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Ajetet 94 – 96

ٱﻟﺮ ِﺣ ِﻴﻢ
ٱﻟﺮ ۡﺣ ٰ َﻤ ِﻦ ﱠ
ِﺑ ۡﺴ ِﻢ ٱ ﱠ ِ ﱠ
ُ ﻳَﻌۡ ﺘَﺬ ُِﺭﻭﻥَ ﺇِﻟَ ۡﻴ ُﻜ ۡﻢ ﺇِﺫَﺍ َﺭ َﺟﻌۡ ﺘ ُ ۡﻢ ﺇِﻟَ ۡﻴ ِﻬ ۡۚﻢ ﻗُﻞ ﱠﻻ ﺗ َﻌۡ ﺘَﺬ ُِﺭﻭﺍْ ﻟَﻦ ﻧﱡ ۡﺆ ِﻣﻦَ ﻟَ ُﻜ ۡﻢ ﻗَ ۡﺪ ﻧَﺒﱠﺄَﻧَﺎ ٱ ﱠ
ﺐ
ُ ﻋ َﻤﻠَ ُﻜ ۡﻢ َﻭ َﺭ
ِ ﻋ ِﻠ ِﻢ ۡٱﻟﻐ َۡﻴ
َ ٰ ﺳﻮﻟُﻪۥُ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗ ُ َﺮﺩﱡﻭﻥَ ﺇِﻟَ ٰﻰ
َ ُ ﺳﻴَ َﺮﻯ ٱ ﱠ
َ ﺎﺭ ُﻛ ۡۚﻢ َﻭ
ِ َِﻣ ۡﻦ ﺃ َ ۡﺧﺒ
َﻭٱﻟ ﱠ
ﺳﻴَ ۡﺤ ِﻠﻔُﻮﻥَ ِﺑﭑ ﱠ ِ ﻟَ ُﻜ ۡﻢ ِﺇﺫَﺍ ٱﻧﻘَﻠَ ۡﺒﺘ ُ ۡﻢ ِﺇﻟَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ
َ ٩٤ َﺸ ٰ َﻬﺪَﺓِ ﻓَﻴُﻨَ ِﺒّﺌ ُ ُﻜﻢ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ ﺗ َﻌۡ َﻤﻠُﻮﻥ
ۖٞ ﻋ ۡﻨ ُﻬ ۡ ۖﻢ ِﺇﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ ِﺭ ۡﺟ
ﺲ َﻭ َﻣ ۡﺄ َﻭ ٰﯨ ُﻬ ۡﻢ َﺟ َﻬﻨﱠ ُﻢ َﺟﺰَ ﺍٓ ۢ َء ِﺑ َﻤﺎ
ُ ﻋ ۡﻨ ُﻬ ۡۖﻢ ﻓَﺄ َ ۡﻋ ِﺮ
ُ ِﻟﺘُﻌۡ ِﺮ
َ ْﺿﻮﺍ
َ ْﺿﻮﺍ
َ ﻋ ۡﻨ ُﻬ ۡ ۖﻢ ﻓَﺈِﻥ ﺗ َ ۡﺮ
َ  ﻳَ ۡﺤ ِﻠﻔُﻮﻥَ ﻟَ ُﻜ ۡﻢ ِﻟﺘ َ ۡﺮ٩٥ ََﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻳَ ۡﻜ ِﺴﺒُﻮﻥ
َ ْﺿ ۡﻮﺍ
َ ْﺿ ۡﻮﺍ
َ ﻋ ۡﻨ ُﻬ ۡﻢ ﻓَﺈِ ﱠﻥ ٱ ﱠ
٩٦ َﻋ ِﻦ ۡٱﻟﻘَ ۡﻮ ِﻡ ۡٱﻟ ٰﻔَ ِﺴﻘِﻴﻦ
َ َﻻ ﻳَ ۡﺮ
َ ﺿ ٰﻰ
Bismilahir Rrahmanir Rrahim
“Kur të ktheheni te ata, do t’ju vijnë duke u shfajësuar. Thuaju:
‘Mos kërkoni falje! Sido që të jetë, ne nuk ju besojmë, sepse
All’llahu na ka lajmëruar për qëllimet tuaja. Me siguri, All’llahu
dhe i Dërguari i Tij do t’i shohin veprat tuaja; pastaj ju do të
ktheheni tek Ai, që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme e
do t’ju lajmërojë për atë që keni bërë.’”
“Kur të ktheheni tek ata, do t’ju betohen për All’llahun që t’i
lini. Largohuni prej tyre! Ata janë të ndyrë dhe strehimi i tyre
është Xhehennemi. Ky është dënimi për veprat e tyre.”
“Ata do t’ju betohen që të jeni të kënaqur me ata. Nëse ju do të
jeni të kënaqur me ata, dijeni se All’llahu sigurisht që nuk është
i kënaqur me popullin e pabindur.”
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Shkaku i zbritjes
Disa nga komentuesit e Kur’anit thonë se këto ajete kanë
zbritur për një grup hipokritësh, përafërsisht shtatëdhjetë persona.
Në kohën që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) u kthye nga Lufta e Tebukut, urdhëroi, që
askush të mos shoqërohet dhe të mos bisedojë me ta. Kur ky grup
e pa veten nën presionin e ashpër të shoqërisë, paraqiti shfajësime.
Më pas zbritën ajetet e lartpërmendura dhe Zoti e bëri të qartë
gjendjen e tyre.1

Komentimi
Mos u besoni justifikimeve dhe betimeve të tyre të rreme!
Kjo seri ajetesh, gjithashtu, flet për veprimet djallëzore të
hipokritëve, ua heq perden veprave të tyre dhe i paralajmëron
myslimanët që të mos mashtrohen me veprimet dhe fjalët e tyre
hipokrite.
Ajeti 94 thotë: “Kur të ktheheni tek ata, do t’ju vijnë duke
u shfajësuar.”
Fjala “ja’tedhirun”, që është folje në kohën e tashme, tregon
se Zoti më herët e kishte informuar Profetin (Paqja dhe bekimet e
1 “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i ajetit në fjalë. “Bahrul Muhijt”, vëll. 5, f. 485;
ajeti në fjalë; Tefsiri i “Ebi Seud”, vëll. 4, f. 93, komentimi i ajeti në fjalë;
“Durr'rrul Menthur”, vëll. 44, f. 264, komentimi i ajetit në fjalë.
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All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe myslimanët për
këtë çështje, që hipokritët gënjeshtarë, në përpjekje për shfajësim,
së shpejti do të vijnë pranë tyre, andaj u mëson myslimanëve edhe
mënyrën e përgjigjes ndaj tyre.
Këtu i drejtohet Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) si udhëheqës i myslimanëve: “Thuaju:
‘Mos kërkoni falje! Sido që të jetë, ne nuk ju besojmë, sepse
All’llahu na ka lajmëruar për qëllimet tuaja.’”
Por ndërkohë, rruga e pendimit dhe e kthimit prapa për ju
është e hapur: “Me siguri, All’llahu dhe i Dërguari i Tij do t’i
shohin veprat tuaja.”
Është dhënë edhe një shpjegim tjetër për kuptimin e këtij
ajeti. Synimi i kësaj fjalie nuk është çështja e pendimit, por që në të
ardhmen, gjithashtu, Zoti i Madhëruar dhe Profeti (sipas Shpalljes
Hyjnore) do të vihet në dijeni për veprat dhe planifikimet tuaja
dhe ato do t’i hedhin për tokë dhe do t’i eliminojnë. Kështu që ju
as sot e as nesër nuk do të jeni në gjendje të arrini diçka.
Komentimi i parë përputhet më shumë me ajetin.
Për këtë fjali, si dhe për çështjen e paraqitjes së të gjitha
veprave të popullit të Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të kemi një diskutim më të detajuar
në ajetin 105 të po kësaj sureje.
Më pas shton se të gjitha veprat dhe synimet e tyre do të
regjistrohen dhe do të ruhen: “...pastaj ju do të ktheheni tek Ai,
që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme e do t’ju lajmërojë
për atë që keni bërë.”
Në ajetin 95, sërish përmend betimet e rreme të
hipokritëve: “Kur të ktheheni tek ata, do t’ju betohen për
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All’llahun që t’i lini.” Ata përdorin lloj-lloj metodash, që të
shuajnë zemërimet tuaja dhe të mos ndëshkohen. Ndonjëherë e
tregojnë veten të pafajshëm me anë të kërkimit të faljes.
Ndonjëherë e pohojnë mëkatin e tyre dhe kërkojnë falje. Mbase
me anë të njërës prej këtyre rrugëve mund të ndikojnë te zemrat
tuaja. Por ju nuk duhet të bini pre e kurtheve dhe e mashtrimeve
të tyre: “Largohuni prej tyre!”, por në shenjë kundërshtimi,
zemërimi dhe mohimi dhe jo në shenjë faljeje. Ata kërkojnë që t’i
lini. Lënia këtu ka kuptimin e “faljes” dhe lejimi ka kuptimin e
“përgënjeshtrimit dhe të mohimit”. Këto dy shprehje të ngjashme,
me dy kuptime krejtësisht të kundërta, kanë një shije dhe bukuri
të veçantë, që për njerëzit me shije letrare nuk është e fshehur. Më
pas, për ta theksuar, për ta shpjeguar dhe për ta argumentuar,
shton: “Ata janë të ndyrë.”
Meqenëse janë të tillë, “strehimi i tyre është Xhehennemi”,
sepse Xhenneti është vendi i të pastërve dhe i të mirëve dhe jo
vendi i të papastërve dhe i mëkatarëve.
Por, “ky është dënimi për veprat e tyre.” Ndaj tyre nuk
është bërë asnjë dhunë apo padrejtësi. Në ajetin 96 janë
përmendur betimet e tyre: “Ata do t’ju betohen që të jeni të
kënaqur me ata.” Betimi që u përmend në ajetin 94 ishte që
besimtarët të mos ndërmerrnin ndonjë reagim praktik kundrejt
tyre, ndërsa betimi që është përmendur në këtë ajet, thekson se as
zemrat e besimtarëve të mos kënaqen me ta.
Në vazhdimësi të ajetit, me anë të një shprehjeje
kërcënuese, Zoti bën vërejtje që të mos tregohet shenjë pajtimi me
ta: “Nëse ju do të jeni të kënaqur me ata, dijeni se All’llahu
sigurisht që nuk është i kënaqur me popullin e pabindur.” Pa
urdhrin e All’llahut, ju mos u kënaqni me ta.
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Pa dyshim që ata, për nga pikëpamja fetare dhe morale,
nuk i kushtonin ndonjë rëndësi kënaqësisë së myslimanëve, por
me anë të kësaj ata kërkonin që të lanin pakënaqësinë nga zemrat
e tyre, në mënyrë që të jenë të sigurt nga reagimet e tyre në të
ardhmen dhe të neutralizojnë urdhëresat e Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në lidhje me
mosshoqërimin me ta. Por Zoti i Madhëruar, me anë të shprehjes:
“nuk është i kënaqur me popullin e pabindur”, i paralajmëron
myslimanët se këta janë të pabindur dhe nuk duhet të tregohen të
kënaqur me ta. Këto janë kurthe, të cilat i vënë përpara rrugës së
tyre, prandaj duhet te jenë zgjuar që të mos bien pre e tyre.
Sa mirë do të ishte që myslimanët, në çdo kohë dhe epokë,
të ishin të kujdesshëm ndaj planifikimeve të njohura satanike të
hipokritëve, që të mos paraqiten përpara tyre duke shfrytëzuar të
njëjtat mashtrime dhe kurthe të tyre të kaluara dhe të mos arrinin
objektivat e liga, me përdorimin e këtyre mjeteve.

Ajetet 97 – 99

ﻋﻠَ ٰﻰ
َ َ ﺍﺏ ﺃ
ُ ۡٱﻷ َ ۡﻋ َﺮ
َ ُ ﺷﺪﱡ ُﻛ ۡﻔ ٗﺮﺍ َﻭﻧِﻔَ ٗﺎﻗﺎ َﻭﺃ َ ۡﺟﺪَ ُﺭ ﺃ َ ﱠﻻ ﻳَﻌۡ ﻠَ ُﻤﻮﺍْ ُﺣﺪُﻭﺩَ َﻣﺎ ٓ ﺃَﻧﺰَ َﻝ ٱ ﱠ
ﺏ َﻣﻦ ﻳَﺘ ﱠ ِﺨﺬُ َﻣﺎ ﻳُﻨ ِﻔ ُﻖ َﻣ ۡﻐ َﺮ ٗﻣﺎ
ُ َﺭ
ِ  َﻭ ِﻣﻦَ ۡٱﻷ َ ۡﻋ َﺮﺍ٩٧ ﻴﻢٞ ﻋ ِﻠﻴ ٌﻢ َﺣ ِﻜ
َ ُ ﺳﻮ ِﻟ ِۗۦﻪ َﻭٱ ﱠ
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َ َﻭ ِﻣﻦ٩٨ ﻴﻢٞ ﻋ ِﻠ
ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ ﺩَﺍٓﺋِ َﺮﺓ ُ ٱﻟ ﱠ
ُ َﻭﻳَﺘ َ َﺮﺑ
َ ﱠﺺ ﺑِ ُﻜ ُﻢ ٱﻟﺪ َﱠﻭﺍٓﺋِ ۚ َﺮ
َ ﺳ ِﻤﻴ ٌﻊ
َ ُ ﺴ ۡﻮ ِۗء َﻭٱ ﱠ
ٍ َﺏ َﻣﻦ ﻳ ُۡﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑِﭑ ﱠ ِ َﻭ ۡٱﻟﻴَ ۡﻮ ِﻡ ۡٱﻷ ٓ ِﺧ ِﺮ َﻭﻳَﺘ ﱠ ِﺨﺬُ َﻣﺎ ﻳُﻨ ِﻔ ُﻖ ﻗُ ُﺮ ٰﺑ
ِ ۡٱﻷ َ ۡﻋ َﺮﺍ
ِ ﺖ ِﻋﻨﺪَ ٱ ﱠ
ٓ َ َ ﺳﻮ ۚ ِﻝ ﺃ
َ َ ﺳﻴ ُۡﺪ ِﺧﻠُ ُﻬ ُﻢ ٱ ﱠ ُ ﻓِﻲ َﺭ ۡﺣ َﻤﺘِ ۚ ِ ٓۦﻪ ِﺇ ﱠﻥ ٱ ﱠ
ﻮﺭ
ِ ﺻﻠَ ٰ َﻮ
ُ ٱﻟﺮ
ٞ ُﻏﻔ
ﺕ ﱠ
َ ﺔ ﻟﱠ ُﻬ ۡۚﻢٞ َﻻ ِﺇﻧﱠ َﻬﺎ ﻗُ ۡﺮﺑ
َ َﻭ
٩٩ ﻴﻢٞ ﱠﺭ ِﺣ
“Beduinët janë mohuesit dhe hipokritët më të mëdhenj dhe më
të prirët për të mos njohur kufijtë, që All’llahu ia ka shpallur të
Dërguarit të Tij. All’llahu është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.”
“Ndër beduinët, ka të atillë, që shpenzimin në rrugë të
All’llahut, e quajnë si gjobë dhe presin që juve t’ju godasë
ndonjë fatkeqësi. Le t’i godasë ata radha e fatkeqësisë! All’llahu
dëgjon dhe di gjithçka.”
“Po ka nga beduinët të atillë që besojnë All’llahun dhe Ditën e
Kiametit dhe shpenzimin (në rrugë të All’llahut) e quajnë si mjet
për t’iu afruar All’llahut dhe për të merituar bekimin e të
Dërguarit. Dhe vërtet që kjo do t’u sjellë afrimin: All’llahu do t’i
pranojë ata në mëshirën e Vet. Njëmend, All’llahu është Falës i
madh dhe Mëshirëplotë.”

Komentimi
Beduinët zemërgur dhe besimtarët
Në këto tre ajete, në përputhje me çështjet që i diskutuam
për hipokritët e Medines, flitet për gjendjen e beduinëve hipokritë,
shenjave dhe mendimeve të tyre. Gjithashtu, diskutohet rreth
beduinëve, që ishin besimtarë të sinqertë dhe të drejtë.
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Mbase kjo është arsyeja, që i paralajmëron myslimanët, që
të mos mendojnë se hipokritët ishin vetëm grupi që banon në
Medine. Por beduinët hipokritë janë më të rrezikshëm se ata.
Duke u bazuar në dëshmitë e historisë islame, myslimanët ishin
sulmuar disa herë nga ky grup hipokrit, që fitoret e njëpasnjëshme
të ushtrisë islame të mos bëheshin shkak që ata ta shpërfillnin këtë
rrezik.
Sidoqoftë, në ajetin 97 thuhet: “Beduinët janë mohuesit
dhe hipokritët më të mëdhenj.”
E më pas jep arsyen: “më të priturit për të mos njohur
kufijtë, që All’llahu ia ka shpallur të Dërguarit të Tij.”
Fjala “ea’rab” bën pjesë te fjalët që përdoren vetëm në
shumës. Në fjalorin arab nuk ekziston fjalë në numrin njëjës për
të. Dijetarët e shquar të leksikologjisë, si p.sh: autori i Kamusit,
Sihahit, Taxhul Arusit dhe të tjerë, janë shprehur se kjo fjalë
përdoret vetëm për beduinët arabë. Nëse kërkonin ta përdornin
në numrin njëjës këtë fjalë, i shtonin “ja”-në relative, në këtë formë
”ea’rabi”.
Prandaj, përkundër përfytyrimit të shumicës së njerëzve,
fjala “ea’rab” nuk është shumësi i fjalës “arab” (por është në
kuptimin e arabëve beduinë).
Fjala “exhder” rrjedh nga rrënja “xhedar” dhe ka kuptimin e
murit. Më pas është përdorur për çdo gjë të ngritur dhe të
meritueshme. Kjo është arsyeja që kjo fjalë zakonisht përdoret në
kuptimin e më të lartës. Në fund të ajetit lexojmë: “All’llahu është
i Gjithëdijshëm dhe i Urtë”, që do të thotë se një gjykim i tillë për
beduinët arabë është për shkak të një përshtatshmërie të veçantë
që ka mjedisi i tyre me cilësi të tilla. Në ajetin vijues, me qëllim që
11
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të mos krijohet përshtypja se të gjithë beduinët arabë, apo të gjithë
banorët e shkretëtirës kanë tipare të ngjashme, përmend dy grupe
të ndryshme të tyre.
Në fillim thotë: Një grup nga këta beduinë arabë është nën
efektin e hipokrizisë apo të besimit të dobët. Nëse japin ndonjë gjë
në rrugën e Zotit, atë e konsiderojnë dëm, humbje dhe gjobë.
“Ndër beduinët, ka të atillë, që shpenzimin në rrugë të
All’llahut, e quajnë si gjobë…” dhe jo si një sukses, fitore apo
përfitim të dobishëm.2
Prej veçorive të tjera të tyre është se “presin që juve t’ju
godasë ndonjë fatkeqësi.”
Fjala “deuair” është shumësi i fjalës “daireh” dhe kuptimi i
saj është i njohur (rrethor). Por arabët, gjithashtu ngjarjet
tronditëse dhe të rënda, që e kaplojnë njeriun, i quajnë “daireh”
dhe numri shumës i kësaj fjale është “deuair”.
Në fakt, ata janë njerëz mendjeshkurtër, koprracë dhe
xhelozë. Koprracia e tyre bëhet shkak që çdo lloj shërbimi
financiar në rrugën e Zotit ta quajnë humbje dhe gjobë. Xhelozia e
tyre dëshiron që të tjerët t’i godasë ndonjë fatkeqësi dhe t’u lindin

Fjala “merrem”, ashtu siç është thënë edhe në “Mexhmaul Bejjan”, rrjedh nga
fjala “gurm”. Kuptimi i kësaj fjale është të qenit i nevojshëm për diçka. Më pas,
për shkak të po kësaj përshtatshmërie, është përdorur ndaj njeriut “huadhënës”
dhe “huamarrës”, të cilët nuk e tradhtojnë njëri–tjetrin dhe janë të nevojshëm për
njëri–tjetrin.
Fjala “garamet”, gjithashtu përdoret për shkak të kësaj përputhshmërie, që është
e nevojshme për njerëzit dhe nuk do t’i ndahet atij, derisa të mos e paguajë
edhe “dashurinë e madhe”. Gjithashtu, e quajnë “geram”, sepse në shpirtin e
njeriut ndikon aq shumë, saqë ndarja është e papranueshme. Kurse fjala
“merrem“, për nga pikëpamja e kuptimit, është e barabartë me “garamet”.
12
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probleme. Më pas shton: “Le t’i godasë ata radha e fatkeqësisë!”3
Ata nuk duhet të presin që juve t’ju godasë ndonjë fatkeqësi apo
t’ju lindin probleme, sepse probleme dhe fatkeqësi të tilla i
ndodhin vetëm këtij grupi hipokrit, pa besim, injorant, i paditur,
mendjeshkurtër dhe xheloz.
Si përfundim, ajeti përfundon me këtë fjali: “All’llahu
dëgjon dhe di gjithçka.”. Ai dëgjon edhe fjalët e tyre, si dhe është
në dijeni, madje edhe për synimet dhe të fshehtat e tyre. Në ajetin
e fundit i drejtohet beduinëve të sinqertë besimtarë: “Po ka nga
beduinë, të atillë që besojnë All’llahun dhe Ditën e Kiametit.”
Për këtë arsye, asnjëherë shpenzimin në rrugën e Zotit nuk e
quajnë humbje apo gjobë, duke pasur parasysh shpërblimet e
shumta hyjnore në këtë botë dhe në Botën Tjetër: “dhe
shpenzimin (në rrugë të All’llahut) e quajnë si mjet për t’iu
afruar All’llahut dhe për të merituar bekimin e të Dërguarit.”
Këtu, Zoti i Madhëruar, këtë mënyrë reflektimi dhe
meditimi të tyre e miraton, duke theksuar: “Dhe vërtet që kjo do
t’u sjellë afrimin.” Për këtë arsye: “All’llahu do t’i pranojë ata në
mëshirën e Vet.”
Nëse ata përlyhen me ndonjë mëkat, për shkak të besimit
dhe veprave të tyre të mira, i fal ata, sepse “Njëmend, All’llahu
është Falës i madh dhe Mëshirëplotë.”
Theksimet e njëpasnjëshme që vërehen në këtë ajet, me të
vërtetë janë interesante. Fjala “il’la” dhe “in’ne”, që të dyja
përdoren për theksim dhe përforcim të kuptimit.
Te fjalia: “Le t’i godasë ata radha e fatkeqësisë”, përdoret kuptimi i
përveçëm, që do të thotë se ata goditen vetëm nga fatkeqësitë e rënda. Ky
përdorim i përveçëm është për shkak të përemrit “alejhim” (ata), është kallëzues
që paraprin kryefjalën.
13
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Më pas është fjalia: “All’llahu do t’i pranojë ata në
mëshirën e Vet.”
Sidomos duke pasur parasysh pjesëzën “fi”, që nënkupton
hyrjen dhe futjen në Mëshirën Hyjnore.
Më në fund, fjalia e fundit, e cila përmend “in’ne” dhe dy
cilësitë përdëllimtare të Zotit: “Falës i Madh dhe Mëshirëplotë”,
që të gjitha shprehin mëshirën e pafund të Zotit në lidhje me këtë
grup.
Mbase kjo është për këtë arsye, që ky grup, edhe pse ishte i
privuar nga mësimi dhe edukimi dhe nuk kishin akses të plotë
ndaj ajeteve të Kur'anit dhe fjalëve të Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), prapë e pranuan
Islamin me zemër dhe shpirt. Duke mos pasur mundësi financiare
(ashtu siç e dikton gjendja e beduinëve), nuk e tregonin veten
dorështrënguar nga shpenzimi në rrugën e Zotit.
Andaj, janë më të denjë dhe e meritojnë çdo lloj stimulimi
dhe përkrahjeje, madje shumë më shumë se ç’e meritojnë qytetarët
e pasur.
Sidomos, i duhet kushtuar vëmendje faktit se, për arabët
hipokritë është përdorur fjalia: “Le t’i godasë ata radha e
fatkeqësisë!”, që thekson goditjen e fatkeqësisë së tyre. Kurse për
arabët besimtarë dhe flijues, është përdorur fjala “fi rahmetihi”, e
cila thekson përfshirjen në mëshirën e Zotit.
Njëri është i zhytur në mëshirën e Zotit, tjetri është i zhytur në
fatkeqësi.
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Hulumtime
1- Tubimet madhështore
Nga ajetet e lartpërmendura bëhet e qartë rëndësia e madhe
që Islami u kushton tubimeve të mëdha dhe qendrave më të
populluara. Mbresëlënës është fakti që Islami ka lindur në një
mjedis të prapambetur, në një mjedis ku nuk ndihej fare aroma e
qytetërimit, por ndërkohë, nga ana tjetër, i kushton një rëndësi të
veçantë faktorëve formues të qytetërimit: “Ata që jetojnë në vende
të largëta nga qyteti, janë më të prapambetur, madje edhe për nga
pikëpamja e besimit dhe e njohurive fetare, sepse nuk kanë kushte
dhe mundësi të mjaftueshme për mësim dhe edukim.”.
Te vepra “Nehxhul Belaga” lexojmë thënien e Imam Aliu
(Paqja qoftë mbi të!): “...Kështu, pra, ejani në këtë pozicion të mesëm e
bëhuni me shumicën, sepse dora e Zotit ngrihet në mbrojtje të
përkrahësve të bashkimit...”.4
Imami na e bën të qartë se ata që u janë bashkuar
bashkësisë besimtare, bëhen shkak i përparimit, duhet t’u
bashkohemi atyre për t’i qëndruar larg vetmisë.
Por kuptimi i kësaj fjalie nuk është që njerëzit të
shpërngulen në qytete dhe fshatrat, që janë shkak i zhvillimit të
qyteteve, të shkatërrohen dhe të rrënohen, por e kundërta,
diturinë dhe shkencën e qytetit duhet ta çojmë nëpër fshatra dhe
duhet të përpiqemi për ngritjen e institucioneve arsimore dhe
edukative, si dhe për forcimin e themeleve të fesë dhe të besimit,
zgjimit dhe informimit të tyre.

4

Fjalimi 127.
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Duhet të përpiqeni shumë jo vetëm në krijimin e qendrave
të edukimit nëpër fshatra, por edhe për krijimin e kushteve të tjera
të përshtatshme, në mënyrë që atje të mbizotërojë dituria dhe
njohuria e mjaftueshme dhe jo përhapja e korrupsionit dhe e
rrënimit të qyteteve. Kjo do të thotë zhvillim të zonave rurale, në
bazë të programeve të përpiluara larg qyteteve të sotme të
mbushura plot me korrupsion dhe shkatërrim.
Pa dyshim, nëse fshatarët i braktisim dhe nuk u
parashtrojmë atyre një seri nga arritjet shkencore të qyteteve, nga
ajetet e Librave Qiellorë, mësimet e Profetit dhe të Imamëve të
mëdhenj, ata shumë shpejt do t’i kaplojë “mosbesimi dhe
hipokrizia”. Në veçanti ata kanë një tërheqje të veçantë ndaj
arsimimit dhe edukimit të drejtë, sepse në mesin e tyre ka më
tepër njerëz me zemër të pastër dhe mendime të patrazuara, se sa
hileqarë dhe mashtrues qytetesh.
2- Qytetarët e shkretëtirës
Edhe pse fjala “ea’rabi” është në kuptimin e beduinit, në
hadithet dhe transmetimet islame ka gjetur një kuptim më të gjerë.
Thënë ndryshe, kuptimi islam i saj nuk ka lidhje me zonën
gjeografike, por me mënyrën e të menduarit dhe pikëpamjet
ideore. Ata që jetojnë larg kulturës, traditave, edukatës dhe
mësimeve islame, edhe në qoftë se janë qytetarë, janë beduinë.
Kurse beduinët e informuar dhe që kanë dije për mësimet islame,
nuk janë beduinë dhe konsiderohen si qytetarë.
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Dëshmi e kësaj është edhe hadithi i njohur, i transmetuar
nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!): “Cilido nga ju që nuk e studion
fenë e tij (nuk informohet nga feja e vet), është beduin.”5
Në një thënie tjetër lexojmë: “Të qenit beduin, pas hixhretit,
është prej degëve të politeizmit.”6
Gjithashtu, nga Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), në “Nehxhul
Belaga”, është transmetuar fjala më të cilën Imami iu drejtua një
grupi shokësh kryeneçë: “Duhet të dini që ju, pas hixhretit, jeni bërë
beduinë!”7
Në dy hadithet e lartpërmendura, të jesh beduin, është
konsideruar si pika e kundërt e fjalës “hixhret”, duke pasur
parasysh faktin se kuptimi i gjerë i fjalës hixhret nuk ka aspekt
hapësinor. Thelbi i saj konsiston në kalimin mendor, nga boshti i
mosbesimit në boshtin e besimit. Bëhet e qartë edhe kuptimi i të
qenit beduin, që do të thotë rikthimi nga “rregullat dhe traditat
islame” në “rregullat dhe traditat e paganizmit”.
Në ajetet e lartpërmendura, në lidhje me beduinët
besimtarë, lexuam që ata shpenzimet e veta i konsiderojnë si
shkak i afrimit me Zotin. Veçanërisht fjala “kurubat”, që është
përdorur në shumës, tregon se ata nuk kërkojnë një afrim, por
shumë afrime me Zotin.
Tefsiri “Nuruth Thakalejn”, vëll.2, f. 254; botoi “Muesese Ismailijan”, Botim i
katërt, 1412 hixhri kameri; “Usulul Kafi”, vëll. 1, f. 31, “Munietul Murijd”, f. 112
dhe 375; “Biharul Enuar”, vëll. 1, f. 215.
6 “Usulul Kafi”, vëll. 2, f. 276-278 dhe 280; botoi “Darul Kutubul Islamije” (me
pak ndryshim); “Tuheful Ukul”, f. 381, Hulumtim i Ali Ekber Gaffari, Botim i
dytë, 1404 hixhri kameri, Botimet “Xhamiul Muderesin” (është përmendur kjo
çështje në futnotë te hadithi “Të qenit beduin, pas hixhretit është prej degëve të
politeizmit”; “Biharul Enuar”, vëll.75, f. 267, (kjo çështje është përmendur në
futnotë te hadithi “Të qenit beduin, pas hixhretit...”
7 “Nehxhul Belaga”, Fjalimet e shkurtra, Fjalimi 192, Çështja “Leme isae” .
17
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Pa dyshim se fjala “kurb” (afrimi) dhe “kurbet” në lidhje me
Zotin, nuk mund të merret në kuptimin e afërsisë hapësinore dhe
fizike, por në kuptimin e afërsisë së pozitës, që do të thotë,
shkuarja drejt Tij, që është përsosmëria absolute dhe hedhja, mbi
tablonë e mendjes dhe të shpirtit tonë, e rrezes së hijeshisë dhe e
madhështisë së Zotit.

Ajeti 100

ﺴ ٖﻦ
َﻭٱﻟ ٰ ﱠ
َ ٰ ﺎﺭ َﻭٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ٱﺗﱠﺒَﻌُﻮ ُﻫﻢ ِﺑﺈ ِ ۡﺣ
َ ﺴ ِﺒﻘُﻮﻥَ ۡٱﻷ َ ﱠﻭﻟُﻮﻥَ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻤ ٰ َﻬ ِﺠ ِﺮﻳﻦَ َﻭ ۡٱﻷَﻧ
ِ ﺼ
َﺖ ﺗ َ ۡﺠ ِﺮﻱ ﺗ َ ۡﺤﺘ َ َﻬﺎ ۡٱﻷ َ ۡﻧ ٰ َﻬ ُﺮ ٰ َﺧ ِﻠﺪِﻳﻦ
ُ ﻋ ۡﻨ ُﻬ ۡﻢ َﻭ َﺭ
ٖ ﻋ ۡﻨﻪُ َﻭﺃ َ َﻋﺪﱠ ﻟَ ُﻬ ۡﻢ َﺟ ٰﻨﱠ
َ ْﺿﻮﺍ
َ ُﻲٱ ﱠ
ِ ﱠﺭ
َ ﺿ
١٠٠ ِﻓﻴ َﻬﺎ ٓ ﺃَﺑَﺪٗ ۚﺍ ٰﺫَ ِﻟ َﻚ ۡٱﻟﻔَ ۡﻮ ُﺯ ۡٱﻟﻌَ ِﻈﻴ ُﻢ
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“Sa u përket besimtarëve të parë, prej muhaxhirëve dhe
ensarëve, All’llahu është i kënaqur me ata dhe me të gjithë të
tjerët që i pasuan me vendosmëri e përkushtim në besim; edhe
ata janë të kënaqur me Atë. All’llahu ka përgatitur për ata
kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të jetojnë
përgjithmonë. Kjo është fitorja madhështore!”

Komentimi
Të parët në Islam
Edhe pse për shkakun e zbritjes së ajetit 100 komentuesit e
Kur’anit kanë përmendur hadithe të shumta, por ashtu siç do ta
vërejmë në të ardhmen, asnjëra prej tyre nuk është “shkak i
zbritjes” së ajetit, por janë citime të shembujve dhe rasteve
konkrete që lidhen me të.
Sidoqoftë, në pasim të ajeteve të kaluara, që bënin të qartë
gjendjen e politeistëve dhe të hipokritëve, në ajetin 100
përmenden grupe të ndryshme të myslimanëve të drejtë dhe i
ndan ata në tre grupe të veçanta.
Së pari: “Sa u përket besimtarëve të parë, prej
muhaxhirëve…”
Së dyti, ata ishin të parët që i ofruan ndihmë Profetit (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe
shokëve mërgimtarë të Tij “...dhe ensarëve…”
19
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Së treti, ata që erdhën pas këtyre dy grupeve dhe i pasuan
me vendosmëri dhe përkushtim programet e tyre dhe iu
bashkuan atyre, duke kryer vepra të mira, duke pranuar Islamin,
duke migruar dhe duke ndihmuar fenë e Profetit (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “All’llahu është i
kënaqur me ata dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me
vendosmëri e përkushtim në besim...”
Nga ajo çfarë është thënë deri tani, u bë e qartë se kuptimi i
fjalës “bi ihsan”, është shpjegim i veprimeve dhe bindjeve që
pasojnë besimtarët e parë të Islamit. Thënë ndryshe, “ihsan”
shpjegon përshkrimin e programeve që pasohen.
Por, në kuptimin e ajetit është dhënë edhe kjo mundësi, që
“ihsan” të jetë cilësimi i mënyrës së pasimit, që do të thotë, ata që
pasojnë në mënyrë të merituar. (Në rastin e parë, pjesëza “bi” ka
kuptimin “në”, kurse në rastin e dytë ka kuptimin “me”). Ndërtimi
i jashtëm i ajetit përputhet me interpretimin e parë.
Pasi përmend këto tre grupe, shton: “All’llahu është i
kënaqur me ata edhe ata janë të kënaqur me Atë.”
Kënaqja e Zotit ndaj tyre është për shkak të besimit dhe
veprave të tyre të mira që kanë kryer dhe kënaqja e tyre me Zotin
është për shkak të shpërblimeve të llojllojshme, të
jashtëzakonshme dhe të vyera që u ka dhuruar atyre.
Shprehur ndryshe, ata kanë kryer atë që Zoti ka dashur dhe
atë që ata e kanë dashur, Zoti ua ka dhuruar atyre, andaj, edhe
Zoti është i kënaqur me ata, edhe ata janë të kënaqur me Zotin.
Edhe pse fjalia e kaluar i përmendi të gjitha të mirat dhe
begatitë hyjnore, (të mirat materiale, shpirtërore dhe fizike), por si
theksim dhe për të shprehur “detajet” pas prezantimit “të
20
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përmbledhur”, shton: “All’llahu ka përgatitur për ata kopshte
nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të jetojnë
përgjithmonë.”
Tërësinë e këtyre të mirave materiale dhe shpirtërore e
konsideron një fitore të madhe: “Kjo është fitorja madhështore!”
A ka fitore më të mirë se kjo, që njeriu ta ndiejë se Zoti,
Krijuesi i Gjithësisë, të jetë i kënaqur me të dhe ka firmosur
“Dëftesën e kalimit” të tij?! A ka fitore më të lartë se kjo, që me anë
të disa veprave të kufizuara, të disa ditëve të kësaj jete kalimtare,
të shpërblehet me të mirat e pafundme dhe të përjetshme.

Hulumtime
1- Pozita e besimtarëve të parë
Në secilin revolucion me përmasa të gjera sociale, që kryhet
kundër gjendjes alarmante të shoqërisë, ekzistojnë organizatorë,
ku pesha kryesore e revolucionit dhe e lëvizjes transformuese bie
mbi supet e tyre. Ata, në fakt, janë figurat revolucionare më
besnike, sepse, sa herë që udhëheqësi dhe prijësi i tyre mbetet i
vetëm nga çdo aspekt, e rrethojnë atë, edhe pse janë të rrethuar
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nga anë të ndryshme, si dhe i kaplojnë lloj-lloj rreziqesh, sërish
nuk heqin dorë nga mbrojtja e tij dhe flijimi i vetes.
Studimi i historisë tregon fillimet e Islamit, ku besimtarët e
parë përballeshin me probleme të shumta: me tortura, keqtrajtime,
shpifje, shtypje, tërheqja zvarrë me zinxhir, deri dhe asgjësim.
Por, pavarësisht kësaj, një grup, me një vullnet të hekurt,
dashuri të zjarrtë, bindje të fortë dhe besim të thellë, hodhi hapa
në këtë rrugë (të Islamit) dhe nuk u tremb para rreziqeve.
Në këtë mes, emigrantët e parë të Islamit përbënin pjesën
më të madhe, më pas ensarët e parë, ata që e ftuan Profetin (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me duar
të hapura në Medine, si dhe i strehuan shokët mërgimtarë të tij,
sikur të ishin vëllezërit e tyre, si dhe i mbrojtën ata, madje edhe
duke i vënë përpara vetes së vet.
Kjo është arsyeja që në ajetin e lartpërmendur, i është
kushtuar një rëndësi e jashtëzakonshme këtyre dy grupeve.
Megjithëkëtë, Kur’ani i Madhëruar, ashtu siç është tradita e
përhershme e tij, nuk e ka anashkaluar, pjesën e të tjerëve,
“pasuesit me mirësi dhe meritë”. I përmend të gjitha ato grupe,
që në kohën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) ose në kohë të tjera, të mëvonshme, iu
bashkuan Islamit, emigruan, apo i strehuan emigrantët dhe ofruan
mbështetje. Për të gjithë premton shpërblime dhe dhurata të
çmuara.

2- Cilët persona ishin “tabi’in”?
Një grup dijetarësh janë të mendimit, se fjala “tabi’in”
përdoret vetëm për nxënësit e sahabëve, që do të thotë se janë ata
që nuk e kanë parë Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
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mbi të dhe mbi familjen e tij!). Pas Profetit u aktivizuan dhe i
zgjeruan njohuritë dhe shkencat islame. Njohuritë e tyre islame
tabi'inët i mësuan drejtpërdrejt prej shokëve të Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Por, ashtu siç e thamë edhe më lart, kuptimi i ajetit, për nga
pikëpamja leksikore nuk kufizohet vetëm me këtë grup. Por
shprehja “pasuesit me mirësi dhe meritë” përfshin të gjitha
grupet, që kanë ndjekur në çdo kohë dhe në çdo periudhë
programet dhe synimet e besimtarëve të parë të Islamit.
Shpjegimi i saj është kjo, që në kundërshti me atë që
mendojnë disa, çështja e hixhretit (mërgimit) dhe po ashtu e
nusretit (ofrimit ndihmë), që janë dy koncepte konstruktive të
Islamit, nuk i përkasin vetëm periudhës së Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por edhe sot
në ditët tona këto dy shprehje vazhdojnë të ekzistojnë në forma të
ndryshme, madje do të ekzistojnë edhe nesër.
Si rrjedhojë, të gjithë ata njerëz, që në një farë mënyre
qëndrojnë në rrugën e këtyre dy programeve, kanë hyrë në grupin
e “pasuesve me mirësi dhe meritë”.
Por i rëndësishëm është fakti se Kur’ani, me anë të
përmendjes së fjalës “ihsan”, thekson se pasimi dhe ndjekja e
besimtarëve të parë të Islamit nuk duhet të bëhet vetëm në letër
dhe me pretendim, madje as me besim pa vepër, por duhet të jetë
një pasim ideor, praktik dhe i gjithanshëm.

