelit prej popullit të 
Faraonit është ditë e rëndësishme historike, për të cilën Kur’ani e 
përmend atë në shumë vende. Ne kemi qëndrime të tjera në këtë 
ndodhi të madhe. 

Ajo që tërheq vëmendjen është se therjen e meshkujve dhe 
përdorimin e femrave, Kur’ani i quan dënim. Nëse e kuptojmë se fjala 
“istihjau” i femrave d.m.th. lënia dhe mbajtja e tyre të gjalla, do të 
sqarohet se Kur’ani thotë që kjo mbajtje poshtëruese është po ashtu 
dënim, njësoj si dënim i vrasjes.  

Operacioni i vdekjes përfshinte meshkujt dhe femrat, me 
ndryshim te ushtrimi i këtij operacioni. Në kohën që jetojmë, 
keqbërësit në tokë, gjithashtu, përdorin operacionin e vdekjes me 
metoda të ndryshme. Këtë e bëjnë me metodën e vrasjes së shpirtit 
burrëror te meshkujt dhe me çuarjen e femrave në kënetën e ngopjes 
së epsheve e qejfeve. 

Disa komentues thonë se shkaku i vrasjes së meshkujve dhe 
përdorimi i femrave të bijtë e Izraelit ka qenë ëndrra që pa Faraoni. 
Mirëpo, shkaku nuk është vetëm ëndrra, siç do të sqarohet në 
komentimin e ajetit të katërt të sures “Sad”, por ishte edhe frika e 
Faraonit nga fuqizimi i bijëve të Izraelit dhe ky fuqizim do të përbënte 
rrezik për sundimin e tij. 

 
*                *               * 
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Ajeti  50 
 

                              

 
    

“Kujtoni se si e çamë detin e ju shpëtuam, ndërsa në 
praninë tuaj i fundosëm njerëzit e Faraonit.” 

 
 

Komentimi 
 

Shpëtimi prej Faraonit 
 

Ajeti i mëparshëm tregoi për shpëtimin e bijëve e Izraelit prej 
kthetrave të padejtësisë faraonite. Ky ajet sqaron rrugën e shpëtimit. 
Çështja e mbytjes së Faraonit në det dhe shpëtimi i bijve të Izraelit 
është përmendur në disa sure, si: në “A’raf”, ajeti 126, në suren 
“Enfal”, ajeti 66, në suren “Zuhruf” ajeti 55, në suren “Duhan”, nga 
ajeti 17 e më pas tij. 

Në këto sure ndodhia përmendet e detajuar, ndërsa, ky ajet i sures 
“Bekare” mjaftohet vetëm me përmendjen e kësaj mirësie të Zotit.  

Ngjarja e shpëtimit, shkurtimisht ndodhi pas mospërgjigjes e 
mospranimit nga Faraoni dhe kombi i tij të thirrjes së Musait (paqja 
qoftë mbi të!), megji-thë shikimin e mrekullive të Musait. kur u urdhërua 
që të dalë nga Egjipti në mesnatë së bashku me bijtë e Izraelit. Kur 
arritën te Nili, e kuptuan që Faraoni dhe ushtria e tij po i ndiqnin ata. 
Bijtë e Izraelit i kaploi frika e dëshpërimit, sepse deti ishte para atyre 
dhe armiku ishte pas tyre. Në këto momente delikate, Musai u 
urdhërua që të godiste detin me shkopin e tij. Më pas u hapën rrugë të 
shumta në të cilat kaluan bijtë e Izraelit. Kur Faraoni dhe ushtria e tij 
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arritën në mesi e detit, deti u bashkua. Të gjithë ushtarët e Faraonit u 
mbytën, ndërsa bijtë e Izraelit shpëtuan ndërkohë që shikonin 
mbytjen e Faraonit së bashku me ushtrinë e tij. 

Qëllimi i përmendjes se kësaj ndodhie për bijtë e Izraelit, e cila 
filloi me frikë e dëshpërim, por që mbaroi me triumf të madh, është 
trajtuar në Kur’an me qëllim që t’i shtyjë ata në falënderim dhe të ecin 
në rrugën e mesazhit hyjnor, i cili simbolizohet në mesazhin e Profetit 
të Fundit. 

Po ashtu, është kujtesë për të gjithë njerëzimin se mirësitë e Zotit 
përfshijnë çdo bashkësi që përpiqet dhe punon me çiltërsi në rrugën e 
All’llahut. 

 
*                *               * 



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

 5 

 
 
 
Ajetet 51-54 
 

                     

                        

                       

                         

                          

          

 
“Kujtoni kur i caktuam Musait dyzet net, ndërsa ju pas 

kësaj adhuruat viçin, duke vepruar si keqbërës! Pastaj Ne ju 
falëm, që të bëheni mirënjohës.” 

“Kujtoni kur Musait i dhamë Librin dhe Dalluesin, që të 
udhëzoheni” 

“dhe, kur i tha Musai popullit të vet: “O populli im, ju 
vetëm vetes i bëtë keq, kur e adhuruat viçin si zot! Prandaj 
kthehuni të penduar  te Krijuesi juaj dhe vritni njëri-tjetrin! 
Kjo është më mirë për ju në sy të Krijuesit tuaj. Ai e pranoi 
pendimin dhe jua fali gabimin, sepse Ai i pranon shumë 
pendimet dhe është Mëshirëploti”. 
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Komentimi 
 
Devijimet dhe shthurjet më të mëdha të bijve të Izraelit 
 
Në këto katër ajete, gjendet dëshmi e qartë për një pjesë tjetër të 

historisë së bijtë të Izraelit dhe për devijimin më të madh, me të cilin u 
goditën në historinë e tyre të gjatë. Ai është devijim nga zanafilla e 
teuhidit “Njëtimit të Zotit” dhe drejtimi kah adhurimi i viçit. Kjo 
dëshmi është kujtesë për ata dhe për shkarjen që bënë si rezultat i 
mashtrimeve të mashtruesve, si dhe paralajmërim për ata prej 
përsëritjes së kësaj sprove në përballje me fenë e fundit. 

“Kujtoni kur i caktuam Musait dyzet net…” që është koha e 
ndarjes së Musait nga populli i tij “pas kësaj ju adhuruat viçin, 
duke vepruar si keqbërës!” (Sqarimi i kësaj pjese prej historisë së 
bijtë të Izraelit do të vijë në suren “A’raf”, ajeti 142 e më pas edhe në 
suren “Ta Ha”, ajeti 36 e më pas.) 

Përmbledhja e ndodhisë: Pas shpëtimit të bijtë të Izraelit nga 
kthetrat faraonite, Musai u urdhërua që të shkojë në malin Tur për një 
periudhë tridhjetë netësh që të marrë leuhatet e Teuratit. Kjo periudhë 
u shty në dyzet netë, me qëllim të sprovimit të tij e të kombit të tij. 
Samiriju dexhal, përfitoi mga kjo periudhë duke grumbulluar floririn e 
faraonitëve që gjendej te bijtë e Izraelit dhe me to prodhoi një viç me 
zë të veçantë dhe i ftoi ta adhurojnë atë. Atë e ndoqën shumica e tyre 
përveç Harunit, vëllai i Musait dhe zëvendësi i tij, së bashku me një 
pakicë që ishin prej besimtarëve në teuhid. Ata besimtarë u përpoqën 
ta kundërshtojnë këtë devijim, por nuk ia arritën qëllimit. Devijuesit 
deshën ta vrisnin edhe Harunin. Pasi u kthye Musai nga mali Tur, u 
lëndua shumë kur pa popullin e tij dhe i qortoi ashpër ata. Bijtë e 
Izraelit e kuptuan gabimin dhe kërkuan pendim. Atyre u erdhi lajmi 
prej qiellit për pranim të paparë të pendimit të tyre, siç do ta 
përmendim më poshtë. 
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Në ajetin e mëpasshëm All’llahu i Madhëruar thotë: “Pastaj Ne 
ju falëm, që të bëheni mirënjohës.” 

 Pas asaj që u erdhi të bijëve të Izraelit vjen ajeti që tregon për 
udhëzimin zbatues të tyre: “Kujtoni kur Musait i dhamë Librin dhe 
Dalluesin, që të udhëzoheni” 

 Fjalët “kitab”, libër dhe “furkan”, ndarës, që të dyja tregojnë për 
Teuratin. Por, ka mundësi që qëllimi i fjalës ‘kitab’, të jetë “Teurati’ 
dhe “Furkan” janë mrekullitë që paraqiti Musai me lejen e All’llahut. 
Sepse, fjala “furkan” në origjinalitet ka kuptimin e ndarjes së të 
vërtetës nga e pavërteta, e të drejtës nga e padrejta.  

Më poshtë Kur’ani tregon pendimin e propozuar për bijtë e 
Izraelit: “ dhe, kur i tha Musai popullit të vet: “O populli im, ju 
vetëm vetes i bëtë keq, kur e adhuruat viçin si zot! Prandaj 
kthehuni të penduar  te Krijuesi juaj dhe vritni njëri-tjetrin! Kjo 
është më mirë për ju në sy të Krijuesit tuaj. Ai jua fali gabimin, 
sepse Ai e pranoi pendimin dhe jua fali gabimin, sepse Ai i 
pranon shumë pendimet dhe është Mëshirëploti”.  

“El-Bariu” është “El-Khaliku”, Krijuesi. Në këtë fjalë gjendet 
tregues se ky urdhër hyjnor për pendim të fortë e ka burimin te 
Krijuesi juaj, i Cili është më i Ditur për ato që ju sjellin dëm apo dobi. 

 
*                *               * 

 
 
Gjynahu i madh dhe teube e vetme 
 
Padyshim që adhurimi i viçit të Samirijut nuk ishte çështje e lehtë, 

sepse pamë se çfarë panë bijtë e Izraelit prej shenjave të All’llahut dhe 
prej mrekullive të Profetit të tyre, Musait (paqja qoftë mbi të!), pastaj i 
harruan ato menjëherë. Për një periudhë të shkurtër kohe që mungoi 
Profeti, ata devijuan plotësisht nga zanafilla e Teuhidit dhe nga feja e 
All’llahut. 

Ishte e domosdoshme që rrënjët e këtij fenomeni të rrezikshëm të 
shkuleshin, me qëllim që pas vdekjes së Profetit, të mos shfaqej për së 
dyti. Për këtë, urdhëri i Zotit, ishte për një pendim të fortë, të paparë e 
të pangjashëm në historinë e Profetëve. Ky pendim duhet të 
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shoqërohej me vrasjen e një numri të madh gjynahqarësh me njëri-
tjetrin. Rruga e ekzekutimit të kësaj vrasjeje nuk është më lehtë se sa 
vetëvrasja. Erdhi urdhri i Zotit, që gjynahqarët të vrisnin njëri-tjetrin.  

Në disa lajme thuhet se Musai në një natë të errët i urdhëroi 
anuesit kah adhurimi i viçit, që të marrin gusul, të veshin qefinin dhe 
të godasin njëri-tjetrin me shpatë. 

Ndoshta ti pyet për shkakun e ashpërsisë së këtij pendimi dhe 
përse All’llahu nuk e pranoi prej tyre pendimin pa gjakderdhje? 

Përgjigja: Shkaku në ashpërsinë e këtij vendimi, siç e thamë më 
parë, është se mëkati që bënë ishte i madh, pasi ata i panë shenjat e 
All’llahut dhe mrekullitë. Përveç kësaj, ky mëkat kërcënon praninë e 
thirrjes dhe të ardhmen e saj, sepse parimet dhe bazat e të gjitha feve 
qiellore mund të perceptohen në Teuhid. 

Nëse ky parim do të lëkundet, kjo do të thotë rënie e të gjitha 
bazave dhe e shtyllave të civilizmit të fesë. Nëse Musai do të toleronte 
me fenomenin e adhurimit të viçit, do ta bënte të mundur qëndrimin e 
kësaj tradite në brezat e ardhshëm, veçanërisht për shkak se bijtë e 
Izraelit, gjatë gjithë historisë kanë qenë kokëfortë e të pabindur. 

Prandaj, duhet një dënim i prerë që të mbetet mbrojtës i fortë për 
bezat e ardhshëm, që të mos bien në humnerën e shirkut. Ndoshta, në 
thënien e All’llahut të Madhëruar “Kjo është më mirë për ju” 
gjendet tregues për këtë kuptim. 

 
*                *               * 
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Ajetet 55-56 
 

                            

                            

 
“Kujtoni kur i thatë Musait: “O Musa! Ne nuk do të të 

besojmë ty, derisa të shohim All’llahun haptazi!”. Atëherë 
një rrufe ju goditi, ndërsa ishit duke parë”. 

“Pas vdekjes suaj, Ne ju ringjallëm, që të bëheni 
falënderues.” 

 
 

Komentimi 
 

Kërkesë e habitshme! 
 
Këto dy ajete u përmendin bijëve të Izraelit një tjetër mirësi të 

All’llahut. Në të njëjtën kohë, sqarojnë shpirtin e kokëfortësisë e të 
mosbindjes që gjendej tek ai popull, dënimin që u erdhi atyre nga Zoti 
dhe mëshirën e cila i përfshiu ata pas atij dënimi. 

Ajeti thotë: “Kujtoni kur i thatë Musait: “O Musa! Ne nuk do të 
të besojmë ty, derisa të shohim All’llahun haptazi!”. Kjo kërkesë, 
ndoshta vjen nga padituria e bijëve të Izraelit, sepse përceptimi i njeriut 
të paditur nuk i kalon organet e shqisave të tij, për këtë kërkon që ta 
shohë All’llahun me sy.  Kjo kërkesë ndoshta flet për fenomenin e 
kokëfortësisë së popullit dhe të mosbindjes së tyre, me të cilin (fenomen) 
dallohen gjithmonë. Sido që të jetë, bijtë e Izraelit i kërkuan qartë 
profetit të tyre që ta shohin me sy All’llahun dhe këtë e bënë kusht të 
besimit të tyre. Atëherë, ishte dëshira e All’llahut të Lartmadhëruar që ata 
të shohin me sytë e tyre diçka prej krijimit të Tij, të cilën ata nuk janë në 
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gjendje ta shohin, me qëllim që ta kuptonin se syri i tyre shikues nuk ka 
mundësi që të shohë shumë prej krijesave të All’llahut, e jo më që të 
pretendohet për shikimin e All’llahut të Lartmadhëruar.    

Mbi mal zbriti vetëtima e shoqëruar me rrufe bubullimë dhe 
lëkundje të fortë e të tmerrshme. Musai i la ata të shtrirë në tokë prej 
frikës së madhe që i kaploi ata. “Atëherë një rrufe ju goditi, ndërsa 
ishit duke parë”. Kur pa se ç’ndodhi, Musai iu lut Zotit që t’i kthejë ata 
në jetë, sepse vdekja e shtatëdhjetë burrave prej të mëdhenjve të bijve të 
Izraelit, do të ishte kohë e përshtatshme për disa aventuristë të kombit 
që ta kundërshtojnë Profetin e tyre. 

Kërkesa e tij u plotësua dhe ata u rikthyen në jetë: “Pas vdekjes 
suaj, Ne ju ringjallëm, që të bëheni falënderues.” 

Ky është shkurtimisht sqarimi i ndodhisë.P192F

193
P  

Nga ana tjetër, kjo histori sqaron vështirësitë që hasën Profetët në 
rrugën e thirrjes. Popujt e tyre u kërkonin mrekulli të veçanta. 
Kokëfortësia e popujve arriti deri atje sa të kërkojnë që ta shohin me sy 
All’llahun, si kusht të besimit të tyre. Kur u përballën me këtë kërkesë 
jologjike dhe me përgjigjen hyjnore të përshtashme e të prerë, për 
Profetin ndodh një problem tjetër: Sikur të mos ishte mirësia e All’llahut 
dhe ndihma e Tij, nuk do të ishte e mundshme rezistenca përballë gjithë 
kësaj kokëfortësije. Ky ajet “në brendësi” tregon për mundësinë e 
“rexhatit”, d.m.th., rikthimi në këtë jetë pas vdekjes, sepse ndodhia e saj 
në këtë vend, tregon se po e njëjta gjë mund të ndodhë në vende të tjera. 
Mirëpo, disa komentues prej “Ehli Sunetit” i japin kuptim më të thellë 
“vdekjes” në këtë ajet, që ndryshon nga kuptimi i jashtëm, për shkak të 
mosdëshirës së tyre në pranimin e “rexh’atit.”P193F

194 
 

 
*                *               * 

                                                
193  Detajimi i saj do të vijë në suren “A’raf”, ajeti 155 dhe në suren “Nisa”, ajeti 153. 
194 Autori i tefsijrit “Menar” thotë se qëllimi i ringjalljes pas vdekjes është dhënia e 

pasardhësve të shumtë për bijtë e Izraelit që të mos ndërpritej gjeneza e tyre. Alusij, në tefsijrin 
“Ruhul Meani” thotë: ‘Fjala vdekje këtu ka kuptimin e komës, dhe ringjallja ka kuptimin e zgjimit të bijëve 
të Izraelit nga koma.’ Disa të tjerë e komentojnë fjalën “ringjallje” me kuptimin e “dijes.” Mirëpo, 
të gjitha këto kuptime janë larg këtij ajeti dhe ajeteve të ngjashme me të në suren “A’raf” dhe 
nuk është e përshtatshme për komentuesit që të devijojnë kuptimin e së vërtetës. 
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Ajeti 57 
 

                         

                          

  
“Pastaj bëmë që retë t’ju bënin hije dhe ju zbritëm manën 

dhe thëllëza, duke thënë: “Hani nga ushqimet e mira, që ju 
kemi dhënë!” Ata nuk na bënë keq Neve, por i bënë keq vetes 
së tyre.” 

 
 

Komentimi 
 

Mirësitë e shumëllojshme 
 

Pasi bijtë e Izrailit shpëtuan prej Faraonit, ajetet 23 deri te ajeti 29 në 
suren “Maide”, përmendin se ata u urdhëruan që të shkojnë në tokën e 
Palestinës së bekuar. Por, ata e kundërshtuan këtë urdhër dhe 
këmbëngulën për mosshkuarje në atë tokë, përderisa në të ndodhet 
kombi arrogant e kokëlartë. Jo vetëm kaq, por ata e lanë vetëm Musain 
në përballje me të padrejtët e keqbërësit duke i thënë: “Kështu që shko 
ti dhe Zoti yt e luftoni, se ne do të rrimë këtu”. P194F

195
P   Musai u lëndua 

nga ky qëndrim dhe iu lut Zotit të tij: Musai tha: “O Zoti im! Unë nuk 
kam fuqi për askënd tjetër veç vetes dhe vëllait, prandaj na veço 
neve prej këtij populli të pabindur!”P195F

196
P Kështu që ata për detyrë dyzet 

vjet të qëndrojnë të humbur nëpër shkretëtirën e Sinasë (Egjiptit). Një 
grup i të humburve u penduan thellë për atë që bënë dhe iu lutën 
All’llahut, të frikësuar e të penduar. All’llahu i përfshiu për së dyti herë 

                                                
195  sure “Maide”, ajeti 24. 
196  sure “Maide”, ajeti 25. 
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bijtë e Izraelit në mëshirën e Tij dhe u zbriti atyre mirësitë, ku disa prej 
tyre i përmend ajeti: “Pastaj bëmë që retë t’ju bënin hije…” Dihet që 
hija është shumë e domosdoshme për atë që ecin nëpër shkretëtirë gjatë 
ditës nën temeraturën e lartë të diellit. Specifikë e një hijeje të tillë është 
se ajo nuk ngushton hapësirën për njeriun dhe nuk e pengon fryrjen e 
flladit. Me sa duket, retë që përmenden në ajetin e bekuar, nuk janë prej 
llojit kalimtar që duken nganjëherë në qiell. As që janë të qëndrueshme 
që të ndahen e të zhduken, por ato kanë qenë prej një lloji të veçantë, me 
të cilat All’llahu i mirësoi bijtë e Izraelit që të hijëzohen me masë të 
mjaftueshme. Pas çoroditjes e humbjes së tyre, në shtesë të hijes, 
All’llahu i Lartmadhëruar u siguroi bijëve të Izraelit ushqimin, për të cilin 
kishin shumë nevojë përgjatë dyzet viteve të humbjes së tyre. “…dhe ju 
zbritëm manën dhe thëllëza, duke thënë: “Hani nga ushqimet e 
mira, që ju kemi dhënë!” Por ata u kthyen te mohimi dhe 
mosmirënjohja: “Ata nuk na bënë keq Neve, por i bënë keq vetes së 
tyre.” Mennin (manën) dhe selvan (thëllëzën) do ta sqarojnë me 
kërkimet e mëpasshme. 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 

     1- Jeta e re pas çlirimit 
 

Bashkësia e cila çlirohet prej poshtërimit e shtypjes, nuk mund të 
zbrazet plotësisht nga gjendja psiqike e kulturore e trashëguar nga 
koha e tiranisë. Prandaj, nevojitet të kalojë një periudhë dhe të 
ndërmjetme që të jetë e aftë të zbatojë rregullat e All’llahut në tokë 
sipas etalonit hyjnor, larg nga ndikimet e kohës tiranike. 

Kjo periudhë, qoftë dyzet vjeçare, siç ndodhi me bijtë e Izraelit, 
apo më shumë apo më pak, ajo është periudha e dënimit hyjnor, e cila 
ka si qëllim edukimin, ndreqjen dhe ndërtimin, sepse dënimet e 
All’llahut nuk kanë asnjë grimcë hakmarrjeje. 

Ishte i domosdoshëm qëndrimi i bijëve të Izraelit për dyzet vjet të 
humbur në shkretëtirë, me qëllim që të edukohej brezi i ri, mbartës i 
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cilësive revolucionare e monoteiste, i gatshëm për të vendosur 
rregullat e All’llahut në Tokën e bekuar. 

 
*                *               * 

 
 

      2- El-Menna dhe Selva 
 
Për kutimin e këtyre dy fjalëve, thëniet e komentuesve janë të 

shumta, prandaj nuk është e nevojshme shfaqja dhe përmendja e të 
gjithave, por do të mjaftohemi me përmendjen e kuptimit të tyre 
gjuhësor, pastaj do të përmendim nga një tefsijr të vetëm për ato dy 
fjalë, sipas mendimit tonë është prej tefsijreve më të qarta dhe më të 
afërta me kuptimin e Kur’anit. 

 “El-Menn” është diçka si “Tal-li”, në të cilin ka ëmbëlsi dhe bie 
mbi pemët. P196F

197
P Me fjalë të tjera është lëng peme me shije të ëmbël. 

Thuhet se është shije e ëmbël e përzier me thartirë.  
“Selva” do të thotë “etesel-lij”, dëfrim. Disa gjuhëtarë dhe një 

grup komentuesish thonë se ka kuptimin e “shpendit” të thëllëzës 
Transmetohet se Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i 

All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Vërtet, 
kemmatet janë prej mennit.” 

Disa komentues thonë se “menn” janë të gjitha mirësitë me të 
cilat All’llahu i mirësoi bijtë e Izraelit dhe “selva” janë të gjitha 
dhuntitë dhe aftësitë shpirtërore që u sjell atyre dëfrimin dhe qetësinë 
shpirtërore. Ky kuptim, jo vetëm që është në kundërshtimine me 
mendimin e shumë komentuesve, ai kundërshton edhe kuptimin 
sipërfaqësor të ajetit që thotë: “Hani nga ushqimet e mira, që ju 
kemi dhënë!” Në këtë shprehje ka tregues të qartë se “menni” dhe 
“selva” janë dy lloje ushqimesh. Kjo shprehje gjendet edhe në ajetin 
160 të sures “A’raf”.  

Teurati tregon se “menni” është një kokërr që i ngjan farës së 
selvinos dhe bie në tokë gjatë natës. Bijtë e Izraelit e mblidhnin atë 
dhe prodhonin bukë me shije të veçantë. 

                                                
197  Mufredutu Ragibul Asfahanij. 
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Qëndron edhe një alternativë tjetër: shirat e dobishëm që ranë me 
mirësinë e All’llahut në shkretëtirë, ndikuan te pemët e asaj zone të 
cilat prodhuan lëng të ëmbël, prej të cilave përfituan bijtë e Izraelit. 

Disa supozojnë se “menni” është një lloj nga mjalti natyral që bijtë 
e Izraelit e mblodhën në male dhe në kodrinat e larta që rrethonin 
shkretëtirën humbëse. Ky tefsijr, pranon atë që gjendet te Teurati dhe 
Ungjilli ku thuhet: ‘Tokat e shenjta janë të njohura për shumicën e llojeve të 
luleve. Për këtë, grupet e bletëve ndërtojnë hojet e tyre në të çarat e shkëmbijnjve 
dhe mbi degët e pemëve dhe në ngushticat e shtëpive, nëpërmjet të cilave i varfri i 
njerëzve ka mundësi të marrë mjaltë.’P197F

198
P  

Përsa i përket “selvas”, disa komentues thonë se është mjaltë. 
Disa të tjerë janë të mendimit se është lloj prej shpendi fluturues, që 
vjen në formë tufash në atë tokë dhe bijtë e Izraelit hanin nga mishi i 
tyre. 

Në tekstet e Krishtera gjendet mbështetje për këtë mendim. Në 
tefsijrin e dy librave, (Teurati dhe Ungjilli), thuhet si vijon: ‘Mësoje se 
selva lëviz në grupe të shumta nga Afrika dhe drejtohen nga Veriu. Në një sezon 
të vetëm në ishullin Kabarij gjuhen 16 mijë copë nga ky zog. Ky zog kalon mbi 
detin Kazlem, gadishullin Akabe dhe Suvejs dhe hyn në të ashtëquajturin ishulli 
Sina. Pas hyrjes, ai nuk ka mundësi të fluturojë në lartësitë e mëdha, për shkak 
të lodhjes që pësoi gjatë fluturimit. Për këtë, ai fluturon në latësi të ulët dhe gjuetia 
e tij është e lehtë. Ky përmend në “Seferul Huruxh” dhe “Seferul A’da” 
nga Teurati. P198F

199 
Nga ky tekst përfitohet se fjalës selva ka kuptimin e një zogu të 

shëndoshë, i veçantë dhe i ngjan pëllumbit të njohur në atë tokë. Ishte 
dëshira e All’llahut që me mirësinë dhe bujarinë e Tij, t’i shtojë ato 
zogj në shkretëtirën e Sinas në atë kohë që bijtë e Izraelit të plotësonin 
nevojat e tyre për mish. Ky shtim i zogjve në atë kohë nuk ka qenë i 
zakonshëm. 

 
*                *               * 

 
3- Përse ajetet thonë “enzelna”, e zbritëm? 

                                                
198 Kamus Kitabul Mukades; f.612. 
199 Kamus Kitabul Mukades; f.483. 
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Ajeti i bekuar, mirësinë e mennit dhe selvas, e përmend me 

“zbritjen” e tyre, cila, gjthmonë ka kuptimin e dërgimit të diçkaje nga 
lart, siç është thënia e All’llahut të Madhëruar në suren “Zumer”, ajeti 6: 
“Ai ka zbritur për ju tetë çifte bagëtish.” 

Është e qartë se kafshët nuk kanë zbritur nga qielli, prandaj “inzali” 
(zbritja) në këto vende mund të jetë ose “nuzulen mekamijen”, me 
kuptimin e zbritjes nga vendi i lartë në vendin e ulët; ose me kuptimin e 
mikpritjes, siç thuhet: “enzeltu filanin”, pra, e mikprita filanin. Fjala 
“nuzul” (si në lëndën rusul), do të thotë “çfarë i përgatit mikut prej 
ushqimit”, siç thotë Zoti i Madhëruar në suren “Vakia”, ajeti 93: “ai do 
të gostitet me ujë të valuar” dhe në suren “Ali Imran”, ajeti 198 thotë: 
“në do të banojnë përjetësisht, i përgatitur prej All’llahut.” 

Të shprehurit '”inzal” për mennin dhe selvan, mund të tregojnë se 
bijtë e Izraelit ishin miqtë e Zotit në tokë dhe Ai i mikpriti me menn dhe 
selva. Ka mundësi që “inzali” ka kuptimin e rënies nga lart, sepse 
mirësitë e përmendura, veçanërisht selva, bien nga lart në tokë. 

 
*                *               * 

 
4- Ç’është “gamami?” 
 
Thuhet se gamam dhe sehab kanë një kuptim të vetëm, retë. 

Gjithashtu, thuhet se “gammam” janë retë e bardha, për të cilat 
përmendin si karakteristikë se janë më të ftohta dhe më të holla se retë. 
Origjinaliteti i fjalës “gammam” është “el-gamm” që do të thotë mbulimi 
i diçkaje. Gammam ka marrë këtë emërtim se ato mbulojnë faqen e 
qiellit. Po ashtu hemmi , zemërimi, quhet “gammam” sepse ai mbulon 
zemrën.P199F

200
P  

 
*                *               * 

                                                
200 Tefsijri “Ruhul Meanij”, komentimi i ajetit të përmendur dhe El Mufredat, lënda 

“gamme.” 
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Ajetet 58-59 
 

                             

                        

                        

                       

  
“Kujtoni kur thamë: “Hyni në këtë vend 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. 
Atyre që bëjnë vepra të mira, Ne ua shtojmë shpërblimin” 

“Por keqbërësit e ndryshuan fjalën që iu tha me një fjalë 
tjetër, prandaj atyre që bënë  padrejtësi Ne u sollëm një 
dënim nga qielli për mosbindjen e tyre.” 

 
 

Komentimi 
 
Kokëfortësia e bijëve të Izraelit 
 
Këtu arrijmë në një pjesë të re nga jeta e bijëve të Izraelit që ka 

lidhje me hyrjen e tyre në Tokën e shenjtë. Ajeti thotë: “Kujtoni kur 
thamë: “Hyni në këtë vend”  

Fjala “karjetu” që përmendet në origjinalitet, ka kuptimin e çdo 
vendi në të cilin jetojnë një grup njerëzish, pra vendbanim 

Ai përfshin qyetet e mëdha dhe qytezat e vogla në kundërshtim 
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me kuptimin e përhapur  sot ku fjala “karjetun”, në arabisht do të 
fshat. Qëllimi i fjalës “karjetu” në këtë ajet është për Bejtul Mukadesin 
(Jeruzalemi). 

Më pas ajeti thotë: “dhe hani ç’të doni dhe sa të dëshironi, 
por, duke hyrë në qytet, përuluni në sexhde dhe thoni: “Falna!”  

Fjala “hitatun” në gjuhësi vjen me kuptimin e shpërndarjes, 
përhapjes, ndërsa kuptimi i saj në këtë ajet të bekuar është: Zoti ynë, 
Të kërkojmë Ty që të na i falësh gjynahet dhe mëkatet tona.  

All’llahu i Madhëruar i urdhëroi ata që në thellësinë e zemrave të 
tyre të përsërisnin kërkimin e faljes së kërkuar kur të hynin në derë. 
Me sa duket qëllimi i derës është për një nga dyert e Bejtul 
Mukades. P200F

201
P  

Ndoshta, ky është shkaku i emërtimit të një prej dyerve të Bejtul 
Mukades, në emrin “babul hittati.”, porta e faljes. 

Ajeti përfundon me frazën: “Atyre që bëjnë vepra të mira, Ne 
ua shtojmë shpërblimin” 

Kur’ani na flet për kokëfortësinë e bijëve të Izraelit deri edhe tek 
kërkimi i faljes. Ata, jo vetëm që nuk e përsëritën frazën, por e 
ndërruan atë me frazë tjetër, në të cilën kishte kuptim tallës e 
qesharak. Për ata kokëfortë, Kur’ani thotë: “Por keqbërësit e 
ndryshuan fjalën që iu tha me një fjalë tjetër, dhe, rezultati i kësaj 
kokëfortësie ishte ai për të cilin na flet Libri i All’llahut, ku thotë: 
“prandaj atyre që bënë  padrejtësi Ne u sollëm një dënim nga 
qielli për mosbindjen e tyre.” 

Origjinaliteti i fjalës “rixhz”, siç thotë Ragibi në Mufredatet e tij 
është “idhtirab”, shqetësim, ngatërrim, çrregullim.   

Tabarsij në tefsijrin “Mexhmaul Bejan”, thotë: ‘Te banorët e 
Hixhazit fjala rixhz ka kuptimin e dënimit.’ Transmetohet nga Profeti 
Muhammed (paqja dhe bekimi i All’lahut qoftë mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) i cili ka thënë për sëmundjen e murtajës: “Ai është 
dënim, me të cilin u dënuan disa popuj para jush.” 

Nga këtu sqarohet shkaku i komentimit të fjalës “rixhz” në disa 
hadithe se ai është lloj prej sëmudjes epidemike që u përhap shpejt në 
mesin e bijëve të Izraelit dhe u mori jetën disave prej tyre.  

                                                
201 Sipas hadithit të Ebi Hajau El-Endulesij, marrë nga tefsijri “El Kashif”. 
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Mund të thuhet se “sëmundja e mortajës” nuk zbret nga qielli, 
mirëpo kjo frazë, ndoshta  tregon për vërtetësinë e përhapjes së kësaj 
sëmundjeje nëpërmjet ajrit të ndotur me mikrobet e mortajës, e cila u 
përhap në atë kohë me urdhërin e All’llahut në mjedisin e bijëve të 
Izraelit.  

Ajo që tërheq vëmendjen është se prej ndikimeve të sëmundjes së 
mortajës është çrregullimi në lëvizje e në të folur dhe kjo është në 
përshtatje të fortë me origjinalitetin e fjalës “rixhz.” 

Po ashtu, ajo që tërheq vëmendjen është se Kur’ani e përforcon 
zbritjen e këtij dënimi “mbi ata të cilët kanë bërë padrejtësi” dhe 
nuk i ka përfshirë të gjithë bijtë e Izraelit. 

 
Më pas ajeti përmend një tjetër pohim me thënien: “për 

mosbindjen e tyre.”, për shkakun e zbritjes së dënimit mbi këtë grup 
prej bijtë të Izraelit  

Pas kësaj ajeti i bekuar, sqaron në mënyrë të tërthortë një sunnet 
prej sunneteve të Zotit: Kur gjynahu thellohet në një shoqëri dhe 
bëhet zakon shoqëror, në atë kohë është e afërt mundësia e zbritjes së 
dënimit të All’llahut. 

 
*                *               * 
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Ajeti 60 
 

                      

                      

                      

 
“Kur kërkoi ujë Musai për popullin e tij, Ne i thamë: 

“Bjeri gurit me shkopin tënd!” Atëherë, nga ai shpërthyen 
dymbëdhjetë burime, dhe çdo fis e dinte burimin e vet. Ne 
thamë: “Hani e pini prej begative të All’llahut dhe mos bëni 
të këqija e mbrapshti në Tokë!”. 

 
 

Komentimi 
 
Shpërthimi i burimeve në shkretëtirë 
 
All’llahu përmend një mirësi tjetër prej mirësive të Tij për bijtë e 

Izraelit. Për këtë tregon fjala “idh”, që gjendet në frazën (uedhkuru 
idh), që do të thotë “kujtoni kur:” Këtë mirësi All’llahu ua dha bijëve 
të Izraelit kur kishin shumë nevojë për ujë, në kohën që ndodheshin 
në mes të shkretëtirës së thatë. Musai (paqja qoftë mbi të!) i kërkoi ujë 
All’llahut të Lartmadhëruar: “Kur kërkoi ujë Musai për popullin e 
tij”. All’llahu e pranoi kërkesën e tij dhe e urdhëroi që të godiste gurin 
me shkop: “Ne i thamë: “Bjeri gurit me shkopin tënd!” Atëherë, 
nga ai shpërthyen dymbëdhjetë burime”, barabartë me numrin e 
fiseve të bijëve të Izraelit. 
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Çdo burim shkoi te një fis dhe secili prej tyre e njihte burimin e 
posaçëm për të: “dhe çdo fis e dinte burimin e vet.” 

Fjalët u shtuan përreth natyrës së gurit nga i cili shpërthyen 
burimet dhe mënyrës së goditjes me shkop. Kur’ani nuk përmend më 
tepër se ajo që thotë ajeti. Disa komentues kanë thënë: ‘Ai gurë 
ndodhej në ngushticat e maleve përballë shkretëtirës.’  

 
 

Fraza “inbexhest”, që përmendet në ajetin 160 të sures “A’raf” 
tregon se ujrat e burimeve në fillim ecnin (rridhnin) ngadalë, pastaj ato 
u shtuan derisa prej tyre pinë të gjithë fiset e bijëve të Izraelit së 
bashku me bagëtitë e tyre. Dukuria e shpërthimit të ujërave nga 
shkëmbinjtë është e natyrshme, por, kjo ndodhi është e shoqëruar me 
mrekulli, siç duket qartë. 

Disa thënie përmendin se guri ka qenë nga një lloj i veçantë, të 
cilin e mbanin bijtë e Izraelit me vete dhe kur kishin nevojë për ujë 
Musai e godiste atë gur me shkop dhe prej tij rridhte ujë. Në Kur’an 
nuk gjendet thënie që ta konstatojë këtë, edhe pse për këtë tregojnë 
disa transmetime (hadithe). 

Në kapitullin e shtatëmbëdhjetë të “Seferul Huruxh”, Teurati 
thotë: “Zoti i tha Musait: “ec para popullit dhe merr me vete të moshuarit e 
izraelit dhe shkopin tënd me të cilin do të godasësh lumin. Merre në dorën tënde 
dhe shko. Unë do të qëndroj para teje atje mbi shkëmbin Hurijb. Ti të godasësh 
shkëmbin dhe prej tij do të dalë ujë që të pijë populli. Musai veproi kështu para 
syve të të mëdhenjve të izraelit.”P201F

202
P  

Vërtet, All’llahu i mirësoi bijtë e Izraelit më parë me zbritjen e 
mennit e të selvës. Këtë herë i mirësoi me ujin, i cili ishte mjaft i 
domosdoshëm në atë shkretërirë të thatë. Pastaj, All’llahu i 
Lartmadhëruar u thotë atyre: “Hani e pini prej begative të 
All’llahut dhe mos bëni të këqija e mbrapshti në Tokë!”. 

 
*                *               * 

 
 

                                                
202 Kapitulli i 17-të, nr.5 dhe 6. 
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Kërkime 

 

1 - Dallimi mes fjalës “el- ithij” dhe fjalës “ifsad” 
 

All’llahu i ndaloi bijtë e Izraelit që të mos bënin shkatërrim duke 
përdorur foljen “la te’theu”, që ka kuptimin e shkatërrimit të madh. 
Kjo fjalë i ngjason fjalës “uel ajth”, veçse fjala “ajth” përdoret në 
shkatërrimin që kuptohet me shqisa, ndërsa “el-ithijj” në shkatërrimin 
që kuptohet hukmen.P202F

203 
E kështu kuptimi i frazës “La te’thuu” është për shkatërrimtarët e 

keqbërësit, mirëpo me përforcim më të fortë. 
Ndoshta fraza e ndalimit tregon në përgjithësi për të vërtetën e 

fillimit të shkatërrimit nga një pikë e vogël e më pas ajo përhapet dhe 
zgjerohet. Pra, fillon me çrregullim dhe përfundon me shkatërrim të 
madh në tokë. 

 
                                      *                *               * 

 
 
2 - Mrekullitë në jetën e bijëve të Izraelit 
 

Çëshjta e shpërthimit të ujit nga guri e të tjera çështje të ngjashme 
prej mrekullive në jetën e Profetëve, ndoshta shtrojnë pyetje në 
mendjet e atyre që nuk e kanë kuptuar logjikën e mrekullisë. Këtu nuk 
duam të paraqesim çështjen e mrekullisë, sepse ajo ka nevojë për 
hulumtim të pavarur. Ne do të mjaftohemi me thënien: “Mrekullia nuk 
është diçka e pamundur dhe nuk është veçanti në ligjin e ilijetit (e shkakut) por 
ajo është e jashtëzakonshme nga ato që ne jemi mësuar t’i shohim.” Me fjalë të 
tjera: ‘Ajo është diçka e jashtëzakonshme nga ato që i njohim në jetën tonë të 
përditshme sipas lidhjes ''shkaktari dhe i shkaktuari, shkak - pasojë’ 

Është e natyrshme se ndryshimi i shkaqeve dhe i pasojave, nuk 

                                                
203  El Mufredat; lënda atha. 
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është i vështirë për All’llahun e Fuqiplot. Nëse All’llahu që në fillim  
do ta krijonte këtë këtë lidhje shkak-pasojë në një formë tjetër dhe jo 
siç janë sot, ajo që do të shihnim do të ishte e jashtëzakonshme. 

Shkurtimisht, Krijuesi i ekzistencës dhe i sistemit të shkakësisë, 
është Sundues dhe jo i sunduar. 

Në jetën tonë ka plot pamje të përjashtimeve në sistemin e bazuar 
mbi shkakun dhe pasojën prandaj, çështja e mrekullisë nuk përbën një 
problem logjik, apo shkencor. 

 
                                      *                *               * 

 
 
3- Dallimi mes “infixhar” dhe “inbixhas” 
 
Në ajetin e përmendur gjendet folja “infexhere” shpërthen, plas, 

që do të thotë për daljen me presion të ujit nga guri. Ndërsa, në suren 
“A’raf”, ajeti 160 përmendet fjala “inbexhese” që të tregojë të njëjtën 
vërtetësi, me dallim se folja e parë tregon për forcën e daljes së ujit, 
kursee folja e dytë për rrjedhjen e tij në formë të qetë. 

Ajeti në suren “A’raf”, ndoshta flet për frazën e parë të daljes së 
ujit dhe për rrjedhjen e tij në formë të qetë, e cila as nuk e frikëson 
popullin e as nuk i pengon ata që ta mbikqyrin e ta stabilizojnë. 
Ndërsa, ajeti për të cilin po flasim tregon në përmbajtjen e tij për 
fazën e fundit në të cilën rrjedhja (ecja) është më e madhe.  

Ragibi në “Mufredatet” e tij i komenton fjalët “inbixhas” dhe 
“infixhar” me atë formë që është në përputhje me ato që përmendëm. 
Ai thotë: “bexhese mau” shpërthen uji. Mirëpo fjala “inbexhese” më 
shumë përdoret te dalja nga diçka e ngushtë me presion dhe 
“infixhar” përdoret te dalja nga diçka e gjerë, e qetë pa presion. 

 
*                *               * 
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Ajeti 61 
 

                             

                            

                               

                               

                          

                    

 
“Kujtoni kur i thatë: “O Musa! Ne nuk mund të kënaqemi 

vetëm me një lloj ushqimi, prandaj lutju për ne Zotit tënd të 
na dhurojë nga ato që jep toka: perime, tranguj, thjerrëza, 
qepë dhe hudhra!” Ai ju tha: “Vërtet doni të ndërroni atë që 
është më e mirë me atë që është më e dobët?! Shkoni në qytet, 
atje do të gjeni atë që kërkoni!” Ata i kaploi poshtërimi dhe 
përulja dhe merituan zemërimin e All’llahut. Kjo ndodhi, 
sepse ata i mohonin shpalljet e All’llahut dhe i vrisnin të 
dërguarit pa asnjë të drejtë. Kjo ndodhi, sepse ata 
kundërshtonin dhe kalonin çdo kufi.”. 

 
 
 

*                *               * 
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Komentimi 
 

Kërkesa për ushqime të ndryshme 
 
Ajetet e kaluara sqaruan mirësitë e All’llahut për bijtë e Izraelit, 

kurse ky ajet përmend pamje nga kokëfortësia dhe nga mosmirënjohja 
e tyre ndaj këtyre mirësive të mëdha. Në fillim ajeti flet për kërkesën e 
bijëve të Izraelit drejtuar profetit të tyre për ushqime të ndryshme në 
vend të një ushqimi të vetëm (menni dhe selva): “Kujtoni kur i 
thatë: “O Musa! Ne nuk mund të kënaqemi vetëm me një lloj 
ushqimi, prandaj lutju për ne Zotit tënd të na dhurojë nga ato 
që jep toka: perime, tranguj, thjerrëza, qepë dhe hudhra!” Ai ju 
tha: “Vërtet doni të ndërroni atë që është më e mirë me atë që 
është më e dobët?! Shkoni në Misr, atje do të gjeni atë që 
kërkoni!”  

Më poshtë Kur’ani thotë: Ata i kaploi poshtërimi dhe përulja 
dhe merituan zemërimin e All’llahut. Kjo ndodhi, sepse ata i 
mohonin shpalljet e All’llahut dhe i vrisnin të dërguarit pa asnjë 
të drejtë. Kjo ndodhi, sepse ata kundërshtonin dhe kalonin çdo 
kufi.” 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1- Mendimet e komentuesve për fjalën “Misr” 
 
Disa komentues thonë se fjala “misr” që ndodhet në ajet, ka për 

qëllim kuptimin e përgjithshëm të qytetit. All’llahu i Lartmadhëruar 
thotë: “Shkoni në Misr, atje do të gjeni atë që kërkoni!” që do të 
thotë: jetoni në këtë shkretëtirë brenda kornizave të rrugës së provimit 
dhe të ndërtimit të vetvetes, sepse ky vend nuk është i ushqimeve të 
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ndryshme. Shkoni në qytet në të cilin gjendet llojshmëri ushqimesh, 
por nuk gjendet ajo rrugë e përmendur. 

Mbartësit e këtij mendimi sjellin si argument se bijtë e Izraelit nuk 
kërkuan kthimin në “Misr”, atdheun e tyre të mëparshëm, dhe kurrë 
nuk  u kthyen atje. P203F

204
P  

Prej komentuesve ka që zgjodhën këtë mendim dhe shtuan se 
qëllimi në thënien e All’llahut të Madhëruar “Shkoni në..” është se 
qëndrimi juaj në shkretëtirë dhe ushqimi i vetëm për ju e kanë 
burimin te dobësia juaj. Prandaj, nëse jini të fortë, luftoni armiqtë dhe 
çlirohuni nga sundimi i tyre vendet e Shamit dhe Tokën e Shenjtë që 
t’u sigurohet çfarë të donin. P204F

205
P  

Mendimi i tretë për komentuesit është se; qëllimi i fjalës “Misr” 
është qyteti i njohur dhe atëherë kuptimi i ajetit është kështu: Në këtë 
shkretëtirë të zbrazët nga ushqimet e llojllojshme ju zotëroni besimin, 
lirinë dhe pavarësinë. Nëse nuk mjaftoheni këtu me këto lloj 
ushqimesh, atëherë kthehuni në Misr, në të cilin gjendet poshtërsia 
dhe robërimi dhe të hani prej thërrimeve të ushqimeve faraonite. 

Vërtet, orekset e barqeve tuaja ua harruan vuajtjet e poshtërimit e 
të robërisë. Ajo që arritët sot prej lirisë, lartësisë e krenarisë dhe 
durimit ndaj vështirësive kalimtare, nuk janë gjë tjetër veçse vlerë për 
lirinë tuaj. P205F

206
P   

Me sa duket tefsiri i parë është më i përshtatshëm se dy të tjerët. 
 

*                *               * 
 

2- Larmia dhe natyra e njeriut 
 
Padyshim larmia është prej kërkesave të njeriut dhe dëshira e 

llojshmërisë së ushqimeve është prej  prirjeve të natyrës së tij. Njeriu, 
nëse përdor njëlloj të vetëm ushqimi për një kohë të gjatë, ai mërzitet 
nga ai ushqim. Atëherë, përse t’i fajësojmë bijtë e Izraelit kur kërkuan 

                                                
204 Tenvini në fjalën “Mirin” tregon se ajo është fjalë e pashquar dhe se ai nuk është i 

veçantë me tokën e njohur. 
205 Tefsijri “Menar” fundi i ajetit të përmendur. 
206 Fi dhilalil Kur’an. 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 6 

zarzavate, tranguj, hudhra, qepë, thjerrëza, që të shpëtonin nga 
ngrënia e një ushqimi të vetëm?! 