3- Kush ishte myslimani i parë?
Në përputhje me ajetin 100, shumica e komentuesve të
Kur’anit e kanë parashtruar këtë pyetje, se cili ishte personi i parë
23

Komentim i Përsosur i Kur’anit..............................................................................................................................Xhuzi i njëmbëdhjetë

që e ka pranuar Islamin dhe në emër të kujt u regjistrua kjo
krenari e madhe në histori?
Në përgjigje të kësaj pyetjeje, që të gjithë një zëri, kanë
pohuar se e para prej grave që pranoi Islamin ishte Hatixheja,
bashkëshortja e devotshme dhe besnike e Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kurse për sa
i përket burrit të parë besimtar, të gjithë dijetarët dhe komentuesit
shi’it dhe një grup i madh prej dijetarëve të Ehli Synetit,
konsiderojnë Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!).
Kjo çështje, në mesin e dijetarëve të Ehli Synetit, është e
njohur, saqë një grup prej tyre kanë rënë në një emërues të
përbashkët.
Hakim Nejsaburiu, në librin “Mearifetul ulumil hadith”, në
faqet 22-23, shprehet: “Në mesin e historianëve nuk vërejmë asnjë
kundërshtim që Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!) është
personi i parë që ka pranuar Islamin, vetëm se ka mosmarrëveshje
se në ç’moshë e ka pranuar Islamin Imam Aliu (Paqja qoftë mbi
të!).”8
Ibn Abdul Berr'rr, në vëllimin 2, faqe 457, të veprës “Istiab”
shkruan: “Në lidhje me këtë çështje, pajtohen të gjithë që
Hatixheja ishte personi i parë femër që i besoi Zotit dhe Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)
dhe i vërtetoi të gjitha ato që i tha ai (Profeti). Më pas Imam Aliu
(Paqja qoftë mbi të!) veproi në të njëjtën mënyrë.”9
Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 5, f.3075; “Biharul Enuar”, vëll.38, f. 235, me pak
ndryshim; “El Menakib”, vëll. 2, f. 11, me pak ndryshim; “Mearifetul Ulumul
Hadith”, f. 22-23, botuar nga “Darul afak el xhedijde”, Bejrut, 1400 hixhri, botim
i katërt.
9 “El Gadir”, vëll. 3, f. 237–238; Komentimi “Nehxhul Belaga”, Ibn Ebil Hadid,
vëll. 4, f 118; “El Istiab,” vëll. 3, f. 1092; “Darul xhebel”, Bejrut, Botim i parë,
1412 hixhri kameri.
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Ebu Xhafer El Iskafi El Mu’tezilij, ndër të tjera, shkruan:
“Të gjithë njerëzit kanë pohuar se krenaria e parë e Islamit i përket
Imam Ali bin Ebu Talibit (Paqja qoftë mbi të!).”10
Përveç kësaj, janë përcjellë shumë hadithe jo vetëm nga
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), por edhe nga Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) dhe sahabët.
Zinxhirët e transmetimit të tyre arrijnë nivelin e tevaturit11. Më
poshtë do të përmendim disa prej tyre si shembull:
1- Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) ka thënë: “Personi i parë që do të më bashkëngjitet mua
në burimin e Keutherit është personi i parë që e ka pranuar Islamin dhe
ai është Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!)”.12
2- Një grup dijetarësh nga Ehli Syneti, ka transmetuar se
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) e mori dorën e Aliut, e ngriti lart dhe tha: “Ky është personi i
parë që më ka besuar mua, si dhe është personi i parë që në Kiamet do të
më takojë mua dhe ai është i sinqerti më i madh.”13
“El Gadir”, vëll. 3, f 238–239, “Dar el kitabul arabi”; Komentimi “Nehxhul
Belaga”, i Ibn Ebil Hadidit, vëll. 13, f. 244, “Darul ihjai el Kutub el Arabie”.
11 Teuatur do të thotë të transmetuarit nga një grup i madh njerëzish që është e
pamundur të gënjejnë.
12 Hadithi i lartpërmendur është në bazë të transmetimit të “El Gadir”, vëll. 3, f.
21 – dhe 220 “Darul Kutub el arabi”, Botim i katërt, 1397 hixhri kameri, në
“Mustedrekul Hakim”, vëll. 2, f. 136; vëll. 3, f. 147, “Darul kutubul ilmije”,
Bejrut, 1411 hixhri kameri, Botim i parë; “Istijab”, vëll. 2, f. 457; vëll. 3, f. 1091,
“Darul xhebel”, Bejrut, Botim i parë, 1412 hixhri kameri; Komentimi “Nehxhul
Belaga”, Ibn Ebi Hadid , vëll. 3, f. 258, vëll. 13, f. 229.
13 Po aty, “El Gadir”, vëll. 2, f. 313 dhe vëll. 3, f. 21, “Darul kutub el arabi”,
Botim i katërt, 1397 hixhri kameri. Ky hadith është transmetuar nga Tabarani,
Bejhaki, Hejthemi, në “Mexhmaul Bejjan” dhe Hafidh Genxhi, në “Kefaje”,
“Ikmal” dhe “Kenzul Ummal”, vëll. 11, f. 616, “Muesesetu resale”, Bejrut;
“Biharul Enuar”, vëll. 38, f. 127, dhe 210 dhe vëll. 40, f. 50; vëll. 89, f. 26, “Emalie
Saduk”, f. 205, (Botimet “Libraria islame”) dhe “Imalie Shejkh Tusi”, f. 147, 210
dhe 250, Botimet “Darul Thekafe”, me pak ndryshim.
25
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3- Ebu Said El Khuderi shprehet: “Profeti (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i vuri duart mbi
supet e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe tha: “O Ali! Ke shtatë
virtyte të dallueshme, që asnjëri në Kiamet nuk mund të flasë me ty për
to! Ti je personi i parë që i ke besuar Zotit dhe je më besniku ndaj
mesazheve hyjnore se të gjithë të tjerët. Më shumë se kushdo tjetër, je më
i binduri ndaj urdhrit të Zotit ...”14
Ashtu siç e përmendëm, me dhjetëra hadithe janë
transmetuar për këtë çështje jo vetëm nga Profeti (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por edhe nga të
tjerët, në librat e ndryshëm të historisë, të komentimit dhe të
hadithit.15
Interesant është fakti se grupi që nuk ka mundur të mohojë
përparësinë e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) në besim dhe Islam,
për shkaqe që janë të dukshme dhe të qarta, përpiqet ta mohojë
dhe ta zbehë atë në një mënyrë tjetër, apo ta paraqesë si të
parëndësishme.
Disa të tjerë përpiqen, që në vend të tij, të vënë Ebu Bekrin
si myslimani i parë.
Ndonjëherë pohojnë: “Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) në atë
kohë ishte dhjetë vjeç dhe natyrisht nuk kishte arritur moshën e
pjekurisë, andaj Islami i tij ngjasonte me Islamin e një fëmije dhe
nuk kishte ndonjë ndikim në fuqizimin apo forcimin e

Ky hadith është transmetuar në bazë të “El Gadirit”, vëll.3, f.221, “Darul
Kutubul Arabi”, Botim i katërt, 1397 hixhri kameri, në librin “Hiljetul Eulija”,
vëll.1, f.66 ;“Es Sirat el Mustekim”, vëll. 1, f. 330, Botim i librarisë “Hajderie”,
1384 hixhri kameri; “Biharul Enuar”, vëll. 38, f. 230; “Menakib”, vëll. 2, f.6,
“Mu'esese intesharat elame”, 1379 hixhri kameri.
15 Për më shumë informacion, shih “El Gadir”, vëll.3, f. 220-240, si dhe në librin
“Ihkakul hakk”, vëll.3, f. 114-120.
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myslimanëve karshi armikut.” (Kjo fjalë i takon Fakhri Raziut në
komentimin e tij, te ajeti i lartpërmendur).
Vërtet që kjo është e çuditshme dhe, në realitet, është një
kritikë ndaj vetë Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!), sepse dimë se, kur Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ua prezantoi Islamin
të afërmve dhe fisit të vet, askush nuk e pranoi, përpos Aliut
(Paqja qoftë mbi të!), i cili u ngrit dhe e deklaroi pranimin e Islamit.
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) e pranoi Islamin e tij, madje dhe shpalli: “Ti je vëllai, pasardhësi
dhe mëkëmbësi im ...!”
Këtë hadith e kanë transmetuar ruajtësit e hadithit nga
shi’at dhe synitët, në librat “Sihah” dhe “Mesanid”. Po ashtu, një
grup historianësh islamë u mbështetën mbi atë që tregon Profeti
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), se
jo vetëm që e pranoi Islamin e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) në
atë moshë të vogël, por e prezantoi atë edhe si vëllain,
pasardhësin dhe mëkëmbësin e vet.”16
Ndonjëherë, me anë të kësaj shprehjeje, që Hatixheja ishte
femra e parë myslimane dhe burri i parë prej myslimanëve ishte
Ebu Bekri, kurse Imam Aliu ishte fëmija i parë prej myslimanëve
që e pranoi Islamin, dëshirojnë që t’ia ulnin rëndësinë dhe vlerën
Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). (Këtë mendim e ka përmendur
komentuesi i njohur dhe fanatik, autori i “El Manar”, në
komentimin e ajetit në fjalë).
Ky hadith është transmetuar me shprehje të ndryshme dhe atë që e cekëm më
lart është një shprehje e cituar nga Ebu Xhafer Eskafi, në librin “Nehxhul
Themanie”, Borhaneddin në “Enbae nexhbael enba” dhe Ibn Ethiri në “Kamil”
dhe disa të tjerë. (Për më shumë informacion, shih vëllimin e dytë “El Gadir”, f.
278, 286.).
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Ndërkohë që, së pari, ashtu siç e cekëm edhe më lart,
mosha e vogël e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) në atë periudhë,
në asnjë mënyrë nuk e nënvlerëson dhe ul rëndësinë e çështjes,
sidomos që Kur’ani, në lidhje me hazretin Jahjan thotë qartë: “O
Jahja, merre librin me shumë kujdes, dhe ashtu Ne i dhamë atij
urtësi kur ishte fëmijë.” 17
Në lidhje me Isain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) gjithashtu
lexojmë: “Ai (Isai) tha: Unë jam rob i All’llahut, mua më ka
dhënë librin dhe më ka bërë Pejgamber (kur isha në djep).”18
Nëse këto ajete i bashkojmë me hadithin e lartpërmendur,
që u transmetua nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) se Imam Aliun e përcaktoi si vëllain,
mëkëmbësin dhe pasardhësin e vet, bëhet e qartë, që thënia e
autorit të “El Manar” nuk është gjë tjetër përpos një thënie
trilluese dhe plot paragjykim.
Së dyti, kjo çështje, për nga pikëpamja e historisë, nuk është
e saktë, që Ebu Bekri të ketë qenë personi i tretë që e ka pranuar
Islamin. Shumë libra të historisë dhe të hadithit kanë përmendur
një grup tjetër, që ka pranuar Islamin para tij.
Këtë diskutim do ta përmbyllim me anë të një shprehjeje,
që ka përmendur disa herë Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), në
fjalimet e tij: “Unë jam besimtari dhe myslimani i parë, si dhe falësi i
parë i namazit me Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!).” Në këtë mënyrë e ka bërë të qartë pozitën e
vet.
Kjo çështje është pasqyruar në shumë thënie të tij. Përveç
kësaj, Ibn Ebil Hadid, prej dijetarëve të njohur, Ebu Xhafer El
Iskafi el Mu’tezilij, transmeton mendimin e disave që thonë se Ebu
17
18

Sure “El Merjem”, ajeti 12.
Sure “El Merjem”, ajeti 30.
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Bekri kishte përparësi në Islam, nuk është e saktë. Nëse do të ishte
e vërtetë, përse ai vetë, në asnjë rast nuk e ka përmendur këtë
çështje në thëniet e tij dhe nuk e ka argumentuar atë, si dhe asnjë
nga ndjekësit dhe pasuesit e tij nuk ka pretenduar për ndonjë gjë
të tillë?!19

4- Vallë a kanë qenë të gjithë sahabët njerëz të drejtë?
Më parë cekëm se dijetarët e Ehli Synetit, zakonisht, janë të
mendimit se të gjithë sahabët e Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishin të pastër, të
drejtë, të sinqertë, të denjë dhe prej banorëve të Xhennetit.
Këtu, në përputhje me ajetin 100, që disa dijetarë e kanë
konsideruar atë si një argument vendimtar ndaj pretendimeve të
lartpërmendura, do ta studiojmë dhe do ta analizojmë edhe një
herë tjetër, e cila bëhet burim i modifikimit të shumë çështjeve
islame.
Shumë prej komentuesve të Ehli Synetit e kanë transmetuar
hadithin në vijim te ajeti i lartpërmendur. Hamid bin Zijad thotë:
Shkova pranë Muhammed bin Keab Kardhit dhe i thashë atij:
“Çfarë mendoni për shokët e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?”
Tha: “Të gjithë shokët e Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të jenë në Xhennet,
përfshirë vepërmirët, vepërkëqijtë dhe mëkatarët.”
I thashë: “Ku bazoheni për këtë fjalë?”
Tha: “Lexoje këtë ajet”: “Sa u përket besimtarëve të parë,
prej muhaxhirëve dhe ensarëve, All’llahu është i kënaqur me ata
“El Gadir”, vëll. 3, f. 240; Komentimi “Nehxhul Belaga”, Ibn Ebi Hadid
Mu’tezili, vëll. 13, f. 224, Libraria “Ajetullah Mer'ashi Nexhefi”.
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dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosmëri e
përkushtim në besim; edhe ata janë të kënaqur me Atë…”
Më pas tha: “Përsa u përket pasuesve (tabei’inë) është
kusht që ata duhet t’i pasojnë besimtarët e parë vetëm në punë të
mira. Vetëm në këtë mënyrë janë të shpëtuar, kurse për besimtarët
e parë nuk ka ndonjë kusht të tillë.20
Por një pretendim i tillë, për shumë arsye, është i
papranueshëm dhe i refuzuar, sepse, së pari, urdhri i përmendur
në ajetin 100 përfshin edhe pasuesit. Me pasuesit synohet, siç e
cekëm, të gjithë ata persona që pasojnë jo vetëm sjelljen, metodën
dhe veprat e besimtarëve të parë dhe të muhaxhirëve, por edhe
programet e tyre. Si rrjedhojë, i gjithë populli duhet të jetë i
shpëtuar,
Ndërkohë që në hadithin e Muhammed bin Ka'bit, i është
dhënë përgjigje kësaj çështjeje. Zoti i Madhëruar, për pasuesit, ka
përcaktuar kushtin e mirësisë, që do të thotë, të pasojnë programet
e mira dhe metodat e drejta dhe të sakta dhe jo mëkatet e tyre. Ky
arsyetim është prej arsyetimeve më të çuditshme, sepse kuptimi i
tij është “bashkëngjitja e dytësores ndaj parësore apo thelbores”.
Pra, kur kushti i shpëtimit të pasuesve të sahabëve është që të
pasohen veprat e mira të tyre, është e domosdoshme që ky kusht
duhet të ekzistojë në fillim te vetë ata.
Zoti i Madhëruar, në ajetin 100, thotë se kënaqësia dhe
lumturia e Tij do të përfshijë të gjithë muhaxhirët dhe besimtarët e
parë, të cilët kishin programe të drejta. Pra, nuk bëhet fjalë, që Zoti
dëshiron t’i përfshijë në mëshirën dhe kënaqësinë e Vet të gjithë
muhaxhirët dhe besimtarët e parë, të mirët dhe të këqijtë prej tyre,
por për pasuesit të caktojë një kusht dhe rregull të veçantë.
Shih tefsiret “El Manar”, “Fakhri Razi”, “Alusi”, “Zadul Mesir”, “Durr'rrul
Menthur” dhe “Shukafi”, komentimi i ajetit në fjalë.
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Së dyti, kjo çështje nuk përputhet në asnjë mënyrë me
arsyen e intelektit, sepse intelekti nuk i jep asnjë lloj epërsie
shokëve të Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) ndaj të tjerëve. Atëherë çfarë dallimi ka mes Ebu
Xhehlëve dhe atyre që në fillim besuan e më pas devijuan?
Përse ata persona, që jetuan me vite dhe shekuj të tërë pas
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), ku sakrificat dhe luftimet e tyre në rrugën e Islamit nuk ishin
më të pakta se sa të shokëve të parë të Profetit, besimtarëve të
parë, përkundrazi e kishin këtë epërsi që e njohën Profetin (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) pa e parë
atë, si dhe i besuan atij, të mos përfshihen në këtë mëshirë dhe
kënaqësi të Zotit?!
Kur’ani thotë: “Më i dashuri ndër ju tek Zoti, është ai që
është më i devotshëm.”
Si e pranojnë këtë diskriminim kundrejt logjikës?!
Kur’ani, që në ajete të ndryshme, i mallkon shtypësit dhe të
këqijtë, duke i konsideruar si shkak i Dënimit Hyjnor, si është e
mundur që të pranojë këtë “paprekshmëri dhe imunitet të
palogjikshëm të sahabëve” karshi Ndëshkimit Hyjnor?!
Vallë a ka ndonjë përjashtim për mallkimet dhe kërcënimet
e Kur’anit dhe a mund të mendohet, që një grup i veçantë nuk bën
pjesë në të? Përse dhe me çfarë logjike?!
Përveç kësaj, vallë a nuk konsiderohet një urdhër i tillë si
një dritë jeshile për shokët e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në lidhje me kryerjen e çdo lloj
mëkati dhe krimi?!
Së treti, ky urdhër nuk përputhet aspak me tekstet historike
islame, sepse kanë qenë të shumtë ata njerëz, që një ditë ishin në
rreshtin e muhaxhirëve dhe të ensarëve dhe më pas devijuan nga
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rruga e tyre dhe u bënë shkak i zemërimit të Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Zemërimi i
Profetit është i barabartë me zemërimin dhe hidhërimin e Zotit.
Vallë a nuk e lexuam historinë e Tha'lebe ibn Hatib
Ensariut në ajetet e mëparshme, se si devijoi nga rruga e drejtë
dhe u bë shkak i hidhërimit dhe i zemërimit të Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?
Le të flasim më qartë. Nëse synimi i tyre është që asnjë nga
sahabët e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) nuk kishte kryer ndonjë mëkat dhe kishte qenë i
pamëkatshëm, kjo është njësoj si të mohosh të qartën, të
dukshmen.
Nëse synimi është se ata kanë kryer mëkat dhe vepra të
ndaluara, por sërish Zoti është i kënaqur me ta, atëherë kjo do të
thotë se Zoti është i kënaqur me mëkatin!
Kush është ai që mund të shfajësojë Talhan dhe Zubejrin,
që në fillim ishin prej shokëve të ngushtë të Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe po ashtu
Aishen, bashkëshorten e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për gjakun e shtatëmbëdhjetë
mijë njerëzve myslimanë, që u derdh në luftën e Xhemelit?
Vallë, a ishte i kënaqur Zoti me këtë gjakderdhje?!
Vallë, kundërshtimi i Aliut (Paqja qoftë mbi të!), zëvendësi i
Profetit -pa marrë pasysh caktimin e tij por po themi që ai u
zgjodh nga shumica- dhe shpallja luftë atij dhe shokëve të tij
besnikë, është diçka që Zoti është i kënaqur me të?!
E vërteta është që mbështetësit e hipotezës së “pastrimit të
sahabëve”, me këmbënguljen e tyre ndaj kësaj çështjeje, e kanë
shëmtuar dhe e kanë shtrembëruar fytyrën e pastër të Islamit, që
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besimin dhe veprën e mirë kudo e ka caktuar si kriter për
personalitetin e njerëzve.
Në fund mund të themi se kënaqësia dhe pëlqimi i Zotit, që
u përmend në ajetin 100, është pozicionuar mbi tituj të
përgjithshëm, që janë “hixhreti” (mërgimi), “nusreti” (ofrimit
ndihmë), “besimi” dhe “veprat e mira”. Të gjithë sahabët dhe
pasuesit, gjersa rreshtoheshin nën këto tituj, e gëzonin kënaqësinë
e Zotit dhe nga dita që ata dolën jashtë kupolës së këtyre titujve,
njëkohësisht dolën edhe nga rrethi i kënaqësisë së Zotit.
Prej këtej bëhet e qartë, që interpretimi i komentuesit të
dijshëm, por paragjykues dhe fanatik, autori i “El Manarit”, i cili
këtu e kritikon dhe qorton Shi’izmin për shkak të mohimit të
pastërtisë dhe drejtësisë së të gjithë sahabëve, nuk ka aspak vlerë.
Shi’izmi nuk ka kryer ndonjë mëkat, përpos asaj që, në këtë rast,
ka pranuar gjykimin e intelektit, dëshminë e historisë dhe të
Kur’anit dhe nuk i ka kushtuar rëndësi epërsive të pabaza dhe të
padrejta të paragjykuesve.

Pyetje për thënien e Muhammed bin Keab Kardhit21
Kush është Muhammed bin Kardhi?
Në bazë të asaj që është transmetuar në librat e historisë dhe të bibliografisë,
personi në fjalë, rrjedh prej fisit Beni Kurejdhe. I ati i tij, Ka'bi, gjatë luftës së
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me
jehudinjtë e Beni Kurejdhe, u zu rob para se të arrinte moshën e pjekurisë. Pasi
arriti në moshën e pubertetit, u bë mysliman. Ai, me vite të tëra, jetoi në Kufe.
Më pas u rikthye në Medine dhe aty u vendos përgjithmonë. (Muhammed bin
Ka'b bin Hajan, bin Selim, bin Esed el Kardhi Ebu Hamze; “Tehdhibul Kemal”,
vëll. 26, f. 340–341, Nr. 5573, Organizata “Risalet”, Botim i parë, 1413 hixhri
kameri.
Në bazë të transmetimit të Termidhiut nga Saad bin Kutejbe, Muhammed bin
Keabi ka lindur në kohën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!), por Jakub ibn Shejbe Sedusij pohon: “Ai ka lindur në
fund të hilafetit të Imam Ali bin Ebu Talibit (Paqja qoftë mbi të!), në vitin e katërt
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Duke mos marrë parasysh atë që thamë më lart, në lidhje
me pastrimin dhe shfajësimin e sahabëve, duke u bazuar në
thënien e Muhammed bin Keab Kardhit, parashtrohen këto pyetje:
Pyetja e parë: Cili është synimi i shprehjes “besimtarët e
parë nga muhaxhirët dhe ensarët”?
Mundësitë e mundshme:
1- Muhaxhirët e parë ka mundësi të jenë emigrantët në
Habeshe (Etiopia e sotme), me prijës Xhafer bin Ebu Talibin, kurse
ensarët e parë ka mundësi të jetë grupi i parë nga Medina, të cilët
iu bashkuan Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) në besëlidhjen e “Akabetul au’uel” dhe pas saj e
përkrahën Musa bin Amirin.
2- Muhaxhirët e parë të jenë njerëzit dhe grupet që kishin
emigruar në Medine para se Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të hynte në atë qytet, kurse
ensarët e parë të jenë ata që i kanë strehuar këta emigrantë.
3- Muhaxhirët e parë të jenë ata që kanë emigruar në vitet e
para të ardhjes së Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) në Medine, kurse ensarët e parë të jenë ata
që kanë përkrahur Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe këtë grup.
4- Muhaxhirët e parë të jenë ata persona që kishin emigruar
para betejës së Ahzabit, ku humbja e kurejshëve ishte vendimtare,
kurse ensarët e parë, ata që i mbrojtën këta muhaxhirë (kësaj
periudhe i kushtohet rëndësi, sepse pas saj ndodhën ngjarjet e
Beni Kurejdhes dhe Beni Nadh’irit dhe muhaxhirët, në njëfarë

të hixhretit. Shih librin “Tehdhibul Kemal”, vëll. 26, f. 344 (“Muese Risale”,
Botim i parë, 1413 hixhri kameri).
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mënyrë, u pasuruan dhe nuk kishin më nevojë për ndihmën e
ensarëve).
5- Muhaxhirët e parë të jenë ata që kishin emigruar para
“Çlirimit të Mekës”, kurse ensarët e parë të jenë ata që i kishin
ndihmuar muhaxhirët gjer në këtë periudhë. Kuptimi i fjalisë “ata
që i pasuan me të mira” mund të marrë një kuptim të ndryshëm,
sipas këtyre pesë varianteve.
6- Muhaxhirët e parë, të jenë ata që kishin emigruar para
vdekjes së Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), kurse ensarët e parë të jenë ata që i kishin
ndihmuar gjer në atë kohë.
Kjo mundësi, në bazë të kësaj, që pëlqimi i Zotit përfshin të
gjithë shokët e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!), si ata që e kishin parë, ashtu edhe ata që nuk
e kishin parë, konsiderohen si “pasues” apo tabi’inë.
Por duhet të jemi shumë të kujdesshëm se, në bazë të ajetit,
pëlqimi dhe kënaqësia e Zotit përfshin “muhaxhirët dhe ensarët e
parë”. Pikërisht për këtë, mundësia e fundit nuk është e
pranueshme, sepse në këtë rast, nuk do të ekzistojnë më persona
të tjerë që të flasin për të parët.
Andaj e humbasin vlerën dhe mundësitë paraardhëse,
veçanërisht duke u bazuar edhe në ajetin 14, të sures “El Uakia”,
ku thuhet: “Besimtarët e parë nuk ishin shumë në numër.”
Në shkrimet e Ehli Synetit, në lidhje me këtë, ka ardhur se
shprehja “sabikunel eu’uelun”-“të parët e hershëm” shënon ata që
janë falur në drejtim të dy kibleve. 22
Si rrjedhojë, ata që e kanë pranuar Islamin pas ndryshimit
të Kibles, nuk janë nga (të parët e hershëm).
22

Tefsiret: “Teberi”, “Shukafi” dhe “Derr’rrul Menthur”, ajeti në fjalë.
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Shejbiu ka thënë: “Janë ata që kishin marrë pjesë në
besëlidhjen e Ridhvanit, e cila u zhvillua në Hudejbije.”23
Kurse disa të tjerë janë shprehur se ata janë personat, që
kishin pranuar Islamin para emigrimit dhe ishin prej ensarëve të
besëlidhjes së “Akabetu el uula”, në vitin e njëmbëdhjetë të
Profetësisë, që, sipas transmetimeve, ishin shatë persona dhe
gjithashtu besëlidhësit e “Akabetu thanijeh“ në vitin e
dymbëdhjetë pas shpalljes së Profetësisë, që ishin shtatë burra dhe
dy gra. 24
Përsa u përket numrit të personave, numri më i madh i
përmendur, në lidhje me “të parët e hershëm”, është ajo që është
thënë në librin “Sijerul A'lamul Nubela”:
1- Hatixheja, vajza e Khulejdit, 2- Ali bin Ebu Talibi, 3- Ebu
Bekr Sidik, 4- Zejd bin Harith, 5- Osmani, 6- Zubejri 7- Sad bin Ebi
Vekas, 8- Talha bin Abdullah, 9- Abdurrahman bin Auf, 10- Ebu
Ubejde Xherrah, 11- Ebu Seleme bin Abdul Esed, 12- Arkem bin
Ebu Arkem, 13- Osman bin Me’zun Xhemehi, 14- Ubejde bin
Harith bin Mutallib, 15- Said bin Zejd bin Amru bin Nufejl Advi,
16- Esma, vajza e Sidikut, 17- Khasbab bin Irret Khuzai, 18- Umejr
bin Ebi Vekas, 19- Abdullah bin Mesud Hedheli, 20- Mesud bin
Rabie, 21- Salit bin Amr ibn Abdu Shems Amri, 22- Ejash bin Ebi
Rabie bin Mugejre Mekhzumi, 23- Bashkëshortja e tij, Esma bin
Selame Temimi, 24- Khunejs bin Hedhafe Sehmi, 25- Amir bin
Rabie Enzi, 26- Abdullah bin Xhehesh bin Reab Esedi, 27- Xhafer
bin Ebu Talib Hashimi, 28- Bashkëshortja e tij, Esma bint Amis, 29Hatib bin Harith Xhemehi, 30- Bashkëshortja e tij, Fatime, vajza e
Muxhellel Amirit, 31- vëllai i saj Hatab, 32- Bashkëshortja e tij,
Fekihe, vajza e Jesarit, 33- vëllai i këtyre dyve, Muamer bin Harith,
23
24

Tefsiret: “Kurtubi”, “Shukafi”, “Alusi’ dhe “Kishaf”, ajeti në fjalë.
Tefsiri “Alusi”, vëll. 11, f. 7; shih tefsirin “Shukafi”, vëll. 2, f. 397, ajeti në fjalë.
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34- Saib, fëmija i Osman bin Medh’un, 35- Mutalib bin Ez’her bin
Abdu Auf Zeheri, 36- Bashkëshortja e tij, Remile, vajza e Ebi Auf
Sehmi, 37- Naham, Naim bin Avdullah Adevi, 38- Amir bin
Fehire, skllavi i Sidikut, 39- Khalid bin Seid bin As bin Umeje, 40Bashkëshortja e tij, Amime, vajza e Khalef Khuzai, 41- Hatib bin
Amr Amiri, 42- Ebu Hudhejfe, bin Atabe bin Rabie Abshemi, 43Vakid bin Abdullah bin Abdu Menaf Temimi Jerbu’i, 44- Khalid,
Amir, Akil dhe Ijas djemtë e Bekirit, 45- Ammar bin Jasir bin Amir
Ansi, 46- Suhejb bin Senan bin Malik Nimri Rumi, 47- Ebu Dher
Xhundeb bin Xhenade Gafari, 48- Ebu Nuxhejh Amr bin Anbese
Silemi Bexhli.25
Pas këtyre personave, Islamin e pranuan luani i Zotit,
Hamza bin Abdul Mutalib dhe Faruku, Umer bin Khatab.
Duke pasur parasysh këtë që sapo e thamë, që numri i
“personave të hershëm”-“sabikune euelun” është i përcaktuar, si
mund të pohojmë që të gjithë sahabët e Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) janë banorë të
Xhennetit?
Përveç kësaj, Muhammed bin Ka'b e ka interpretuar ajetin
sipas pikëpamjes së tij e më pas të tjerët, që të gjithë, e kanë marrë
prej tij, ndërkohë që paqëndrueshmëria e këtij interpretimi është
plotësisht e qartë dhe e dukshme.
Edhe argumenti i Fakhri Raziut, që disa pjesëzën “min” e
konsiderojnë si përjashtuese, kurse disa të tjerë si shpjeguese, si
rrjedhojë ajeti përfshin të gjithë sahabët, sepse sahabët, në lidhje
me myslimanët e tjerë janë “sabikune eulelun”-“personat e hershëm”,
nuk është i saktë.

“Sijerul A'lamul Nubela”, vëll. 1, f. 110; vëll. 1, f. 126; “Muesese Risale”,
Bejrut, Botim i katërt, 1413 hixhri kameri.
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Pyetja e dytë: Vallë, a është kënaqësia dhe pëlqimi i Zotit,
në këtë ajet, në këtë kuptim, që këta, në Kiamet, do të përfitojnë
nga mëshira e Zotit?
Por në këtë botë, për ta a do të zbatohen ligjet islame, në
rast se kryejnë ndonjë krim, apo, duke pasur parasysh kënaqësinë
e Zotit ndaj tyre, nuk do të dënohen as në këtë botë e as në Botën
Tjetër?
Po të ishte kështu, nuk do të lejohej asnjë lloj ndëshkimi
apo qortimi në lidhje me ta, ndërkohë që historia islame tregon të
kundërtën e kësaj.
Pyetja e tretë: Vallë, a përfshin kënaqësia e Zotit të gjitha
mëkatet, madje edhe shirkun, apo mos vallë përfshin vetëm
mëkate të veçanta? Cilat mëkate?
Është e qartë se shprehja e Muhammed bin Ka’b Kerdhiut
është e pakushtëzuar dhe në të nuk ekziston asnjë përjashtim dhe,
nëse thuhet: Kur’ani ka përjashtuar shirkun (politeizmin), atëherë
duhet t’u referohemi ajeteve të Kur’anit edhe për rastet e tjera.
Pyetja e katërt: Zoti i Madhëruar, edhe në raste të tjera, ka
shprehur kënaqësinë e vet, si për shembull në ajetin 18 të sures “El
Fet’h” dhe në ajetet e fundit të sures “El Bejjine”.
Nëse kënaqësia e Zotit do të përfshinte edhe politeizmin,
atëherë duhej që edhe Abdullah bin Sead bin Ebi Serh, i cili u
konvertua nga Islami dhe hoqi dorë prej tij, të jetë në Xhennet.
Dhe nëse supozohet që kënaqësia e Zotit nënkupton
mosdënimin e tyre në këtë botë, nuk do të lindte nevoja që
“Njerëzit e Redes” të ishin sulmuar dhe të ishin vrarë nga ana e
kalifit të parë Ebu Bekrit. Pra, nuk do të duhej që Ebu Dherri të
ishte dëbuar nga Osmani, as Amari të ishte goditur nga Osmani,
nuk duhej që asnjëri prej shokëve të Profetit (Paqja dhe bekimet e
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All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), së paku në kohën e
kalifëve rashidin, të ishin ndëshkuar, të ishin dënuar ...
Vallë, a u praktikua një gjë e tillë?
Vallë, a nuk e quante Aishja Osmanin “nathel” dhe e konsideronte
atë si të dënueshëm me vrasje?
Vallë, a nuk e ndërmori ajo kryengritjen, së bashku me Talhanë
dhe Zubejrin, kundër Imam Aliut?
Vallë, a nuk u vranë gjithë ata njerëz në luftën e Xhemelit?
Vallë shumë prej tyre, a nuk ishin sahabë të Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?
Me gjithë këto pyetje, a është e pranueshme dhe e
justifikueshme një çështje e tillë, që u transmetua nga Muhammed
ibn Ka'b El Kardhij, në lidhje me sahabët?
Përpos gjithë asaj që u tha deri tani, ajetet pararendëse dhe
pasrendëse të këtij ajeti i kanë ndarë myslimanët e Medines në dy
grupe:
Një grup hipokrit, i vendosur dhe grupi tjetër, besimtar, që
kishte përzier veprat e mira me të këqijat.
Për këtë arsye, këto dy grupe nuk mund të përfshihen nën
mëshirën dhe mirësinë e Zotit në lidhje me “sabikunel euelun”-“të
parët e hershëm”.
Duket që, në lidhje me këtë çështje, është diskutuar pa
studim dhe nuk janë marrë parasysh të gjitha ato ajete kur’anore
që i qortojnë dhe i kritikojnë sahabët.
Dhe kjo vetëm në rast se nuk duam që të flasim me
pesimizëm, në të kundërt duhet të prisnim më shumë përpjekje
nga ana e Muhammed ibn Ka'b El Kardhit, me prejardhje nga
çifutët e Beni Kurejdhes, për të krijuar përçarje midis
myslimanëve, sepse ky interpretim i takon atij dhe asnjë dijetar
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tjetër nga dijetarët myslimanë nuk ka nxjerrë një përfundim të tillë
nga ky ajet, përveç atyre personave që e kanë pasuar atë.

Ajeti 101

ۖ ُﺏ ُﻣ ٰﻨَ ِﻔﻘ
ﻕ
ِ َﻭ ِﻣ ﱠﻤ ۡﻦ َﺣ ۡﻮﻟَ ُﻜﻢ ِ ّﻣﻦَ ۡٱﻷ َ ۡﻋ َﺮﺍ
َ ْﻮﻥَ َﻭ ِﻣ ۡﻦ ﺃ َ ۡﻫ ِﻞ ۡٱﻟ َﻤﺪِﻳﻨَ ِﺔ َﻣ َﺮﺩُﻭﺍ
ِ ﻋﻠَﻰ ٱﻟ ِﻨّﻔَﺎ
١٠١ ﻋ ِﻈ ٖﻴﻢ
ٍ ﻋﺬَﺍ
َ ﺏ
َ ﺳﻨُﻌَ ِﺬّﺑُ ُﻬﻢ ﱠﻣ ﱠﺮﺗ َ ۡﻴ ِﻦ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻳ َُﺮﺩﱡﻭﻥَ ِﺇﻟَ ٰﻰ
َ َﻻ ﺗ َﻌۡ ﻠَ ُﻤ ُﻬ ۡۖﻢ ﻧ َۡﺤ ُﻦ ﻧَﻌۡ ﻠَ ُﻤ ُﻬ ۡۚﻢ
“Ka beduinë në mjedisin tuaj, që janë hipokritë, por ka edhe
ndër banorët e Medines të atillë që janë këmbëngulës në
hipokrizi. Ti nuk i di ata. Ne i dimë. Ne do t’i dënojmë dy herë e
pastaj, do të kthehen në dënimin e madh (në Xhehennem).”

Komentimi
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Hipokritët e Medines
Sërish Kur’ani i Madhëruar i ka kushtuar vëmendje
veprave të hipokritëve dhe grupeve të tyre: “Ka beduinë në
mjedisin tuaj, që janë hipokritë...”, që do të thotë se vëmendja
juaj nuk duhet të jetë e përqendruar vetëm ndaj hipokritëve
vendas, duhet të jeni vigjilentë dhe të kini parasysh edhe
hipokritët e huaj, si dhe të tregoheni të vëmendshëm ndaj
veprimtarive dhe veprave të tyre të rrezikshme.
Fjala “a’rab”, ashtu siç e cekëm edhe në të kaluarën,
zakonisht përdoret për beduinët.
Ajeti vazhdon: “...por ka edhe ndër banorët e Medines të
atillë që janë këmbëngulës në hipokrizi.”
Hipokrizinë e kanë çuar deri në rebelim, kryeneçësi dhe
janë tejet këmbëngulës në të, si dhe janë me shumë përvojë.
Fjala “meredũ” rrjedh nga fjala “merd” dhe ka kuptimin e
kryeneçësisë, kundërshtisë dhe të rebelimit absolut. Kuptimi
fillestar është “zhveshjes dhe palëndësisë”. Pikërisht për këtë,
djemve që akoma nuk u kanë dalë qime në fytyrë, i quajnë
“emred”.
“Shexheretu merda” do të thotë “pema që nuk ka asnjë gjethe”,
kurse “el mãridu” është në kuptimin e personit të pabindur dhe
rebel, i cili ka dalë tërësisht jashtë ligjit dhe bindjes ndaj urdhrave.
Disa nga komentuesit e Kur’anit dhe leksikografët, këtë
fjalë e kanë konsideruar edhe në kuptimin e “ushtrimit” (si për
shembull në “Taxhul Arus” dhe në “Kamus” “ushtrimi” është
njëri prej kuptimeve të saj).
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Mbase kjo është për shkak që zhveshja e plotë prej diçkaje
dhe dalja e plotë nga identieti i saj, nuk është e mundur pa
ushtrime dhe praktikë.
Sidoqoftë, ky grup hipokritësh ishin aq të zbrazët nga e
vërteta dhe ishin aq të aftë ndaj veprës së tyre, sa futeshin
lehtësisht në radhët e myslimanëve të drejtë, pa e kuptuar askush
hipokrizinë e tyre.
Ky ndryshim i cilësimit për hipokritët e “jashtëm” dhe
hipokritët “e brendshëm”, në ajetin e lartpërmendur, sikur aludon
në faktin se hipokritët e brendshëm ishin më të aftësuar në veprën
e tyre dhe, natyrisht, më të rrezikshëm dhe myslimanët duhet të
tregoheshin shumë të kujdesshëm ndaj tyre, sado që edhe
hipokritët e “jashtëm” nuk duhen anashkaluar, por duhen pasur
nën kontroll.
Andaj, menjëherë pas kësaj, shton: “Ti nuk i di ata. Ne i
dimë.”
Sigurisht ky është aludim për dijen e zakonshme dhe
normale të Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), por nuk ka asnjë kundërshti që ai, me anë të
Shpalljes dhe lajmërimit Hyjnor, të vihet plotësisht në dijeni për
sekretet e tyre.
Në fund të ajetit dënimet e ashpra dhe të rënda ndaj këtij
grupi i shpreh: “Ne do t’i dënojmë dy herë e pastaj, do të
kthehen në dënimin e madh (në Xhehennem).”
Pa dyshim që “dënimi i madh” është aludim për dënimet e
Ditës së Kiametit. Por në lidhje me këtë, se çfarë lloj dënimesh janë
dënimet e tjera, akoma ka diskutime në mesin e komentuesve të
Kur’anit.
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Interpretimi që përshtatet më shumë është se një prej këtyre
dy dënimeve është po ai dënim shoqëror, për shkak të turpërimit
dhe zbulimit të sekreteve të tyre të fshehta, gjë që çon në humbjen
e personalitetit të tyre në shoqëri. Këtë e dëshmuan si ajetet e
kaluara, ashtu edhe transmetimet e haditheve. Në momentin që
puna e këtij grupi arriti në faza të rrezikshme, Profeti (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) jo vetëm i
prezantonte ata me emër dhe shenjë, por edhe i dëbonte edhe nga
xhamia.26
Përsa i përket dënimit të dytë, është po ai dënim që është
përmendur në ajetin 50 të sures “El Enfal”: “Sikur ti kishe parë
engjëjt kur ua marrin shpirtin atyre që mohuan, u binin
fytyrave dhe shpinave të tyre. ‘Shijoni dënimin e djegies!’”
Ekziston edhe kjo mundësi, që dënimi i dytë të jetë aludim
për shqetësimet e brendshme dhe vuajtjet psikologjike të tyre, që i
kapluan, si pasojë e fitores së gjithanshme të myslimanëve.