Përgjigja sqarohet kur mësojmë (njohim) se jeta njerëzore është e 
ndërtuar mbi të vërteta të rëndësishme, të cilat nuk mund të lihen pas 
dore. Ato janë besimi, pastrimi, devotshmëria dhe pavarësia. Ka 
mundësi që një grup njerëzish kalojnë në një fazë ku këto të vërteta 
janë në kundërshtim me kërkesat e njeriut për ushqim e për kënaqësi 
të tjera. Këtu, ky grup njerëzish qëndron përballë dy zgjedhjeve; ose të 
zhytet në kënaqësitë dhe t’i lerë vlerat dhe nderin e tij, ose të 
sakrifikojë ndaj kënaqësive për hir të dinjitetit dhe të humanizmit të tij. 

Bijtë e Izraelit jetonin përballë këtyre dy zgjedhjeve. 
Duhet theksuar se të vërtetën e dëshirës për llojshmëri e 

shfrytëzojnë gjithmonë lakimtarët dhe kolonizatorët, që t’i shtyjnë 
popujt në humnerën e jetës konsumuese e egoiste dhe individët të 
jetojnë në të me ngrënie e me qejfe, duke e harruar personalitetin e 
tyre njerëzor dhe duke u bërë të pavëmendshëm ndaj zgjedhës që 
ndodhet në qafat e tyre. 

 
*                *               * 

 
 
3- Vallë, menni dhe selva janë ushqimet më të mira? 
 
Kur bijtë e Izraelit kërkuan ushqime të shumëllojshme, atyre u 

erdhi qortimi: “Vërtet doni të ndërroni atë që është më e mirë me 
atë që është më e dobët?!  

Me sa duket qëllimi i frazës “më e mirë” është për ushqimin që 
kishin, i përfaqësuar nga menni dhe selva. Mirëpo, përparësia që 
paraqet Kur’ani, është për jetën me të gjitha dimensionet e saj dhe 
qortimi u drejtohet bijëve të Izraelit, përshkak të dëshirës së tyre në 
llojshmëri, megjithëse ky qortim zbulon edhe llojshmërinë e 
poshtërimit e të diskriminimit.Përsa i përket sferës së vlerave 
ushqimore, dihet që ushqimet vegjetariane që kërkuan bijtë e Izraelit, 
sigurisht kanë vlerat e tyre ushqimore, por sasia e lëndëve të dobishme 
ushqimore që gjendet te “menni” që është mjaltë apo lëndë sheqerore 



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

 7 

forcuese, po ashtu, edhe në mishra si te selva, lëndët ushqyese janë më 
të larta se sa ushqimet e përmendura vegjetarine. Në shtesë të këtyre, 
“menni” dhe “selva” treten më shpejt se sa të përmendurat. P206F

207
P  

Nuk është keq të tregojmë se “fumi”, që kërkuan bijtë e Izraelit 
është komentuar se është gruri, apo edhe hudhra. Në të dyja ato 
gjenden vlera ushqyese. Disa kanë mendimin se komentimi i fjalës 
“fum”, me kuptimin e grurit, është më i rregullt, përshkak se është i 
largët që një popull të kërkojë ushqim të zbrazët nga gruri. P207F

208
P  

 
*                *               * 

 
 
4- Poshtërsia e bijëve të Izraelit dhe mjerimi i tyre 
 
Nga ajeti i bekuar: “Ata i kaploi poshtërimi dhe përulja dhe 

merituan zemërimin e All’llahut”, përfitohet se bijtë e Izraelit ishin 
të poshtëruar në botë, për shkak: 

1- Të mohimit të tyre për shenjat e All’llahut dhe të devijimit të 
tyre nga vija e Teuhidit. 

2-Për vrasjen e profetëve padrejtësisht. 
Dukuria e devijimit nga rruga e Teuhidit dhe dukuria e ashpërsisë 

dhe e vrazhdimsisë shihen akoma edhe sot te ky popull. Ata janë 
shkak i ligësisë, moskokëçarjes dhe plogështisë së tyre. P208F

209
P  

Në komentimin e ajetit 112 të sures “Ali Imran” kemi folur me 
detaje rreth jetës së plogësht të jahudijve në vëllimin e dytë i këtij 
tefsijri. 

*                *               * 

                                                
207 Kur’ane bere feraz kurune ue a’sar, në persisht, f.113. 
208 Tefsijri i Kurtubiut 
209 Në kohën që po shkruajmë këto rreshta informohemi për masakrat e këtij kombi që 

bënë në Liban sipasojë u vranë me mijëra njerëz të pafajshëm. Janë të rralla këto masakra 
në histori. Pa dyshim që kriminelët do t’i paguajnë shtrenjtë veprat e tyre masakruese: “ata 
që bëjnë padrejtësi do ta shohin se çfarë përfundimi do të kenë.”  
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Ajeti 62 
   

                     

                             

          

 
“Ata që besojnë, hebrenjtë, të krishterët dhe sabi’inët - 

kushdo prej tyre që beson All’llahun dhe jetën tjetër dhe 
bën vepra të mira, do të shpërblehen nga Zoti i tyre; ata nuk 
do të kenë pse të frikësohen apo të pikëllohen!” 

 
 

 
Komentimi 

 
Ligji i përgjithshëm për shpëtim 
 
Pas paraqitjes së pjesëve prej hisotrisë së bijëve të Izraelit, në ajetet e 

mëparshme, ky ajet i bekuar parashtron parimin e përgjithshëm të 
vlerësimit sipas bazave hyjnore. Ky parim thotë se besimi dhe puna e 
mirë janë baza e vlerësimit të njeriut dhe nuk është të dukurit e të shtirët, 
sepse ato nuk kanë vlerë në peshoren e All’llahut :'“Ata që besojnë, 
hebrenjtë, të krishterët dhe sabi’inët - kushdo prej tyre që beson 
All’llahun dhe jetën tjetër  dhe bën vepra të mira, do të shpërblehen 
nga Zoti i tyre; ata nuk do të kenë pse të frikësohen apo të 
pikëllohen!” 

Si ky ajet, përsëritet, me pak ndryshim, në suren “Maide”, ajeti 72 
dhe në suren “Haxhxh”, ajeti 17. 

Teksti i ajetit në suren “Maide” tregon që jahudijtë dhe të krishterët 
mburreshin me fenë e tyre duke e konsideruar veten e tyre më të 
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përsosur se të tjerët. Ata pretendonin se Xhenneti është i përshtatshëm 
vetëm për ta e jo për të tjerë. E njëjta mburrje, ndoshta filloi edhe te disa 
myslimanë. Për  këtë zbriti ky ajet i bekuar që të pohojë e të miratojë se 
besimi i shtirur nuk ka vlerë te Peshorja e Zotit, qofshin myslimanë, apo 
jahudijtë, apo të krishterë dhe ndjekës të feve të tjera. Po ashtu, ajeti 
zbriti që të thotë se shpërblimi te Zoti qëndron mbi bazën e besimit të 
vërtetë në Zotin dhe në Ditën e Gjykimit, në shtesë të punës së mirë. 
Kjo bazë është e vetmja që siguron lumturinë e vërtetë dhe largimin e 
çdo frike e zemërimi. 

 
 
Pyetje e rëndësishme 
 
Disa njerëz të humbur, e morën këtë ajet si mjet për përhapjen e 

paqartësisë duke konsideruar se është puna e mirë në çdo fe prej feve 
të All’llahut është e shpërblyer te All’llahu dhe se nuk është e 
domosdoshme që jahudiu apo i krishteri të përqafojë islamin, por 
mjafton të besojë në Zotin, në Ditën e Gjykimit dhe të bëjë punë të 
mira. 

Përgjigja: Ne e dimë që ajetet e Kur’anit komentojnë njëri-tjetrin. 
Kur’ani thotë: “Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t’i 
pranohet dhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur”P209F

210
P  

Po ashtu, në Kur’an ka plot ajete që e ftojnë Ehli Kitabin në 
përqafimin e fesë së re (Islamit). Ajo paqartësi është në kundërshtim 
me këto ajete. Nga këtu duhet të kuptojmë domethënien e vërtetë të 
ajetit të bekuar. 

Për këtë ajet po përmendim dy komentime, që janë më të 
përshtatshmit dhe më të qartit e atyre që përmendin komentuesit. 

1-Sikur jahudijtë, të krishterët e të tjerë ndjekës të feve qiellore, do 
t’i zbatonin ato ç’ka sollën librat e tyre, patjetër do të besonin në 
Profetin Muhammed, sepse shenjat dhe cilësitë e tij përmenden në 
këto libra qiellorë. P210F

211
P  

2- Ky ajet i përgjigjet pyetjes së shtruar nga shumë myslimanë në 
fillim të ardhjes së Islamit. Pyetja ishte rreth përfundimit të 
baballarëve të tyre që nuk e arritën kohën e ardhjes së Islamit. Vallë, a 
do të dënohen se nuk ishin myslimanë e as besimtarë? 

                                                
210  Sure “Ali Imran”, ajeti 85. 
211 Sqarimi i kësaj do të vijë në komentimin e ajetit 147 të sures “Bekare”. 
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Ajeti i përmendur zbriti që të thotë se bashkësia e cila në kohën e 
saj zbatoi ato që sollën profetët e tyre prej mirësive qiellore dhe bëri 
punë të mira, sigurisht që ajo bashkësi është e shpëtuar dhe nuk ka 
frikë për individët e saj, e as zemërim. Jahuditë besimtarë dhe 
vepruesit e punëve të mira, para ardhjes së Mesijhut (h. Isait) janë të 
shpëtuar. Të krishterët besimtarë dhe veprues të punëve të mira, para 
ardhjes së Islamit, janë të shpëtuar. (All’llahu e di më mirë) Ky është 
kuptimi i përfituar nga shkaku i zbritjes së këtij ajeti. 

 
*                *               * 

 
 

 
Kërkime 

 
1- Historia e Selman Farisiut 
 

Për ta plotësuar kërkimin, është mirë që të përmendim këtu 
shkakun e zbritjes së këtij ajeti, siç thuhet në “Xhamiul Bejan” i 
Tabariut. 

Selman Farasiu ishte prej Xhundijesabur dhe ishte prej të 
njohurve të kombit të tij. Djali i mbeti ishte shok i ngushtë i tij. Ata 
shkonin aq mirë me njëri-tjetrin si vëllezër, saqë çdo gjë e bënin 
bashkë. Ata shkonin të dy sëbashku për gjueti. Një ditë, kur po 
gjuanin, ata panë një shtëpi të fshehur. Shkuan te ajo dhe në të panë 
një burrë që kishte në dorë Mus’haf, që po e lexonte dhe po qante. 

Ata e pyetën: “Ç’është ky?” 
Ai iu përgjigj: “Nëse doni ta dini, zbritni këtu, që t’ua mësoj.” Ata 

zbritën dhe shkuan pranë tij. Ai u tha atyre: “Ky libër është nga 
All’llahu dhe urdhëron në të për besim sdhe ndalon nga mëkatet. Në 
të thuhet mos vidh, mos bëj imoralitet, mos ua merr pasuritë njerëzve 
me patëdrejtë…” E kështu vazhdoi t’u tregojë atyre çfarë ka në atë 
libër. Ky është Ungjilli, që All’llahu ia zbriti Isait- i tha burri 

Thëniet e atij burrit ndikuan në zemrat e tyre. Ata e pasuan dhe u 
bënë bësimtarë. 

Ai u tha: “Therjet e popullit tuaj janë haram (të ndaluara) për ju.” 
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Ata qëndruan me të dhe vazhduan të mësonin nga ai. 
Më pas erdhi dita që mbreti kishte festë. Ai përgatiti gostinë dhe 

ftoi në të më të mëdhenjtë e kombit. Djali i mbretit refuzoi të shkonte 
në gosti. Mbreti e ftoi dhe i tha: “Çfarë të ka ndodhur?” 

Djali iu përgjigj: “Unë nuk ha nga mishrat tuaja, sepse ju jeni të 
pafe dhe therjet që keni bërë janë të palejuara.” 

Mbreti i tha: “Kush të urdhëroi për këtë?" 
Djali i tregoi se e kishte urdhërua prifti.  Mbreti e ftoi priftin dhe i 

tha: “Çfarë po thotë djali im?” 
Prifti tha: “Djali yt ka të drejtë.” 
Mbreti ia ktheu: “Po të mos ishte vrasja gjë e madhe për ne, do të 

të vrisja ty, por dil nga tokat tona.” 
Selmani tha: “Ne të qajmë për atë” Prifti u tha: “Nëse jeni të 

vërtetë, unë do të shkoj të lidh besën e gjashtëdhjetë burrave në 
Mosul, në të cilin adhurojmë Zotin, prandaj ejani atje.” Prifti doli, 
kurse Selmani me djalin e mbretit qëndruan. Më pas Selmani i tha 
djalit të mbretit: “Shkojmë”. Djali i tha: “Po” 

Djali i mbretit  filloi të shesë mallrat e tij për ushqime. Kur 
Selmani pa që ai u vonua, shkoi tek ata burrat dhe qëndroi te 
besëdhënësi. Njerëzit e asaj besëlidhjeje ishin nga më të përsosurit e 
priftërinjve. Gjatë kohës së qëndrimit të tij me ta, Selmani e lodhte 
shumë veten duke bërë adhurim. 

Një ditë burri i moshuar i tha tij: “Ti je djalë i ri dhe e detyron 
veten me adhurim më shumë se fuqitë tuaja. Unë frikësohem se do të 
vakesh (plogështohesh) dhe do të bëhesh i paaftë, prandaj, lehtësoje 
veten tënde.” 

Selmani i tha: “Kush është më e mirë, ajo që më urdhëron ti, apo 
ajo që bëj?” 

I moshuari iu përgjigj: “Përkundrazi, ajo që vepron ti.” 
Selmani i tha: “Largohu nga unë.” 
 Pastaj, Selmanin e ftoi besëmarrësin dhe i tha: “Unë jam më i 

dobët në adhurim se sa ato të tjerët dhe dua që kjo besë të kalojë në 
një besë tjetër që është ibadet më i lehtë se sa i tyre. Nëse dëshiron ta 
kryesh atë këtu, qëndro. Nëse don të vish me mua, atëherë nisu.” 

Selmani i tha: “Cila prej dy besëve është më e mira?” 
I tha: “Kjo.” 
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Selmani i tha: “Unë do të jem në këtë besë.” 
 Besëmarrësi e porositi dijetarin e besës që të kujdeset për 

Selmanin, i cili kryente adhurim me ta. 
Pastaj dijetari i moshuar vendosi të shkojë në Bejtul Makdes. Ai i 

tha Selmanit: “Nëse dëshiron të vish me mua, eja, nëse dëshiron të 
rrish të qëndrosh këtu, qëndro.” 

Selmani i tha: “Cila është më e mirë, të vij me ty apo të qëndroj?” 
Ai tha: “Sigurisht, të vish me mua.” Ata të dy dhe u nisën derisa 

arritën  në Bejtul Makdes. 
I moshuari i tha Selmanit: “Shko dhe kërko dije, sepse në këtë 

xhami vijnë dijetarët e banorëve të tokës.” Selmani shkoi dhe dëgjonte 
prej tyre.  

Një ditë ai u kthye i mërzitur. I moshuar i tha: “Çfarë ke o 
Selman?” 

Selmani i tha: “Mendoj se me të iku e gjithë mirësia e atyre që 
ishin para nesh prej profetëve dhe ndjekësve të tyre.” 

I moshuari i tha:  “Mos u mërzit o Selman, sepse kjo ka mbetur 
për të ardhur një profet, i cili është më i përkryeri i profetëve. Kjo 
është koha e tij në të cilën do të vijë. Unë nuk mendoj se do ta arrij 
atë, ndërsa ti je djalë i ri dhe ndoshta e arrin ardhjen e tij. Ai do të dalë 
në tokën arabe. Nëse e arrin, beso në të dhe pasoje atë.” 

 Selmani i tha: “Më lajmëro për shenjat e tij.” 
 I moshuari i tha: “Po, në shpinën e tij është i vulosur me vulën e 

profetësisë. Ai e pranon dhuratën, por nuk e pranon sadekanë.” 
Një ditë kur po dilnin nga Bejtul Makdes, Selmani e humbi të 

moshuarin. Kur po e kërkonte priftin, dy burra arabë, nga fisi Kelb e 
kapën Selmanin dhe e morën rob. Ata e morën me vete në Medine.  

Selmani tha: “Mua më goditi një zemërim i madh e i paparë 
asnjëherë.” 

 Atë e bleu një grua nga Xhehineh. Ai dhe djali i saj e bënin me 
radhë kullotjen e dhenve. Selmani mblidhte derheme dhe po priste 
ardhjen e Muhammedit. Një ditë, kur po kulloste dhentë, shkoi te ai 
shoku i tij që po i shkonte nga pas dhe i tha: “A e more vesh se sot në 
Medine erdhi një burrë dhe thoshte se është profet?!” 

Selmani i tha: “Qëndro me dhentë derisa të kthehem.”  
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Selmani shkoi në Medine. Ai e pa profetin (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i vinte përqark atij. Kur 
e pa profeti  e kuptoi se çfarë donte. Ai solli rrobën dhe nxorri vulën e 
tij. Kur Selmani e pa vulën iu afru dhe i foli. Pastaj u nis dhe bleu 
ushqim dhe ia solli. Profeti i tha: “Ç'është ky?” 

 Selmani iu përgjigj: “Kjo është sadeka.”  
Profeti i tha: “Nuk kam nevojë për të, dërgoje ta hanë 

myslimanët.” 
 Pastaj shkoi dhe bleu ushqim përsëri dhe erdhi te profeti (paqja 

dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  
Profeti i tha: “Ç'është kjo?” Selmani iu përgjigj: “Dhuratë.” 
 Profeti i tha: “Ulu.”  
Selmani u ul dhe që të dy hëngrën nga ai ushqim. Kur Selmani po 

bisedonte me Profetin, kujtoi shokët e tij. Ai i tregoi profetit lajmet e 
tyre duke i thënë: “Ata e agjërojnë, falen, besojnë tek ti dhe 
dëshmojnë se ti do të dërgohesh Profet.”  Kur Selmani mbaroi 
lëvdatat për ata, Profeti i tha: “O Selman ata janë prej banorëve të 
zjarrit.” Kjo nuk i erdhi mirë Selmanit, atëhere All’llahu zbriti ajetin 62 
të sures “Bekare”, për të cilin u fol më sipër. 

 
*                *               * 

 
 
 
 

 
 
 
 
2- Kush janë Sabiinët? 
 

Ragibul Asfahanij thotë: “Sabiinët janë populli që ndiqnin fenë e 
Nuhut.”P211F

212
P Përmendja e tyre përkrah jahudijve dhe të krishterëve 

tregon se ata ndiqnin fe qiellore dhe besonin në All’llahun dhe në Ditë 
e Ahiretit. 

                                                
212 El-Mufradet, lënda “saba”. 
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Disa i konsiderojnë ata idhujtarë. Thuhet se ata janë Mexhusët, 
por nuk janë të tillë, sepse Kur’ani i përmend ata në krah politeistëve 
dhe të mexhusëve dhe nuk thotë se janë mexhusë. All’llahu i 
Madhëruar thotë: “Vërtet, si ata që kanë besuar, ashtu dhe 
hebrenjtë, sabi’inët, të krishterët, mexhusitë e idhujtarët…”P212F

213
P  

Mufesirët dhe “as’habul milel dhe nahl” kanë mendime të 
ndryshme për përcaktimin e identitetit të sabiinëve dhe për emërtimin 
e tyre. 

Shehristanij në librin “El-Milil dhe En-Nihel” thotë: ‘Fjala saibetu 
vjen nga folja “sebe”, që do të thotë, devijoi nga rruga e të dërguarve. 
Ai popull devijoi nga rruga e vërtetë dhe nga feja e të dërguarve, 
prandaj ata janë “Saibetu”, të devijuar.’ 

 Fejumij në librin “Misbahuk Munijr” thotë: “Fjala sebe‘ do të 
thotë dalja nga një fe në fenë tjetër  

Në fjalorin “Dehkhand”, në persisht thuhet: “Sabiune është 
shumësi i fjalës sabiun, e cila është fjalë arabe e përbërë nga gërmat: 
“sad-be-ajn” që do të thotë zhytje në një ujë (ose pagëzim). Në 
sintaksë, bie “ajni” dhe merr formën “sabe”. Për këtë, grupi që 
ndodhet në Khuazistan quhet “El-Mugtesiletu.” 

Instituti i njohjes franceze, në volumin e katërt, faqe 22 përmend 
se kjo fjalë është arabe që ka kuptimin e zhytjes në ujë, ose pagëzim. 

Dijetari gjerman, Xhesijnus, ka mendimin se kjo fjalë ësjtë 
abranije dhe ka mundësi që ta ketë prejardhjen nga fjala “nexhm”, 
“yll.” 

Autori i librit “Keshaf istilahul funun” thotë: “Saibinët janë grupe 
që adhurojnë melekët, lexojnë Zeburin dhe drejtohen kah kibleja.” 

Në librin “Tenbijh uel ishraf”, që e ka marrë nga libri El-Emthal 
uel Hikem, f.1666, thuhet: “Para se zerashteti të propozonte thirrjen 
me-xhusite për Xhostasheh, banorët e së cilës ndjekin Medh’hebin 
“Hunefa”, që ishin sabiunët, ajo është feja që solli “Budhasb” në 
kohën e “Tahmurs”.  

Shkaku i ndryshimit të mendimeve për këtë grup është numri i 
pakët i individëve të tij, këmbëngulja e tyre në fshehjen e mësimeve të 

                                                
213 Sue “Haxh”, ajeti 17. 
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veta, mosthirrja për në fenë e tyre, besimi që kanë se feja e tyre është e 
posa-çme vetëm për ta dhe jo për të gjithë njerëzit, profeti i tyre është 
dërguar vetëm për ta dhe përaskënd tjetër. Për këtë ata janë të rrethuar 
nga paqartësia dhe misteri. Ata po shkojnë drejt zhdukjes. Angazhimi 
në mësimet e tyre është i vështirë, sepse në to ka lloj-lloje larjesh e 
page-zimesh, në dimër e në verë. Ata anojnë kah vetmia, nuk pranojnë 
të martohen me të tjera gra, përveçse me sabiinet. Shumë prej tyre 
përqafuan Islamin si rezultat i bashkimit të tyre me myslimanët. 

 
*                *               * 

 
 
3- Besimet (principet) e Sabiinëve 
 
Sabiinët besojnë se libri i parë qiellor i ka zbritur Ademit, pas tij 

Nuhut, pas tij Samit, pas tij Rumit, pas tij Ibrahimit, pastaj Musait dhe 
së fundi Jahjait të birit të Zekerijas. 

Librat e tyre të shenjtë janë: 
1- “Kijzarb.” Po ashtu, quhet “sedreh”, ose “suhuf” (broshurat) e 

Ademit. Në të gjenden mënyrat e fillimit të krijimit. 
2-Libri “Eder Efshadijeh” ose “sedradehijeh.” Ai flet për Jahjain 

dhe për mësimet e tij. Sabiinët besojnë se ky libër iu shpall Jahjait 
nëpërmjet Xhebrailit. 

3-Libri “Kalstu.” Në të ka mësime për martesën dhe për jetën 
bashkëshortore. Përveç këtyre ka edhe libra të shumtë, të cilat duan 
vend e kohë të gjatë që të përmenden. 

Nga sa u përmend më lart duket se ata janë prej pasuesve të 
Jahjait, të birit të Zekerijas, të cilin të krishterët e quajnë atë Jahjai i 
pagëzuar (Gjon pagëzori) apo “Johanna i pagëzuar.” P213F

214 
Autori i librit “Bulugul ireb” ka mendim tjetër për Sabiinët. 
Ai thotë: “Ata janë prej atyre që besojnë në “enva” P214F

215
P njësoj si 

besimi i parashikuesve sipas yjeve, tëcilët as nuk lëvizin, as nuk 
qëndrojmë, as nuk udhëtojnë vetëm duke u bazuar te një yll prej 

                                                
214 Për sqarime të detajuara shih librin në persisht “Ara ue akaid besherij.” 
215 El enva është shumësi i fjalës neve‘ që është ylli që anon kah perëndimi 
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yjeve. Ata thonë se edhe shiu ynë është ky ylli. P215F

216
P  

Ata kanë qenë kombi i Ibrahimit (paqja qoftq mbi të!), të cilët i 
thirri në besimin në një Zot dhe banonin në Harran, që është vendi i 
Saibetu. Ata ishin në dy grupe: Saibët e drejtë dhe saibët politeistë. 
Idhujtarët prej tyre i madhërojnë shtatë planetet dhe dymbëdhjetë yjet. 
I pikturojnë në vendadhurimet e tyre, vendosin për ta idhuj të veçantë 
dhe presin kurbane për ato. 

Disa prej tyre e agjërojnë muajin e Ramazanit dhe drejtohen kah 
Qabeja në namazet e tyre. E madhështojnë Mekën, kryejnë Haxhin në 
të, e ndalojnë  coftinën, gjakun dhe mishin e derrit. Ndalojnë në 
martesë ato që ndalojnë myslimanët. Në këtë medh’heb kanë qenë 
edhe drejtues të qeverisë së Bagdatit. Prej tyre është edhe Hilal ibn 
Muhsin es-Sabij, autori i “divanit inshaij” dhe autori i “Risail 
Meshhuren.” Ai jetonte me myslimanët, bënte ibadet, jepte zekat dhe 
ndalonte të ndaluarat. Njerëzit e pëlqenin suksesin e tij me 
myslimanët, edhe pse nuk ndiqte fenë e tyre. Zanafilla e fesë së tyre, 
siç pretendojnë, është se ata marrin të mirat e feve të botës dhe i lënë 
të këqijat e tyre, qofshin punë apo thënie. 

Për këtë u quajtën Saibetu, pra, të dalë, sepse kanë dalë nga 
kushtëzimi i tyre me çdo fe, me përjashtim nëse shohim në atë fe 
diçka të drejtë e të vërtetë.” P216F

217 
Prej atyre që u përmendën sqarohet se “Sabiinët” në zanafillë 

ishin ndjekës të njërit prej profetëve, edhe pse hulumtuesit kanë 
mendime të ndryshme në caktimin e profetit të tyre. Po ashtu, 
sqarohet se numri i tyre është i pakët dhe ata janë në zhdukje. 

 
*                *               * 

 

                                                
216 Bulgul Ireb, vëll. 26, f.228 dhe 228. 
217 Bulugul Ireb, vëll 2, f. 222-225. 



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

 7 

 
 

 
Ajetet 63-64 
 

                        

                       

                       

 
“Kujtoni  kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju 

malin Tur, duke thënë: “Merreni seriozisht atë që ju dhamë 
dhe mbani në mendje rregullat e saj, në mënyrë që të 
ruheni nga gjynahet!” 

“Por më pas, ju i kthyet shpinën (besëlidhjes) dhe, sikur 
të mos ishte mirësia e All’llahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, 
do të ishit të humbur.” 

 
 

Komentimi 
 

Angazhimi për besën 
 
Këto dy ajete parashtrojnë çështjen e besëlidhjes së bijëve të 

Izraelit që të zbatojnë Teuratin. Më pas flasin për thyerjen (shkeljen) e 
besës: “Kujtoni kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju malin 
Tur…” 

 Tur është mal dhe do vijë përmendja e tij. Ne u thamë juve: 
“Merreni seriozisht atë që ju dhamë…” Vendoseni Teuratin 
gjithmonë para syve tuaj: “dhe mbani në mendje rregullat e saj, në 
mënyrë që të ruheni nga gjynahet!” 
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 Mirëpo, ju e thyet besëlidhjen dhe e latë Teuratin pas shpinave 
tuaja: “Por më pas, ju i kthyet shpinën (besëlidhjes) dhe, sikur të 
mos ishte mirësia e All’llahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, do të 
ishit të humbur.” 

 
 

Kërkime 
 

1-Besa  
 
Kuptimi i besëlidhjes që përmedet në këtë ajet të bekuar është po 

ai që përmendet në ajetin e 40-të të kësaj sureje dhe në dy ajetet, 83 
dhe 84. Nenet e kësaj besëlidhjeje ishin: Njëtimi i All’llahut, 
respektimi i prindërve, i të afërmve, i jetimëve dhe nevojtarëve, fjala e 
mirë, falja e namazit, dhënia e zekatit dhe largimi nga gjakderdhja. 
Këto tema pëmenden edhe në Teurat. 

Në ajetin e 12 të sures “Maide” sqarohet gjithashtu se All’llahu e 
mori besën prej bijëve të Izraelit që t’i besojnë të gjithë profetët, t’i 
përkrahin ata dhe të shpenzojnë në rrugën e All’llahut. Në këtë ajet 
gjendet garanti për njerëzit për të hyrë në Xhennet, nëse veprojnë 
sipas kësaj besëlidhjeje. 

 
*                *               * 

 
 
2- Ngritja e malit Tur 
 
Përsa i përket ngritjes së malit Tur që përmendet në thëniet e 

All’llahut të Madhëruar: “…dhe ngritëm mbi ju malin Tur…”, 
Tabarsij përcjell thënien e Ebi Zejdit që thotë:  

“Kjo ndodhi kur Musai u kthye nga mali Tur dhe solli fletushkat.” 
Ai i tha popullit të tij: “Ju solla juve fletushka (korniza) në të cilët 
gjendet Teurati, hallalli (e lejuara) dhe harami (e ndaluara), prandaj 
zbatojeni atë. Ata thanë: “Kush do ta pranojë thënien tënde?” 
Atëherë, All’llahu i Lartmadhëruar dërgoi melekët dhe ngritën malin 
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mbi kokat e atij populli. Musai u tha: “Pranojeni atë që solla për ju, 
përndryshe melekët do ta hedhin malin mbi kokat tuaja. Ata e 
pranuan Teuratin dhe i bënë sexhde Zotit të Madhëruar dhe shihnin 
në bisht të syrit malin.” Përmbajtja e këtij ajeti, me pak ndryshime, 
përmendet në ajetin 93 të sures “Bekare”, në ajetin 154 të sures 
“Nisa” dhe në ajetin 117 të sures “A’raf”. Tabarsij, dhe një grup 
komentuesish, thonë se mali Tur u ngrit mbi kokat e bijëve të Izraelit 
me urdhër të All’llahut, për t’u bërë hije atyre. P217F

218
P  

Disa të tjerë thonë se një tërmet i fuqishëm goditi malin dhe bijtë 
e Izraelit shikonin hijen e majës së malit prisnin që të binte mbi ta, por 
tëmeti pushoi me mirësinë e All’llahut dhe mali qëndroi në vend. P218F

219
P  

Ka mundësi që nga mali të jetë shkëputur një shkëmb i madh me 
urdhërin e All’llahut, si pasojë e tërmetit të fortë, apo të vetëtimës dhe 
ky shkëmb kaloi mbi kokat e tyre për pak çaste. Ata e panë dhe 
menduan se do të bjerë mbi ta. 

 
*                *               * 

 
 
3- Detyrimi dhe llahtaria 
 
Çështja e ngritjes së malit Tur mbi bijtë e Izraelit për t’i kërcënuar 

ata për dhënien e besës, shkakton pyetje përreth mundësisë së 
zbatimit të detyrës nëpërmjet rrugës së frikës e të llahtarisë. 

Ka disa që thonë se ngritja e malit mbi ta nuk përmban frikësim, 
as llahtarisje e as detyrim, sepse dhënia e besës me dhunë është e 
pavlerë. Më e rregullt është të themi: “Nuk ka problem në detyrimin e 
personave të pabindur e kokëfortë për t’u nënshtruar ndaj të vërtetës 
dhe të drejtës me forcë. Ky detyrim i përkohshëm ka si qëllim 
thyerjen e hundës (mendjemadhësisë së tyre), të kokëfortësisë së tyre 
dhe të dinakërisë së tyre dhe më pas, nxitja e tyre në të menduarit e 
drejtë, me qëllim që t’i kryejnë detyrat me zgjedhje e dëshirë. Sido që 
të jetë, kjo besëdhënie ka lidhje me çështjet praktike dhe jo me anën 
ideologjike, sepse idetë nuk mund të ndryshohen me forcë. 

                                                
218 Mexhmaul Bejan dhe tefsijrë të tjerë, fundi i komentimit të ajetit 117 të sures “A’raf”. 
219 El-Menar; komentimi i ajetit të përmendur. 
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*                *               * 

 
4-Mali Tur 
 

Komentuesit kanë mendime të ndryshme në kuptimin e malit 
“Tur.” Prej tyre ka që thonë: ‘Ai është i njëjti mal tek i cili iu shpall Teurati 
Musait.’ Disa të tjerë thonë: ‘Ai është emër gjinie me kuptim të përgjithshëm 
për malin dhe jo për një mal të caktuar.’ 

Fjala “xhebel”, mal, përmendet në ajetin 171 të sures “A’raf”, në 
vend të fjalës “Tur”, ku thuhet: “Ne ngritëm sipër tyre malin.” 

 
*                *               * 

 
5-Merrini mësimet qiellore me forcë 
 
All’llahu i Madhëruar u flet bijëve të Izraelit dhe u thotë: 

“Merreni seriozisht atë që ju dhamë…” Përreth këtij ajeti e pyetën 
imam Sadikun (paqja qoftë mbi të!) për kuptimin e fjalës “forcë”. 
“Vallë, me forcën e trupit apo me fuqinë e zemrës?” Ai u përgjigj: 
“Me të dyja.” P219F

220 
Ky urdhër i All’llahut u drejtohet të gjithë pasuesve të feve të Tij, 

në çdo kohë dhe në çdo vend. Ky urdhër u kërkon atyre që të pajisen 
me fuqi materiale e shpirtërore, që të mbrojnë vijën e Teuhidit 
(Njehsimit të All’llahut) dhe zbatimin e rregullave të Tij në Tokë. 

 
*                *               * 

                                                
220 E transmeton “Ajashi”, marrë nga “Mexhmaul Bejan”. 
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Ajetet 65 dhe 66 
 

                            

                           

   
“Sigurisht që ju keni dëgjuar për ata prej jush që 

shkelën rregullin e ditës së shtunë dhe të cilëve Ne u 
thamë: “Bëhuni majmunë të përçmuar e të urryer!”. 

“Këtë dënim e bëmë paralajmërim për bashkëkohësit 
dhe për brezat e tyre pasardhës, si dhe këshillë për ata që i 
frikësohen All’llahut.” 

 
 

Komentimi 
 

Mëkatarët e ditës së shtunë 
 
Këto dy ajete të bekuara, ashtu si edhe ajetet e mëparshme, flasin 

për mëkatin dhe pabindshmërinë që vëlonin në shpirtin e bijëve të 
Izraelit dhe dhënia e tyre pas çështjeve materiale. “Sigurisht që ju 
keni dëgjuar për ata prej jush që shkelën rregullin e ditës së 
shtunë dhe të cilëve Ne u thamë: “Bëhuni majmunë të përçmuar 
e të urryer!”. 

“Këtë dënim e bëmë paralajmërim për bashkëkohësit dhe 
për brezat e tyre pasardhës, si dhe këshillë për ata që i 
frikësohen All’llahut.” 

Përmbledhja e ndodhisë që tregon ajeti është: All’llahu i urdhëroi 
jahudijtë që të ndërprisnin punët e tyre në ditën e shtunë. Ky urdhër, 
po ashtu, përfshin edhe ata që jetonin pranë detit dhe merreshin me 
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gjuetinë e peshkut. 
Ishte dëshira e All’llahut që t’i sprovonte ata. Ditën e shtunë 

peshqit ishin më të shumtë pranë bregut se sa ditët e tjera. Ata u sollën 
në mënyrë mashtruese për të gjuajtur peshq në ditën e shtunë. Për 
këtë mëkat, All’llahu i dënoi dhe i shndërroi në formën e kafshës.” 

Vallë, ky shndërrim ishte fizik, shpirtëror apo moral? Ku banonte 
ai popull? Çfarë mashtrimi përdorën për të gjuajtur peshq? Këtyre tri 
pyetjeve do t’u përgjigjemi në vëllimin e pestë të këtij komentimi, kur 
të sqarojmë ajetet 163-166 të sures “A’raf”, si dhe do të sqarojmë edhe 
çështje të tjera që kanë lidhje me këtë temë. 

Thënia e All’llahut të Madhëruar: Ne u thamë: “Bëhuni 
majmunë të përçmuar e të urryer!”, tregon për menjëhershmërinë e 
shndërrimit, i cili u plotësua me urdhërin e All’llahut të Vetëm. 

Është mirë që këtu të përcjellim hadithin e transmetuar nga 
imamët, Bakir dhe Sadik (paqja e All’llahut qoftë mbi ta!) që flet për 
tefsijrin e thënies së All’llahut të Madhëruar: “Këtë dënim e bëmë 
paralajmërim për bashkëkohësit dhe për brezat e tyre pasardhës, 
si dhe këshillë për ata që i frikësohen All’llahut.” Imamët kanë 
thënë: “Për ata që ndodhën mes tyre, ka kuptimin të shohin ata nga 
vendet (në kohën e atij populli) dhe për ata që do të vijnë pas tyre, 
ka kuptimin për ne myslimanët.”  Në këtë ndodhi ka këshilla edhe 
për ne. P220F

221
P  

 
*                *               * 

 

                                                
221 Mexhmaul Bejan, komentimi i ajetit të përmendur. 
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Ajetet 67-74 
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“Kujto kur Musai i tha kombit të vet: “All’llahu ju 

urdhëron të therni një lopë!” Ata thanë: “A do të tallesh me 
ne?” - “Zoti më ruajt!” - tha Musai - “të bëhem unë nga të 
paditurit!”. 

“Ata thanë: “Lutju Zotit tënd, që të na shpjegojë si 
duhet të jetë ajo!” Musai tha: “Ajo të jetë një lopë as plakë, 
as e re, por e mesme; pra, bëni atë që ju është urdhëruar!” 

“Ata thanë: “Lutju Zotit tënd që të na shpjegojë çfarë 
ngjyre të ketë ajo!” Musai tha: “Ai thotë se ajo duhet të jetë 
lopë me ngjyrë të verdhë të ndezur, të cilën e pëlqejnë 
shikuesit”. 

“Ata thanë: “Lutju Zotit tënd, që të na shpjegojë çfarë 
lloji të jetë, sepse lopët të gjitha na duken njësoj e ne, në 
dashtë Zoti, do të udhëzohemi në rrugën e drejtë”. 

“Musai tha: “Ai thotë se lopa s’duhet të jetë e lodhur 
nga lërimi apo nga ujitja e tokës, por të jetë e shëndoshë 
dhe pa asnjë të metë”. Ata thanë: “Tani na the të vërtetën”. 
Kështu, ata e therën lopën, por desh e lanë pa flijuar.” 

“Dhe, pasi vratë një njeri e u grindët me njëri-tjetrin në 
lidhje me të, All’llahu e nxori në shesh atë që fshihnit ju.” 

“Ne ju thamë: “Prekeni të vrarin me një copë të lopës së 
flijuar!” Dhe kështu, All’llahu do t’i ngjallë të vdekurit dhe 
do t’ju tregojë mrekullitë e veta, që ju të kuptoni.” 

“Por, pas kësaj, zemrat tuaja u forcuan e u bënë si guri, 
madje edhe më të forta, sepse në të vërtetë, ka gurë nga të 
cilët burojnë lumenj, ka të atillë që çahen e nga të cilët 
rrjedh uji, madje ka edhe syresh që rrëzohen nga frika e 
All’llahut. All’llahu nuk është i pavëmendshëm ndaj 
veprimeve tuaja.” 
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Komentimi 
 

Historia e lopës së bijëve të Izraelit 
 
Këto ajete flasin me detaje për një tjetër ndodhi nga historia e 

bijëve të Izraelit. Këtë detajim nuk e kemi parë në ajetet e mëparshme. 
Ndoshta është kështu, sepse kjo ndodhi përmendet vetëm në këtë 
vend të Kur’anit Fisnik. Përderisa është e mbushur me mësime, është i 
domosdoshëm ky detajim. Prej këtyre mësimeve janë: kokëfortësia 
dhe pabindshmëria e bijëve të Izraelit, niveli i besimit të tyre ndaj 
fjalëve të Musait (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe më i 
rëndësishmi i atyre mësimeve, është argumentimi i mundësisë së 
Ringjalljes. 

Ndodhia, siç përmend edhe Kur’ani dhe librat e tefsijrit, është si 
vijon: “Një burrë prej bijëve të Izraelit u vra në mënyrë të 
pakuptueshme e të turbullt dhe nuk dihej vrasësi. Mes fiseve të bijëve 
të Izraelit ndodhi konflikt për shkak të kësaj ndodhie. Çdo fis 
akuzonte fisin tjetër për vrasjen. Ata shkuan te Musai që të gjykonte 
mes tyre. Mënyrat e njohura nuk ishin të mundshme në këtë gjykim 
dhe nuk mund të neglizhohej në këtë çështje për shkak të përçarjes që 
ndodhi në mesin e bijëve të Izraelit. Musai, me lejen e All’llahut të 
Madhëruar, u strehua në mënyrën mrekulluese për zgjidhjen, siç do ta 
sqarojmë në ajetet e bekuara. P221F

222
P  

                                                
222 Në kapitullin e njëzet e një prej “Sefer Tethrijeh”, në Teurat tregohet kalimthi për 

këtë histori. Ajo çfarë thuhet në Teuratin e sotëm nuk tregon ndodhinë, por për dhënien e 
një rregulli të caktuar. Ky tekst i Seferit përmendet nga fjalia 1 deri te 9-ta: “Nëse gjendet i 
vrarë në tokën që Zoti, All’llahu yt ta dha që ta zotërosh dhe nuk dihet se kush e ka vrarë, 
të dalin të mëdhenjtë e tu dhe gjykatësit e tu që të kërkojnë në qytetet përreth të vrarit. Të 
mëdhenjtë e qytetit pranë të vrarit të marrin një viç lope, i cili as nuk ka punuar arë dhe as 
nuk ka tërhequr parmendë. Ata ta marrin viçn dhe të shkojnë në luginën që ka ujë dhe që 
as nuk është punuar e as nuk është mbjellë. Atje t’ia presin kokën viçit. Pastaj të vijnë 
priftërinjtë e fisit Lava, të cilët i ka zgjedhur All’llahu,  Zoti yt që t’i shërbejnë atij. Ata të 
bëjnë bekimin në emër të Zotit dhe sipas thënies së tyre të kryhen goditjet. Të gjithë të 
mëdhenjtë e qytetit pranë të vrarit të lajnë duart e tyre me viçin (gjakun e tij) e therur në 
luginë dhe të thonë: Duart tona nuk kanë bërë gjakderdhje dhe as sytë tanë nuk e kanë 
parë, prandaj fale popullin tënd, Izraelin, për të cilin bëre flijim. O Zot mos lër gjak të 
pafajshëm në mesin e popullit tënd, Izraelit. Atëherë ai do t’ia falë gjakun atyre. Nëse bën 
punë të mira në sy të zotit, gjaku i të pafajshmit do të hiqet nga mesi i popullit tënd.”   
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All’llahu i Lartmadhëruar thotë: “Kujto kur Musai i tha kombit 
të vet: “All’llahu ju urdhëron të therni një lopë!” Ata thanë: “A 
do të tallesh me ne?” 

“Zoti më ruajt!” - tha Musai - “të bëhem unë nga të 
paditurit!” që do të thotë: tallja është prej punëve të të 
paditurve,ndërsa të dërguarit e All’llahut nuk janë të tillë. 

Pasi ata u bindën se çështja është serioze: “Ata thanë: “Lutju 
Zotit tënd, që të na shpjegojë si duhet të jetë ajo!” 

Fraza “rabbeke,”, Zotin Tënd, përsëritet disa herë nga bijtë e 
Izraelit kur flasin me Musain. Kjo përsëritje përmban një lloj prej 
talljes e ofendimit, sikur Zoti i Musait nuk është Zoti i tyre!!! (pra, kjo 
mënyrë të shprehuri është deklarim I hapur I mosbesimit (kufrit) të 
hebrejve edhe ndaj profetit të vet, hazreti Musait (paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!). 

Lidhur me këtë ngjarje, ajeti kur’anor vijon: Musai tha: “Ajo të 
jetë një lopë as plakë, as e re, por e mesme; pra, bëni atë që ju 
është urdhëruar!” 

Mirëpo bijtë e Izraelit nuk hoqën dorë nga kokëfortësia e tyre: 
“Ata thanë: “Lutju Zotit tënd që të na shpjegojë çfarë ngjyre të 
ketë ajo!” 

Musai iu përgjigj: Musai tha: “Ai thotë se ajo duhet të jetë lopë 
me ngjyrë të verdhë të ndezur, të cilën e pëlqejnë shikuesit”.  

Bijtë e Izraelit nuk u mjaftuan me kaq, por ata këmbëngulnin në 
kokëfortësinë e tyre dhe e ngushtuan për veten e tyre rrethin e 
zgjedhjes së lopës. Ata përsëritën: “Ata thanë: “Lutju Zotit tënd, që 
të na shpjegojë çfarë lloji të jetë.” Duke kërkuar më tepër sqarim, 
ata u hoqën si të zgjuar: “sepse lopët të gjitha na duken njësoj e 
ne, në dashtë Zoti, do të udhëzohemi në rrugën e drejtë”. 

Ajeti ku’anor na sqaron: “Musai tha: “Ai (All’llahu I 
Madhëruar) thotë se lopa s’duhet të jetë e lodhur nga lërimi apo 
nga ujitja e tokës.”, pra, ajo nuk është prej llojit të nënshtruar për 
punim e ujitje, “por të jetë e shëndoshë” e pastër nga të metat dhe 
“nuk ka ngjyrë tjetër në të.” Atëherë, “Ata thanë: “Tani na the të 
vërtetën”. 

 “Kështu, ata e therën lopën, por desh e lanë pa flijuar.” 
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Kur’ani, pasi përmend detajin e historisë, rikthehet dhe e 
përkufizon ndodhinë me dy ajete: “Dhe, pasi vratë një njeri e u 
grindët me njëri-tjetrin në lidhje me të”, (pra kishit mendime të 
ndryshme për vrasjen), “All’llahu e nxori në shesh atë që fshihnit 
ju.” 

“Ne ju thamë: “Prekeni të vrarin me një copë të lopës së 
flijuar!”, pra, prekeni të vdekurin me disa pjesë të lopës që të ringjallet 
dhe t’ju lajmërojë juve për vrasësin. Më tej Kur’ani na sqaron: 
“…kështu, All’llahu do t’i ngjallë të vdekurit dhe do t’ju tregojë 
mrekullitë e veta, që ju të kuptoni.” 

Pas këtyre ajeteve sqaruese, zemrat e bijëve të Izraelit nuk u 
zbutën, por mbetën në gjendjen e tyre të ashpër e të ngurtë. 

“Por, pas kësaj, zemrat tuaja u forcuan e u bënë si guri, 
madje edhe më të forta.”  Ato janë zemra më të forta se guri, sepse 
nga disa gurë shpërthejnë burime uji, ose lumenj, ose bien e rrëzohen 
nga frika ndaj All’llahut. “Në të vërtetë, ka gurë nga të cilët 
burojnë lumenj, ka të atillë që çahen e nga të cilët rrjedh uji, 
madje ka edhe syresh që rrëzohen nga frika e All’llahut.” Mirëpo, 
zemrat e bijëve të Izraelit ishin më të forta se guri, sepse prej tyre nuk 
dilte dhembshuria e as dija e as një pikë dashurie dhe nuk 
frikësoheshin nga All’llahu. 

All’llahu është më i Dituri se çfarë mbajnë zemrat dhe çfarë bëjnë 
duart: “All’llahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve 
tuaja.” 

 
*                *               * 
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Kërkime 

 

1 - Pyetje të shumta e të kota (të pavlera) 
 
Padyshim që “pyetja” është çelësi i zgjidhjes së problemave dhe 

mjeti i heqjes së paditurisë e të paqartësisë. Mirëpo ajo, si çështjet e 
tjera, nëse e tejkalon kufirin dhe bëhet në vendin që nuk i takon, kjo 
tregon për devijim dhe çon në dëme. Një prej tyre është ajo shohim në 
këtë histori: 

Bijtë e izraelit u urdhëruan që të therin lopën dhe të kishin 
mundësi të thernin cilën lopë të dëshironin, sepse urdhëri i All’llahut 
nuk e caktoi llojin e lopës e as formën e saj. Sikur All’llahu të kishte 
për qëllim një lopë të caktuar, do t’i përcaktonte cilësitë e saj qysh në 
fillim kur urdhëroi për atë veprim. Por, All’llahu i urdhëroi ata që të 
therin një “lopë” e cila është përmendur në trajtën e pashquar, pra një 
lopë çfarëdo, të papërcaktuar.  

Ata kokëfortë kundërshtuan ta bënin, sepse donin të shtronin disa 
pyetje me shpresë që të humbiste e vërteta dhe të fshihej vrasësi. Ata 
këmbëngulën deri në fund në dyshimin e therjes. Për këtë tregon edhe 
fraza: “Kështu, ata e therën lopën, por desh e lanë pa flijuar.” 

Në ajete gjendet tregues dhe argument se një pakicë e bijëve të 
Izraelit e njihnin vrasësin dhe ndoshta, vrasja u krye si pasojë e kurthit 
të asaj pakice. Mirëpo ata e fshihnin këtë gjë dhe për këtë All’llahu i 
Lartmadhëruar thotë: “All’llahu e nxori në shesh atë që fshihnit 
ju.” 

Në shtesën e asaj që u tha del konkluzioni, se kokëfortët e të 
pabindurit e përdorin debatin gjithmonë për çdo gjë. 

Në ajete ka argumente që sqarojnë se ai popull nuk kishte njohje 
të plotë për All’llahun e Lartmadhëruar e as për Profetin e dërguar tek 
ata. Për këtë, pas pyetje të tyre, në Kur’an thuhet: “Ata thanë: “Tani 
na the të vërtetën” Nga kjo kuptohet se ajo që Musai kishte sjellë 
deri në këtë kohë, sipas tyre nuk ka qenë e vërtetë!!! 

Duhet vërejtur se All’llahu ua ngushtoi atyre rrethin e zgjedhjes 
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dhe ua shtoi detyrat sa herë që ata shtonin pyetjet, sepse ata e 
meritonin këtë dënim të tillë. Në hadithe gjejmë nxitjen për heshtje në 
ato çëshjte ku edhe mësimet qiellore heshtin për të, sepse në të ka 
urtësi. Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
familjen e tij!) ka thënë: “Ata u urdhëruan që të therin çdo lloj lope, 
por, kur ata bënë ashpërsi me veten e tyre, All’llahu bëri ashpërsi 
ndaj tyre.” P222F

223 
 

*                *               * 
 
 

2 - Tregues i këtyre cilësive 
 
Detyrimi (detyra) e bijëve të Izraelit, siç e thamë ishte absolute dhe 

jo e kufizuar me cilësi të caktuara, por kokëfortësia e tyre ua ngushtoi 
atyre rrethin dhe ua ndryshoi atyre rregullin e detyrës. P223F

224
P  

Në krah të kësaj të vërtete, gjendet një e vërtetë tjetër sociale, e 
cila mund të nxirret prej cilësive që u përmendën për lopën. 

Me sa duket, Kur’ani don të sqarojë se lopa, e cila u caktua që të 
ngjallë të vdekurin, nuk duhet të jetë e nënshtruar. Po ashtu, ajo ka një 
ngjyrë të vetme e të pastër e të papërzier me ngjyra të tjera. 

Nisur nga ky këndvështrim mund të konkludohet se kjo do thotë 
se udhëheqësi, i cili ka për qëllim rigjallërimin e shoqërisë, së pari 
duhet të jetë i lirë nga ndikimet e presioneve shoqërore të caktuara, të 
cilat i zbatojnë të pasurit, të fortët dhe pushtetarët partiakë. Ai duhet 
t’i nënshtrohet vetëm All’llahut të Vetëm dhe të mos frikësohet nga 
askush e nga asgjë. Po ashtu, udhëheqësi duhet të jetë larg çdo ngjyre 
tjetër, përveçse ngjyrës së monoteizmit. Të tillë persona mund t’i 
zgjidhin çështjet e njerëzve me balancë dhe me drejtësi dhe të 
dërgojnë në zemrat dhe mendjet e bashkësisë  së tyre rigjallërimi. 

Ndërsa, i kapuri pas kapistrës së dynjasë dhe i nënshtruari i saj dhe 

                                                
223 Mexhmaul Bejan, komentimi i ajetit të përmendur. 
224 Kjo histori tregon në shfuqizimin e rregullit para veprimit, sipas kërkesës së interesit. 

Po ashtu, tregon për praninë e shfuqizimit në fenë e Musait dhe se detyra, ndoshta ka 
natyrë dënimi. Këto kërkime do t’i paraqesim në vendet e tyre. 
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me ngjyrat e ndryshme të egos, ai nuk ka mundësi të ringjallë një 
zemër të vdekur dhe as nuk është i aftë që të çohet në rolin e 
gjallërimit. 

 
*                *               * 

 
 

3 - Cili ishte shkaku i vrasjes? 
 

Librat e historisë e të tefsijrit përmendin se shkaku i vrasjes në 
këtë ndodhi ose ka qenë ose pasuria ose martesa. 

Ka prej komentuesve që thonë se një i pasur nga bijtë e Izraelit 
nuk kishte trashëgues, por djalin e hallës së vet. I pasuri jetoi gjatë, 
kurse trashëgimtari nuk po e duronte pritjen. Prandaj, ai e vrau atë 
fshehurazi që të merrte pasurinë e tij. Pasi e vrau e hodhi trupin e tij 
në rrugë dhe filloi të bërtasë e të vajtojë. Pastaj shkoi te Musai.  

Disa komentues të tjerë thonë: Vrasësi donte të martohej me 
vajzën e të vrarit. Ai refuzoi dhe e martoi vajzën me një të njohur nga 
bijtë e Izraelit. Ai e gjurmoi babain e vajzës dhe e vrau atë. Më pas 
vrasësi shkoi të ankohej te Musai për çështjen. 

Kjo histori tregon një të vërtetë: Të gjitha shthurjet dhe krimet, në 
të shumtën e rasteve kanë si burim dy gjëra: lakminë për pasuri dhe 
lakminë për marrëdhënie seksuale, si dhe fakti se vrasësi, sado që të 
fshihet, herët apo vonë, ai do të zbulohet një ditë, dhe se askush nuk 
do t’i shpëtojë llogaridhënies edhe në këtë jetë. 

 
*                *               * 

 
 

4 - Mësimet në këtë histori 
 

Kjo histori tregon për fuqinë absolute të All’llahut të Madhëruar për 
çëshjten e Ringjalljes, siç thuhet në ajetin 73: “…kështu, All’llahu do t’i 
ngjallë të vdekurit…” që tregon për ringjalljen dhe frazën “…dhe do 
t’ju tregojë mrekullitë e veta, që ju të kuptoni.” tregon për fuqinë dhe 
madhështinë e All’llahut. Në shtesë të asaj që u tha, kjo histori flet për 
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një ligj të ligjeve të All’llahut të Madhëruar që është: Bashkëisa e mertion 
zemërimin e All’llahut kur këmbëngul në kokëfortësinë, pabindshmërinë 
dhë në përçmimin e saj për çdo gjë. 

Fjalët e thëna nga gjuhët e bijëve të Izraelit në këtë histori sqarojnë se 
ai popull arriti në skajet më të larta të talljes e të ofendimit të Profetit. Jo 
vetëm kaq, por ata arritën të marrin guxim e të mos respektojnë as Zotin 
e Botëve! 

Në fillim ata i thanë të dërguarit të tyre: “A do të tallesh me ne?” 
Me këtë thënie ata e akuzuan profetin e tyre për veprimin e mëkatit, e 
gjynahut dhe të talljes me të tjerët. 

Në shumë vende i folën atij me frazën: “Lutju Zotit tënd”, sikur 
Zoti i Musait nuk është Zoti i tyre, megjithëse Musai u tha atyre: 
“All’llahu ju urdhëron të therni një lopë!” 

Po ashtu i thanë: “Lutju Zotit tënd, që të na shpjegojë çfarë lloji 
të jetë, sepse lopët të gjitha na duken njësoj e ne, në dashtë Zoti, 
do të udhëzohemi në rrugën e drejtë”. Me këtë kanë si qëllim se fjalët 
e Musait i çuan ata në çoroditje e për përcaktimin e lopës. Në fund i 
thamë atij: “Tani na the të vërtetën”  

Këto shprehje tregojnë për paditurinë (injorancën) e atij populli, 
pabindshmërinë dhe mendjemadhësinë e tyre.  

Nga ana tjetër, kjo histori ma mëson se ne nuk duhet të jemi të 
ashpër e të vrazhdë në çështje e në vendime, me qëllim që All’llahu të 
mos jetë i ashpër me ne. Ndoshta, zgjedhja e lopës për therje ka si qëllim 
larjen(pastrimin) e trurit të atij populli nga mendimi i adhurimit të viçit. 

 
*                *               * 

 
 
5 - Respektimi i babait 
 
Komentuesit thonë se lopa, cilësitë e së cilës i përmendin këto 

ajete, ishte e vetme dhe e pashoqe. Për këtë ai popull u detyrua ta 
blinte me çmim të shtrenjtë. Ata thanë: “Ajo lopë ishte pronë e një djaloshi 
të mirë dhe i respektonte shumë prindërit e vet. Mirëpo, këtij djaloshi i erdhi një 
marëveshje fitimprurëse për të cilën duhet të paguante paratë në dorë. Paratë ishin 
të mbyllura në një kuti dhe çelësi ndodhej poshtë jastëkut të babait të vet. Kur u 
kthye në shtëpi që të marrë çelësin, pa që babai ishte në gjumë. Ai nuk pranoi që 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 2 

ta shqetësonte dhe ta zgjonte atë. Ai e pa më të arsyeshme dhe më të mirë që ta 
linte marrëveshjen se sa të zgjonte babain nga gjumi.” 

Disa komentues të tjerë kanë thënë: “Një shitësi ishte në prag të shitjes 
së mallit kundrejt shumës 70.000 në dorë. Por, ai nuk pranoi ta zgjonte babain 
dhe propozoi blerjen e mallit kundrejt shumës 80.000 me kusht që t'i paguante 
pasi të zgjohej babai i vet nga gjumi. Mirëpo, marrëveshje nuk u realizua. Për 
këtë, ishte dëshira e All’llahut që atë humbje t'ia kompensonte më një marrëveshje 
fitimprurëse.” 

Po ashtu, kanë thënë: “Pasi u zgjua babai i vet nga gjumi dhe e informoi 
për çfarë kishte bërë, babai ia dhuroi lopën e përmendur, e cila i solli shumë fitime 
atij.”P224F

225
P  

Për këtë histori tregon edhe Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi 
i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kur thotë: “Shikoni 
te respektimi çfarë u sjell zbatuesve të tij.” P225F

226
P   

 
*                *               * 

 

                                                
225 Tefsijri i ibn Kethijrit, vëll.1. 
226 Tefsijri: “Nuru Thakalejni”; vëll.1, f.88. 
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Ajetet 75-77 
 

                            

                          

                        

                             

               

 

“Vërtet shpresoni ju se ata (hebrenjtë) do t’ju besonin ju, 
ndërkohë që disa prej tyre i dëgjonin fjalët e All’llahut dhe, 
pasi i kuptonin, me i shtrembëronin vetëdije ato?!” 

“Kur takohen me besimtarët, ata thonë: “Ne besojmë”, 
e kur ngelin vetëm me njëri-tjetrin, ata thonë: “A u tregoni 
atyre, atë që ua ka shpallur All’llahu, për ta përdorur si 
argument kundër jush te Zoti juaj? A nuk po mendoni?” 

“A nuk e dinë ata se All’llahu di çfarë fshehin dhe çfarë 
shpallin?!” 

 
 

Shkaku i zbritjes 
 

Trasmetohet nga imam Ebu Xhafer Muhamed ibn Ali El-Bakir 
(paqja qoftë mbi të!), i cili ka thënë: “Një popull nga jahudijtë nuk ishin 
kokëfortë e mendjemëdhenj. Kur takoheshin me myslimanët u 
flitnin atyre për cilësitë e Muhammedit që ndodheshin në Teurat. Të 
mëdhenjtë e tyre i ndaluan ata nga ky veprim dhe thanë: “Mos i 
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lajmëroni ata për cilësitë e Muhammedit që ndodhen në Teurat, 
sepse do t’i kenë argument ndaj jush te Zoti juaj.” Pastaj zbriti ky 
ajet. P226F

227
P   

 
*                *               * 

 
 

Komentimi 
 

Shpresa nuk gjendej te ata 
 
Përmbajtja e ajeteve të mëparshme ishte drejtuar kah prezantimi i 

historisë së bijëve të Izraelit. Këto dy ajete u drejtohen myslimanëve 
dhe u thonë atyre: ‘Mos shpresoni në udhëzimin e atij kombi, sepse 
ata janë këmbëngulës në devijimin e të vërtetave dhe në mohimin e 
asaj që njëmendësuan: “Vërtet shpresoni ju  se ata  do t’ju besonin 
ju, ndërkohë që disa prej tyre i dëgjonin fjalët e All’llahut dhe, 
pasi i kuptonin, me vetëdije i shtrembëronin ato?!” 

Kjo është këshillë për myslimanët për të larguar shqetësimin që 
mund t’i godasë ata, nga pamundësia e tyre në bindjen e jahudijve 
(hebrejve) dhe në tërheqjen e tyre në fenë  e re. 

Dy ajetet e bekuara sqarojnë se shkaku i mosnënshtrimit të atij 
populli para mrekullive kur’anore dhe mrekullive të Profetëve të tjerë 
është pabindshmëria e tyre e ngulitur, që e trashëgojnë nga baballarët 
e vet, të cilët i dëgjuan fjalët e All’llahut në malin “Tur” e më pas i 
ndryshuan ato, kur u kthyen nga mali. 

Nga fraza: “…që disa prej tyre i dëgjonin fjalët…” kuptojmë 
se bijtë e Izraelit nuk kanë qenë të gjithë të devijuar, por një grup prej 
tyre, që supozohet se përbën shumicën e bijëve të Izraelit, ata ishin të 
devijuar. 

Për shkakun e zbritjes së këtij ajeti thuhet se një grup nga bijtë e 
Izraelit, kur u kthyen nga mali Tur, thanë: “Dëgjuam që All’llahu i tha 
Musait: “Zbatojini urdhrat e Mia me aq sa të mundeni dhë lërini ato kur nuk 

                                                
227Mexhmaul Bejan, vëll.1, f.142.  
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jeni në gjendje t’i veproni ato!” Ky ishte i pari ndryshim që ndodhi te bijtë 
e Izraelit. 

Sido që të jetë, mendohej se jahudijtë do të ishin të parët që do të 
besonin në mesazhin islam, pasi ata dolën haptasi se janë prej Ehli 
Kitabit (ndryshe nga idhujtarët) dhe se ata i lexuan cilësitë e Profetit 
Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe familjen 
e tij!) në librat e tyre. Mirëpo, Kur’ani u tërheq vëmendjen 
myslimanëve për të shkuarën e keqe të atij kombi dhe u sqaron atyre 
se devijimi shpirtëror çon në kundërshtimin e së vërtetës, sado që të 
jetë e qartë kjo e vërtetë. 

Ajeti i mëpasshëm hedh dritë mbi një të vërtetë të hidhur të këtij 
grupi dyfytyrakësh. Ajeti thotë: “Kur takohen me besimtarët, ata 
thonë: “Ne besojmë”, e kur ngelin vetëm me njëri-tjetrin, ata 
thonë: “A u tregoni atyre, atë që ua ka shpallur All’llahu, për ta 
përdorur si argument kundër jush te Zoti juaj? A nuk po 
mendoni?” 

Ka mundësi që ky ajet në fillim të tij flet për dyfytyrakët jahudi, të 
cilët shfaqnin besimin kur takoheshin me myslimanët, por kur 
takoheshin me shokët e tyre jahudi, shfaqnin mohimin e tyre. Jo 
vetëm kaq, por ata i qortonin ata jahudij, të cilët u shfaqin 
myslimanëve ato të fshehura që ndodheshin në Teurat. Ky ajet është 
mbështetës i ajetit të mëparshëm, i cili i ndalon myslimanët që të 
shpresojnë në besimin e një kombi të tillë. 

Fraza: “A u tregoni atyre, atë që ua ka shpallur All’llahu…” 
ndoshta ka kuptimin e besëlidhjes hyjnore, e cila ruhej te bijtë e 
Izraelit, ose, ndoshta tregon për sekretet hyjnore që kanë lidhje me 
sheriatin (legjislacionin) e ri. Nga ajeti sqarohet se besimi i këtij grupi 
hipokrit nga bijtë e Izraelit ishte i dobët deri në atë shkallë, saqë ata e 
mendonin All’llahun njësoj si njeri i zakonshëm!!! Dhe mendonin se, 
nëse ata u fshihnin diçka myslimanëve, do të jetë e fshehtë edhe për 
All’llahun. Për këtë, ajeti tjetër flet fare qartë: “A nuk e dinë ata se 
All’llahu di çfarë fshehin dhe çfarë shpallin?!” 

  
*                *               * 
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Ajetet 78 dhe 79 
 

                         

                             

                            

     

 
“Disa prej atyre janë analfabetë, nuk e njohin Librin, 

përveç disa trillimeve dhe flasin vetëm me hamendje.” 
“Mjerë ata që me duart e tyre shkruajnë Librin, e pastaj 

thonë: “Kjo është prej All’llahut” me qëllim që për këtë të 
kenë ndonjë dobi të vogël. Mjerë ata për atë që kanë 
shkruar me duart e tyre dhe mjerë ata për atë qw kanë 
fituar!” 

 
 

Shkaku i zbritjes 
 

Një grup dijetarësh jahudij, për të mbrojtur interesat e tyre dhe 
vazhdimësinë e ardhjes së pasurive që u vinin çdo vit nga të paditurit 
(injorantët) jahudij, i ndryshuan me qëllim cilësitë e profetit islam që 
përshkruheshin në Teurat. Kur erdhi Profeti, ata i ndryshuan cilësitë 
dhe shenjat që gjendeshin në Teurat dhe i zëvendësuan ato me cilësi e 
shenja të tjera të kundërta nga ato që ishin. Këtë e bënë me qëllim që 
t’u thonë të pashkolluarve, të cilët i dëgjuan ato më parë, se kur 
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dijetarët e tyre jahudij t’i pyesin për profetin e ri, ata t’u lexojnë atyre 
ajetet e ndryshuara në Teurat për t’i bindur me këtë metodë. 

   
*                *               * 

 
 

Komentimi 
 

Plani i jahudijve për shfrytëzimin e të paditurve 
 
Pas përmendjes së ndryshimeve të jahudijve, që u përmendën në 

ajetet e mëparshme, këto dy ajete i ndajnë jahudijtë në dy grupe: të 
pashkolluar dhe dijetarë dinakë.(Sigurisht, një pakicë prej dijetarëve të 
tyre besuan dhe ndoqën radhët e myslimanëve.) Për grupin e parë 
All’llahu i Madhëruar thotë: “Disa prej atyre janë analfabetë, nuk e 
njohin Librin, përveç disa trillimeve dhe flasin vetëm me 
hamendje.” 

Fjala arabe “ummijjune” është shumësi i fjalës “ummij” që do të 
thotë “i pashkolluar”. U quajtën të tillë, sepse, në bashkëveprime ata 
ishin ashtu siç i lindën nënat e tyre, ose për shkak të lidhjes së fortë të 
nënave të tyre me ta, ato nëna e kanë të vështirë të ndahen prej tyre, 
prandaj i ndalojnë të shkojnë në shkollë. P227F

228 
Fjala “el emanij” është shumësi i fjalës “umnijetu”, dëshirë. Ka 

mundësi që ajeti të tregojë për dallimet imagjnuese të cilat jahudijtë ia 
vishnin vetvetes së tyre, siç është edhe thënia e tyre: “Ne jemi bijtë e 
All’llahu dhe të dashurit e Tij”. P228F

229
P, apo thënia: “Neve nuk do të na 

prekë zjarri i 
Xhehenemit, përveçse disa ditë”P229F

230
P   

Ka mundësi që qëllimi i fjalës “el emanij” të jenë ajetet e 
ndryshuara, që dijetarët jahudij i përhapnin në mesin e të 

                                                
228 Kuptimin e fjalës “el ummij” e kemi sqaruar më tepër në komentimin e ajetit 157 të 

sures “A’raf”, vëllimi i pestë 
229 Sure “Maide”, ajeti 18.  
230 Sure “Ali Imran”, ajeti 24. 
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pashkolluarve. Ky kuptim përshtatet më shumë me thënien e All’llahut 
të Madhëruar: “…nuk e njohin Librin, përveç disa trillimeve…”  

Sido që të jetë, fjalia: “…flasin vetëm me hamendje.” është 
tregues i qartë për pasaktësinë e ndjekjes së dyshimit në të kuptuarit e 
principeve të fesë dhe në njohjen e shkollës së Revelatës. Duhet 
patjetër verifikim dhe hulumtim për këtë çështje.  

Një grup tjetër prej dijetarëve jahudij i ndryshonin të vërtetat për 
realizimin e interesave të tyre. Për këta, tregon ajeti: “Mjerë ata që 
me duart e tyre shkruajnë Librin, e pastaj thonë: “Kjo është prej 
All’llahu” 

“Mjerë ata për atë qw kanë shkruar…” 
“…mjerë ata për atë qw kanë fituar!” 
Në frazën e fundit kuptojmë qëllimin e ulët të tyre dhe fundin e 

keq për ta. 
Disa komentues në komentimin e këtij ajeti kanë sjellë një hadith 

të transmetuar nga imam Sadiku (paqja qoftë mbi të!), i cili përmban 
vërejtje të rëndësishme: “Një burrë i tha imam Sadikut: Nëse ajo 
masë prej jahudijve qw njihnin nga libri vetwm ato që dëgjonin 
prej dijetarëve të vet, atëherë përse Kur’ani i fajëson ata në 
ndjekjen dhe në pranimin e thënieve të dijetarëve?” “Vallë, 
masa e jahudijve janë si pjesa e atyre që imitojnë dijetarët e 
tyre...?” 

Imam Sadiku iu përgjigj: “Mes masës sonë dhe masës së 
jahudijve ka dallim në një anë dhe bashkim nga ana tjetër. 
Përsa i përket anës së bashkimit, All’llahu e fajëson masën tonë 
në imitimin e dijetarëve të tyre, siç fajësoi masën e jahudijve. 
Ndërsa, dallimi mes tyre është se masa jahudite e dinin që 
dijetarët e tyre gënjenin haptasi, hanin haramin, ndryshonin 
rregullat (ligjet hyjnore). Ata u detyruan të besojnë vetëm me 
zemër, sepse ai që i bën këto punë, është i shthurur, nuk 
pranohet si ndërmjetës mes krijesave dhe Krijuesit. 

Për këtë All’llahu i fajësoi ata. Po kështu masa jonë, nëse e 
dinë se ka prej dijetarëve të tyre të shthurur, fanatikë të ashpër, 
të kapur pas dynjasë dhe të ndaluarave të saj, ai që i imiton 
ata, është njësoj si jahudijtë, të cilët All’llahu i fajësoi në 
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imitimin e dijetarëve e të shthururve. Atw fakih (jurist) që është 
mbrojtës i vetes së tij, ruajtësi i fesë së tij, kundërshtues i egos 
së vet, nënshtrues i urdhërave të kujdestarit (All’llahu) të tij, 
duhet që masa ta imitojë e ta pasojë. Të tillë janë vetëm disa 
dijetarë dhe jo të gjithë. Nga ai që kryen të këqija e bën 
imoralitet, mos pranoni asgjë prej tij që sjell nga ne dhe as mos 
e nderoni. Sigurisht, është shtuar përzierja e supozimeve ndaj 
nesh, Ehli Bejtit, sepse supozuesit i ndryshojnë ato që sjellin 
nga ne prej paditurisw sw tyre dhe i shënojnë gjërat jo ashtu siç 
duhet, për shkak të njohjes së pakët që kanë, kurse të tjerët na 
përgënjeshtrojnë me qëllim.” P230F

231
P   

Është e qartë se ky hadtih nuk ka si qëllim imitimin a pasimin në 
rregullat e adhurimeve, por tregon për ndjekjen e dijetarëve që të 
mësohen parimet e fesë. Hadithi flet për njohjen e profetit dhe kjo 
njohje është prej parimieve të fesë, por nuk lejohet imitimi nw parimet 
e fesw si të adhurimet. 

 
*                *               * 

                                                
231 Vesail shiatu, vëll.18, f.94, kapitulli i gjykimit, pjesa 10-të. 
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Ajetet 80-82 
 

                   

                         

                       

                        

                 

 
Ata thonë: “Zjarri do të na prekë vetëm ca ditë të 

numëruara”. Thuaju: “A keni marrë për këtë ndonjë zotim 
prej All’llahut? All’llahu nuk do ta shkelë kurrë zotimin e 
vet, apo po shpifni kundër All’llahut gjëra që nuk i dini?” 

“Nuk është kështu si thoni ju! Ata që bëjnë vepra të 
këqija dhe mbulohen nga fajet e veta, do të jenë banorë të 
Zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë.” 

“Kurse ata që besojnë e bëjnë vepra të mira, do të jenë 
banorë të Xhennetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë” 

 
 

Komentimi 
 

Mendjemadhësia dhe pretendimi i kotë 
 
Këtu, Kur’ani fisnik flet për një nga pretendimet e jahudijve që 

tregon për mendjemadhësinë e tyre. Kjo mendjemadhësi përbën 
themelin e shumë devijimeve të atij populli. 
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Pretendimi i tyre ishte: Ata thonë: “Zjarri do të na prekë vetëm 
ca ditë të numëruara”. Më poshtë ajeti u përgjigjet në formë të 
prerë: Thuaju: “A keni marrë për këtë ndonjë zotim prej 
All’llahut? All’llahu nuk do ta shkelë kurrë zotimin e vet, apo po 
shpifni kundër All’llahut gjëra që nuk i dini?” 

Prej mendjemadhësisë e vetëpëlqimit të jahudijve ishin kwto 
mentalitete; besonin se janë populli i zgjedhur i All’llahut; mendoni se 
janë më superiorë se njerëzit e tjerë; mëkatarët dhe gjynahqarët e tyre 
do të qëndrojnë për pak ditë në Xhehennem dhe pastaj do të kënaqen 
me Xhennetin. 

Pretendimi i përmendur i jahudijve në këtë ajet të bekuar nuk 
përputhet me logjikën, sepse në mesin e njerëzve nuk ka diferencim në 
marrjen e shpërblimit apo të dënimit te All’llahu i Lartmadhëruar. 

Me çfarë merite jahudijtë janë të përjashtuar nga ligji i 
përgjithshëm i ndëshkimit të All’llahut? Ajeti i bekuar i përgënjeshtron 
thëniet e tyre me argumente logjike dhe u jep të kuptojnë atyre se këto 
pretendime ose qëndrojnë mbi bazën e besës së marrë nga All’llahu, 
ose qëndrojnë te gënjeshtra që thonë ata ndaj All’llahut. 

Ajeti i mëtejshëm sqaron një ligj të përgjithshëm që qëndron mbi 
bazën e logjikës. Ai thotë: “Nuk është kështu si thoni ju! Ata që 
bëjnë vepra të këqija dhe mbulohen nga fajet e veta, do të jenë 
banorë të Zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë.” 

 Ky ligj i përfshin të gjithë gjynahqarët e çdo populli e grupi. 
Për besimtarët e devotshëm, ka një ligj gjithëpërfshirës, të cilin e 

sqaron ajeti: “Kurse ata që besojnë e bëjnë vepra të mira, do të 
jenë banorë të Xhennetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë.” 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1 - Veprimi i të keqes  
 

“El Kesb” dhe “el iktisab” kanë kuptimin e të përvetësuarit të 
diçkaje me dëshirë e me zgjedhje. Nga kjo, fraza: “Ata që bëjnë 
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vepra të këqija…” tregon për ata të cilët bëjnë mëkate me dije e me 
zgjedhje. Përdorimi i kësaj fjale në ajet, ndoshta tregon për llogaritjet e 
gabuara e të nxituara që bën mëkatari, duke menduar se bën “mëkat 
dobiprurës”. Për të tillë mëkatarë tregon edhe ajeti i bekuar, 
komentimi i të cilit do të vijë më pas, ku All’llahu i Madhëruar thotë: 
“Këta janë ata që jetën e kësaj bote e kanë blerë me jetën e 
ardhshme. Atyre nuk do t’u lehtësohet dënimi dhe askush nuk 
do t’u vijë në ndihmë.” 

 
*                *               * 

 
 

2 -  Mbulumi me mëkat 
 

Fjala “khatiatun” në të shumtën e rasteve përdoret për gjynahet që 
i bën një njeri me qëllim. Por, në këtë ajet ajo ka kuptimin e mëkateve 
të mëdha. P231F

232
P, ose ka kuptimin e ndikimeve të gjynahut dhe në shpirtin 

e njeriut. 
Fjala “ihatatu” do të thotë “ingimas” zhytje. Por, zhytja e 

gjynahqarit në gjynahe shkon deri në atë masë sa që gjynahqariari të 
jetë i burgosuri i gjynaheve të tij. 

Me fjalë më të qarta: Gjynahet e mëdha e të vogla fillojnë me 
formën e  “veprimit”, pastaj shndërrohet në “gjendje” dhe me 
vazhdimësi e këmbëngulje bëhet në “zotësi”. Kur shtohen gjynahet 
dhe bëhen të shumta, ato e mbulojnë ekzistencën e njeriut dhe bëhen 
vetë qenia e tij ekzistuese. Në këtë kohë, këshilla nuk i sjell dobi 
njeriut dhe as porositë nuk ndikojnë në të, sepse ai e zgjodhi vetë 
ndryshimin e qenies së tij. 

Ajeti i bekuar flet për qëndrimin pwrhershwm në zjarr të këtyre 
njerëzve. Kjo do thotë se ata largohen nga kjo botë, politeistë, sepse 
politeizmi është mëkati i vetëm që nuk e fal All’llahu i Lartmadhëruar: 
“Vërtet, All’llahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër 

                                                
232 Shih Tefsijrul Kebijr i Fahri Raziut, ajeti i përmendur. 
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veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogwla ia fal kujt të dojë. 
Kushdo që i bën shok All’llahu, ka bërë gjynah të tmerrshëm.”P232F

233
P   

 
*                *               * 

 
 

3 - Racizmi i jahudijve 
 
Nga ajetet e bekuara kuptojmë se shpirti i dallimit racial te 

jahudijtë, i cili është shkaku i shumë problemeve sot në mbarë botën, 
ishte i ngulitur te jahudijtë qysh në ato kohë. Ata besonin në gjetjen e 
influencës e të dallimit për racën e bijëve të Izraelit mbi të gjithë 
njerëzit. Ky mentalitet i këtij populli vazhdon edhe sot, pas kalimit të 
mijëra viteve nga paraardhësit e tyre, për të cilët flet Kur’ani fisnik. Ky 
nervozizëm racial, është themeli mbi të cilin qëndron sot shteti sionist 
uzurpues. Ata besojnë se raca e tyre është e veçantë jo vetëm në këtë 
jetë, por edhe në ahiret, sepse, sipas mendimit të tyre krimineli prej 
sojit tw tyre do të marrë dënim të lehtë dhe afatshkurtër. Këto 
pargjykime të gabuara janë shkaku që i shtyn ata të bëjnë krime të 
ngjyrave të ndryshme. P233F

234
P  

 
*                *               * 

 
 

                                                
233 sure “Nisa”, ajeti 48. 
234 Në komentimin e ajetit 123 të sures “Nisa”, në vëllimin e tretë të këtij tefsijri 

gjithashtu, do të flasim për dallimet e gënjetërta të jahudijve. 
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Ajetet 83-86 
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 “Kujtoni kur Ne morëm besën tuaj, o bijtë e Izraelit, se 
do të adhuronit vetëm All’llahun, do të silleshit mirë me 
prindërit, të afërmit, jetimët dhe të varfrit, do t’u thonit fjalë 
të mira njerëzve, do të falnit namazin e do të jepnit zekatin. 
Mirëpo, më pas, ju ia kthyet shpinën (besëlidhjes), përveç 
një pakice prej jush, duke iu shmangur.” 

“Dhe kujtoni kur nga ju morëm besën që të mos 
derdhnit gjakun e njëri-tjetrit dhe që të mos e dëbonit njëri-
tjetrin nga banesat tuaja! Ju e pranuat këtë dhe dolët 
dëshmitarë.” 

“Mirëpo ja tek jeni duke vrarë farefisin tuaj, duke i 
dëbuar disa syresh nga shtëpitë e veta dhe duke ndihmuar 
njëri-tjetrin kundër tyre, fajësisht dhe armiqësisht. Dhe, kur 
ju vijnë të robëruar, ju i shpëtoni nga robëria me të holla, 
ndërkohë që me marrëveshje e keni të ndaluar t’i dëboni. 
Mos vallë, një pjesë të Librit e besoni, kurse pjesën tjetër e 
mohoni?! Cilido prej jush që vepron kështu, do të 
ndëshkohet me poshtërim në këtë jetë, ndërsa në Ditën e 
Kiametit do të dërgohet në dënimin më të ashpër. All’llahu 
nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja.” 

“Këta janë ata që jetën e kësaj bote e kanë blerë me 
jetën e ardhshme. Atyre nuk do t’u lehtësohet dënimi dhe 
askush nuk do t’u vijë në ndihmë.” 

 
 

Komentimi 
 
Shkelësit e besës 
 
Më parë u përmend besëdhënia e bijëve të Izraelit. Por, ajetet e 

mëparshme nuk e shfaqën me detaje këtë besëdhënie, ashtu siç 
përmendet në këto ajete. 

Në këto ajete, All’llahu i Lartmadhëruar tregon për nenet e kësaj 
besëdhënie, të cilat, të gjitha, apo disa e tyre, janë prej parimeve 
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konstante në fetë e All’llahut dhe gjenden në forma të ndryshme në 
ato fe qiellore. 

Kur’ani në këto ajete i qorton ashpër jahudijtë për thyerjen e besës 
dhe si pasojë e këtij veprimi u premton poshtërim në këtë jetë dhe 
dënim në jetën tjetër. 

Nenet e kësaj besëdhënieje, të cilën e pranuan bijtë e Izraelit janë: 
1. Njësimi dhe sinqeriteti i adhurimit të All’llahu: “Kujtoni 

kur Ne morëm besën tuaj, o bijtë e Izraelit, se do të 
adhuronit vetëm All’llahun”;  

2. Respektimi i prindërve: “do të silleshit mirë me 
prindërit”; 

3. Bamirësia për të afërmit, jetimët dhe të varfërit: “me të 
afërmit, jetimët dhe të varfrit”; 

4. Nderimi i të tjerëve: “do t’u thonit fjalë të mira 
njerëzve”; 

5. Falja e namazit: “do të falnit namazin”;  
6. Dhënia e zekatit: “e do të jepnit zekatin”.Pastaj ajeti 

përmend thyerjen e besës nga ana e atij populli dhe 
mosmbajtjen e premtimit: “Mirëpo, më pas, ju ia kthyet 
shpinën (besëlidhjes), përveç një pakice prej jush, 
duke iu shmangur.”  

7. Mos bëhet gjakderdhje: “Dhe kujtoni kur nga ju morëm 
besën që të mos derdhnit gjakun e njëri-tjetrit”; 

8. Mosnxjerrja e njerëzve nga vendqëndrimet: “dhe që të 
mos e dëbonit njëri-tjetrin nga banesat tuaja!” 

9. Lirimi i robërve, qoftë edhe me kundërpagesë. Këtë nen e 
kuptojmë nga fraza: “Mos vallë, një pjesë të Librit e 
besoni, kurse pjesën tjetër e mohoni?! që do ta 
përmendim më pas. 

Më poshtë ajeti përmend pohimin dhe miratimin e besëlidhjes nga 
ai popull: “Ju e pranuat këtë dhe dolët dëshmitarë.” 

Pastaj Kur’ani paraqet shkeljen e kësaj bese nga bijtë e Izraelit, me 
vrasjen e disave me largimin nga vendbanimet e tyre disa të tjerë: 
“Mirëpo ja tek jeni, duke vrarë farefisin tuaj, duke i dëbuar disa 
syresh nga shtëpitë e veta”. Kur’ani tregon për bashkëpunimin mes 
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tyre e kundra njëri-tjetrit: “dhe duke ndihmuar njëri-tjetrin kundër 
tyre, fajësisht dhe armiqësisht.”  

Më pas, ajeti tregon për kundërshtimin e tyre me njëri-tjetrin në 
pozicione ose qëndrime, sepse ata luftuan pjesëtarët e racës së tyre dhe 
i nxirrnin ata nga shtëpitë e veta, por kur kapnin robër, paguanin për 
lirimin e tyre: “Dhe, kur ju vijnë të robëruar, ju i shpëtoni nga 
robëria me të holla, ndërkohë që me marrëveshje e keni të 
ndaluar t’i dëboni.” Ata paguanin për lirimin e robërve, sipas 
urdhërave të Teuratit, ndërsa i vritnin e i shporrnin në kundërshtim 
me besën e dhënë All’llahut. “Mos vallë, një pjesë të Librit e 
besoni, kurse pjesën tjetër e mohoni?!” 

Është e natyrshme që ky devijim të jetë poshtërues për njeriun si 
në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. “Cilido prej jush që vepron 
kështu, do të ndëshkohet me poshtërim në këtë jetë, ndërsa në 
Ditën e Kiametit do të dërgohet në dënimin më të ashpër.” 

Devijimi i çdo populli patjetër që do t’i sjellë atij përfundim të keq, 
kjo sepse All’llahu i Lartmadhëruar ua ka llogaritur me hollësi të gjithë 
ato devijime dhe është i Ditur për to: “All’llahu nuk është i 
pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja.” 

Ajeti i fundit tregon për rropatjen e bijëve të Izraelit dhe për 
mendimet e kundërshtarëve të tyre në mbrojtjen e qëndrimeve dhe për 
fundin e ditur që i pret ata si pasojë e atyre veprimeve: “Këta janë ata 
që jetën e kësaj bote e kanë blerë me jetën e ardhshme. Atyre 
nuk do t’u lehtësohet dënimi dhe askush nuk do t’u vijë në 
ndihmë.” 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1 - Tregues historik 
 
Në ajete gjendet tregues se bijtë e Izraelit kishin mendime e 

qëndrime të kundërta ndaj njëri-tjetrit. 
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Për këtë thuhet: “Kur bijtë e Izraelit e sundonin me patëdrejtë një komb, i 
nxirrnin ata nga shtëpitë e tyre. Po ashtu, ata dhanë besën se nëse zënë robër njëri-
tjetrin, të paguajnë para për lirimin e tyre. Ata i nxirrnin njerëzit nga shtëpitë e 
tyre pastaj paguanin. Ata besuan në pagesën e lirimit dhe thyen urdhërin e 
nxjerrjes së tyre nga shtëpitë dhe i nxirrnin ata.” 

Për kuptimin e këtij ajeti transmetohet: “Kurejdhetu dhe Nedhijri 
ishin vëllezër ashtu siç ishin Ausi dhe Hazrexhi. Ata u ndanë. Nadhijri 
u bashkua me Hazrexhin dhe Kurejdhetu me Ausin. Kur bënin luftë, 
çdo grup ndihmonte aleatët e tij. Kur mbaronte lufta, paguanin për të 
kthyer robërit e tyre, sipas urdhërit të Teuratit. Ausi dhe Hazrexhi 
ishin banorë politeistë. Ata adhuronin idhujt dhe nuk e pranonin as 
Xhennetin, as Xhehennemin, as Kijametin e as Librin. All’llahu i 
lajmëroi jahudijtë për atë që ata bënë.” P234F

235
P   

Kështu, jahudijtë dhe kokëfortët në të tilla kundërshtime gjatë 
jetës së tyre ranë në humnerën e devijimit dhe u larguan nga rruga e 
adhurimit të Zotit. 

 
*                *               * 

 
2 - Dyfytyrësia në detyrime 
 
Më lart mësuam se Kur’ani fisnik i qorton ashpër jahudijtë për 

zbatimin e disa rregullave hyjnore dhe për moszbatimin e disa të 
tjerave. Ai i paralajmëron ata me poshtërim në dynja dhe me dënim në 
ahiret, veçanërisht për shkak se ata veprojnë me rregullat pjesore dhe 
kundërshtojnë rregullat më të rëndësishme të Sheriatit. Pra, ata 
kundërshtojnë ligjin e ndalimit të gjakderdhjes e të dëbimit të 
partnerëve të vet në ideologji nga shtëpitë e tyre dhe nga atdheu i tyre. 

Vërtet, ata zbatuan ato rregulla që përputhen me interesat e tyre në 
këtë jetë. Por, kur interesi i tyre është në gjakderdhje apo në shtypje, 
ata nuk hezitojnë t’i bëjnë këto veprime. Në këtë mënyrë ata janë 
kundërshtues të rregullave me të rëndësishme të Zotit të botëve, i Cili 
e ndalon gjakderdhjen dhe shtypjen. Zbatimi i të paguarit për lirimin e 

                                                
235 Mexhmaul Bejan; komentimi i ajetit të përmendur. 
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robërve nga ana e tyre, nuk e ka pikënisjen te shpirti adhurues, por tek 
shpirti i interesit, duke menduar se sot ne paguajmë për lirimin e 
robërve me qëllim që nesër të na paguajnë, kur të kapim robër në të 
ardhmen. 

Zbatimi i rregullave në përshtatje me interesat e njeriut nuk 
tregojnë për besimin në All’llahun e as për adhurimin e Tij, sepse 
shkaku i zbatimit nuk ka qenë përgjigjjja e thirrjes së All’llahut, por ka 
qenë përgjigjja e thirrjes së interesit vetjak. Shpirti i besimit duket kur 
njeriu nuk zbaton ato që përputhen me interesat vetjake. Ky është 
edhe etaloni, i cili e dallon besimtarin nga mëkatari, sepse dyfytyrësia 
në zbatimin e rregullave të All’llahut tregon për shpirtin mëkatar. Dhe, 
nganjëherë tregon për mosbesim. Me fjalë të tjera: besimin e shfaq 
ndikimin e tij kur ligji që zbatohet, është në kundërshtim me interesin 
e individit, ligji i cili, edhe pse është i tillë, ai e zbaton atë. Përndryshe, 
nëse zbatimi i rregullave të Sheriatit është në përputhje me interesat 
vetjake, nuk konsiderohet as krenari e as shenjë për besimin. Kjo është 
edhe rruga e dallimit të besimtarëve nga hipokritët, sepse besimtarët i 
zbatojnë të gjitha rregullat, kurse hipokritët zbatojnë vetëm disa prej 
tyre. 

Përfundimi i kësaj bashkësie, sipas Kur’anit, është poshtrimi në 
këtë jetë dhe dënimi i ashpër në ahiret. Nuk ka poshtërim më të madh 
se sa rënia e kësaj bashkësie në rrugën e hipokrizisë nëpërmjet duarve 
të uzurpuesve të jashtëm dhe zhytja e saj në kënetën e poshtërsisë. 

Ky ligj hyjnor nuk është i kufizuar vetëm me bijtë e Izraelit, por ai 
është i vazhdueshëm në çdo kohë e në çdo vend. Ai na përfshin edhe 
neve myslimanët. Sa të shumtë janë ata në shoqëritë tona që i besojnë 
një pjese të librit dhe mohojnë një pjesë tjetër! Sa fatkeqë që janë ata 
në këtë jetë dhe sa fatkeqë do të jenë edhe në jetën tjetër! 

 
*                *               * 

 
 

3- Rruga e qëndrimit dhe faktorët e rënies 
 
Ajetet e bekuara që flasin për bijtë e Izraelit paraqesin ligjin hyjnor 

për qëndrimin e popujve dhe për rënien e tyre. 
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Faktori më i rëndësishëm për qëndrimin e bashkësisë dhe për 
lartësimin e saj, sipas Kur’anit, është mbështjetja e saj në fuqinë 
absolute të All’llahut dhe nënshtrimi i saj ndaj Tij e jo ndaj të tjerëve: 
“…adhuroni vetëm All’llahun…” 

Prej faktorëve të qëndrimit është uniteti shoqëror mes individëve 
të bashkësisë. Këtë, Kur’ani e simbolizon me respektimin ndaj 
prindërve për arsye se ata janë më të afërmit e njeriut në shoqëri. 
Pastaj, respektimi dhe nderimi i të afërmve dhe i të gjithë individëve të 
shoqërisë: të varfërit, nevojtarët... etj. 

Zhdukja e dallimit shtresor dhe e luginës përvëluese e ndarëse mes 
të pasurve dhe të varfërve është prej faktorëve të qëndrimit. Kjo 
arrihet me dhëninen e zekatit. 

Ndërsa, faktorët e rënies janë: shpërbërja e ndërtesës shoqërore; 
përhapja e konflikteve, e mosmarrëveshjeve dhe e luftërave civile mes 
individëve të shoqërisë dhe shtypja e njëri-tjetrit “Mirëpo ja tek jeni, 
duke vrarë farefisin tuaj, duke i dëbuar disa syresh nga shtëpitë 
e veta”.  

Dyfytyrësia në zbatimin e rregullave të All’llahut të Madhëruar 
është prej faktorëve të rëndësishëm të rënies, sepse i shtyn njerëzit që 
të lëvizin rreth boshtit të interesave të tyre vetjake e të ngushta. Ata 
zbatojnë vetëm ato ligje dhe rregulla, të cilat u mbrojnë dobitë 
personale dhe nuk i zbatojnë ligjet dobiprurëse për shoqërinë. “Mos 
vallë, një pjesë të Librit e besoni, kurse pjesën tjetër e mohoni?!” 

Këto janë shkaqet e përsosurisë e të rënies së bashkësive e të 
civilizimeve sipas Kur’anit. 

 
*                *               * 
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Ajetet 87dhe 88 
 

                      

                              

                       

                      

 
“Ne i dhamë Musait Librin dhe pas tij çuam të 

dërguarit njërin pas tjetrit. Ne i dhamë Isait, të birit të 
Merjemes, mrekulli të qarta dhe e mbështetëm atë me 
Shpirtin e Shenjtërisë. Sa herë që ndonjë i dërguar ju sillte 
atë që nuk ju pëlqente, ju kapardiseshit, prandaj disa i 
quajtët gënjeshtarë e disa i vratë.” 

“Ata thonë: “Zemrat tona janë të vulosura”. Jo, s’është 
ashtu, por ata i ka mallkuar All’llahu për shkak të mohimit 
të tyre, prandaj shumë pak prej tyre, besojnë.” 

 
 

Komentimi 
 

Zemrat e vulosura 
 
Këto dy ajete flasin për bijtë e Izraelit, edhe pse shprehjet dhe 

kuptimet të cilat parashtrojnë këto dy ajete janë të përgjithshme dhe 
gjithpërfshirëse.  
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Ajeti i parë thotë: “Ne i dhamë Musait Librin”. Pastaj përmend 
dërgimin e profetëve pas Musait si Daudi, Sulejmani, Is`haku, 
Zekerija, Jahja..., “…dhe pas tij çuam të dërguarit njërin pas 
tjetrit.”. Ajeti tregon edhe për dërgimin e Isait: “Ne i dhamë Isait, 
të birit të Merjemes, mrekulli të qarta dhe e mbështetëm atë me 
Shpirtin e Shenjtërisë.”. Por, bashkëpunimi i bijëve të Izraelit me të 
gjithë ata të dërguar ishte i bazuar në konfliktet e egos.  