26

“Biharul Enuar”, vëll. 21, f. 121, është përmendur një hadith me këtë kuptim.
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Ajeti 102

ُ َٱﻋﺘ َ َﺮﻓُﻮﺍْ ِﺑﺬُﻧُﻮ ِﺑ ِﻬ ۡﻢ َﺧﻠ
ۡ ََﻭ َءﺍﺧ َُﺮﻭﻥ
ﺴﻰ ٱ ﱠ ُ ﺃَﻥ
َ ﺳ ِﻴّﺌًﺎ
َ ْﻄﻮﺍ
َ ﻋ
َ ﺻ ِﻠ ٗﺤﺎ َﻭ َءﺍﺧ ََﺮ
َ ٰ ﻋ َﻤ ٗﻼ
َ َ ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡۚﻢ ﺇِ ﱠﻥ ٱ ﱠ
١٠٢ ﻮﺭ ﱠﺭ ِﺣﻴ ٌﻢ
ٞ ُﻏﻔ
َ ﻮﺏ
َ ُ ﻳَﺘ
“Ndërkaq, disa të tjerë i pranojnë gjynahet e veta, se i kanë
përzier veprat e mira me të këqijat. Ka gjasë që All’llahu t’ua
pranojë pendimin. Vërtet, All’llahu është Falës i madh dhe
Mëshirëplotë.”

Shkaku i zbritjes
Në lidhje me shkakun e zbritjes së ajetit 102 janë
transmetuar hadithe, që në shumicën e tyre vërejmë emrin e Ebu
Lubabetu El Ensarij. Në bazë të një transmetimi, ai, së bashku me
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një ose dy nga shokët e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), hoqën dorë nga lufta e
Tebukut. Por me të dëgjuar ajetet e Kur’anit, në lidhje me qortimin
e kundërshtarëve, u shqetësuan tej mase dhe u bënë pishmanë.
Shkuan dhe e lidhën veten në shtyllat e xhamisë së Profetit (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Në kohën që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) u kthye nga lufta dhe u informua për
gjendjen e tyre, njerëzit thanë: “Ata janë betuar që të mos zgjidhen
nga shtyllat e xhamisë, derisa Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) t’i zgjidhë ata.”
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) tha: “Edhe unë gjithashtu betohem që nuk do të kryej një
vepër të tillë, vetëm nëse Zoti më lejon.”
Ndërkohë zbriti ajeti i lartpërmendur, i cili e pranoi
pendimin e tyre dhe Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) i zgjidhi ata nga shtylla e xhamisë.
Ata, në shenjë mirënjohjeje dhe falënderimi, të gjithë
pasurinë e tyre ia dhuruan Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe deklaruan: “Kjo është po ajo
pasuri, që për shkak të varësisë ndaj saj, ne nuk morëm pjesë në luftë.
Pranoj nga ne të gjitha këto dhe shpenzoi në rrugën e Zotit!”
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) tha: “Akoma nuk më është zbritur një urdhër i tillë nga
ana e Zotit.”
Nuk kaloi shumë kohë dhe zbriti ajeti pasrendës, ku Zoti
urdhëroi që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
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mbi familjen e tij!) të pranojë një pjesë nga pasuria e tyre. Sipas disa
transmetimeve, pranoi një të tretën e pasurisë së tyre.27
Në disa transmetime të tjera lexojmë se ajeti 102 ka zbritur
për Ebu Lubabetu dhe ka të bëjë me ngjarjen e Beni Kurejdhes.
Beni Kurejdhe ishte një grup çifutësh, që u këshilluan me
Ebu Lubabetu, nëse duhet t’i bindeshin urdhrit të Profetit (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) apo jo.
Ai tha: “Nëse dorëzoheni që të gjithëve, do t’ju pritet koka!”
E mendoi edhe njëherë këtë thënie dhe u pendua. Më pas e
lidhi veten te shtylla e xhamisë, derisa zbriti ajeti 102 dhe Zoti e
pranoi lutjen e tij. 28

Komentimi
Të penduarit
Nëse në ajetin 101 përmendet gjendja e hipokritëve të
“jashtëm” dhe të “brendshëm” të Medines, ky ajet përmend
gjendjen e një grupi myslimanësh mëkatarë, që u penduan dhe
kompensuan veprat e tyre të këqija: “Ndërkaq, disa të tjerë i
pranojnë gjynahet e veta, se i kanë përzier veprat e mira me të
“Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë dhe tefsiret e tjera; “Biharul Enuar”, vëll. 22,
f. 67, 93-94; vëll. 21, f. 201; “El Kumij”, vëll. 1, f. 303-304; botoi “Darul kitab”,
1404 hixhri kameri.
28 Po aty.
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këqijat. Ka gjasë që All’llahu t’ua pranojë pendimin. Vërtet,
All’llahu është Falës i madh dhe Mëshirëplotë.”
Përdorimi i shprehjes “a’sã” në ajetin 102, e cila zakonisht
përdoret në rast shprese dhe mundësie për fitore, e shoqëruar me
mundësi për mos korrjen e fitores, mbase është që t’i vërë ata mes
frikës dhe shpresës, humbjes dhe shpëtimit, që janë dy mjetet e
përsosmërisë dhe të edukimit.
Ekziston edhe kjo mundësi, që shprehja “a’sa” të jetë
aludim, që përpos pendimit dhe bërjes pishman, duhet të kryejnë
vepra të tjera në të ardhmen dhe të kaluarën ta shlyejnë me anë të
veprave të tyre të mira.
Por duke pasur parasysh faktin, që ajetin e përfundon me
mëshirën dhe faljen e Zotit, në të mbizotëron aspekti i shpresës.
Po ashtu, edhe kjo është e qartë, që zbritja e ajetit, për Ebu
Lebabetun apo dezertorët e tjerë të luftës së Tebukut, nuk përfshin
vetëm ata, por të gjithë njerëzit, të cilët i kanë përzier veprat e
mira me ato të këqija dhe janë penduar nga veprat e tyre të këqija.
Andaj nga disa dijetarë është transmetuar që ajeti i
lartpërmendur është ajeti më shpresëdhënës prej ajeteve
kur’anore, që i ka hapur dyert ndaj mëkatarëve dhe i fton drejt
vetes të penduarit.
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Ajetet 103 – 105

َ ُ ﺻﺪَﻗَ ٗﺔ ﺗ
ﺻﻠَ ٰﻮﺗَ َﻚ
َ ﺻ ِّﻞ
َ ﻄ ِ ّﻬ ُﺮ ُﻫ ۡﻢ َﻭﺗُﺰَ ِ ّﻛﻴ ِﻬﻢ ﺑِ َﻬﺎ َﻭ
َ ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡ ۖﻢ ِﺇ ﱠﻥ
َ ُﺧ ۡﺬ ِﻣ ۡﻦ ﺃَﻣۡ ٰ َﻮ ِﻟ ِﻬ ۡﻢ
ﻋ ۡﻦ
َ َ ﺃَﻟَ ۡﻢ ﻳَﻌۡ ﻠَ ُﻤ ٓﻮﺍْ ﺃ َ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ ُﻫ َﻮ ﻳَ ۡﻘﺒَ ُﻞ ٱﻟﺘ ﱠ ۡﻮﺑَﺔ١٠٣ ﻋ ِﻠﻴ ٌﻢ
َ ﺳ ِﻤﻴ ٌﻊ
َ
َ ُ ﻦ ﻟﱠ ُﻬ ۡۗﻢ َﻭٱ ﱠٞ ﺳ َﻜ
ۡ
ٰ
ْٱﻋ َﻤﻠُﻮﺍ
ۡ  َﻭﻗُ ِﻞ١٠٤ ٱﻟﺮ ِﺣﻴ ُﻢ
ِ َﺼﺪَﻗ
ُ ﺖ َﻭﺃ َ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ ُﻫ َﻮ ٱﻟﺘ ﱠ ﱠﻮ
ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ِﻩۦ َﻭﻳَﺄ ُﺧﺬُ ٱﻟ ﱠ
ﺍﺏ ﱠ
ۖ ُﺳﻮﻟُﻪۥُ َﻭ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨ
ﺐ َﻭٱﻟ ﱠ
ﺸ ٰ َﻬﺪَ ِﺓ
ُ ﻋ َﻤﻠَ ُﻜ ۡﻢ َﻭ َﺭ
ِ ﻋ ِﻠ ِﻢ ۡٱﻟﻐ َۡﻴ
َ ٰ ﺳﺘ ُ َﺮﺩﱡﻭﻥَ ﺇِﻟَ ٰﻰ
َ ُ ﺴﻴَ َﺮﻯ ٱ ﱠ
َ ﻮﻥَ َﻭ
َ َﻓ
١٠٥ َﻓَﻴُﻨَﺒِّﺌ ُ ُﻜﻢ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ ﺗ َﻌۡ َﻤﻠُﻮﻥ
“Merr nga pasuria e tyre lëmoshë me të cilën t’i pastrosh ata dhe
t’ua rrisësh veprat e mira! Lutu për ta, sepse lutja jote është
vërtet qetësim për ata. All’llahu dëgjon dhe di gjithçka.”
“A nuk e dinë ata se All’llahu është Ai që pranon pendimin dhe
bamirësinë nga robërit e Vet dhe se Ai është Pranuesi i
pendimeve dhe Mëshirëploti?”
“Thuaj: ‘Punoni, se All’llahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët do
të shohin punën tuaj. Së shpejti do të ktheheni tek Ai që di të
dukshmen dhe të padukshmen e Ai do t’ju njoftojë për atë që
keni bërë.’”
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Komentimi
Lëmosha, faktor i dëlirësisë individuale dhe shoqërore
Në ajetin 103 flitet për një prej rregullave të rëndësishme
islame, çështja e “zekatit” dhe si një ligj i përgjithshëm e urdhëron
Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!): “Merr nga pasuria e tyre lëmoshë…”
Pjesëza “min”, që është për të shprehur pjesëtimin, tregon
që zekati gjithnjë përbën një pjesë të pasurisë, jo të tërën apo
pjesën më të madhe të saj.
Më pas përmend dy nga filozofitë morale, psikologjike dhe
shoqërore të zekatit: “...me të cilën t’i pastrosh ata dhe t’ua
rrisësh veprat e mira!”
Zekati i pastron ata nga veset, dhënia pas kësaj bote,
koprracia dhe të qenit dorështrënguar, dhe kultivon te ata fidanin
e humanitetit, të bujarisë, të fisnikërisë dhe të kujdesit ndaj të
drejtave të të tjerëve.
Përveç kësaj, me anë të zbatimit të këtij ligji të All’llahut,
shmang dukuri negative, si: korrupsionin dhe llojet e “ndotjeve”,
që lindin në shoqëri për shkak të varfërisë, të pabarazive klasore
apo mjerimit të një grupi shoqëror dhe në këtë mënyrë e pastron
skenën e shoqërisë prej “ndotjeve” të tilla.
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Gjithashtu, në sajë të këtyre programeve sigurohet
solidariteti shoqëror, përparimi dhe zhvillimi ekonomik i saj.
Për pasojë, ligji i zekatit është si pastrim individual dhe
shoqëror, si zhvillues i farërave të virtytit te individët, si dhe
shkak i përparimit të shoqërisë. Kjo është shprehja më elokuente
që mund të themi për zekatin.
Nga njëra anë zhduk “ndotjet” dhe, nga ana tjetër, gjeneron
përsosmëri.
Ekziston edhe ky variant, në lidhje me interpretimin e
ajetit: Kryefjala për këtë fjali “T’i pastrosh ata” të jetë zekati, kurse
kryefjala te fjalia “Tua rrisësh veprat e mira” të jetë Profeti (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Si
rrjedhojë, kuptimi i ajetit do të ishte në këtë mënyrë: Zekati i
pastron ata dhe nëpërmjet saj ti i edukon ata.
Por e dukshme është kjo, që kryefjala te të dy shprehjet
është Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!), ashtu siç e interpretuam dhe në fillim, edhe pse për
nga rezultati në mesin e këtyre dy shprehjeve nuk ekziston ndonjë
ndryshim shumë i madh.
Më pas shton: “Lutu për ta...”
Kjo tregon që madje edhe përballë kryerjes së ndonjë
përgjegjësie të obligueshme nga ana e tyre, prapë duhet t’i
falënderojmë njerëzit dhe popullin, sidomos duhet të nxiten ata
nga aspekti shpirtëror dhe emocional.
Prandaj në transmetime lexojmë: Në kohën që njerëzit ia
sillnin Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
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familjen e tij!) zekatin e tyre, Profeti lutej për ta me anë të shprehjes
“Zoti qoftë i kënaqur me ju!”.29
Më pas shton: “...sepse lutja jote është vërtet qetësim për
ata.”
Nën dritën e kësaj lutjeje, në zemrat dhe shpirtrat e tyre
zbret mëshira e All’llahut, në mënyrë të atillë që ata e ndiejnë atë.
Përveç kësaj, mirënjohja e Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) apo e njerëzve që
qëndrojnë në pozitën e tij dhe mbledhin nga njerëzit zekatin u
dhuron atyre një lloj qetësie, rehatie shpirtërore dhe mendore, në
mënyrë që, nëse në dukje kanë humbur diçka, në vend të saj kanë
përfituar diçka më të mirë.
Është për t’u shënuar se deri tani nuk kemi dëgjuar që
nëpunësit që merren me grumbullimin e taksave, të jenë të
detyruar t’i falënderojnë njerëzit. Por ky urdhër, si një lloj norme e
pëlqyeshme në dispozitat islame, shpreh thelbin e aspekteve
njerëzore në dispozitat ligjore.
Dhe në fund të ajetit, në përshtatje me çështjen që e
trajtuam, thuhet: “All’llahu dëgjon dhe di gjithçka.”
Dëgjon edhe lutjen e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe është i informuar edhe për
synimet e atyre që japin zekat.
Duke u nisur nga fakti, që disa prej mëkatarëve, si për
shembull dezertorët e luftës së Tebukut, këmbëngulnin që Profeti
“Nejlu Eutar i Esh Shukafij”, vëll. 4, f. 217, “Darul Xhelil Bejrut”;
“Mustedrek”, vëll. 7, f. 136, hadithi 7838, Botim i “Ehli Bejtit, me pak ndryshim;
“Tedhkiretul fukaha alame Hil'lij”, vëll. 1, f. 242, Botim i vjetër; vëll. 5 f. 324,
Botim i “Ehli Bejtit”, Botim i parë, 1414 hixhri kameri.
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(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)
t’ua pranonte pendimin, në ajetin 104 përmendet se pranimi i
pendimit nuk është çështje që varet nga Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Ajeti 104 nis: “A nuk e dinë ata se All’llahu është Ai që
pranon pendimin.”
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) jo vetëm që nuk është pranues i pendimit, por madje
dhe pranuesi i lëmoshës është Zoti, pra, është Ai që pranon
lëmoshën që e japin njerëzit si shpagim ndaj mëkatit apo si mjet
afrimi me Zotin. “...dhe bamirësinë nga robërit e Vet…”
Nuk ka dyshim që grumbulluesi i lëmoshës dhe zekatit
është ose Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!), ose Imamët, udhëheqësit islamë apo njerëzit e denjë.
Zoti i Madhëruar, në dukje, nuk i merr ato, por, duke pasur
parasysh faktin që dora e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe e udhëheqësve të drejtë
dhe të denjë është në duart e Zotit, sepse ata janë përfaqësuesit e
Zotit në tokë, i bie që Zoti i mbledh këto zekate dhe kontribute
financiare.
Po ashtu, robtë nevojtarë, që me lejen dhe urdhrin e
All’llahut pranojnë ndihma të tilla, në realitet, edhe ata janë
përfaqësues të Zotit. Në këtë mënyrë, edhe dora e tyre është dora
e Zotit.
Kjo shprehje është një prej shprehjeve më të hijshme, që e
personifikon madhështinë dhe rëndësinë e kësaj dispozite islame,
pra, zekati.
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Përpos kësaj, duke nxitur të gjithë myslimanët në kryerjen e
këtij urdhri të All’llahut, i rekomandon ata që, gjatë dhënies së
zekatit, të tregohen tepër të sjellshëm dhe të respektuar, sepse
marrësi i zekatit apo kontributit financiar është vetë Zoti.
Të mos ndodhë kjo që, ngjashëm me njerëzit
mendjeshkurtër, të mendojnë se nuk ka rëndësi, nëse personi
nevojtar përbuzet apo nënçmohet, ose t’ia japin “zekatin”
nevojtarit në mënyrë të atillë, që personaliteti i tij të denigrohet.
Por duhet të ndodhë e kundërta, si skllavi përballë
pronarit, të tregohet i përulur dhe i sjellshëm gjatë dhënies së
zekatit.
Në një hadith nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë: “Sadekaja mbërrin në
dorën e Zotit para se të mbërrijë në dorën e nevojtarit!”30
Në një hadith tjetër, të transmetuar nga Imam Sexhadi
(Paqja qoftë mbi të!), lexojmë: “Sadekaja nuk arrin në dorën e njeriut,
pa arritur më parë në dorën e Zotit (në fillim në dorën e Zotit më pas
në dorën e robit të Tij)”.31

“Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; “Uesailul Shiia”, vëll. 9, f. 433-434 , Botim i
“Ehli Bejtit”, me pak ndryshim; “Biharul Enuar”, vëll.93, f. 125, 127 dhe 129;
“Mustedrek”, vëll. 7, f. 159, me pak ndryshim, Botim i “Ehli Bejtit”.
31 Tefsiri “Ajjashi”, vëll. 2, f. 108, Shtëpia botuese “Ilmije”; “Biharul Enuar”, vëll.
93, f. 129; Tefsiri “Safi”, ajeti në fjalë; “Mestedrek”, vëll. 7, f 155, Botim i Botim i
organizatës “Ehli Bejtit”.
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Madje në një transmetim tjetër është thënë se të gjitha
veprat e këtij robi i pranojnë “engjëjt”, përpos zekatit, e cila arrin
në mënyrë të drejtpërdrejtë në dorën e Zotit.”32
Këtë koncept, të cilin e hasëm te shprehjet e ndryshme në
hadithet e Ehli Bejtit, gjithashtu e vërejmë edhe te transmetimet e
Ehli Synetit, të përcjella nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me pak dallime në shprehje. Te
“Sahihi Muslim” dhe te “Bukhari” transmetohet: “Cilido prej jush
që jep sadeka të fituar me hallall-sigurisht që Zoti pranon vetëm
hallallin-All’llahu do ta marrë me të djathtën e Tij edhe nëse është një
hurmë. Ajo rritet në dorën e Zotit, gjersa bëhet më e madhe se mali.”33
Ky hadith, plot me aluzione dhe metafora domethënëse,
tregon rëndësinë e jashtëzakonshme të sadekasë, shërbimit ndaj
njerëzve dhe nevojtarëve në mësimet islame.
Shprehjet e tjera, të përdorura në lidhje me këtë fushë, janë
aq mbresëlënëse dhe të rëndësishme, saqë i edukuari në frymën e
kësaj shkolle, është i përulur karshi nevojtarëve, pasi personi në
nevojë ka treguar mirësi dhe i ka bërë nder atij, duke pranuar
ndihmën e tij.
Në disa transmetime thuhet: Udhëheqësit, pra, Imamët e
pagabueshëm, para se të jepnin sadekanë, e puthnin dorën e vet
në shenjë respekti dhe përulje e më pas ia jepnin nevojtarit. Ose
vepronin në këtë mënyrë: Në fillim i jepnin lëmoshën nevojtarit,
Tefsiri “Ajjashi”, (në përputhje me tefsirin e “Burhanit”) ajeti në fjalë; “Uesail
Shiia”, vëll. 9, f. 434, Botim i organizatës “Ehli Bejti”; “Biharul Enuar”, vëll. 93, f.
125, 127 dhe 129.
33 Tefsiret “El Manar”, vëll. 11, f. 33, (Hadithi në fjalë, gjithashtu, është
transmetuar dhe nga Botim i organizatës Ehli Bejti, nga Imam Sadiku (Paqja
qoftë mbi të!), shih vëll. 93 të “Bihraul Enuar”, f. 122 dhe 134 dhe vëll. 47, f. 337;
“Uesailul Shiia”, vëll. 9, f 381, Botim i organizatës “Ehli Bejtit”.
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më pas e rimerrnin atë prej tij, e puthnin dhe i merrnin erë asaj.
Më pas, sërish ia kthenin atij, sepse kishte arritur në dorën e
Zotit.”34
Por, sa larg jemi ne sot prej kësaj sjelljeje aq të hijshme, që
me ofrimin e një ndihme tejet të vogël vëllezërve dhe motrave
tona nevojtare i përqeshim ata, ose sillemi ashpër dhe me zemërim
ndaj tyre. Madje ndodh që ndonjëherë tregohemi të pasjellshëm,
duke e hedhur sadekanë në drejtim të tyre.
Sigurisht, ashtu siç e cekëm edhe më lart, Islami orvatet
gjer në pikën e fundit, që në të gjitha shoqëritë islame të mos
mbetet asnjë i varfër apo nevojtar. Por pa dyshim që në çdo
shoqëri ekzistojnë njerëz të pafuqishëm, fëmijë jetimë, të sëmurë
dhe të ngjashëm me ta, të cilët nuk kanë fuqi dhe mundësi për të
punuar dhe për të prodhuar, që iu duhen plotësuar nevojat e
jetesës me anë të “Buxhetit shtetëror” dhe ndihmës së ofruar nga
ana e njerëzve të pasur, por me një respekt të madh dhe mirësjellje
të veçantë, në mënyrë që të mos u thyhet personaliteti.
Në fund ajeti sërish, si për theksim, deklaron: “...dhe se Ai
është Pranuesi i pendimeve dhe Mëshirëploti?”
Në ajetin e fundit, diskutimet e lartpërmendura i thekson
në një formë tjetër dhe e urdhëron Profetin (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që këtë çështje t’ua
komunikojë të gjithë njerëzve: “Thuaj: ‘Punoni, se All’llahu, i
Dërguari i Tij dhe besimtarët do të shohin punën tuaj...’”
Duke aluduar në këtë, që askush të mos imagjinojë se, nëse
ndonjëri kryen ndonjë vepër fshehurazi apo në mesin e njerëzve,
34“Uesailul

Shiia”, vëll. 9, f. 343, Botim i organizatës “Ehli Bejtit”; “Biharul
Enuar”, vëll. 93, f 125 dhe 127.
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ajo do të mbetet e fshehur dhe e pazbuluar për dijen e Zotit,
përkundrazi përveç Zotit edhe Profeti, edhe besimtarët vihen në
dijeni për të.
E dimë se sa ndikim dhe efekt të jashtëzakonshëm ka në
spastrimin e veprave dhe synimeve kujdesi dhe besimi ndaj këtij
realiteti.
Zakonisht, nëse njeriu e ndien që, qoftë edhe një person e
monitoron atë, e rregullon në mënyrë të atillë gjendjen e vet, që të
mos kritikohet. Imagjinoni se çfarë efekti do të ketë, nëse njeriu e
ndien që Zoti apo Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) dhe besimtarët do të jenë në dijeni për
veprat e tij.
Ky informim dhe dije është premisë për shpërblimin apo
ndëshkimin e tij në Botën Tjetër. Andaj në vazhdimësi të po kësaj
fjalie shton: “Së shpejti do të ktheheni tek Ai që di të dukshmen
dhe të padukshmen...”
Juve do t’ju vë në dijeni: “…e Ai do t’ju njoftojë për atë që
keni bërë” dhe në bazë të saj do të ndëshkoheni.

Hulumtime
1. Nga shkaku i zbritjes, që përmendëm për ajetet e kaluara,
përftohet se ajeti ka lidhje të ngushtë me ajetin pararendës, pra,
ngjarjes së pendimit të Ebu Lubabetu dhe shokëve të tij. Ata, në
shenjë mirënjohjeje dhe falënderimi ndaj pranimit të pendimit të
tyre, gjithë pasurinë e vet e sollën pranë Profetit (Paqja dhe bekimet
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e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ai pranoi vetëm
një pjesë të saj.
Por ky shkak zbritjeje asnjëherë nuk bie ndesh me këtë, që
ajeti të jetë shpjegim i një urdhri të përgjithshëm për “zekati i
pasurisë”. Nëse disa prej komentuesve të Kur’anit kanë menduar
dhe kanë supozuar ekzistimin e mospërputhjes midis këtyre të
dyjave, kjo nuk është e drejtë, ashtu siç e kemi cekur shumë herë
në ajete të tjera kur’anore dhe shkaqe të tjera zbritjeje.
E vetmja pyetje që parashtrohet këtu është kjo se, në bazë të
një transmetimi, Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) e pranoi “një të tretën e pasurisë së Ebu
Lebabes dhe shokëve të tij”,35 ndërkohë që sasia e “zekatit” assesi
nuk është një e treta, te gruri, elbi, hurma dhe rrush i thatë,
ndonjëherë është një e dhjeta apo ndonjëherë një e njëzeta, kurse
te floriri dhe argjendi zakonisht është 2.5 %. Po ashtu, te shtazët
(lopa, delja dhe deveja) gjithashtu asnjëherë nuk arrin në një të
tretën.
Por kësaj vërejtjeje mund t’i përgjigjemi në këtë mënyrë:
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) e pranoi një pjesë të pasurisë së tyre si “lëmoshë” dhe pjesën
shtesë, deri në një të tretën, si “shlyerje” ndaj mëkateve të tyre.
Si rrjedhojë, Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) ua mori “zekatin” e obligueshëm nga
pasuria e tyre, kurse një pjesë tjetër, që ishte më e madhja, e pranoi
për spastrimin e tyre nga mëkatet. Në këtë mënyrë, totali i të
dyjave arrin në një të tretën.

“Biharul Enuar”, vëll. 22, f. 93-94; Tefsiri “Kumi”, vëll. 1, f. 303-304,
fondacioni “Darul Kitab”, 1404 hixhri kameri.
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2. Urdhri “hudh”–“merre” është një argument i qartë që
përfaqësuesi i qeverisë islame ka të drejtë që t’ia marrë popullit
zekatin dhe jo të qëndrojë në pritje që ta japin ata lëmoshën, në
bazë të dëshirës së tyre dhe, nëse nuk e japin, të qëndrojë
duarkryq.
3. Fjalia “sal’li alejhim”-“lutu për ta”, edhe pse i drejtohet
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), në fakt shpalos një urdhër të përgjithshëm, (sepse, sipas ligjit
të përgjithshëm të dispozitës islame, nuk ekziston ndonjë dallim
mes Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) dhe të tjerëve. Rastet specifike për Profetin, për nga
pikëpamja e dispozitave, duhet të vërtetohen me një argument të
veçantë).
Si rrjedhojë, përgjegjësit e “thesarit të shtetit (Bejtul Mal)”,
në çdo kohë dhe epokë, mund të luten me këtë lutje për dhënësit e
lëmoshës: “All’llahumme sal’li alejhim” –“O Zot fali ata!”.
Është i çuditshëm fakti se disa fanatikë nga mazhoranca
(Ehli Syneti) nuk e lejojnë salavatin vetëm për familjen e Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Nuk e quajnë të lejueshme të thuhet: “All’llahume sal'li ala Alij’jin,
emirul mu'minin”, apo “sal'li ala Fatimetu Zahra”. Këtë e
konsiderojnë të ndaluar apo haram! Ndërkohë që ne e dimë se
ndalimi i lutjeve (salavateve) të tilla kërkon argument dhe jo lejimi
i tyre!
Përveç kësaj, ashtu siç e cekëm edhe më lart, Kur’ani
rishtazi lejon dhe përcakton se çfarë lutjesh të bëjnë njerëzit e
zakonshëm për Ehli Bejtin, pasardhësit e Profetit (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Por ç’mund të bëhet
se ndonjëherë fanatikët ndalojnë kuptimin e ajeteve kur’anore?!
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Pendimi dhe kompensimi
Ashtu siç përftohet dhe nga ajete të shumta kur’anore,
“pendimi” nuk është thjesht shfaqja e keqardhjes dhe e të ndierit
pishman nga kryerja e mëkatit, por duhet të shoqërohet gjithashtu
me ndreqje dhe kompensim, i cili mund të jetë sidomos në formën
e ndihmave ndaj nevojtarëve, ashtu siç e vërejtëm edhe te ajetet e
lartpërmendura dhe ngjarja e Ebu Lebabetu.
Dhe nuk ka asnjë rëndësi nëse mëkati është një mëkat
financiar, apo mëkat tjetër, ashtu siç e lexuam edhe te ngjarja e
dezertorëve të luftës së Tebukut.
Në realitet, synimi është që shpirti i përlyer me mëkat të
spastrohet me anë të veprës së mirë dhe të denjë, në mënyrë që të
gjejë pastërtinë e parë dhe natyrore.

Çështja e “monitorimit të veprave”
Në mesin e pasuesve të shkollës së Ehli Bejtit, duke pasur
parasysh informacionet e shumta që kanë arritur nga
dymbëdhjetë Imamët, mendimi (bindja) i njohur dhe i shquar
është se Profeti dhe Imamët informohen dhe janë në dijeni për të
gjitha veprat e popullit, që do të thotë se Zoti i Madhëruar i
lajmëron ata për veprat e popullit përmes mënyrave të veçanta.
Në lidhje me këtë çështje ekzistojnë transmetime të shumta.
Disa prej tyre do t’i sjellim si shembull:
Nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është transmetuar:
“Në çdo mëngjes të gjitha veprat e njerëzve i paraqiten Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!),
veprat e të mirëve dhe të këqijve, andaj kini kujdes. Kjo është
domethënia e thënies së Zotit: “Thuaj: ‘Punoni, se All’llahu, i
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Dërguari i Tij dhe besimtarët do të shohin punën tuaj’”. E tha
këtë dhe më pas heshti.”36
Në një hadith tjetër, të transmetuar nga Imam Sadiku (Paqja
qoftë mbi të!) lexojmë: “Çdo të enjte pasdite, të gjitha veprat tuaja i
paraqiten Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), andaj duhet të ndiheni të turpëruar, nëse i
paraqitet Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) ndonjë vepër e shëmtuar dhe e ligë nga ana juaj.”37
Sërish nga një hadith tjetër, i transmetuar nga Imam Ali bin
Musa Riza (Paqja qoftë mbi të!), lexojmë: Një person porositi: “Lutu
për mua dhe familjen time!”
Imami tha: “Vallë, a nuk lutem unë? Betohem në Zot, që
veprat tuaja më ekspozohen mua çdo mëngjes dhe mbrëmje.”
Transmetuesi i këtij hadithi thotë: “Më erdhi shumë rëndë
nga kjo. Imami e kuptoi dhe m’u drejtua: Vallë, a nuk e keni
lexuar Librin e Zotit të Madhëruar, që thotë: ‘Punoni!’ Zoti, Profeti
dhe besimtarët i shohin veprat tuaja. Betohem në Zot, që synimi
prej besimtarëve është Ali bin Ebu Talibi (dhe Imamët e tjerë nga
pasardhësit e tij).”.38
Sigurisht, në disa nga këto transmetime është folur vetëm
për Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) dhe pak për Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të).

“Usulul Kafi”, vëll. 1, f. 219, kreu. “Ardhul A'mal”; “Uesailul Shiia”, vëll. 16,
f. 107, Botim i Organizatës së “Ehli Bejtit”; “Biharul Enuar”, vëll. 17, f. 131 dhe
vëll. 23, f. 346.
37 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 158; “Biharul Enuar”, vëll. 23, f. 344, me pak
ndryshim; “Besairul Derexhat”, f 436, me pak ndryshim.
38 “Usulul Kafi”, vëll. 1, f 219, K. “Ardhul A'mal”; “Uesailul Shiia”, vëll. 16, f.
108, Botim i Organizatës së “Ehli Bejtit”; “Biharul Enuar”, vëll.23, f 347, me pak
ndryshim.
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Te disa të tjera është përmendur Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të gjithë Imamët.
Disa prej tyre e kanë konsideruar vetëm pasditen e ditës së
enjte si kohën e ekspozimit të veprave te Profeti (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!);
disa të tjerë çdo ditë;
disa të tjerë dy herë në javë;
disa në fillim të çdo muaji;
dhe disa në çastin e vdekjes dhe të kohës së varrimit.
Është e qartë se këto transmetime nuk kundërshtojnë njëra–
tjetrën dhe mund të jenë të sakta. Ngjashëm me këtë operojnë
shumë prej institucioneve: raportin ditor të punëtorëve ia
dorëzojnë përgjegjësve në fund të ditës, raportin javor në fund të
javës, raportin mujor në fund të muajit dhe raportin vjetor në fund
të vitit.
Këtu lind pyetja: Vallë, a mund ta përftojmë këtë çështje
nga vetë ajeti i lartpërmendur, pa marrë parasysh hadithet që janë
transmetuar në komentimin e tij?
Ndoshta ajeti është aludim për një çështje të zakonshme
dhe normale, ashtu si janë shprehur dhe komentuesit e Ehli
Synetit: “Secila vepër e njeriut, dashje pa dashje, do të ekspozohet.
Përveç Zotit, edhe Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!), edhe besimtarët do të vihen në dijeni
përmes mënyrave të zakonshme”.
Në përgjigje të kësaj pyetjeje mund të themi: E drejta është
kjo, që te ajeti ekzistojnë argumente që dëshmojnë se synimi nuk
janë veprat që ekspozohen në mënyrë të zakonshme. Të gjithë do
të jenë në dijeni për to, sepse, së pari, ajeti ka një domethënie të
veçantë dhe të posaçme, ku përfshin të gjitha veprat. E dimë që të
gjitha veprat nuk do t’i ekspozohen në rrugë të zakonshme
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Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) dhe besimtarëve, sepse shumica e veprave jo të mira dhe
shkeljeve kryhen tinëzisht dhe në mënyrë të fshehtë, zakonisht
janë të fshehura dhe mbeten të pazbuluara, madje edhe shumë
prej veprave të mira janë të fshehura dhe të mbuluara.
Si rrjedhojë, Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) dhe besimtarët duhet të vihen në dijeni për
veprat e besimtarëve nga rruga jo e zakonshme dhe nëpërmjet
lajmërimit Hyjnor.
Në fund të ajetit lexojmë: “Ai do t’ju njoftojë për atë që
keni bërë.”
Pa dyshim që kjo fjali përfshin të gjitha veprat e njeriut,
përfshi këtu veprat e fshehta dhe të dukshme. Në dukje, kuptimi i
këtij ajeti është se arsyeja e përdorimit të fjalës “vepra” është i
njëjtë në fillim dhe në fund të ajetit. Si rrjedhojë, edhe fillimi i ajetit
përfshin të gjitha veprat, qofshin ato të fshehura apo të dukshme
dhe pa dyshim që informimi ndaj të gjitha këtyre veprave nuk
është e mundur me anë të rrugëve dhe mënyrave të zakonshme.
Shprehur ndryshe, fundi i ajetit flet për dënimin e të gjitha
veprave, kurse fillimi i ajetit, gjithashtu, diskuton për informimin
dhe dijen e Zotit, të Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe besimtarëve ndaj të gjitha
veprave, njëra është faza e informimit dhe tjetra është faza e
ndëshkimit. Çështja nuk ndryshon te të dy pjesët.
Mbështetja e besimtarëve është e drejtë, kur synimi
përfshin të gjitha veprat, qofshin edhe ato rrugë jo të zakonshme,
pasi veprat e dukshme i shohin si besimtarët, ashtu edhe jo
besimtarët.
Ndërkaq, bëhet e qartë se përdorimi i fjalës “besimtarëve”
në këtë ajet, ashtu siç është thënë edhe në shumë hadithe, nuk
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përfshin të gjithë njerëzit besimtarë, por një grup i veçantë prej
tyre, të cilët, me urdhër të Zotit, janë në dijeni për të fshehtën e
padukshme, që do të thotë se janë pasuesit e drejtë të Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Fakti tjetër, që i duhet kushtuar rëndësi të veçantë është se
çështja e paraqitjes së veprave, ka një ndikim edukativ të
jashtëzakonshëm te ata që besojnë në të, sepse unë e di, që përveç
Zotit, i Cili është i pranishëm kudo me mua, edhe Profeti (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), edhe
Imamët e dashur të mi, që të gjithë, për çdo vepër që e kryej, janë
në dijeni përditë apo çdo javë, në secilën pikë apo vend, qoftë e
mirë apo e keqe. Pa dyshim që do të tregohem më i kujdesshëm
dhe do të jem më vigjilent.
Ngjashëm me këtë është marrëdhënia e punëtorëve me
punëdhënësit e tyre. Ata duhet të vihen në dijeni përditë apo çdo
javë dhe duhet t’ia paraqesin përgjegjësve të tyre raportin, me të
gjitha detajet dhe hollësirat e nevojshme, që ata të informohen nga
gjithë veprat e tyre.

A është fjala “të parit” në kuptimin e shikimit?
Në mesin e një grupi komentuesish të Kur’anit është e
njohur që fjala “të parit”, në fjalinë: “Ai do t’ju njoftojë për atë që
keni bërë.”, është në kuptimin e njohjes, jo në kuptimin e diturisë,
sepse nuk ka më shumë se një kundrinor. Dimë se, nëse “ru’jet”
do të ishte në kuptimin e dijes, duhet të kishte dy kundrinorë.
Por nuk ka asnjë problem nëse fjalën “ru’jet” e marrim në
kuptimin e saj parësor, që është shqisa e të parit, jo kuptimi i
“dijes” e as kuptimi i “njohjes”. Në lidhje me këtë çështje, që Zoti i
Madhërishëm është i pranishëm kudo dhe sheh çdo gjë, si dhe i
kaplon të gjithë ndijimorët, është plotësisht e qartë dhe nuk ka
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nevojë për ta diskutuar, kurse në lidhje me Profetin (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe Imamët,
gjithashtu, nuk ka ndonjë pengesë, që ata t’i shohin veprat gjatë
ekspozimit të tyre, sepse e dimë që veprat e njeriut nuk zhduken,
por vazhdojnë të qëndrojnë deri në Ditën e Gjykimit.

Veprat dhe dija e All’llahut të Madhëruar
S’ka dyshim që Zoti i Madhëruar, para kryerjes së veprave,
është i informuar dhe në dijeni për to. Ajeti shprehet: “Ai do të
shikojë së shpejti veprat ...”, është aludim për veprat, pas
materializimit dhe kryerjes së tyre.
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Ajeti 106

ﻴﻢٞ ﻋ ِﻠﻴ ٌﻢ َﺣ ِﻜ
ُ ُ َﻭ َءﺍﺧ َُﺮﻭﻥَ ُﻣ ۡﺮ َﺟ ۡﻮﻥَ ِﻷَﻣۡ ِﺮ ٱ ﱠ ِ ﺇِ ﱠﻣﺎ ﻳُﻌَ ِﺬّﺑُ ُﻬ ۡﻢ َﻭﺇِ ﱠﻣﺎ ﻳَﺘ
َ ُ ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡۗﻢ َﻭٱ ﱠ
َ ﻮﺏ
١٠٦
“Ka edhe të tjerë që janë lënë në pritje të vendimit të All’llahut,
a do t’i dënojë apo do t’ua pranojë pendimin. All’llahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.”

Shkaku i zbritjes
Një grup komentuesish të Kur’anit kanë thënë se ajeti 106
ka zbritur për tre dezertorët e luftës së Tebukut: Hilal ibn Umejeh,
Meraretu ibn Rabij'u dhe Ke'ab ibn Malik.39
Mënyrën e pendimit do ta diskutojmë së shpejti, në ajetin
118 të po kësaj sureje.

39

“Biharul Enuar”, vëll. 21, f. 202 dhe 204; “Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë.
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Nga disa transmetime të tjera përftohet se ajeti 106 ka
zbritur për disa politeistë, të cilët, gjatë luftimeve me myslimanët,
kishin vrarë personalitete të shquara islame, si për shembull
Hamzanë, prijësin e dëshmorëve. Më pas kishin hequr dorë nga
politeizmi dhe kishin përqafuar Islamin. 40

Komentimi
Në këtë ajet është diskutuar për një grup tjetër mëkatarësh,
që fundi, pra, fati i tyre nuk është i qartë, as e meritojnë mëshirën
e Zotit dhe as është e mundshme që ata të falen në tërësi.
Prandaj Kur’ani, në lidhje me ta, thotë: “Ka edhe të tjerë që
janë lënë në pritje të vendimit të All’llahut, a do t’i dënojë apo
do t’ua pranojë pendimin.”
Fjala “murxheune” rrjedh nga fjala “irxha” dhe është në
kuptimin e vonesës dhe të ndalesës. Rrënja e fjalës është “rixha”,
që ka kuptimin e shpresës. Por, duke pasur parasysh faktin se
ndonjëherë njeriu e vonon një gjë me shpresën e ndonjë synimi
apo qëllimi, edhe kjo fjalë është përdorur në kuptimin e vonimit,
por një vonesë që është e shoqëruar me një lloj shprese.
Në fakt, ky grup as që nuk ka besim të pastër, të fortë dhe
vepra të drejta e të qarta që t’i konsiderojmë ata si prej të
shpëtuarve dhe prej të lumturve, as që janë aq të devijuar dhe të
përlyer në mëkate, saqë t’i heqim qafe dhe t’i konsiderojmë si të
40“Usulul

Kafi”, vëll. 2, f. 407, “Darul kutubul islamije”; “Biharul Enuar”, vëll.
20, f. 113; vëll. 22, f. 97; vëll. 69, f 157 dhe 175.
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humbur, derisa të shohim se çfarë do të bëjë me ta Mëshira e
All’llahut (sigurisht duke pasur parasysh kushtet apo rrethanat
shpirtërore dhe pozitën e tyre).
Në fund të ajetit thuhet se Zoti i Madhëruar nuk do t’i
trajtojë ata arbitrarisht, por do të vendosë për ta në bazë të dijes
dhe kërkesës së urtësisë së Tij, sepse “All’llahu është i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.”
Këtu lind një pyetje e rëndësishme dhe që komentuesit e
Kur’anit rrallë kanë diskutuar gjerësisht në lidhje me të: Çfarë
dallimi ka ky grup me grupin që u përmend në ajetin 102 të po
kësaj sureje?
Të dy këto grupe bënin pjesë te mëkatarët dhe të dy u
penduan për mëkatet e tyre, (sepse grupi i parë, me anë të pohimit
të mëkatit, shfaqën pendimin, kurse nga shprehja “...apo do t’ua
pranojë pendimin.”, përftohet se grupi i dytë, gjithashtu, ishte
penduar).
Po ashtu, që të dy grupet janë në pritje të Mëshirës së
All’llahut dhe ndodhen mes “frikës” dhe “shpresës”.
Në përgjigje të kësaj pyetjeje, mund të themi se këto dy
grupe ndryshojnë nga njëri–tjetri nga dy aspekte:
1. Grupi i parë u pendua shpejt, si Ebu Lubabetu, duke e
lidhur veten te shtylla e xhamisë. Thënë shkurt, keqardhjen e tyre
e shfaqën qartë dhe shprehën gatishmërinë e tyre për çdo lloj
kompensimi fizik dhe financiar.
Kurse për sa i përket grupit të dytë, ata ishin njerëz që nuk
e shfaqën pendimin e tyre që në fillim, sado që në zemër ishin
bërë pishman, si dhe nuk e treguan gatishmërinë e tyre për
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kompensim. Në fakt dëshironin që t’i kalonin lehtësisht mëkatet e
tyre të mëdha.
Ky grup, që është një shembull i qartë për ata tre persona,
që i përmendëm më lart, kishin mbetur mes frikës dhe shpresës.
Për gjendjen e tyre do të flasim më pas.
Prandaj vërejmë se Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) urdhëroi, që njerëzit të
qëndrojnë larg tyre dhe të ndërpresin marrëdhëniet me ta. Kjo
gjendje u bë shkak që ata të vihen në një pozitë tejet të vështirë
shoqërore. Në fund u detyruan të ndërmarrin po atë udhë që
kishte marrë grupi i parë. Meqenëse pranimi i pendimit të këtyre
njerëzve në atë kohë duhej të shpallej me anë të zbritjes së një ajeti,
edhe Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) vazhdonte të qëndronte në pritje të një shpalljeje.
Pendimi i tyre u pranua pas pesëdhjetë ditëve ose më pak.41
Për këtë arsye, te ajeti që flet për grupin e parë, është
deklaruar: “Vërtet, All’llahu është Falës i madh dhe
Mëshirëplotë.”, që është argument për pranimin e pendimit të
tyre. Por për grupin e dytë, derisa nuk e kishin ndryshuar rrugën
e tyre, ka përdorur fjalinë: “All’llahu është i Gjithëdijshëm dhe i
Urtë.”, që nuk ekziston asnjë shenjë për pranimin e pendimit të
tyre.
Sigurisht, nuk është për t’u çuditur që te mëkatet e mëdha,
sidomos në kohën e zbritjes së ajeteve kur’anore, keqardhja dhe
bërja pishman të mos jetë e mjaftueshme për pranimin e pendimit,
por të kërkohet si orvatje për kompensim, ashtu edhe deklarimi
hapur për kryerjen e mëkatit. Më pas erdhi zbritja e një ajeti për
pranimin e pendimit.
41

“Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; “Biharul Enuar”, vëll. 21, f. 202.
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1. Dallimin tjetër që mund ta vërejmë midis këtyre dy
grupeve mund të jetë, grupi i parë, edhe pse ishte i çakërdisur nga
një përgjegjësi e madhe islame, siç është lufta apo disa nga
sekretet e luftës ia kishin treguar armikut, nuk ishte përlyer me
mëkate të mëdha, siç është vrasja e Hamzait, andaj Zoti i
Madhëruar e pranoi pendimin e tyre, pasi ata ishin penduar dhe
ishin shprehur qartë për kompensim të mëkatit.
Kurse kryerja e një mëkati të atillë, siç ishte vrasja e
Hamzait, nuk mund të kompensohej, kështu që shpëtimi i këtij
grupi kishte të bënte me urdhrin e Zotit, nëse do t’i përfshijë në
Mëshirën e vet apo do t’i ndëshkojë.
Sidoqoftë, përgjigjja e parë përputhet me të gjitha
transmetimet, të cilat i cekëm te shkaku i zbritjes së ajetit. Ajeti në
fjalë ka të bëjë me tre persona kundërshtarë të Luftës së Tebukut.
Ndërkohë, përgjigjja e dytë përputhet me shumë hadithe që
janë transmetuar nga ana e Ehli Bejtit dhe pohojnë se ky ajet është
aludim për vrasësit e Hamzait, të Xhaferit dhe të shokëve të tyre.42
Nëse tregojmë kujdes, do të vërejmë se këto dy përgjigje
nuk e kundërshtojnë njëra–tjetrën dhe mund të merren në
konsideratë në komentimin e ajetit.

Për më shumë informacion, në lidhje me këto transmetime, shih: “Nuruth
Thekalejn”, vëll. 2, f. 265 dhe tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 106.

42
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Ajetet 107 – 110

ﺻﺎﺩٗ ﺍ ِﻟّ َﻤ ۡﻦ
ِ َﻭٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ٱﺗ ﱠ َﺨﺬُﻭﺍْ َﻣ ۡﺴ ِﺠﺪٗ ﺍ
َ ﺿ َﺮ ٗﺍﺭﺍ َﻭ ُﻛ ۡﻔ ٗﺮﺍ َﻭﺗ َ ۡﻔ ِﺮﻳ ۢﻘَﺎ ﺑَ ۡﻴﻦَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦَ َﻭ ِﺇ ۡﺭ
ﺳﻮﻟَ ۥﻪُ ِﻣﻦ ﻗَ ۡﺒ ۚ ُﻞ َﻭﻟَﻴَ ۡﺤ ِﻠﻔُ ﱠﻦ ِﺇ ۡﻥ ﺃ َ َﺭ ۡﺩﻧَﺎ ٓ ِﺇ ﱠﻻ ۡٱﻟ ُﺤ ۡﺴﻨ َٰۖﻰ َﻭٱ ﱠ ُ ﻳَ ۡﺸ َﻬﺪُ ِﺇﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ
ُ ﺏ ٱ ﱠ َ َﻭ َﺭ
َ ﺎﺭ
َ َﺣ
ﻋﻠَﻰ ٱﻟﺘ ﱠ ۡﻘ َﻮ ٰﻯ ِﻣ ۡﻦ ﺃ َ ﱠﻭ ِﻝ ﻳَ ۡﻮ ٍﻡ ﺃ َ َﺣ ﱡﻖ
ّ ِ ُ  َﻻ ﺗَﻘُ ۡﻢ ﻓِﻴ ِﻪ ﺃَﺑَﺪٗ ۚﺍ ﻟﱠ َﻤ ۡﺴ ِﺠﺪٌ ﺃ١٠٧ َﻟَ ٰ َﻜ ِﺬﺑُﻮﻥ
َ ﺲ
َ ﺳ
ﻄ ﱠﻬ ُﺮﻭ ۚﺍْ َﻭٱ ﱠ ُ ﻳ ُِﺤﺐﱡ ۡٱﻟ ُﻤ ﱠ
َ َ ﺎﻝ ﻳ ُِﺤﺒﱡﻮﻥَ ﺃَﻥ ﻳَﺘ
ٞ ﻮﻡ ﻓِﻴ ۚ ِﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ِﺭ َﺟ
١٠٨ َﻄ ِ ّﻬ ِﺮﻳﻦ
َ ُﺃَﻥ ﺗَﻘ
ۡ ﻋﻠَ ٰﻰ ﺗ َ ۡﻘ َﻮ ٰﻯ ِﻣﻦَ ٱ ﱠ ِ َﻭ ِﺭ
ﻋﻠَ ٰﻰ
ﺃَﻓَ َﻤ ۡﻦ ﺃ َ ﱠ
ﺿ ٰ َﻮ ٍﻥ ﺧ َۡﻴ ٌﺮ ﺃَﻡ ﱠﻣ ۡﻦ ﺃ َ ﱠ
َ ُﺲ ﺑ ُۡﻨ ٰﻴَﻨَ ۥﻪ
َ ُﺲ ﺑ ُۡﻨ ٰﻴَﻨَ ۥﻪ
َ ﺳ
َ ﺳ
َﺎﺭ َﺟ َﻬﻨﱠ ۗ َﻢ َﻭٱ ﱠ ُ َﻻ ﻳَﻬۡ ﺪِﻱ ۡٱﻟﻘَ ۡﻮ َﻡ ٰ ﱠ
١٠٩ َٱﻟﻈ ِﻠ ِﻤﻴﻦ
َ
َ ﺷﻔَﺎ ُﺟ ُﺮﻑٍ ﻫ َٖﺎﺭ ﻓَ ۡﭑﻧ َﻬ
ِ ﺎﺭ ﺑِِۦﻪ ﻓِﻲ ﻧ
ﻻ ﺃَﻥ ﺗَﻘَ ﱠ
ٓ َﻻ ﻳَﺰَ ﺍ ُﻝ ﺑ ُۡﻨ ٰﻴَﻨُ ُﻬ ُﻢ ٱﻟﱠﺬِﻱ ﺑَﻨ َۡﻮﺍْ ِﺭﻳﺒَ ٗﺔ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِ ِﻬ ۡﻢ ﺇِ ﱠ
ﻋ ِﻠﻴ ٌﻢ
َ ُ ﻄ َﻊ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻬ ۡ ۗﻢ َﻭٱ ﱠ
١١٠ َﺣ ِﻜﻴ ٌﻢ
“(Hipokritë) janë edhe ata që ndërtuan një xhami për t’u
shkaktuar dëm (besimtarëve), për ta forcuar mohimin dhe për të
krijuar përçarje në mesin e besimtarëve, duke iu shërbyer ajo si
pusi atyre që qysh më parë luftonin kundër All’llahut dhe të
Dërguarit të Tij. Dhe, vërtet ata betohen: ‘Ne kishim për qëllim
që të bënim vetëm një vepër të mirë!’ Por All’llahu dëshmon se
në të vërtetë ata janë gënjeshtarë.”
“Ti në atë xhami kurrë mos fal namaz. Ndërsa xhamia e
themeluar në përkushtim (ndaj All’llahut) që në ditën e parë, pa
dyshim që është më e denjë për të falur namaz në të. Aty ka
njerëz që duan të pastrohen. All’llahu i do ata që pastrohen
shpesh.”
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“Cili është më i mirë, ai që themelet e godinës së vet i vë në
përkushtimin ndaj All’llahut dhe në kënaqësinë e Tij apo ai që
themelet e godinës së tij i vë në bregun e gërryer dhe që
rrokulliset me të në zjarrin e Xhehennemit?! All’llahu nuk e
udhëzon në rrugë të drejtë popullin keqbërës.”
“Godina që ata ndërtuan, mbjell gjithnjë dyshim në zemrat e
tyre, derisa zemrat e tyre t’u copëtohen. All’llahu është i
Gjithëdijshëm, i Urtë.”

Shkaku i zbritjes
Ajetet e lartpërmendura flasin për një grup tjetër
hipokritësh, që për të realizuar planet dashakeqe të tyre filluan
ndërtimin e një xhamie në Medine. Më pas kjo xhami u bë e
njohur si “xhamia e dëmit” (mesxhidu dirrar).
Këtë çështje e kanë përmendur të gjithë komentuesit islamë
dhe shumë prej librave të hadithologjisë dhe historiografisë, edhe
pse në detajet rreth saj vërehen dallime.
Në bazë të komentimeve dhe haditheve të ndryshme thelbi
i ngjarjes është:
Një grup hipokritësh erdhën pranë Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe thanë:
“Na lejo të ndërtojmë një xhami mes fisit Beni Selim, në afërsi të
xhamisë së Kubes, në mënyrë që në të të falen njerëzit e
pafuqishëm, të sëmurët, të moshuarit dhe ata me aftësi të
kufizuara. Gjithashtu, gjatë netëve me shi, ata që nuk kanë fuqinë
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dhe mundësi të vijnë në xhaminë tuaj, të kryejnë ritualin e tyre
islam këtu, në xhaminë tonë. Kjo ishte në kohën që Profeti (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) po
përgatitej për t’u nisur në luftën e Tebukut.
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) i lejoi ata, por ata shtuan: “A ka mundësi, që dhe ju
personalisht të vini të falni namazin në këtë xhami?”
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) tha: “Unë momentalisht jam duke u nisur për rrugë dhe,
kur të kthehem, me vullnetin e Zotit, do të vijë te ajo xhami dhe do të
falem në të.”
Në kohën që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) u kthye nga lufta e Tebukut, erdhën pranë
tij dhe thanë: “Tani ju kërkojmë të vini në xhaminë tonë, të faleni
në të dhe t’i luteni Zotit, që të na japë mirësi dhe bereqet.”
Kjo ishte në kohën që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) akoma nuk ishte futur brenda
qytetit të Medines.
Në këtë kohë zbriti engjëlli i shpalljes, i shpalli ajetet e
lartpërmendura, duke u hequr maskën atyre. Pas kësaj Profeti
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)
urdhëroi: “Xhamia në fjalë të digjet, të shkatërrohen themelet e saj, si
dhe vendi ku ndodhej, të shndërrohet në vend për grumbullimin e
mbeturinave të qytetit!”
Nëse mjaftohemi vetëm me pamjen e jashtme të veprës së
këtij grupi, në fillim do të habiteshim nga një urdhër i tillë.
Vallë, a është gjë e keqe ndërtimi i xhamisë për të
përkrahur dhe për t’u ardhur në ndihmë të sëmurëve dhe të
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moshuarve dhe rasteve urgjente, çka në realitet është edhe një
shërbim fetar dhe njerëzor njëkohësisht? Në kohën që e
analizojmë aspektin e brendshëm të çështjes, do të vërejmë se sa i
mirëllogaritur ka qenë ky urdhër.
Shpjegimi është ky: Në kohën e injorancës ishte një burrë, i
njohur si Ebu Amir, i cili kishte pranuar fenë e krishterë dhe ishte
bërë murg. Ai konsiderohej si një njeri i devotshëm, i përkushtuar
në fe dhe kishte ndikim të madh te fisi Khazrexh.
Kur Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) emigroi në Medine, radhët e Islamit u zgjeruan
dhe në kohën që myslimanët e mposhtën armikun në luftën e
Bedrit, Ebu Amiri, i cili personalisht ishte prej përgëzuesve të
ardhjes së Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) e pa veten të vetmuar, u ngrit kundër Islamit
dhe u arratis nga Medina në drejtim të politeistëve mekas. Jo
vetëm nga ata, por edhe nga fiset e tjera arabe kërkoi, që të
luftonin me Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!). Ai, që vetë kishte hartuar disa nga taktikat e
luftës së Uhudit përkundër myslimanëve, urdhëroi që mes dy
rreshtave të ushtrisë të hapen gropa, saqë Profeti (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ra në njërën prej
tyre, u plagos në ballë dhe iu thye dhëmbi. Pas përfundimit të
luftës së Uhudit, me gjithë problemet që hasën myslimanët gjatë
përleshjes me politeistët, rezonanca e Islamit u bë edhe më e
madhe dhe nisi të mbizotërojë kudo. Ai u arratis nga Medina dhe
u nis në drejtim të Heraklit, mbretit bizantin, për të kërkuar
ndihmë nga ai dhe të sillte një ushtri, që t’i shtypte myslimanët.
Është e rëndësishme të përmendim edhe këtë çështje, që
për shkak të këtyre nxitjeve dhe komploteve, Profeti (Paqja dhe
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bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ia kishte
vënë llagapin “i shthurur”.
Disa pohojnë se vdekja nuk e lejoi që t’ia shprehte dëshirën
e vet Heraklit. Por në bazë të disa librave të tjerë, lexojmë: “Ai u
lidh me Heraklin dhe u qetësua nga premtimet e tij. Sidoqoftë, ai
para se të vdiste, u shkroi një letër hipokritëve të Medines dhe iu
dha atyre shpresë, se do t’u vijë në ndihmë me një ushtri nga
Bizanti. Sidomos theksoi dhe rekomandoi që për të të ndërtonin
një qendër në Medine, në mënyrë që të jetë vatra e drejtimit dhe e
realizimit të programeve të tij të ardhshme.
Por, duke pasur parasysh faktin që në praktikë ishte e
papranueshme ndërtimi i një qendre në emër të tij nga ana e
armiqve të Islamit, hipokritët e panë më të arsyeshme të ndërtonin
një qendër, në emër të xhamisë, për t’u ardhur në ndihmë të
sëmurëve dhe nevojtarëve. Më në fund xhamia u ndërtua, madje
pohojnë se për Imam të xhamisë zgjodhën një adoleshent besimtar
nga mesi i myslimanëve, i cili kishte njohuri për Kur’anin dhe
quhej Mexhma’ ibn Harithe apo Mexhme ibn Xharie.
Por Shpallja Hyjnore ua hoqi perden nga fytyra e veprës së
tyre dhe mosreagimi i Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) ndaj tyre përpara se të nisej për në
Tebuk, mbase ishte për këtë arsye, se gjendja e tyre të bëhet më e
qartë, si dhe gjatë udhëtimit për në Tebuk të mos kishte asnjë
shqetësim apo brengë nga ky aspekt.
Sidoqë ishte, Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) jo vetëm që nuk fali namaz në atë xhami,
por, ashtu siç e cekëm edhe më lart, ngarkoi disa myslimanë ta
shkatërronin dhe ta digjnin xhaminë. Personat e ngarkuar me këtë
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detyrë, ishin: Malik ibn Dakhshem, Maana ibn Udej, Amir ibn Sikr
dhe Asim bin Udej.
Në fillim ia vunë flakën tavanit të xhamisë, më pas
shkatërruan muret e saj dhe në fund vendin e saj e shndërruan në
qendrën e grumbullimit të plehrave të qytetit.43

Komentimi
Një tempull idhujtarie në formë të xhamisë
Në ajetet e kaluara u diskutua për grupe të ndryshme të
kundërshtarëve, kurse ajetet 107-110 paraqesin një grup tjetër të
tyre, që doli në skenë me një plan dhe teknikë të mirëllogaritur.
Por myslimanët i mëshiroi Zoti dhe ky komplot i tyre u asgjësua
dhe nuk dha rezultat.
Në ajetin 107 thuhet: “(Hipokritë) janë edhe ata që
ndërtuan një xhami...”, në mënyrë që qëllimet e tyre ogurzeza t’i
fshihnin pas këtij emri të shenjtë.
Më pas qëllimet e tyre i ndan në katër pjesë:
1- Synimi i tyre ishte “që me anë të kësaj vepre t’iu
shkaktonin dëm dhe humbje myslimanëve “për t’u shkaktuar
dëm (besimtarëve)”.

43“Mexhmaul

Bejjan”, tefsiri “Ruhul Xhinan”, “El Manar”, “El Mizan”, “Nuruth
Thekalejn” dhe libra të tjerë. “Biharul Enuar”, vëll. 21, f. 252, K. 30, “Kissatu Ebi
Amir Rahib uel Mesxhidu ed dierar...”, f. 253, 255 dhe 263.
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Fjala “ed diraru” është në kuptimin e “shkaktimit të dëmit me
vetëdije”. Ata, në realitet, përkundër asaj çfarë pretendonin,
sigurimin e interesave të myslimanëve, si dhe ofrimin e ndihmës
për të sëmurët dhe të paaftët, dëshironin që, me anë të këtyre
premisave, të zhduknin Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të krijonin përçarje në mesin e
myslimanëve, madje, nëse do të kishin sukses, ta fshinin emrin e
Islamit nga faqja e botës.
2- Përforcimi i burimeve të politeizmit, si dhe rikthimi i
njerëzve në gjendjen para Islamit, “për ta forcuar mohimin”.
3- Krijimi i përçarjeve në mesin e myslimanëve, “për të
krijuar përçarje në mesin e besimtarëve”.
Grumbullimi i një grupi në këtë xhami, do të sillte zbehjen
e rolit të xhamisë së Kubes, që ishte në afërsi të saj apo të xhamisë
së Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!), që kishte një largësi më të madhe nga ajo.
Nga kjo fjali, ashtu siç kanë përfituar nga ajo disa nga
komentuesit e Kur’anit, përftohet që largësia mes xhamive nuk
duhet të jetë kaq e vogël, në mënyrë që të ndikojnë tek xhemati i
njëri–tjetrit.
Si rrjedhojë, ata që ndërtojnë xhami në afërsi të njëra–
tjetrës, nën efektin e paragjykimeve të një populli, apo armiqësive
personale, krijojnë përçarje në mesin e myslimanëve, saqë radhët e
xhematit të tyre mbesin të zbrazura, pa gjallërim dhe pa shpirt,
kanë kryer një vepër në kundërshtim me synimet islame.
4- Synimi i fundit i tyre ishte themelimi i një qendre dhe
institucioni për të grumbulluar kundërshtarët e fesë dhe
punëkëqinjtë. Nga kjo qendër të nisnin zbatimin e planeve dhe
intrigave të tyre: “duke u shërbyer atyre si pusi, që më parë
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luftonin kundër All’llahut dhe të Dërguarit të Tij”. Me anë të
kësaj qendre hipokrite, t’i ndiqnin qëllimet e veta.
I çuditshëm është fakti, që të gjitha këto armiqësi dhe
synime të këqija dhe ogurzeza ishin të mbështjella nën petkun e
një rrobe të bukur dhe të hijshme: “Dhe, vërtet ata betohen: ‘Ne
kishim për qëllim që të bënim vetëm një vepër të mirë!”
Po, kjo është feja e hipokritëve në çdo kohë dhe çdo epokë,
që përpos maskimit, fshihen pas perdeve, që në dukje janë të
bukura dhe bëjnë lloj–lloj betimesh të rreme për devijimin e
mendjeve të njerëzve.
Kur’ani shton: “Por All’llahu dëshmon se në të vërtetë ata
janë gënjeshtarë”.
Në këtë fjali vërejmë disa lloje theksimesh, që realizohen
me anë të mjeteve gramatikore dhe letrare, në lidhje me
përgënjeshtrimin e tyre.
Në fillim është fakti se kjo është një fjali emërore.
Së dyti, shprehja “in’ne” është për theksim.
Edhe pjesëza “lam” te fjala “lekadhibun” është për theksim.
Gjithashtu, fjala “kadhibun” është në vend të “kohës së
kaluar”, që është argument për vazhdimësinë e gënjeshtrës së tyre.
Në këtë mënyrë, Zoti i Madhëruar, me mënyrën më të
ashpër i përgënjeshtron betimet e tyre të ashpra dhe të trasha.
Në ajetin 108, Kur’ani ka bërë një theksim më të madh për
këtë çështje jetësore dhe Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) rishtazi e urdhëron: “Ti në atë
xhami kurrë mos fal namaz.” sepse “xhamia e themeluar në
përkushtim (ndaj All’llahut) që në ditën e parë, pa dyshim që
është më e denjë për të falur namaz në të.”. Dhe jo xhamia,
themelet dhe bazat e së cilës, që nga dita e parë, janë ngritur mbi
“politeizmin dhe hipokrizinë”, mosbesimin dhe përçarjen.
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Fjala “el hak’ku”-“më e denjë”, edhe pse është në shkallë
sipërore, këtu nuk është në kuptimin e krahasimit të dy gjërave
për nga merita, por krahason “të denjën” me “të padenjën”, pra, të
pëlqyerën me të papëlqyerën. Kjo ka shembuj të shumtë edhe në
ajetet kur’anore, në hadithet, në librat dhe në shprehjet e
përditshme.
Për shembull, ndonjëherë një njeriu vjedhës i themi: “Për ty
është më e mirë dëlirësia dhe vepra e mirë, por kjo asesi nuk do të
thotë që vjedhja është një gjë e mirë. Dëlirësia është më e mirë se
ajo tjetra.”
Kuptimi i saj është që dëlirësia është e mirë, vjedhja është e
keqe dhe e pamerituar. Komentuesit kanë pohuar se xhamia, që u
përmend në ajetin 108 dhe është e denjë që Profeti (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të falë namaz
në të, është po ajo xhamia e Kubes, në afërsi të së cilës hipokritët
kishin ndërtuar “xhaminë e dëmit”.
Sigurisht është dhënë edhe kjo mundësi, xhamia e Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)
apo të gjitha xhamitë që janë ndërtuar në bazë të devotshmërisë,
por duke pasur parasysh fjalinë “jeumel jeum” (që në ditën e parë),
si dhe duke pasur parasysh faktin se xhamia Kube ishte xhamia e
parë, që ishte ndërtuar në Medine,44 mundësia e parë duket më e
përshtatshme, edhe pse kjo fjalë gjithashtu përputhet edhe me
xhami të tjera, siç është xhamia e Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).

44“El

Kamil” i ibn Ethir, vëll. 2, f. 107; “Uesailul Shiia”, vëll.5, f. 258, hadithi
6562; vëll. 14, f. 352 dhe 356, Botim i organizatës së “Ehli Bejtit”.
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Më pas Kur’ani vazhdon se, përveç mënyrës së ndërtimit të
xhamisë, në bazë të themeleve të devotshmërisë, “aty ka njerëz që
duan të pastrohen. All’llahu i do ata që pastrohen shpesh.”.
Në lidhje me synimin e kësaj pastërtie se a është pastërti në
pamje të jashtme dhe trupore, apo shpirtërore dhe në aspektin e
brendshëm, midis komentuesve të Kur’anit ka mosmarrëveshje.
Në një hadith të transmetuar nga Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në komentimin e këtij
ajeti, në tefsirin Tibjan dhe “Mexhemaul Bejjan”, lexojmë: “Profeti,
besimtarëve që faleshin në xhaminë e Kubes u tha: “Ju, gjatë
pastrimit, çfarë bëni saktësisht, që Zoti ju ka lartësuar në këtë
mënyrë?”
Ata thanë: “Ne e lajmë me ujë efektin e jashtëqitjes.”45
Gjithashtu, edhe nga Imam Bakiri dhe Imam Sadiku (Paqja
qoftë mbi ta!) është transmetuar një hadith me të njëjtën
përmbajtje.46 Ashtu siç e kemi cekur shumë herë, transmetime të
tilla nuk janë argument për kufizimin e kuptimit të ajetit vetëm te
këta shembuj, por, ashtu siç e dëshmon edhe struktura e jashtme e
ajetit, pastërtia këtu ka një kuptim të gjerë, që përfshin çdo lloj
dëlirësie shpirtërore, për nga efektet e shirkut dhe të mëkatit dhe
trupore, nga efektet e papastërtisë dhe përlyerjeve.
Në ajetin 109 është bërë një krahasim mes këtyre dy
grupeve, se cili prej tyre është më i mirë, ai që ka ndërtuar një
xhami, siç është xhamia Kube, themelet e së cilës janë vënë në
përkushtim ndaj All’llahut dhe në kënaqësinë e Tij, apo ai, që
45“Biharul

Enuar”, vëll. 21, f. 12, Botimet “Sejjidul shuheda”; “Fik’hul Kur’an”,
vëll. 1, f. 67, Biblioteka “Ajetullah Mereshi Nexhefi”.
46“Biharul Enuar”, vëll. 21, f. 255-256; vëll. 77, f.205; vëll. 80, f. 344; “Uesailul
Shiia”, vëll. 1, f 357, Botim i organizatës së “Ehli Bejtit”.
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themelet e xhamisë i ka ndërtuar në bregun e gërryer dhe të dobët,
në afërsi të Xhehennemit, e cila shumë shpejt do ta hedhë atë në
zjarrin e Xhehennemit. “Cili është më i mirë, ai që themelet e
godinës së vet i vë në përkushtimin ndaj All’llahut dhe në
kënaqësinë e Tij apo ai që themelet e godinës së tij i vë në
bregun e gërryer dhe që rrokulliset me të në zjarrin e
Xhehennemit?!”
Fjala “bun'jan” do të thotë ndërtimi dhe godina, kurse fjala
“shefa” është në kuptimin e skajeve të një gjëje, fjala “xhuruf” është
në kuptimin e bregut të lumit apo të bunarit, që e kanë boshatisur
nga uji, kurse me “har” kuptojmë personin apo godinën e dobët, e cila
është në shkatërrim e sipër.
Krahasimi i lartpërmendur, në mënyrë shumë të qartë e
thekson paqëndrueshmërinë dhe luhatjen e veprës së hipokritëve.
Nga ana tjetër, përforcimin dhe qëndrueshmërinë e veprës së
besimtarëve dhe të programeve të tyre.
Besimtar është ai që, për ndërtimin e një godine, të ketë
zgjedhur një tokë shumë të fortë dhe të qëndrueshme, themelet e
së cilës i ndërton me mjetet më të qëndrueshme, më të forta dhe
më të sigurta, kurse hipokrit është ai që godinën e vet e ndërton
në breg të një lumi, që vërshimet e ujit kanë shkaktuar një erozion
të thellë në të dhe secili cep i saj është në prag të rrënimit. Ashtu si
hipokrizia ka një paraqitje të jashtme, por i mungon përmbajtja,
edhe një godinë e tillë, gjithashtu, ka një paraqitje të jashtme, por
është pa themel dhe bazë.
Kjo godinë, çdo moment, mund të rrëzohet, ashtu siç
shkolla e hipokritëve gjithashtu në çdo moment mund të shfaqë
brendësinë e vet, duke sjellë me vete një turpërim dhe
komprometim të paimagjinueshëm.
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Devotshmëria dhe kënaqësia e Zotit, që do të thotë
harmonia me realitetin dhe sintoni me natyrën (botën ekzistuese)
dhe ligjësitë e saj, pa dyshim që është faktor i qëndrueshmërisë
dhe i vazhdimësisë.
Por, sa për hipokrizinë, që do të thotë largim prej
realiteteve dhe ligjeve të Krijuesit, pa dyshim që është faktor i
shuarjes dhe i eliminimit.
Duke pasur parasysh faktin, që grupi i hipokritëve i
shkaktojnë dhunë edhe vetes, edhe shoqërisë, në fund të ajetit
thuhet: “All’llahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë popullin
keqbërës.”
Ashtu siç e kemi cekur shumë herë më parë se “Udhëzimi i
All’llahut”, do të thotë parapërgatitja e premisave dhe e kushteve
për t’ia arritur synimit, i përket vetëm atij grupi, që është i denjë, i
meritueshëm dhe i gatshëm për kryerjen e saj, kurse shtypësit, të
cilët janë larg kësaj merite, asnjëherë nuk do të jenë pjesë e kësaj
mëshire, sepse Zoti i Madhëruar është i Urtë dhe vullneti i Tij ka
bazë te llogaria.
Në ajetin 110 Zoti tregon kryeneçësinë dhe kokëfortësinë e
hipokritëve. Ata janë aq kokëfortë në punën e tyre, kryeneçë në
hipokrizi dhe të hutuar e në mëdyshje në errësirën e terrin e të
politeizmit, saqë, madje edhe godina që vetë e kanë ndërtuar,
gjithnjë do të mbetet në zemrat e tyre si një faktor dyshimi dhe
lëkundjeje, apo një rezultat i dyshimit dhe e luhatjes, veç nëse
zemrat e tyre bëhen copa–copa dhe vdesin: “Godina që ata
ndërtuan, mbjell gjithnjë dyshim në zemrat e tyre, derisa zemrat
e tyre t’u copëtohen.”
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Ata gjithnjë janë në një gjendjeje hutimi dhe trullosjeje. Kjo
vatër hipokrizie dhe “xhami e dëmshme” që kanë ndërtuar,
gjithnjë në shpirtin e tyre do të ngelë si një faktor kryeneçësie dhe
mëdyshjeje. Edhe pse ajo ndërtesë digjet dhe rrënohet nga Profeti
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!),
thuajse efekti i saj nuk fshihet nga zemrat e tyre të mbushura plot
me mëdyshje.
Në fund thuhet: “All’llahu është i Gjithëdijshëm, i Urtë.”
Nëse e urdhëroi Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në luftimin dhe prishjen e një
godine, që në dukje ishte e bukur, u bë për shkak të synimeve të
këqija të ndërtuesve të saj. Një urdhër i tillë u lëshua plotësisht në
bazë të Urtësisë së All’llahut dhe në bazë të interesave dhe dobisë
së shoqërisë islame. Nuk ishte asnjë gjykim i shpejtuar dhe i
nxituar dhe as kishte lindur si pasojë e ndjenjës së emocionit apo
zemërimit.

Hulumtime
1- Një mësim i madh
Ngjarja e “mesxhidi dhirar”-“xhamisë së dëmit” është një
mësim për të gjithë myslimanët përgjatë gjithë historisë së jetës së
tyre. Thënia e Zotit dhe vepra e Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) na e bëjnë të qartë më
së miri se myslimanët nuk duhet të jenë asnjëherë tepër
sipërfaqësorë, në mënyrë që të shohin vetëm fytyrat që paraqiten
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si të vërteta dhe të mbeten të painformuar dhe të mënjanuar nga
synimet kryesore.
Mysliman është ai që është në gjendje të njohë hipokritin
dhe hipokrizinë në çdo kohë, në çdo vend dhe me çdo rrobë dhe
me çdo fytyrë që ka, madje nëse fshihen pas pamjes së fesë dhe të
besimit, apo nën petkun e përkrahjes ndaj Kur’anit dhe të
xhamisë.
Përdorimi i “një rryme fetare përkundër një rrymë tjetër”
nuk është gjë e re, gjithnjë taktika dhe tradita e kolonialistëve,
fuqive shtypëse dhe hipokritëve në çdo shoqëri ka qenë kjo: Kur
një popull ka një prirje të veçantë ndaj një çështjeje, po atë prirje e
përdorin për mashtrimin dhe më pas për kolonializmin e tyre,
madje e shfrytëzojnë forcën e besimit kundrejt besimit.
Në thelb po kjo ka qenë filozofia e sajimit të Profetëve të
rremë dhe të sekteve të devijuara, që me anë të kësaj, prirjet fetare
të njerëzve t’i kanalizonin në udhën e kërkuar prej tyre.
Është e qartë që, në një mjedis të tillë, siç ishte Medineja
dhe në kohën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!), me atë ndikim të jashtëzakonshëm të Islamit
dhe të Kur’anit, nuk ishte e mundur një luftim i hapur dhe
sheshazi. Edhe përballjet që u shënuan, ku armiqtë pësuan
humbje, ishin një argument për këtë. Kështu që jofetaren duhej ta
mbështillnin me rrobën e fetares, falsitetin me petkun e së vërtetës
dhe t’i paraqesnin, në mënyrë që njerëzit e thjeshtë të tërhiqeshin
pas tyre dhe të realizonin synimet e tyre të këqija.
Por nuk është mysliman i drejtë ai që mashtrohet pas
këtyre paraqitjeve dhe ekspozimeve. Ai, me vigjilencë të madhe
dhe përqendrim mbi faktorët dhe nismëtarët e një pune të tillë, si
dhe duke analizuar lidhjet e tjera, duhet të zhbirojë thelbin e
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çështjes dhe të dallojë fytyrën e brendshme (reale) të njerëzve, të
fshehur prapa pamjes së jashtme.
Mysliman nuk është ai person që pranon dhe i bashkohet
çdo thirrjeje, pavarësisht grykës prej së cilës del ajo, duke u
mjaftuar vetëm me këtë që në paraqitje duket e drejtë.
Mysliman nuk është ai që e shtrëngon dorën e secilit që e
zgjat në drejtim të tij dhe t’i bashkohet çdo lëvizjeje, që në dukje
është fetare, si dhe të përqafojë çdo flamur që është ngritur në
emër të fesë, si dhe të tërhiqet pas çdo godine që është ndërtuar në
emër të fesë.
Myslimani duhet të jetë vigjilent, i vetëdijshëm, realist,
largpamës dhe i aftë për të analizuar të gjitha çështjet shoqërore.
Myslimani duhet t’i njohë “djajtë” e maskuar si “engjëj”, të
dallojë ujqit nën petkun e “bariut” dhe ta përgatisë veten për t’u
ballafaquar me këta armiq, të shfaqur si miq.
Një parim kryesor në Islam është ky, që, para së gjithash,
duhet të shqyrtohen synimet dhe nijeti, sepse vlera e çdo vepre
ndërlidhet me nijetin e saj dhe jo me pamjen e jashtme të saj, edhe
pse synimi është një çështje e brendshme. Nuk është e mundur që
një person të ketë një nijet në zemër dhe efekti i saj të mos shfaqet
në një kënd apo cep të veprës së tij, sado që të jetë e fshehur pas
perdes.
Prej këtej bëhet e qartë përgjigjja e pyetjes: Përse Profeti
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me
gjithë atë pozitë madhështore, urdhëroi për djegien e xhamisë,
pra, shtëpisë së Zotit?! Të shkatërrojë një xhami që nuk lejohet as
heqja edhe të një guri të vetëm të saj. Një tempull, që në rast se
vetëm një cep i tij bëhet i papastër, duhet të pastrohet menjëherë,
ta shndërrojë atë në vend për grumbullimin e mbeturinave të
qytetit?!
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Të gjitha këtyre pyetjeve mund t’u përgjigjemi me një
çështje, e cila është kjo: Xhamia “dhirar”-“e dëmit” nuk ishte një
xhami, në fakt ishte një vend idhujtarie, nuk ishte një vend i
shenjtë, por ishte një vatër përçarjeje dhe hipokrizie, nuk ishte
shtëpi e Zotit, por ishte shtëpi e djallit. Asnjëherë emri dhe titulli
figurativ dhe i jashtëm apo maskat nuk mund të ndryshojnë
realitetin e ndonjë gjëje.
Ky është mësimi i madh, që ngjarja e “xhamisë së dëmit” u
jep të gjithë myslimanëve, në të gjitha shekujt dhe epokat.
Nga kjo ngjare gjithashtu bëhet e qartë edhe rëndësia e
unitetit në mesin e radhëve të myslimanëve. Kjo çështje, për nga
pikëpamja e Islamit, është kaq e rëndësishme, saqë edhe nëse
ndërtimi i një xhamie në afërsi të një xhamie tjetër bëhet shkak i
krijimit të përçarjes, dezintegrimit dhe ndarjeve në radhët e
myslimanëve. Një xhami e tillë nuk është e shenjtë.

2- Mohimi më vete nuk është i mjaftueshëm
Mësimi i dytë që përftojmë nga ajetet e lartpërmendura,
është se Zoti i Madhëruar te këto ajete e urdhëron Profetin (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që në
“xhaminë e dëmit” të mos falë namaz. Por namazin ta falë në
xhaminë që është ndërtuar mbi themelet e devotshmërisë.
Ky “mohim” dhe “afirmim”, që është prej parullave
parimore të Islamit: “La ilahe il’lall’llah”. Të gjitha programet e
tjera, të vogla dhe të mëdha, janë manifestim i tij, e bëjnë të qartë
këtë realitet, se, gjithnjë, krahas një mohimi, duhet të jetë një
pohim (afirmim), në mënyrë që të çojë në veprim.
Nëse i ndalojmë njerëzit që të shkojnë në vende të
papërshtatshme dhe të korruptuara, kundrejt saj, duhet të
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ndërtojmë vatra të pastra dhe të dëlira për shoqërinë dhe kënaqjen
e shpirtit të jetës kolektive.
Nëse parandalojmë kënaqësitë dhe zbavitjet jo të
shëndosha, duhet të krijojmë kushtet e nevojshme për dëfrime të
përshtatshme dhe të shëndosha.
Nëse parandalojmë shkollat kolonialiste, duhet të formojmë
dhe të ndërtojmë një kulturë të shëndoshë dhe qendra mësimi dhe
edukimi të pastra.
Nëse e dënojmë imoralitetin, duhet të vëmë në dispozicion
të të rinjve dhe adoleshentëve mjetet që e lehtësojnë martesën.
Ata që të gjitha potencialet e tyre i shfrytëzojnë në mohim
dhe në programet e tyre nuk vërehet ndonjë pohim (afirmim),
duhet të dinë që edhe mohimi i tyre nuk do të qëndrojë, sepse
tradita e krijimit obligon që të gjithë instinktet dhe epshet duhen
të kënaqen përmes rrugës së duhur dhe të drejtë. Ky është një
program i padiskutueshëm i Islamit: mohimi duhet të shoqërohet
me pohimin, në mënyrë që prej këtej të lindë një monoteizëm që
dhuron jetë.
Dhe ky është një mësim, që fatkeqësisht, shumë prej
myslimanëve e kanë lënë në harresë dhe sërish kritikojnë dhe
akuzojnë se, përse vallë programet islame nuk përparojnë,
ndërkohë që doktrinat islame nuk kufizohen vetëm me mohimin,
ashtu siç imagjinojnë ata. Nëse ata do t’i kishin afruar me njëri–
tjetrin mohimin dhe pohimin, përparimi i tyre do të ishte i
patjetërsueshëm.