Dhe, qëndrimi i tyre ndaj të dërguarve ishte ose vrasja e 
personalitetit të profetit, ose vrasja fizike e vetë profetit.  

Nëse vrasja e personalitetit të profetit ishte e mjaftueshme për 
realizimin e qëllimit të tyre të ulët, ata mjaftoheshin me kaq, dhe, nëse 
nuk mjaftoheshin me aq, ata e ekzekutonin atë. Në komentimin e 
ajeteve të mëparëshm, kur folëm për dyfytyrësinë në zbatimin e 
rregullave të All’llahut, thamë se etaloni i besimit dhe i nënshtrimit 
është prej zbatimeve që janë në kundërshtim me egon, sepse të gjithë 
egoistët u dorëzohen atyre që janë në përshtatje me egon e tyre dhe 
me dëshirat e veta.  

Nga ajeti kuptohet se udhëheqësit hyjnorë nuk i trembeshin 
kundërshtimeve të egoistëve, sepse ky është kuptimi i vërtetë i fjalës 
“udhëheqës hyjnorë” në rrugën e së vërtetës. Nëse do të shkonin pas 
egoistëve, ata nuk do të ishin udhëheqës për kërkuesit e së vërtetës, 
por do të ishin ndjekës të kërkuesëve të dynjasë.  

Ajeti vijues përmend thëniet qesharake e tallëse që bijtë e Izraelit 
thonin për thirrjen (ftesën) e profetëve, apo për vulën e profetësisë, 
Hz. Muhammedin, (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!): “Ata thonë: “Zemrat tona janë të vulosura”. Vërtet, 
zemrat e tyre ishin të tilla dhe drita e All’llahut nuk depërton në to, 
sepse zotëruesit e këtyre lloj zemrave u mallkuan si pasojë e qëndrimit 
këmbëngulës në mosbesim: “…por ata i ka mallkuar All’llahu për 
shkak të mohimit të tyre, prandaj shumë pak prej tyre besojnë.”.  
Ajeti tregon për ata jahudij që përgënjeshtruan profetët dhe i vranë 
ata. 

Ka mundësi që ajeti të tregojë për jahudijtë në kohën e Profetit të 
fundit, Muhammedi (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), të cilët e kundërshtuan Revelatën.  
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Sidoqë të jetë, ajeti sqaron një të vërtetë të rëndësishme; Zhytja në 
egon, e largon robin nga All’llahu dhe vendos mbulesë mbi zemrën e 
tij. Për këtë e vërteta nuk gjen rrugë që të hyjë në këtë zemër.  

  
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 
1 -  Mesazhi i profetëve përgjatë historisë 
 
Më lart thamë se egoistët e devijuar gjithmonë e kundërshtonin 

thirrjen e profetëve, sepse ajo thirrje kërcënonte interesat e tyre 
vetjake e të pavlera. Ndryshimi dhe falsifikimi i mesazheve hyjnore 
ishte një nga rrugët që përdorën ata devijues për të luftuar thirrjen. Për 
këtë, ishte e domosdoshme që gjatë historisë të dërgoheshin profetë 
për të vazhduar praninë e vijës profetike në Tokë dhe për t’u plotësuar 
argumenti për njerëzit. All’llahu i Madhëruar thotë: Ne i kemi nisur 
të dërguarit Tanë njëri pas tjetrit. Sa herë që një i dërguar i 
shkonte ndonjë populli, atë e quanin gënjeshtar! Prandaj Ne i 
kemi pasuar ata njërin pas tjetrit”P235F

236
P   

Imam Aliu, për këtë kuptim të ajetit thotë: “Ai dërgoi në to 
profetët dhe lajmëtarët e Tij që t’u kujtojnë atyre besën e dhënë në 
krijimin e tyre, t’u kujtojnë atyre mirësitë e Tij që ata i harruan, t’u 
sjellin atyre argumente...” P236F

237
P  

Pra, qëllimi i të dëguarëve gjatë historisë ka qenë që ata t’u 
kujtojnë njerëzve mirësitë e All’llahut të Madhëruar, t’i ftojnë ata në 
zbatimin e besës së marrë në krijim dhe të ringjallin misionin e të 
dërguarve të mëparshëm. Ndoshta, këtu shtrohet pyetja për shkakun e 
mbylljes së profetësisë me vulën e saj, hazreti Muhammedin (paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kësaj pyetjeje do t’i 
përgjigjemi në komentimin e ajetit 40 të sures “Ahzab”. 

 
*                *               * 

 
                                                

236sure “Mu’minun”, ajeti 44.  
237 Nehxhul Belaga; fjalimi i parë. 
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2 -  Kush është Shpirti i Shenjtë, “ruhul kudsi”? 
 
Komentuesit kanë mendime të ndryshme për kuptimin e “ruhul 

kuds”. 
1 - Ata thonë se është Xhebraili. Atëherë kuptimi i ajetit është 

ky:  “Allahu e mbështeti Isain me Xhebrailin.” Dëshmues për këtë 
është thënia e Tij në suren “Nahl”, ajeti 102: Thuaj: “Atë 
(Kuranin) e ka zbritur Shpirti i Shenjtërisë nga Zoti yt me të 
vërtetën”  

Shkaku i të quajturit të Xhebrailit me “ruhul kuds” është se 
Xhebraili është melek dhe ana shpirtërore te melekët është çështje e 
qartë. Të quajtuarit e tyre me fjalën “ruh” është në përshtatje me 
natyrën e tyre dhe të shtuarit e fjalës “kuds” tregon për pastërtinë 
dhe shenjtërinë e lartë të këtij meleku. 

2 - Thuhet se “ruhul kuds” është fjala (fuqia) e padukshme e cila 
iu dha Isait (paqja e All’llahut qoftë mbi të dhe mbi nënën e tij!). Me këtë 
fuqi të padukshme hyjnore, Isai ringjallte të vdekurit. 

Kjo fuqi e padukshme natyrisht gjendet edhe të besimtarët, në 
varësi të shkallës së besimit të tyre. Kjo mirësi hyjnore e ndihmon 
njeriun në kryerjen e adhurimeve, në përballimin e vështirësive dhe 
e mbron atë nga rënia në mëkate e në të këqija. 

Për këtë, Profeti i ka thënë Hassan ibn Thabit: “Shpirti i 
shenjtë do të jetë me ty kur largohesh nga ne.”  

Imamët e Ehli Bejatit u thonin disa poetëve kur lexonin poema 
e poezi: “Sigurisht, ruhul kudsi ka depërtuar në gjuhën tënde.” 

3 - Ka prej komentuesve që thonë se “ruhul kudsi” është 
Ungjilli.P237F

238
P Por, me sa duket, dy komentimet e para janë më afër 

kuptimit. 
 

*                *               * 
 

 

                                                
238 Tefsijri “El Menar”, komentimi i ajetit të përmendur. 
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3 -  Kuptimi i “Ruhul Kuds” tek të krishterët 
 
Në librin “Kamusul Kitabil Mukaddes” thuhet: “Ruhul Kuds 

është prej tre pjesëve të trinitetit. Thuhet “Ruh”, sepse ai është 
fillimi i jetës dhe quhet i shenjtë, sepse prej veprave të tij është 
shenjtërimi i zemrave të besimtarëve. Përderisa ky “ruh”, (shpirt) ka 
lidhje me All’llahun dhe me Mesijhun, po ashtu quhet “Ruhullah” 
dhe “Ruhul Mesijh”. 

Po në këtë libër, gjithashtu përmendet komentim tjetër: “Kurse 
shpirti i shenjtë na shoqëron e na qetëson, ai është që na shtyn 
gjithmonë në pranim, kuptim, në rrugë të drejtë, në besim, në 
bindje, ringjall njerëzit e vdekur nga mëkatet dhe gjynahet, i pastron 
ata dhe i bën të përshtatshëm për lavdërimin e Ekzistencës së 
domosdoshme (All’llahut).” 

Siç vihet re, shprehitë e librit “Kamusul Kitabil Mukaddes”  
tregojnë për dy kuptime të “ruhul kuds”, shpirtit të shenjtë.  

I pari: Ruhul Kuds është një pjesë e trinitetit, që është edhe 
besimi në trinitet, që është shirk ndaj All’llahut dhe është plotësisht 
i refuzuar.  

I dyti: Kuptimi i “ruhul kuds”, ngjason me komentimin e dytë 
që u përmend në kërkimin e dytë (Kush është Shpirti i Shenjtë?) 

 
*                *               * 

 
 

4 -  Zemrat e pavëmendshme e të mbuluara 
 
Jahudinjtë në Medine e kundërshronin ftesën e Profetit dhe nuk 

e pranonin atë. Ata hiqeshin si të zgjuar dhe sillnin argumente të 
ndryshme për këtë. Ajeti, për të cilin po flasim, tregon për një nga 
pragmatizmat e tyre: “Ata thonë: “Zemrat tona janë të 
vulosura”. Këtë e thonin me tallje. Mirëpo, Kur’ani e mbështeti 
thënien e tyre te mosbesimi i tyre, te hipokrizia dhe te errësirat e 
mëkateve të tyre, të cilat ua mbuluan zemrat: “prandaj shumë pak 
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prej tyre, besojnë.” Këtë çështje e paraqet edhe ajeti 155 i sures 
“Nisa”: “…dhe thënia e tyre: “Zemrat tona janë të mbyllura në 
këllëf.” Nuk është kështu, por All’llahu ua ka vulosur ato për 
shkak të mohimit të tyre, prandaj pak prej tyre besojnë.” 

 
*                *               * 
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Ajetet 89-90 
 

                         

                        

                           

                        

                        

   
“Dhe, kur u erdhi atyre nga All’llahu një Libër që 

vërtetonte Shkrimet e tyre, ndonëse përpara luteshin për 
ndihmë kundër jobesimtarëve, pra, kur u erdhi ajo që e 
dinin se është e vërtetë, ata e mohuan atë! Prandaj mallkimi 
i All’llahut qoftë mbi mohuesit!” 

“Ata e shitën veten keq, kur nuk besuan nga zilia në atë 
që shpalli All’llahu, se All’llahu ia zbret shpalljen kujt të 
dëshirojë nga robtë e Vet. Dhe kështu tërhoqën mbi vete 
zemërim përmbi zemërim! Sigurisht që mohuesit i pret një 
dënim poshtërues.” 

 
 

 Shkaku i zbritjes 
 
Transmetohet se imam Sadiku (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Në 

librat e tyre jahudijtë kishin të shënuar vendin e emigrimit të Profetit 
(paqja dhe bekimi i All’llahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që ishte 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 8 

mes dy maleve Ajr dhe Uhud. Ata dolën në kërkim të vendit. Kaluan 
pranë një mali që quhej Haddad. Kur mbërritën thanë: “Haddad dhe 
Uhud janë një dhe aty u ndanë. Disa shkuan në Tejma disa të tjerë në 
Fedek dhe të tjerët në Hajber. Ata që shkuan në Tejma i mori malli 
për disa vëllezër të tyre. Një ditë, pranë tyre kaloi një beduin nga fisi 
Kajs. Ata i morën atij devetë me qera. Ai u tha atyre: “Do t’ju çoj në 
vendin mes Ajrit dhe Uhudit. Ata i thanë: “Sa të kalosh pranë tyre, na 
trego për ato. Kur i çoi në mesin e rrugës së Medines u tha atyre: “Ai 
është Ajri dhe ai atje është Uhudi.” Ata zbritën prej deveve dhe i 
thanë: “Ne ia arritëm qëllimit tonë, tani nuk kemi nevojë për ty, 
prandaj shko nga të duash.” 

Ata u shkruajtën vëllezërve të tyre në Fedek dhe në Hajber se ne e 
gjetëm vendin, prandaj ejani tek ne. Ata iu përgjigjën: “Ne kemi gjetur 
vendbanim dhe kemi fituar shumë pasuri dhe jemi afër me ju. Po të 
ishim larg nga ju do të shpejtonim në ardhje.” Ata fituan shumë pasuri 
në tokën e Medines. Kur lajmi i shkoi Tubbeas, ai i sulmoi ata.  

I rrethoi e më pas u dha atyre siguri. Ata shkuan te ai, i cili u tha: 
“Unë e pëlqeva vendin tuaj dhe dua të qëndroj me ju.” Ata i thanë: 
“Ty nuk të takon kjo, sepse ky është vendi ku do të emigrojë Profeti 
dhe askujt nuk i takon të qëndrojë në të derisa të vijë Profeti.” Ai u 
tha: “Unë po lë te ju nga familja ime ata të cilët do ta ndihmojnë atë 
dhe do ta përkrahin kur të vijë. Dhe, la te ata Ausin dhe Hazrexhin. 
Kur u shtuan në atë vend, ata  filluan t’u merrnin pasuritë jahudijve. 
jahudijtë u thonin: “Kur do të dërgohet Muhamedi, ne do t’ju nxjerrim 
juve prej shtëpive dhe pasurive tona. “Kur All’llahu e dërgoi 
Muhamedin (paqja dhe bekimi i All’llahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) atë e besuan Ensarët, ndërsa e mohuan jahudijtë! Kjo është edhe 
thënia e All’llahut: “…ndonëse përpara luteshin për ndihmë 
kundër jobesimtarëve, pra, kur u erdhi ajo që e dinin se është e 
vërtetë, ata e mohuan atë! Prandaj mallkimi i All’llahu qoftë mbi 
mohuesit!” 

Po, ky grup që lutej me mallëngjim të madh për dërgimin e 
Muhamedit, që të ishin të parët besimtarë në të dhe të krenoheshin 
para Ausit dhe Hazrexhit se ata do të jenë prej shokëve të afërt të 
Profetit të dërguar, mirëpo, për shkak të kokëfortësisë e 
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pabindshmërisë së tyre ata ishin armiqtë e Profetit, ndërkohë që u 
bashkuan me të ata që ishin larg asaj klime. 

 
*                *               * 

 
 

Komentimi 
 

Mohuan atë në të cilën ftonin njerëzit 
 
Po ashtu, këto ajete flasin për jahudijtë dhe për qëndrimet e tyre. 

Ata, siç u tha në shkakun e zbritjes, emigruan që Medinen ta merrnin 
vendbanim, pasi në librin e tyre gjetën tregues se ajo do të jetë toka e 
të Dërguarit të pritur. Ata qëndruan në të dhe prisnin me padurim 
ardhjen e Profetit, për të cilin lajmëronte Teurati. 

Po ashtu, ata pritnin triumfin mbi jobesimtarët, nën flamurin e 
këtij Profeti. Por, megjithëkëtë, ata e kundërshtuan Profetin dhe 
Shpalljen: “Dhe, kur u erdhi atyre nga All’llahu një Libër që 
vërtetonte Shkrimet e tyre, ndonëse përpara luteshin për ndihmë 
kundër jobesimtarëve, pra, kur u erdhi ajo që e dinin se është e 
vërtetë, ata e mohuan atë! Prandaj mallkimi i All’llahut qoftë 
mbi mohuesit!”  

Në këtë mënyrë egoja dhe interesi personal arrijnë të qëndrojnë 
përballë kërkuesit të së vërtetës, sado që të jetë i mallëngjyer personi 
për këtë të vërtetë dhe këmbëngulës për të arritur te ajo, por që më 
pas e kundërshton atë. 

Gjithashtu, egoja ka mundësinë e shndërrimit të njeriut në një 
armik të ashpër ndaj të vërtetës. 

Sa e madhe është humbja e atyre jahudijve! Lanë vendet e tyre dhe 
ecën nëpër tokë për të kërkuar shenjat e tokës së Revelatës, pastaj ata 
humbën çdo gjë dhe e shitën veten e tyre me çmim të poshtëruar: 
“Ata e shitën veten keq…”  

Vërtet, ata humbën çdo gjë. Ata, donin që profeti i premtuar të 
ishte prej bijëve të Izraelit, për këtë u lënduan kur Kur’ani i zbriti atij 
që nuk ishte prej atyre, por i zbriti atij që dëshiroi All’llahu: “…kur 
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nuk besuan nga zilia në atë që shpalli All’llahu, se All’llahu ia 
zbret shpalljen kujt të dëshirojë nga robtë e Vet.”  

Si pasojë e këtij veprimi, ata i përfshiu zemërimi i vazhdueshëm i 
All’llahut: “Dhe kështu tërhoqën mbi vete zemërim përmbi 
zemërim! Sigurisht që mohuesit i pret një dënim poshtërues.” 

  
*                *               * 

 
 

Dy kërkime 
 

1 -  Marrëveshje e humbur 
 
Vërtet, është humbje e madhe kur njeriu e përgatit rrugën e 

udhëzimit dhe më pas e kundërshton për gjëra të pavlera. Edhe 
jahudijtë në kohën e Profetit Muhammed ishin të tillë. Atyre iu 
sqaruan dhe iu përgatitën të gjitha rrugët e udhëzimit, jo vetëm kaq, 
ata marshuan vetë për një kohë për të gjetur burimin e udhëzimit dhe 
e gjetën pas përpjekjeve të shumta kur arriti karvani i tyre mes “Ajrit” 
dhe “Uhudit” dhe po prisnin Profetin e premtuar. Por, pastaj ata 
humbën çdo gjë, kur mësuan se Profeti i dërguar nuk ishte nga bijtë e 
Izraelit dhe se ai nuk ua plotëson atyre intersat personale. 

Sa e madhe është humbja kur njeriu e shet veten e tij në këtë 
formë dhe blen zemërimin e All’llahut të Lartësuar!! Dihet se për 
njeriun nuk ka çmim tjetër përveç Xhennetit, siç thotë edhe prijësi i 
besimtarëve, imam Aliu (paqja e All’llahut qoftë mbi të!): “Vërtet, për ju 
nuk ka çmim tjetër përveç Xhenetit, prandaj mos e shitni atë, por 
veçse me të!” P238F

239 
Fraza “ishtirau nefs”, që do të thotë shitja e vetes, të frymëzon se 

drejtimi kah rruga e humbjes është shitja e vetvetes. Mosbesuesi e shet 
dinjitetin e tij njerëzor, sepse mohimi e shkatërron vlerën e njeriut që 
nga themeli. 

                                                
239 Nehxhul Belaga; fjalët e urta, fjala nr.456. 
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Me fjalë të tjera: Ai është si robërit që e shesin veten e tyre dhe 
bëhen robër në duart e të tjerëve. Po, ata janë robër të egos dhe robër 
të shejtanit. 

 
*                *               * 

 
2 -  Zemërim mbi zemërim 
 
Kur bijtë e Izraelit humbën në shkretëtirën e Sinasë, Kur’ani u 

thotë atyre: “ata morën zemërimin e All’llahu” për shkak të 
mohimit të tyre ndaj shenjave të All’llahut dhe vrasjes së të dërguarve.  

Në suren “Ali Imran”, ajeti 12, përmendet gjithashtu, ky kuptim se 
për shkak të mohimit të All’llahut dhe vrasjes së të dërguarve, jahudijtë 
morën zemërimin e All’llahu. Ky ishte zemërimi i parë. 

Pasardhësit e atyre jahudijve që jetonin në kohën e dërgimit të 
Profetit Muhammed, ndoqën po atë rrugë të paraardhësve të vet, në 
mohimin e Revelatës. Në shtesë të këtij veprimi ata e kundërshtuan 
profetin Muhammed duke ngritur kurthe ndaj thirrjes. Prandaj, për ata 
thuhet se i goditi zemërimi mbi zemërimin.  

Fjala “bauu” do të thotë “rexheu” dhe “ekaamu”, kthim dhe 
qëndrim në një vend. Këtu ka kuptimin e meritimit të dënimit të 
All’llahut. Ata u kthyen dhe me vete mbartin zermërimin e All’llahut. 
Ose, qëndrimet që mbanin ishin shkak i zemërimit të All’llahut.  

Ai popull jetonte me shpresën e ardhjes së Profetit shpëtues para 
thirrjes së Musait dhe para thirrjes së profetit Muhammed (paqja dhe 
bekimi i All’llahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Mirëpo qëndrimi i 
tyre ndaj këtyre dy profetëve fisnik ishte i njëjtë: mosmbajtja e 
premtimit dhe kundërshtimi. Për këtë ata e merituan zemërimin e 
All’llahut, herë pas here.  

 
*                *               * 
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Ajetet: 91-93 
 

                   

                         

                        

                       

                     

                          

                         

   
“Kur atyre u thuhet: “Besoni në atë që ka shpallur 

All’llahu!” - ata përgjigjen: “Ne besojmë në atë që na është 
shpallur neve”, duke mos besuar në atë që është zbritur më 
pas, ndonëse ajo është e Vërteta që pohon Shkrimet e tyre. 
Thuaju atyre: “Nëse ishit besimtarë, përse i vratë profetët e 
All’llahut, atëherë kur ju erdhën?!” 

“Musai ju solli shenja të qarta, por gjatë mungesës së tij, 
ju adhuruat viçin si zot, prandaj u bëtë fajtorë të mëdhenj.” 

“Kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju malin e 
Turit, thamë: “Merreni seriozisht atë që ju kemi dhënë dhe 
dëgjoni!” Thanë: “Ne dëgjuam, por kundërshtojmë!” Për 
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shkak të mohimit, atyre u ishte rrënjosur në zemra dashuria 
për viçin. Thuaju: “Nëse jeni vërtet besimtarë, sa gjë të 
keqe po ju urdhëruaka besimi juaj!” 

 
 

 
Komentimi 

 
Fanatizmi (Racizmi) nacional te jahudijtë 
 
Edhe njëherë Kur’ani tregon për fanatizmin (racizmin nacional të 

jahudijve) ku thotë: “Kur atyre u thuhet: “Besoni në atë që ka 
shpallur All’llahu!” - ata përgjigjen: “Ne besojmë në atë që na 
është shpallur neve”, duke mos besuar në atë që është zbritur 
më pas…”. 

Ata nuk i besuan as Ungjillit e as Kur’anit, por si bosht kryesor 
kanë racizmin dhe interesin. Ata marrin guximin dhe e kundërshtojnë 
thirrjen, e cila erdhi dëshmuese dhe vërtetuese e asaj që ndodhej te ata, 
në Teurat: “…ndonëse ajo është e Vërteta që pohon Shkrimet e 
tyre.” 

Përsëri, Kur’ani zbulon falsifitetin e thënieve të tyre dhe thotë: 
“Thuaju atyre: “Nëse ishit besimtarë, përse i vratë profetët e 
All’llahut, atëherë kur ju erdhën?!” 

 Ata pretendojnë se besojnë në atë që u zbriti atyre. Vallë, Teurati, 
ua lejon atyre vrasjen?! Vetë bijtë e Izraelit thonë: “Ne besojmë në 
atë që na është shpallur neve”. Kjo thënie e ka pikënisjen te shpirti 
individual, ose tubues, i cili është në kundërshtim me shpirtin e 
teuhidit, sepse teuhidi ka si qëllim aktivizimin e njeriut në besimin dhe 
adhurimin e një Zoti të Vetëm e të Pashoq. Me fjalë të tjera: Nëse 
vlerësimi i urdhërave hyjnorë është i kushtëzuar me zbritjen e tyre për 
ata, atëherë ky është shirk e jo besim. Ky është kufr dhe jo islam. Ky 
lloj vlerësimi nuk është kurrë tregues për besimin.  

Fraza: “duke mos besuar në atë që është zbritur më pas…”, 
mbart mohim për çdo individ njerëzor në Revelatë deri edhe personin 
e të dërguarit. Fraza nuk përmban emrin e Muhammedit, apo Isait, 
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apo Musait (paqja qoftë mbi ta!), por, fraza përmban përforcim në 
besimin në atë që zbriti All’llahu i Madhëruar. 

Kur’ani paraqet një dokument tjetër për dënimin e jahudijve dhe 
për zbulimin e pretendimeve të tyre falso.  

Ai (Kur’ani) thotë: “Musai ju solli shenja të qarta, por gjatë 
mungesës së tij, ju adhuruat viçin si zot, prandaj u bëtë fajtorë të 
mëdhenj.”. Ç’është ky devijim i juaji kah devijimi i viçit, pasi iu 
erdhën qartësitë dhe ishit besimtarë të vërtetë?! Nëse vërtetë do të 
ishit besimtarë në të, përse e ndërruat besimin tuaj në mohim, kur 
Musai nuk ishte i pranishëm?! Me këtë veprim ju i bëtë padrejtësi vetes 
suaj, shoqërisë suaj dhe brezave që do të vijnë pas jush!  

Në ajetin e tretë, Kur’ani parashtron një tjetër dokument dënimi. 
Ai tre-gon për çështjen e besës te mali Tur. “Kur morëm besën tuaj 
dhe ngri-tëm mbi ju malin e Turit, thamë: “Merreni seriozisht 
atë që ju kemi dhënë dhe dëgjoni!” Thanë: “Ne dëgjuam, por 
kundërshtojmë!” 

Shkaku i kundërshtimit të tyre ishte zhytja në dashurinë e kësaj 
bote, e cila u simbolizua me dashurinë e viçit të Samirijut prej floririt: 
“Për shkak të mohimit, atyre u ishte rrënjosur në zemra 
dashuria për viçin.”  

Për këtë, ata e harruan All’llahun e Madhëruar?! 
 

Si mund të bashkohet besimi në All’llahun me vrasjen e të dërguarve 
të Tij, me adhurimin e viçit dhe me thyerjen e besëlidhjes e të 
premtimeve të sigurta hyjnore?! Vërtetë: Thuaju: “Nëse jeni vërtet 
besimtarë, sa gjë të keqe po ju urdhëruaka besimi juaj!”P239F

240
P  

 
*                *               * 

 
 
 
 
 

                                                
240 Në ajetet 51 dhe 63 të kësaj sureje të bekuar u fol për besëlidhjen e bijëve të izraelit 

dhe të veçantat e saj. 
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Dy kërkime 
 

1. Fraza: Thanë: “Ne dëgjuam, por kundërshtojmë!” nuk 
është thënie me gjuhët e tyre, por sipas asaj që duket është 
shprehje për realitetin veprues të atij populli dhe hipërbolë e 
mrekullueshme për devijimin e tyre. 
2. Fraza: “atyre u ishte rrënjosur në zemra dashuria për 
viçin.”, po ashtu është hiperbolë e mrekullueshme për 
gjendjen e këtij grupi. 

Fjala “ishrab” ka dy kuptime, siç thuhet në librin Mufredat: “njëri 
është “mbajtje fort” si “eshrebtu el beiire”, e mbajta fort kafshën, 
duke e shtrënguar nga litari. Dhe, kuptimi tjetër është “pirje” (el irva.). 
Kuptimi i fjalës është i dyanshëm, se dashuria për viçin i mbuloi 
zemrat e bijëve të Izraelit dhe u ngulit në zemrat e tyre. 

Gjithashtu, fraza të inspiron se devijimi i kryer nga ai popull është 
fenomen i zakonshëm, i lindur si rezultat i zierjes së shpirtit politeist 
në zemrat e tyre. Ato zemra që janë të vaditura me shirk, prej tyre del 
vetëm vrasja, mohimi dhe tradhëtia. 

Rëndësia e temës sqarohet më tepër nëse lexojmë në fenë jahudite 
sesa e shëmtuar është vrasja tek ata dhe se ajo është e ndaluar. Në 
librin “Kamusul Kitabil Mukades, f. 678” thuhet: “Vrasja me qëllim 
dhe të quajturit e saj veprim i shëmtuar, ishte në shkallë të 
rëndësishme te bijtë e Izraelit deri aty, saqë vrasësi nuk shfajësohej, 
edhe nëse strehohet në vende të shenjta, por, duhet të dënohet në çdo 
rast.” 

Ky është kuptimi i vrasjes së njeriut në pikëpamjen e Teuratit. 
Atëhere, çfarë do të thoje për vrasjen e të dërguarëve? 

 
*                *               * 
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Ajetet 94-96 
 

                       

                           

                      

                         

                        

  
Thuaju: “Nëse Shtëpia e jetës së përtejme tek All’llahu 

është vetëm për ju e jo për njerëzit e tjerë, atëherë kërkoni 
vdekjen, nëse ajo që thoni është e vërtetë”. 

“Por ata kurrsesi nuk e dëshirojnë vdekjen për shkak të 
të këqijave që kanë bërë! All’llahu i njeh mirë keqbërësit.” 

“Dhe, vërtet, do t’i gjesh ata më lakmues për jetën sesa 
njerëzit e tjerë, madje, edhe se paganët. Secili nga ata 
dëshiron të jetojë njëmijë vjet; por edhe nëse jeton aq, nuk 
do të mund t’i ikë dënimit! All’llahu i sheh punët e tyre të 
këqija.” 
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Komentimi 
 

Grupi mendjemadh 
 
Nga historia e jahudijve, në shtesë të asaj që lajmëron Kur’ani për 

ata, duket se ai popull e konsideronte veten e vet grupi i dalluar racial 
dhe inferior mbi të gjitha racat e tjera njerëzore. Ata besonin se 
Xhenneti është krijuar vetëm për ata e jo për të tjerët, Xhehennemi 
nuk i kap ata. Ata janë bijtë e All’llahut dhe të veçantët e Tij dhe se 
mbartin të gjitha të mirat dhe të përkryerat(!) 

Këtë mendjemadhësi e mendjelehtësi e pasqyrojnë shumë ajete të 
Kur’anit fisnik, siç janë: ajeti 18 i sures “Maide”, që thotë përmes 
gjuhës së tyre: “Ne jemi bijtë e All’llahu dhe të dashurit e Tij”; 
ajeti 111 i sures “Bekare” thotë pretendim tjetër: Ata thonë: “Askush 
nuk do të hyjë në Xhennet, përveç 

hebrenjve ose të krishterëve”; ajeti 80 i sures “Bekare”: Ata 
thonë: “Zjarri do të na prekë vetëm ca ditë të numëruara”. 

Këto imagjinata nga njëra anë i shtynin ata në drejtim të 
padrejtësisë, krimit, tiranisë dhe nga ana tjetër dërgonte në to 
mendjemadhësinë, vetëpëlqimin dhe kryeneçësinë. 

Kur’ani fisnik i përgjigjet atij populli me përgjigje të 
pakundërshtueshme dhe i thotë: Thuaju: “Nëse Shtëpia e jetës së 
përtejme  tek All’llahu është vetëm për ju e jo për njerëzit e tjerë, 
atëherë kërkoni vdekjen, nëse ajo që thoni është e vërtetë”.  

A nuk e dëshironi mëshirën e All’llahut dhe të qënurit pranë Tij? 
A nuk e doni fitimin e mirësisë së përjetshme në Xhennet? A nuk 
dëshiron i dashuruari të takojë të dashuin e Tij?! 

Me fjalët e tyre se “Xhenneti është i veçantë vetëm për ne e jo për 
të tjerët dhe se Xhehennemi nuk na kap veçse për disa ditë të 
numëruara”, kishin si qëllim dobësimin e besimit të myslimanëve dhe 
paralajmërimin ndaj ideologjisë së tyre. 

Vallë, përse ikni nga vdekja, ku çdo mirësi në ahiret është për ju, 
siç pretendoni?! Përse e gjithë kjo kapje pas dynjasë dhe pas interesave 
vetjake, nëse besoni në ahiretin dhe në mirësitë e tij?! 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 8 

Me këtë mënyrë Kur’ani e skandalizoi përgënjeshtrimin e atij 
populli dhe sqaroi falsifikimin e pretendimeve të pabaza e të kota të 
tyre. 

Në ajetin vijues gjendet përforcim për ikjen e atij populli nga 
vdekja: “Por ata kurrsesi nuk e dëshirojnë vdekjen për shkak të të 
këqijave që kanë bërë! All’llahu i njeh mirë keqbërësit.”  

Ata e dinë se çfarë përmban dosja e punëve të tyre prej 
dokumentave të zeza e broshura dënuese dhe All’llahu është i 
Gjithëdituri për çdo gjë, për këtë ata nuk e duan vdekjen, sepse ajo 
është fillimi i jetës në të cilën do të japin llogari për çdo gjë që kanë 
bërë. 

Ajeti i fundit përmend kapjen e tyre pas kësaj jete dhe të dhënit e 
tyre pas pasurisë e kënaqësisë: “Dhe, vërtet, do t’i gjesh ata më 
lakmues për jetën sesa njerëzit e tjerë”. Ajeti përmend se lakmia e 
tyre është më e madhe sesa e paganëve: “…madje, edhe se 
paganët.”  

Paganët janë ata që duhet të jenë më shumë se të tjerët lakimtarë 
për grumbullimin e pasurive e të mallrave, mirëpo pretenduesit 
fjalëbosh arritën të jenë më lamues se sa paganët. 

Dashuria e zjarrtë e tyre për këtë jetë: “Secili nga ata dëshiron të 
jetojë njëmijë vjet”, për të grumbulluar sa më shumë mallra të kësaj 
jete, ose nga frika e dënimit të ahiretit! Por, kjo jetëgjatësi që 
dëshironte secili prej tyre, nuk i largon ata nga dënimi dhe nuk 
ndryshon asgjë nga përfundimi: “por edhe nëse jeton aq, nuk do të 
mund t’i ikë dënimit!”, sepse çdo gjë është e shënuar te All’llahu dhe 
asgjë nuk i humbet prej punëve që ka bërë: “All’llahu i sheh punët e 
tyre të këqija.” 

 
*                *               * 

 
 

 
 

Kërkime 
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1. Kuptimi i njëmijë vjetëve që përmendet në ajet: “Secili 
nga ata dëshiron të jetojë njëmijë vjet”, nuk është i njëjtë me 
numrin e njohur (1000), por në mënyrë figurative do të thotë jetë 
shumë e gjatë. Nuk ka kuptimin e numrit por të shumicës. 

Disa komentues thonë se në atë kohë arabët nuk njihnin numër 
më të madhe se njëmijëshi dhe kur e kalonte të njëmijëtat numri nuk 
kishte emër të arabët. Për këtë ajo ishte më retorikja për shumicën. P240F

241
P   

2. Përmendja e fjalës “hajat” në ajet: “Dhe, vërtet, do t’i 
gjesh ata më lakmues për jetën”, në trajtën e pashquar ka kuptimin 
e ofendimit e të poshtërimit që do të thotë se ata lakmojnë për gjërat 
më të pavlera, të paçmueshme e më të liga të jetës. Dhe, këto i 
konsiderojnë më prioritare se ahireti. P241F

242
P  

  
*                *               * 

 
 

3 - Produktet e racizmit 
 

Nervozizmi (fanatizmi) racial qëndronte pas luftërave dhe 
fatkeqësive që ndodhën në mejdanin njerëzor gjatë gjithë kohëve të 
historisë. Në kohët tona ishte racizmi gjerman (nazist) faktori aktiv i 
ndezjes së dy luftërave botërore. 

Pa dyshim që jahudijtë pushtojnë vendin e parë mes gjithë 
fanatikëve e racistëve në të gjithë historinë. Ky është shteti i tyre, i 
ashtuquajturi “Izrael” që u ndërtua mbi bazën e këtij racizmi shtypës. 
Krimet që bën ky rrjet racist sionist, janë vazhdimësia e krimeve të 
tyre gjatë historisë si rezultat i racizmit të tyre smirak. 

Racizmi i tyre i shtyu ata që t’i monopolizojnë mësimet e Musait 
dhe të heqin elementin e thirrjes prej fesë së tyre, me qëllim që askush 
të mos i përqafojë mësimet e tyre. 

Kjo mendjemadhësi e ky vetëpëlqim i bëri ata njerëz që të jenë të 
vetmuar e të shkëputur nga të gjithë popujt e botës. 

Fanatizmi racist është degë nga shirku, për këtë, islami e lufton 
ashpër atë duke dëshmuar se të gjithë njerëzit vijnë nga një baba dhe 

                                                
241 Tefsijri “El-Menar”; vëll.1, f.331. 
242 Tefsijri “El Mizan”; vëll.1, f.230 dhe tefsijri “El Menar”; vëll.1, f. 390. 
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nga një nënë e përbashkët. Nuk ka dallim mes njerëzve, por vetëm me 
devotshmëri dhe me punë të mira. 

 
*                *               * 

 
 
4 - Faktorët e frikës nga vdekja 
 
Shumica e njerëzve frikësohen nga vdekja. Kjo frikë bazohet në dy 

faktorë: 
1. Frika e zhdukjes dhe e të mosekzistuarit. Ata të cilët 
nuk besojnë në ahiretin, nuk mendojnë se pas kësaj jete, jeta e 
tyre vazhdon. Është e natyrshme që njeriu të frikësohet nga 
zhdukja. Kjo frikë e ndjek atë deri në momentet më të lumtura 
të jetës së tij dhe ia shndërron atij jetën në kungull të hidhur në 
gojat e tyre. 
2. Frika nga dënimi. Një frikë e tillë i ndjek mëkatarët që 
besojnë në ahiret dhe frikësohen se do t’u vijë koha e largimit 
nga kjo botë dhe ata janë të rënduar me gjynahe e me gabime. 
Për këtë do të marrin dënimin. Prandaj urojnë që ora e 
transferimit të tyre në botën tjetër të shtyhet. 

Profetët madhështorë e ringjallën besimin në ahiret në zemrat e 
njerëzve. Me këtë rigjallërim, ata e larguan hijen e zhdukjes e të 
mosekzistencës pas kësaj jete nga mendjet. Ata siguruan se vdekja 
është transferim në jetën e përjetshme e të begatë. 

Nga ana tjetër, profetët ftuan në kryerjen e punëve të mira, me 
qëllim që njeriu të jetë larg frikës së ndëshkimit dhe frika ndaj vdekjes 
të zhduket nga zemrat dhe mendjet. 

 
*                *               * 
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Ajetet: 97-98  
 

                      

                        

                       

 
“Thuaju atyre që janë armiq të Xhebrailit, se ai e ka 

zbritur Kuranin në zemrën tënde me lejen e All’llahu, si 
vërtetues të librave të shenjtë të mëparshëm dhe si 
udhërrëfyes e lajm të mirë për besimtarët.” 

“Kush është armik i All’llahu, i engjëjve të Tij, i të 
dërguarve të Tij, i Xhebrailit dhe Mikailit, ta dijë se Allahu 
është armik i jobesimtarëve.” 

 
 

Shkaqet e zbritjes 
 
Është transmetuar nga ibn Abbasi se shkaku i zbritjes së këtij ajeti 

është: “Kur erdhi Profeti në Medine, ibn Surja, siç thuhet, dhe një 
grup jahudijsh prej banorëve të Fedekut i drejtuan atij disa pyetje. Ai u 
përgjigjej dhe ata i besonin përgjigjet e tij. Prej atyre pyetjeve ishte: “O 
Muhamed, si flen ti? Sepse, ne na kanë treguar për gjumin e 
profetit që do të vijë në fundin e zamanit.” Profeti iu përgjigj: 
“Sytë e mi flenë, por zemra ime rri zgjuar.” Ata thanë: “The të 
vërtetën o Muhamed.” Pastaj ibn Surja i tha: “Nëse më thua një 
karakteristikë të veçantë, unë do të të besoj dhe do të të ndjek: “Cili 
melek të vjen ty kur  të sjell All’llahu Shpalljen?!” Profeti iu 
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përgjigj: “Xhebraili.”  Ibn Surja i tha: “Ai është armiku ynë, ai 
zbret vrasjen fatkeqësinë dhe luftën, kurse Mikaili sjell 
lehtësimin dhe bujarinë. Sikur Mikaili të ishte meleku që të vjen 
ty do të të besonim!!” P242F

243
P  

 
*                *               * 

 
 

Komentimi 
 

Populli debatues 
 

Shkaku i zbritjes së këtij ajeti të bekuar sqaron natyrën e 
kokëfortësisë, të pabindshmërisë dhe të debatit, te jahudijtë. 

Duke filluar që nga koha e Musait e duke kaluar në kohën e vulës së 
profetëve dhe ardhjen në ditët e sotme jahudijtë e kundërshtojnë të 
vërtetën  me argumente të paqarta. Argumenti i tyre në këtë temë të 
përmendur në ajet, është rëndesa e detyrimeve që i sjell Xhebraili, 
armiqësia e tyre ndaj këtij meleku dhe dëshira e tyre që të ishte Mikaili, 
Besniku i Shpalljes!! Çudi, sikur melekët janë burimi i rregullave hyjnore! 

Kur’ani fisnik flet qartë se melekët zbatojnë urdhërat e All’llahut dhe 
nuk devijojnë nga bindja e adhurimi i Tij, siç thuhet në ajetin 6 të sures 
“Tahrimë”: “…kurrë nuk i kundërshtojnë urdhrat e All’llahut…”  

Kur’ani i përgjigjet justifikimit të tyre: “Thuaju atyre që janë armiq 
të Xhebrailit, se ai e ka zbritur Kuranin në zemrën tënde me lejen e 
All’llahut…” 

Ajo që solli Xhebraili është vërtetuese e atyre që erdhën në librat e 
mëparshëm qiellorë: “…si vërtetues të librave të shenjtë të 
mëparshëm…” Në shtesë të gjitha këtyre: “…dhe si udhërrëfyes e 
lajm të mirë për besimtarët.” 

Përgjigja në këtë ajet përmban tri pjesë: 
E para: Xhebraili nuk sjell asgjë nga vetja e tij, por ajo që sjell, është 

“me lejen e All’llahut…”; 

                                                
243 Tefsijri “Mexhmaul Bejan”, komentimi i ajetit në fjalë, i përmbledhur. 
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E dyta: Ajo që solli Xhebraili, vërteton edhe librat e mëparshëm 
qiellorë, sepse është në përputhje me shenjat dhe treguesit që gjenden në 
ato libra; 

E treta: Përmbajtja e asaj që solli Xhebraili, tregon për origjinalitetin 
dhe vërtetësinë e saj. 

Ajeti vijues e përforcon të njëjtën temë, të shoqëruar me kërcënim. 
Ajeti thotë: “Kush është armik i All’llahut, i engjëjve të Tij, i të 
dërguarve të Tij, i Xhebrailit dhe Mikailit, ta dijë se All’llahu është 
armik i jobesimtarëve.” 

Ajeti tregon se qëndrimi i njeriut ndaj All’llahut, ndaj melekëve të Tij, 
ndaj të dërguarëve të Tij, ndaj Xhebrailit dhe Mikailit, nuk pranon ndarje 
dhe se qëndrimi armiqësor ndaj njërit prej Tyre është qëndrim armiqësor 
për të tjerët.”P243F

244
P   

Me fjalë të tjera, urdhërat e All’llahut e çojnë njeriun drejt 
përsosurisë. Këto urdhëra u zbresin (vijnë) Profetëve nëpërmjet 
melekëve. Nëse misionet e melekëve ndryshojnë nga njëri-tjetri, kjo është 
për shkak të ndarjes së përgjegjësive dhe jo për shkak të përplasjeve mes 
misioneve. Mbajtja qëndrim armiqësor ndaj njërit prej atyre melekëve 
është armiqësi ndaj All’llahut të Madhëruar. 

 
 

*                *               * 
 
 
Xhebraili dhe Mikaili 
 

Në Kur’anin fisnik emri i Xhebrailit është përmendur tri herë dhe 
i Mikailit vetëm një herë. P244F

245
P  

Nga ajeti përfitohet se këto dy janë melekë të afërt te All’llahu i 
Madhëruar. Thuhet se emri Xhebraili është abranij dhe ka kuptimin 
‘Rexhulullah” ose “Kuvvetullah” (xhebr do të thotë burrë, ose fuqi dhe ijl do 
të thotë All’llah.)  Këto ajete e njohin Xhebrailin si dërguesi i Revelatës 
së All’llahut te Profeti dhe zbritësi i Kur’anit në zemrën e tij. Për ndër-
mjetësin e Revelatës ka edhe një emër tjetër që përmendet ne ajetin 

                                                
244 Tefsijri “El Mizan”, komentimi i ajetit të përmendur. 
245 Emri i Xhebrailit është përmendur dy herë në këto ajete dhe një herë në ajetin 4 të 

sures “Tahrim”, kurse emri i Mikailit është përmendur vetëm në këtë ajet. 
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102 të sures “Nahl”, që është: “Ruhul Kudsi” (Shpirti i Shenjtë). Ndërsa 
në ajetin 191 të sures “Shuara” përmendet emri “Ruhul Emijn” (Shpirti 
Besnik). 

Komentuesit thonë se qëllimi i togfjalëshve “Ruhul Kuds” dhe 
“Ruhul Emijn” është për Xhebrailin. 

Ndërsa, në suren “Nexhm” përfitohet se Profeti e ka parë dy herë 
Xhebrailin me pamjen e tij origjinale. P245F

246 
Hadithet islame përmendin emrat e katër melekëve të afërt që 

janë: Xhebraili, Mikaili, Israfili dhe Azraili. Pozitën më madhështore e 
ka Xhebraili. Në librat e jahudijve përmendet Xhebraili dhe Mikaili. 
Në librin e Danielit, i cili e cilëson Xhebrailin thuhet: “Ai është 
triumfuesi i udhëheqësit të shejtanit dhe Mikaili është mbrojtësi i 
popullit të bijëve të Izraelit.” P246F

247
P  

Disa studiues thonë se burimet e jahudijve nuk tregojnë për 
armiqësinë e Xhebrailit ndaj atij populli. Kjo miraton fjalët boshe të 
jahudijve rreth qëndrimit të tyre ndaj Xhebrailit. Këto fjalë boshe kanë 
qenë veëm ai pretekst që të largohen nga islami, sepse në burimet 
fetare jahudite nuk gjenden thënie që të tregojnë për ekzistencën e 
armiqësisë mes tyre dhe Xhebrailit. 

 
*                  *               * 

                                                
246A’lamul Kur’an, f.277 dhe 629.  
247 A’lamul Kur’an, f.277 dhe 629. 
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Ajetet 99-101 
 

                      

                            

                           

                         

 
“Ne të kemi zbritur ty shpallje e shenja të qarta, të 

cilave vetëm njerëzit e këqij nuk duan t’u besojnë. 
“A thua çdoherë që japin ndonjë premtim, disa prej tyre 

e flakin tej atë? Jo, por shumica e tyre nuk besojnë.” 
“Tani që atyre u erdhi një i Dërguar nga All’llahu, 

vërtetues i Shkrimeve që kanë me vete, një grup prej atyre, 
të cilëve iu dhanë Shkrimet, e hodhën pas shpine Librin e 
All’llahut, gjoja se nuk dinin gjë për atë.” 

 
 

Shkaku i zbritjes 
 

Ibn Abbasi ka thënë: “Ibn Surja, që ishte prej rabinëve jahudij, i 
tha Profetit Muhamed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!): “O Muhamed, ti nuk na solle ndonjë gjë 
që e dimë dhe ty nuk të ka zbritur All’llahu ndonjë shenjë të 
qartë që të të ndjekim.” Atëherë, All’llahu zbriti këtë ajet.” P247F

248
P   

 
*                  *               * 

                                                
248 Tefsijri “Mexhmaul Bejan” dhe Tefsijri i “Kurtubiut”. 
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Komentimi 

 
Ajeti i parë tregon për shenjat dhe argumentat e mjaftueshme e të 

qarta të cilat i ishin dhënë Profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai dëshmon se 
kundërshtarët ndaj këtyre ajeteve të qarta e kuptuan në realitet 
vërtetësinë e thirrjes. Por, ata këmbëngulën në kundërshtim të shtyrë 
nga qëllimet e tyre personale: “Ne të kemi zbritur ty shpallje e 
shenja të qarta, të cilave vetëm njerëzit e këqij nuk duan t’u 
besojnë. Të menduarit në ajetet e Kur’anit i ndriçon rrugën çdo 
kërkuesi të së vërtetës. Me leximin e këtyre ajeteve kuptohet vërtetësia 
e ftesës së Profetit dhe madhështia e Kur’anit. Mirëpo, këtë të vërtetë 
të qartë, nuk e kuptojnë vetëm ata të cilëve u është fikur drita e 
zemrave të tyre për shkak të mëkateve. Nga këtu shohim se të 
shthururit e përlyer me mëkate e kundërshtojnë besimin në Shpallje. 