3- Dy kushte thelbësore
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Mësimin e tretë të vyer, që e nxjerrim nga ngjarja e
“xhamisë së dëmit” dhe ajetet e lartpërmendura, është se një vatër
aktive, pozitive fetare dhe shoqërore është ajo vatër që përbëhet
nga dy elemente pozitive.
Së pari, themelet dhe synimi i saj të jenë të çiltra që në
fillim: “…e themeluar në përkushtim (ndaj All’llahut) që në ditën
e parë…”
Së dyti, promotorët dhe mbështetësit e saj të jenë njerëz të
dëlirë, të drejtë, besimtarë dhe të vendosur: “...Aty ka njerëz që
duan të pastrohen.”
Anashkalimi dhe heqja dorë prej secilës prej këtyre dy
elementeve thelbësore bëhet shkak për mos arritjen e rezultatit
dhe të qëllimit.

Ajetet 111 – 112
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ۡ َ ۞ﺇِ ﱠﻥ ٱ ﱠ
ﺴ ُﻬ ۡﻢ َﻭﺃَﻣۡ ٰ َﻮﻟَ ُﻬﻢ ﺑِﺄ َ ﱠﻥ ﻟَ ُﻬ ُﻢ ۡٱﻟ َﺠﻨﱠ ۚﺔَ ﻳُ ٰﻘَﺘِﻠُﻮﻥَ ﻓِﻲ
َ ُٱﺷﺘ َ َﺮ ٰﻯ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦَ ﺃَﻧﻔ
ۖ ُﺳﺒِﻴ ِﻞ ٱ ﱠ ِ ﻓَﻴَ ۡﻘﺘُﻠُﻮﻥَ َﻭﻳ ُۡﻘﺘَﻠ
ﺍﻥ
َ ﻮﻥَ َﻭ ۡﻋﺪًﺍ
َ
ِ ٱﻹ
ِ ۡ ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻪ َﺣ ٗﻘّﺎ ﻓِﻲ ٱﻟﺘ ﱠ ۡﻮ َﺭ ٰﯨ ِﺔ َﻭ
ِ ۚ ﻧﺠﻴ ِﻞ َﻭ ۡٱﻟﻘُ ۡﺮ َء
ۡ ََﻭ َﻣ ۡﻦ ﺃ َ ۡﻭﻓَ ٰﻰ ِﺑﻌَﻬۡ ِﺪِۦﻩ ِﻣﻦَ ٱ ﱠ ۚ ِ ﻓ
ﭑﺳﺘ َ ۡﺒﺸ ُِﺮﻭﺍْ ِﺑﺒَ ۡﻴ ِﻌ ُﻜ ُﻢ ٱﻟﱠﺬِﻱ ﺑَﺎﻳَﻌۡ ﺘُﻢ ِﺑ ۚ ِﻪۦ َﻭ ٰﺫَ ِﻟ َﻚ ُﻫ َﻮ ۡٱﻟﻔَ ۡﻮ ُﺯ
ٓ
َﺴ ِﺠﺪُﻭﻥ
ٱﻟﺮ ِﻛﻌُﻮﻥَ ٱﻟ ٰ ﱠ
 ٱﻟ ٰﺘ ﱠ ِﺌﺒُﻮﻥَ ۡٱﻟ ٰﻌَ ِﺒﺪُﻭﻥَ ۡٱﻟ ٰ َﺤ ِﻤﺪُﻭﻥَ ٱﻟ ٰ ٓﱠ١١١ ۡٱﻟﻌَ ِﻈﻴ ُﻢ
ﺴ ِﺌ ُﺤﻮﻥَ ٰ ﱠ
ُ ﻋ ِﻦ ۡٱﻟ ُﻤﻨ َﻜ ِﺮ َﻭ ۡٱﻟ ٰ َﺤ ِﻔ
ّ ِ َﻈﻮﻥَ ِﻟ ُﺤﺪُﻭ ِﺩ ٱ ﱠ ۗ ِ َﻭﺑ
ﺸ ِﺮ
ِ ۡٱﻷ ٓ ِﻣ ُﺮﻭﻥَ ﺑِ ۡﭑﻟ َﻤﻌۡ ُﺮ
َ َﻭﻑ َﻭٱﻟﻨﱠﺎ ُﻫﻮﻥ
١١٢ َۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦ
“Në të vërtetë, All’llahu ka blerë nga besimtarët jetën dhe
pasurinë e tyre, në këmbim të Xhennetit. Ata luftojnë në rrugën
e All’llahut, vrasin dhe vriten. (Ky është) premtimi i Tij i vërtetë
në Teurat, Ungjill dhe Kur’an. E kush i përmbahet besëlidhjes
më fort se All’llahu? Andaj, gëzojuni kësaj shitjeje! Kjo është
fitorja madhështore.”
“(Këta janë) ata që pendohen, e adhurojnë All’llahun, e
falënderojnë Atë, agjërojnë, përkulen (në namaz), bien në
sexhde (gjatë namazit), urdhërojnë vepra të mira, pengojnë të
këqijat dhe u përmbahen kufijve të caktuar nga All’llahu. Jepu
lajmin e mirë besimtarëve!”

Komentimi

Një tregti e pashembullt

88

ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ........................................ ....... ....... ..................................... ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﻣﺜﻞ

Duke pasur parasysh faktin që në ajetet e mëparshme u
diskutua për dezertorët e luftës, në ajetet 111-112, nëpërmjet një
shembulli interesant, paraqitet pozita e lartë e luftëtarëve
besimtarë.
Në këtë shembull, Zoti i Madhëruar e prezanton Veten si
blerës, kurse besimtarët si shitës: “Në të vërtetë, All’llahu ka
blerë nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre, në këmbim të
Xhennetit.”
Duke pasur parasysh faktin që te çdo marrëveshje duhet të
merren parasysh “pesë shtyllat kryesore”, pra, blerësi, shitësi,
malli, çmimi dhe teksti (fatura) i marrëveshjes, edhe Zoti i
Madhëruar te ky ajet ka përmendur të gjitha këto shtylla.
Veten e ka konsideruar si “blerës”, kurse besimtarët si
“shitësit”, shpirtrat dhe pasuritë si “mall”, kurse Xhennetin si
“çmim” të kësaj marrëveshjeje.
Por, mënyrën e pagesës së mallit e ka përshkruar me një
shprehje shumë domethënëse: “Ata luftojnë në rrugën e
All’llahut, vrasin dhe vriten.”
Në realitet, vendi i dorëzimit të mallit është sheshi i luftës,
përfshi këtu shpirtin apo pasuritë që shpenzohen në rrugën e
luftës.
Më pas përmend shtyllën e pestë të kësaj marrëveshjeje, që
është “teksti i marrëveshjes”, pra, dëshmia e vlefshme dhe e fortë
e saj: “Ky është premtimi i Tij i vërtetë në Teurat, Ungjill dhe
Kur’an.”
Sigurisht, duke pasur parasysh shprehjen “fi sebililah”-“në
rrugën e All’llahut” bëhet e qartë se Zoti i Madhëruar është blerës
i shpirtrave, i orvatjeve, i përpjekjeve dhe i luftërave që kryhen në
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rrugën e Tij, që do të thotë, në rrugën e së vërtetës dhe të
drejtësisë, të lirisë dhe të shpëtimit të njerëzve nga kthetrat e
politeizmit, të shtypjes dhe të korrupsionit.
Më pas, për theksimin e kësaj marrëveshjeje të madhe,
thotë: “E kush i përmbahet besëlidhjes më fort se All’llahu?”, që
do të thotë se, edhe pse çmimi dhe kostoja e kësaj marrëveshjeje
nuk paguhet menjëherë, nuk ka rreziqet e pagesës me kredi, sepse
Zoti, në bazë të fuqisë, aftësisë dhe panevojshmërisë është më i
besueshëm për besëlidhjen dhe premtimin e Tij se çdokush tjetër,
as që harron, as që është i paaftë nga pagesa dhe as që kryen
ndonjë vepër që bie ndesh me urtësinë, që të bëhet pishman nga
ajo dhe, na faltë Zoti, as që thotë gënjeshtra.
Si rrjedhojë, nuk ekziston asnjë lloj dyshimi apo pandehje
në lidhje me realizimin e premtimit të Tij dhe pagimin e çmimit në
kohën e paracaktuar.
Më i rëndësishëm është fakti se pas kryerjes së aktit të kësaj
ujdie, ashtu siç është traditë dhe zakon në mesin e tregtarëve, i
shprehen urimet palës tjetër dhe i dëshiron një marrëveshje të
bereqetshme e fitimprurëse: “Andaj, gëzojuni kësaj shitjeje! Kjo
është fitorja madhështore.”47
E ngjashme kjo situatë është përsëritur edhe në suren “Es
Saff”, por me fraza të tjera: “O ju që keni besuar, 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. Ai do t’jua falë
Fjala “festebshiru” rrjedh nga rrënja “besharet”, që rrjedh nga fjala “beshere”, që
është në kuptimin e fytyrës. Ajo tregon për shenjat e gëzimit dhe kënaqësisë,
shprehja e të cilave vërehen dhe duken në fytyrën e njeriut.
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gabimet tuaja dhe do t’ju shpjerë në kopshte, nëpër të cilat
rrjedhin lumenj dhe në banesa të mrekullueshme në Xhennetin
e Adnit. Kjo është fitorja më e madhe.”48
Njeriu ndihet i emocionuar dhe i habitur nga e gjithë kjo
mirësi dhe bujari e Zotit. Zoti, që është pronari i gjithë botës
ekzistuese dhe sundimtari absolut mbi të gjithë krijimin, dhe
çdokush gjërat që i ka, i vijnë nga ana e Tij, vihet në pozitën e
blerësit të po këtyre mirësive dhe begative që ua ka dhuruar
robërve dhe atë që e ka dhuruar Vetë e ble me çmim të
shumëfishuar.
Më i çuditshëm është një tjetër fakt, se luftën, që bëhet
shkak i kryelartësisë së vetë njeriut, fitores dhe krenarisë së çdo
populli dhe çdo mileti, që në fund frytet e saj u rikthehen sërish
atyre, e ka konsideruar si çmim i këtij malli.
Edhe pse duhet të ekzistojë ekuivalencë midis mallit dhe
çmimit, Zoti e injoron këtë fakt dhe kundrejt një malli të
paqëndrueshëm, që në çdo kohë mund të zhduket (qoftë duke
qenë në shtratin e sëmundjes, qoftë në sheshin e luftës) ka
vendosur lumturinë e amshueshme dhe të përhershme.
Dhe ç’është më e rëndësishmja, Zoti i Madhëruar, që është
më i sinqerti dhe më i drejti i të sinqertëve dhe të drejtëve dhe që
nuk ka nevojë për dhënien e asnjë dëshmie apo garancie, për
robërit e vet ka paraqitur sigurinë dhe dëshminë më të
rëndësishme.
Në përfundim të kësaj marrëveshjeje të madhe i uron dhe i
përgëzon ata.

48

Sure “Es Saff”, ajetet 10-12.
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Vallë, a imagjinohet mëshirë, begati dhe dashuri më e
madhe se kjo?!
Vallë, a ekziston ndonjë tregti më e bujshme se sa kjo?
Andaj në një hadith të transmetuar nga Xhabir ibn
Abdullah El Ensari lexojmë: “Në kohën që zbriti ajeti i
lartpërmendur, Profeti ishte brenda në xhami. Ai e lexoi ajetin me
zë të lartë dhe njerëzit madhëruan Zotin. Një burrë nga ensarët
erdhi pranë Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) dhe e pyeti i habitur: “A ishte ky ajet që të zbriti?”
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) tha: “Po.”
Ensari tha: “Çfarë tregtie e bujshme! As e anulojmë këtë
marrëveshje dhe as e pranojmë anulimin nga të tjerët!49 As e
prishim atë, as e pranojmë prishjen.
Ashtu siç e ka traditë edhe Kur’ani, që në një ajet diskuton
rreth një çështjeje në tërësi, më pas në ajetin vijues e përshkruan
me detaje atë. Në ajetin 112 besimtarët, të cilët janë “shitësit” e
jetës dhe mallit ndaj Zotit, i prezanton me nëntë cilësi. Paraqitja e
këtyre cliësive bëhet, sepse Zoti i Madhëruar me të tillë shitës bën
marrëveshje.
1- Ata që pendohen dhe pastrojnë zemrën dhe shpirtin e vet
nga papastërtitë e mëkatit me anë të ujit të pendimit
“(Këta janë) ata që pendohen”.

“Durr’rrul Menthur”, vëll. 3, f. 280; “Darul mearife”, Shtëpia botuese “El fet’h
xhinde”, Botim i parë, 1365 hixhri kameri; “Fet’hu akdar Shukafi”, vëll. 2, f. 409.
Tefsiri “El Mizan”, vëll. 9, f 405 dhe disa tefsire të tjera.
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2- Ata që adhurojnë Zotin dhe vetëformohen në sajë të
intimitetit dhe lutjes ndaj Zotit, si dhe adhurimit të esencës
së pastër të Tij “e adhurojnë All’llahun”.
3- Ata që e falënderojnë Zotin për begatitë, mirësitë materiale
dhe shpirtërore që u ka dhuruar “e falënderojnë Atë”.
4- Ata që nga një vatër adhurimi kalojnë në vatra të tjera
adhurimi.
Në këtë mënyrë, programet e tyre të vetëformimit dhe të
edukimit, në sajë të adhurimit, nuk kufizohen në një mjedis të
veçuar dhe nuk i përket vetëm një hapësire, por kudo (çdo vend)
për ta është vatër e adhurimit të Zotit, e vetëformimit dhe e
edukimit të tyre dhe kudo që ekziston një mësim në lidhje me
këtë, ata janë kërkues të saj.
Fjala “saihun” rrjedh nga fjala “sejhun” dhe fjala “sejahatun”
është përdorur në kuptimin e “rrjedhjes dhe të vazhdimësisë”. Në
mesin e komentuesve ka mosmarrëveshje se çfarë lloj rrjedhje,
rrugëtimi dhe vazhdimësie synohet me fjalën “saihun” në këtë ajet.
Disa prej tyre, ashtu siç e cekëm edhe më lart, fjalën
“saihun” e kanë konsideruar në kuptimin e frekuentimit dhe të
udhëtimit nëpër vatrat e adhurimit. Në një hadith të transmetuar
nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) lexojmë: “Udhëtimi i popullit tim është nëpër xhamitë.”50
Disa të tjerë fjalën “saih” e kanë marrë në kuptimin e
agjëruesit, sepse agjërimi është një vepër e vazhdueshme gjatë
gjithë ditës. Në një hadith lexojmë se Profeti (Paqja dhe bekimet e

Tefsiri “El Mizan”, ajeti në fjalë; “Mustedrek”, vëll. 7, f. 507; vëll. 2, f. 113, vëll.
14, f. 214, Botim i organizatës së “Ehli Bejtit”; “Eualiul Ali”, vëll. 3, f. 291.
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All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të ketë thënë: “’Es
Saihët’ janë agjëruesit.”51
Disa komentues të tjerë të Kur’anit, fjalën “sejahat” e kanë
konsideruar në kuptimin e “udhëtimit dhe shëtitjes nëpër botë”,
vrojtimi i efekteve të madhështisë së Zotit, njohje me shoqëritë
njerëzore, me zakonet, traditat, shkencat dhe dituritë e popujve të
tjerë, duke u bërë shkak i ngjalljes së mendjes dhe i pjekurisë së
mendimit.
Kurse disa të tjerë, fjalën “sejahat” e kanë marrë në
kuptimin e udhëtimit dhe të lëvizjes në drejtim të sheshit të luftës
dhe luftimit me armikun. Hadithi i njohur i Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Udhëtimi i
popullit tim është lufta në rrugën e Zotit.”52, e dëshmon më së miri
këtë.
Dhe më në fund, disa fjalën “sejahat” e konsiderojnë në
kuptimin e lëvizjes së intelektit dhe mendjes në çështje të
ndryshme, që kanë të bëjnë me botën ekzistuese, faktorët e
lumturisë dhe të fitores, si dhe me mjetet e humbjes dhe të
dështimit.
Por duke pasur parasysh karakteristikat që u përmendën
para dhe pas saj, kuptimi i parë duket më i përshtatshëm se të
tjerët, edhe pse është e mundur bashkimi i të gjitha këtyre

Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, dhe shumë prej tefsireve të tjera; “Mustedrek”,
vëll. 16, f. 54, Botim i organizatës së “Ehli Bejtit” 2, me pak ndryshim; “Biharul
Enuar”, vëll. 66, f. 356; “Usulul Kafi”, vëll.5, f. 15, “Darul kutubul islamije”,
“Uesaiul Shiia”, vëll. 15, f. 37, Botim i organizatës së “Ehli Bejtit”.
52 Tefsiri “El Mizan” dhe tefsiri “El Manar”, ajeti në fjalë; “Uesailul Shiia”, vëll.
15, f. 17, Botim i organizatës “Ehli Bejtit”. “Mustedrekul Uesail”, vëll. 11, f. 14,
vëll.16, f. 53, Botim i organizatës së “Ehlil Bejtit”; “Biharul Enuar”, vëll. 40, f.
328.
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kuptimeve të përmendura për këtë fjalë, sepse të gjitha këto
koncepte përmblidhen në nocionin e rrugëtimit dhe të udhëtimit.
5- Ata që përkulen karshi madhështisë së Zotit “përkulen (në
namaz)”.
6- Ata që vënë kokën në tokë dhe bëjnë sexhde, “bien në
sexhde (gjatë namazit)”.
7- Ata që i ftojnë njerëzit në vepra të mira, “urdhërojnë
vepra të mira”.
8- Ata që nuk mjaftohen vetëm me thirrjen për kryerjen e
veprave të mira, por luftojnë çdo lloj korrupsioni dhe të
keqe, “pengojnë të këqijat”.
9- Dhe ata që, pas kryerjes së porosisë për të urdhëruar të
mirën dhe për ta ndaluar të keqen, kryejnë përgjegjësinë
më të fundit dhe më të rëndësishme të tyre, e cila është
ruajtja e kufijve të All’llahut, zbatimi i ligjeve dhe i
dispozitave të Tij, si dhe ekzekutimi i së drejtës dhe
drejtësisë, “dhe u përmbahen kufijve të caktuar nga
All’llahu”.
Pasi përmend këto nëntë veti, Zoti i Madhëruar sërish nxit
besimtarët, të edukuar në shkollën e besimit dhe të veprës dhe i
drejtohet Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) me këto fjalë: “Jepu lajmin e mirë besimtarëve!”
Duke pasur parasysh faktin që nuk është përmendur ajo
çka përgëzohet me të, apo shprehur ndryshe, përgëzimi është
përmendur në mënyrë absolute, kjo jep një kuptim të gjerë, që
përfshin çdo begati dhe mirësi, që do të thotë, lajmëroi ata për çdo
lloj mirësie, begatie, lumturie si dhe çdo lloj krenarie.
Gjithashtu, është e nevojshme t’i kushtohet vëmendje kësaj
çështjeje, që një pjesë nga këto nëntë cilësi (gjashtë cilësitë e para)
kanë të bëjnë me aspektet që lidhen me vetëformimin dhe
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edukimin e individit, kurse pjesa tjetër (cilësia e shtatë dhe e tetë)
aludon për përgjegjësitë e ndjeshme shoqërore dhe spastrimin e
shoqërisë, kurse cilësia e fundit tregon për përgjegjësitë kolektive,
në lidhje me krijimin e qeverisë së drejtë dhe pjesëmarrjen aktive
në çështjet pozitive politike.

Ajetet 113 – 114

ﻲ ِ َﻭٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َءﺍ َﻣﻨُ ٓﻮﺍْ ﺃَﻥ ﻳَ ۡﺴﺘ َ ۡﻐ ِﻔ ُﺮﻭﺍْ ِﻟ ۡﻠ ُﻤ ۡﺸ ِﺮﻛِﻴﻦَ َﻭﻟَ ۡﻮ َﻛﺎﻧُ ٓﻮﺍْ ﺃ ُ ْﻭ ِﻟﻲ ﻗُ ۡﺮﺑَ ٰﻰ
ّ َِﻣﺎ َﻛﺎﻥَ ِﻟﻠﻨﱠﺒ
ۡ َ َﻭ َﻣﺎ َﻛﺎﻥ١١٣ ﺐ ۡٱﻟ َﺠ ِﺤ ِﻴﻢ
ﻴﻢ
ُ ِﻣ ۢﻦ ﺑَﻌۡ ِﺪ َﻣﺎ ﺗَﺒَﻴﱠﻦَ ﻟَ ُﻬ ۡﻢ ﺃَﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ ﺃَﺻۡ ٰ َﺤ
ُ َٱﺳﺘِ ۡﻐﻔ
َ ﺎﺭ ِﺇ ۡﺑ ٰ َﺮ ِﻫ
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 ُّﻭ ِّ ﱠ ِ ﺗَﺒَ ﱠﺮﺃ َ ِﻣ ۡﻨ ۚﻪُ ﺇِ ﱠﻥٞ ﻋﺪ
َ ُﻋﺪَ َﻫﺎ ٓ ﺇِﻳﱠﺎﻩُ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ﺗَﺒَﻴﱠﻦَ ﻟَ ٓﻪۥُ ﺃَﻧﱠﻪۥ
َ ِﻷَﺑِﻴ ِﻪ ﺇِ ﱠﻻ َﻋﻦ ﱠﻣ ۡﻮ ِﻋﺪَ ٖﺓ َﻭ
١١٤ ﻴﻢٞ ﻴﻢ َﻷ َ ٰ ﱠﻭﻩٌ َﺣ ِﻠ
َ ﺇِ ۡﺑ ٰ َﺮ ِﻫ
“Nuk i takon të Dërguarit dhe besimtarëve që të kërkojnë falje
për idhujtarët, qofshin këta edhe të afërmit e tyre, pasi u është
bërë e qartë se ata janë banorë të Xhehennemit.”
“Ndërsa lutja e Ibrahimit për faljen e babait të tij, ka qenë
vetëm për shkak të një premtimi, që i kishte bërë. Por, kur iu bë
e qartë se i ati ishte armik i All’llahut, ai u nda prej tij. E
megjithatë, Ibrahimi ishte njeri i dhembshur dhe i butë.”

Shkaku i zbritjes
Në tefsirin “Mexhmaul Bejjan”, për shkakun e zbritjes së ajeteve
113-114 është transmetuar një hadith: Një grup myslimanësh i
thoshin Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!): “A nuk do të kërkoni falje për gjyshërit tanë, të cilët kanë
vdekur që në kohën e injorancës?” Ndërkohë zbritën ajetet e 113-114
dhe i paralajmëruan të gjithë ata se askush nuk ka të drejtë të
kërkojë falje për politeistët. 53
Për shkakun e zbritjes së këtyre ajeteve janë përmendur edhe
çështje të tjera, të cilat do t’i përmendim pas komentimit të ajetit.

53

“Biharul Enuar”, vëll.22, f. 42; “Mexhmaul Bejjan”, ajetet në fjalë.
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Komentimi
Domosdoshmëria e ndrëprejes së lidhjeve me armiqtë
Ajeti 113, me një shprehje të qartë dhe të vendosur, e
ndalon Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) dhe besimtarët që të kërkojnë falje për idhujtarët:
“Nuk i takon të Dërguarit dhe besimtarëve që të kërkojnë falje
për idhujtarët...”
Më pas, për theksim dhe përgjithësim, shtohet: “...qofshin
këta edhe të afërmit e tyre...”
Në vijim këtë çështje e argumenton në këtë mënyrë: “...pasi
u është bërë e qartë se ata janë banorë të Xhehennemit.”
Kjo është një vepër e kotë dhe një dëshirë e pavend, sepse
idhujtarët, në asnjë mënyrë, nuk falen. Ata që e kanë ndërmarrë
rrugën e politeizmit, nuk kanë asnjë rrugë shpëtimi.
Përveç kësaj, kërkimi i faljes është një lloj shfaqjeje
dashurie, lidhje dhe bashkimi me idhujtarët. Kjo gjë është ndaluar
shumë herë në Kur’an.
Duke pasur parasysh faktin se myslimanët e vetëdijshëm
dhe të informuar me Kur’anin, në ajetet e tij kishin dëgjuar dhe
kishin lexuar, që Ibrahimi kërkoi falje për xhaxhanë e tij, Azerin,
kishte mundësi që te ata të lindte kjo pyetje: A nuk ishte Azeri
idhujtar?
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Nëse një vepër e tillë është e ndaluar, përse Profeti i Madh i
Zotit veproi në këtë mënyrë?!
Andaj në ajetin 114, i përgjigjet kësaj pyetjeje dhe thotë:
“Ndërsa lutja e Ibrahimit për faljen e babait të tij, ka qenë
vetëm për shkak të një premtimi, që i kishte bërë. Por, kur iu bë
e qartë se i ati ishte armik i All’llahut, ai u nda prej tij.”
Në fund të ajetit shtohet: “E megjithatë, Ibrahimi ishte
njeri i dhembshur dhe i butë.”
Kjo fjali ka mundësi të jetë një argument për premtimin e
Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) ndaj Azerit, në lidhje me faljen, sepse
durimi i tij, nga njëra anë dhe të qenit i dhembshur, që në bazë të
disa komentimeve është në kuptimin e të qenët i mëshirshëm, nga
ana tjetër, kërkonte që të bënte përpjekjet maksimale në
udhëzimin e Azerit, edhe nëse do të ishte në formën e premtimit
për të kërkuar falje për të kaluarën e tij.
Ekziston edhe kjo mundësi, që fjalia e mësipërme të jetë
argument që Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!), për shkak të butësisë
dhe të dhembshurisë që kishte, si dhe frikës nga kundërshtimi i
Zotit, asnjëherë nuk ishte i gatshëm të kërkonte falje për armiqtë e
së Vërtetës. Kjo vepër i përkiste veçanërisht një periudhe që të
mbillte në zemrën e Azerit shpresën e udhëzimit.
Andaj, sapo e kuptoi armiqësinë e tij, hoqi dorë
përfundimisht nga kjo vepër.
Shtrohet pyetja: Nga e dinin myslimanët se Ibrahimi (Paqja
qoftë mbi të!) ka kërkuar falje për Azerin?
Përgjigjja është kjo: Ajetet e sures “Et Teube”, ashtu siç i
kemi cekur edhe në fillim, kanë zbritur nga fundi i jetës së Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)
99

Komentim i Përsosur i Kur’anit..............................................................................................................................Xhuzi i njëmbëdhjetë

dhe më herët myslimanët, në suren “Merjem”, ajeti 47, kishin
lexuar se Ibrahimi, me anë të fjalisë: “Unë do ta lus Zotin tim për
të të falur ty...”, i kishte premtuar Azerit kërkimin e faljes. Pa
dyshim që Profeti i Zotit nuk premton kot dhe pa ndonjë synim
dhe, sa herë që premton, e mban premtimin.
Gjithashtu, në suren “Mumtehine”, ajeti 4 lexojmë se
Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) i tha atij: “Unë do të lutem për ty.”
Po ashtu, në suren “Shuara”, që është prej sureve mekase
është përmendur qartë kërkimi i faljes së Ibrahimit (Paqja qoftë mbi
të!) për Azerin: “Fale babain tim, se ai vërtet ishte nga ata të
humburit.”54

Hulumtime
1- Një transmetim i sajuar dhe i rremë
Shumë prej komentuesve të Ehli Synetit, nga “Sahih
Bukhari”, “Muslim” dhe libra të tjerë nga Said bin Mesejjeb kanë
transmetuar një hadith të sajuar: Në kohën që Ebu Talibit i ishte
afruar vdekja, Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) hyri te ai. Pranë tij ishin edhe Ebu Xhehli dhe
Abdullah bin Ebi Umeje. Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha atij: “O xhaxha! Thuaj: ‘Nuk
54

Sure “El Shuara”, ajeti 86.
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ka Zot tjetër përpos All’llahut!’, që unë, nëpërmjet tij, të ndërmjetësoj te
Zoti.”.
Në këtë kohë Ebu Xhehli dhe Abdullah bin Umeje u kthyen
nga Ebu Talibi dhe i thanë: “A do të heqësh dorë nga feja (e babait
tënd), o Abdul Mutalib?”
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) ia përsëriti disa herë këtë propozim atij, por Ebu
Xhehli dhe Abdullahu penguan që ai ta përsëriste këtë shprehje.
Fjala e fundit që e tha Ebu Talibi ishte: “Për fenë e Abdul
Mutalibit!” dhe hoqi dorë nga shqiptimi i fjalës: “Nuk ka Zot tjetër
përveç All’llahut!”
Në këtë kohë Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: “Unë do të lutem për ty, derisa të
ndalohem nga një gjë e tillë”. Në këtë kohë, zbriti ajeti i
lartpërmendur: “Nuk i takon të Dërguarit dhe besimtarëve që të
kërkojnë falje...”55
Në këtë transmetim vërehen shenjat e sajimit dhe të
falsifikimit, sepse, së pari, në mesin e komentuesve të Kur’anit dhe
dijetarëve të hadithit është e njohur që sureja “Et Teube” ka
zbritur në vitin e nëntë të hixhretit. Madje, në bazë të mendimit të
disa të tjerëve, kjo është surja e fundit që i ka zbritur Profetit (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Historianët kanë shkruar se vdekja e Ebu Talibit ka ndodhur në
Mekë dhe përkon me kohën para emigrimit të Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).

Tefsiri “El Manar” dhe tefsiret e tjera të Ehli Synetit; “El Gadir”, vëll. 8, f. 8,
“Darul kitabel Arabi Bejrut”, Botim i tretë, 1387 hixhri kameri; “Musned
Ahmed”, vëll. 5, f. 433; “Sahihu Bukhari”, vëll. 4, f. 247; vëll.5, f 208; “Durr’rrul
Menthur”, vëll.3, f. 282.
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Për shkak të po kësaj mospërputhjeje dhe kundërshtimi të
qartë, disa nga fanatikët, si për shembull, autori i tefsirit “El
Manar” janë lajthitur në shprehjet e tyre.
Ndonjëherë kanë thënë se ky ajet ka zbritur dy herë, një
herë në Mekë dhe një herë në Medine, në vitin e nëntë të hixhretit.
Me anë të këtij pretendimi të paargumentuar dhe të paarsyeshëm
kanë dashur që, sipas mendjes së tyre, të eliminojnë kundërshtinë
dhe mospërputhjen.
Ndonjëherë kanë pohuar se ky ajet të ketë zbritur në Mekë
në prag të vdekjes së Ebu Talibit dhe më pas, me urdhër të Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i
është ngjitur sures “Et Teube”. Ndërkohë që edhe këto
pretendime gjithashtu janë plotësisht të pabaza dhe të
paargumentuara.
Vallë, a nuk do të ishte më mirë që në vend të këtyre
pretendimeve të kota dhe të pa baza, të dyshonin në transmetimin
e lartpërmendur dhe vërtetësinë e tij?
Së dyti, pa dyshim që para vdekjes së Ebu Talibit, Zoti i
Madhëruar në ajete të tjera të Kur’anit i kishte ndaluar
myslimanët nga miqësimi dhe shoqërimi me idhujtarët. E dimë se
kërkimi i faljes është një prej shembujve më të qartë për të
shprehur dashurinë dhe miqësinë, ndërkohë, si është e mundur që
Ebu Talibi të vdesë si idhujtar dhe Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të betohet që do të
vazhdonte të lutej për të, derisa Zoti ta ndalonte?!
I çuditshëm është fakti se Fakhri Razi, i cili është i njohur
për paragjykim në të tilla çështje, meqenëse nuk ka mundur ta
mohojë faktin se ky ajet, si ajetet e tjera të sures “Et Teube” ka
zbritur në Medine dhe nga fundi i jetës së Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka përdorur
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një justifikim të çuditshëm: Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) pas vdekjes së Ebu Talibit, deri
në kohën e zbritjes së sures “Et Teube”, vazhdoi të lutej për të,
derisa zbriti ajeti i lartpërmendur dhe e ndaloi atë nga një gjë e
tillë.
Më pas shton: “Çfarë pengese ka, nëse këtë gjë do ta kishte
lejuar Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) dhe myslimanët deri në atë kohë?!
Fakhri Razi, nëse do ta lironte veten nga zinxhirët e
paragjykimeve, do të kuptonte të vërtetën, se nuk ka asnjë
mundësi që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) të ishte lutur për një kohë kaq të gjatë për një
person idhujtar, sepse deri në atë kohë kishin zbritur ajete të
shumta kur’anore, që kishin dënuar çdo lloj miqësie dhe afrimi me
idhujtarët.
Së treti, i vetmi person që e ka transmetuar këtë hadith
është Said bin Mesjjeb. Njihet armiqësia e tij me Imam Aliun
(Paqja qoftë mbi të!), si rrjedhojë, asnjëherë nuk mund t’i besojmë
fjalëve të tij për Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!), për babain apo
për fëmijët e tij.
Dijetari i shquar Eruditi El Emijni, pasi përmend këtë
çështje, transmeton një thënie nga El Uakidiu ku thotë: “Said bin
Musejjeb, kaloi pranë xhenazes së Imam Sexhadit, Ali ibn Huseinit dhe
nuk fali namaz dhe u justikua me një justifikimi të kotë e të rremë.”56

“El Gadir”, vëll. 8, f. 9; “Mu'xhemu Rixhalil Hadith, i El Khuij”, vëll. 9, f. 144–
145.
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Sipas thënies së Ibn Hazim, kur e pyetën: “A do të falësh
namaz pas Haxhxhaxhit?” Ai iu përgjigj: “Ne falim namaz pas njerëzve
më të këqij se Haxhaxhi!”57
Së katërti, ashtu siç e kemi cekur edhe në vëllimin e pestë të
po këtij tefsiri, duke sjellë fakte të qarta për çështjen se Ebu Talibi i
besoi Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!), argumentuam se çfarë është thënë për mosbesimin e
Ebu Talibit, është një shpifje e madhe ndaj tij. Këtë e kanë
argumentuar dhe e kanë arsyetuar të gjithë dijetarët shi’itë dhe një
pjesë prej dijetarëve të Ehli Synetit, si për shembull Ibn Ebil
Hadid, në interpretimin “Nehxhul Belaga”, Kastelanij në
“Irshadul Sari”, si dhe Zejni Dehlan në referencat e tefsirit
“Halebi”.
Po ashtu kemi pohuar se një studiues i matur dhe i
kujdesshëm, duke pasur parasysh politikën tendencioze dhe
keqdashëse të pushtetarëve të Beni Umejes kundër Imam Aliut
(Paqja qoftë mbi të!), mund të kuptojë më së miri se çdokush që
kishte lidhje dhe marrëdhënie me Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!),
nuk do të ishte i sigurt nga ky sulm keqdashës. Në fakt, Ebu Talibi
nuk kishte faj tjetër përpos asaj që ishte babai i Ali bin Ebu Talibit
(Paqja qoftë mbi të!), prijësi i madh i Islamit.
A nuk u akuzua aq ashpër Ebu Dheri, ky luftëtar trim i
Islamit, për shkak të dashurisë së tij për Imam Aliun (Paqja qoftë
mbi të!) dhe për xhihadin e tij kundër shkollës së “Osmanit”?!58

Po aty, “El Meheli i ibn Hazm”, vëll. 4, f. 214.
Për më shumë informacion, për besimin e Ebu Talibit, që përgjatë gjithë jetës
së tij ishte përkrahës dhe mbështetës i Profetit dhe iu bindte plotësisht atij, shih
vëllimin e pestë të po këtij tefsiri, ajeti 26 i sures “El En’am”.
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2- Përse Profeti Ibrahim (Paqja qoftë mbi të!) i premtoi Azerit
falje?
Pyetja tjetër që parashtrohet është: Si Profeti Ibrahim i
premtoi falje xhaxhait të vet Azerit dhe në bazë të ndërtimit të
jashtëm të ajetit të lartpërmendur dhe ajeteve të tjera në Kur’an, a
u tregua besnik ndaj këtij premtimi?
Duhet të kujtojmë se Azeri asnjëherë nuk besoi dhe ishte
pjesë e shoqërisë së politeistëve dhe të idhujtarëve dhe kërkimi i
faljes për persona të tillë është i ndaluar.
Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të kemi parasysh
këtë çështje: Nga ajeti i lartpërmendur përftohet më së miri, se
Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) priste, që me anë të kësaj sjelljeje, ta
tërhiqte Azerin drejt besimit dhe monoteizmit. Kërkimi i faljes së
tij ishte: “O Zoti im! Udhëzoje atë! Dhe fali mëkatet e kaluara të tij!”.
Por në kohën që Azeri vdiq jo besimtar dhe politeist, për
Ibrahimin u bë e qartë, se ai kishte vdekur si armik i Zotit dhe nuk
kishte gjasa për udhëzimin e tij, prandaj e ndërpreu kërkimin e
faljes ndaj tij.
Në bazë të këtij koncepti, edhe myslimanët mund të luten
për familjarët dhe miqtë e tyre politeistë, derisa ata janë gjallë dhe
ka mundësi që ata të udhëzohen në rrugën e drejtë, që do të thotë
të kërkojnë nga Zoti udhëzimin dhe faljen e mëkateve, por pas
vdekjes së tyre si politeistë, nuk ka vend e as dobi kërkimi i faljes
për ta.
Kurse në lidhje me këtë që në disa hadithe nga Imam
Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është transmetuar: Ibrahimi kishte
premtuar se, nëse Azeri do të besonte, do të lutej për të (dhe jo
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para se ai të besonte). Kur u bë e qartë se ai është armik i Zotit,
ndjeu urrejtje ndaj tij.59
Si rrjedhojë, premtimi i Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) ishte i
kushtëzuar. Por meqenëse kushti i tij nuk u realizua, ai asnjëherë
nuk kërkoi falje.
Ky transmetim, përpos asaj, që është një transmetim i
“dobët” dhe i “paqëndrueshëm”, bie në kundërshtim edhe me
strukturën e jashtme të ajeteve kur’anore. Po e sqarojmë këtë gjë:
Në pamje të parë, duket sikur në këtë ajet Ibrahimi (Paqja qoftë mbi
të!) kërkon falje, kurse ajeti 86 i sures “Shuara” në dukje të parë
është i tillë që Ibrahimi kërkoi për të falje nga Zoti: “Dhe fale
babain tim, se ai vërtet ishte nga ata të humburit!”
Dëshmia tjetër e kësaj çështjeje është shprehja e njohur e
Ibn Abasit se Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) në mënyrë të
vazhdueshme, është lutur për Azerin, derisa ai ishte gjallë. Por në
kohën që ai vdiq si politeist dhe u bë e qartë armiqësia e tij karshi
fesë së drejtë të Zotit, hoqi dorë dhe u distancua nga një vepër e
tillë.60
Duke pasur parasysh faktin që një grup nga myslimanët
kishin dëshirë dhe ishin të prirur që të kërkonin falje për
paraardhësit e tyre që kishin vdekur si politeistë, Kur’ani e ndaloi
menjëherë atë dhe e qartësoi: “Gjendja e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi
të!) ndryshonte plotësisht me gjendjen e atyre. Ai vepronte në
mënyrë të tillë në kohën që ai, Azeri, ishte gjallë, me shpresën se
do të besonte. Këtë lutje nuk e vazhdoi pas vdekjes së tij”.
“Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; “Biharul Enuar”, vëll. 11, f. 77-79; vëll.12, f.
20; vël. 71, f. 48; Tefsiri “A'jashij”, vëll. 2, f. 114, (Shtëpia botuese shkencore,
Teheran, 1380 hixhi kameri; Tefsiri “Kumij”, vëll. 1, f. 306, “Mueseseh darul
kitab”, 1404 hixhri kameri.
60 “Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; “Biharul Enuar”, vëll. 11, f. 89.
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3- Çdolloj lidhjeje me armiqtë duhet të ndërpritet
Ajeti në fjalë nuk është i vetmi ajet që diskuton për
ndërprerjen e çdo lloj marrëdhënieje dhe lidhjeje me politeistët.
Këtë gjë e hasim edhe në shumë ajete të tjera kur’anore, në mënyrë
që çdo lloj lidhjeje dhe shoqërimi farefisnor dhe jofarefisnor duhet
të jetë në sajë të lidhjeve ideologjike. Kjo lidhje (besimi në Zot dhe
luftimi me çdo lloj politeizmi dhe adhurim idhujsh) duhet të
mbizotërojë te të gjitha marrëdhëniet e myslimanëve, sepse një
lidhje dhe marrëdhënie e tillë është lidhje infrastrukturore dhe
mbizotëruese, mbi të gjitha lidhjet e tyre shoqërore.
Asnjëherë lidhjet sipërfaqësore dhe superstrukturore nuk
mund ta ndalojnë atë. Ky ishte një mësim për të djeshmen, të
sotshmen dhe të gjitha epokat dhe shekujt.

Ajetet 115 – 116
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ۚ ُُﻀ ﱠﻞ ﻗَ ۡﻮ ۢ َﻣﺎ ﺑَﻌۡ ﺪَ ﺇِ ۡﺫ َﻫﺪَ ٰﯨ ُﻬ ۡﻢ َﺣﺘ ﱠ ٰﻰ ﻳُﺒَ ِﻴّﻦَ ﻟَ ُﻬﻢ ﱠﻣﺎ ﻳَﺘﱠﻘ
ﻮﻥَ ﺇِ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ ﺑِ ُﻜ ِّﻞ
ِ َﻭ َﻣﺎ َﻛﺎﻥَ ٱ ﱠ ُ ِﻟﻴ
ۚ ﻲ ﻭﻳ ُِﻤ
ۖ ِ ﺕ َﻭ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
ﻴﺖُ َﻭ َﻣﺎ ﻟَ ُﻜﻢ
ِ ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ
 ﺇِ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ ﻟَﻪۥُ ُﻣ ۡﻠﻚُ ٱﻟ ﱠ١١٥ ﻋ ِﻠﻴ ٌﻢ
َ ٍﺷ َۡﻲء
َ ِ ﺽ ﻳ ُۡﺤ ۦ
١١٦ َﺼ ٖﻴﺮ
ِ ﻲ َﻭ َﻻ ﻧ
ِ ِ ّﻣﻦ ﺩ
ّٖ ُﻭﻥ ٱ ﱠ ِ ِﻣﻦ َﻭ ِﻟ
“All’llahu kurrë nuk e çon në humbje një popull që më parë e
ka udhëzuar në rrugë të drejtë, pa ia bërë të njohur se prej çfarë
duhet të ruhet. Me të vërtetë, All’llahu është i Dijshëm për çdo
gjë.”
“Njëmend, All’llahut i takon sundimi i qiejve dhe i Tokës; Ai e
jep jetën dhe vdekjen. Përveç All’llahut, ju nuk keni tjetër
mbrojtës apo përkrahës.”

Shkaku i zbritjes
Disa nga komentuesit e Kur’anit janë shprehur se një grup
myslimanësh kishin vdekur para shpalljes së obligimeve dhe
përgjegjësive. Një grup erdhi pranë Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe shfaqën
shqetësimin për fatin e tyre dhe, sipas imagjinatës së tyre, ata
mund t’i ketë kapluar dënimi hyjnor, për shkak të mos dijes së
këtyre përgjegjësive dhe rregullave. Ndërkohë zbriti ajeti 115 dhe
e mohoi një gjë të tillë.61
Disa komentues të tjerë janë shprehur se ky ajet ka zbritur
për kërkimin e faljes së myslimanëve për politeistët, si dhe për
61“Mexhmaul

Bejjan”, ajeti në fjalë; “Biharul Enuar”, vëll. 22 f. 43.
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shfaqjen e dashurisë së tyre para ndalimit të qartë në ajetet e
kaluara, sepse kjo çështje ishte bërë shkak i shqetësimit të një
grupi prej myslimanëve. Ndërkohë zbriti ajeti i lartpërmendur
dhe i siguroi ata se kërkimet e faljeve të tyre para shpalljes zyrtare
të ndalimit hyjnor nuk do të bëheshin shkak i dënimit dhe i
ndëshkimit.62

Komentimi
Dënimi pas sqarimit
Ajeti 115 aludon për një ligj të përgjithshëm dhe
gjithëpërfshirës. Këtë e pranon edhe arsyeja njerëzore. Ky ligj
është se, derisa Zoti nuk ka shpallur ndonjë dispozitë dhe në
Sheriat (ligjet e All’llahut) nuk ka ndonjë sqarim për të, kurrë nuk
do të dënojë asnjë njeri në lidhje me të. E thënë ndryshe, urdhri
dhe përgjegjësia gjithnjë janë pas shpalljes dhe shpjegimit të
rregullave dhe dispozitave. Kjo është e njëjtë me atë që thuhet në
shkencën e “Usulul Fik’h” ku përdoret formula: “Papranueshmëria
e ndëshkimit pa sqarim”.
Prandaj në fillim thotë: “All’llahu kurrë nuk e çon në
humbje një popull që më parë e ka udhëzuar në rrugë të drejtë,
pa ia bërë të njohur se prej çfarë duhet të ruhet.”
Synimi i frazës “judh’il’le”, në thelb, ka kuptimin e devijimit
apo detyrim për devijim. Disa prej komentuesve kanë menduar se
fjalët “fadil” dhe “teftik”, që janë në kuptimin e detyrim për drejtësi
62

“Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; “Biharul Enuar”, vëll.22, f. 43.
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dhe detyrim për shthurje, ose janë në kuptimin e devijimit me anë
të shpërblimeve dhe të stimulimeve të Ditës së Kiametit, që në
fakt do të ishte në kuptimin e dënimeve; ose kuptimi i fjalës
“idh’lal” është po ai që e kemi cekur edhe më lart, pra, privimi nga
begatia e shoqërimit hyjnor dhe lënia e njeriut në fatin e vet,
rezultati i së cilës është devijimi i njeriut dhe hutimi i tij në rrugën
e udhëzimit.
Gjithashtu, kjo shprehje aludon edhe këtë realitet, që
gjithnjë mëkatet janë burim i devijimit më të madh, si dhe mbetjes
larg rrugës së udhëzimit.63
Në fund të ajetit thuhet: “Me të vërtetë, All’llahu është i
Dijshëm për çdo gjë.”, që do të thotë se dituria dhe urtësia e Zotit
kërkon, që, përderisa për robërit e vet nuk ka urdhëruar diçka,
askënd nuk e ngarkon me përgjegjësi ndaj saj dhe as nuk e
ndëshkon për një gjë të tillë.
Përgjigjja ndaj një pyetjeje:
Disa prej komentuesve dhe hadithologëve janë shprehur se
ajeti 115 është argument, se “dispozitat e pavarura logjike” (atë që
njeriu është në gjendje ta perceptojë me anë të intelektit, pa
ndërmjetësimin e urdhrit fetar, si për shembull shëmtia e dhunës,
hijeshia e drejtësisë apo shëmtia e gënjeshtrës, vjedhjes,
përdhunimit, vrasjes etj), derisa nuk shpjegohen me anë të
Sheriatit, askush nuk ka përgjegjësi karshi tyre.
Thënë ndryshe, të gjitha dispozitat e mendjes dhe të
intelektit duhet të miratohen me anë të dispozitave islame, në
mënyrë që të krijojë për njerëzit përgjegjësinë dhe detyrën. Si
Për më shumë informacion, në lidhje me kuptimin e udhëzimit dhe të
humbjes në Kur’an, shih vëllimin e parë, ajeti 26 i sures “El Bekare”.
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rrjedhojë, para zbritjes së ligjit fetar njerëzit nuk kanë asnjë lloj
përgjegjësie, madje as ndaj “dispozitave të pavarura logjike”.
Por, pavlefshmëria e këtij supozimi është plotësisht i qartë,
sepse u përgjigjet atyre me anë të frazës: “...pa ia bërë të njohur se
prej çfarë duhet të ruhet.”
Bëhet e qartë se ky ajet dhe ajete të tjera të ngjashme është
veçanërisht për çështje që kishin mbetur të paqarta për ata, që
ishin mbuluar me perden e dyshimit dhe kanë nevojë për sqarim
dhe njohje më të qartë. Pa dyshim që “dispozitat e pavarura
logjike” nuk përfshihen në to, sepse shëmtia e dhunës dhe hijeshia
e drejtësisë nuk është një çështje e paqartë, që të kërkojë shpjegim
apo njohje.
Ata që pohojnë një gjë të tillë, nuk janë të vëmendshëm, që,
nëse një gjë e tillë është e drejtë, njerëzit nuk kanë asnjë detyrim që
t’u përgjigjen thirrjeve të Profetëve. Për të kuptuar vërtetësinë e
tyre, duhet të analizojnë dhe studiojnë thirrjen e pretenduesve të
Profetësisë dhe mrekullitë e tij, sepse për ata akoma nuk është
bërë e qartë vërtetësia e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe urdhrit hyjnor.
Si rrjedhojë, nuk lind nevoja që t’i shqyrtojnë dhe t’i
analizojnë pretendimet e tyre.
Andaj ashtu siç domosdoshmëria e shqyrtimit të thirrjes së
pretendimeve Profetike është në bazë të gjykimit të intelektit dhe
të arsyes, dhe, sipas terminologjisë, është prej “dispozitave të
pavarura logjike”, edhe çështjet tjera, që intelekti dhe mendja i
percepton qartë, po ashtu janë të plotfuqishme.
Këtë thënie e dëshmon edhe shprehja, që është transmetuar
në disa hadithe nga Ehli Bejti, në librin “Teuhid”, nga Imam
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Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë: “Zoti i Madhëruar nuk e dënon
askënd, derisa atyre t’ua bëjë të qartë dhe t’ua prezantojë se cilat gjëra
janë shkak i kënaqësisë së Tij dhe cilat gjëra janë shkak i zemërimit dhe i
hidhërimit të Tij.”.64
Sidoqoftë, ky ajet dhe ajete të tjera të ngjashme me të
konsiderohen gur themeli për një ligj të përgjithshëm parimor:
derisa nuk disponojmë ndonjë argument për obligueshmërinë apo
lejueshmërinë e ndonjë gjëje, nuk kemi asnjë lloj përgjegjësie
karshi saj.
Thënë ndryshe, çdo gjë për ne është e lejuar, vetëm në rast
se del ndonjë arsye për lejueshmërinë apo ndalimin e saj dhe kjo
është po ajo, që ndryshe e quajnë “parimi i pafajësisë”.
Në ajetin vijues All’llahu i Madhëruar e thekson dhe e
mbështet këtë çështje duke thënë: “Njëmend, All’llahut i takon
sundimi i qiejve dhe i Tokës. Ai e jep jetën dhe vdekjen.”
Si rrjedhojë, “përveç All’llahut, ju nuk keni tjetër
mbrojtës apo përkrahës”.
Ajeti aludon se të gjitha forcat dhe të gjitha sundimet në
botën ekzistuese janë në dorë të All’llahut dhe nën urdhrin e Tij.
Ju nuk duhet t’i mbështeteni ndokujt tjetër përpos Atij, dhe as të
stehoheni tek ata që janë larg Zotit, as tek ata që janë armiq të
Zotit dhe as mos i doni armiqtë e Tij.
All’llahu përcakton përgjegjësitë dhe dispozitat e njeriut
dhe nuk duhet t’i bindeni urdhrit të dikujt tjetër përpos Tij. Ai
është posedues i qiejve dhe i tokës, kështu që si urdhri, si pushteti
është në dorën e Tij.
Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 276; “Usulul Kafi”, vëll. 1, f. 163;
“Biharul Enuar”, vëll. 5, f. 196–301; “Teuhid, i shejkh Saduk”, f. 411–414.
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Ajetet 117 – 118

ﺎﺭ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ٱﺗﱠﺒَﻌُﻮﻩُ ﻓِﻲ
ﺎﺏ ٱ ﱠ ُ َ
ﻟﱠﻘَﺪ ﺗ ﱠ َ
ﻲ ِ َﻭ ۡٱﻟ ُﻤ ٰ َﻬ ِﺠ ِﺮﻳﻦَ َﻭ ۡٱﻷَﻧ َ
ﺼ ِ
ﻋﻠَﻰ ٱﻟﻨﱠ ِﺒ ّ
ﺎﺏ
ﻋ ِﺔ ۡٱﻟﻌُ ۡﺴ َﺮﺓِ ِﻣ ۢﻦ ﺑَﻌۡ ِﺪ َﻣﺎ َﻛﺎﺩَ ﻳَ ِﺰﻳ ُﻎ ﻗُﻠُ ُ
ﺳﺎ َ
ﻳﻖ ِ ّﻣ ۡﻨ ُﻬ ۡﻢ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗ َ َ
َ
ﻮﺏ ﻓَ ِﺮ ٖ
ٰ
ﻋﻠَﻰ ٱﻟﺜﱠﻠَﺜ َ ِﺔ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ُﺧ ِﻠّﻔُﻮﺍْ َﺣﺘ ﱠ ٰ ٓﻰ
ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡۚﻢ ِﺇﻧﱠ ۥﻪُ ِﺑ ِﻬ ۡﻢ َﺭ ُء ٞ
ﻭﻑ ﱠﺭ ِﺣ ٞﻴﻢ َ ١١٧ﻭ َ
َ
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ﺴ ُﻬ ۡﻢ
ُ ُﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ ﺃَﻧﻔ
ُ ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ُﻢ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
َ ﺿﺎﻗَ ۡﺖ
َ ﺽ ِﺑ َﻤﺎ َﺭ ُﺣﺒَ ۡﺖ َﻭ
َ ﺿﺎﻗَ ۡﺖ
َ ِﺇﺫَﺍ
َ َﻭ
ٓ ﻅﻨﱡ ٓﻮﺍْ ﺃَﻥ ﱠﻻ َﻣ ۡﻠ َﺠﺄ َ ِﻣﻦَ ٱ ﱠ ِ ِﺇ ﱠ
ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ ِﻟﻴَﺘُﻮﺑُ ٓﻮ ۚﺍْ ِﺇ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ ُﻫ َﻮ
َ ﺎﺏ
َ َ ﻻ ِﺇﻟَ ۡﻴ ِﻪ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗ
١١٨ ٱﻟﺮ ِﺣﻴ ُﻢ
ُ ٱﻟﺘ ﱠ ﱠﻮ
ﺍﺏ ﱠ
“Pa dyshim, All’llahu e pranoi pendimin e të Dërguarit, të
muhaxhirëve dhe të ensarëve, të cilët shkuan pas atij në çastin e
vështirë, pasi zemrat e disave prej tyre për një fije qenë afër
shmangies (nga detyra), pastaj All’llahu pranoi pendimin e tyre.
Vërtet, Ai është i Butë dhe i Mëshirshëm me ta. ”
“Ai ua pranoi pendimin edhe atyre të treve, që mbetën prapa
atëherë, kur toka, sado e gjerë, iu duk e ngushtë dhe iu
shtrënguan shpirtrat, aq sa u bindën se nuk ka strehim tjetër
përveç All’llahut e pastaj All’llahu u dha mëshirë që të
pendohen. Me të vërtetë, All’llahu pranon pendimin dhe është
Mëshirëplotë. ”

Shkaku i zbritjes
Një mësim i madh
Komentuesit e Kur’anit kanë pohuar se ajeti 117 ka zbritur
për luftën e Tebukut dhe për vështirësitë e mëdha që u shkaktoi
myslimanëve kjo luftë. Këto probleme ishin aq të mëdha, saqë një
grup vendosi të kthehej nga lufta. Por ata i përfshiu mëshira dhe
urata e Zotit, që të vazhdonin rrugëtimin e vështirë.
Disa pohojnë se ajeti, ndër të tjera ka zbritur për Ebu
Khajthemen, i cili ishte prej shokëve të Profetit (Paqja dhe bekimet e
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All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe jo prej
hipokritëve, por, si pasojë e vullnetit të dobët, hoqi dorë nga
pjesëmarrja në luftën e Tebukut.
Kaluan dhjetë ditë nga kjo ngjarje. Koha ishte e nxehtë dhe
përvëluese. Një ditë vajti te bashkëshortet e veta, ndërkohë që ato
kishin përgatitur për të vend të përshtatshëm nën hije, ujë të
ftohtë dhe ushqim të shijshëm.
Ai papritur ra në mendime dhe iu kujtua udhëheqësi i vet,
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) dhe mendoi: “Profeti i Zotit, i cili nuk ka kryer asnjë mëkat dhe
Zoti i Madhëruar e ka siguruar të kaluarën dhe të ardhmen e tij, tani
ndodhet në mesin e rrugës në këtë mot përvëlues në shkretëtirë. Ai po
mbart mbi supe armën dhe është duke i duruar vuajtjet e këtij udhëtimi
të vështirë. Shikoje veten, o Ebu Khajtheme, që qëndron nën hijen e
freskët, pranë ushqimeve të gatshme dhe grave të bukura. Kjo nuk është e
drejtë!”
Më pas u kthye nga gratë e veta dhe tha: “Betohem në Zot, që
nuk do të flas asnjë fjalë me asnjërën prej jush, nuk do të qëndroj nën
këtë hije, por do t’i bashkohem Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)”. Pasi i tha këto fjalë e mori
plaçkat e udhëtimit, hipi mbi deve dhe u nis për rrugë. Edhe pse
bashkëshortet dëshironin që të bisedonin me të, ai nuk nxori asnjë
fjalë nga goja dhe po ashtu vazhdoi rrugën e vet, derisa arriti në
afërsi të Tebukut.
Myslimanët iu drejtuan njëri–tjetrit, duke i thënë: Është një
udhëtar që po kalon nëpër rrugë. Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: “O udhëtar! Sa
mirë do të ishte sikur të ishe Ebu Khajtheme!”
Kur myslimanët u afruan dhe e njohën, thanë: “Po, ai është,
Ebu Khajtheme”.
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Pasi e ndaloi devenë e vet, e përshëndeti Profetin (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me selam
dhe i tregoi atij ngjarjen e vet. Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i uroi mirëseardhjen dhe u lut
për të.65
Në këtë mënyrë ai ishte prej atyre personave, zemra e të
cilit ishte e anuar drejt devijimit, por, për shkak të përgatitjes
shpirtërore, Zoti i Madhëruar ia bëri atij të qartë të Vërtetën dhe e
bëri prej njerëzve të qëndrueshëm.
Në ajetin e dytë është transmetuar një tjetër shkak zbritjeje,
përmbledhja e së cilës është si vijon:
Tre myslimanë, Ka'b ibn Malik, Merare ibn Rabi'j dhe Hilal
ibn Umeje, refuzuan pjesëmarrjen në luftën e Tebukut dhe të
shoqërojnë Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!). Arsyeja e vërtetë nuk ishte se bënin pjesë te
grupi i hipokritëve, por ngaqë ishin dembelë dhe përtacë, kështu
që nuk kaloi shumë kohë dhe ata u bënë pishman.
Kur Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) u kthye nga lufta e Tebukut në Medine, ata
erdhën pranë tij dhe kërkuan falje prej tij. Profeti (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk u foli atyre asnjë
fjalë të vetme dhe, gjithashtu, i urdhëroi myslimanët që mos të
kontaktojnë me ta.
Në këtë mënyrë ata u gjendën brenda një rrethimi të
çuditshëm shoqëror, deri aty saqë gratë dhe fëmijët e tyre erdhën
pranë Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) dhe kërkuan nga ai që të ndahen prej tyre. Profeti
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)
“El Mizan”, vëll. 9, f. 301; “Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; “Biharul Enuar”,
vëll. 21, f. 203–204.
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nuk i lejoi të ndaheshin, por urdhëroi që mos të kryejnë
marrëdhënie intime me ta.
Hapësira e Medines, me gjithë gjerësinë e saj, u bë aq e
ngushtë për këta të tre, saqë për të shpëtuar nga kjo përbuzje dhe
poshtërim i madh, u detyruan të largohen nga qyteti dhe të
strehohen në majat e maleve përreth Medines.
Një prej çështjeve që shkaktoi një goditje të ashpër në
shpirtrat e tyre ishte ajo që tregon Ka'b bin Maliku: “Një ditë isha
ulur i shqetësuar në pazarin e Medines dhe pashë që po më ndiqte
një i krishterë nga Shami. Kur më njohu, më dorëzoi një letër nga
ana e mbretit Gasan. Në të shkruhej: ‘Nëse prijësi yt të ka përzënë,
eja bashkohu me ne!’
Pasi lexova mesazhin e tij, gjendja ime u trazua dhe thashë:
‘Mjerë për mua! Kam arritur deri në atë gjendje, saqë armiqtë janë
bërë lakmitarë ndaj meje.’
Të afërmit e tyre u ofronin ushqim, por nuk shkëmBenin
me ta edhe një fjalë të vetme.
Kaloi një kohë në këtë gjendje dhe gjithnjë qëndronin në
pritje që t’u pranohej pendimi i tyre, apo të zbriste ndonjë ajet, që
të ishte shenjë për pranimin e pendimit të tyre. Por nuk u dha
asnjë lajm.
Në këtë kohë, njërit prej tyre i lindi një ide dhe ua tha të
tjerëve: ‘Tani që njerëzit kanë ndërprerë marrëdhëniet me ne, do
të ishte më mirë që edhe ne të ndërprisnim marrëdhëniet tona me
njëri-tjetrin (është e vërtetë që ne jemi mëkatarë, por nuk duhet të
gëzohemi nga mëkatet e të tjerëve).’”
Ata kështu vepruan. Nuk shkëmBenin me njëri–tjetrin asnjë
fjalë të vetme dhe as qëndronin bashkë me njëri-tjetrin. Më në
fund, pas pesëdhjetë ditëve të pendimit dhe të përgjërimit përpara
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Zotit, u pranua pendimi i tyre. Në këtë lidhje zbriti ajeti i
lartpërmendur.66

Komentimi

Burgu i rrethimit shoqëror të mëkatarëve
Edhe këto ajete flasin për luftën e Tebukut dhe ndodhitë e
ndryshme që e shoqëruan këtë ngjarje të madhe për myslimanët.
Ajeti 117 diskuton për mëshirën e pafundme të Zotit ndaj
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), të muhaxhirëve dhe ensarëve në ato çaste të ndjeshme: “Pa
dyshim, All’llahu e pranoi pendimin e të Dërguarit, të
muhaxhirëve dhe të ensarëve, të cilët shkuan pas atij në çastin e
vështirë.”
Më pas shton: “...pasi zemrat e disave prej tyre për një fije
qenë afër shmangies (nga detyra)...”
Përsëri thekson: “...pastaj All’llahu pranoi pendimin e
tyre67. Vërtet, Ai është i Butë dhe i Mëshirshëm me ta...”
Zoti i Madhëruar nuk i pranoi pendimin vetëm të këtij
grupi të madh, të cilët kishin marrë pjesë në luftë, por i përfshiu
në mëshirën e Vet edhe ata tre persona që ia kishin kthyer kurrizin

“Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; “Sefinehul Bihar”; Tefsiri “Ruhul Xhinan”;
“Biharul Enuar”, vëll. 21, f. 218-220; Tefsiri “Kumij”, vëll. 1, f. 296-297; Tefsiri
“Tabari”, ajeti në fjalë
67 Bëhet fjalë për luftën e Tebukut, e cila ka ndodhur në vitin 9 H / 631 e.s.
66
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luftës dhe që luftëtarët i lanë mbrapa, duke u nisur në luftë: “Ai
ua pranoi pendimin edhe atyre të treve…”
Por ata nuk u përfshinë aq lehtë në mëshirën e Zotit. Kjo
ndodhi kur tre personat (Ka'b ibn Malik, Merare ibn Rabi'j, dhe
Hilal ibn Umeje, gjendjen e të cilëve e përshkruam te shkaku i
zbritjes) ishin përjashtuar ashpër nga shoqëria dhe të gjithë
njerëzit i kishin ndërprerë lidhjet me ta: “...që mbetën prapa
atëherë, kur toka, sado e gjerë, iu duk e ngushtë…”
Madje i ndërprenë lidhjet edhe mes njëri–tjetrit: “...dhe iu
shtrënguan shpirtrat…”
Në këtë mënyrë, atyre iu mbyllën të gjitha rrugët: “...aq sa
u bindën se nuk ka strehim tjetër përveç All’llahut…”
Prandaj “...e pastaj All’llahu u dha mëshirë që të
pendohen…”, sepse “Me të vërtetë, All’llahu pranon pendimin
dhe është Mëshirëplotë.”

Hulumtime
1- Cili është synimi i pranimit të pendimit të Profetit (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nga
ana e Zotit?
Në ajetin 117 lexuam se Zoti ia pranoi pendimin Profetit,
muhaxhirëve dhe ensarëve.
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Pa dyshim, Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) është i ruajtur nga gjynahet. Ai nuk ka
bërë ndonjë gjynah që të kërkonte falje dhe Zoti t’ia pranonte
pendimin Profetit. Disa nga komentuesit e Ehli Synetit shprehjen e
lartpërmendur (të pendimit) e konsiderojnë si një arsye për
mundësinë e kryerjes së mëkatit nga ana e Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në ngjarjen e
Tebukut.
Por analizimi me kujdes dhe vëmendje i ajetit 117, si dhe të
ajeteve të tjera, dëshmon në pasaktësinë e këtij opinioni, sepse:
Së pari, pendimi tek Zoti është në kuptimin e rikthimit të
mëshirës dhe kujdesit të Tij ndaj robve. Në konceptin e saj nuk
kemi të bëjmë me ndonjë gabim apo mëkat, ashtu siç përmend
edhe në suren “En Nisa”, pasi përmend një pjesë prej dispozitave
islame: “All’llahu dëshiron t’ju sqarojë çështjet e t’ju drejtojë në
rrugën e atyre që ishin para jush dhe t’ju pranojë pendimin.
All’llahu e di më së miri gjendjen e robve dhe është më i urti.”68
Në këtë ajet dhe në ajetin paraardhës nuk është përmendur
ndonjë mëkat apo gabim, por në bazë të strukturës së jashtme të
po këtij ajeti është folur për sqarimin e çështjeve të ndryshme dhe
të udhëzimit drejt traditave të mirëfillta të popujve të parë. Kjo
tregon se pendimi tek Zoti këtu është në kuptimin e përfshirjes së
Mëshirës Hyjnore ndaj robve të Tij.
Së dyti, edhe sipas fjalorëve të gjuhës arabe, një nga
kuptimet e fjalës “teube” është po kjo çështje.
Së treti, ajeti në fjalë, shmangien nga rruga e drejtë e
përkufizon vetëm me një grup prej besimtarëve, edhe pse ai flet
68

Sure “En Nisa”, ajeti 26.
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qartë se mëshira e Allahut është gjithëpërfshirëse. Ai tregon qartë
se pendimi tek Zoti nuk është në kuptimin e pranimit të faljes së
robve në lidhje me gjynahun, por ajo është mëshirë e veçantë
Hyjnore, e cila i erdhi në ndihmë Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), muhaxhirëve dhe
ensarëve, pa përjashtim, në ato çaste vendimtare dhe të vështira
dhe i bëri ata të vendosur dhe të qëndrueshëm në çështjen e luftës.

2- Përse lufta e Tebukut është përmendur si “sa’atil usre”“çast i vështirë”?
Fjala “sa’at”, për nga pikëpamja kuptimore është në
kuptimin e një pjesë të kohës, qoftë ajo e gjatë apo e shkurtër.
Sigurisht, kohët shumë të gjata nuk i quajnë “sa’at”, kurse fjala
“usret” është në kuptimin e “mundit” dhe të “vështirësisë”.
Historia islame tregon se myslimanët asnjëherë nuk janë
ndier në kushte kaq të vështira dhe nën presion aq të madh sa në
rastin e luftës së Tebukut.
Kjo sepse, nga njëra anë, nisja për në luftën e Tebukut ishte
në një kohë shumë të nxehtë, në stinën e verës, nga ana tjetër,
popullin e kishte goditur thatësira e madhe dhe së treti, ishte një
sezon që njerëzit duhej të mblidhnin produktet, që ishin në pemë
dhe ta siguronin ushqimin e gjithë vitit.
Përveç këtyre, largësia mes Medines dhe Tebukut ishte tejet
e madhe.
Nga ana tjetër, armiku që duhet të përballeshin ishte
perandori i Romës Lindore (Bizanti), një prej forcave më të
fuqishme globale në atë kohë.
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Përpos këtyre, mjetet e transportit dhe furnizimet në mesin
e myslimanëve ishin aq të pakta, saqë ndonjëherë duhej që dhjetë
persona të përdornin me radhë një mjet për rrugë.
Disa nga këmbësorët madje ecnin këmbëzbathur nëpër
rrugët e nxehta të shkretëtirës.
Për nga pikëpamje e furnizimit me ushqime dhe ujë ishin
aq ngushtë, saqë ndonjëherë një kokërr hurmë e ndanin së bashku
disa persona dhe e përtypnin, derisa mbetej vetëm bërthama e saj,
si dhe një gllënjkë ujë e pinin disa persona.
Por me gjithë këto kushte, myslimanët kishin një frymë të
fortë dhe të qëndrueshme. Përpos gjithë këtyre vështirësive, u
nisën drejt armikut përkrah Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Me këtë qëndresë dhe
këmbëngulje të lavdërueshme lanë si kujtim një mësim të madh
për të gjithë myslimanët anembanë botës për të gjithë shekujt dhe
epokat.
Një mësim që ishte i mjaftueshëm për të gjitha gjeneratat, si
dhe mjet fitoreje dhe triumfi mbi armiqtë e mëdhenj, të sofistikuar
dhe të rrezikshëm.
Pa dyshim, në mesin e myslimanëve kishte njerëz me shpirt
më të dobët. Po ata mendonin për t’u rikthyer nga lufta dhe
Kur’ani i ka përmendur ata me shprehjen: “...pasi zemrat e disave
prej tyre për një fije qenë afër shmangies (nga detyra)”, (sepse
fjala “jezig” rrjedh nga fjala “zig” dhe është në kuptimin e prirjes
dhe të animit nga e Vërteta drejt falsitetit).
Por, ashtu siç e vërejtëm, fryma e fortë e shumicës dhe
mëshira e Zotit i parandaloi ata nga një vendim i tillë dhe në fund
ata iu bashkuan grupit të luftëtarëve në rrugën e Zotit.

3- Kuptimi i fjalës “khul’lifu”
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Në ajetet e lartpërmendura fjala “khul’lifu” është përdorur
për tre myslimanët që treguan dobësi dhe ligësi “...që mbetën
prapa…”
Kjo shprehje është përdorur ose për këtë shkak se
myslimanët, kur përballeshin me njerëz të tillë, shpirtligj, i linin
prapa, duke u treguar të pavëmendshëm ndaj tyre dhe vazhdonin
marshin e tyre drejt sheshit të luftës, ose për shkak se në kohën që
ata erdhën pranë Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) për të kërkuar falje, nuk ua pranoi faljen
dhe pendimin e tyre e la për më vonë.

4- Një mësim i madh dhe i përhershëm
Një prej çështjeve të rëndësishme, që përftohet nga ajetet e
lartpërmendura, është çështja e dënimit të kriminelëve dhe të
korruptuarve, me anë të rrethimit shoqëror dhe ndërprerja e
marrëdhënieve dhe kontakteve me ta.
Ne e dimë më së miri se ndërprerja e marrëdhënies së tre
dezertorëve të Tebukut, bëri që ata të ndiheshin nën presion të
atillë, saqë për ta ishte më i vështirë se burgimi, deri aty sa zemrat
e tyre u ndien ngushtë nga ky rrethim shoqëror dhe i humbën
përfundimisht shpresat.
Kjo çështje kishte shkaktuar aq jehonë të gjerë në shoqërinë
e myslimanëve të asaj kohe, saqë pas tyre askush nuk guxonte të
kryente mëkate të tilla.
Dënime të këtij lloji as nuk kanë telashet dhe koston e
burgut, as nuk krijojnë kushte për dembelizmin dhe përvetësimin
e veseve të këqija, por efekti i këtij lloj dënnimi është shumë më i
dhimbshëm dhe më i rrezikshëm se çdo burg.
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Kjo, në fakt, është një lloj greve dhe fushate negative
shoqërore kundër njerëzve të korruptuar.
Nëse
myslimanët,
përkundër
“dezertorëve
nga
përgjegjësitë e mëdha shoqërore”, luftojnë në mënyrë të këtillë,
sigurisht në çdo epokë dhe në çdo kohë fitorja do të jetë me ata
dhe shumë lehtë do të mund të spastrojnë shoqërinë e tyre.
Por fryma e tolerimit dhe e oportunizmit, që fatkeqësish sot
në ditët tona në shumë shoqëri islame ka marrë formën e një
epidemie, jo vetëm që nuk i parandalon njerëzit e tillë, por madje i
nxit ata në veprat e tyre të shëmtuara.

5- Beteja e Tebukut dhe rezultatet e saj
Tebuku ishte zona më e largët që Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) shkeli në luftërat e
zhvilluara në atë kohë. Kjo fjalë, në thelb, ishte emri e një kalaje të
fortë dhe të gjatë, që ndodhej në afërsi të kufirit të Hixhazit dhe
Shamit. Për këtë arsye, kjo tokë u quajt toka e Tebukut.
Përhapja e shpejtë e Islamit në Gadishullin Arabik u bë
shkak që jehona e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) të hapej në të gjitha shtetet fqinje, edhe pse
deri në atë kohë nuk i kushtonin ndonjë rëndësi të madhe
Hixhazit. Por lindja e Islamit dhe forca e ushtrisë së Profetit (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), e cila
Hixhazin e kishte integruar nën një flamur, i frikësoi ata nga e
ardhmja e punës së tyre.
Bizanti, i cili kishte kufi të përbashkët me Hixhazin,
mendonte se mund të ishte një prej viktimave të parë të
përparimit të shpejtë të Islamit, andaj siç i shkonte për shtat një
qeverie të fortë, siç ishte perandoria bizantine në atë kohë,
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dislokoi në kufirin e Hixhazit një ushtri prej 40 mijë ushtarësh të
armatosur dhe të mirëpërgatitur. Ky lajm arriti te Profeti (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nëpërmjet
udhëtarëve. Ndërkohë Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!), me qëllim që t’i japë një mësim
Bizantit dhe shteteve të tjera fqinje, pa ndrojtje dhe pa hezitim
shpalli mobilizimin e myslimanëve.
Zëdhënësit e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) në Medine dhe në zonat e tjera
transmetuan fjalët e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) te populli. Nuk zgjati shumë dhe
tridhjetë mijë persona u përgatitën për të luftuar me bizantinët,
dhjetë mijë ishin kalorës, njëzet mijë këmbësorë.
Koha ishte tepër e nxehtë, hambarët ishin të boshatisura
nga ushqimet dhe produktet blegtorale për atë vit akoma nuk
ishin mbledhur.
Nisja në të tilla kushte dukej shumë e vështirë për
myslimanët, por ishte urdhër i Zotit dhe i Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe duhet të
niseshin me çdo kusht nëpër një terren tepër sfidues, midis
Medines dhe Tebukut, duke kaluar një rrugë të gjatë e të mbushur
plot me rreziqe.
Kjo ushtri, e cila si pasojë e problemeve të shumta për nga
pikëpamja ekonomike, rrugës shumë të gjatë, erërave të nxehta
helmuese, stuhive vdekjeprurëse rëre dhe mos pasja e mjeteve të
mjaftueshme të transportit, u bë e njohur si “ushtria e mundit”,69 i
duroi të gjitha vështirësitë dhe vuajtjet dhe në fillim të muajit
Shaban, të vitit të nëntë të hixhretit, arriti në tokën e Tebukut.
“Biharul Enuar”, vëll. 9, f. 251; vëll. 21, f. 244; vëll. 24, f. 282-283 dhe vëll. 31, f.
297.
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Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) e kishte lënë Imam Aliun në Medine si zëvendësin e
tij. Kjo ishte e vetmja luftë që Imam Aliu nuk merrte pjesë në të.
Ky veprim i Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) ishte shumë i domosdoshëm, sepse ishte
shumë e mundshme që disa prej idhujtarëve apo hipokritëve të
Medines, të cilët nuk morën pjesë në luftën e Tebukut, duke sjellë
justifikime të ndryshme, të shfrytëzonin mungesën e gjatë të
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) dhe të shokëve të tij, të sulmonin Medinen, të vrisnin gratë
dhe fëmijët dhe ta shkatërronin tërësisht qytetin e Medines.
Por prania e Imam Aliut në Medine ishte si një digë e
fuqishme kundrejt komploteve të tyre.
Në kohën që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) arriti në Tebuk, nuk vërejmë asnjë shenjë
nga ushtria bizantine dhe duket se, ata, që kur u informuan për
nisjen e një ushtrie të madhe të Islamit, me atë guxim dhe trimëri
që kishin treguar në betejat e tjera dhe për të cilët bizantinët ishin
në dijeni, e panë të arsyeshme ta tërhiqnin ushtrinë në brendësi të
territoreve të perandorisë dhe të trumbetonin se lajmi për
pozicionimin e ushtrisë së Bizantit (Perandoria Romake) në kufi,
me qëllim që të përgatiteshin për të sulmuar Medinen, ishte vetëm
një lajm i rremë. E gjithë kjo sepse ata ndienin trishtim për nisjen e
një lufte të tillë të rrezikshme, e cila as nuk ishte e arsyetuar dhe as
e përligjur.
Prania e ushtrisë islame, me këtë shpejtësi, në frontin e
luftës së Tebukut iu dha disa mësime armiqve të Islamit:
Së pari, u vërtetua se shpirti luftarak i ushtrisë islame është
aq i fortë, saqë nuk ka ndonjë frikë as nga luftimi me ushtrinë më
të fuqishme të asaj kohe.
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Së dyti, shumë nga fiset dhe paria e rrethinave të Tebukut
erdhën në prani të Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) dhe firmosën marrëveshjen e mosluftimit
me Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!). Ky fakt qetësoi mendjen e myslimanëve.
Së treti, vala e Islamit depërtoi brenda kufijve të
Perandorisë Bizantine (Perandoria Romake) dhe bëri jehonë kudo
si një ngjarje e rëndësishme e asaj kohe, si dhe krijoi rrethana për
tërheqjen e vëmendjes së romakëve ndaj Islamit.
Së katërti, myslimanët, me tejkalimin e kësaj rruge dhe
durimin karshi atyre vështirësive dhe vuajtjeve, hapën rrugën për
çlirimin e Shamit. Në të ardhmen u bë e qartë që kjo rrugë është e
kalueshme.
Këto përfitime të mëdha arsyetonin mundimet e kësaj
ekspedite ushtarake.
Sidoqoftë, Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!), në bazë të zakonit që kishte, u këshillua me
ushtrinë e tij se çfarë duhet të bënte, të vazhdonte përpara apo të
kthehej.
Shumica prej tyre mendonte se rikthimi ishte më i
përshtatshëm me frymën e programeve islame, veçanërisht duke
pasur parasysh faktin se ushtria islame ishte tepër e lodhur dhe e
rraskapitur nga rruga e mundimshme dhe e gjatë, si dhe nga
pikëpamja fizike ishin tepër të dobësuar.
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) e miratoi këtë mendim dhe ushtria islame u kthye në
Medine.
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Ajeti 119

١١٩ َﺼ ِﺪﻗِﻴﻦ
ٰﻳَٓﺄَﻳﱡ َﻬﺎ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َءﺍ َﻣﻨُﻮﺍْ ٱﺗﱠﻘُﻮﺍْ ٱ ﱠ َ َﻭ ُﻛﻮﻧُﻮﺍْ َﻣ َﻊ ٱﻟ ٰ ﱠ
“O ju që keni besuar! Frikësojuni All’llahut dhe bëhuni me ata
që janë të sinqertë (në fjalë dhe në vepra)!”
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Komentimi

Të qenit me të sinqertët
Në ajetet e kaluara u diskutua për një grup dezertorësh, të
cilët jo vetëm e kishin thyer (shkelur) besëlidhjen me Zotin dhe
Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!) dhe kishin përgënjeshtruar deklarimet e tyre në lidhje me
besimin në një Zot dhe Ditën e Gjykimit. Gjithashtu lexuam se si u
dënuan ata prej myslimanëve, duke ndërprerë marrëdhëniet me
ta.
Ajeti 119 bën inversion dhe përmend polin e kundërt të
grupit të lartpërmendur, duke urdhëruar që t’i përforcojnë
marrëdhëniet e tyre me të drejtët dhe të sinqertët, dhe me ata që i
kanë qëndruar besnik besëlidhjes.
Në fillim ajeti thotë: “O ju që keni besuar! Frikësojuni
All’llahut...” me qëllim që të jetë e mundur për ta tejkalimi i
udhës plot kthesa (tatëpjeta) të devotshmërisë, pa devijuar apo pa
anuar nga ajo: “dhe bëhuni me ata që janë të sinqertë (në fjalë
dhe në vepra)!”
Komentuesit e Kur’anit kanë dhënë mendime të ndryshme
se cilët njerëz u drejtohet fjala “sadikin”-“të sinqertët”, “të vërtetët”.
Por nëse dëshirojmë ta “shkurtojmë” rrugën, duhet t’i referohemi
vetë Kur’anit, që në ajete të shumta e ka komentuar fjalën
“sadikín”.
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Në suren “El Bekare” lexojmë: “Mirësia nuk është të
kthyerit e fytyrës suaj nga lindja dhe perëndimi, por mirësia
është (cilësi) e atij që beson All’llahun, Ditën e Fundit, engjëjt,
Librin dhe Profetët; e atij që me vullnet jep nga pasuria e vet për
të afërmit, jetimët, të varfrit, udhëtarët e mbetur rrugës, lypësit
dhe për lirimin e të robëruarve; e atij që fal namazin dhe e jep
zekatin; dhe e atyre që i plotësojnë premtimet, kur marrin
përsipër diçka; e atyre që durojnë në kohë skamjeje, sëmundjeje
dhe lufte. Këta janë besimtarët e vërtetë dhe këta janë ata që e
kanë frikë All’llahun.”70
Ky ajet, pasi i ndalon myslimanët nga bisedat e kota për
çështjen e ndërrimit të Kibles, jep tiparet për vepërmirët: ai që
beson All’llahun, Ditën e Gjykimit, engjëjt, Librin, Profetët, që
pasurinë ua jep të varfërve, të afërmve, udhëtarëve, liron robërit, e
fal namazin, e jep zekatin, e mban premtimin, duron skamjen,
sëmundjen dhe përballon problemet e luftës.
Pasi përmend të gjitha këto shton se ata që kanë këto veçori
dhe karakteristika janë të sinqertit dhe të devotshmit.
Në këtë mënyrë, i sinqertë është ai që beson në të gjitha
gjërat e shenjta dhe i pason ato me vepër në të gjitha fushat.
Në suren “Huxhurat” lexojmë: “Besimtarë të vërtetë janë
vetëm ata që besojnë All’llahun dhe të Dërguarin e Tij dhe
pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e All’llahut me
pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtarë të sinqertë.”71

70
71

Sure “El Bekare”, ajeti 177.
Sure “El Huxhurat”, ajeti 15.
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Edhe ky ajet gjithashtu “sidkun”-“sinqertin” e paraqet si një
përbërje prej besimit dhe veprës, ku në të nuk ekziston asnjë lloj
mëdyshje dhe prapsim.
Kurse në suren “El Hashr” lexojmë: “Një pjesë e plaçkës i
takon edhe mërgimtarëve të varfër,72 të cilët u përzunë nga
vendlindja dhe pasuritë e tyre, duke kërkuar mirësinë dhe
kënaqësinë e All’llahut dhe duke ndihmuar All’llahun dhe të
Dërguarin e Tij. Pikërisht ata janë besimtarët e sinqertë.”73
Në këtë ajet, të sinqertët janë paraqitur besimtarët e varfër
dhe të mjerë, të cilët, pavarësisht problemeve të mëdha, që ishin
dëbuar nga shtëpitë dhe pasuria e tyre, kishin treguar
qëndrueshmëri. Ata nuk kishin synim tjetër përpos kënaqësisë së
All’llahut dhe ofrimit ndihmë Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Nga tërësia e këtyre ajeteve arrijmë në përfundim se
“sadikin” janë ata që i përmbahen më së miri angazhimeve që kanë
ndaj All’llahut dhe ndaj të Dërguarit të Tij, që nuk i japin rrugë
dyshimit dhe lëkundjes, si dhe nuk prapësohen. Po ashtu, ata nuk
kanë frikën e problemeve të mëdha, por e dëshmojnë dhe e
vërtetojnë sinqeritetin e besimit të vet me anë të sakrificave dhe
flijimeve të shumta dhe të ndryshme.
Pa dyshim që këto cilësi kanë nivele.
Ka mundësi që disa prej tyre të arrijnë kulmin, që ne këta i
quajmë të pagabueshmit, dhe disa të tjerë qëndrojnë në nivele më
të ulëta.