Më pas Kur’ani flet për cilësinë e në grupi jahudij; cilësia e shkeljes 
dhe e thyerjes së besës dhe mosmbajtja e premtimit. Me sa duket kjo 
cilësi historike u përshtatet atyre gjatë gjthë kohëve. “A thua çdoherë 
që japin ndonjë premtim, disa prej tyre e flakin tej atë? Jo, por 
shumica e tyre nuk besojnë.” All’llahu mori prej tyre besën në anë 
të malit Tur që ta zbatojnë Teuratin, por ata e thyen besën. Ai mori 
prej tyre besën që të besojnë në vulën e Profetësisë që përmendet në 
Teuratin e tyre, por ata nuk besuan në të. 

Jahudinjtë e fisit “Nedhijr” lidhën marrëveshje me Proftein kur 
emigroi në Medine, që të mos bashkohen dhe të mos bashkëveprojnë 
me armiqtë e tij. Por, ata e shkelën marrëveshjen dhe bashkëvepruan 
me paganët mekas në luftën e Ahzabit kundër myslimanëve. 

Këtë karakteristikë që gjendej te ai grup jahudijsh e gjejmë edhe 
sot të trupëzuar te sionizmi global, i cili të gjitha ligjet, marrëveshjet 
dhe vendimet ndërkombëtare i vendos nën këmbët e veta, kur 
interesat e tij përballen me rrezikun. 

Ajeti i fundit e përforcon edhe më shumë këtë temë: “Tani që 
atyre u erdhi një i Dërguar nga All’llahu, vërtetues i Shkrimeve 
që kanë me vete, një grup prej atyre, të cilëve iu dhanë Shkrimet, 
e hodhën pas shpine Librin e All’llahut, gjoja se nuk dinin gjë 
për atë.”  
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Dijetarët jahudij, para dërgimit të Profetit (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i lajmëronin njerëzit për 
ardhjen e Profetit dhe u përmendnin atyre shenjat dhe cilësitë e tij. 
Kur erdhi profeti islam ata e kundërshtan atë që ndodhej në librat e 
tyre dhe hiqeshin sikur nuk i kanë lexuar ato që përmenden në Teurat 
lidhur me këtë. Ky është rezultat i natyrshëm për ata njerëz të zhytur 
në egot e tyre. Ata, edhe në thirrjen e tyre për një të vërtetë nuk 
shkëputen nga egoja e tyre. Nëse e arrijnë atë të vërtetë dhe shohin se 
ajo nuk është në përputhje me dëshirat e tyre, e kundërshtojnë atë dhe 
e hedhin pas shpinave të tyre. 

 
*                  *               * 

 
 

Kërkime 
 

1. Është e qartë se shprehja “nuzul” dhe “inzal” (zbritja) që thuhet 
për Kur’an nuk ka kuptimin e kalimit vendor nga lart poshtë, që të 
thuhet se All’llahu është në qiell dhe e zbriti Kur’anin në tokë. Por, 
shprehja tregon për lartësimin dhe madhështinë e Zotit të botëve. 

2. Fjala “fasik” (i shthurur) vjen nga lënda “feseka” që do të thotë 
“nxjerrja e bërthamës nga hurma”. Ka raste që kokrra e hurmës bie 
nga pema dhe prej saj ndahet bërthama. Kësaj ndarjeje në gjuhën 
arabe i thuhet “fesekat nevat”, “farat u ndanë”. Më pas kjo fjalë u 
përdor për çdo ndarje nga rruga e besimit dhe e bindjes ndaj All’llahut 
dhe nga rruga e adhurimit. 

3. Siç ndahen farërat, kur u hiqet veshja e tyre e ëmbël dhe 
ushqyese, po ashtu fasiku ndan nga vetja e tij të gjitha vlerat dhe 
personalitetin njerëzor. 

4. Kur’ani, kur flet për jahudijtë, nuk i qorton të gjithë për shkak të 
mëkateve të shumicës, por përdor fjalët si “ferik”, grup dhe “ekther”, 
shumica. Këtë e bën që të mbrojë të drejtat e pakicës së shtypur 
besimtare. Kjo metodë e Kur’anit, në thëniet e tij për popujt është 
mësim për ne që të mos devijojmë në bisedat dhe në qëndrimet tona 
ndaj të drejtës dhe të vërtetës. 

 
*                  *               * 
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Ajetet: 102-103 
 

                            

                      

                    

                            

                         

                        

                       

                      

 

“E shkuan pas shpifjeve që bënin djajtë kundër 
mbretërisë së Sulejmanit. E Sulejmani nuk ishte mohues, 
por djajtë ishin mohues. Ata u mësonin njerëzve magjinë 
dhe dijeninë që u ishte dërguar dy engjëjve në Babiloni - 
Harutit e Marutit. Këta engjëj nuk i mësonin ndokujt magji, 
pa i thënë: “Ne jemi dërguar për t’ju vënë në provë, prandaj 
ti mos u bëj mohues!” Dhe njerëzit mësuan nga këta të dy 
se si t’i ndajnë bashkëshortët. Por magjistarët nuk mund t’i 
bëjnë dëm askujt pa lejen e All’llahut. E megjithatë, njerëzit 
mësojnë ato gjëra që i dëmtojnë dhe që nuk u bëjnë dobi. 
Në të vërtetë, ata e dinin se ai që e përvetësonte këtë 



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

 9 

mjeshtëri, nuk do të kishte kurrfarë të mire në jetën tjetër. 
Eh, sa e keqe është ajo për të cilën shitën shpirtrat e veta! 
Ah, sikur ta dinin ata!” 

“Sikur ata të besonin dhe të ruheshin, shpërblimi i 
All’llahut do të ishte më i mirë. Ah, sikur ta dinin ata!” 

 
 
 

Komentimi 
 
Sulejmani dhe magjistarët e Babilionisë 
 
Në disa hadithe kuptohet se një grup njerëzish në kohën e 

Sulejmanit ushtronin magjinë. Sulejmani urdhëroi që të mblidhen të 
gjitha fletushkat dhe librat e tyre. Ai i ruajti ato në një vend të veçantë. 
(Ndoshta, ruajtja e atyre mund të përdorej në mundësinë e prishjes së 
magjisë së magjistarëve.) 

Pas vdekjes së Sulejmanit, një grup njerëzish i nxorrën ato shkresa 
dhe filluan mësimin dhe përhapjen e magjisë. Një pjesë njerëzish e 
shfrytëzuan këtë kohë dhe përhapën thënien se Sulejmani nuk ka qenë 
Profet, por sundonte mbretërinë dhe sillte gjëra të jashtëzakonshme 
nëpërmjet magjisë! 

Një grup prej bijëve të Izraelit ndoqën këtë valë dhe u strehuan te 
magjia duke e lënë Teuratin. 

Kur erdhi profeti i fundit, Muhamedi (paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili solli ajetet e Kur’anit që e 
vërtetonin dhe e miratonin profetësinë e Sulejmanit, disa dijetarë 
jahudij thanë: “A nuk çuditeni nga Muhammedi kur thotë se Sulejmani 
është profet, ndërkohë që ai ishte magjistar?! Dhe erdhi ajeti që i 
përgjigjet pretendimit të tyre dhe e mohon këtë akuzë të madhe për 
Sulejmanin.” P248F

249
P   

Ajeti i parë zbulon një tjetër skandal të jahudijve që është akuzimi i 
profetit të All’llahut se është magjistar dhe mashtrues. Rreth atij 
populli ajeti thotë: “E shkuan pas shpifjeve që bënin djajtë kundër 
mbretërisë së Sulejmanit.”  

                                                
249 Siretul ibn Hisham; vëll.2, f.192 dhe “Mexhmaul Bejan” komentimi i ajetit, por me 

pak ndryshim.  
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Përemri i shumësit në frazën: “ittebeuu”, “shkuan pas, ka mundësi 
të jetë për bashkëkohësit e Profetit, ose për ata jahudij, bashkëkohës të 
Sulejmanit, ose për të dy grupet. Qëllimi te fjala “djajtë” mund të jetë 
për tiranët nga njerëzit ose xhindët, ose nga të dy së bashku. 

Pastaj, ajeti dëshmon dhe përforcon se Sulejmani nuk ka qenë 
jobesimtar: “E Sulejmani nuk ishte mohues”. Pra, Sulejmani nuk u 
strehua te magjia dhe nuk i realizoi qëllimet e tij nëpërmjet mashtrimit: 
“por djajtë ishin mohues. Ata u mësonin njerëzve magjinë”.  

Ata jahudij nuk shfrytëzuan vetëm atë që mësuan nga magjia e 
shejtanëve, por gjithashtu i keqpërdorën mësimet e Harutit dhe 
Marutit. “dhe dijeninë që u ishte dërguar dy engjëjve në Babiloni 
- Harutit e Marutit.” 

Haruti dhe Maruti, janë dy melekë nga Zoti, të cilët erdhën  te 
njerëzit në kohën e përhapjes së magjisë në mesin e tyre dhe u 
sprovuan me magjistarë dhe mashtrues. Qëllimi i tyre ishte që t’u 
mësonin njerëzve rrugët e prishjes së magjisë. Ashtu sikurse ndalimi i 
funksionit të bombës që ka nevojë për kuptimin e mënyrës së 
prodhimit të saj, po ashtu, edhe ndalimi i magjisë kërkon mësimin e 
bazave të magjisë nga njerëzit. Dy melekët e shoqëruan këtë mësim 
me paralajmërim të rënies në fitne pas mësimit të magjsë. “Këta 
engjëj nuk i mësonin ndokujt magji, pa i thënë: “Ne jemi 
dërguar për t’ju vënë në prove…” 

Ata jahudinj ranë në shkatërrim dhe u zhytën më shumë në 
devijimin e tyre duke pretenduar se fuqia e Sulejmanit nuk ishte nga 
Profetësia, por nga magjia dhe nga magjistarët. Kjo është natyra e 
devijuesve. Gjithmonë ata përpiqen t’i shfajësojnë shthurjet e tyre me 
akuzimin e të famshëve për shthurje e devijim. Ai komb nuk doli me 
sukses nga ky sprovim hyjnor. Ata mësuan nga dy melekët dhe këtë 
mësim e përdorën në rrugën e shkatërrimit e jo të ndreqjes. Mirëpo, 
fuqia e All’llahu është mbi fuqitë e tyre dhe mbi fuqinë e asaj që 
mësuan. “Dhe njerëzit mësuan nga këta të dy se si t’i ndajnë 
bashkëshortët. Por magjistarët nuk mund t’i bëjnë dëm askujt 
pa lejen e All’llahut. E megjithatë, njerëzit mësojnë ato gjëra që i 
dëmtojnë e nuk u bëjnë dobi.”  Vërtet, ata e shitën dinjitetin e tyre 
me këtë plaçkë të pavlerë: “Eh, sa e keqe është ajo për të cilën 
shitën shpirtrat e veta! Ah, sikur ta dinin ata!” 
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Ata u mallëngjyen në zgjedhjen e kësaj plaçke të jetës, duke e ditur 
se ia konfiskon atyre ahiretin. “Në të vërtetë, ata e dinin se ai që e 
përvetësonte këtë mjeshtëri, nuk do të kishte kurrfarë të mire në 
jetën tjetër.” 

Vërtet, ata humbën lumturinë e tyre dhe lumturinë e shoqërisë së 
tyre me dije e me ndërgjejgje dhe u mbytën në kënetën e qelbur të 
kufrit e të shthurjes. “Sikur ata të besonin dhe të ruheshin, 
shpërblimi i All’llahut do të ishte më i mirë. Ah, sikur ta dinin 
ata!” 

 
*                  *               * 

 
Kërkime 

 
1 - Historia e Harutit dhe Marutit 
 
Fjalët janë të shumta në mesin e historianëve e të legjendarëve 

rreth këtyre dy melekëve. Paragjykimet u përzinë me të vërtetën, derisa 
është bërë e pamundur të konkludohet e vërteta në ato që u shkruajtën 
për këtë ndodhi historike. Por, ajo që duket më e qartë dhe më e afërt 
me ekuilibrin logjik dhe historik dhe me hadithet e nderuara për këtë 
histori, janë si më poshtë: 

Në tokën e Babilionisë u përhap magjia, e cila i çoi njerëzit në 
shqetësim dhe në mosbesim. All’llahu dërgoi dy melekë në formën e 
njerëzve dhe i urdhëroi ata që t’ua mësojnë njerëzve rrugën e prishjes 
së efektit të magjisë, me qëllim që t’i shpëtojnë të keqes së 
magjistarëve. 

Melekët ishin të detyruar t’ua mësonin njerëzve parimet e magjisë 
duke qenë se ajo është hyrje në mësimin e prishjes së saj. Një grup 
njerëzish përfituan nga këto parime dhe u bashkuan me radhët e 
magjistarëve dhe u bënë zanafilla e keqtrajtimit të njerëzve. 

Gjatë mësimit, dy melekët i paralajmëruan njerëzit në të rënit në 
fitne, por ky paralajmërim nuk ndikoi në një grup të tyre. P249F

250
P  

                                                
250 “Mexhamul Bejan” te komentimi i ajetit të përmendur dhe “El-Uesail”; vëll.12, f.106-107. 
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Kjo që përmendëm është në përputhje me logjikën dhe me arsyen, 
si dhe e mbështesin edhe hadithet e imamëve të Ehli Bejtit (paqja e 
Zotit qoftë mbi ta!). 

Prej atyre haditheve është ai që përmendet te libri “Ujun Ahbaru 
Riza”, i cili njëherë është përmendur si trasmetim nga imam Rizai dhe 
një herë tjetër si transmetim nga imam Askeriu (paqja e All’llahu qoftë 
mbi ta!).P250F

251
P    

Përsa u përket thënieve të shkruara në librat e historisë rreth 
këtyre dy melekëve, ato janë të përziera me paragjykime e me legjenda 
dhe janë shumë larg me atë që përmend Kur’ani fisnik. Prej atyre 
thënieve, është edhe kjo “se dy melekët u dërguan në tokë që të 
shohin lehtësinë e rënies në mëkate, nëse do të ishin në vend të 
njerëzve. Ata zbritën dhe bënë lloje të ndryshme gjynahesh e 
mëkatesh të mëdha!!” Teksti kur’anor është shumë larg nga këto 
paragjykime e legjenda dhe i pastër prej tyre. 

 
*                  *               * 

 
2 - Fjala Harut dhe Marut 
 
Disa studiues pretendojnë se “Harut dhe Marut” janë fjalë të 

vjetra persiane. Ata thonë: ‘Fjala “Harut” ka kuptimin e “pjellorisë” 
dhe fjala “Marut” ka kuptimin e “pavdekshmërisë”. Emrat “Harut dhe 
Marut” janë marrë nga këto dy fjalë. P251F

252
P   

Ky drejtim për kuptimin e domethënies së dy emrave, nuk është i 
bazuar në argument.  

Në librin “Avista” përmenden shprehjet “Harut”, që është muaji 
“Hordad” dhe “Marut” me kuptimin “Emerdat” që do të thotë “i 
pavdekshëm”.  

Në fjalorin “Denehad”, përmendet komentimi i dy fjalëve njësoj 
siç u tha më parë. E çuditshme është se disa kanë thënë se Haruti dhe 
Maruti janë njerëz prej banorëve të Babilionisë!! Po ashtu, thuhet se 
ata janë nga shejtanët!! Ajetet e përmendura e refuzojnë këtë.  

                                                
251 “Mexhamul Bejan” te komentimi i ajetit të përmendur dhe “El-Uesail”; vëll.12, f.106-107. 
252 A’lamul Kur’an; faqe 655. 
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*                  *               * 

 
3 - Si mund të jetë meleku mësues për njeriun? 
 
Pyetja qëndron te lidhja mes melekut dhe njeriut. A mund të ketë 

lidhje mes tyre? Ajetet e lartpërmendura flasin qartë se Haruti dhe 
Maruti ua mësuan njerëzve magjinë. Sigurisht që kjo u realizua për të 
prishur magjitë e magjistarëve në atë shoqëri. A mund të jetë meleku 
mësues për njeriun? Hadithet e transmetuara për çështjen e këtyre dy 
melekëve, i përgjigjen kësaj pyetjeje. Hadithet thonë se All’llahu i 
dërgoi ata të dy me pamjen e njeriut. Kjo e vërtetë mund të kuptohet 
te ajeti i nëntë i sures “En’am”, që thotë: “Edhe sikur Ne ta bënim 
atë engjëll, me siguri që do t’i jepnim atij pamje njeriu…” 

 
*                  *               * 

 
4 - Askush nuk mund të bëjë diçka pa lejen e All’llahu 
 
Nga thënia e All’llahut në këtë ajet kuptojmë se magjistarët nuk 

ishin të aftë që t’i bënin keq njeriut, pa lejen e All’llahut të Madhëruar. 
Në këtë çëshjte nuk ka as “detyrim” e as imponim, por ky kuptim 
tregon për parimin bazë të teuhidit, se të gjtha fuqitë që gjenden në 
gjithësi e kanë pikënisjen te fuqia e All’llahut të Madhëruar. Zjarri kur 
djeg, djeg me lejen e Zotit dhe se magjistari nuk mund të ndërhyjë në 
botën e krijimit e të kundërshtojë dëshirën e All’llahut. 

Çdo gjë që shohim prej gjurmëve dhe specifikave, ato janë vetëm 
gjurmë dhe specifika, që All’llahu i ka caktuar për krijesat e ndryshme. 
Pra, ka prej tyre që i keqpërdorin ato. “Zgjedhja” që All’llahu i dha 
njeriut, sigurisht është mjet sprove dhe përsorurie për të. 

 
*                  *               * 

 
5 - Magja dhe historiku i saj 
 
Biseda për magjinë dhe historiku i saj zgjasin shumë. Këtu do të 

mjaftohemi me thënien se rrënjët e saj janë të ngulura në thellësi të 
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historisë, mirëpo fillimi dhe avancimi i saj historik janë të 
mbështjellura me paqartësinë dhe nuk mund të thuhet se kush ishte i 
pari që e përdori magjinë. 

Përsa i përket kuptimit të saj, mund të thuhet se ajo është një lloj 
vepre e jashtëzakonshme dhe ndikon në ekzistencën e njeriut. 
Nganjëherë, ajo është një lloj mjeshtërie e shpejtësie në lëvizje si dhe 
paqartësi për shikuesit. Po ashtu, ajo është karakter psiqik, fantazues. 

Në gjuhësi magjia ka dy kuptime: 
1. Mashtrim dhe lëvizje mjeshtërore. 
2. Çdo gjë e këndshme dhe delikate. 

Ragibi në librin e “Mufredateve” për fjalën “sihr” magji, përmend 
tre kuptime: 

I pari: Mashtrim dhe imagjinim, të cilat nuk mbajnë asgjë të 
vërtetë. Siç vepron mashtruesi me lëvizjen e shpejtë të duarve pa e 
arritur ta shohin sytë, si dhe ato që thotë thashethemexhiu kur flet 
fjalë të qëndisura ngatërruese për dëgjimin. 

I dyti: Kërkimi i mbështetjes së shejtanit me qëllim afrimi te ai. 
I treti: Ajo është emër i një vepre për të cilën pretendohet se me 

fuqinë e saj ndryshon pamjet dhe karakteret dhe e bën njeriun 
gomar. P252F

253
P  

Nga studimi i pesëdhjetë e një vendeve, në të cilët përmendet fjala 
“magji” në Kur’anin fisnik, nxjerrim konkluzionin se Kur’ani e ndan 
magjinë në dy grupe (lloje): 

1. Mashtrim dhe lëvizje e shpejtë e dorës, në të cilat nuk gjendet 
vështirësi, siç thuhet në ajetin 66 të sures “Ta Ha”: “…Dhe ja tek i 
dukeshin atij litarët dhe shkopinjtë e tyre se po rendnin vërtet, 
për shkak të magjisë së tyre.” 

Gjithashtu, në ajetin 116 të sures “A’raf” thuhet: “Kur magjistarët 
hodhën shkopinjtë e tyre, i magjepsën sytë e njerëzve, i 
frikësuan ata.” Nga këto ajete përfitohet se magjia nuk ka vërtetësi 
subjektive që të ndikojë tek gjërat, por ajo është lëvizje e shpejtë e 
dorës dhe është një lloj mashtrimi për sytë. Ajo paraqet të kundërtën e 
realitetit. 

2. Nga ajetet e tjera përfitohet se magjia ka ndikim real. Siç është 
thënia e All’llahu të Madhëruar: “Dhe njerëzit mësuan nga këta të 

                                                
253 Mufredatu Ragibi, lënda “sehere”. 
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dy se si t’i ndajnë bashkëshortët.” Dhe: “mësojnë ato gjëra që i 
dëmtojnë e nuk u bëjnë dobi.” Siç u tha në ajetet për të cilët po 
flasim.  

Vallë, magjia ka vetëm ndikim psiqik apo ndikon edhe te trupi? 
Ajetet e mësipërme nuk tregojnë për këtë. Disa njerëz besojnë se 

ajo ka vetëm ndikim psiqik. 
Duhet përmendur se disa lloje të magjisë ushtroheshin me 

përdorimin e disa lëndëve të veçanta kimike e të fizikës për 
mashtrimin e njerëzve. Historia na flet se magjistarët e Faraonit 
vendosën mbi litarët dhe shkopinjtë e tyre lëndë të veçantë kimike 
(ndoshta ka qenë zeibak), e cila lëvizte si pasojë e ndikimit të diellit 
apo të një temperature tjetër, dhe, shikuesve u dukej se ishte gjarpër. 
Kjo lloj magjie nuk është e pakët edhe në kohën që jetojmë. 

 
*                  *               * 

6 - Magjia në islam  
 
Fukahatë (juristët islam) janë të një mendimi se mësimi dhe 

ushtrimi i magjisë është haram (i ndaluar). Transmetohet se prijësi i 
besimtarëve, imam Aliu (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ai që mëson 
pak ose shumë nga magja, ka bërë kufr...” P253 F

254
P  

Pra, siç e thamë edhe më parë, mësimi i magjisë lejohet për 
prishjen e saj. Nganjëherë lejueshmëria arrin deri te “uxhubul kifai” 
(quhet i tillë, sepse kur një njeri kryen një detyrim, ky detyrim bie nga 
të tjerët.), me qëllim që të prishen kurthet e keqbërësve dhe 
mashtrimet, por, pa u bërë keq njerëzve të tjerë. Argumenti ynë për 
këtë është hadithi i transmetuar nga imam Ebi Abdullahi, Xhafer ibn 
Muhamed Sadik (paqja qoftë mbi të!), i cili, ka thënë: “Isa ibn Shakafi 
ishte magjistar. Te ai shkonin njerëz dhe u merrte atyre para. Një ditë i 
tha imamit: “U bëfsha flijim për ty, unë kisha si zanat magjinë 
dhe merrja para. Ajo ishte mjeti i jetesës sime. Vërtet, unë e 
kam braktisur atë dhe All’llahu më mirësoi që të takohem me 
ty. Unë jam penduar te All’llahu i Madhëruar. A ka 

                                                
254 Uesail shiatu; kap.25, prej kapitujve të përfitimit, hadithi 7. 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 6 

rrugëzgjidhje për mua?”  Imam Sadiku i tha: “Prishi dhe mos i 
lidh!” P254F

255 
Nga hadithi kuptohet se mësimi i magjisë dhe ushtrimi i saj për të 

prishur efektin e saj, nuk është problem. 
 

*                  *               * 
 

7 - Magjia në pikëpamjen e Teuratit 
 

Ushtrimi i magjisë dhe i mashtrimit, po ashtu, është përmendur 
për keq në Teurat dhe nuk është e lejuar. Teurati thotë: “Mos i hidhni 
sytë nga xhindët dhe mos kërkoni përkrahjen e tyre, sepse do të 
ndyheni me to, sepse Unë jam Zoti, All’llahu juaj.” P255F

256
P   

Në një vend tjetër thotë: “Ai njeri që hedh sytë nga xhindët dhe te 
ndihma e tyre për të bërë imoralitet, më vër Mua kundër atij njeriu dhe 
shkëpute atë nga populli.” P256F

257
P   

Kamusul Kitabil Mukaddes thotë: “Është e qartë se magjia nuk 
ekzistonte në Sheriatin e Musait. Jo vetëm kaq, por Sheriati 
(legjislacioni) ishte shumë i ashpër për ata që ushtronin magjinë.” 

Prej habive të këtij libri, i cili dëshmon se magjia është punë e keqe 
në Sheriatin e Musait, sepse, ai flet qartë se jahudijtë e mësuan magjinë 
dhe e ushtruan atë, gjë që është në kundërshtim me mësimet e 
Teuratit. Ai thotë: “... por, edhe pse është e tillë, ajo lëndë e keqe 
depërtoi dhe u përhap në mesin e jahudijve. Në të besuan një komb 
dhe u strehuan te ajo në kohën e nevojës. ” P257F

258 
Për këtë, Kur’ani i fajëson ata dhe i dënon për lakmitë e tyre ndaj 

kënaqësive të kësaj jete. 
 

*                  *               * 
 

8 - Magjia në kohët e sotme 
 

                                                
255 Uesail shiatu; kap.12, f. 105, hadithi 5. 
256Kitabul Mukades; sefer lauijime, el is’hah 19, nr.31.  
257I njëjti burim.  
258 Kamusul Kitabil Mukaddes, i autorit Mr. Haks, nga Amerika, f.471. 
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Sot, ka disa dije, të cilat magjistarët e kohëve të shkuara i 
përdornin për të  realizuar qëllimet e tyre. Ndër ato dije përmendim :  

1. Përfitimi prej specifikave fizike e kimike për sendet, siç u tha 
për magjistarët e Faraonit që përdornin zaibakun e të tjera të 
ngjashme me të për lëvizjen e litarëve e të shkronjave. Është e qartë 
se përdorimi i specifikave kimike e fizike te sendet, nuk është punë 
e ndaluar (haram), por duhet të njihen sa më mirë këto lloj 
specifikash, për të përfituar prej dhuntive të natyrës. Mirëpo, e 
ndaluar është që këto specifika të panjohura, një grup njerëzish 
nëse i përdor për të mashtruar dhe për të çuar të tjerët në humbje. 
Kjo është prej vështirësive të magjisë. (Mendohu thellë) 
2. Përdorimi i ibnotezimit, magnetizimit dhe telepatisë 
(transferimi i mendimeve nga largësitë e mëdha.) 
Këto dije, po ashtu janë pozitive dhe mund të përdoren në formë 

të rregullt në shumë çështje të jetës. Por, magjistarët i përdornin ato 
për mashtrim e humbje. 

Nëse këto dije, edhe sot përdoren në këtë rrugë devijuese, ato janë 
prej ‘’magjisë’’ së ndaluar. 

Me një fjalë përmbledhëse: Magjia ka kuptim të gjerë, e cila 
përfshin çdo gjë që ne përmendëm më lart. 

Po ashtu, është konstatuar se forca e dëshirës te njeriu përmban 
energji të madhe. Kjo energji shtohet më shumë me ushtrimin e 
ushtrimeve psiqike. Ato arrijnë deri atje saqë kanë mundësi të 
ndikojnë mbi krijesat që e rrethojnë. Kjo duket te fuqia e disa 
personave, të cilët bëjnë vepra të jashtëzakonshme si rezultat i 
ushtrimeve të tyre psiqike. Është mirë të përmendet se këto ushtrime 
nganjëherë janë të lejueshme, por herë tjetër të ndaluara. Ato të 
lejuarat krijojnë në shpirtërat e pastra fuqi pozitive e dobiprurëse, 
ndërsa ato të ndaluarat krijojnë fuqi djallëzore. Ka mundësi që të dyja 
këto fuqi të bëjnë vepra të jashtëzakonshme, mirëpo e para kryen 
vepra të jashtëzakonshme pozitive dhe ndërtuese, ndërsa e dyta kryen 
vepra të jashtëzakonshme negative dhe shkatërruese. 

 
*                  *               * 
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Ajetet: 104-105 
 

                         

                      

                      

                   
 

“O besimtarë! Mos thoni: “Rrá‘iná”, por thoni: 
“Undhurná! – “Na shiko!” dhe dëgjoni! Për mohuesit ka 
dënim pikëllues.” 

“Ata që mohojnë, si ithtarët e Librit, ashtu edhe 
paganët, nuk dëshirojnë që t’ju zbresë ndonjë e mirë nga 
Zoti juaj. Por All’llahu ia dhuron mëshirën e Vet kujt të 
dojë. All’llahu zotëron mirësi të madhe.” 

 
 

 
 Shkaku i zbritjes 

 
Transmetohet nga ibn Abbasi i cili ka thënë: “Sahabët i kërkuan 

profetit (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që të 
ngadalësohej në leximin e ajeteve dhe në sqarimin e rregullave të 
All’llahut me qëllim që të kuptojnë se çfarë thotë, dhe ta pyesin atë. Për 
këtë ata përdornin frazën  “Rrá‘iná” që do të thotë “emhilna”, na jep 
kohë.  

Jahudijtë e diskutuan këtë fjalë dhe thanë se ka kuptimin e 
mendjelehtësisë. Këtë e përdorën si mjet talljeje ndaj Profetit dhe mysli-
manëve. Ajeti u kërkon myslimanëve që të thonë “Undhurná” në vend të 
fjalës “Rrá‘iná” me qëllim që t’i presë rrugën fyerjeve të armikut.  
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Disa komentues thonë: Fjala “Rrá‘iná” në thëniet e jahudijve është 
ofe-ndim që do të thotë: dëgjo dhe kur të dëgjosh”. Këtë fjalë e 
përdornin shpesh për tallje. Thuhet se jahudijtë në vend që ta shqiptonin 
“Rrá‘iná” e   shqiptonin “Rrá‘j+na” bariu ynë. Me këtë frazë ata tallnin 
Profetin.P258F

259
P Mes këtyre shkaqeve të përmendura rreth zbritjes së ajetit të 

bekuar, nuk gjendet kundërvënie, ndoshta të gjitha janë të sakta.  
 

*                  *               * 
 

 
Komentimi 

 
Mos ia mundësoni armikut rastin e goditjes (shpifjes) 
 
Ajeti i bekuar u bën thirrje myslimanëve dhe u thotë: “O 

besimtarë! Mos thoni: “Rrá‘iná”, por thoni: “Undhurná! – “Na 
shiko!” dhe dëgjoni! Për mohuesit ka dënim pikëllues.” 

Nga sa u tha më lart, te shkaku i zbritjes së këtij ajeti të bekuar, 
nxjerrim si konkluzion se myslimanët nuk duhet t’u mundësojnë 
armiqve rastin e goditjeve të ndryshme, dhe të mos u përgatitin atyre 
asnjë mënyrë, qoftë me fjalë apo me vepra, që u sjell dëm një grupi 
myslimanësh. Ata duhet të mënjanojnë, qoftë edhte të përsëriturit e 
një fjale, të cilën e përdor armiku për interesin e tij.  

Ajeti flet qartë për ndalimin e thënies së fjalëve apo fjalive që e 
mundësojnë armikun për të prodhuar një kuptim tjetër të saj, me 
qëllim që të dobësojë anën shpirtërore të myslimanëve, dhe i urdhëron 
ata që të përdorin frazë tjetër dhe jo atë që ka mundësi të ndryshohet 
nga armiqtë. Përderisa flet ashpër Islami deri në këtë kufi për këtë 
çështje të thejshtë, atëherë detyra e myslimanëve në çështjet e mëdha, 
është më e madhe dhe më e qartë. Për qëndrimet që kanë ndaj 
çështjeve globale, ata duhet ta mbyllin rrugën para goditjeve të armikut 
dhe të mos hapin asnjë vrimë nga e cila të depërtojnë shkatërruesit e 
brendshëm e të jashtëm për të njollosur Islamin dhe myslimanët.  
Duhet përmendur se fjala “Rrá‘iná”, në shtesë të kuptimit tjetër që ka 
ajo, të cilin e përdorën jahudijtë, ajo përmban një lloj mosrespektimi, 
sepse ajo është nga “mufaaletu”, reagim negative, nga e cila përfitohet 
partnerizim dhe shkëmbim. Nisur nga kjo ka kuptimin “Na jep kohë, 
të të japin kohë”.   

                                                
259 Tefsiri Kurtubiut, Tefsiri Menar, Tefsiri Fahru Razij, komentimi i ajetit të përmendur. 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 0 

Por Kur’ani e ndalon përsëritjen e saj. P259F

260
P   

Ajeti vijues zbulon një të vërtetë, të cilën e fshehin një grup prej 
Ehli Kitabit dhe paganët. Këtë e bëjnë nga smira dhe nga armiqësia që 
kanë për grupin besimtar: “Ata që mohojnë, si ithtarët e Librit, 
ashtu edhe paganët, nuk dëshirojnë që t’ju zbresë ndonjë e mirë 
nga Zoti juaj.” Duan apo nuk duan ata, mëshira e All’llahut nuk i 
nënshtrohet as epsheve dhe as dëshirave: “Por Allahu ia dhuron 
mëshirën e Vet kujt të dojë. Allahu zotëron mirësi të madhe.” 

Zliqarët nuk ishin në gjendje që t’i shikonin mirësitë dhe begatitë e 
All’llahut për myslimanët dhe as mirësinë e mesazhit madhështor, por 
mirësia e All’llahut është e madhe.  

 
*                  *               * 

 
Enigma në thënien e All’llahut të Madhëruar: “o besimtarë”  
 
Në më shumë se tetëdhjetë vende, All’llahu u flet myslimanëve në 

librin e Tij me këtë fjalë thirrëse, duke u drejtuar me pasthirrjen “o”, 
“o ju”, për t’u tërhequr vëmendjen qysh në fillim për atë që do t’ju 
komunikonte më pas. Të gjitha këto fjalë kanë zbritur në Medine dhe 
asnjë prej tyre nuk gjendet në ajetet e zbritura në Mekkë. Kjo e ka 
shkakun te formimi i bashkësisë myslimane në Medine dhe te dukja e 
shoqërisë islame pas hixhretit (emigrimit). Për këtë, All’llahu i thërret 
bashkësisë besimtare me këtë fjalë thirrëse: “O besimtarë”.  

Kjo thirrje përmban tregues për besën e bindjes që lidhi grupi 
mysliman me Zotin e tyre, pasi i besuan Atij. Kjo besë e bën të 
detyruar atë grup në bindjen dhe në zbatimin e urdhërave të All’llahut 
të botëve, si dhe në përgjigjen për zbatimin (praktikimin) e rregullave 
të Tij.  Duhet thënë se në shumë burime islame, në përgjithësi, është 
transmetuar nga profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!), se ka thënë: “Unë jam kreu dhe prijësi i 
ajeteve të All’llahut që thonë: “O besimtarë” P260F

261
P  

 

                                                
260 Tefsiri Fahru Razij, Tefsiri Mennar, fundi i komentimit të ajetit të përmendur.  

     261 Derul Menthur; marrë nga Ebi Naim në librin “Hilijetul Eulija”, transmetuar nga ibn 
Abbasi. 
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Ajetet: 106-107 
 

                           

                       

               

 
“Për çdo ajet  që Ne e shfuqizojmë  apo që e bëjmë të 

harrohet, Ne sjellim ndonjë tjetër më të mirë ose të ngjashëm 
me të. A nuk e di ti se All’llahu është i Fuqishëm për  çdo gjë?! A 
nuk e di ti se vetëm All’llahut i përket sundimi i qiejve dhe i 
Tokës? Përveç All’llahut ju nuk keni tjetër mbrojtës e as 
ndihmës.” 

 
 

Komentimi 
 

Qëllimi i abrogimit (shfuqizimit) 
 
Ajeti i parë tregon po ashtu për një dimension tjetër prej 

dimensioneve të dyshimeve jahudij kundër myslimanëve.  
Nga njëherë ai popull (jahudinjtë) u thonin myslimanëve se feja e 

vetme është ajo jahudite dhe kibleja është ajo e jahudijëve, prandaj, 
edhe Profeti i juaj falet në drejtim të kibles sonë, Bejtul Makdes.  

Kur zbriti ajeti 144 i sures “Bekare” dhe u ndryshua drejtimi i 
faljes së namazit (kibleja) nga Bejtil Makdes në drejtim të Mekës, 
jahudijtë e ndryshuan metodën e hedhjes së dyshimeve te myslimanët. 
Ata thanë: Nëse kibleja e parë ka qenë e rregullt, përse u ndryshua? 
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Dhe, nëse kibleja e dytë është e saktë, atëherë të gjitha veprat tuaja të 
shkuara janë të pavlera. 

Në këtë ajet, Kur’ani fisnik u përgjigjet thënieve të kota të 
jahudijve dhe ua ndriçon zemrat besimtarëve. P261F

262
P  

Ajeti thotë: “Për çdo ajet që Ne e shfuqizojmë apo që e bëjmë 
të harrohet, Ne sjellim ndonjë tjetër më të mirë ose të ngjashëm 
me të.” Ky ndryshim nuk është i vështirë për All’llahun, sepse: “A 
nuk e di ti se Allahu është i Fuqishëm për çdo gjë?!” 

Ajeti vijues e përforcon dhe e vërteton fuqinë e All’llahut të 
Lartësuar dhe sundimin e Tij në qiej, në Tokë dhe në ligje e rregulla. 
Ai është Shikues për interesat e robëve të Tij: “A nuk e di ti se 
vetëm Allahut i përket sundimi i qiejve dhe i Tokës?” Në këtë 
frazë të ajetit gjendet forcim për zemrat e besimtarëve me qëllim që të 
mos lëkunden përballë parrullave dyshuese. Më poshtë ajeti vazhdon 
në thellimin e mëtejshëm të focimit të zemrave të besimtarëve dhe 
dëshmon se bashkësia besimtare duhet të mbështetet vetëm te 
All’llahu dhe te fuqia e Tij dhe te askush tjetër, sepse në këtë gjithësi 
nuk ka mbështetës të vërtetë përveç All’llahut të Lartësuar: “Përveç 
Allahut ju nuk keni tjetër mbrojtës e as ndihmës.” 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 

      1- A lejohet abrog imi (shfuqizimi) i rregullave? 
 
Fjala “neskh” në gjuhësi do të thotë heqje dhe në terminologji ka 

kuptimin e ndryshimit të legjislacionit dhe vendosja e një ligji tjetër në 
vend të tij. Prej atyre ndryshimeve përmendim: 

 

                                                
262 Ka mundësi që ajeti tregon për abrogimin e rregullave të tjera islame, siç thotë Fahru 

Raziu në tefsijrin e tij dhe Sejjid Kutub në Dhlilalin e tij. 
 



Komentimi i Përsosur i Kur’anit................Eruditi, Juristi dhe komentuesi Naser Mekarim Shirazi  
 

 3 

a. Para hixhretit myslimanët faleshin në drejtim të Bejtul 
Makdesit dhe kjo vazhdoi gjashtëmbëdhjetë muaj me radhë. Pastaj, 
zbriti urdhëri për ndryshimin e kibbles dhe i detyroi myslimanët që të 
falen në drejtim të Ka’bes. 

b. Ajeti 15 i sures “Nisa” vendosi dënimin e femrës që bën 
imoralitet, pas dëshmisë së katër dëshmitarëve, që të mbyllet në 
shtëpinë e saj deri në vdekje, ose All’llahu të caktojë për të rrugë. Ajeti 
i dytë i sures “Nur” e shfuqizoi këtë ajet të sures “Nisa” dhe e 
zëvendësoi me goditjen e njëqind gjuajteve me kamxhik. 

Këtu shtrohet pyetja për çështjen e shfuqizimit: Nëse te ligji 
gjendet interes, përse shfuqizohet? Nëse nuk do gjendej interes në të, 
përse u lejua? Përse Sheriati nuk vendosi që në fillim një ligj që nuk 
pranon shfuqizim? 

Dijetarët islam u janë përgjigjur që më parë këtyre pyetjeve. Dhe, 
relacioni përmbledhës i kësaj përgjigjeje është si vijon: Të gjithë e dimë 
se disa nevoja të njeriut janë konstante dhe nuk ndryshojnë, sepse ato 
kanë lidhje me natyrën e krijuar (ftretun) të njeriut. Dhe, disa nevoja të 
tjera ndryshojnë me ndryshimin e kohës dhe me ndryshimin e 
situatave të ambjentit rrethues. Ka raste që këto ndryshime i sigurojnë 
lumturinë njeriut në kohë të caktuar. Mirëpo, këto ndryshime për një 
njeri që jeton në një kohë tjetër, bëhen pengesë për civilizimin dhe 
përparimin e tij.  

Ndoshta, një ilaç është i dobishëm për të sëmurin në një kohë të 
caktuar dhe është i dëmshëm për të në kohën e shërimit. Për këtë 
mjeku e urdhëron që të marrë ilaçin që i duhet për atë kohë dhe më 
pas e urdhëron që ta ndërpresë marrjen e ilaçit në një kohë tjetër. 

Ka raste që një mësim mund të jetë i dobishëm për studiuesin 
vetëm për një fazë studimi, por në fazat e tjera të studimit ky studim 
del i pavlefshëm. Metoda mësimore e rregullt, duhet t’i sistemojë 
mësimet në atë formë që të jenë në përshtatje me nevojat e studentëve 
në çdo fazë mësimore.  

Kjo çështje sqarohet më shumë në kornizën e ligjit të 
domosdoshëm të përsosurisë së njeriut dhe të shoqërisë njerëzore. Ky 
ligj duhet patjetër të përmbajë ndryshime me qëllim që të jetë rrugë e 
dobishme përsosurie për çdo fazë të jetës së shoqërisë. Rëndësia e 
këtyre ndryshimeve shtohet më shumë kur shpërthejnë revolucionet 
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shoqërore e ideologjike, kurse domosdoshmëria e shtimit të kërkesave 
të ndryshimit në çdo fazë prej fazave të revolucionit. 

Duhet dëshmuar se parimet e ligjeve dhe të rregullave hyjnorë janë 
të pandryshueshme dhe nuk i cënon ndryshimi. Teuhijdi, drejtësia 
shoqërore dhe parimet e tjera të ngjashme janë konstante dhe nuk 
ndryshojnë. Por, ndryshimi ndodh në çështjet dytësore e në ato 
degëzore. 

Është e domosdoshme që të themi prerë se plotësimi i fesë arrin 
deri në atë shkallë saqë bëhet (feja vulosëse) dhe të gjitha rregullat e saj 
janë konstante dhe nuk pranojnë ndryshim. P262F

263
P  

Jahudinjtë, edhe pse i kundërshtuan myslimanët në shfuqizimin e 
drejtimit të kibles, ata e pranuan shfuqizimin e rregullave hyjnorë. Në 
burimet e tyre fetare thuhet: “Teurati përmend se të gjitha kafshët 
ishin të lejuara për profetin Nuh (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kur 
zbriti nga anija. Por ky ligj u shfuqizua në sheriatin e Musait (paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) dhe i ndaloi një pjesë të kafshëve.” P263F

264 
  

*                *               * 
 
2 - Kuptimi i fjalës ajet 
 

Në gjuhësi fjala ajet do të thotë shenjë, por në Kur’anin fisnik ka 
kuptime të ndryshme: 

1. Pjesë nga Kur’ani të ndara nga njëra-tjetra me shenja të 
posaçme. Këtë kuptim e gjejmë te thënia e All’llahut të Madhëruar në 
suren “Bekare”, ajeti 252 ku thuhet: “Këto janë shpalljet e Allahut. 
Ne t’i lexojmë ty (Muhamed) ato me të vërtetën…”. 

2.  Mrekullia është quajtur në Kur’an ajet, siç thotë All’llahu i 
Madhëruar në suren “Ta Ha”, ajeti 22: “Fute dorën tënde nën 
sqetull: ajo do të dalë e bardhë, pa kurrfarë sëmundjeje. Ja, kjo 
është një shenjë tjetër.” 

                                                
263 Çështjen e vulosjes së Revelatave do ta sqarojmë në komentimin e ajetit 40 të sures 

“Ahzab” 
264 Seferu Tekuin; kapitulli 9, paragrafi 3. 
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3. Argument për praninë e All’llahut dhe të Ringjalljes, siç thuhet 
në ajetin 12 të sures “Isra”: “ Ne i bëmë natën dhe ditën dy 
argumente…” dhe në ajetin 39 të sures “Fusilet”: “Ndër shenjat e 
Tij është edhe ringjallja e tokës. Ti e sheh Tokën të thatë e të 
shkretë, por, kur zbresim shi mbi të, ajo lëviz dhe gjallërohet. Pa 
dyshim, Ai që e ngjall atë, i ngjall edhe të vdekurit. Ai është 
vërtet i pushtetshëm për çdo gjë.” 

4. Gjëra të dukshme që tërheqin shikimin, , siç thuhet në ajetin 
128 të sures “Shuara”: “A mos vallë në çdo kodrinë po ngrini 
përmendore, për t’u tallur”? 

Kuptimi i përbashkët mes gjithë këtyre kuptimeve është “shenja.” 
Edhe thënia e All’llahut të Madhëruar: “Për çdo ajet  që Ne e 

shfuqizojmë …” tregon për shfuqizimin e rregullave, sepse rregulli 
shfuqizues është më i mirë se sa i shfuqizuari dhe se sa i ngjashmi me 
të.  

Ka mundësi që thënia të tregojë për shfuqizimin e mrekullive të 
profetëve. Atëherë kuptimi është se mrekullia e profetit pasardhës 
është më e rregullt dhe më e qartë se sa mrekullia e profetit 
paraardhës. Disa hadithe të transmetuara për komentimin e këtij ajeti 
përmendin se kuptimi i shfuqizimit të ajetit është vdekja e imamit dhe 
ardhja e imamit pasardhës. Sigurisht që kjo thënie është sqaruese e një 
të vërtete prej të vërtetave të ajetit dhe jo përcaktues i kuptimit të tij. 

 
*                *               * 

 
3 - Komentimi i frazës “e bëjmë të harrohet” 
 

Fjala “nunsiha” (e bëjmë të harrohet) është e lidhur me fjalën 
“nensukhuha” (Ne e shfuqizojmë). Nunsiha vjen nga lënda “ensa”, që 
do të thotë vonesë ose fshirje nga mendja. (nëse ka kuptimin e 
vonesës, ajo vjen nga lënda “nesa’” dhe nëse ka kuptimin e fshirjes 
nga mendja, ajo vjen nga lënda “nesije”. 

Cili është kuptimi i kësaj fraze në ajetin e bekuar? 
Kuptimi i frazës është: ‘Për çdo varg që Ne e shfuqizojmë, apo e 

vonojmë shfuqizimin e saj duke u mbështetur te një dobi e caktuar… 
sjellim më të mirë se ai ose të ngjashëm me të…’ Pra, fjala 
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“shfuqizojmë” tregon për shfuqizimin afatshkurtër dhe fjala 
“nunsiha” tregon për shfuqizimin afatgjatë. (Mendohu thellë) Ka 
alternativa të tjera që janë përmendur për këtë çështje, por rëndësia e 
tyre nuk është sa ato që përmendëm. 

 
*                *               * 

 
4 - Komentimi i frazës “eu mithleha” (ose të ngjashëm me të) 
 
Një tjetër pyetje lind në këtë vend dhe kjo është përreth frazës 

“ose të ngjashëm me të”. Nëse shfuqizuesi është i ngjashëm me të 
shfuqizuarin, atëherë nuk gjendet dobi në ndryshim. Shfuqizimi e 
shfaq dobinë e tij kur shfuqizuesi është më i mirë se i shfuqizuari? 