72
73

Ata që u shpërngulën nga Meka në Medinë për hir të fesë.
Sure “El Haxhr”, ajeti 8.
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Hulumtime
1- A synohen me “sadikin” vetëm të pagabueshmit?
Edhe pse koncepti i fjalës “sadikin”, ashtu siç e cekëm edhe
më lart, ka një kuptim të gjerë, prej shumë transmetimeve
përftohet se, në rastin tonë, të shënohen vetëm “m’asumin-ët”, pra
të pagabueshmit.
Selim ibn Kajs El Hilalij transmeton: Një ditë Imam Aliu
(Paqja qoftë mbi të!) po bisedonte me një grup myslimanësh. Ndër
të tjera tha: “Ju betohem në Zot! Në kohën që All’llahu zbriti
ajetin: ‘O ju që keni besuar! Frikësojuni All’llahut dhe bëhuni
me ata që janë të sinqertë (në fjalë dhe në vepra)!’ Selmani e
pyeti: ‘O i Dërguari Zotit! Kuptimi i tij është i përgjithshëm apo i
përveçëm?!’
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) tha: ‘Të urdhëruarit janë të gjithë besimtarët. Kurse
‘sadikin’ i përket vetëm vëllait tim, Aliut dhe pasardhësve të tij
deri në Ditën e Gjykimit.’
Në kohën që Imam Aliu e parashtroi këtë pyetje, të
pranishmit thanë: ‘Po, këtë bisedë e kemi dëgjuar nga Profeti
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).’”74
Nafiu, në komentimin e këtij ajeti, nga Abdullah ibn Umeri,
ka transmetuar: “Zoti i Madhëruar në fillim i urdhëroi myslimanët
ta kenë frikë Zotin.”
Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 170; “Biharul Enuar”, vëll. 31, f. 413-414; vëll. 33,
f.149; vëll. 35, f. 411, (transmetuar nga vetë Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!); Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 280.
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Më pas shtoi: “...bëhuni me ata që janë të sinqertë”, do të
thotë bëhuni me Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) dhe me familjen e tij.”75
Disa nga komentuesit e Ehli Synetit, si për shembull autori
i veprës “El Manar”, për komentimin e ajetit 119 ka transmetuar
pjesën e dytë të hadithit në këtë mënyrë: “Me Muhammedin dhe
shokët e tij.”76
Por duke pasur parasysh faktin se ajeti ka një kuptim të
përgjithshëm dhe përfshin të gjitha kohët, duke e ditur që sahabët
e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) i përkasin një kohe të caktuar, shprehja që u citua
nga librat shi’ite, nga Abdullah ibn Umeri duket më e saktë.
Autori i tefsirit “Burhan” ka transmetuar diçka të ngjashme
me këtë përmbajtje nga dijetarët syni: Muaffak ibn Ahmed, sipas
zinxhirit të transmetimit të vet, për interpretimin e ajetit 119, nga
Ibn Abasi ka transmetuar: “Ai është Ali bin Ebu Talibi.”77
Më pas shton: Po këtë çështje e ka cituar edhe Abdur Rezzaku në
librin “Rumuzul Kunuz”.
Por më i rëndësishëm është fakti se në ajetin e
lartpërmendur janë dhënë dy urdhra: në fillim jepet urdhri për
devotshmëri dhe më pas urdhri për të qenë me të sinqertët.
Nëse koncepti i fjalës “sadikin” te ajeti është i përgjithshëm
dhe përfshin të gjithë myslimanët e drejtë dhe të qëndrueshëm,
duhej të ishte thënë: “ue kunu mines sadikin” (të jeni prej të
sinqertëve) dhe jo (të jeni me të sinqertët) (kini kujdes).
Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f.170; “Sheuahidu Tenzil”, vëll.1, f. 345; “Menakibul
ale ebi Talib ibn Shehr Ashub”, vëll.2, f.281; “Biharul Enuar”, vëll.24, f.33, etj.
76“Biharul Enuar”, vëll.35, f.417- 418; “Mexhmaul Bejjan” ajeti në fjalë;
“Durr’rrul Menthur”, vëll.3, f.289.
77 Tefsiri “Burhan”, vëll.2, f.170; “Biharul Enuar”, vëll.35, f.411; “El Menakib el
Muafak ibn Ahmed Kharzumi”, f.280.
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Ky shembull është një dëshmi e qartë se fjala “sadikin”, e
cila është përmendur në ajet, është në kuptimin e një grupi të
veçantë.
Nga ana tjetër, synimi i të qenit me ta nuk është thjesht
shoqërimi me ta, por bashkëpunimi me ta.
Vallë, nëse ndonjëri është i pagabueshëm, a është e mundur
që të lëshohet urdhër i pakushtëzuar dhe absolut për pasimin dhe
bashkëpunimin me të?
Vallë vetë kjo, a nuk është argument për këtë, që vetëm ky
grup është i pagabueshëm?!
Si rrjedhojë, atë që e përftuam nga transmetimet mund ta
deduktojmë nga fokusimi dhe përsiatja rreth ajetit.
Interesant është fakti se komentuesi i njohur Fakhri Razi, i
cili është i njohur si paragjykues dhe dyshues, e ka pranuar këtë
realitet. (Edhe pse pjesa dërmuese e komentuesve të Ehli Synetit e
kanë kaluar këtë çështje në heshtje.)
Ai shprehet: “Zoti i Madhëruar i ka urdhëruar besimtarët të
jenë me të sinqertët, në mënyrë që nën dritën e tij të mbeten të
mbrojtur nga mëkatet dhe gabimet. Kjo domethënie është e
vlefshme për të gjitha kohët dhe nuk kemi asnjë arsye të
mendojmë që i përket vetëm kohës së Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)”.
Më pas shton: “E pranojmë që kuptimi i ajetit është i tillë
dhe në çdo kohë duhet të jetë një i pagabueshëm, por ne këtë të
pagabueshëm e konsiderojmë tërë umetin (tërësia e myslimanëve)
dhe jo një person. Thënë ndryshe, ky ajet është argument për
besueshmërinë absolute të vetëmjaftueshmërisë së konsensusit të
besimtarëve dhe mos gabueshmërinë e popullit në tërësi.”78
78

Tefsiri “Fakhri Razi”, vëll.16, f.220-221, ajeti në fjalë.
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Në këtë mënyrë, Fakhri Razi ka tejkaluar më së miri
gjysmën e rrugës, por në pjesën e dytë ka gabuar. Nëse ai do t’i
tregonte vëmendje një fakti që ekziston në ajet, do ta tejkalonte pa
gabim edhe gjysmën tjetër të rrugës. Ky fakt është: Nëse me
“sadikin” synohet i tërë populli, edhe vetë grupi që u urdhërua t’i
shoqëronin të sinqertit është pjesë e asaj tërësie, kështu që, në
realitet, shoqëruesi bëhet pjesë e udhëheqësit, pra, kemi
bashkimin e pasuesit me të pasuarin. Ajeti në pamje të parë është i
tillë: “Shoqëruesit janë të ndarë prej udhëheqësve, si dhe pasuesit
janë të ndarë nga të pasuarit.”
Përfundimi është se ajeti 119 është prej ajeteve që
argumentojnë ekzistimin e të pagabueshmeve në çdo kohë dhe në
çdo epokë.

2- Fjala “sadikin” është në shumës
E vetmja pyetje që ka mbetur është: Në çfarë numri është
fjala “sadikin”? Kjo fjalë është në numrin shumës. Në pamje të parë
mund të japim këtë përgjigje: Në çdo kohë duhet që të ketë të
pagabueshëm të shumtë.
Subjekti i predikimit të ajetit nuk i përket vetëm një
periudhe dhe epoke, por ajeti përfshin të gjitha epokat dhe
shekujt. Është e qartë se tërësia e subjekteve të të gjitha kohëve do
të jetë me tërësinë e të sinqertëve.
Shprehur ndryshe, meqenëse në çdo kohë ekziston një i
pagabueshëm, në kohën që analizojmë të gjitha periudhat dhe
epokat, do të diskutohet për grupin e të pagabueshmëve, jo për
një prej tyre.
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Dëshmi e qartë e kësaj çështjeje është se në kohën e Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)
nuk ekzistonte ndonjë person tjetër përveç tij, që të ishte prijës dhe
t’i bindeshin, ndërkohë që ajeti përfshin qartë edhe besimtarët e
kohës së tij.
Si rrjedhim, kuptojmë se synimi nuk është një grup i
sinqertë vetëm i një periudhe, por përfshin të gjitha kohët.

Ajeti 120 – 121

ُ ﻋﻦ ﱠﺭ
ِ َﻣﺎ َﻛﺎﻥَ ِﻷ َ ۡﻫ ِﻞ ۡٱﻟ َﻤﺪِﻳﻨَ ِﺔ َﻭ َﻣ ۡﻦ َﺣ ۡﻮﻟَ ُﻬﻢ ِ ّﻣﻦَ ۡٱﻷ َ ۡﻋ َﺮﺍ
ِ ﺳﻮ ِﻝ ٱ ﱠ
َ ْﺏ ﺃَﻥ ﻳَﺘَﺨَﻠﱠﻔُﻮﺍ
َ ُﺼﻴﺒُ ُﻬ ۡﻢ
َ َﻭ َﻻ ﻳَ ۡﺮ
ﺐ َﻭ َﻻٞ ﺼ
َ ﻏﺒُﻮﺍْ ِﺑﺄَﻧﻔُ ِﺴ ِﻬ ۡﻢ
ِ ﻋﻦ ﻧﱠ ۡﻔ ِﺴ ۚ ِﻪۦ ٰﺫَ ِﻟ َﻚ ِﺑﺄَﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ َﻻ ﻳ
َ َﺄ َﻭ َﻻ ﻧٞ ﻅ َﻤ
ُ ﻄﻮﻥَ َﻣ ۡﻮ ِﻁ ٗﺌﺎ ﻳَ ِﻐﻴ
َ َﺳ ِﺒﻴ ِﻞ ٱ ﱠ ِ َﻭ َﻻ ﻳ
ﻋﺪ ٖ ُّﻭ
َ ﺎﺭ َﻭ َﻻ ﻳَﻨَﺎﻟُﻮﻥَ ِﻣ ۡﻦ
َ ﺔ ﻓِﻲٞ ﺼ
َ َﻣ ۡﺨ َﻤ
َ ﻆ ۡٱﻟ ُﻜﻔﱠ
 َﻭ َﻻ١٢٠ َُﻀﻴ ُﻊ ﺃ َ ۡﺟ َﺮ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺤ ِﺴﻨِﻴﻦ
َ ﺐ ﻟَ ُﻬﻢ ﺑِ ِۦﻪ
َ ِﻧﱠ ۡﻴ ًﻼ ﺇِ ﱠﻻ ُﻛﺘ
ِ ﺻ ِﻠ ۚ ٌﺢ ﺇِ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ َﻻ ﻳ
َ ٰ ﻞٞ ﻋ َﻤ
َ ﻴﺮ ٗﺓ َﻭ َﻻ ﻳَ ۡﻘ
ﺐ ﻟَ ُﻬ ۡﻢ ِﻟﻴَ ۡﺠ ِﺰﻳَ ُﻬ ُﻢ
َ ِﻄﻌُﻮﻥَ َﻭﺍ ِﺩﻳًﺎ ِﺇ ﱠﻻ ُﻛﺘ
َ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮﻥَ ﻧَﻔَﻘَ ٗﺔ
َ ِﻴﺮ ٗﺓ َﻭ َﻻ َﻛﺒ
َ ﺻ ِﻐ
١٢١ َﺴﻦَ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻳَﻌۡ َﻤﻠُﻮﻥ
َ ٱ ﱠ ُ ﺃ َ ۡﺣ
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”Banorëve të Medinës dhe beduinëve që janë rreth saj, nuk u
lejohet të mos ndjekin të Dërguarin e All’llahut, as të kursejnë
jetën e tyre para jetës së tij. Kjo është kështu, sepse ata që janë
në rrugën e All’llahut, sa herë që t’i godasë etja, lodhja e uria
dhe sa herë që të shkelin në ndonjë vend ku do t’i zemërojnë
mohuesit apo t’i gjejë gjë nga ana e armikut, atyre do t’iu
shkruhet si vepër e mirë. Me të vërtetë, All’llahu nuk do t’ua
humbë shpërblimin punëmirëve.”
”(Gjithashtu) sa herë që ata të shpenzojnë diçka të vogël a të
madhe apo të kapërcejnë çfarëdo lugine (në rrugë të All’llahut),
kjo do t’u shënohet, në mënyrë që All’llahu t’i shpërblejë sipas
veprave më të mira që kanë bërë!”

Komentimi
Vuajtjet e përpjekësve nuk do të mbeten pa shpërblim
Në ajetet e kaluara u diskutua për ata persona që i kishin
kthyer shpinën luftës së Tebukut. Lexuam edhe qortimin që iu
dha këtij grupi. Dy ajetet 120-121 e mbyllin këtë çështje si një ligj të
përgjithshëm dhe universal.
Ajeti 120 nis: ”Banorëve të Medines dhe beduinëve që janë rreth
saj, nuk u lejohet të mos ndjekin të Dërguarin e All’llahut, as të
kursejnë jetën e tyre para jetës së tij.”, sepse ai është udhëheqësi
i popullit, i Dërguari i Zotit, si dhe simbol i mbijetesës dhe i
gjallërisë së popullit të Islamit. Braktisja e tij jo vetëm që përbën
rrezik për vetë Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
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dhe mbi familjen e tij!), por edhe për fenë e Zotit dhe për
ekzistencën dhe jetën e besimtarëve.
Kur’ani i Madhëruar, me anë të një shprehjeje domethënëse, i nxit
besimtarët të shoqërohen me Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ta mbështetin dhe ta përkrahin
atë gjatë përballjes me problemet. Ai u thotë se shpirti juaj nuk
është më i dashur se shpirti i tij, jeta e juaj nuk është më e mirë se
sa jeta e tij.
Vallë, a jua lejon juve besimi juaj që ta lini Profetitn të përballet me
rrezikun, ndërkohë që ai është krijesa më e mirë dhe më e
lartësuar dhe është dërguar për shpëtimin dhe udhëzimin tuaj në
rrugën e drejtë e ju e quani të rëndomtë sakrificën në rrugën e tij
për të mbrojtur shpirtart tuaj?!
Është e qartë arsyeja se pse theksohet Medineja dhe rrethinat e saj.
Në atë kohë Medineja ishte vatra e Islamit. Ndërkaq ky urdhër
nuk është vetëm për Medinen dhe rrethinat e saj dhe nuk i përket
vetëm Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!).
Kjo është një përgjegjësi e të gjithë myslimanëve të të gjitha
kohëve dhe epokave, që t’i duan dhe t’i çmojnë udhëheqësit si
jetët e tyre, madje më shumë, të përpiqen t’i mbrojnë, si dhe të
mos i lenë të vetmuar gjatë përballjeve me vështirësitë, sepse
rreziku ndaj tyre përbën rrezik për popullin.
Më pas Kur’ai ka përmendur shpërblimet e punëmirëve dhe të
luftëtarëve, që do të shpërblehen për çdo lloj vuajtjeje dhe
mundimi që kanë hasur në rrugën e luftimit. Këto shpërblime dhe
mundime i klasifikon në shtatë pjesë: “Kjo është kështu, sepse ata
që janë në rrugën e All’llahut, sa herë që t’i godasë etja, lodhja e
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uria dhe sa herë që të shkelin në ndonjë vend ku do t’i
zemërojnë mohuesit apo t’i gjejë gjë nga ana e armikut, atyre do
t’iu shkruhet si vepër e mirë.”
Pa dyshim se ata, të gjitha shpërblimet, do t’i marrin prej Zotit,
sepse Zoti i Madhëruar asnjëherë nuk ua humbë shpërblimet
punëmirëve: “Me të vërtetë, All’llahu nuk do t’ua humbë
shpërblimin punëmirëve.”
Si dhe: “(Gjithashtu) sa herë që ata të shpenzojnë diçka të vogël a
të madhe apo të kapërcejnë çfarëdo lugine (në rrugë të
All’llahut), kjo do t’u shënohet, në mënyrë që All’llahu t’i
shpërblejë sipas veprave më të mira që kanë bërë!”

Hulumtime
1- Kuptimi i frazës “la jenalune min eduuin nejla”
Fjalinë “la jenalune min eduuin nejla”, ashtu siç e cekëm edhe
më sipër, e kanë komentuar shumica e komentuesve të Kur’anit
dhe kanë pohuar se të gjitha goditjet nga ana e armikut që i
pësojnë luftëtarët në rrugën e Zotit, si për shembull: plagosja,
vrasja, robërimi dhe të ngjashme me këto, do të regjistrohen në
Dosjen e Veprave të besimtarit për t’iu kthyer në shpërblim prej
Zotit dhe, për secilën goditje, do të shpërblehet. Sigurisht, duke
pasur parasysh faktin, që ajeti i numëron problemet e luftëtarëve, i
përshtatshëm është edhe ky interpretim.
Por nëse duam të mbështetemi te struktura e kësaj fjalie
dhe ta interpretojmë atë në përputhje me njësitë frazologjike e
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përdorura në të, kuptimi i shprehjes do të ishte: Ata, sa herë që i
japin ndonjë goditje trupit të ushtrisë së armikut, regjistrohet në
Dosjen e Veprave të tyre. Fjala “nale min aduuin” në fjalor është në
kuptimin e goditjes së armikut.
Por, në pamjen e përgjithshme të ajetit, komentimi i parë
është më i saktë.

2- Synimi i shprehjes “ahsene ma kanu jeamelun”
Komentuesit e Kur’anit për fjalinë “ahsene ma kanu
jeamelun” kanë paraqitur dy interpretime të ndryshme: Njëri
komentim bazohet në këtë, se fjala “ahsen” është cilësi e veprave të
tyre, kurse tjetri, është cilësi e shpërblimeve të tyre.
Në lidhje me komentimin e parë, që ne e zgjodhëm më lart
dhe përputhet më shumë me strukturën e jashtme të ajetit, veprat
e këtij lloji të luftëtarëve janë paraqitur si veprat më të mira të
gjithë jetës së tyre dhe Zoti i Madhëruar do t’i shpërblejë ata sipas
meritës së tyre.
Kurse për komentimin e dytë, këtu nevojitet të supozohet
ekzistenca e një pjese “min” pas fjalës “ahsen”. Sipas saj,
shpërblimi i Zotit është prezantuar më i mirë dhe më i lartë se
veprat e tyre. Në këtë rast fjalia do të ishte me këtë kuptim: “Zoti i
Madhëruar do t’i shpërblejë ata më mirë se ajo që e kanë vepruar
dhe kanë kryer.”

3- Gjerësia e kuptimit të ajetit
Ajetet 120-121 nuk i përkasin vetëm myslimanëve të kaluar,
por i përkasin të djeshmes dhe të sotshmes, si dhe të gjitha
epokave dhe kohëve.
Pa dyshim që pjesëmarrja në çdo lloj lufte, e madhe apo e
vogël qoftë, mbart me vete mundime dhe brenga të shumta,
140

ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ........................................ ....... ....... ..................................... ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﻣﺜﻞ

mundime shpirtërore dhe fizike nga njëra anë dhe probleme
financiare dhe të ngjashme me këto nga ana tjetër. Sa herë që
luftëtarët i mbushin zemrat e tyre me besimin në Zot, u
përmbahen premtimeve të Tij, janë në dijeni se nuk u shkon kot
asnjë frymëmarrje, asnjë fjalë, si dhe asnjë hap që e hedhin në këtë
rrugë. Llogaria e të gjitha veprimeve është e mbrojtur tërësisht, pa
asnjë shtim apo pakësim. Zoti i Madhëruar, karshi tyre, duke i
konsideruar si veprat më të mira, do t’i shpërblejë nga thellësia e
detit të pafund të mirësisë së Tij me shpërblimet më të merituara
dhe të denja.
Asnjëherë nuk tregohen të padurueshëm kundrejt këtyre
mundimeve, nuk kanë frikë nga madhështia e tyre, si dhe nuk ia
lejojnë vetes asnjë lloj ndjenjë dobësimi dhe pafuqie edhe pse
është një luftë e gjatë, e mbushur me plot ngjarje dhe vështirësi.
Ajeti 122

َ ۞ﻭ َﻣﺎ َﻛﺎﻥَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨُﻮﻥَ ِﻟﻴَﻨ ِﻔ ُﺮﻭﺍْ َﻛﺎٓﻓﱠ ٗۚﺔ ﻓَﻠَ ۡﻮ َﻻ ﻧَﻔَ َﺮ ِﻣﻦ ُﻛ ِّﻞ ﻓِ ۡﺮﻗَ ٖﺔ ِ ّﻣ ۡﻨ ُﻬ ۡﻢ
ﺔٞ َﻁﺎٓﺋِﻔ
َ
١٢٢ َِﻳﻦ َﻭ ِﻟﻴُﻨﺬ ُِﺭﻭﺍْ ﻗَ ۡﻮ َﻣ ُﻬ ۡﻢ ﺇِﺫَﺍ َﺭ َﺟﻌُ ٓﻮﺍْ ﺇِﻟَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ ﻟَﻌَﻠﱠ ُﻬ ۡﻢ ﻳَ ۡﺤﺬَ ُﺭﻭﻥ
ِ ِّﻟّﻴَﺘَﻔَﻘﱠ ُﻬﻮﺍْ ﻓِﻲ ٱﻟﺪ
“Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të gjithë
njëherësh, por prej çdo bashkësie, një grup të mbetet mbrapa,
që të thellohet në mësimin e fesë dhe kështu të këshillojë
popullin e vet, mbasi të kthehet nga lufta, që t’i frikësohet
All’llahut.”
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Shkaku i zbritjes

I ndjeri Tabarsij në tefsirin “Mexhmaul Bejjan” nga Ibn
Abasi ka transmetuar: “Në kohën që Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nisej për luftë, me
përjashtim të hipokritëve dhe shfajësuesve, të gjithë myslimanët e
shoqëronin në ekspeditë. Pasi zbritën ajetet që qortonin hipokritët,
sidomos dezertorët e luftës së Tebukut, kjo gjë ua shtoi edhe më
shumë vendosmërinë myslimanëve, saqë edhe atëherë kur Profeti
personalisht nuk merrte pjesë në ndonjë luftë, ata niseshin të
gjithë për në sheshin e luftës dhe Profetin (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e linin vetëm.
Ndërkohë zbriti ajeti 122 dhe deklaroi se nuk është e denjë që të
gjithë myslimanët të nisen për në luftë (por një grup duhet të
qëndrojë në Medine dhe të mësojë nga Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) njohuritë dhe këto
t’ua mësojnë shokëve luftëtarë pas rikthimit të tyre nga lufta. 79
Po ky komentues i njohur ka transmetuar dhe një shkak
tjetër zbritjeje: “Një grup nga shokët e Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) shkuan në mesin e
fiseve të beduinëve për të përhapur Islamin. Paria e beduinëve i
mirëpret ata dhe tregohet e sjellshme me ta. Disa i kritikuan
shokët e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) se përse e kanë lënë vetëm të Dërguarin dhe kishin
ardhur te ata. Shokët u shqetësuan dhe u dëshpëruan nga një
mendim i tillë dhe u rikthyen te Profeti (Paqja dhe bekimet e
79

“Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë.
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All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen tij!). Ndërkohë zbriti ajeti
122 dhe e miratoi programin e tyre të përhapjes së Islamit, si dhe i
liroi ata nga shqetësimet.80
Edhe në tefsirin “Et Tibjan” është transmetuar një shkak i
tretë i zbritjes: “Beduinët, në kohën që u bënë myslimanë, u nisën
që të gjithë në drejtim të Medines, për të mësuar ligjet islame. Kjo
lëvizje u bë shkak i rritjes së çmimit të mallrave dhe objekteve,
shtimit të probleme dhe vështirësive të tjera për myslimanët e
Medines. Ndërkohë zbriti ajeti në fjalë dhe i urdhëroi ata që nuk
është e nevojshme, që të gjithë të shkojnë në Medine për nxënien e
njohurive islame, duke boshatisur kështu qytetin dhe rrethinën,
por mjafton që të shkojë vetëm një grup prej jush.”81

Komentimi

Lufta me injorancën dhe lufta me armikun
Ajeti 122, i cili lidhet me ajetet e kaluara në fushën e luftës,
aludon për një realitet, i cili ka një aspekt jetësor për myslimanët:
“Edhe pse lufta është shumë e rëndësishme dhe kthimi i shpinës
është nënçmim dhe mëkat, por, kur nuk është e domosdoshme,
nuk duhet që të gjithë myslimanët të marrin pjesë në luftë,
sidomos në rastet kur vetë Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
80
81

“Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë.
“Et Tibjan”, vëll. 5, f. 323, ajeti në fjalë.
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka qëndruar në Medine. Është e
nevojshme që çdo komunitet nga myslimanët të ndahet në dy
pjesë, një grup të kryejë detyrën e luftës dhe grupi tjetër të
qëndrojë në Medine dhe të mësojë njohuritë dhe dispozitat islame:
“Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të gjithë
njëherësh, por prej çdo bashkësie, një grup të mbetet mbrapa,
që të thellohet në mësimin e fesë.”
Kur shokët e tyre të kthehen nga lufta, t’ua mësojnë atyre
rregullat dhe dispozitat hyjnore, si dhe t’ua tërheqin vërejtjen nga
kundërshtimi i tyre: “dhe kështu të këshillojë popullin e vet,
mbasi të kthehet nga lufta.”
Mbase ky program bëhet shkak që ata të heqin dorë nga
kundërshtimi dhe mosbindja e urdhrave të Zotit dhe t’i kryejnë
obligimet dhe përgjegjësitë e tyre: “...që t’i frikësohet All’llahut.”

Hulumtime

1- Konceptimi i drejtë i ajetit
Ajo që u përmend në komentimin e ajetit, përveçse
përputhet me shkakun e njohur të zbritjes, është më e
përshtatshme se çdo komentim tjetër edhe me ndërtimin e jashtëm
të ajeteve. E vetmja gjë që qëndron tek ajo është se fraza “li tebka
taifetun” të merret në konsideratë pas fjalisë “min kul'li firkatin
minhum taifetun”, që do të thotë të shkonte një grup nga çdo
komunitet dhe një grup tjetër të qëndronte.
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Sigurisht që kjo çështje nuk do të shkaktonte ndonjë
problem, duke pasur parasysh dëshmitë që ekzistojnë në këtë ajet.
Por disa nga komentuesit e Kur’anit kanë sugjeruar këtë
mundësi: Në ajet nuk ka vend për të futur asnjë frazë shtesë.
Synimi i ajetit është se një grup nga myslimanët të marrë pjesë në
luftë në formën e obligimit “kefai” (kur kryerja e një obligimi prej
një grupi shoqëror është e mjaftueshme) dhe në skenën e luftës të
njihen me njohuritë islame dhe me sytë e tyre të shohin fitoren e
myslimanëve ndaj armikut, që është shembull konkret prej
madhështisë dhe vërtetësisë së kësaj feje. Pas rikthimit të tyre nga
lufta t’ua tregojnë ato shokëve të tyre.82
Mundësia e tretë që kanë dhënë disa nga komentuesit e
tjerë është se ajeti paraqet një dispozitë të veçantë, që është përtej
çështjes së luftës, e cila është: Myslimanët janë të obliguar, që si një
obligim “kifaij”, nga secili popull dhe shoqëri një pjesë prej tyre të
ngrihen dhe t’u drejtohen qendrave të mëdha islame, me qëllim që
të përvetësojnë njohuritë dhe mësimet islame. Pasi t’i kenë mësuar
këto shkenca, të rikthehen në qytetet dhe rrethinat e tyre dhe të
merren me mësimin e të tjerëve.83
Por ashtu siç e thamë edhe më lart, komentimi i parë është
më i përafërt me kuptimin e ajetit, edhe pse synimi i të gjitha
këtyre kuptimeve nuk është dhe aq i pamundur.84

2- Sintoni me ajetet paraprake
Këtë komentim e ka zgjedhur “Tabari”në tefsirin e vet, vëll. 11, f. 48, sipas
transmetimit Kurtubi (ajeti në fjalë). Një grup nga komentuesit e kanë
përmendur këtë si mundësi te ajeti në fjalë;
83 Ky tefsir përputhet me shkakun e zbritjes që e kishte cituar sheh Tusi në
“Tibjan”, vëll. 5, f. 323.
84 Ju bëjmë me dije se ne e konsiderojmë të lejueshme përdorimin e një fjale në
disa kuptime.
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Disa kanë menduar se mes këtij ajeti dhe ajeteve të
mëparshme vërehet një lloj antagonizmi, sepse në ajetet e kaluara
është urdhëruar që të gjithë të marrin pjesë në luftë, ndërkohë që
dezertorët u qortuan ashpër dhe rëndë. Ajeti 122 urdhëron që në
luftë nuk duhet të marrin pjesë.
Por është e qartë se këto dy urdhra janë lëshuar në bazë të
kushteve të ndryshme, për shembull në lidhje me luftën e Tebukut
dhe ballafaqimin (përballjen) me perandorinë e fuqishme romake
nuk kishte ndonjë alternativë tjetër përpos asaj që të gjithë
myslimanët të përgatiteshin për luftë.
Kurse në rastin e përballjes me grupe më të vogla, nuk
kishte ndonjë domosdoshmëri që të gjithë myslimanët të niseshin
për në luftë, sidomos në rastet kur vetë Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) qëndronte në Medine.
Nuk duhet ta boshatisnin tërësisht Medinen, të mos tregoheshin
neglizhentë ndaj rreziqeve të mundshme, si dhe të shpërfillnin
nxënien e mësimeve dhe të dispozitave islame.
Si rrjedhojë, në ajetet e lartpërmendura nuk ekziston asnjë
lloj braktisjeje. Ata që kanë menduar diçka të tillë, janë gabim.

3- Synimi prej fjalës “tefekkuh” në ajet
Pa dyshim që kuptimi i fjalës “tefekkuh”-“në fe” është nxënia
e të gjitha njohurive dhe dispozitave islame, përfshirë doktrinat
parësore dhe dytësore të fesë, sepse në konceptin “tefekkuh”
përmblidhen të gjitha këto çështje.
Si rrjedhojë, ajeti 122 është një argument i qartë për këtë, që
gjithnjë një grup nga myslimanët, si obligim “kifaij”, duhet të
studiojë dhe duhet të përvetësojë shkencat dhe njohuritë, në lidhje
me të gjitha çështjet islame. Pas përfundimit të studimeve të
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shkojë në zona të ndryshme, sidomos në vendet e tyre të lindjes,
duke përhapur kështu njohuritë islame.
Duke u bazuar në këtë, ajeti 122 është një argument i qartë
për obligushmërinë e studimit dhe të përhapjes së diturive islame.
Shprehur ndryshe, e obligon edhe përvetësimin e diturisë,
edhe mësimdhënien e saj. Nëse bota e sotme krenohet me sistemin
arsimor, Kur’ani i Madhëruar, katërmbëdhjetë shekuj më parë,
përveç kësaj, ia ka bërë të obligueshme këtë edhe mësuesve.

1- Lejueshmëria e referimit tek eksperti
Një grup dijetarësh islamë ajetin 122 e kanë konsideruar si
argument për çështjen e lejimit të referimit ndaj autoriteteve
shkencore, sepse përvetësimi i njohurive islame, komunikimi i
tyre të tjerëve, në çështjet dytësore të fesë dhe nevoja e pasimit të
dëgjuesve prej tyre është identike me referimin tek eksperti.
Sigurisht, ashtu siç e cekëm edhe më lart, ajeti 122 nuk
diskuton vetëm për çështjet dytësore të fesë, por përfshin edhe
doktrinat parësore.
Çështja që duhet të kritikohet është se në atë kohë nuk flitej
dhe nuk diskutohej për ixhtihadin (thellimin në njohuritë fetare)
dhe referimin ndaj autoritetit. Ata që i mësonin njohuritë islame
dhe ua mësonin ato të tjerëve, kishin pozitën e hoxhallarëve dhe të
shpjeguesve të çështjeve fetare të kohës sonë dhe jo pozitën e
ixhtihadit (autoritetit më të lart fetar), që do të thotë se ata e
merrnin dispozitën nga goja e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ua transmetonin atë të
tjerëve, pa bërë asnjë lloj ndërhyrjeje apo komentimi në të.
Por duke pasur parasysh faktin se ixhtihadi dhe referimi
kanë një kuptim të gjerë dhe gjithëpërfshirës, mund t’i përgjigjemi
kritikës së lartpërmendur me këtë: Pa dyshim që shkenca e
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fik’hut, me gjithë përhapjen dhe zgjerimin që ka sot, në atë kohë
nuk ekzistonte dhe myslimanët i mësonin çështjet e fesë pa asnjë
mundim nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!).
Megjithatë jo të gjithë personalitetet islame në atë kohë
ishin në pozitën e hoxhallarëve të kohës sonë (që shpjegonin në
mënyrë të thjeshtëzuar çështjet praktike të Islamit), sepse shumë
prej tyre caktoheshin në zona të tjera në pozitën e gjykatësit apo të
udhëheqësit dhe natyrisht lindnin çështje, pyetje që nuk ishin
trajtuar nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), por gjenin trajtesë në përgjithësimet e ajeteve
kur’anore. Pa dyshim që ata, me implementimin e të
përgjithshmeve ndaj të përveçmeve, apo thënë në gjuhë
shkencore, me “kthimin e degëzimit te parimi” dhe “kthimin e
parimit te degëzimi” arrinin të nxirrnin dispozitat e tyre dhe kjo
ishte një lloj ixhtihadi i thjeshtë.
Sigurisht kjo vepër dhe të ngjashme me to kanë ekzistuar
në kohën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!). Fillesat e ixhtihadit datojnë nga koha e sahabëve
(shokëve) të Profetit, edhe pse të gjithë sahabët (shokët) nuk ishin
në këtë nivel.
Duke u nisur nga fakti se ajeti 122 ka një kuptim
gjithëpërfshirës, ai përfshin si pranimin e shpjegimeve të
hoxhallarëve, ashtu edhe pranimin e thënies së muxhtehidëve
(autoriteteve më të larta fetare). Në këtë mënyrë, me kuptimin e
përgjithshëm të ajetit, mund të argumentojmë për lejimin e
referimit te dijetarët.