Përgjigja për këtë është: ajeti shfuqizues ka ndikime në kohën e tij 
njësoj siç kishte ndikim i shfuqizuari në kohën e vet. Me fjalë më të 
qarta: Ka mundësi që një ligj sot ka dobi, mirëpo nesër nuk duket 
ndonjë dobi për këtë ligj, prandaj duhet që ky ligj të shfuqizohet me 
një ligj tjetër, i cili ka po atë dobi që kishte ligji i shfuqizuar në kohën e 
mëparshme. 

 
 *                *               * 
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Ajeti 108 
 

                           

                

 
“A mos doni të pyesni të Dërguarin tuaj, ashtu siç u pyet 

Musai më parë? Cilido që e ndërron besimin me mohim, pa 
dyshim që e ka humbur rrugën e drejtë.” 

 
 

Shkaku i zbritjes 
 

Mendimet janë të shumta në librat e komentimit rreth shkakut të 
zbritjes së këtij ajeti, por të gjitha ato kuptime janë të përbashkët në 
përmbajtje dhe në konkluzion. 

Është përcjellë nga ibn Abbasi se ai ka thënë: “Ueheb ibn Zejd 
dhe Rafiu ibn Harmele një ditë shkuan te Profeti Muhammed 
(paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i 
thanë: “Na sill neve një libër nga All’llahu, i cili është i zbritur 
për ne që ta lexojmë atë dhe të të besojmë ty. Ose formo për ne 
lumenj që të të ndjekim ty!” 

Disa komentues të tjerë kanë thënë se një grup nga beduinët 
shkuan te profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!) dhe i kërkuan atij atë çfarë i kërkuan bijtë e Izraelit 
Musait (paqja e All’llahut qoftë mbi të!): “Na e shqaf All’llahun që ta 
shohim” Një grup tjetër komentuesish thonë se ata i kërkuan profetit 
Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) që të caktonte për ta një idhull prej një peme të veçantë që ta 
adhurojnë, njësoj siç i thanë bijtë e Izraelit Musait (paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!): “Na cakto për ne një zot ashtu siç kanë ata zotin e 
tyre.” Dhe, ajeti i lartërmendur zbriti si përgjigje për ata. 

 
 *                *               * 
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Komentimi 

 
Argumente të dobëta 
 
Ky ajet i bekuar, edhe pse flet për një grup myslimanësh të dobët 

në besim, apo flet për politeistët, po ashtu ai ka lidhje me qëndrimet e 
jahudijve. Ka mundësi që kjo pyetje t’i jetë drejtuar profetit 
Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) pas ndërrimit të drejtimit të kibles dhe pas parullave dyshuese që 
hidhnin jahudijtë në mesin e myslimanëve e jomyslimanëve. Në këtë 
ajet, All’llahu i Madhëruar i ndalon të drejtuarit e kësisoj pyetjesh të 
marra: “A mos doni të pyesni të Dërguarin tuaj, ashtu siç u pyet 
Musai më parë?!” 

Një punë e tillë është kundërshtim për besimin dhe drejtim kah 
mosbesimi. Prandaj, edhe ajeti thotë: “Cilido që e ndërron besimin 
me mohim, pa dyshim që e ka humbur rrugën e drejtë.” 

Sigurisht, Islami nuk i ndalon të pyeturit logjik e shkencor dhe as 
nuk e kundërshton të kërkuarin e mrekullisë për të konstatuar 
Profetësinë, sepse këto lloj pyetjesh dhe kërkesash janë rrugë për 
kuptimin dhe perceptimin e besimit. Ajeti i lartpërmendur tregon për 
ata të cilët hiqen si të zgjuar duke sjellë argumente të ndryshme e 
marramendëse me qëllim të shpëtojnë nga zbatimi i mesazhit. 

Vërtet, ata panë mrekulli të mjaftueshme nga profeti për të besuar 
në thirrjen dhe sjellësin e saj. Edhe pse i panë ato mrekulli, ata i 
drejtohen profetit dhe i kërkojnë atij që të sjellë mrekulli të tjera që i 
propozuan! Mrekullia nuk është lojë në dorë të këtij apo atij që të 
realizohet sipas dëshirave, propozimeve e dyshimeve, por ajo është 
domosdoshmëri për bindjen ndaj vërtetësisë së fjalëve të profetit 
(paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe nuk 
është detyrë e profetit që të sjellë mrekulli për cilindo që do mrekulli. 

Ka edhe pyetje që janë larg logjikës dhe arsyes, siç është të 
kërkuarit e shikimit të All’llahut me sy dhe kërkimi i caktimit të 
idhullit. Në këtë ajet, Kur’ani fisnik e paralajmëron atë grup njërëzish 
që nuk ndjekin arsyen dhe logjikën në pyetjet që shtrojnë, sepse atyre 
do t’u zbresë dënim siç i zbriti popullit të Musait. 

  
 *                *               * 
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Ajetet: 109 -110 
 

                       

                        

                            

                        

           

 
“Shumë nga ithtarët e Librit, prej zilisë që kanë në vete, 

dëshirojnë që t’ju kthejnë nga besimi në mosbesim, tani që 
e vërteta është e qartë për ata. Por ju falini ata dhe lërini, 
derisa të arrijë urdhri i All’llahut. Vërtet, All’llahu është i 
Fuqishëm për çdo gjë.” “Faleni namazin dhe jepeni 
zeqatin! Çfarëdo të mire që të bëni për shpirtin tuaj, do ta 
gjeni tek All’llahu. Në të vërtetë, Ai sheh mirë gjithçka që 
bëni.” 

 
 

Komentimi 
 

Smira dhe kokëforcia 
 
Të shumtët e ithtarëve të Librit, veçanërisht jahudijtë, nuk u 

mjaftuan me kundërshtimin e fesë së qartë, por ata dëshironin që 
myslimanët ta dezertojnë fenë e tyre. E gjitha kjo ishte për shkak të 
smirës që ndizej në shpirtërat e tyre. Ajeti thotë: “Shumë nga ithtarët 
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e Librit, prej zilisë që kanë në vete, dëshirojnë që t’ju kthejnë 
nga besimi në mosbesim, tani që e vërteta është e qartë për ata.” 

Përballë këtyre qëndrimeve të ulëta, dëshirave të kota, horizonteve 
të ngushta dhe qëllimeve të shëmtuara që mbart grupi jobesimtar, ajeti 
i cakton qëndrimin grupit besimtar, bazuar në zemërgjerësi, në 
horizonte të gjera dhe në largpamësi: “Por ju falini ata dhe lërini, 
derisa të arrijë urdhri i All’llahut. Vërtet, All’llahu është i 
Fuqishëm për çdo gjë.” 

Ky urdhër i All’llahut zbriti kur myslimanët kishin nevojë për 
ndërtimin e shoqërisë islame. Në situata të tilla myslimanët duhet të 
strehohen te arma e faljes dhe e lënies derisa All’llahu të sjellë urdhërin 
e Tij. 

Shumë nga komentuesit thonë se fraza “emrull’llah” që gjendet në 
këtë ajet, ndoshta ka kuptimin “emrul xhihad”, urdhëri i xhihadit, në 
kohën që zbriti ajeti, myslimanët ndoshta nuk kanë qenë të përgatitur 
plotësisht për të hyrë në betejë gjakderdhëse, prandaj, thuhet se ajetet 
e xhihadit e shfuqizuan këtë ajet. 

Të shprehurit me shfuqizim, ndoshta nuk është i rregullt këtu, 
sepse ajeti në frazat e tij mban kornizë që e kufizon për një periudhë 
të caktuar kohe. 

Ajeti vijues i urdhëron mylimanët që të zbatojnë dy rregulla të 
rëndësishme: falja e namazit, i cili konsiderohet simboli i lidhjes së 
njeriut me All’llahun dhe dhënia e zekatii, i cili po ashtu, është simboli 
i bamirësisë mes pjestarëve të bashkësisë myslimane. Që të dy këto 
janë të domosdoshëm në realizimin e triumfit mbi armiqtë. Ajeti 
thotë: “Faleni namazin dhe jepeni zeqatin!”. 

Më poshtë ajeti e përforcon qëndrueshmërinë dhe përjetësinë e 
punëve të mira: “Çfarëdo të mire që të bëni për shpirtin tuaj, do 
ta gjeni tek All’llahu.”. All’llahu i Lartësuar është i Gjithëditur për të 
fshehtat dhe i di qëllimet e punëve. Te Ai nuk humbet shpërblimi i 
atyre që punojnë: “Në të vërtetë, Ai sheh mirë gjithçka që bëni.”  

 
   *                *               * 
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Kërkime 
 

1. Fraza “isfahuu” vjen nga fjala “safh” që do të thotë 
mënjanim dhe kundërshtim, si mënjanimi i fytyrës, mënjanimi i 
shpatës dhe mënjanimi i gurit. Urdhëri për “safh” është urdhër për 
kundërshtim dhe nga lidhja e saj me frazën “fe a’fuu” kuptohet se 
ky kundërshtim nuk duhet jetë me urrejtje e armiqësi, por të jetë 
kundërshtim me falje dhe tolerim. Kjo frazë inspiron se myslimanët 
e kishin e mundësinë përballjes e të mosfaljes, porse urdhëri për 
falje dhe kundërshtim ka si qëllim plotësimin e argumentit ndaj 
armikut që të udhëzohet ai që e pranon ndreqjen dhe pajtimin. Me 
fjalë të tjera: ushtrimi i forcës nuk është faza e parë në përballjen 
me armikun, por është falja. Nëse falja nuk sjellin dobi, atëherë 
përdoret shpata. 

 

2. Fjalia: “Vërtet, Allahu është i Fuqishëm për çdo gjë.”, 
tregon se All’llahu është i Plotfuqishëm për tiumfin e myslimanëve 
mbi armiqtë e tyre nëpërmjet rrugës së gajbit (të padukshmes), por 
natyra e jetës së njerëzve dhe natyra e gjithësisë është e ndërtuar 
mbi bazën se punët nuk plotësohen ndryshe, por me shkallëzim 
dhe pasi të jenë përgatitur e të jenë siguruar kushtet dhe situatat.  

 
3. Fjalia: “prej zilisë që kanë në vete” tregon ndoshta për 

zhytjen e zilisë në vetveten e atyre. Ka raste që zilia merr karakterin 
e fesë e të mesazhit, por zilia e tyre nuk e kishte as këtë fenomen, 
ajo ishte e ngushtë dhe individuale. P264F

265
P  

Po ashtu, ka mundësi që ajeti të tregojë se zila ishte rrënjosje e 
trashëguar te ata. 

 
   *                *               * 

 
 

                                                
265 Tefsijrul “Menar”, ajeti i për të cilin po flasim. 



  كتاب اهللا المنزلتفسير االمثل في  ............................ .العالمة الفقيه المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرزي
 

 2 

 
 

 
Ajetet: 111-112 
 

                   

                 

                       

 
Ata thonë: “Askush nuk do të hyjë në Xhennet, përveç 

hebrenjve ose të krishterëve”. Këto janë dëshirat e tyre 
boshe! Thuaju: “Nëse është e vërtetë ajo që thoni, atëherë 
sillni provën tuaj!” “Vërtet, ata që i përulen All’llahut dhe 
bëjnë vepra të mira, do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre, 
nuk do të frikësohen e as do të pikëllohen.” 

 
 

Komentimi 
 

Monopolizimi i Xhennetit! 
 
Në këto dy ajete Kur’ani fisnik tregon për një tjetër pretendim të 

kotë të një grupi jahudij dhe të krishterë: “Ata thonë: “Askush nuk 
do të hyjë në Xhennet, përveç hebrenjve ose të krishterëve”. P265F

266
P  

Më poshtë Kur’ani u jep atyre përgjigjen e prerë kur thotë: “Këto 
janë dëshirat e tyre boshe!”. Më pas ajeti i drejtohet të dërguarit të 
All’llahut, profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i Al’llahut qofshin 

                                                
266 Është e qartë se kuptimi i fjalës “kaluu” (ata thonë), nga njëra anë është pretendim i 

jahudijve se Xhenneti është i posaçëm për ta, nga ana tjetër është pretendim i të krishterëve 
se Xhenneti është monopol i tyre. 
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mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i thotë: “Thuaju: “Nëse është e 
vërtetë ajo që thoni, atëherë sillni provën tuaj!” 

Pas përforcimit se pretendimi i tyre është i kotë dhe i pa vlerë dhe 
se ai është veçse një dëshirë që mbulon mendjet dhe zemrat e tyre, 
Kur’ani shtron parimin bazë të hyrjes në Xhennet, në formën e një 
ligji të përgjithshëm: “Vërtet, ata që i përulen All’llahut dhe bëjnë 
vepra të mira, do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre”. Nga këtu 
kuptohet se ata që i ka përfishirë ky ligj, do të jenë nën hijen e 
mëshirës së All’llahut: “nuk do të frikësohen e as do të 
pikëllohen.” 

Me fjalë përmbledhëse: Xhenneti, kënaqësia e All’llahut dhe 
lumturia e përjetshme nuk janë monopol i asnjë grupi të caktuar, por 
janë pjesë për çdo njeri në të cilin gjenden këto dy kushte: 

I pari: Dorëzimi i plotë para All’llahut të Madhëruar dhe zbatimi i 
urdhërave të Tij, mosdallimi mes këtyre urdhërave, që do të thotë 
moszbatimi e asaj pjese të urdhërave që nuk janë në përputhje me 
interesat individuale. 

I dyti: Bërja e punëve të mira dhe respektimi e bamirësia në çdo 
fushë të jetës. 

Me paraqitjen e kësaj të vërtete, Kur’ani e kundërshton plotësisht 
çështjen e nervozizmit racial dhe e thyen qaforen e monopolizimit të 
lumturisë për një grup të caktuar duke vendosur si etalon fitimin, i 
simbolizuar me besimin dhe me bërjen e punëve të mira. 

 
   *                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1. Fraza “emanij” është shumësi i fjalës “umnijeh” që ka 
kuptimin e dëshirës që nuk realizohet te njeriu. Ajeti paraqet një 
dëshirë jorealizuese prej atyre të Ehli Kitabit që është monopolizimi 
i Xhennetit, e cila është burimi i dëshirave të tjera. Me fjalë të tjera, 
dëshira e tyre ka degë dhe vazhdimësi. Për këtë Kur’ani përdor 
fjalën “emanij” 
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2. Dorëzimin ajeti ia ka veshur (uexhit): “Vërtet, ata që i 
përulen…” që do të thotë se, kur njeriu i bindet diçkaje, ai 
drejtohet kah ajo gjë që është prej dukjeve më të qarta të dorëzimit 
e të bindjes. Ka mundësi që fjala “uexh’h) që përmendet në ajet ka 
kuptimin e qenijes. Kështu që kuptimi është se ata iu bindën 
urdhërave të All’llahut me gjithë ekzistencën e tyre. 

3. Dy ajetet e përmendura u mësojnë myslimanëve që të mos 
devijojnë pas pretendimeve të kota e të pabazuara në argument. 
Ato u mësojnë atyre që t’u kërkojnë pretenduesve që të sjellin 
argumente. Në këtë mënyrë, Kur’ani mbyll rrugën përballë imitimit 
verbues dhe bën që logjikimi dhe mendimi të jenë udhëheqës të 
shoqërisë. 

4. Përmendja e fjalisë: “dhe bëjnë vepra të mira” pas 
çështjes së dorëzimit e të bindjes tregon se “ihsani”, me kuptim të 
gjerë të tij, nuk realizohet vetëm me ngulitjen e besimit në vetvete. 
Po ashtu, ajeti na jep të kupojmë se cilësia e “ihsanit” nuk është 
emergjente, por ajo është veti depërtuese në thellësinë e brendisë së 
tyre.  
Shkaku i mohimit, i frikës dhe i pikëllimit për ndjekësit e vijës së 

monoteizmit është i qartë, sepse ata i frikësohen vetëm All’llahut, 
ndërsa politeistët i frikësohen çdo gjëje që i kërcënon interesat e tyre 
të kësaj jete të pa vlerë. Jo vetëm kaq, ata i frikësohen edhe çështjeve 
legjendare të paqarta, të cilat i shqetësojnë ata dhe ua prishin rehatinë. 

 
   *                *               * 
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Ajeti 113 
 

                    

                            

                        

 
“Hebrenjtë thonë: ‘Të krishterët nuk kanë kurrfarë 

udhërrëfimi ku të mbështeten!’ Edhe të krishterët thonë: 
‘Hebrenjtë nuk kanë kurrfarë urdhërrëfimi ku të 
mbështeten!’ Ndërkohë, të dyja palët lexojnë të njëjtin 
Libër. Po kështu, edhe ata që nuk dinë, thonë të njëjtat 
fjalë. All’llahu do t’i gjykojë kundërshtitë e tyre në Ditën e 
Kiametit.” 

 
 

Shkaku i zbritjes 
 

Ibn Abbasi ka thënë: “Kur erdhi delegacioni Nexhran nga të 
krishterët te profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi 
të dhe mbi familjen e tij!), erdhën edhe priftërinjtë jahudij dhe u grindën 
në  praninë të profetit.  Raafiu ibn Harmeleh tha: “Ju nuk jeni asgjë.” 
Ai e mohoi profetësinë e Isait (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe 
Ungjillin. Një burrë nga banorët e Nexhranit tha: “Jahudinjtë nuk kanë 
asgjë!” Ai e mohoi profetësinë e Musait (paqja e Al’llahut qoftë mbi të!) 
dhe e mohoi Teuratin. Në atë kohë All’llahu zbriti këtë ajet. P266F

267
P  

                                                
267 Tefsijri “Mexhmaul Bejan”, Tefsijri “El Kurtubij” dhe Tefsijri “Menar”, ajeti i 

lartpërmendur. 
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Komentimi 

 
Nervozizmi dhe kundërshtimi 
 
Në ajetet e mëparshme vumë re një anë të pretendimeve të kota, 

të cilat i thanë një grup jahudijsh dhe të krishterësh. Vumë re se ato 
pretendime janë pasuese të shpirtit të monopolizimit të ngushtëzuar, 
pastaj rënia në kundërshtime. 

Ajeti thotë: “Hebrenjtë thonë: ‘Të krishterët nuk kanë 
kurrfarë udhërrëfimi ku të mbështeten!’ Edhe të krishterët 
thonë: ‘Hebrenjtë nuk kanë kurrfarë urdhërrëfimi ku të 
mbështeten!”  

Fjalia “lejset ala shejin” ka kuptimin se njerëzit e kësaj feje nuk 
kanë vend e aq më pak as pozitë te All’llahu i Madhëruar. Ose ka 
kuptimin se kjo fe nuk ka as peshë e as vlerë. Pastaj, ajeti shton: “Po 
kështu, edhe ata që nuk dinë, thonë të njëjtat fjalë”. 

Ky ajet i bekuar i ngjason thëniet e këtij grupi nga Ehli Kitabi me 
thëniet e injorantëve paganë. Me fjalë të tjera: ky ajet miraton se 
burimi bazë i nervozizmit është injoranca dhe largimi nga dija, sepse 
injoranti është i burgosur në ambjentin e tij të kufizuar që nuk pranon 
asgjë dhe askënd. Jo vetëm kaq, ai është i brumosur me ato që i’a kanë 
mbushur mendjen që në vegjëli. Edhe sikur të jetë legjendare dhe e 
pavërtetë, ai nuk pranon tjetër, përveç këtyre. 

Ajeti përfundon me dëshminë se të vërtetat, edhe sikur të jenë të 
fshehta në këtë jetë, ato nuk janë të fshehta në ahiret, në të cilën 
zbulohet çdo gjë: “All’llahu do t’i gjykojë kundërshtitë e tyre në 
Ditën e Kiametit.” 

Po ashtu, ky ajet përmban forcim të zemrave të bindura. Ai u 
thotë myslimanëve se, ato grupe që përgatitën për t’iu luftuar juve, nuk 
e kanë karakteristikën e unitetit e të bashkimit. Por, ata e quajnë njëri-
tjetrin të pafe. Ai që i bashkon ato nga pamja e jashtme është injoranca 
dhe racizmi që buron nga kjo injorancë. 

 
     *                *               * 
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Ajeti 114 
 

                           

                        

              

“Kush është më fajtor se ai që pengon të përmendet 
nëpër xhamitë e Allahut Emri i Tij dhe përpiqet për 
shkatërrimin e tyre?! Ata nuk duhet të hyjnë në to, përveçse 
të frikësuar. Për ata, në këtë jetë ka poshtërim, kurse në 
jetën tjetër dënim të madh.” 

 
 

Shkaku i zbritjes 
 

Transmetohet nga ibn Abbasi se ajeti ka zbritur për “Futlusin” 
romak dhe për ushtarët e tij të krishterë, të cilët luftuan bijtë e Izraelit, 
dogjën Teuratin, morën robër dhe shkatërruan Bejtul Makdesin. 

Po ashtu, transmetohet nga ibn Abbasi se ajeti ka zbritur për 
romakët, të cilët sulmuan Bejtul Makdesin dhe u përpoqën ta 
shkatërronin atë, derisa All’llahu u shfaqi atyre myslimanët. 

Nga imam Sadiku (paqja qoftë mbi të) transmetohet se ky ajet ka 
zbritur për kurejshitët kur e ndaluan profetin që të hynte në Medine, 
në Mekkë dhe në Mesxhidul Haramin (Qabe). 

Thuhet se ajeti ka zbritur për politeistët e Mekkës, të cilët i 
shembën ato vende në Mekë, në të cilat faleshin myslimanët, pas 
emigrimit të profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi 
të dhe mbi familjen e tij!)P267F

268
P  

                                                
268 Tefsijri “Mexhmaul Bejan” dhe tefsijri “El Mijzan”, komentimi i ajetit të përmendur. 
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Nuk ka shkak pengues që ky ajet të ketë zbritur për të gjitha këto 
ndodhi. Kështu që, çdo shkak i zbritjes së ajetit të përmendur të 
shqyrtojë një dimension të vetëm prej dimensioneve të çështjes. 

 
*                *               * 

 
 

Komentimi 
 
Njerëzit më fajtorë 
 
Shkaqet e zbritjes sqarojnë se ajeti flet për jahudijtë, të krishterët 

dhe për politeistët., megjithëse ajetet e mëparshme flasin më shumë 
për jahudijtë dhe nga njëherë flasin për të krishterët. 

Sido që të jetë, “jahudinjtë” me vesvesin e tyre për ndryshimin e 
kibles, u përpoqën që myslimanët në kohën e namazit të tyre, të 
ktheheshin nga Bejtul Makdesi, me qëllim që të ishin superiorë mbi 
myslimanët dhe t’ia ulnin vlerat Ka’bes. P268F

269
P   

Edhe “politeistët mekas”, me ndalimin që i bënë profetit 
Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) dhe myslimanëve për të vizituar Ka’ben, u përpoqën me vepra që 
ta shembnin këtë ndërtesë të shenjtë. 

“Të krishterët”, kur e pushtuan Bejtul Makdesin dhe e 
keqpërdorën atë, siç përmend ibn Abbasi, u përpoqën ta shkatarronin. 

Kur’ani fisnik u thotë atyre si dhe të tjerëve që ndjekin rrugën e 
ngjashme të tyre: ““Kush është më fajtor se ai që pengon të 
përmendet nëpër xhamitë e Allahut Emri i Tij dhe përpiqet për 
shkatërrimin e tyre?!”  

Kur’ani fisnik e quan një punë të tillë “faj të madh” dhe vepruesit 
e kësaj pune i quan “Njerëzit më fajtorë”. E ku ka faj më të rëndë se 
sa shkatërrimi i bazës së teuhijdit dhe ndalimi i njerëzve për të 
përmendur All’llahun e Madhëruar?! 

Më pas ajeti thotë: “Ata nuk duhet të hyjnë në to, përveçse të 

                                                
269Tefsijri i Fahrudin Raziut; komentimi i ajetit të përmendur.  
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frikësuar.”, pra, duhet që myslimanët monoteistë të jenë në një 
shkallë të lartë të fuqisë e të rezistencës, që të padrejtët dhe mëkatarët 
të mos kenë mundësinë e zgjatjes së duarve të tyre mbi këto vende të 
shenjta dhe kur të hyjnë në to haptasi, të hyjnë të frikësuar.  

Gjithashtu, ka mundësi që ajeti të thotë se të padrejtët dhe fajtorët 
nuk do t’ia arrijnë kurrë që t’i pushtojnë këto qendra të shenjta 
adhurimi, po ashtu, ata nuk do të kenë mundësinë që të hyjnë ndryshe 
në to veçse duke qenë të frikësuar e të tmerruar, njësoj siç ndodhi me 
politeistët mekas rreth Mesxhidul Haramit (Qabes). Pas kësaj ajeti 
sqaron dënimin që i pret ata mëkatarë që duan ndarjen mes All’llahut 
dhe robëve të Tij: “Për ata, në këtë jetë ka poshtërim, kurse në 
jetën tjetër dënim të madh.” 

 
     *                *               * 

 
 

Dy kërkime 
 

1 - Shkatërrimi i Xhamive 
 

Pa dyshim, që ajeti i lartpërmendur ka kuptim të gjerë dhe jo të 
kufizuar me kohën dhe me vendin e përcaktuar. Ai është i njëjtë me 
ajetet e tjera, të cilat zbritën për situata të veçanta, por rregulli i tyre është 
konstant për gjatë gjithë kohëve. Të gjithë ata që përpiqen me çdo lloj 
mënyre a veprimi për të shkatërruar xhamitë, ata i përfshin po ky 
poshtërim dhe dënim i rëndë që përmenden në këtë ajet.  

Duhet thënë se ndalimi i përmendjes së All’llahut në Xhamitë dhe 
përpjekja për shkatërrimin e tyre, nuk janë të kufizuara vetëm me 
shembjen e tyre, por edhe sikur një veprim që çon në ekzekutimin e rolit 
të xhamisë në shoqëri, është i përfshirë në këtë ajet. 

Në ajetin 18 të sures “Teube”: “Faltoret e Allahut i ndëtojnë …” 
do të shohim se qëllimi i ndërtimit, siç thonë edhe hadithet e qarta, nuk 
është thjesht ngritja e mureve. Por, edhe prania në to dhe ringjallja e 
dhikrit (përmendjes së All’llahut) është një lloj ndërtimi, i cili është më i 
rëndësishëm.  

Pra, çdo punë që çon në largimin e njerëzve nga xhamitë dhe çon në 
mosfunksinimin e xhamive, është mëkat i madh.  

Është për të ardhur keq se, në kohën që jetomë është shfaqur një 
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grup i paditur, fanatik, kokëfortë larg logjikës që e quajnë veten e tyre 
“Vehabinjë”. Ky grup përpiqet të shkatërrojë xhamitë me argumentin e 
ringjalljes së teuhijdit!! 

Ata shkatërruan xhamitë e ndërtuara mbi vendprehjet e imamëve të 
drejtë, të cilat ishin qendrat e dhikrit, të lutjes e të lidhjes me All’llahun 
dhe me vijën e njerëzve të All’llahut. E çuditshme është se ata i ushtrojnë 
këto vepra nën parulën e luftimit të shirkut, dukë bërë me këtë vepër 
mëkat më të madh.  

Sikur të supozojmë se në këto qendra kryhen veprime nga disa të 
paditur që janë në kundërshtim me sheriatin, atëherë duhet të mbajmë 
qëndrim ndaj këtyre veprimeve dhe jo t’i drejtojmë përpjekjet në 
shkatërrimin e bazave të teuhijdit. Kjo vepër është e ngjashme me veprën 
e mushrikëve (politeistëve) injorantë. 

 
*                *               * 

 
2 -  Mëkati më i madh 
 
Një tjetër çështje që tërheq vëmendjen në këtë ajet, është fakti se ai i 

cilëson ata njerëz si mëkatarët më të mëdhenj. E, ata të tillë janë, sepse 
ndërprerja e funksionit të xhamive, shkatërrimi i tyre dhe ndalimi i 
përmendjes së All’llahut në to, çojnë në largimin e njerëzve nga feja dhe 
më pas në fatkeqësi dhe në përfundim të keq shoqëror.  

Cilësiorin “më mëkatarët”, Kur’ani e përmend edhe në vende të tjera 
të tij, kur flet për mëkatet e tjera të mëdhaja. Mirëpo të gjitha këto 
mëkate i kthehen një zanafille të vetme, që është ndalimi i njerëzve nga 
rrugën e teuhijdit. Në ajetin 21 të sures “En’am”, në vëllimin e katërt të 
këtij komentimi do të sqarohet më shumë kjo çështje. 

 
     *                *               * 
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Ajeti 115 
 

                  

 
“Të All’llahut janë Lindja dhe Perëndimi, pra, ngado që 

të ktheheni, është Fytyra (ana) e All’llahut. Vërtet, All’llahu 
është Gjithëpërfshirës dhe i Gjithëdijshëm” 

 
 

Shkaku i zbritjes 
 
Hadithet që flasin për shlakun e zbritjes së këtij ajeti, janë të 

ndryshme.  
Transmetohet nga ibn Abbasi se ajeti ka lidhje me ndryshimin e 

kibles. Kur u ndryshua drejtimi i kibbles për myslimanët, nga Bejtul 
Makdesi te Ka’beja, jahudijtë filluan të hedhin dyshime duke thënë: A 
ka mundësi të ndryshojë Ka’beja? Atëhere zbriti ajeti si përgjigje për 
ta, dhe t’u thotë se Lindja dhe Perëndimi janë të All’llahut.  

Gjithashtu, transmetohet se ajeti zbriti për namazet e pëlqyera, të 
cilat njeriu mund t’i falë i hipur mbi kafshën e tij ngado që të drejtohet 
kafsha, pa qenë kusht drejtimi kah kibleja. 

Transmetohet nga Xhabiri se profeti Muhammed (paqja dhe bekimi 
i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dërgoi një grup njerëzish 
në betejë. Ata i zuri nata dhe nuk mund ta njihnin drejtimin e kibles. 
Çdo grup u fal nga një anë. Pas lindjes së diellit panë që asnjë prej tyre 
nuk ishte falur nga drejtimi i kibles. Ata e pyetën profetin për këtë dhe 
atëherë zbriti ajeti i bekuar. (Sigurisht që ky rregull ka kushtet e tij, të 
cilat janë të përmendura në librat e jurisprudencës) Ka mundësi që të 
gjitha shkaqet e lartpërmendura të zbritjes së ajetit të jenë konstante. 
Këtu shtojmë se çdo ajet i Kur’anit nuk është i kufizuar me shkaqet e 
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zbritjes së tij, por duhet që kuptimi i shkaqeve të merret si rregull i 
përgjithshëm, prej të cilit mund të nxirren disa rregulla. 

 
*                *               * 

 
 

Komentimi 
     
Ngado që të ktheheni është Fytyra (ana) e All’llahut 
 
Ajeti i mëparshëm fliste për mëkatarët të cilët ndalonin 

përmendjen e All’llahut në xhamitë dhe përpiqeshin t’i shkatërronin 
ato. Ky ajet e vazhdon temën e ajetit të mëparshëm: “Të All’llahut 
janë Lindja dhe Perëndimi, pra, ngado që të ktheheni, është 
Fytyra (ana) e All’llahut.”  

Ky ajet dëshmon se ndalimi i njerëzve nga ringjallja e xhamive, 
nuk e ndërpret rrugën e adhurimit të All’llahut, sepse kjo botë, me 
gjithë Lindjen dhe Perëndimin e saj, janë të All’llahut të Madhëruar. 
Ngado që të drejtoni fytyrat tuaja, All’llahu është i pranishëm dhe 
ndryshimi i kibles ndodhi për shkak të situatës së veçantë dhe nuk ka 
lidhje me vendin e pranisë së All’llahut, Sepse All’llahu i Madhëruar 
nuk është i kufizuar me vendin. Për këtë ajeti thotë: “Vërtet, All’llahu 
është Gjithëpërfshirës dhe i Gjithëdijshëm”  

Është mëse e qartë se fjalët Lindje dhe Perëndim, që përmenden 
në ajet nuk kanë kuptimin e dy poleve, por janë përdorur si aluzion 
(metonomi) për të gjitha polet. Është njësoj si të thuhet se 
kundërshtarët e imam Aliut (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u përpoqën 
që t’i mbulonin virtytet e tij, mirëpo ato u përhapën në Lindje dhe në 
Perëndim, pra u përhapën në të gjithë botën. 

Ndoshta, shkaku i përdorimit të këtyre dy fjalëve është se njeriu në 
fillim njihet me këto dy pole pastaj, me polet e tjera nëpërmjet këtyre 
të dyve. 

Në ajetin 137 të sures “A’raf” Kur’ani thotë: “Ndërsa popullit të 
përndjekur Ne i dhamë në zotërim viset lindore dhe 
perëndimore të tokës që kishim bekuar…”   

 
      *                *               * 
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Kërkim 
 
1 - Filozofia e kibles 
 
All’llahu është i pranishëm në çdo vend dhe në çdo anë. Atëherë, 

përse është detyrë drejtimi nga kibleja në namaz?  
Është e qartë se drejtimi nga Qa’beja nuk do të thotë përcaktim i 

të qënurit të All’llahut në një vend apo në një anë, por njeriu është 
qënie materiale dhe duhet të falet në një drejtim të caktuar.  Pastaj 
edhe uniteti dhe focimi i rreshtave të myslimanëve e bën detyrë 
drejtimin në namaz kah një kible e përbashkët. Përndryshe, do të 
përhapej ndarja dhe çrregullimi në mesin e rreshtave të myslimanëve.  

Në shtesë të tyre themi që Qa’beja, e cila u caktua kible për 
myslimanët, është vend i shenjtë dhe është nga bazat më të hershme të 
teuhijdit. Drejtimi nga ajo zgjon në zemra kujtimet e rrugës së 
teuhijdit.  

2- Fraza “Fytyra (ana) e All’llahut” nuk ka kuptimin e fytyrës që 
njihet, por ka kuptimin e qënijes së All’llahut të Madhëruar. 

3- Në bazë të këtij ajeti hadithet kanë argumentuar saktësinë e 
namazit që falet gabimisht ose me detyrim jo në drejtim të kibles dhe 
për saktësinë e namazit që falet mbi kafshë, kur udhëtohet. P269F

270 
 

      *                *               * 
 

                                                
270 Për sqarime të mëtejshme rreth kësaj çështjeje, lexo Uesailu Shiatu; kapitulli i namazit, 

pjesa e kibles.  
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Ajetet 116 -117 
 

                          

                          

       

 
“Ata thonë: “All’llahu ka bërë një fëmijë”. i Lavdishëm 

dhe i Lartësuar qoftë Ai! Përkundrazi, Atij i përket çdo gjë 
që gjendet në qiej e në Tokë dhe Atij i nënshtrohet gjithçka. 
Ai është Krijuesi i qiejve dhe i Tokës, pa shembull të 
mëparshëm dhe, kur vendos për diçka, mjafton vetëm të 
thotë për të: “Bëhu!” - dhe ajo bëhet.” 

 

 
Komentimi 

 
Paragjykimet e jahudijve, të krishterëve dhe të politeistëve 
Të krishterët, një grup jahudijsh dhe politeistët, ngritën një 

ideologji të pavlerë duke thënë se All’llahu ka fëmijë. 
Në suren “Teube”, ajeti 30 All’llahu i Madhëruar thotë: 

“Hebrenjtë thonë: “Uzejri është i biri i All’llahut”, të krishterët 
thonë: “Mesihu është i biri i All’llahut”. Këto janë fjalët e tyre, 
nga goja e tyre, i imi-tojnë fjalët e jobesimtarëve të mëparshëm. 
I vraftë All’llahu! Si po shmangen!” 

Në suren “Junus”, ajeti 68 thotë: “Ata thonë: ‘All’llahu ka një 
bir’. Qo-ftë i lartësuar Ai! Ai është i Vetëmjaftueshëm, s’ka 
nevojë për asgjë…”   

Edhe ajeti për të cilin po flasim, thotë: “Ata thonë: “All’llahu ka 
bërë një fëmijë…”. Më pas u përgjigjet atyre duke e pastruar 
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All’llahun nga kjo që i veshën: “I Lartësuar qoftë Ai!”…”. Çfarë 
nevoje ka All’llahu për fëmijë? Vallë, a ka nevojë Ai për ndihmë, apo 
për vazhdimësi gjenerate?!  

Sigurisht që nuk mund t’i vishet All’llahut asnjë lloj nevoje, sepse: 
“Atij i përket çdo gjë që gjendet në qiej e në Tokë…” dhe e gjithë 
gjithësia është nën sundimin e Tij: “dhe Atij i nënshtrohet 
gjithçka…”  

Ai nuk është vetëm Sunduesi i Krijesave, por Ai është edhe 
Krijuesi i tyre, i cili i krijoi ato, pa patur nevojë për lëndë të parë për 
krijimin: “Ai është Krijuesi i qiejve dhe i Tokës…”  

Për çfarë nevoje i duhet fëmia All’llahut, përderisa vullneti i Tij 
është ekzekutues në të gjitha krijesat?! Sepse, Ai: “…kur vendos për 
diçka, mjafton vetëm të thotë për të: “Bëhu!” - dhe ajo bëhet.” 

 
      *                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1 - Argumentet e mohimit të fëmisë 
 

Të vendosurit fëmijë All’llahut të Madhëruar, pa dyshim që është 
mendim i djallëzuar, i bazuar në krahasimin e çdo gjëje me ekzistencën 
e kufizuar të njeriut. 

Njeriu ka nevojë për fëmijë për disa shkaqe. Nga njëra anë, 
përderisa njeriu ka kohë të caktuar e të kufizuar për të jetuar në këtë 
jetë, ai ka nevojë për vazhdimësinë e gjeneratës së tij.  

Nga ana tjetër, fuqia e tij është e kufizuar dhe fillon të dobësohet 
gradualisht, prandaj, ai ka nevojë, veçanërisht në moshën e pleqërisë, 
për ndihmës që ta ndihmojë në punët e tij. 

Gjithashtu, ai përmban ndjenjën e dashurisë e të shoqërimit, për 
këtë kërkon praninë e një tjetri që ta shoqërojë në jetën e tij, dhe i 
linduri është ai që ia plotëson këtë nevojë. 

Është e qartë se të gjitha këto nuk gjejnë kuptim për All’llahun e 
Madhëruar, sepse Ai është Krijuesi i botës ekzistuese dhe është i 
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Plotfuqishëm mbi çdo gjë. Ai ka qenë para ekzistencës së krijesave 
dhe do të qëndrojë pas zhdukjes së tyre. 

Në shtesë të atyre që u tha shtojmë se lindësi i të lindurit duhet të 
ketë trup, ndërsa All’’llahu është i pastër nga të qënit me trup. P270F

271
P  

 
*                *               * 

 
 
2 - Komentimi i thënies: “Bëhu!” - dhe ajo bëhet.” 
 
Kjo fjali është përmendur në disa ajete prej tyre; në ajetet 47 dhe 

59 të sures “Ali Imran”, në ajetin 73 të sures “En’am”, në ajetin 40 të 
sures “Neml”, në ajetin 35 të sures “Merjem” dhe në ajetin 83 të sures 
“Ja Sin”. Kuptimi i saj është paraqitja e vullnetit të All’llahut dhe i 
sundimit të Tij.  

Me fjalë më të qartë; kuptimi i fjalisë “Bëhu!” - dhe ajo bëhet.”, 
nuk është ardhja e urdhërit shprehës “Bëhu!” nga ana e All’llahut 
të Madhëruar, por kuptimi është realizimi i vullnetit të All’llahut kur 
lind nevoja e gjetjes (krijimit) të diçkaje, qoftë e vogël, siç është atomi, 
apo e madhe siç, janë qiejt dhe Toka, pa patur nevojë për shkak tjetër 
për atë krijim dhe pa qenë e domosdoshme prania kohore mes krijimit 
dhe vullnetit. 

Koha nuk mund të ndajë mes urdhërit dhe krijimit. Gërma “Fe”, e 
cila është lidhesë, që përmendet në fjalinë “dhe ajo bëhet” nuk 
tregon për vonesë kohe, siç ndodh në fjalitë e tjera, por ajo tregon 
vetëm vonesë në pozitë. P271F

272
P - Mendo thellë. Nuk është kuptimi se diçka 

bëhet e pranishme kur të dojë All’llahu, por kuptimi është se diçkaja 
bëhet e pranishme në formën që do All’llahu. Si shembull për këtë 
themi: Ishte dëshira e All’llahu që t’i krijonte qiejtë dhe Tokën për 
gjashtë ditë, dhe u bë, pa shtuar dhe pa mangësuar në këtë kohë. Sikur 
Ai të donte t’i krijonte të gjitha në një moment të vetëm, patjetër që 

                                                
271 Këtë çështje e kemi sqaruar në komentimin e ajetit 26 të sures “Enbija”, vëllimi i 

dhjetë i këtij komentimi. 
272 Filozofia e ka konstatuar vonesën e shkakut mbi shkaktarin dhe kjo vonesë nuk është 

kohore, por është vonesë në rang (pozitë). 
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do ta bënte. Kjo ka lidhje me mënyrën e dëshirës së Tij dhe sipas asaj 
që e sheh të dobishme. 

Është dëshira e All’llahut, që foshnja të qëndrojë në mitër nëntë 
muaj e nëntë ditë që të kalojë fazat e plotësimit, pa u shtuar e pa u 
pakësuar kjo periudhë. Nëse All’llahu dëshiron që kjo foshnje t’i kalojë 
fazat e plotësimit për një moment, do të bëhej patjetër, sepse, dëshira 
e Tij është shkak i plotë (absolut) për krijimin dhe nuk mund të 
gjendet ndarje mes shkakut të plotë (absolut) dhe ekzistencës së 
krijesës. 

 
*                *               * 

 
 
3 - Si mund të gjendet diçka nga mosqënia (mosekzistenca)? 
 
Fjala “bedi’u” vjen nga fjala “bedea‘” që në gjuhën shqipe 

përkthehet “krijim dhe krijoi”. Ibda‘ do të thotë prodhimi i diçkaje pa 
kopjim. Në ajet ka kuptimin e gjetjes së diçkaje pa patur nevojë për 
lëndë të parë. P272F

273
P   

Pyetja që lind këtu sillet rreth mundësisë së gjetjes së diçkaje nga 
mosqënia. Si ka mundësi që mosqënia – që është e kundërta e të 
qënurit-, të jetë burim i ekzistencës? Këtë paqartësi e përmendin 
materialistët te çështja e “Ibdaut”, që të nxjerrin si konkluzion se 
materia është zanafilla e botës e hershme dhe e përhershme dhe për të 
nuk ka absolutisht ekzistencë dhe mosekzistencë. 

Përgjigja 
Në fazën e parë, i njëjti kundërshtim u drejtohet materialistëve. 

Ata besojnë se materia e kësaj bote është e hershme dhe e përhershme 
dhe deri tani nuk është pakësurar asgjë prej saj. Ajo që ne shohim se 
ndryshon është “pamja” dhe jo origjinaliteti i materies. Ne pyesim: Si 
u gjet pamja e tanishme e materies dhe ajo nuk gjendej më parë? A u 
gjet nga mosekzistenca? Nëse është kështu, si ka mundësi që 
mosekzistenca të jetë zanafilla e ekzistencës? (medo thellë). 

                                                
273 El Mufredat; lënda bedea 
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Si shembull themi se materialistët për pikturat vajore të pikturuara 
në letër thonë se vajrat e ngjyrosjes ekzistonin. Ne pyesim: Si u gjet 
kjo pamje e cila nuk ekzistonte më parë? 

Në fazën e dytë, duhet vërtetuar se gabimi i materialistëve ka 
lindur nga fjala “min”, që do të thotë prej, nga.  

Thënien tonë se bota u gjet nga mosekzistenca e kuptuan njësoj si 
thënia që kjo tavolinë është gjetur nga dërrasa, ku dihet se duhet 
patjetër të gjendet dërrasa që të gjindet tavolina. Mirëpo thënia që bota 
u gjet nga mosekzistenca nuk ka të njëjtim kutim, por kuptimi i saj 
është se bota nuk ekzistonte, pastaj u bë ekzistente. A gjendet në fjali 
kundërshtim?! 

Përgjigja (me fjalë filozofie): Çdo ekzistencë e mundëshme, e cila 
nuk zotëron ekzistencë në vetevete, ka dy anë: esencën, thelbin dhe 
ekzistencën. Mahijetu është “kuptim konsiderues”, i cili është i njëjtë 
në relativitetin e tij me mosekzistencën dhe ekzistencën. Me fjalë të 
tjera: esenca është masa e përbashkët që e kuptojmë nga supozimi i 
ekzistecës së diçkaje dhe i mosekzistencës së saj.  Kjo pemë nuk 
ekzistonte më parë, por tani ekziston. Filan njeri nuk ekzistonte më 
parë, por tani ekziston. Ekzistenca dhe mosekzistenca e tij përbëjnë 
esencën. 

Nga këtu themi që kuptimi i thënies sonë se All’llahu e krijoi 
botën nga mosekzistenca, është se Ai e tranportoi mahijeten nga 
gjendja e mosekzistencës në gjendjen e ekzistencës. Me fjalë të tjera: 
vendosi veshjen e ekzistencës mbi trupin e mahijetit. P273F

274
P  

 
*                *               * 

                                                
274 Për sqarime më të shumta referoju librit: Krijuesi i botës 
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Ajetet: 118 -119 
 

                        

                              

                       

     

 
“Kurse të paditurit thonë: “Përse All’llahu nuk flet me 

ne ose së paku të na sillte ndonjë shenjë!” Njësoj thonin 
edhe ata para tyre; zemrat e tyre i përngjajnë njëra-tjetrës! 
Ndërkohë, Ne ua kemi treguar qartë shenjat Tona atyre që 
besojnë bindshëm. Njëmend, Ne të kemi dërguar ty si 
përgëzues dhe paralajmërues; ti nuk do të pyetesh për 
banorët e Zjarrit flakërues.” 

 
 

Komentimi 
 

Shenja të tjera 
 
Në vazhdimësi të shenjave të jahudijve që u përmendën në ajete e 

mëparshme, ajeti i parë për të cilin po flasim, flet për shenjatt e një 
grupi tjetër mosbindës dhe me sa duket ata janë politeistët arab. Ajeti 
thotë: “Kurse të paditurit thonë: “Përse All’llahu nuk flet me ne 
ose të na sillte ndonjë shenjë!”   

Ata injorantë- ose ata që nuk dinë-, sipas thënies së ajetit 
propozuan dy kërkesa larg nga logjika. Ata kërkuan: 
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1.    Që All’llahu t’u flasë atyre: “…Përse All’llahu nuk flet me 
ne…” 

2. T’u zbresë atyre një shenjë: “…ose së paku të na sillte 
ndonjë shenjë!...”   

Për këto kërkesa të kota e të pavlera, Kur’ani u përgjgjet: 
“…Njësoj thonin edhe ata para tyre; zemrat e tyre i përngjajnë 
njëra-tjetrës! Ndërkohë, Ne ua kemi treguar qartë shenjat Tona 
atyre që besojnë bindshëm.”  

Nëse ata vërtet kanë si qëllim perceptimin e së vërtetës, në këtë 
ajet të zbritur profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka tregues të qartë për vërtetësinë e thënieve 
të tij. Atëherë, pse është nevoja që për çdo njeri të zbresë një ajet i 
veçantë?! Çfarë kuptimi ka këmbëngulja që A’ll’llahu t’u flasë atyre 
drejtpërsëdrejti? 

Një kërkesë të tillë e përmend edhe ajeti 52 i sures “Mudeththir” 
që thotë: “Vërtet, çdonjëri prej tyre kërkon që t’i jepen shkrime të 
hapura.” 

Një kërkesë e tillë nuk mund të realizohet, sepse realizimi i saj- në 
shtesë të mos qënies e domosdoshme-, është në kundërshtim me 
urtësinë e Krijuesit të Madhëruar për arsye se: 

Së pari, vërtetësia dhe konstatimi i të dërguarëve për mbarë 
njerëzit është e mundur të bëhet nëpërmjet shenjave që u zbresin 
atyre. 

Së dyti, shenjat dhe mrekullitë nuk mund t’u zbresin çdo njërit 
nga njerëzit, sepse ajo kërkon parapërgatitje dhe pastërti shpirtërore. 
Telat e korentit mbajnë aq tension sa është madhësia e tyre, sepse telat 
e hollë nuk e përballojnë tensionin e lartë elektrik dhe nuk mund të 
jenë njësoj si kabllot e trashë, të cilët kanë mundësinë e përçimit të 
tensionit të lartë. Inxhinieri bën ndarjen e kabllove që marrin tensionin 
e lartë drejtpërdrejtë nga hidrocentrali, nga kabllot që shpërndajnë 
tensionin e ulët të energjisë brenda shtëpive.  

Ajeti vijues i flet profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe sqaron qëndrimin e tij ndaj 
këtyre kërkesave të përmendura. Ajeti thotë: “Njëmend, Ne të kemi 
dërguar ty si sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues…” 

Pra, përgjegjësia e Profetit është sqarimi i rregullave dhe i ligjeve të 
All’llahut, paraqitja e mrekullisë dhe sqarimi i të vërtetave. Kjo thirrje 
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duhet të jetë e shoqëruar me përgëzimin e të udhëzuarëve dhe me 
paralajmërimin e mëkatarëve. Kjo është përgjegjësia jote o i dërguar. 
Ndërsa, për grupin që nuk i bindet të vërtetës pas gjithë këtyre 
shenjave, ti nuk je përgjegjës për të: “…ti nuk do të pyetesh për 
banorët e Zjarrit flakërues.” 

 
         *                *               * 

 
 

Dy kërkime 
 

1 -“Zemrat e tyre i përngjajnë njëra-tjetrës”  
 

Më lart pamë se Kur’ani fisnik i cilëson shenjat e kota, të cilat i 
propozuan bashkëkohësit e profetit të Revelatës së fundit, se janë të 
ngjashme me ato që të shthururit e popujve të shkuar hiqeshin si të 
zgjuar nëpërmjet tyre. Pra, zemrat e tyre janë të ngjashme. 

Me këto qortime e vërejtje, Kur’ani na tregon se me kalimi i kohës 
ato shërbejnë si faktor pozitiv për zgjerimin e botëkuptimit të njerëzve 
dhe me mësimet e të dërguarëve t’ua qartësojë brezave të ardhshëm 
më shumë se brezave të shkuar. Mirëpo, kalimi i kohës nuk ia ngre 
nivelin të shthururëve e devijuesve, por e lë vijën e devijimit një, të 
përbashkët e të ngjashëm me kalimin e brezave, sikur të jetë e lidhur 
me mijëra vjet më parë.  

 
*                *               * 

 
 
2- Dy parime edukimi 
 

“Përgëzimi”, “paralajmërimi”, “nxitja” dhe “kërcënimi” janë prej 
parimeve të rëndësishme për edukimin dhe lëvizjen shoqërore. Duhet 
që njeriu të marrë guximin në punët e mira dhe të qortojë vetveten për 
punët e këqija, me qëllim që të vazhdojë rrugën e tij të pare, pra bërjen 
e punëve të mira dhe të largohet nga rruga e dytë, bërja e veprave të 
këqija. 

Vetëm “nxitja” nuk mjafton për shtyrjen e individit apo të 
shoqërisë në rrugën e përsosurisë, sepse njeriu duhet të jetë i bindur 
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nga mosveprimi i mëkateve. Përshembull: Veprimin e mëkateve te të 
krishterët e sotëm e shohim të zakonshëm, sepse ata besojnë në flijim, 
që do të thotë se Hazreti Mesijhu (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ka 
flijuar veten e tij për faljen e mëkateve të ndjekësve të tij; Apo, ata 
besojnë se priftërinjtë e tyre kanë kompetencën e faljes së mëkateve 
me mënyra të ndryshme, prej tyre është dhënia e dëshmive të faljes, 
ose au shesin atyre Xhennetin, njësoj si ai popull që i lejon vetvetes 
veprimin e mëkateve me lehtësi. Në Kamusin e Librit të Shenjtë 
thuhet: “…gjithashtu, flijimi është tregues për keffaretin e gjakut të 
Mesijhut, i cili mori në qafën e tij të gjitha mëkatet tona dhe mban 
mëkatet tona në trupin e tij mbi kryqëzim.” Kjo thënie, pa dyshim, i 
bën njerëzit të guximshëm për të bërë mëkate. 

Me fjalë të tjera; cilido që mendon se vetëm nxitja është e 
mjaftueshme për edukimin (qoftë fëmi apo i rritur) dhe mendon në 
lënien e kërcënimit dhe të qortimit, ai është plotësisht i gabuar. Po 
kështu, edhe ata që mendojnë se edukimi duhet të ngrihet vetëm mbi 
bazën e frikës e të kërcënimit, janë plotësisht të gabuar. 

Të dy grupet që përmendëm janë gabues në botëkuptimin e 
njeriut, sepse të njeriu gjendet frika, shpresa, dashuria e qëndrimit dhe 
përbuzja e largimit nga kjo jetë, fitimi i dobive dhe largimi i të 
dëmshemeve, etj. Vallë, a mundet që një krijesë që mbart këto dy 
dimensione të edukohet sipas një dimensioni të vetëm?! 

Ekuilibrimi mes këtyre dy anëve është i domosdoshëm. Sikur 
nxitja ta kalojë kufirin e saj, do të çojë në guxim e në pavtëdije. Sikur 
frika ta kalojë kufirin e saj do të çojë në zëmërim, humbje të shpresës 
dhe në fikjen e dritës së mallëngjimit dhe të lëvizjes në shpirtëra. 

Nga sa u tha më lart, kuptojmë shkakun e shoqërimit të 
paralajmërimit me përgëzimin në Kur’anin fisnik. Nganjëherë fjala 
përgëzues përmendet para fjalës paralajmërues, siç është në ajetin që 
po flasim: “përgëzues dhe paralajmërues”. Herë tjetër, fjala 
paralajmërues përmendet para fjalës përgëzues si te ajeti 188 i sures 
“A’raf”: “…Unë jam vetëm paralajmërues dhe përgëzues për 
njerëzit që besojnë.” Në të shumtën e ajeteve të Kur’anit në lidhje 
me këtë çështje, më parë përmendin vetinë e përgëzimit. Kjo ndodh se 
mëshira e All’llahut është më parësore se zemërimi i Tij: “O Ti që 
mëshira Jote është më parësore se sa zemërimi Yt.”   
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         *                *               * 
 
 
 

Ajetet: 120 -121 
 

                               

                                   

                            

                                 

 
“As hebrenjtë, as të krishterët nuk do të jenë të kënaqur 

me ty, derisa të pranosh besimin e tyre. Thuaju: “Vetëm 
udhërrëfimi i All’llahut është i drejtë!” E, në qoftë se pas 
diturisë që të ka zbritur, ti ndjek dëshirën e atyre, atëherë 
askush nuk do të të ndihmonte apo të mbronte nga dënimi i 
All’llahut. Atyre që u kemi dhënë Librin dhe e lexojnë ashtu 
siç është shpallur, ata besojnë vërtet në të. Kurse ata që nuk 
besojnë në të, pa dyshim, janë të humbur.” 

 
 

Shkaqet e zbritjes 
 

 

Nga ibn Abbasi transmetohet për zbritjen e ajetit të parë se jahudijtë e 
Medines dhe të krishterët e Nexhranit, dëshironin që kibleja e myslimanëve 
gjithmonë të ishte e përbashkët me kiblen e tyre. Dhe, kur u ndryshua 
kibleja e myslimanëve, nga Bejtul Makdesi për tek Qa’beja, ata u dëshpëruan 
nga profeti islam. Disa myslimanëve ndoshta nuk u erdhi mirë ky ndryshim, 
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prej dëshirës që kishin që të mos shqetësoheshin jahudijtë dhe të 
krishterët.P274F

275
P  

Ajeti i parë zbriti që ta lajmërojë profetin se ky grup, nga jahudijtë dhe 
të krishterët, nuk janë të kënaqur me ty, as me kiblen e përbashkët e as me 
diçka tjetër, veçse po të pranosh atë që ndjekin ata. Thuhet se ajeti zbriti prej 
këmbëngujes së profetit që Ehli Kitabi të jenë të kënaqur me pranimin e 
Islamit. Ajeti zbriti që të dëshmojë e të përforcojë se kënaqësia e tyre nuk 
arrihet me asgjë tjetër, por vetëm me përqafimin e fesë së tyre.P275F

276
P  Për 

shkakun e zbritjes së ajetit të dytë, gjenden hadithe të ndryshme. Thuhet se 
ai zbriti për ata që shkuan pas Xha’fer bin Ebi Talibit, kur u kthye nga 
Etiopia. Ata ishin dyzet veta, tridhjetë e dy nga banorët e Etiopisë dhe tetë 
nga priftërinjtë në mesin e tyre ishte edhe prifti i njohur “Bahijra”. Thuhet 
se ai ajet ka zbritur për jahudijtë që u bënë myslimanë dhe ishin prej 
myslimanëve të mirë si: Abdullah bin Selam, Seid bin Amru dhe Temmam 
bin Jehuda. P276F

277
P  

 
*                *               * 

 
 

Komentimi 
 

Kënaqësia e këtij grupi është e pamundur 
 

Ajeti i mëparshëm ia hoqi profetit (paqja dhe bekimi i All’llahut qoftë 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) përgjegjësinë ndaj të humburëve dhe 
kokëfortëve. Ajeti i lartëpërmendur e vazhdon temën e mëparshme 
dhe i flet profetit që të mos përpiqet kot për të fituar kënaqësinë e 
jahudijve e të krishterëve, sepse: “As hebrenjtë, as të krishterët nuk 
do të jenë të kënaqur me ty, derisa të pranosh besimin e tyre.”  

Detyra jote është të thuash: “Thuaju: “Vetëm udhërrëfimi i 
Allahut është i drejtë!”. Udhëzimi i All’llahut është më i drejtë dhe 
larg paragjykimeve e legjendave, larg mendimeve të kota, të cilat i 
prodhojnë mendjet e injorantëve. Prandaj, është detyrë që të ndiqet 
vetëm ky udhëzim. 

                                                
1Tefsijri i Ebi Fettuh err Rrazij dhe tefsijru Fahri Rrazij (me ndryshim të thjeshtë). 
276 Mexhmaul Bejan; komentimi i ajetit të përmendur.  
277 Tefsijri i Ebi Fettuh err Rrazij dhe Mexhmaul Bejan. 
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Pastaj, ajeti thotë: “E, në qoftë se pas diturisë që të ka zbritur, 
ti ndjek dëshirën e atyre, atëherë askush nuk do të të ndihmonte 
apo mbronte nga dënimi i All’llahut.”  

Kur’ani, pasi  e fajëson grupin e lartpërmendur nga jahudijtë dhe 
të krishterët, tregon për ata që besuan nga Ehli Kitabi dhe u bashkuan 
nën flamurin e revelatës së fundit: “Atyre që u kemi dhënë Librin 
dhe e lexojnë ashtu siç është shpallur…”, pra me logjikim, me 
studim të thellë dhe me punë – “ata besojnë vërtet në të.” i 
besojnë profetit të nderuar (paqja dhe bekimi i All’llahut qoftë mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) “Kurse ata që nuk besojnë në të, pa dyshim, janë 
të humbur.” 

Ata vërtet e lexuan librin e tyre qiellor. Ai ishte shkaku i udhëzimit 
të tyre. Ata lexuan në të lajmet e ardhjes së profetit të premtuar. 
Lexuan virtytet e tij, të cilat ishin në përputhje me virtytet e profetit 
islam, Muhammedi (paqja dhe bekimi i All’llahut qoftë mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) dhe i besuan atij, prandaj All’llahu i lavdëron ata. 

 
         *                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1 - Pyetje rreth pamëkatshërisë së profetëve 
 

Fjalia kur’anore: “E, në qoftë se ti ndjek dëshirën e atyre”, 
ndoshta shtron pyetje rreth pamëkatshmërisë së profetëve; a mundet 
që profeti,- i cili është i pamëkatë-, të ndjekë dëshirat e të shthururve e 
të devijuarëve prej jahudijve e të krishterëve? 

Përgjigjja thotë: të njëjta si kjo shprehje janë të përsëritura në 
Kur’anin fisnik dhe nuk bien ndesh me pozitën e pamëkatshmërisë të 
profetëve, sepse, nga njëra anë, është fjali kushtore dhe kjo lloj fjalie 
nuk tregon për realizimin e kushtit. 

Nga ana tjetër, pamëkatshmëria nuk e bën të pamundur gjynahun 
te profetët, sepse i pamëkati e ka aftësinë e kryerjes së gjynahut dhe 
atij nuk i është zhveshur zgjedhja, mirëpo ai nuk njolloset me gjynahe. 
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Me fjalë të tjera: i pamëkati është i aftë të bëjë gjynah, por besimi i tij, 
dija e tij dhe devotshëria e tij janë në atë shkallë që nuk e lënë të 
drejtohet kah gjynahu. Nga këtu, paralajmërimet për ata janë plotësisht 
të përshtatshme. 

Nga ana e tretë, kjo thënie edhe pse i drejtohet profetit (paqja dhe 
bekimi i All’llahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ajo mund të jetë për 
të gjithë njerëzit.  

 

*                *               * 
 
 

2 - Për kërkimin e kënaqësisë ka kufi  
 

Është e vërtetë që njeriu besimtar duhet të përpiqet që me moralin 
dhe sjelljen e tij të tërheqë armiqtë në rreshtat e thirrjes, por të tilla 
qëndrime duhet të mbahen me kundërshtarët që dëgjojnë dhe që janë 
të butë. Kurse me kundërshtarët kokëfortë e të pabindur, qëndrimet 
duhet të jenë ndryshe. Nuk lejohet shpërdorimi i kohës me këta lloj 
njerëzish, por ata duhen lënë. 

 
*                *               * 

 
 

3 - “Vetëm udhërrëfimi i All’llahut është i drejtë!” 
 

Nga ajeti i lartpërmendur kuptojmë se ligji i vetëm dhe i aftë për 
shpëtimin e njerëzve është ligji i udhëzimit hyjnor. Sepse dija e njeriut, 
sado që të vlerësohet e përsosur, ajo mbetet e përzierë me paditurinë, 
me dyshimin dhe me neglizhencat në fusha të ndryshme. Udhëzimi i 
bazuar në këtë dije të mangët, nuk mund të jetë udhëzim absolut dhe 
as që mund t’i vendosë njeriut programin e “udhëzimit absolut”. Këtë 
e bën vetëm ai që ka “dije absolute” dhe është i zbrazët nga padituria e 
nga magnësia, dhe ky është vetëm All’llahu i Madhëruar. 

 
*                *               * 
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4 - Leximi i vërtetë 
 
Kur’ani thotë për grupin udhëzues nga Ehli Kitabi se ata: “…e 

lexojnë ashtu siç është shpallur…” kjo është një thënie e thellë e cila 
na vizaton rrugën e qartë në drejtim të Kur’anit dhe të librave qiellorë. 
Përballë ajeteve të Librit të All’llahut njerëzit janë të ndarë në grupe: 

Grupi që vendosin kujdesin e tyre në shqiptimin e fjalëve në formë të 
rregullt dhe sipas rregullave të texhuidit. Gjithmonë, mendja e tyre është 
e punësuar me uakfin (ndalimin), uaslin (vazhdimin), idgamin (shkrirjen, 
bashkimin) dhe me gunnen në lexim a këndim. Ata nuk kujdesen për 
përmbajtjen e Kur’anit, çfarë mund të thuash për zbatimin e tij! Sipas 
thënies së Kur’anit në suren “Xhumua” ajeti 5, ky grup: “…i 
shëmbëllen gomarit, që vetëm sa i mbart librat…” 

Grupi i tjetër i kalon kornizat e të shqiptuarit. Ai thellohet në 
kuptimin dhe studion temat kur’anore, por nuk e zbaton atë që kupton! 

Grupi i tretë janë besimtarët e vërtetë. Ata e lexojnë Kur’anin duke e 
konsideruar Libër të punëve dhe rrugë të plotë për përsosurinë. Ata e 
konsiderojnë leximin e tij, mendimin në domethënien e tij dhe 
perceptimin e kuptimeve të tij pararojë për punët. Për këtë, sa herë që e 
lexojnë Kur’anin, në brendinë e tyre zgjohet një shpirt i ri dhe shtohet 
vendosmëria, vullneti dhe aftësitë e reja për të bërë punë të mira. Ky 
është leximi i vërtetë. 

Për komentimin e këtij ajeti është transmetuar nga imam Xha’fer bin 
Muhammed Sadiku (paqja qoftë mbi të), i cili ka thënë: “I lexojnë ajetet e 
tij, e kuptojnë atë, zbatojnë rregullat e tij, shpresojnë në shpërblimin, i 
frikësohen dënimit, marrin mësime nga historitë e tij, zbatojnë 
urdhërat e tij, ndalojnë ato që ka ndaluar ai. Betohem në All’llahun, 
Kur’ani nuk ëhtë vetëm që të mësohen përmendësh ajetet e tij, të 
mësohen gërmat e tij, të lexohen suret e tij e të mësohen pjesët e tij. Ata 
i mësuan gërmat dhe humbën kufijtë e tij. Sigurisht, që duhet studiohen 
dhe të zbatohen ajetet e tij dhe të praktikohen parimet e tij. All’llahu i 
Madhëruar thotë: “Librin e begatë ta shpallëm ty që të studiohen 
ajetet e tij…”P277F

278
P  

  
         *                *               * 

                                                
278 Tefsijri “El Mijzan”; transemetimi është marrë nga libri “Irshad” i Dilejmit. 
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Ajetet: 122 -123 
 

                         

                      

             

 
 “O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju dhashë dhe që 

ju ngrita mbi gjithë njerëzit e tjerë! Frikësojuni Ditës kur 
askush nuk do të mund të bëjë asgjë për askënd dhe, kur 
prej askujt, nuk do të pranohet as ndërmjetësim, as 
shpërblesë dhe as që do të ndihmoheni.” 

 
 

 

Komentimi 
 

Edhe një herë tjetër All’llahu i Madhëruar u drejtohet bijëve të 
Izraelit që t’u përmendë atyre mirësitë që i rrethojnë ata, veçanërisht 
mirësia e përsosurisë së tyre mbi të tjerët në kohën e tyre. Ajeti thotë: 
“O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju dhashë dhe që ju ngrita 
mbi gjithë njerëzit e tjerë!”  

Çdo mirësi është e shoqëruar me pqrgjegjësinë, me angazhim dhe 
me obligim të ri hyjnor. Për këtë All’llahu i Madhëruar në ajetin 
pasardhës thotë: “Frikësojuni Ditës kur askush nuk do të mund të 
bëjë asgjë për askënd…” dhe: “nuk do të pranohet as 
shpërblesë…”, dhe: “nuk do të pranohet as ndërmjetësim…”, 
veçse me lejen e All’llahut dhe askush nuk ndihmon tjetërkënd përveç 
All’llahut: “dhe as që do të ndihmoheni.” 
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Të gjitha rrugët e shpëtimit në këtë jetë, të cilat i merrni si mjet për 
të shpëtuar, do të jenë të mbyllura në Ditën e Kijametit. Ndërsa, rruga 
e vetme që është e hapur para jush është rruga e besimit, e punëve të 
mira dhe rruga e pendimit nga gjynahet.  

Këto kuptime i përmendëm me detajim në komentimin e ajeteve 
47 dhe 48 të kësaj sureje. Prandaj këtu po mjaftohemi me këtë sasi 
përmendjeje. 

 
           *                *               * 
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Ajeti 124 
 

                            

                

 
 “Kur All’llahu e provoi Ibrahimin me disa urdhërime, të 

cilat ai i plotësoi, All’llahu i tha: “Unë do të të bëj ty imam 
të njerëzve!” - “Po pasardhësit e mi?” - pyeti ai. Allahu tha: 
“Premtimi Im nuk i përfshin të padrejtët.” 

  
 

 
Komentimi 

 
Imameti është maja e krenarisë së Ibrahimit (paqja qoftë mbi të!) 
 
Ky ajet dhe ato që vijnë më pas flasin për heroin e Teuhijdit, 

profetin e All’llahut, i madhi Ibrahim (paqja qoftë mbi të dhe mbi profetin 
tonë!), për ndërtimin e Qabes dhe për rëndësinë e kësaj baze teuhijdi 
dhe adhurimi. 

Qëllimi i këtyre ajeteve, të cilat janë 18, janë tre gjëra: 
E para: Që të jetë përgatitore për ndërrimin e drejtimit të kibles 

që do të shtohet më pas, me qëllim që myslimanët ta dinë se kjo Qa’be 
përmban kujtimin e thyerjes së idhujve nga ana e Ibrahimit. Dhe, të 
kuptojnë se njollosja që i erdhi Qa’bes, kur politeistët e kthyen atë në 
vend për idhujt, është njollosje sipërfaqësore, e cila nuk ia ul vlerat 
Qa’bes e as pozitën e saj. 

E dyta: Për të skandalizuar pretendimet e kota të jahudijve e të 
krishterëve për shkak të prejardhjes së tyre nga Ibrahimi dhe se ata 
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janë trashëgimtarë të fesë e të rrugës së tij. Po ashtu, t’u sqarojë atyre 
(myslimanëve) të larguarit e jahudijve e të krishterëve nga feja e 
Ibrahimit. 

E treta: Për t’i kujtuar politestëve arab gjithashtu, largimin e tyre 
nga vija e profetit të madh, thyesit të idhujve dhe t’u përgjigjet asaj 
lidhjeje mes tyre dhe Ibrahimit që ata imagjinonin. 

Ajeti i bekuar thotë: “Kur All’llahu e provoi Ibrahimin me disa 
urdhërime, të cilat ai i plotësoi…” 

Ky paragraf i ajetit tregon për provat e njëpasnjëshme që Ibrahimi 
i kaloi ato me sukses. Nëpërmjet tyre sqaron pozitën e lartë të 
Ibrahimit, madhështinë e tij dhe personalitetin e lartë të tij.  

Pasi i kaloi me sukses këto sprova, ai e meritoi që All’llahu t’i japë 
atij medaljen e madhe: “All’llahu i tha: “Unë do të të bëj ty imam 
të njerëzve!” 

Nga këtu, Ibrahimi dëshironte që vija e imametit (udhëheqjes) të 
vazhdonte edhe pas tij dhe të mos jetë e kufizuar me të: “Po nga 
pasardhësit e mi? - pyeti ai.” Por, All’llahu iu përgjigj: 
“Premtimi Im nuk i përfshin të padrejtët.” 

Vërtet, kërkesa e Ibrahimit për vazhdimësinë e vijës së imamatit 
në gjeneratën e tij iu pranua, por këtë pozitë e meritojnë vetëm të 
pastërtit e të pamëkatët nga gjenerata e tij dhe jo të tjerët. 

 
           *                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1- Kuptimi i thënies “urdhërime” 
 

Nga studimi i ajeteve të Kur’anit fisnik që flasin për Ibrahimin dhe 
për ato punë të mëdha që bëri ky profet i madh, i cili e meritoi 
lavdërimin e All’llahut, kuptojmë se domethënia e fjalës urdhërime 
janë përgjegjësitë dhe misionet e rënda që All’llahu i vuri në qafën e 
Ibrahimit (paqja e Zotit qoftë mbi të!), të cilat ai i mbajti në formën më të 
mirë dhe i kreu me përkushtim dhe në mënyrë të përsosur. Ato 
përgjegjësi dhe ato misione të rënda janë: 
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Për t’iu nënshtruar urdhërit të All’llahut ai e dërgoi djalin e tij në 
“thertore” dhe ishte plotësisht i gatshëm për ta therur atë. 

Lënia e bashkëshortes me gjithë fëmijë në luginën e pabanuar nga 
njerëzit në Mekë.  

Ngritja kundër adhuruesve të idhujve dhe thyerja e tyre dhe 
qëndrimi i tij me trimëri në atë gjykatë historike. Pastaj hedhja e tij në 
mesin e zjarrit dhe vendosmëria e guximi i tij në atë situate. 

Emigrimi nga toka e paganëve dhe largimi nga atdheu duke u 
drejtuar për në krahinat Naijeh për të përçuar mesazhin e tij. P278F

279
P   

Vërtet, të gjitha këto sprova ishin të rënda dhe të vështira. Por 
Ibrahimi me fuqinë e besimit doli me sukses ndaj tyre dhe konfirmoi 
(vërtetoi) meritën e tij për imamatin. 

 
           *                *               * 

  
 

2 - Kush është imami? 
 

Në ajetin për të cilin po flasim, sqarohet se pozita e imamatit që iu 
dha Ibrahimit pas të gjitha atyre sprovave, është më e lartë se pozita e 
profetësisë dhe e mesazhierit. 

Për ta sqaruar atë themi se për imamatin ka disa kuptime: 
1. Imamat do të thotë udheheqje dhe qeverisje në çështjet e 
dynjasë. (kështu ka thënë një grup dijetarësh nga ehli sunneti) 
2. Imamat do të thotë udhëheqje e çështjeve të dynjasë e të fesë. 
(kështu ka thënë një grup dijetarësh nga ehli sunneti) 
3. Imamat do të thotë realizimi i vijës të fesë ndër të cilët është 
edhe vija e qeverisjes me kuptim të gjërë të saj, zbatimi i masave 
ndëshkuese dhe i rregullave të All’llahut, zbatimi i drejtësisë 
shoqërore, edukimi i individëve qoftë nga ana shpirtërore, ashtu 
edhe nga ana e sjelljes. Kjo pozitë është më e lartë se pozita e 
profetësisë dhe e mesazhit, sepse pozita e profetësisë dhe e 

                                                
279 Ibn Abbasi transmeton se ai i mblodhi sprovat e Ibrahimit nga katër sure të Kur’anit 

të cilat ishin tridhjetë subjekte. Tefsijri “Menar”, komentimi i ajetit të përmendur 
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risaletit është e kufizuar me informimin e urdhërave të All’llahut, 
me përgëzimin dhe paralajmërimin, ndërsa imamati përfshin 
përgjegjësitë e profetësisë dhe të mesazhit, në shtesë të zbatimit të 
rregullave e të ligjeve dhe edukimin e njerëzve nga brenda dhe nga 
jashtë (është e qartë se shumë nga profetët zotëronin pozitën e 
imamatit.) 
Në të vërtetë, pozita e imamatit është realizimi i qëllimeve të fesë 

dhe realizimi i udhëzimit, pra “arritja te e kërkuara” dhe nuk është 
vetëm tregimi i rrugës. 

Në shtesë të asaj që u tha, gjithashtu, imamati përmban “udhëzim 
tekuinij”, që do të thotë influencim shpirtëror për imamin dhe ndikimi 
i tij në zemrat e gatshme për udhëzim shpirtëror. (Mendo thellë) 

Kështu që imami i ngjan diellit që dërgon jetë në bimët, po ashtu 
është edhe roli i imamit në dërgimin e jetës shpirtërore në krijesat e 
gjalla. 

All’llahu i Madhëruar në suren “Ahzab”, ajeti 43 thotë: “Është Ai 
që ju bekon, ndërkohë që engjëjt e Tij luten për ju, me qëllim që 
Ai t’ju nxjerrë nga errësira në dritë. Ai është Mëshirues ndaj 
besimtarëve.” 

Nga ky ajet kuptojmë se mëshira e veçantë e All’llahut dhe ndihma 
e padukshme e melekëve kanë mundësinë që t’i nxjerrin besimtarët 
nga errësirat në dritë. 

Ky subjekt është i vërtetë edhe për imamin, sepse fuqia 
shpirtërore e imamëve dhe i profetëve (që kanë marrë pozitën e 
imamatit) dhe pasardhësit e tyre ndikojnë thellë në edukimin e 
individëve të aftë dhe në nxjerrjen e tyre nga errësirat e injorancës e të 
humjes, në dritën e udhëzimit.  

S’ka dyshim se qëllimi i imamatit që përmend ajeti në fjalë është 
kuptimi i tretë për imamatin, sepse nga ajetet e shumta përfitohet se 
kuptimi i “imamatit” përmban kuptimin e “udhëzimit”, siç është 
thënia e All’llahut të Madhëruar në suren “Sexhde”, ajeti 24: “Ne 
zgjodhëm prej tyre prijës, të cilët udhëzonin me urdhrat Tanë, 
për sa kohë që ishin të durueshëm dhe besonin bindshëm.” 

Ky udhëzim nuk do të thotë tregim i rrugës, sepse para se të 
meritonte pozitën e imamatit, ai e kishte pozitën e profetësisë e të 
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predikimit të shpalljes, pra kishte pozitën e tregimit dhe të orientimit 
të rrugës.  

Argumentet e qartë tregojnë se pozita e imamatit që iu dha 
Ibrahimit (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) pas sprovave të vështira dhe që 
i tejkaloi me bindj, trimëri dhe vendosmëri, është ndryshe nga pozita e 
përgëzimit, predikimit dhe paralajmërimit. 

Pra, udhëzimi që përmban kuptimi i imamatit nuk është tjetër, por 
veçse “arritja te e kërkuara”, “realizimi i shpirtit të fesë” dhe zbatimi i 
metodave edukative për shpirtërat e përgatitur.   

Këtë të vërtetë e dëshmon përgjithësisht hadithi kuptimthellë i 
transmetuar nga imam Xhafer ibn Muhammed Sadiku (paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), i cili ka thënë: “All’llahu i Madhëruar e 
zgjodhi Ibrahimin rob, para se ta zgjidhte profet. Vërtet, All’llahu 
e zgjodhi atë lajmëtar para se ta zgjidhte profet. Dhe, All’llahu e 
zgjodhi atë profet para se ta zgjidhte Halil (mik të afërt). All’llahu 
e zgjodhi atë mik të afërt para se ta bënte imam. Kur atij ia 
mblodhi të gjitha këto gjëra, i tha: “Unë do të të bëj ty imam të 
njerëzve!” Më tej imam Sadiku ka thënë: “Këtë gjë Ibrahimi e pa të 
madhe dhe i tha: “Po nga pasardhësit e mi? - pyeti ai.” All’llahu iu 
përgjigj: “Premtimi Im nuk i përfshin të padrejtët.” Mendjelehti 
nuk mund të jetë imam i devotshëm.”P279F

280
P   

 
            *                *               * 

 
 

3 - Dallimi mes profetësisë, imamatit dhe lajmëtarit 
 

Nga ajete e Kur’anit dhe nga transmetimet e të pamëkatëve 
kuptohet se mbartësit e misioneve të All’llahut kanë pozita të 
ndryshme: 

1. Pozitën e profetësisë, që do të thotë marrjen e Shpalljes nga 
ana e All’llahut. Profeti është ai që i zbret Shpallja dhe atë ua jep 
njerëzve nëse ia kërkojnë atij. 

                                                
280 Usulul Kafij; vëll.1, kapitulli i shtresave të lajmëtarëve, profetëve dhe imamëve, f. 133. 
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2. Pozitën e predikimit. Kjo është pozita e predikimit të Shpalljes, 
e përhapjes së rregullave të All’llahut, e edukimit të individëve 
nëpërmjet rrugës së të mësuarit e të kuptuarit. Pra, Profeti është i 
ngarkuar me mision që të përpiqet për të thirrur njerëzit në rrugën 
e All’llahut, për predikimin e Shpalljes së Tij dhe të përpiqet për 
ndryshimin ideologjik e mendor të shoqërisë së tij. 
3. Pozita e imamatit. Kjo është pozita e drejtimit të njerëzve. 
Imami përpiqet për zbatimin e rregullave të All’llahut në praktikë 
nëpërmjet formimit të shtetit hyjnor. Nëse nuk arrin të formojë 
shtetin, përpiqet me sa ka mundësi që të zbatojë rregullat dhe ligjet. 
Me fjalë të tjera: misioni i imamit është zbatimi i urdhërave 

hyjnorë, ndërsa misioni i profetit është për predikimin e këtyre 
urdhërave. Ose themi ndryshe që misioni i profetit është orientimi i 
rrugës, kurse misioni i imamit është “arritja te e kërkuara” (përveç 
misioneve të tjera të rënda që u përmendën) 

Shumë prej profetëve, si profeti Muhammed (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i kanë fituar të tri këto 
pozita. Ata prisnin Shpalljen, predikonin urdhërat e All’llahut, 
përpiqeshin për ngritjen e shtetit dhe të zbatimit të ligjeve e të 
rregullave dhe – në bazë të ndikimit të tyre shpirtëror-, bënin 
edukimin shpirtëror të njerëzve. 

Me një fjalë; ‘imamati është pozita e drejtimit të plotë në të gjitha 
fushat materiale, shpirtërore, fizike, të brendshme e të jashtme.’ Imami 
është drejtuesi i shtetit, udhëheqësi i shoqërisë, mësuesi i moralit dhe 
udhëheqësi i përmbajtjes së brendshme për njerëzit e përgatitur. 

Me anë të fuqisë së tij shpirtërore, ai i udhëheq njerëzit drejt 
rrugës së përsosurisë; me aftësitë e tij në dije, i mëson të paditurit dhe 
me forcën e tij udhëheqëse apo me çdo lloj fuqie tjetër ekzekutive, 
zbaton parimet e drejtësisë. 

 
            *                *               * 

 

 
4 - Imamati, faza e fundit e rrugës së përsosurisë së 

profetit Ibrahim  
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Me ato që u thanë për imamatin, sqarohet se është e vështirë që një 
njeri të arrijë me lehtësi pozitën e imamatit, sepse kjo pozitë ka nevojë 
për shumë përgatitje në të gjitha fushat. Ajo është pozita që fitoi Ibrahimi 
(paqja e All’llahut qoftë mbi të!), pas të gjitha atyre sprovave dhe qëndrimeve 
madhështore. Kjo ishte faza e fundit prej fazave të përsosurisë së tij.  

Ai që thotë se imamati ka kuptimin që individi vetëm “të jetë i 
përshtatshëm dhe model”, nuk e ka kuptuar se kjo cilësi gjendej te 
Ibrahimi (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) që në filim të profetësisë. 

Ai që thotë se imamati ka kuptimin që “individi të jetë shembull”, ai 
nuk e ka kuptuar që kjo është vetia e të gjithë profetëve, që nga fillimi i 
tyre në thirrjen e njerëzve. Për këtë, duhet që profeti të jetë i pamëkatë, 
sepse punët e tij janë shembull për të tjerët. Nga këtu themi se pozita e 
imamatit është më e lartë se ç’thuhet. Ajo është më e lartë se pozita e 
profetësisë dhe e predikimit të shpalljes. Ajo është pozita që fitoi 
Ibrahimi (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nga All’llahu, pas pozitës së 
profetësisë dhe pas i kalimit me sukses sprovat e njëpasnjëshme. 

 
             *                *               * 

 
 

5 - Kush është i padrejti? 
 

Kuptimi i fjalës “dhulm”, padrejtësi, në thënien kur’anore: 
“Premtimi Im nuk i përfshin të padrejtët.”, nuk është i kufizuar 
vetëm me padrejtësinë ndaj të tjerëve, por fjala padrejtësi (e kundërta e 
drejtësisë) është përdorur këtu si fjalë me kuptim më të gjërë, e cila 
është në kundërshtim me drejtësinë, që do të thotë; vendosja e diçkaje 
në vendin e saj. Ndërsa padrejtësia është vendosja e një njeriu, apo 
pune, apo çdo gjë tjetër në vendin e papërshtatshëm. 

Përderisa imamati është udhëheqje e jashtshme dhe e brendshme 
për njerëzit dhe pozitë me përgjegjësi të madhe, atëherë në një çast që 
bëhet gjynah apo mëkat, këto shkaktojnë zhveshjen e 
përshtatshmërisë së kësaj pozite nga njeriu. 

Për këtë shohim se imamët e Ehli Bejtit (paqja e All’llahut qoftë mbi 
ta!) me anë të këtij ajeti e përforcojnë caktimin e udhëheqjes së imam 
Aliut drejtpërsëdrejti pas profetit duke thënë se të tjerët adhuruan 
idhujt në kohën para islamit, kurse Aliu është i vetmi që nuk nuk i ka 
bërë sexhde idhujve. A ka padrejtësi më të madhe se sa adhurimi i 
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idhujve? A nuk i ka thënë Lukmani djalit të vet, siç thuhet në ajetin 13 
të sures “Lukman”: “(Kujtoje) kur Lukmani i tha të birit, duke e 
këshilluar: “O djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë! Pa dyshim, 
idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe”?! 

Nga argumentet është edhe transmetimi i Hisham ibn Salim nga 
imam Xha’fer ibn Muhammed Sadiku (paqja e All’llahut qoftë mbi të dhe 
mbi babanë e tij!), i cili ka thënë: “Ibrahimi ka qenë profet para se të 
ishte imam, derisa: “Allahu i tha: “Unë do të të bëj ty imam të 
njerëzve!” “Po nga pasardhësit e mi? - pyeti ai.” Por, All’llahu iu 
përgjigj: “Premtimi Im nuk i përfshin të padrejtët.”, ai që zbaton 
idhujtarinë dhe paganizmin nuk mund të jetë imam.” P280F

281
P  

Në një hadith tjetër të transmetuar nga Abdullah ibn Mes’udi, i cili 
ka përcjellë thënien e profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), thuhet: “Vërtet, All’llahu i tha 
Ibrahimit: “Nuk ta jap premtimin Tim për të padretjtët nga 
pasardhësit e tu.” Ibrahimi i tha: “O Zoti im, kush është i padrejtë 
nga fëmitë e mi që nuk e fiton premtimin Tënd? All’llahu iu 
përgjigj: “Ai që i bën sexhde idhullit dhe jo Mua, Unë kurrë nuk do 
ta bëj imam dhe as që nuk i takon të jetë imam.” P281F

282
P  

 
              *                *               * 

 
 

6  -  Caktimi i imamit nga All’llahu 
 
Në ajetin që po flasim, nga përmbajtja e tij kuptojmë se imami 

(udhëheqësi i pamëkatë për të gjitha fushat e shoqërisë) duhet të jetë i 
caktuar nga All’llahu i Madhëruar për këto arsye: 

Së pari, imamati është besëlidhje hyjnore dhe është e natyrshme 
që caktimi të jetë nga ana e All’llahut, sepse Ai është ana tjetër e kësaj 
besëlidhjeje. 

Së dyti, personat që u veshën me padrejtësi dhe e ushtruan atë 
ndaj vetvetes së tyre dhe ndaj të tjerëve, si përshembull përjetuan çaste 

                                                
281 Usulul Kafij; vëll. 1, kapitulli, shtresat e lajmëtarëve dhe profetëve, hadithi 1. 
282 Amalij i shejh Mufijdit, Menakib i ibn Megazilij, marrë nga El Mijzan, komentimi i 

ajetit të përmendur. 
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të shirkut, nuk janë të përshtatshëm për imamat (udhëheqje), sepse 
imami duhet të jetë i pamëkatë gjatë gjithë jetës së tij. 

Vallë, a e di ndokush padrejtësinë në vetveten e një njeriu, përveç 
All’llahut?! Nëse në bazë të këtij etaloni duam të caktojmë zëvendës 
pas profetit të All’llahut, këtë nuk e meriton askush përveç, Aliut 
(paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 

E meriton të thuhet këtu se autori i tefsijrit “El Menar” 
transmeton thënien e ebu Hanifes, i cili ka thënë: “Vërtet, hilafetin 
(udhëheqjen) e meritojnë alevijtë. Prandaj ai e lejoi kundërshtimin e 
udhëheqjes abbasite; gjithashtu, e refuzoi postin e gjykatësit në kohën 
e udhëheqjes së beni abbasitëve. 

Autori i tefsijrit “El Menar” gjithashtu thotë: “Imamët e 
medh’hebeve kanë qenë kundërshtues të udhëheqësve në kohën e tyre 
dhe i konsideronin ata udhëheqës të pameritueshëm për drejtimin e 
myslimanëve, sepse ata kanë qenë të padrejtë. P282F

283
P   

Është e çuditshme se shumë nga dijetarët e ehli synnetit në kohët 
e sotme i miratojnë dhe i mbështesin udhëheqjet e padrejta, kryeneçe 
dhe që kanë lidhje të qarta me kufrin global dhe shkatërrues, i cili nuk 
është i fshehtë për askënd. Jo vetëm kaq, por ata i konsiderojnë ata 
udhëheqës se janë “ulil emri” dhe përqëndrohen në bindjen dhe 
nënshtrimin ndaj tyre. 

 
              *                *               * 

 
 

7 - Përgjigje për dy pyetje 
 

1. Në komentimin e kuptimit të imamatit thamë se imamat do të 
thotë “arrijtje te e kërkuara” dhe “Zbatimi i rregullave hyjnorë”. 
Ndoshta dikush mund të thotë: Ky kuptim nuk është realizuar nga 
shumë profetë, deri edhe nga profeti i fundit (paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe nga imamët e pastër në 
krahasim të përgjithshëm. Ata përballeshin gjithmonë me të humburit 
dhe me thirrësit në humbje. Si përgjigje për atë pyetje themi: ajo që 

                                                
283 Tefsijri “El Menar”; vëll. 1, f. 457-458. 
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thamë për detyrën e imamit nuk ka kuptimin që imami ta tërheqë 
popullin me dhunë nga e vërteta. Por, njerëzit- që janë zgjedhës- kanë 
mundësinë e udhëzimit nëpërmjet atyre që zotëron imami nga fuqia e 
brendshme dhe e jashtme, me kusht që ata njerëz të zotërojnë 
gadishmërinë dhe aftësinë. Kjo është si thënia që dielli është krijuar 
për vazhdimësinë e jetës së krijesave të gjalla. Ose si thënia që shiu bie 
për të ringjallë tokën e thatë. Ndikimi i diellit dhe i shiut kanë gjurmë 
të përgjithshme, por, kuptimin e vërtetë këto gjurmë e marrin vetëm te 
krijesat e gatshme për ta pranuar këtë ndikim.  

2. Komentimi i përmendur për imamin fton që çdo imam në 
fillim duhet të jetë profet dhe pastaj të arrijë shkallën e imamatit, 
ndërkohë që zëvendësit e pamëkatë të profetit nuk kanë qenë të tillë? 
Si përgjigje themi: Nuk është e domosdoshme që imami patjetër të 
ketë arritur shkallën e profetësisë. Tek ai që u mblodhën pozita e 
profetësisë, e predikimit të shpalljes dhe e imamatit (siç është vula e 
profetëve), zëvendësi i tij mund të vazhdojë rrugën e imamatit 
(udhëheqjes). Kjo, kur nuk gjendet nevoja për Revelatë të re, siç është 
gjendja pas vulës së profetëve, hazreti Muhammedit, sepse Revelata që 
ai solli është e fundit dhe pas saj nuk vjen më revelatë. Me fjalë të tjera 
themi: kur faza e marrjes së Revelatës dhe informimit të rregullave ka 
përfunduar dhe ka mbetur faza e ekzekutimit, atëherë zëvendësi i 
profetit mund ta vazhdojë vijën e ekzekutimit dhe nuk është nevoja që 
ky zëvendës të jetë lajmëtar apo profet. 

 
               *                *               * 

 
 

8 - Personaliteti shembullor i Ibrahimit 
 
Emri i Ibrahimit (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) është përmendur në 

69 vende në Kur’an. Ajetet që flasin për të janë të shpërndara në 
njëzet e pesë sure. Kur’ani e lavdëron shumë këtë profet fisnik dhe 
përmend virtytet e tij të larta e madhështore. 

Ai është shembull në çdo fushë dhe model i njeriut të përsosur. 
Pozita e tij është e lartë te All’llahu. Arsyeja dhe qëndresa e tij jatë 

të qarta përballë idhujtarëve. Trimëria e tij ka qenë e lartë kundër 
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tiranëve kryeneçë. Sakrificat e tij kanë qenë të shumta në rrugën e 
All’llahut. Qëndrueshmëria e tij ka qenë e çuditshme përballë 
ndodhive dhe sprovave të vështira. Të gjitha këto veti përbëjnë 
modelin më të lartë për ata që ecin në rrugën e teuhijdit (Njëtimit të 
All’llahut). 

Kur’ani përshkruan: Ibrahimi ishte: “punëmirë” P283F

284
P, “nga të 

mirët”P284F

285
P, “i përulur para Allahut, me besim monoteist”P285F

286
P, “njeri 

i së vërtetës”P286F

287
P, “njeri i dhembshur dhe i butë”P287F

288
P, “…dhe të 

Ibrahimit - i cili i plotësoi detyrimet”P288F

289
P  

 
*                *               * 

 
 

                                                
284 Sure “Safat”, ajeti 105. 
285 Sure “Nahl”, ajeti 122. 
286 Sure “Nahl”, ajeti 120. 
287 Sure “Merjem”, ajeti 41. 
288 Sure “Teube”, ajeti 114. 
289 Sure “Nexhm”, ajeti 3). 
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Ajeti 125 
 

                    

                      

       

 
“Kujtoni kur Ne e bëmë Qabenë vendgrumbullimi dhe 

sigurie për njerëzit, duke thënë “Bëjeni vendin e Ibrahimit 
si vend-faljeje!” Ne e urdhëruam Ibrahimin dhe Ismailin: 
“Pastrojeni Shtëpinë Time  për ata që e vizitojnë, që rrijnë 
aty për adhurim dhe që falen duke u përkulur dhe përulur”. 

 
 

Komentimi 
 

Madhështia e shtëpisë së All’llahut 
 
Pas paraqitjes së pozitës së Ibrahimit (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 

në ajetin e mëparshëm, ky ajet ka si temë madhështisë e Qabes, 
themelet e së cilës i vendosi Ibrahimi (paqja e All’llahut qoftë mbi të!).  

Ajeti fillon me “kujtoni” që kuptohet nga fraza “idh”, pra, kujtoni: 
“Kujtoni kur Ne e bëmë Qabenë vendgrumbullimi dhe sigurie 
për njerëzit…” 

Fjala “el methabete” vjen nga fjala “eth theub”, që do të thotë 
kthimi i diçkaje në gjendjen e mëparshme. Përderisa Qabeja ishte 
qendra te e cila drejtoheshin monoteistët në çdo vit, atëherë ajo është 
vendi i kthimit trupor e shpirtëror për nga teuhijdi dhe për nga 
natyrshmëria e parë krijuesse. Për këtë ajo është “methabete” 
vendkthim.  
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Fjala “methabete” përmban kuptimin e qetësisë e të stabilitetit, 
sepse shtëpia e njeriut, që është vendkthimi i tij i përhershëm është 
vendi i qetësisë dhe i stabilitetit. Këtë kuptim e përforcon edhe fjala 
“emnen”, siguri,  që vjen në ajet pas fjalës “methabete”.  

Fraza “për njerëzit” sqaron se ajo është vendstrehim i 
përgjithshëm për mbarë rruzullin tokësor dhe për popujt e shtypur. 

Kjo cilësi e Qabesë, në të vërtetë është përmbushja e një prej 
kërkesave të Ibrahimit (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) drejtuar Zotit të 
tij, siç do të vijë më pas. 

Pastaj ajeti shton: “Bëjeni vendin “e Ibrahimit si vendfaljeje!”. 
Komentuesit kanë mendime të ndryshme për frazën “vendin e 
Ibrahimit”. Thuhet se i gjithë haxhi është vendi i Ibrahimit. Po ashtu 
thuhet se është “Arefati”, “Mesh’ari i shenjtë”, “vendi ku goditet 
shejtani”. Thuhet se i gjithë “haremi” i Mekës është mekami. 

Nga pamja e jashtme e asaj që përshkruhet në ajet, duket se 
mekami është vendi i njohur që ndodhet afër Qabes. Kështu thonë 
edhe transmetimet dhe shumë komentues të Kur’anit, prandaj duhet 
që haxhijtë, pasi të përfundojnë Tauafin (rrotullimin rreth Qabes) të 
falen pas këtij vendi (mekami i Ibrahimit). Për këtë ky vend është 
vendfaljeje. 

Pastaj ajeti tregon për përgjegjësinë që i ishte premtuar Ibrahimit 
dhe djalit të tij Ismailit (paqja e All’llahut qoftë mbi ta!) për pastrimin e 
Shtëpisë për ata që bëjnë tauaf, për ata që shkojnë për ta vizituar këtë 
Shtëpi dhe për falësit e namazit: “…Ne e urdhëruam Ibrahimin 
dhe Ismailin: “Pastrojeni Shtëpinë Time për ata që e vizitojnë, 
që rrijnë aty për adhurim dhe që falen duke u përkulur dhe 
përulur”. 

Për fjalën “tat’hijr”, (pastrim) thuhet se ai është pastrim nga 
ndyrësia e pranisë së idhujve. Thuhet,që është për pastrimin e 
pisllëqeve të jashtme, si gjaku dhe të brendshmet e kafshëve, të cilat 
injorantët e asaj kohe i hidhnin te Shtëpia (Qabeja). Thuhet se pastrimi 
ka kuptimin e nijetit të çiltërt në ndërtim. 

Pra, siç shihet, nuk ka argument në përcaktimin e kuptimit të 
pastërtisë. Për këtë kuptimi i pastrimit është pastrimi i Shtëpisë 
(Qabes) nga çdo pisllëk e ndyrësi, e jashtme dhe e brendshme. 
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Në disa hadithe që flasin për komentimin dhe sqarimin e 
pastrimit, thuhet se është pastrimi i Qabes nga politeistët, kurse disa 
hadithe të tjera thonë që është pastrimi i trupit dhe heqja e pisllëqeve. 

 
*                *               * 

 
  

Dy kërkime 
 

1 - Ndikimet shoqërore dhe edukative të Shtëpisë së sigurisë 
 
 

Qabeja, siç e thotë edhe ajeti i lartpërmendur, është strehë dhe 
vend sigurie. islami ka vendosur rregulla të forta për të mënjanuar nga 
kjo tokë e shenjtë të gjitha mosmarrëveshjet, grindjet, luftërat dhe 
gjakderdhjen. Në atë vend nuk janë vetëm njerëzit, të sigurtë, por edhe 
kafshët dhe shpendët janë të sigurta në këtë vend. Askush nuk ka të 
drejtë t’u bëjë keq atyre. 

Në botën e zhurmëshme nga konfliktet dhe gindjet, kjo qendër e 
sigurtë ndikon thellë në zgjidhjen e problemeve dhe në zhdukjen e 
mosmarrëveshjeve, sepse grupet mosmarrëveshëse mund të ulen në 
tryezën e përbashkët të kësaj Shtëpie të sigurtë dhe të hapin mes tyre 
dialogun, i cili është hyrje në zhdukjen e mosmarrëveshjeve e të 
grindjeve.  

Grupet mosmarrëveshëse ndoshta bien dakord që të diskutojnë, 
por ata nuk bien dakord që të mblidhen në vendin e pranuar nga të 
gjithë e që është i sigurtë për të gjithë grupet. Islami e ka caktuar 
Mekën që të jetë qendra e këtyre dialogjeve dhe e diskutimeve. 

Sot, ku myslimanët vuajnë nga ngjyrat e ndryshme të 
mosmarrëveshjeve e mospajtimeve,  është për të ardhur keq se, nuk e 
caktojnë këtë vend që të përfitojnë nga shenjtëria e tij dhe nga siguria 
e tij për të hapur dyert e diskutimit mes tyre, me qëllim që të hiqen 
mosmarrëveshjet për hir të anës shpirtërore që ka ky vend i shenjtë. P289F

290
P   

 
 

*                *               * 
                                                

290 Për sigurinë e tokës së Mekës ne kemi përmendur edhe një kërkim tjetër në 
komentimin e ajetit 35 të suren “Ibrahim”; vëll. i shtatë i këtij tefsijri (komentimi) 
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2 - Shtëpia e All’llahut 
 

Qabeja është emërtuar si Shtëpia e All’llahut dhe ajeti e përmend 
duke thënë “Shtëpinë Time.” Është më se e qartë se All’llahu nuk ka 
trup, nuk e kufizon shtëpia dhe nuk ka nevojë për shtëpi. Kjo idafetun 
(shtojcë) është (idafetun teshrifijeh) “shtojcë nderuese” që sqaron 
shenjtërinë e asaj që thuhet se është e All’llahut. Për këtë edhe muaji i 
Ramazanit quhet “muaji i All’llahut” dhe Qabeja- “Shtëpia e All’llahut. 

 
               *                *               * 
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Ajeti 126 
 

                         

                         

                  

 
“Kur Ibrahimi u lut: “Zoti im, bëje këtë vend qytet të 

sigurt dhe furnizoji me prodhime banorët e tij, ata që 
besojnë në All’llahun dhe në jetën tjetër!” – All’llahu tha: 
“Atë që nuk beson, për pak kohë do ta bëj që të kënaqet e 
pastaj do ta hedh në dënimin e zjarrit.” Eh, sa vendbanim i 
keq që është ai!” 

 
 

Komentimi 
 
Ibrahimi i lutet Zotit të tij 
 
Në këtë ajet përmendet se Ibrahimi iu drejtua Zotit të tij duke i 

kërkuar dy gjëra të rëndësishme për banorët e kësaj toke të shenjtë. 
Njërën nga këto kërkesa e treguam në ajetin e kaluar. Kur’ani përmend 
atë që tha Ibrahimi: “Kur Ibrahimi u lut: “Zoti im, bëje këtë vend 
qytet të sigurt…” 

Siç thamë edhe në ajetin paraardhës se All’llahu iu përgjigj lutjes së 
Ibrahimit dhe e bëri këtë tokë të shenjtë qendër të sigurtë me plot 
kuptimin e fjalës siguri. 

Kërkesa tjetër ishte: “…dhe furnizoji me prodhime banorët e 
tij, ata që besojnë në Allahun dhe në jetën tjetër…!”  
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Pra, në fillim Ibrahimi kërkon siguri, pastaj furnizime ekonomike. 
Kjo tregon se ekonomia e shëndoshë dhe e rregullt realizohet vetëm e 
vetëm pas sigurisë së plotë. 

Komentuesit kanë shumë mendime për fjalën “themerat”, 
prodhime. Me sa duket, kuptimi i kësaj fjale është i gjërë dhe përfshin 
mirësitë materiale dhe ato shpirtërore. Nga imam Sadiku është 
transmetuar: “Ato janë prodhimet e zemrave”. Kjo tregon që t’i bëjë 
zemrat e njerëzve ta duan këtë tokë. 

Në lutjen e tij, Ibrahimi u kufizua në përmendjen e besimtarëve që 
besojnë në All’llahun dhe në Ditën e Ahiretit. Ka mundësi që kjo të 
ketë qenë pasi All’llahu i tha atij: ““Premtimi Im nuk i përfshin të 
padrejtët.” Ibrahimi e kuptoi se një grup njerëzish nga gjenerata e tij 
do të ndjekin rrugën e politeizmit e të padrejtësisë, për këtë ai i veçoi 
ata në lutjen e tij. 

All’llahu i Madhëruar, gjithashtu, iu përgjigj kërkesës së tij të dytë, 
por: “Atë që nuk beson, për pak kohë do ta bëj që të kënaqet…” 
në këtë jetë, “…e pastaj do ta hedh në dënimin e zjarrit.” në jetën 
tjetër. 

Në realitet kjo është cilësi e “Mëshirës”, që është e përgjithshme te 
All’llahu i Madhëruar dhe që përfishin çdo njeri në këtë jetë, të mirë e 
të keq. Ndërsa në Jetën Tjetër, ajo është mëshirë e veçantë të cilën e 
fiton vetëm ai që besoi dhe bëri punë të mira. 

 
               *                *               * 
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Ajetet 127- 129 
 

                          

                  

                      

                        

                      
 

“Kur ngritën themelet e Qabes, Ibrahimi dhe Ismaili u 
lutën: “O Zoti ynë! Pranoje prej nesh! Me të vërtetë, Ti je Ai 
që dëgjon dhe di gjithçka! O Zoti ynë! Na bëj të përulur 
ndaj Teje! Bëj që edhe pasardhësit tanë të jenë të përulur 
ndaj Teje! Tregona ritet e Haxhit dhe pranoje pendimin 
tonë, se, pa dyshim, Ti je Pranuesi i pendimit, Mëshirëploti! 
O Zoti ynë! Dërgo tek ata një të dërguar nga gjiri i tyre, që 
t’u lexojë shpalljet e Tua, t’ua mësojë Librin dhe Urtësinë e 
t’i pastrojë! Vërtet, Ti je i Plotfuqishmi dhe i Urti!” 

 
 

Komentimi 
 
Ibrahimi ndërton Qaben 
 
Nëpërmjet ajeteve të Kur’anit fisnik kuptojmë qartë se Qabeja ka 

qenë e pranishme para Ibrahimit dhe ka qenë e ndërtuar që në kohën 
e Ademit. Ajeti 37 i sures “Ibrahim” nëpërmjet fjalëve të Ibrahimit 
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thotë: “O Zoti ynë, unë kam vendosur disa nga pasardhësit e mi, 
në një luginë që nuk mbillet, afër Shtëpisë Tënde të Shenjtë…” 

Ky ajet tregon se Qabeja ka patur një lloj pranie kur Ibrahimi së 
bashku me gruan dhe fëmijën e tyre të gjirit shkuan në Mekë. 

Ndërsa ajeti 96 i Sures “Ali Imran” thotë: “Me të vërtetë, 
Faltorja e parë e ngritur për njerëzit, është ajo në Bekkë (Mekë), 
e bekuar …” Është e vërtetë se adhurimi i All’lllahut dhe ndërtimi i 
vendeve të adhurimit nuk kanë filluar në kohën e Ibrahimit, por këto 
kanë qenë që me krijimin e njeriut dhe me shfaqjen e tij në tokë. 

Thënia e ajetit të parë nga ajetet për të cilët po flasim, e përforcon 
këtë kuptimim dhe thotë: ““Kur ngritën themelet e Qabes 
Ibrahimi dhe Ismaili, u lutën: “O Zoti ynë! Pranoje prej nesh! 
Me të vërtetë, Ti je Ai që dëgjon dhe di gjithçka!...” Pra, Ibrahimi 
dhe Ismaili ngritën themelet e shtëpisë e cila kishte qenë e pranishme 
më parë.  

Në fjalimin e tij të quajtur “el kasia’ah” në “Nehxhul Belaga”, 
imam Aliu (paqja qoftë mbi të!) thotë: “A nuk e shihni se All’llahu i 
Madhëruar i sprovoi të parët prej Ademit (paqja e Allahut qoftë mbi 
ta!) e deri edhe të tjerët në këtë botë me gurët… dhe e bëri atë 
Shtëpinë e Tij… pastaj e urdhëroi Ademin dhe fëmijtë e  tij që të 
bëjnë falënderim duke bërë tauaf rreth saj.”  

Argumentet e Kur’anit dhe ato to të transmetimeve dëshmojnë 
dhe përfocojnë se Qabeja, së pari është ndërtuar me dorën e Ademit, 
pastaj, ajo u shemb nga tufani (përmbytja) në kohën e Nuhut dhe u 
rindërtua me dorën e Ibrahimit e të Ismailit. P290F

291
P  

Në dy ajet e tjera, Ibrahimi dhe Ismaili i luten All’llahut të botëve 
për pesë kërkesa të rëndësishme. Këto kërkesa të bekuara që u 
kërkuan në kohën  e ndërtimit të Qabesë, janë gjithëpërfshirëse dhe të 
hollësishme për të gjitha nevojat e njeriut: materiale dhe shpirtërore, si 
dhe sqarojnë madhështinë e këtyre dy profetëve të mëdhenj. 

Në fillim ata të dy thanë: “O Zoti ynë! Na bëj të përulur ndaj 
Teje!...” 

Pastaj shtuan: “…Bëj që edhe pasardhësit tanë të jenë të 
përulur ndaj Teje!...”, kërkuan kuptimin e rrugës së adhurimit: 

                                                
291 Autori i tefsijrit “El Menar” e mohon totalisht këtë gjë dhe thotë se Qabeja për të 

parën herë është ndërtuar nga Ibrahimi dhe Ismaili. Por, këtë nuk e mbështesin as 
transmetimet dhe as thëniet e Kur’anit fisnik. 
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“…Tregona ritet e Haxhit…” me qëllim që t’a adhurojnë All’llahun 
ashtu siç i takon. Më pas i kërkuan pranimin e pendimit: “…dhe 
pranoje pendimin tonë, se, pa dyshim, Ti je Pranuesi i pendimit, 
Mëshirëploti!...” Kurse, ajeti i fundit përmban kërkimin e pestë që 
është udhëzimi i gjeneratës: “O Zoti ynë! Dërgo tek ata një të 
dërguar nga gjiri i tyre, që t’u lexojë shpalljet e Tua, t’ua mësojë 
Librin dhe Urtësinë e t’i pastrojë! Vërtet, Ti je i Plotfuqishmi 
dhe i Urti!”  

 
*                *               * 

 
 

Kërkim 
 

1 -  Qëllimi i dërgimit të profetëve 
 
Ajetet e lartpërmendura, pas këkesës së Ibrahimit e të Ismailit për 

ardhjen e profetit islam, përmendin tre qëllime të dërgimit të tij: 
I pari është leximi i ajeteve të All’llahut për njerëzit, që do të thotë 

zgjimi i mendimeve dhe i shpirtërave nënë hijen e ajeteve të All’llahut 
që janë përgëzuese dhe paralajmëruese. Fjala “jetlu” vjen nga fjala 
“telaa”, që ka kuptimin e të ngadalësuarit në lexim. Është quajtur 
tilavet, sepse ajetet lexohen ngadalë dhe me rregull. Kjo është hyrje 
për zgjimin, për përgatitjen, për mësimin dhe edukimin. 

I dyti është mësimi i librit dhe i urtësisë, sepse edukimi realizohet 
vetëm me të mësuarit. Ka mundësi që dallimi mes “librit” dhe 
“urtësisë” është se libër  janë ato qiellorët, ndërsa urtësia, ka kuptimin 
e dijeve, sekreteve, shkaqeve dhe rezultateve që gjenden te rregullat, të 
cilat profeti ua mëson njerëzve. 

I treti është pastrimi, i cili është edhe qëllimi i fundit.  
Fjala “tezkijeh” në gjuhësi do të thotë rritje. Gjithashtu do të thotë 

edhe pastrim. Me këtë plotësohet qëllimi final i dërgimit të profetëve 
që t’i çojnë njerëzit drejt rrugës së përsosurisë “mësimore” dhe 
“praktike”. 

Këtu duhet përforcuar thënia se dijet e njeriut janë të kufizuara 
dhe të shoqëruara me mijëra paqartësi dhe gabime të mëdha. Edhe 
vetë njeriu, po ashtu nuk është i bindur në saktësinë e njohurive të 
veta, sepse ai është dëshmitar i gabimeve të tij dhe i gabimeve të të 
tjerëve. Për këtë, ishte e domosdoshme dërgimi i profetëve me dijet e 
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tyre të vërteta e të zbrazëta nga gabimet, sepse zanafilla e dijeve të tyre 
është te Shpallja, që të pastrojnë gabimet e njerëzve, t’i mësojnë ata 
dhe të dërgojnë në ta bindjen ndaj dijeve të veta. 

Duhet thënë, gjithashtu, se personaliteti njerëzor është i përbërë 
nga “logjika” dhe “instikti”. Prandaj, njeriu ka nevojë për “edukimin” 
aq sa ka nevojë për “mësimin”. Duhet që të përsoset logjika e tij dhe 
instiktet e tij të jenë të drejtuara kah qëlimi i saktë.  Për këtë, profetët 
janë mësues, edukues që i pasurojnë njerëzit me dije dhe me edukim. 

Këtu lind pyetja: Cili është më parësor, “mësimi”, apo “edukimi”? 
Në Kur’an është përmendur katër herë çështja e edukimit dhe e 
mësimit si qëllimi i profetëve. Në tre vende “edukimi” është 
përmendur para “mësimit” (në suren “Bekare, ajeti 151, në suren “Ali 
Imran”, ajeti 164 dhe në suren “Xhumua”, ajeti 2). Kurse, në një vend 
“mësimi” është përmendur para “edukimit” dhe kjo është në ajetin për 
të cilin po flasim.  

Ne e dimë që edukimi plotësohet me mësimin. Për këtë, kur 
mësimi përmendet para edukimit, sigurisht që është një sqarim 
radhitës logjik e natyror t tyre. Ndërsa, kur “edukimi” përmendet para 
“mësimit”, kjo tregon se ai (edukimi) është qëllimi, sepse qëllimi bazë 
është edukimi dhe të tjerat, përveç tij, janë hyrje për në të. 

Profeti është nga njerëzit. Këtë e vërteton edhe fraza “minhum”, 
prej tyre, ose nga ata, siç thuhe në ajet: “…Dërgo tek ata një të 
dërguar nga gjiri i tyre…” ky ajet tregon se udhëheqësit e njerëzve 
duhet të jenë nga njerëzit me të njëjtat cilësi dhe veti njerëzore, me 
qëllim që të jenë shembull i përshtatshëm për anën praktike. Është 
mëse normale se profetët po të mos jenë nga njerëzit, nuk do të 
mundeshin t’i kuptonin nevojat e njerëzve dhe problemet e mëdhaja 
në jetën e tyre dhe as që do të ishin të aftë që të jenë shembull dhe 
model për ta. 

 
*                *               * 
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Ajetet 130 -132 
 

                         

                                 

                          

                        

 
“Fesë së Ibrahimit i shmanget vetëm ai që e nënçmon 

vetveten. Ne e zgjodhëm atë në këtë botë, kurse në botën 
tjetër ai do të jetë ndër të mirët. Kur i tha Zoti i tij: 
“Përulu!” - ai u përgjigj: “Iu përula Zotit të gjithësisë!” 
Ibrahimi ua dha këtë porosi fëmijëve të vet; po ashtu edhe 
Jakubi: “O bijtë e mi! Pa dyshim, All’llahu ka zgjedhur për 
ju fenë e vërtetë, prandaj mos vdisni ndryshe, por vetëm 
duke qenë myslimanë të nënshtruar ndaj Atij!” 

 
 

Komentimi 
 
Ibrahimi, njeriu model 
 
Ajetet e kaluara hodhën dritë mbi anët e personalitetit të Ibrahimit 

(paqja e All’llahut qoftë mbi të!) gjithashtu, flolën edhe për disa shërbime 
dhe kërkesa të tij gjithëpërfhsirëse për anën materiale dhe atë 
shpirtërore. 

Nga ato që u thanë kuptojmë se ishte dëshira e All’llahut që ky 
Profet të jetë prijësi i monoteistëve dhe modeli i predikuesve gjatë 
gjithë kohëve. Për këtë, ajeti i parë prej ajeteve për të cilat po flasim, 
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thotë: “Fesë së Ibrahimit i shmanget vetëm ai që e nënçmon 
vetveten…”?! 

A nuk është prej nënçmimit dhe mendjelehtësisë që njeriu të 
kundërshtojë shkollën e pastërtisë, të kullimit, të natyrshmërisë 
krijuese, të arsyes dhe të lumturisë për këtë jetë dhe për jetën tjetër 
dhe të drejtohet kah rruga e politeizmit, mohimit, shkatërrimit, 
humbjes së arsyes dhe të devijimit nga natyrshmëria krijuese dhe të 
humbë fenë dhe jetën?! 

Më pas ajeti shton: “…Ne e zgjodhëm atë në këtë botë, kurse 
në botën tjetër ai do të jetë ndër të mirët” 

Po, Ibrahimin e zgjodhi All’llahu që në këtë botë të jetë 
“shembull”, të jetë “model” dhe të jetë ndër të mirët. 

Ajeti vijues përforcon një cilësi tjetër të Ibrahimit (paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!), e cila në realitet është baza e cilësive të tij madhështore. 
Ajeti thotë: “Kur i tha Zoti i tij: “Përulu!” - ai u përgjigj: “Iu 
përula Zotit të gjithësisë!”  

Ky njeri i çliruar nga illoj përulje tjetër, nxiton në përuljen absolute 
kur dëgjoi thirrjen e Zotit të vet “përulu”. Ai nuk hezitoi në refuzimin 
dhe kundërshtimin e të gjitha iluzioneve të kohës së tij, të cilatt ishin 
të bazuara në adhurimin e yjeve, të diellit dhe të hënës. Ai i refuzoi, 
sepse janë të sunduara nga ligjet që udhëheqin krijimin dhe për këtë 
thotë: “Unë e kthej fytyrën time nga Ai që i ka krijuar qiejt dhe 
Tokën, duke qenë besimtar i vërtetë, dhe nuk jam nga 
idhujtarët”!   

Në ajetet e kaluara u tha se Ibrahimi dhe Ismaili (paqja e All’llahut 
qoftë mbi ata të dy!), pas ndërtimit të Qabes i kërkuan All’llahut të 
Madhëruar që t’ua pranojë punët. Pas kësaj i kërkuan që t’i mirësojë 
ata me mirësinë e përuljes para Tij: “O Zoti ynë, na bëj prej të 
përulurve ndaj Teje…” dhe njësoj si kjo kërkuan edhe për 
pasardhësit e tyre: “Dhe nga pasardhësit tanë bëj një bashkësi të 
përulur ndaj Teje.” Kjo ndodhi për shkakse hapi i parë për ngritjen e 
personalitetit të njeriut është pastërtia dhe çiltërsia, prandaj Ibrahimi iu 
përul vetëm All’llahut dhe askujt tjetër. 

E gjithë jeta e Ibrahimit ishte e mbushur me vepra të mëdha e të 
rralla; trimëria e tij përballë politeistëve dhe durimi i madh në zemrën 
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e zjarrit. Ky durim që e habiti Nemrudin tiran e bëri të fliste me veten 
e tij dhe të binte në pavetëdije: “Ai që do të ketë zot, le të marrë të 
tillë, si Zoti i Ibrahimit.”P291F

292
P  

Po ashtu lënia e gruas me foshnjën në gji, në atë tokë të thatë e të 
nxehtë e të shenjtë, ndërtimi i Qabes dhe vendosja e fëmijës në 
thertoren e sakrificës e të flijimit, në përgjigje të urdhërit të 
All’llahut…, të gjitha këto vepra janë majë nga majat e jetës së 
Ibrahimt (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 

Porosia që u la fëmijëve në fund të jetës së tij, është trupëzim 
tjetër i kësaj jete të lartë: “Ibrahimi ua dha këtë porosi fëmijëve të 
vet; po ashtu edhe Jakubi…” Si Ibrahimi ashtu edhe Ja’kubi i 
porostën fëmijët e tyre me thënien: “O bijtë e mi! Pa dyshim, 
Allahu ka zgjedhur për ju fenë e vërtetë, prandaj mos vdisni 
ndryshe veçse duke qenë myslimanë të nënshtruar ndaj Atij!” 

Ka mundësi që me përcjelljen e porosisë së Ibrahimit, Kur’ani 
fisnik kërkon t’i thotë çdo njeriu se ai është përgjegjës për të ardhmen 
e fëmijëve të vet. Prandaj, duhet të interesohet për të ardhmen e tyre 
shpirtërore para se të interesohet për të ardhmen e tyre materiale.  

Edhe Ja’kubi veproi njësoj si Ibrahimi në porosinë e tij për fëmijët 
e vet dhe ua përforcoi fëmijëve të tij se simboli i shpëtimit të tyre 
është i përmbledhur në një fjali të vetme që është përulja ndaj 
All’llahut të botëve. 

Ka mundësi që vetëm përmendja e Ja’kubit këtu dhe jo e 
profetëve të tjerë është bërë për shkak se jahudijtë dhe të krishterët 
besonin se e kanë prejardhjen nga Ja’kubi, prandaj ajeti don t’u sqarojë 
atyre se vija e politeizmit, të cilën ata ndjekin, nuk përputhet me vijën 
e Ja’kubit, vija e të cilit është përulje e plotë vetëm ndaj All’llahut të 
botëve. 

 
                 *                *               * 

 

                                                
292 Tefsijri “Nuru Thakalejn”; vëll. 3, f. 439. 
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Ajetet: 133 – 134 
 

                             

                            

                                 

                       

 
“A ishit të pranishëm ju në pragun e vdekjes së Jakubit 

kur ai i pyeti të bijtë, e vet: “Çfarë do të adhuroni pas 
meje?” - Ata u përgjigjën: “Ne do të adhurojmë Zotin tënd, 
që është edhe Zoti i etërve të tu: Ibrahimit, Ismailit dhe 
Is’hakut, një Zot të vetëm. Ne i nënshtrohemi Atij!” Ata 
njerëz tashmë kanë kaluar. Ata do të kenë çfarë kanë 
merituar dhe ju do të keni atë që meritoni e nuk do të 
pyeteni për veprat e tyre.” 

 
 

Shkaku i zbritjes 
 

Një grup jahudij besonin se kur i erdhi koha e vdekjes Ja’kubit, ai i 
porositi fëmijët e tij që të përqafojnë jahudizmin (me ndryshimet e 
shumta në kohën e dërgimit të bekuar), prandaj për të konstatuar atë 
thashethemë All’llahu i Madhëruar zbriti këtë ajet. P292F

293
P   

 
*                *               * 

                                                
293 Tefsijri i ebil Fetuh err Rrazij, ajeti në fjalë. 
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Komentimi 
 
Siç e pamë në shkakun e zbritjes, pamja e jashtme e ajetit tregon 

gjithashtu për atë gjë. Një grup mohues i Islamit thonin për profetin 
Ja’kub ato që nuk duheshin thënë. Kur’ani u përgjigjet atyre me 
thënien: “A ishit të pranishëm ju në pragun e vdekjes së Jakubit 
…?!” 

Kjo që thanë për të nuk është e vërtetë, përkundrazi ajo çfarë 
ndodhi në kohën e vdekjes: “…kur ai i pyeti të bijtë, e vet: “Çfarë 
do të adhuroni pas meje?” Përgjigja ishte: “Ata u përgjigjën: “Ne 
do të adhurojmë Zotin tënd, që është edhe Zoti i etërve të tu: 
Ibrahimit, Ismailit dhe Is’hakut, një Zot të vetëm. Ne Atij i 
nënshtrohemi!”.  

Po, Ja’kubi i porositi fëmijët e tij që të besojnë në teuhijd dhe t’u 
nënshtrohen All’llahut të botëve, gjë që është themeli i programit të 
profetëve.  Nga ajeti duket se kur ishte në prag të vdekjes Ja’kubin e 
rrethoi zemërimi për të ardhmen e fëmijëve të vet. Këtë zemërim e 
shprehu me anë të pyetjes që u drejtoi atyre: “: “Çfarë do të 
adhuroni pas meje?” Ai nuk tha cilin do të adhuroni, por tha “çfarë 
do të adhuroni”, kjo përshkak të ndotjes së ambjentit shoqëror, në atë 
kohë, me shirk (politeizëm) dhe paganizëm. Pra, gjendej adhurim i 
idhujve dhe jo adhurim i All’llahut. Me këtë pyetje Ja’kubi donte të 
kuptonte se çfarë dëshirash dhe drejtimesh gjendeshin në brendinë e 
vetave të fëmijëve të tij. Por, kur dëgjoi përgjigjen, shpirti i tij u 
qetësua.  

Ajo që tërheq vëmendjen këtu, është se Ismaili nuk ka qenë as 
babai i Ja’kubit dhe as gjyshi i tij, por ka qenë xhaxhai i tij. Mirëpo ajeti 
ka përdorur fjalën “baba”. Nga kjo kuptohet se fjala “ebun”, baba, në 
gjuhën arabe përdoret edhe për xhaxhain për zgjerim të kuptimit të 
saj. Po kështu themi edhe për Azarin, që Kur’ani e përmend si babain 
e Ibrahimit. Por nuk ka pengesë që ai të jetë xhaxhai i tij dhe jo babai. 
(Mendohu thellë)  

Ajeti i fundit për të cilat po flasim i përgjigjet një përfytyrimi tjetër 
të jahudijve. Shumica e tyre mbështeteshin te krenaria dhe mburrja me 
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baballarët, me gjyshërit dhe me pozitën e të afërmëve të tyre te 
All’llahu dhe nuk shikonin asgjë të keqe në devijimin dhe shthurjen, 
duke menduar se do të shpëtojnë nëpërmjet atyre të afërmëve të vet. 
Kur’ani thotë: “Ata njerëz tashmë kanë kaluar. Ata do të kenë 
çfarë kanë merituar dhe ju do të keni atë që meritoni e nuk do të 
pyeteni për veprat e tyre.”  

Me këtë thënie ajeti don që ata të hedhin vështrim në punët e tyre, 
në sjelljet e tyre dhe në të menduarit e tyre dhe t’i largojë ata nga 
zhytja në të mburrurit me të shkuarit.  Ky ajet, edhe pse i flet një grupi 
nga jahudijtë dhe një grupi nga Ehli Kitabi në kohën e dërgimit të 
profetit Muhammed (paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), ai gjithashtu, na flet edhe neve, myslimanëve, në këto ditë 
dhe na paraqet një parim:  

Vërtet, djalë është ai që thotë unë jam      
dhe nuk është djalë ai që thotë babai im ishte. 

 
*                *               * 
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Ajetet 135 – 137 
 

                         

                     

                       

                         

                           

                    

 

“Ata thonë: “Bëhuni hebrenj ose të krishterë, që të jeni 
në rrugë të drejtë!” Thuaju: “Në asnjë mënyrë. Ne jemi të 
fesë së pastër të ibrahimit, i cili nuk ka qenë idhujtar”.  

Thoni: “Ne besojmë në All’llahun, në atë që na është 
shpallur neve, në atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, 
Is’hakut, Jakubit dhe Esbatëve, në atë që i është dhënë 
Musait e Isait dhe në atë që u është dhënë profetëve nga 
Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurrfarë dallimi midis tyre, por 
vetëm All’llahut i përulemi”. 

“Nëse ata besojnë në atë që besoni edhe ju, atëherë janë 
në rrugën e drejtë. E, nëse ia kthejnë shpinën asaj, atëherë, 
sigurisht, që do të përçahen. Por All’llahu të mjafton ty 
kundër atyre. Ai i dëgjon dhe i di të gjitha.” 
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Shkaku i zbritjes 
 

Transmetohet nga ibn Abbasi se një grup dijetarësh jahudij dhe të 
krishterët e Nexhranit u bënë armiq të myslimanëve. Secili grup 
thoshte se atij i meriton që të ndjekë fenë e All’llahut. jahudijtë thonin: 
Profeti ynë Musai është profeti më i mirë ndër të gjithë profetët dhe 
libri ynë, Teurati, është libri më i mirë ndër librat. Të krishterët thonin: 
Profeti ynë Isai është profeti më i mirë ndër të gjithë profetët dhe libri 
ynë, Ungjilli, është libri më i mirë ndër librat. Çdo grup i tyre u thonte 
myslimanëve: ndiqni fenë tonë. Atëherë, All’llahu zbriti këtë ajet.  

 
*                *               * 

 
 

Komentimi 
 

Ne jemi më meritues se të tjerët! 
 

Përqëndrimi dhe zhytja në çështjet vetjake e çojnë njeriun në 
monopolizimin e të drejtave dhe i konsideron të tjerët se janë të 
gabuar dhe përpiqet që t’i tërheqë të tjerët nga idetë e tij. 

Ajeti i parë flet për një grup nga Ehli Kitabi, të cilët mbartin të tilla 
pikëpamje të ngushta. Ajeti përcjellë thënien e tyre: “Ata thonë: 
“Bëhuni hebrenj ose të krishterë, që të jeni në rrugë të drejtë!”  

Kur’ani u përgjigjet me dëshmi e përforëcim se fetë e ndryshuara 
absolutisht nuk mund t’a udhëzojnë njeriun: Thuaju: “Në asnjë 
mënyrë. Ne jemi të fesë së pastër të Ibrahimit, i cili nuk ka qenë 
idhujtar”.   

Besimi çiltër është ndjekja e vijës së monoteizmit të sinqetë e të 
pastër nga politeizmi. Përkujdesi ndaj këtij themeli është etaloni bazë i 
dallimit mes feve të vërteta dhe të ndryshuara. 

Islami na mëson që të mos bëjmë dallim mes profetëve dhe të 
repektojmë Shpalljet e tyre, sepse parimet kryesore të feve të vërteta 
janë të përbashkëta. Edhe Musai edhe Isai kanë qenë prej ndjekësve të 
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fesë së Ibrahimit. Që do të thotë se kanë qenë ndjekës të fesë 
monoteiste, të pastër nga politeizmi, edhe pse qëllimkeqët prej 
ndjekësve të tyre bënë ndryshime në ato që u erdhën dhe i përzien me 
politeizmin. (Sigurisht që këto fjalët tona nuk bien ndesh me besimin 
që njerëzia duhet të ndjekë fenë e fundit qiellore, Islamin) 

Ajeti vijues i urdhëron myslimanët: “Thoni: “Ne besojmë në 
All’llahun, në atë që na është shpallur neve, në atë që i është 
shpallur Ibrahimit, Ismailit, Is’hakut, Jakubit dhe Esbatëve, në 
atë që i është dhënë Musait e Isait dhe në atë që u është dhënë 
profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurrfarë dallimi midis 
tyre, por vetëm All’llahut i përulemi”. 

Nuk lejohet që të nisemi nga boshti vetjak për të nxjerrë rregull 
për këtë profet apo për atë profet, por duhet t’i shohim të dërguarit 
me prizmin e dërgimit dhe të gjithë t’i konsiderojmë profetë të Zotit të 
botëve dhe mësuesit e njerëzimit. Çdo njëri prej tyre e kreu misionin e 
tij në një fazë të caktuar historike dhe qëllimi i tyre ishte i përbashkët: 
udhëzimi i njerëzisë nën hijen e monoteizmit të pastër dhe nën hijen e 
së vërtetës e të drejtësisë. 

Më pas Kur’an thotë: ““Nëse ata besojnë në atë që besoni 
edhe ju, atëherë janë në rrugën e drejtë. E, nëse ia kthejnë 
shpinën asaj, atëherë, sigurisht, që do të përçahen.” 

Sikur ato grupe të hiqnin dorë nga racizmi dhe nga qëllimet 
vetjake të tyre dhe t’i besonin të gjithë profetëve të All’lahut, do të 
udhëzoheshin, përdryshe do të qëndrojnë në humbje. 

Fjala “shikak”, do të thotë mosmarrëveshje dhe luftë. Në ajet 
është komentuar me kuptimin e mohimit, humbjes, largimi nga e 
vërteta dhe orientimi, drejtimi nga e kota. Të gjitha këto kuptime i 
kthehen një të vërtete të përbashkët. 

Disa komentues kanë përmendur se ajeti i mëparshëm, i cili e 
quan Isain të njëjtë me të dërguarit e tjerë çoi, në kundërshtimin e një 
grupi të krishterësh që thanë: Isai nuk është si të dërguarit e tjerë, por 
ai është i biri i Zotit. Atëherë zbriti ky ajet që të përforcojë devijimin e 
tyre dhe për të na treguar se ata do të qënrojnë në përçarje dhe 
mosmarrëveshje.   
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Pastaj ajeti i forcon zemrat e besimtarëve dhe dërgon në to 
besimin dhe bindjen, kur thotë: “Por All’llahu të mjafton ty kundër 
atyre. Ai i dëgjon…” fjalët e tyre: “…dhe i di të gjitha.” kurthet e tyre. 

 
*                *               * 

 
 

Kërkime 
 

1 - Thirrja e përbashkët e profetëve 
 
Në shumë vende, Kur’ani dëshmon se qëllimi i profetëve ka qenë i 

njëjtë dhe nuk ka ndarje në vijën e profetësisë. Të gjithë profetët kanë si 
burim frymëzimin hyjnor, për këtë Kur’ani porosit që të respektohen të 
gjithë ata. Por, siç e thamë edhe më parë, kjo nuk pengon që një shpallje 
e re e ardhur nga All’llahu t’i shfuqizojë shpalljet e mëparshme dhe se 
Islami është vula e shpalljeve qiellore. 

Të dërguarit e All’llahut janë si mësuesit. Çdonjëri prej tyre edukoi 
njerëzimin në një sezon mësimi. Pas përfundimit të fazës së veçantë 
mësimore, shoqërinë e merr në dorëzim një mësues tjetër që njerëzit të 
kalojnë në një fazë tjetër mësimi më të lartë.  Prandaj, shoqëria njerëzore 
është e ngarkuar me mbajtjen e përgjëgjësive që i sjell një profet tjetër.  

 
*                *               * 

 
 

2 - Kush janë esbatët 
 
Fjala “esbat” është shumësi i fjalës “sibt”, nipi, nipërit. Fjala esbat që 

përmendet në ajet ka si qëllim nipërit e Ja’kubit. Ata janë dymbëdhjetë 
nipër, ose janë fise prej bijëve të Izraelit. 

Në gjuhësi, fjala “sibt” do të thotë grup jerëzish me një baba të 
përbashkët. 

Kjo fjalë vjen edhe me kuptimin e pemëve. Esbatet janë ato të një 
peme gjenealogjike të vetme. Po ashtu thuhet “esbete alejhi a’taehu”, e 
vazhdon dhënien derisa ato mbërrijnë njëra tjetrën.  
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Kuptimi i fjalës “esbat” që përmendet në ajet, nuk është për djemtë e 
Ja’kubit, sepse të gjithë ata bënë mëkat ndaj vëllait të tyre dhe nuk e 
meritojnë profetësinë. Por, kuptimi i saj është për fiset e bijëve të Izraelit, 
apo nipërit e Ja’kubit ku prej tyre kishte edhe profetë. Përderisa në mesin 
e atyre nipërve kishte profetë, ajeti i ka numëruar në mesin e atyre që i 
erdhën ajetet e All’llahut. 

 
*                *               * 

 
 

3 - El Hanijf (i drejtë) 
 

El Hanijf vjen nga lënda “hanefe”, që do të thotë largimi nga fetë e 
kota dhe animi kah feja e drejtë dhe e vërtetë. Për këtë, Islami është 
quajtur hanifijeh, sepse ai u largua nga jahudizmi dhe kristanizmi. E 
kundërta është fjala “xhenefe” që do të thotë largim nga rruga e drejtë 
dhe anim kah devijimi. Për këtë shkak një prej kuptimeve të fjalës 
“hanijf” është “el mustekijm” i drejtë, i cili nuk përmban shtrembërim. 

Komentuesit kanë mendime të ndryshme për fjalën “hanijfijeh”. Prej 
atyre mendimeve; Haxhi në Shtëpinë e All’llahut, ndjekësit e të vërtetës, 
ndjekësit e Ibrahimit dhe çiltërsia në vepra. Të gjithë këto kthehen te një 
kuptim i përgjithshëm dhe përfshirës. Ato që përmendin komentuesit 
janë vërtetësi për të. 

 
*                *               * 
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Ajetet: 138-141 
 

                        

                                

                        

                          

                         

                          

          
 

(Thoni): “Kjo fe është “ngjyra” që na ka dhënë All’llahu! 
S’ka “ngjyrë” më të bukur se ajo që jep All’llahu! Ne vetëm 
Atë adhurojmë!” Thuaj: “A mos doni të haheni me ne për 
All’llahun, kur Ai është Zoti ynë dhe Zoti juaj?! Ne jemi 
përgjegjës për veprat tona, kurse ju për tuajat. Ne vetëm 
Atij i përkushtohemi.” A po thoni se Ibrahimi, Ismaili, 
Is’haku, Jakubi dhe esbatët kanë qenë çifutë, ose të 
krishterë? Thuaju: “A e dini më mirë ju apo All’llahu? Kush 
është më keqbërës se ai që fsheh të vërtetën e ardhur prej 
All’llahut? Por All’llahu nuk është i pavëmendshëm ndaj 
veprave që punoni ju”. Ata njerëz tashmë kanë kaluar. Ata 
do të kenë çfarë kanë merituar dhe ju do të keni atë që 
meritoni e nuk do të pyeteni për veprat e tyre” 
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Komentimi 
 

Braktisja e ngjyrave të tjera përveç ngjyrës së All’llahut 
 

Pas thirrjes drejtuar ndjekësve të feve në ajetet e mëparshme, për 
të ndjekur programin e të gjithë profetëve, ajeti i parë (ajeti 138) në 
këtë kërkim i urdhëron ata që t’i braktisin të gjitha ngjyrat e tjera, me 
përjashtim të ngjyrës (fesë) së All’llahut. P293F

294
P   

Më poshtë ajeti shton: ! S’ka “ngjyrë” më të bukur se ajo që 
jep All’llahu! Ne vetëm Atë adhurojmë!” në ndjekjen e fesë së 
Ibrahimit e cila është “sibgatullah” (feja e Zotit). Thuhet se kuptimi 
është: përderisa ne adhurojmë Atë, duhet të ndjekim fenë e Tij dhe jo 
të ngjyrosemi me ato çfarë kishin baballarët dhe gjyshërit tanë. P294F

295
P   

Kështu, Kur’ani urdhëron që të braktisen të gjitha ngjyrat e 
racizmit, grupacionit, individulitetit dhe të gjitha ngjyrat e përçarjes 
dhe, drejtimi të jetë kah feja e All’llahut. 

Komentuesit përmendin se të krishterët e bënë zakon larjen e 
fëmijëve pas lindjes në ujë me ngjyrë të verdhë. Këtë larje e quajnë 
pagëzim. Një gjë të tillë e quajnë pastrim i të lindurit nga gjynahet e 
trashëguara nga Ademi! 

Kur’ani e kundërshton këtë logjikë të pavërtetë, absurde dhe thotë 
që është mirë t’i braktisni këto ngjyrosje të jashtme përçarëse e të kota 
dhe të “ngjyroseni” me ngjyrën e All’llahut (fenë e All’llahut) për 
pastrimin e shpirtërave tuaj. 

Sa e bukur është shprehja “sibgatu” në këtë ajet! Sa e 
mrekullueshme është thirrja në të “ngjyrosurit” me “ngjyrën”, fenë e 
All’llahut! Sikur të ndodhte kjo… sikur njerëzia të zgjidhte “ngjyrën” 
(fenë e drejtë të All’llahut), që është ngjyra e pastrimit, e 
devotshmërisë, e drejtësisë, e barazisë dhe e vëllazërisë… ngjyra e 

                                                
294 Fjala “sibgaten” është mensubete, pra me zanoren fet’ha në fund, sepse është 

kundrinor i pakufizuar, dhe është përdorur në vend të foljes së hequr “istebiguu” 
sibgatullah. Ose është përdorur në vend të “mil-letit  të Ibrahimit “fenë e Ibrahimit” që u 
përmend në ajetet e mëparshme. Ose kjo fjalë mund të jetë kundrinor për shkak të heqjes 
së foljes dhe kuptimi është “ndiqni fenë e Al’llahut”. All’llahu e di më mirë!  

295  Tefsijri “Mexhmaul Bejan”, komentimi i ajetit në fjalë. 
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monoteizmit, atëherë njerëzia do të mundësohehej në shkuljen e 
rrënjëve të politeizmit, dyfytyrësisë e të përçarjes. Në të vërtetë, kjo 
është “ngjyra” e vetme që e pastron njeriun nga të gjitha “ngjyrat”. 

Transmetohet nga imam Sadiku (paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i cili 
ka thënë: “Padyshim se “sibgatull’llah” është Islami”. P295F

296
P  Kjo thënie 

është treguese për atë që përmendëm. 
Jahudinjtë dhe të tjerët debatonin me myslimanët me forma të 

ndryshme. Ata thonin: “Të gjithë profetët e dërguar janë nga ne, feja e 
jonë është më e hershmja dhe libri ynë është më zanafilli i librave 
qiellorë. Raca jonë është më e lartë se raca arabe dhe ne jemi më 
meritues për revelatë se sa të tjerët, sepse arabët janë paganë.” 

Nganjëherë pretendonin se ata janë bijtë e All’llahut dhe Xhenneti 
është monopol vetëm i tyre. Të gjitha këtyre fjalëve boshe, Kur’ani u 
përgjigjet dhe u thotë: “Thuaj: “A mos doni të haheni me ne për 
All’llahun, kur Ai është Zoti ynë dhe Zoti juaj?!” Pra, All’llahu i 
Madhëruar nuk është i veçantë për një popull apo fis të caktuar, sepse 
Ai është Zoti i botëve. Po ashtu, mësojeni se dallimi mes njëri-tjetrit 
është vetëm me punë e me vepra dhe çdo njeri është peng i punëve të 
tij: “Ne jemi përgjegjës për veprat tona, kurse ju për tuajat…”. 
Ndryshimi mes nesh dhe jush është se shumë nga ju janë politeistë, 
ndërsa: “Ne, vetëm Atij i përkushtohemi.”  

Ajeti i mëposhtëm i përgjigjet njërit nga këto pretendime të kota 
kur thotë: “A po thoni se Ibrahimi, Ismaili, Is’haku, Jakubi dhe 
esbatët kanë qenë çifutë, ose të krishterë?!”  

Më poshtë ajeti i përgjigjet edhe më bukur: Thuaju: “A e dini më 
mirë ju apo All’llahu?!”, pra ju e dini më mirë se All’llahu se çfarë 
kanë qenë ata, jahudij apo të krishterë. 

Gjithashtu, ju e dini se ata e kryen misionin e tyre para ardhjes së 
Musait dhe Isait. Dhe, nëse nuk e dini këtë, atëherë të shprehurit e 
këtyre thënieve me padije dhe konstatimi i ofendimit dhe i mëkatit 
janë fshehje për të vërtetën: “Kush është më keqbërës se ai që 
fsheh të vërtetën e ardhur prej All’llahut?” dijeni se: “All’llahu 
nuk është i pavëmendshëm ndaj veprave që punoni ju”. 

                                                
296 Tefsijri “Nuru Thakalejn”; vëll. 1, f. 132. 
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Kur njeriu ndjek rrugën e kokëforcisë e të mosbindjes, atëhere 
kundërshtimi i të vërtetës nga ana e tij nuk ka kufi. Ai mohon gjërat 
më të thjeshta dhe refuzon më të qartën e qartësive. Ajeti përmend një 
model të kësaj për atë grup, në të cilin kokëforcia dhe mosbindja 
arritën deri atje sat ë gjithë profetët që erdhën para Musait dhe Isait t’i 
konsoderojnë jahudij ose të krishterë. Nëpërmjet kësaj ata fshehin të 
vërtetën e qartë, e cila ka lidhje me besimin e njerëzve dhe me 
ideologjitë e tyre. Prandaj edhe Kur’ani i cilëson ata që fshehin të 
vërtetat se ata lloj njerëzish janë më keqbërësit, sepse nuk ka padrejtësi 
më të madhe se sa të fshehurit me qëllim e të vërtetave ndaj njerëzve 
dhe çuarja e tyre në rrugën e humbjes. 

Në ajetin e fundit për të cilët që po flasim, All’llahu i Madhëruar i 
thotë atij populli kokëfortë dhe debatues: “supozoni se pretendimet 
tuaja janë të sakta, por këto nuk u sjellin juve asnjë dobi sepse: “Ata 
njerëz tashmë kanë kaluar. Ata do të kenë çfarë kanë merituar 
dhe ju do të keni atë që meritoni e nuk do të pyeteni për veprat e 
tyre”  

Bashkësia e gjallëruar duhet të mbështetet te punët e veta dhe jo te 
përmendja e historisë së saj. Njeriu duhet të mbështetet te moralet e 
mira të tij dhe jo të mburret me baballarët e stërgjyshërit e tij. 

 
*                *               * 
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