2- Nderimi i veçantë i mësimnxënies dhe mësimdhënies
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Një çështje tjetër e rëndësishme që mund të përftojmë nga
ajeti 122 është nderimi dhe rëndësia e veçantë që i kushton Islami
çështjes së përvetësimit së diturisë dhe mësimit të saj te të tjerët.
Nderimi shkon deri aty sa Kur’ani nga myslimanët ka kërkuar që
jo të gjithë të marrin pjesë në luftë, por një grup të qëndrojë dhe të
mësojë njohuritë islame, që do të thotë, se për ata, luftimi me
injorancën është i obligueshëm, aq sa është i obligueshëm luftimi
me armikun dhe rëndësia e njërit nuk është më pak se e tjetrit,
madje, sa herë që myslimanët nuk kanë fituar luftën me
injorancën, nuk do të fitojnë as luftën me armikun, sepse populli
injorant dhe i paditur gjithnjë është i destinuar të humbë.
Një prej komentuesve bashkëkohorë, në lidhje me ajetin
122, ka rrëfyer një gjë interesante. Ndër të tjera ka thënë: Unë isha
student në Tripoli. Një ditë guvernatori i këtij qyteti, i cili kishte
njohuri të konsiderueshme islame, m’u drejtua dhe më tha: “Përse
qeveria i përjashton nga shërbimi ushtarak dijetarët e fesë,
ndërkohë që ky shërbimi i shenjtë është i obligueshëm për të gjithë
nga pikëpamja e Sheriatit, madje studiuesit e fesë janë më të denjë
për kryerjen e këtij obligimi fetar se të gjithë njerëzit e tjerë? Vallë
a nuk është e padrejtë një gjë e tillë?”
Mua për një çast më ra ndërmend ajeti i lartpërmendur dhe
i thashë: “Kjo vepër ka rrënjët në Kur’anin e Madhëruar, aty ku
thotë se një grup të niset për në luftë dhe grupi tjetër të qëndrojë
për ta përvetësuar diturinë.”
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Ai u gëzua shumë nga kjo përgjigje, sidomos duke u nisur
nga fakti që përgjigjen e mori nga një njeri diletant, siç isha unë, që
në atë kohë isha në ditët e para të studimeve të mia.”85

Ajeti 123

َۚ ۡ ُ ْ
ﻈ ٗﺔ
ﺎﺭ َﻭ ۡﻟﻴَ ِﺠﺪُﻭﺍ ِﻓﻴﻜ ۡﻢ ِﻏﻠ
ِ ٰﻳَٓﺄَﻳﱡ َﻬﺎ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َءﺍ َﻣﻨُﻮﺍْ ٰﻗَ ِﺘﻠُﻮﺍْ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﻠُﻮﻧَ ُﻜﻢ ِ ّﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻜﻔﱠ
ۡ َﻭ
١٢٣ َٱﻋﻠَ ُﻤ ٓﻮﺍْ ﺃ َ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ َﻣ َﻊ ۡٱﻟ ُﻤﺘﱠﻘِﻴﻦ

“O ju që keni besuar! Luftoni kundër mohuesve që gjenden afër
jush dhe le ta ndiejnë ata ashpërsinë tuaj. Dhe, ta dini se
All’llahu është me ata që ruhen nga gjynahet. ”

Komentimi
85

Tefsiri “El Manar”, vëll.11, f.78.
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T’i keni parasysh armiqtë më të afërt
Në ajetin 123, në sintoni me diskutimet që u trajtuan deri
tani në këtë sure, për çështjen e luftës, përmenden dhe dy
dispozita të tjera për këtë çështje të rëndësishme islame.
Në fillim ajeti u drejtohet myslimanëve: “O besimtarë!
Luftoni kundër mohuesve që gjenden afër jush...”
Është më se e qartë se duhet luftuar me të gjithë armiqtë, pa
asnjë dallim. Por, nga pikëpamja e strategjisë së luftimit, pa
dyshim që, si fillim, duhen luftuar armiqtë më të afërt, sepse
rreziku i armiqve më të afërt është më i madh, ashtu si gjatë
thirrjes për në Islam dhe udhëzimin e njerëzve në fenë e vërtetë
duhet filluar nga njerëzit më të afërt.
Edhe Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), me urdhrin e Zotit, thirrjen e vet e filloi nga
farefisi i tij. Më pas ftoi popullin e Mekës në fenë islame dhe më në
fund dërgoi përhapës të fesë islame në të gjithë Gadishullin
Arabik. Pas kësaj u dërgoi letër mbretërve të botës. S’do mend që
kjo strategji është më pranë fitores.
Sigurisht, çdo ligj ka një përjashtim dhe ka mundësi që, në
raste të jashtëzakonshme, armiku që ndodhet më larg, të jetë më
shumë i rrezikshëm dhe në fillim duhet nxituar për eliminimin e
tij. Por ashtu siç e thamë, ky është një përjashtim dhe jo një ligj i
përhershëm.
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Arsyet se pse duhen luftuar në fillim armiqtë më të afërt
janë: së pari, rreziku i armikut më të afërt është më i madh se
rreziku i armikut më të largët.
Së dyti, njohuritë dhe informacionet tona ndaj armiqve më
të afërt janë më të shumta dhe vetë kjo ndihmon në korrjen e
fitores.
Së treti, marrja me armiqtë më të largët dhe lënia pas dore e
armiqëve më të afërt mbart në vetvete rrezik potencial, që armiqtë
e afërt të sulmojnë pas shpine, apo të asgjësojnë vatrën kryesore të
Islamit, nëse boshatiset qendra nga njerëzit.
Së katërti, mjetet dhe shpenzimet e luftës me armiqtë më të
afërt janë më të pakta dhe më të thjeshta, si dhe përgatitjet për
luftë janë më të lehta. Për këto arsye dhe arsye të tjera, është më i
nevojshëm shkatërrimi i armiqve të tillë.
Përmendja e kësaj çështjeje është po ashtu e nevojshme. Që
në kohën kur zbriti ajeti 123 Islami ishte përhapur pothuajse në të
gjithë Gadishullin Arabik, si rrjedhojë, armiku më i afërt në atë
kohë mbase mund të ishte Perandoria Romake Lindore, që
myslimanët u nisën për në Tebuk për të luftuar me të.
Nuk duhet harruar se, edhe pse ky ajet diskuton për “luftën
e armatosur” dhe “largësinë hapësinore”, ka mundësi që fryma e
tij, të prekë edhe lidhjet me përballjet ideologjike dhe largësitë
shpirtërore. Me këtë kuptim, myslimanët, në kohën që luftojnë në
rrafshin ideologjik apo propagandistik, së pari, duhet të shkojnë
pas njerëzve, rreziku i të cilëve është më i madh dhe më i afërt për
shoqërinë islame.
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Për shembull, në kohën tonë, ku ateizmi dhe materializimi
kërcënon të gjitha shoqëritë, luftimi duhet të jetë me epërsi ndaj
sekteve të devijuara, edhe pse as këto të fundit nuk duhet t’i lemë
në harresë. Por ana e mprehtë e shpatës u duhet drejtuar armiqve
më të rrezikshëm.
Luftimi me kolonializmin mendor, politik dhe ekonomik të
renditet i pari.
Urdhri i dytë, që lexojmë në ajetin 123, për luftën, është
urdhri për ashpërsinë e veprimit. Ajeti thotë: “…dhe le ta ndiejnë
ata ashpërsinë tuaj...”
Për të luftuar ashpër dhe për të rezistuar ndaj armikut, nuk
mjafton vetëm trimëria, guximi dhe përgatitja shpirtërore, por i
duhet treguar armikut përgatitja dhe ashpërsia. Ata ta dinë që në
shpirtin tuaj ekziston një shpirt heroik, në mënyrë që kjo të bëhet
shkak i prapësimit dhe i thyerjes së tyre shpirtërore.
Thënë ndryshe, nuk është e mjaftueshme ekzistimi i fuqisë,
por përballë armikut duhet ekspozuar forca.
Në historinë islame lexojmë: Në kohën që myslimanët
shkuan në Mekë për të kryer pelegrinazhin e Haxhit, Profeti (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i
urdhëroi ata që gjatë bërjes së tauafit, jo vetëm që të ecin shpejt,
por të vrapojnë dhe t’u tregojnë armiqve shkathtësinë, përgatitjen
fizike dhe aftësinë e tyre.
Gjithashtu, në ngjarjen e “Çlirimit të Mekës” lexojmë:
“Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!) urdhëroi myslimanët, të gjithë, që të ndezin zjarr natën, në
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fushë, në mënyrë që populli i Mekës të njihet me madhështinë e
ushtrisë së Islamit.” Ky fakt ndikoi në psikologjinë e tyre.
Gjithashtu, urdhëroi që Ebu Sufjanin, të parin e Mekës, ta
mbanin në një cep dhe ushtria e fortë e Islamit të bëjë paradë para
tij.
Në fund të ajetit, me anë të kësaj shprehjeje: “...Dhe, ta dini
se All’llahu është me ata që ruhen nga gjynahet.”, u jep shpresën
e fitores myslimanëve. Ka mundësi që kjo shprehje, përveç asaj që
u tha më lart, të tregojë që mbështetja në forcë dhe veprimi i
ashpër duhet të jetë e shoqëruar me devotshmëri dhe asnjëherë të
mos tejkalojë kufijtë njerëzorë.
Ajetet 124 – 125

َﺓ ﻓَ ِﻤ ۡﻨ ُﻬﻢ ﱠﻣﻦ ﻳَﻘُﻮ ُﻝ ﺃَﻳﱡ ُﻜ ۡﻢ ﺯَ ﺍﺩَ ۡﺗﻪُ ٰ َﻫ ِﺬ ِٓﻩۦ ِﺇﻳ ٰ َﻤ ٗﻨ ۚﺎ ﻓَﺄ َ ﱠﻣﺎ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦٞ ﻮﺭ
ُ ﻧﺰﻟَ ۡﺖ
َ ﺳ
ِ ُ َﻭ ِﺇﺫَﺍ َﻣﺎ ٓ ﺃ
ﺽ
ٞ  َﻭﺃ َ ﱠﻣﺎ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِ ِﻬﻢ ﱠﻣ َﺮ١٢٤ ََءﺍ َﻣﻨُﻮﺍْ ﻓَﺰَ ﺍﺩَ ۡﺗ ُﻬ ۡﻢ ﺇِﻳ ٰ َﻤ ٗﻨﺎ َﻭ ُﻫ ۡﻢ ﻳَ ۡﺴﺘ َ ۡﺒﺸ ُِﺮﻭﻥ
١٢٥ َﺴﺎ ِﺇﻟَ ٰﻰ ِﺭ ۡﺟ ِﺴ ِﻬ ۡﻢ َﻭ َﻣﺎﺗُﻮﺍْ َﻭ ُﻫ ۡﻢ ٰ َﻛ ِﻔ ُﺮﻭﻥ
ً ﻓَﺰَ ﺍﺩَ ۡﺗ ُﻬ ۡﻢ ِﺭ ۡﺟ
“Kur shpallet ndonjë sure, disa prej atyre (që kanë dyshim dhe
hipokrizi) thonë: ‘Kujt prej jush do t’ia shtojë besimin kjo sure?’
Përsa u përket besimtarëve, atyre (kjo sure) ua shton besimin
dhe ata gëzohen. ”
“E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e veta, ajo ua
shton edhe më dyshimin që kanë dhe ata vdesin si mohues.”
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Ndikimi i ajeteve kur’anore mbi zemrat e shëndosha dhe
ato të sëmura
Në përputhje me çështjet që u diskutuan për hipokritët dhe
besimtarët, në këto dy ajete flitet për një prej shenjave të dukshme
dhe të qarta të këtyre dy grupeve.
Ajeti 124 nis: “Kur shpallet ndonjë sure, disa prej atyre (që
kanë dyshim dhe hipokrizi) thonë: ‘Kujt prej jush do t’ia shtojë
besimin kjo sure?’”86
Me anë të kësaj shprehjeje, dëshironin të shprehnin mos
eficencën e sureve të Kur’anit dhe mospërfilljen ndaj tyre, si dhe të
pohonin se këto ajete nuk kanë ndonjë përmbajtje të rëndësishme
dhe domethënëse. Çështjet që trajtohen këtu janë të thjeshta dhe të
zakonshme.
Por Kur’ani, me një ton vendimtar, u përgjigjet atyre dhe,
krahas ndarjes së njerëzve në dy grupe, thotë: “Përsa u përket
besimtarëve, atyre (kjo sure) ua shton besimin dhe ata gëzohen.
E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e veta, ajo ua
shton edhe më dyshimin që kanë dhe ata vdesin si mohues.”

Pjesëza“ma”, te fjalia në gjuhën arabe “idha ma unzilet”, është “shtojcë” për
përforcim”. Disa kanë pohuar se ajo është lidhëze dhe bën që pjesëza e
kushtëzores, pra "idha", të dominojë mbi përgjigjen e kushtit dhe përforcon
fjalinë.
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Hulumtime

1- Përgatitja e terrenit, kusht i suksesit
Kur’ani i Shenjtë, në ajetet 124-125 thekson se, për
lumturinë e një individi apo të një shoqërie, nuk mjafton vetëm
ekzistimi i programeve dhe i njohurive jetëdhënëse, por përgatitja
e terrenit të përshtatshëm dhe rrethanave duhet të konsiderohet si
një kusht thelbësor.
Ajetet kur’anore janë si pikat e shiut jetëdhënës, në kopshte
rriten perimet dhe në kënetat e kripura gjembat.
Ata që e shikojnë atë me shpirtin e dorëzimit, të
nënshtrimit, të besimit dhe të dashurisë ndaj realitetit, mësojnë jo
vetëm nga çdo sure, por dhe nga secili ajet një mësim të ri, duke
ua kultivuar atyre besimin, si dhe duke ua përforcuar tiparet
dalluese të njerëzores.
Por për ata persona, që këto ajete i shohin përmes prizmit
të errët të kokëfortësisë, të arrogancës dhe të hipokrizisë jo vetëm
që nuk përfitojnë nga ato, por atyre u shtohet intensiteti i
politeizmit dhe i kokëfortësisë.
Shprehur ndryshe, kundrejt çdo urdhri të ri tregojnë
mosbindje apo rebelim, karshi çdo urdhri shfaqin kryelartësi,
kundrejt çdo të vërtete tregojnë kokëfortësi. Kjo bëhet shkak i
trashjes së rebelimit, i mosbindjes dhe i kokëfortësisë në
ekzistencën e tyre. Rrënjët e këtyre tipareve të shëmtuara
përforcohen aq shumë në zemrat e tyre, saqë më në fund vdesin si
politeistë dhe atyre u mbyllet tërësisht rruga e rikthimit.

156

ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ........................................ ....... ....... ..................................... ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﻣﺜﻞ

Sërish, thënë ndryshe, në asnjë program edukativ nuk është
i mjaftueshëm vetëm “akti i vepruesit”, por edhe shpirti i pranimit
dhe “fuqia e pranuesit”.

2- Llojet e ndyrësirave
Fjala “rixhs” ka kuptimin e “qenies së papastër dhe të ndyrë”.
Sipas Ragibit, në veprën “Mufredat” klasifikohet në katër lloje:
Ndonjëherë për nga pikëpamja e instinktit dhe e natyrës;
Ndonjëherë për nga pikëpamja e mendjes dhe e intelektit;
Ndonjëherë për nga pikëpamja e Sheriatit (fesë);
Ndonjëherë për nga gjitha aspektet.
Sigurisht që ndyrësia që buron nga hipokrizia, kryeneçësia
dhe kokëfortësia ndaj të vërtetës është një lloj ndyrësie e
brendshme dhe shpirtërore dhe, si rrjedhojë, ndikimi i saj shfaqet
në tërë ekzistencën e njeriut, në thëniet dhe veprat e tij.

3- Kuptimi i fjalës “jestebshirun”
Fraza “ue hum justebshirun”, duke pasur parasysh se fjala
“besharet” është në kuptimin e kënaqësisë dhe të lumturisë, e cila
shfaqet në fytyrën e njeriut, tregon që ndikimi edukativ i ajeteve
kur’anore te besimtarët ishte aq i qartë, sa shenjat e atij ndikimi
shfaqeshin menjëherë në fytyrat e tyre.

4- Hipokrizia është një sëmundje
Në ajetet 124-125 hipokrizia (dhe tiparet e shëmtuara si
domosdoshmëri e saj), është konsideruar si një sëmundje në
zemër. Ashtu siç e kemi cekur edhe më parë, zemra, në të tilla
raste, është në kuptimin e shpirtit dhe të mendjes, kurse sëmundja
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në zemër, në raste të tilla, është në kuptimin e veseve morale dhe
devijimeve psikologjike.
Kjo shprehje tregon se, nëse njeriu ka një shpirt të pastër
dhe të shëndoshë, asnjë prej këtyre veseve dhe tipareve të
shëmtuara nuk duhet të lëshojë rrënjë në qenien e tij. Një moral i
tillë, si një sëmundje trupore, është përkundër natyrës njerëzore.
Si rrjedhojë, përlyerja me këto tipare negative është
argument për devijimin nga origjina parësore e natyrës, si dhe
është një sëmundje shpirtërore dhe psikologjike.87

5- Efektet e ajeteve të Kur’anit
Ajetet 124-125 janë mësim për të gjithë myslimanët, sepse
ato shprehin faktin se myslimanët e hershëm, me zbritjen e secilës
sures kur’anore, përfitonin frymë të freskët dhe një frymëzim të ri.
Efekti i saj shfaqej shpejt në fytyrat e tyre. Ndërkohë, sot vërejmë
njerëz që, në dukje janë myslimanë, por jo vetëm që nuk ndikohen
nga këndimi i një sureje, madje, edhe nëse e këndojnë tërë
Kur’anin.
Vallë, a i kanë humbur efektet e tyre ajetet dhe suret
kur’anore? Apo mos vallë mendimet e gabuara, infektimi i
zemrave dhe ekzistimi i “mbulesave” të rënda materiale, që
burojnë nga veprat tona të këqija, kanë krijuar një gjendje të tillë të
indiferencës dhe të padepërtueshmërisë?
Duhet të kërkojmë mbrojtje te Zoti për këtë gjendje ku jemi
katandisur dhe t’i lutemi All’llahut të na dhurojë një “zemër” si
zemra e myslimanëve të hershëm.

Në lidhje me sëmundjen e zemrës dhe konceptin e saj në Kur’an, kemi
diskutuar në vëllimin 1, të po këtij tefsiri, ajeti 10, i sures “El Bekare”.
158

87

ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ........................................ ....... ....... ..................................... ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﻣﺜﻞ

Ajetet 126 – 127

ﻋ ٖﺎﻡ ﱠﻣ ﱠﺮﺓ ً ﺃ َ ۡﻭ َﻣ ﱠﺮﺗ َ ۡﻴ ِﻦ ﺛ ُ ﱠﻢ َﻻ ﻳَﺘُﻮﺑُﻮﻥَ َﻭ َﻻ ُﻫ ۡﻢ
َ ﺃ َ َﻭ َﻻ ﻳَ َﺮ ۡﻭﻥَ ﺃَﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ ﻳ ُۡﻔﺘَﻨُﻮﻥَ ﻓِﻲ ُﻛ ِّﻞ
َ ﺓ ﻧﱠٞ ﻮﺭ
ﺾ ﻫ َۡﻞ ﻳَ َﺮ ٰﯨ ُﻜﻢ
ُ ۡﻈ َﺮ ﺑَﻌ
ُ ﻧﺰﻟَ ۡﺖ
ٍ ۡﻀ ُﻬ ۡﻢ ِﺇﻟَ ٰﻰ ﺑَﻌ
َ ﺳ
ِ ُ  َﻭ ِﺇﺫَﺍ َﻣﺎ ٓ ﺃ١٢٦ َﻳَﺬﱠ ﱠﻛ ُﺮﻭﻥ
ۚ
١٢٧ َﻡ ﱠﻻ ﻳَ ۡﻔﻘَ ُﻬﻮﻥٞ ﻑ ٱ ﱠ ُ ﻗُﻠُﻮﺑَ ُﻬﻢ ِﺑﺄَﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ ﻗَ ۡﻮ
َ ْﺼ َﺮﻓُﻮﺍ
َ ِ ّﻣ ۡﻦ ﺃ َ َﺣ ٖﺪ ﺛ ُ ﱠﻢ ٱﻧ
َ ﺻ َﺮ
“Vallë, a nuk e shohin ata se çdo vit vihen në provë një ose dy
herë e prapëseprapë as nuk pendohen, as nuk e mbledhin
mendjen?!”
“Kur shpallet ndonjë sure (që u tërheq vërejtje), ata shikojnë
njëri-tjetrin (duke thënë): ‘A po ju sheh ndokush?’, pastaj
largohen. All’llahu i shmang zemrat e tyre, sepse ata janë njerëz
që nuk kuptojnë!”

Komentimi
Sprova vjetore
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Edhe këto ajete, janë vazhdimësi e diskutimit për
hipokritët, duke i qortuar dhe njëkohësisht duke i këshilluar:
“Vallë, a nuk e shohin ata se çdo vit vihen në provë një ose dy
herë...?”
Interesant është fakti se me këto sprovime të
njëpasnjëshme: “...e prapëseprapë as nuk pendohen, as nuk e
mbledhin mendjen...”
Se çfarë përfshin grupi emëror “sprovë vjetore”, e cila
përsëritet një ose dy herë, në mesin e komentuesve të Kur’anit ka
diskutime. Disa atë e quajnë sëmundjet.88 Disa të tjerë vështirësitë
dhe uria. Disa të tjerë e konsiderojnë si vrojtimi i shenjave të
madhështisë së Islamit, si dhe i vërtetësisë së Profetit (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në sheshet e luftës, ku
hipokritët merrnin pjesë për shkak të rrethanave shoqërore.
Disa të tjerë e konsiderojnë si zbulim të sekreteve të tyre.
Por, duke pasur parasysh faktin se në fund të ajetit thuhet:
“...as nuk e mbledhin mendjen...”, bëhet e qartë se sprova ishte
prej llojit të sprovave që duhet të bëhet shkak i rizgjimit të këtij
grupi.
Gjithashtu, nga kjo shprehje e këtij ajeti përftohet se kjo
sprovë është përtej sprovave të përgjithshme, që të gjithë njerëzit,
gjatë jetës së tyre, përballen me të.
Duke pasur parasysh këtë çështje, arrijmë në përfundimin
se komentimi i katërt, heqja e perdes nga veprat e tyre të këqija
dhe paraqitja e botës së tyre të brendshme, është më afër kuptimit
të ajetit.

88

“Biharul Enuar”, vëll. 5, f. 175; vëll. 19, f. 212; vëll.90, f. 16.
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Ekziston edhe kjo mundësi, që “ibtilau ue imtihani”, në
ajetin që po diskutojmë, të ketë një kuptim gjithëpërfshirës, që
përfshin të gjitha këto çështje.
Më pas All’llahu i Madhëruar në këtë ajet flet për
qëndrimin kundërshtues të hipokritëve ndaj ajeteve apo sureve
hyjnore ku thotë: “Kur shpallet ndonjë sure (që u tërheq vërejtje),
ata shikojnë njëri-tjetrin...”
Shqetësimi dhe brengosja e tyre është se mos vallë zbritja e
asaj sureje të krijojë për ta një paturpësi të re; ose, duke qenë në
ndikimin e pandjeshmërisë, nuk arrijnë të kuptojnë diç nga ajo
dhe dihet që njeriu është armik i asaj që nuk e di.
Sidoqoftë, vendosin të largohen nga tubimi, në mënyrë që
të mos i dëgjojnë këto vargje të shenjta qiellore, por, nga ana tjetër,
frikësohen se gjatë daljes të mos i shohë ndonjë, andaj e pyesin
njëri–tjetrin me zë të ulët: “(duke thënë): ‘A po ju sheh
ndokush?’”89
Sapo binden që tubuesit janë të përqendruar te fjalët e
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) dhe nuk e kanë mendjen tek ta: “pastaj largohen. ”
Fjalinë: “A po ju sheh ndokush?”90, ose e shqiptonin me
gojë, ose duke bërë shenjë me anë të syrit.

“A po ju sheh ndokush?” Mosbesimtarët mohojnë praninë e All’llahut, duke
mohuar kështu faktin që një sure mund të flasë për ata, apo mund të kritikojë
sjelljet e tyre.
90 “A po ju sheh ndokush?” Mosbesimtarët mohojnë praninë e All’llahut, duke
mohuar kështu faktin që një sure mund të flasë për ata, apo mund të kritikojë
sjelljet e tyre.
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Në rastin e dytë, fjalia “ata shikojnë njëri-tjetrin” ka të
njëjtin kuptim me fjalinë më lart. Në fund të ajetit paraqitet arsyeja
e shpjegimit të kësaj çështjeje: Ata shqetësohen për dëgjimin e
fjalës së Zotit, sepse “All’llahu i shmang zemrat e tyre, sepse ata
janë njerëz që nuk kuptojnë!”
Në lidhje me fjalinë “sarafellahu kulubehum” komentuesit e
Kur’anit kanë dhënë dy mendime:
Së pari, është një fjali dëftore, ashtu siç e komentuam edhe
më lart.
Së dyti, është një fjali urdhërore dhe është në kuptimin e
mallkimit, që do të thotë se Zoti do t’i largojë zemrat e tyre nga
rruga e drejtë. Mendimi i parë është më i përafërt.
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Ajetet 128 – 129

ٌ ﻋ ِﺰ
ٞ ﺳ
ﻋﻠَ ۡﻴ ُﻜﻢ
ٌ ﻋﻨِﺘ ﱡ ۡﻢ َﺣ ِﺮ
ُ ﻟَﻘَ ۡﺪ َﺟﺎ ٓ َء ُﻛ ۡﻢ َﺭ
َ ﻳﺺ
َ ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻪ َﻣﺎ
َ ﻳﺰ
َ ﻮﻝ ِ ّﻣ ۡﻦ ﺃَﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ۡﻢ
َٓ ُﻲٱ ﱠ
ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻪ
ٞ ِﺑ ۡﭑﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦَ َﺭ ُء
َ ﻻ ِﺇ ٰﻟَﻪَ ِﺇ ﱠﻻ ُﻫ ۖ َﻮ
َ  ﻓَﺈِﻥ ﺗ َ َﻮﻟﱠ ۡﻮﺍْ ﻓَﻘُ ۡﻞ َﺣ ۡﺴ ِﺒ١٢٨ ﻴﻢٞ ﻭﻑ ﱠﺭ ِﺣ
١٢٩ ﺗ َ َﻮ ﱠﻛ ۡﻠ ۖﺖُ َﻭ ُﻫ َﻮ َﺭﺏﱡ ۡٱﻟﻌَ ۡﺮ ِﺵ ۡٱﻟﻌَ ِﻈ ِﻴﻢ
“Tashmë ju ka ardhur një i Dërguar nga gjiri juaj. 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.”
“Nëse ata largohen (nga e vërteta), thuaj: ‘Më mjafton All’llahu,
s’ka zot tjetër përveç Tij. Unë mbështetem tek Ai që është Zot i
Fronit të Madh!’”

Komentimi

Ajetet e fundit të Kur’anit Fisnik
Ajetet 128-129, në bazë të disa komentuesve, janë ajetet e
fundit që i kanë zbritur Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Me këto ajete përfundon surja
“Beraet”(Teube). Këto ajete përfshijnë të gjitha çështjet që u
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diskutuan në këtë sure, sepse, nga njëra anë, të gjithë njerëzve,
përfshirë këtu myslimanët, hipokritët dhe politeistët, u rikujton
qëndrimet e ashpra të Kur’anit dhe të Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), si dhe zemërimet e
dukshme, shembujt e së cilës i diskutuam në këtë sure, që të
gjitha, janë për shkak të pasionit dhe dëshirës së Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për
udhëzimin, edukimin dhe arritjen e përsosmërisë së tyre.
Nga ana tjetër, e këshillon Profetin (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që të mos brengoset
dhe të mos shqetësohet nga kryeneçësitë dhe arroganca e njerëzve,
si dhe le ta dijë se Zoti e ndihmon dhe e përkrah atë në çdo kohë.
Andaj në ajetin 128 Zoti i Madhëruar u është drejtuar
njerëzve duke u thënë: “Tashmë ju ka ardhur një i Dërguar nga
gjiri juaj.”
Arsyeja se pse në këtë ajet, në vend të fjalës “minkum”,
është përmendur “min enfusikum” është për të treguar
marrëdhënien e ngushtë të Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me njerëzit. Thuajse një pjesë
nga shpirti i njerëzve dhe nga shpirti i shoqërisë është manifestuar
te Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!).
Për këtë arsye, ai di të gjitha hallet dhe shqetësimet e
njerëzve, është në dijeni për problemet e tyre, si dhe është me ta
në ankthet, pikëllimet dhe dhimbjet e tyre. Duke qenë një realitet i
tillë, Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) flet vetëm në dobi të tyre, hedh hapa vetëm në
rrugën e tyre. Kjo, në fakt, është edhe cilësia e parë, që është
përmendur në ajetin 128 për Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
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Mbresëlënës është fakti se një grup komentuesish të
Kur’anit, nën ndikimin e ndjenjave racore, kanë thënë: “Pikësynim
në këtë ajet është raca arabe. Kjo do të thotë se një Profet nga kjo
racë ka ardhur pranë jush.”
Sipas mendimit tonë, ky është interpretimi më i shëmtuar
dhe më i keq, që kanë përmendur për ajetin 128, sepse ne e dimë
se çështja e racës nuk është përmendur në Kur’an. Kudo Kur’ani
fillon me fjalët “ja ej’juhen nas”-“o njerëz”, ose “ja ej’juhel ledhine
amenu”-“o ju që besuat” dhe shembuj të ngjashëm. Në asnjë rast
nuk është përmendur “ja ej’juhel arab” apo “ja ej’juhel kurejsh” apo
ngjashëm me këto shprehje.
Përveç kësaj, në vazhdimësi të ajetit thuhet: “...dhe është i
butë e i mëshirshëm me besimtarët...”, pra, e mohon qartë këtë
interpretim. Ajeti synon të gjithë besimtarët nga cilido popull, fis
apo race qofshin ata.
Është për të ardhur keq që disa dijetarë me paragjykime e
kanë ulur Kur’anin nga kulmi botëror dhe njerëzor dhe dëshirojnë
ta rrethojnë në areale të kufizuara racore.
Sidoqoftë, pasi ajeti përmend këtë cilësi “min enfusikum”“nga gjiri juaj”, ai përmend gjithashtu edhe katër cilësi të tjera të
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), që kanë një ndikim të thellë në nxitjen e emocioneve të
njerëzve, si dhe në shfaqjen e ndjenjave të tyre.
Në fillim thotë: “Atij i vjen rëndë për gjynahet që bëni
ju...”, që do të thotë se ai jo vetëm që nuk gëzohet nga shqetësimet
dhe brengat tuaja, por i përjeton dhe vuan shumë për dhimbjet
tuaja dhe, nëse këmbëngul në udhëzimin tuaj dhe, nëse kryen
luftëra të mundimshme dhe të vështira, kjo është për t’ju shpëtuar
juve nga kthetrat e tiranisë, të dhunës, të mëkatit dhe të
fatkeqësisë.
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Ajeti vazhdon duke thënë: “...jua dëshiron të mirën me
gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë...”
Fjala “hirs”, ka kuptimin e dashurisë së zjarrtë ndaj një gjëje.
Interesant është fakti se në ajetin në fjalë, në mënyrë absolute,
thotë: “e dëshiron të mirën tuaj”, pra nuk e kufizon vetëm me
udhëzimin apo ndonjë gjë tjetër.
Kjo tregon se ai (Profeti) dëshiron për ju çdo lloj dobie dhe
lumturie, çdo lloj përparimi dhe fatbardhësie. Si rrjedhojë, nëse
juve ju dërgon në sheshet e luftës së mbushur plot dhembje dhe,
nëse hipokritët i vë nën presionin e ashpër, që të gjitha këto, janë
për shkak të dashurisë ndaj lirisë, nderit, dinjitetit, si dhe për
udhëzimin dhe pastrimin e shoqërisë suaj.
Më pas përmend cilësinë e tretë dhe të katërt: “...dhe është
i butë e i mëshirshëm me besimtarët.”
Kjo është arsyeja që pse jep çdo lloj urdhri të vështirë
(madje edhe kalimi nëpër rrugët e gjata dhe përvëluese në stinën e
verës, duke qenë të uritur dhe të etur, për t’u përballur me një
forcë të fortë në luftën e Tebukut) është një lloj dashurie dhe
mirësie nga ana e tij.
Për dallimin që kanë fjalët “Rraufun” dhe “Rrahim” ka
mosmarrëveshje në mesin e komentuesve të Kur’anit. Por duket se
komentimi më i mirë dhe më i përshtatshëm është ky: Fjala
“Rraufun” tregon dashurinë e veçantë, në lidhje me të bindurit,
kurse “Rrahim” tregon për mëshirën kundrejt mëkatarëve.
Por nuk duhet të harrojmë se këto dy shprehje, nëse
ndahen nga njëra–tjetra, ka mundësi të përdoren në një kuptim,
kurse, nëse përdoren së bashku, ka mundësi të kenë dy kuptime të
ndryshme.
Ajeti i fundit i kësaj sureje, e ngushëllon dhe e qetëson
Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
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e tij!) duke i thënë se të mos shqetësohet nga kryeneçësia dhe nga
mosbindja e tyre: “Nëse ata largohen (nga e vërteta), thuaj: ‘Më
mjafton All’llahu, s’ka zot tjetër përveç Tij. Unë mbështetem tek
Ai, që është Zot i Fronit të Madh!’”
Si të ndihem i braktisur kur Froni, bota e lartë dhe
metafizike me gjithë atë madhështi të madhe që ka, ndodhen nën
kontrollin e fuqisë së All’llahut, si dhe nën mbështetjen dhe
dorëzanin e All’llahut? A ka ndonjë forcë që të rezistojë karshi
fuqisë së All’llahut? A imagjinohet ndonjë mëshirë dhe
dhembshuri më lart se Mëshira dhe dhembshuria e All’llahut?
O Zoti im! Të përgjërohemi tani që e përfunduam këtë sure
dhe po i shkruajmë këto rreshta, rrethoi armiqtë tanë dhe bëje të
qëndrueshëm popullin tonë hero dhe të fortë, i cili është ngritur
për të zhdukur padrejtësinë, korrupsionin dhe tiraninë me një
unitet që asnjëherë nuk është imagjinuar dhe nuk është
përfytyruar midis rreshtave dhe shtresave pa përjashtim. Madje
kësaj lufte i janë bashkuar fëmijët dhe të moshuarit. Askush nuk
kursen asnjë lloj sakrifice.
O Zoti im! Ti i di këto të gjitha, i sheh ato. Ti je epiqendra e
përdëllimit dhe e dashurisë! Ti u ke premtuar luftëtarëve fitoren,
të lutem afroje sa më afër fitoren dhe ndihmën Tënde dhe na
dhuro fitoren përfundimtare! Ngopi këta të etur dhe pasionues të
flaktë me besimin e pastër, drejtësinë dhe lirinë. Vërtet, Ti je i
Plotfuqishëm për gjithçka.
Amin ja rabbil alemin
Fundi i sures “Et Teube”
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Sure Junus
(Paqja qoftë mbi të!)
Kjo sure ka zbritur në Mekë dhe ka 109 ajete
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Përmbajtja e sures “Junus”
Kjo sure, e cila është prej sureve mekase, sipas disa
komentuesve, ka zbritur pas sures “El Isra” dhe para sures “El
Hud”. Si shumë sure të Mekës, edhe kjo sure mbështetet në disa
çështje thelbësore, ku më e rëndësishmja është çështja e “Burimit
monoteist të krijimit” dhe e “Ringjalljes”.
1- Në fillim diskuton për çështjen e Shpalljes dhe pozitën e
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!).
2- Më pas përmend shenjat e madhështisë së krijimit, që
janë shenja të madhështisë së Zotit.
3- Pas kësaj, ua tërheq vërejtjen njerëzve në lidhje me
përkohshmërinë e jetës materiale të kësaj bote dhe kushtimin e
vëmendjes ndaj Botës Tjetër, si dhe apelon përgatitjen për atë Ditë,
me anë të besimit dhe veprës së mirë.
4- Në përputhje me po këtë çështje, ritregon episode të
ndryshme prej jetës së Profetëve, si Nuhi (Paqja qoftë mbi të!),
Musai (Paqja qoftë mbi të!) dhe Junusi (Paqja qoftë mbi të!). Kjo është
arsyeja pse kjo sure ka marrë emrin sure “Junus”.
5- Sërish, për të miratuar çështjet e lartpërmendura,
diskuton për kokëfortësinë dhe këmbënguljen e idhujtarëve dhe
për ata përshkruan praninë dhe kudondodhjen e Zotit. Për ta
vërtetuar këtë çështje, mbështetet te thellësia e natyrës së tyre, e
cila shfaqet kur përballen me problemet dhe vetëm atëherë e
kujtojnë Zotin Një dhe i Vetëm.
në

6- Më në fund, për të plotësuar çështjet e lartpërmendura,
secilin rast të përshtatshëm, përdor përgëzimin dhe
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paralajmërimin, pra, përgëzon për begatitë e pafundme të Tij për
të drejtit dhe paralajmëron dhe u tërheq vërejtjen tiranëve dhe
shtypësve.

Mirësitë e leximit të kësaj sureje
Në një hadith nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë:
“Çdokush që e lexon në çdo dy–tre muaj suren “Junus”, për të nuk ka
frikë që do të jetë prej injorantëve dhe të painformuarve dhe Ditën e
Kiametit është prej të afërmve (të Zotit).”91
Në këtë sure ka shumë ajete paralajmëruese dhe zgjuese
dhe, sa herë që lexohen me kujdes dhe vëmendje të plotë, e
largojnë errësirën e injorancës nga shpirti i njeriut dhe ndikimi i
tyre do të mbetet së paku për disa muaj. Në rast se përveç
konceptimit dhe kuptimit të përmbajtjes së sures, e praktikon atë,
nuk do mend se në Ditën e Ringjalljes do të jesh ndër më të afërtit.
Mbase nuk është e nevojshme të ritheksohet se mirësitë e
sureve, ashtu siç e kemi cekur edhe më parë, nuk përfitohen
vetëm me këndimin e ajeteve pa ua konceptuar kuptimin dhe pa e
zbatuar përmbajtjen e tyre, sepse leximi është premisë e kuptimit,
kurse kuptimi është premisë e veprimit.

91 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 290 dhe tefsire të tjera, “Uesailul Shiia”,
vëll. 6, f. 251, Botim i organizatës “Ehli Bejtit”; “Mustedrek”, vëll.4, f. 341, Botim
i organizatës “Ehli Bejtit”; “Biharul Enuar”, vëll. 7, f. 293; vëll. 89, f. 278.
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Ajetet 1 - 2

ٱﻟﺮ ِﺣ ِﻴﻢ
ٱﻟﺮ ۡﺣ ٰ َﻤ ِﻦ ﱠ
ﺑِ ۡﺴ ِﻢ ٱ ﱠ ﱠ
ﻋ َﺠﺒًﺎ ﺃ َ ۡﻥ ﺃ َ ۡﻭ َﺣ ۡﻴﻨَﺎ ٓ ِﺇﻟَ ٰﻰ َﺭ ُﺟ ٖﻞ ِ ّﻣ ۡﻨ ُﻬ ۡﻢ
ِ ﺃ َ َﻛﺎﻥَ ِﻟﻠﻨﱠ١ ﺐ ۡٱﻟ َﺤ ِﻜ ِﻴﻢ
ِ َ ﺍ ٓﻟ ۚﺮ ﺗِ ۡﻠ َﻚ َءﺍ ٰﻳَﺖُ ۡٱﻟ ِﻜ ٰﺘ
َ ﺎﺱ
ّ َﺎﺱ َﻭﺑ
ﻕ ِﻋﻨﺪَ َﺭ ِﺑّ ِﻬ ۡۗﻢ ﻗَﺎ َﻝ
ِ ﺸ ِِﺮ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َءﺍ َﻣﻨُ ٓﻮﺍْ ﺃ َ ﱠﻥ ﻟَ ُﻬ ۡﻢ ﻗَﺪَ َﻡ
ٍ ﺻ ۡﺪ
َ ﺃ َ ۡﻥ ﺃَﻧﺬ ِِﺭ ٱﻟﻨﱠ
ٌ ﺮ ﱡﻣ ِﺒٞ ﺴ ِﺤ
٢ ﻴﻦ
َ ٰ َۡٱﻟ ٰ َﻜ ِﻔ ُﺮﻭﻥَ ِﺇ ﱠﻥ ٰ َﻫﺬَﺍ ﻟ
Bismil’lâhirr Rrahmânirr Rrahîm

“Elif Lâm Râ. Këto janë vargjet e Librit plot urtësi.”
“Vallë, pse çuditen njerëzit që Ne i shpallëm njërit prej tyre
(duke i thënë): ‘Paralajmëroji njerëzit dhe jepu lajmin e mirë
atyre që besojnë se, me të vërtetë, për ata ka shpërblim të
mrekullueshëm te Zoti i tyre!’ Mohuesit thanë: ‘Ky është
njëmend magjistar i madh!’”

Komentimi
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Misioni i Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!)

Edhe në këtë sure ndeshemi me shkronjat e ndara të
Kur’anit: Elif, Lâm, Râ.
Në fillim të sureve “E Bekare”, “Ali Imran” dhe “A’raf”
kemi diskutuar mjaftueshëm për këto shkronja të ndara. Dashtë
Zoti, edhe në të ardhmen, në raste të tjera, të përshtatshme, të
diskutojmë për këto shkronja dhe të sjellim detaje të reja për to.
Pas këtyre shkronjave, në fillim All’llahu i Madhëruar
përmend madhështinë e ajeteve kur’anore: “Këto janë vargjet e
Librit plot urtësi.”
Shprehja “tilke”-“ata” (që është përemër dëftor që tregon
njerëzit që janë larg) në vend të “hadhihi”-“këta” (që i referohet
afërsisë), (edhe pse në gjuhën shqipe është përkthyer si “këto”, në
vend të “ato”) shembulli i së cilës është përmendur edhe në fillim
të sures “El Bekare”, konsiderohet prej shprehjeve delikate të
Kur’anit dhe janë aluzion për madhështinë dhe lartësinë e
koncepteve kur’anore.
Zakonisht, për çështje të thjeshta dhe të rëndomta, përdorin
shprehjen që i referohet afërsisë, kurse për çështje të rëndësishme,
që janë në nivel të lartë, thuajse janë vendosur lart në qiej në një
horizont më të lartë, i shprehin me anë të një emri, që i referohet
largësisë.
Gjithashtu, një gjë të tillë e hasim edhe në shprehjet tona të
përditshme, që për të shprehur madhështinë tonë ndaj një personi
themi “lartmadhëria e tij” apo “ai i shenjtë” dhe nuk themi
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“lartmadhëria jote” apo “ky i shenjtë” dhe, kur duam të tregohemi
të përulur, përdorim shprehjen: “Ky, shërbëtori juaj”.
Përshkrimi i Librit Qiellor, pra, Kur’ani, si “hakijm”, i urtë,
është aludim që ajetet kur’anore karakterizohen me një qëndresë,
kohezion dhe përllogaritje të atillë që largojnë nga vetja çdo lloj
falsiteti, besëtytnie dhe pa kuptimësie, thonë vetëm të vërtetën
dhe ftojnë vetëm në rrugën e drejtë.
Ajeti i dytë, sqaron një prej kritikave të politeistëve, në
lidhje me Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!). Është po ajo kritikë, që Kur’ani e përsërit në
mënyrë të herëpashershme. Si për shembull: Përse Shpallja
qiellore i ka zbritur nga ana e Zotit një njeriu të ngjashëm me ata?
Përse nuk e mori përsipër përgjegjësinë e këtij misioni të madh një
engjëll?!
Kur’ani, në përgjigje të këtyre pyetjeve, thotë: “Vallë, pse
çuditen njerëzit që Ne i shpallëm njërit prej tyre (duke i
thënë)...”
Në fakt, përgjigjja e kritikës së tyre është dhënë me anë të
fjalës “minhum”-“nga lloji i tyre, njëri prej tyre”, që do të thotë se,
nëse udhëheqësi apo prijësi është pasues i njerëzve të tij, ai është
në dijeni për dhimbjet dhe problemet e tyre, është i informuar për
nevojat e tyre. Kjo nuk është për t’u habitur, përkundrazi, i
çuditshëm do të ishte nëse ai është nga një lloj tjetër, në mënyrë që
nën ndikimin e mungesës së qartësisë dhe të informacionit për
gjendjen e tyre, nuk do të kishte mundësi t’i drejtojë dhe t’i
udhëheqë ata.
Më pas Kur’ani përmend përmbajtjen e kësaj shpalljeje të
All’llahut, duke e përmbledhur në dy gjëra:
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Së pari, atij i dërguam shpallje: “Paralajmëroji njerëzit dhe
jepu lajmin e mirë atyre që besojnë...”
Së dyti, “...me të vërtetë, për ata ka shpërblim të
mrekullueshëm te Zoti i tyre!”
Në mesin e komentuesve të Kur’anit ka hulumtime rreth
frazës “kademe sidk”. Por njëri prej tre komentimeve (apo të tre së
bashku), që do t’i përmendim këtu, është i pranueshëm.
Komentimi i parë është: Fraza “kademu sidkin” tregon se
besimi gjendet në natyrën e njeriut. Kur besimtarët shfaqin
besimin e tyre, në realitet ata vërtetojnë natyrën e tyre të pastër (el
fitratu). Një prej kuptimeve të fjalës “kademun” është “e kaluara”
ashtu edhe siç shprehen: “Filan njeri në Islam apo në luftë dhe
betejë ka histori të hershme”.92
Komentimi i dytë: Fraza tregon për Ringjalljen dhe begatitë
e Ahiretit. Një prej kuptimeve të fjalës “kadem” është “pozita dhe
vendi”, që do të thotë se për njerëzit besimtarë, te Zoti ekziston një
vend dhe pozitë e qëndrueshme dhe e sigurt, që asgjë nuk mund
ta ndryshojë apo ta shkatërrojë atë.
Komenti i tretë: Fjala “el kadem” është edhe në kuptimin e
“modelit, shembullit, udhëheqësit dhe prijësit”, që do të thotë, për
besimtarët është dërguar një udhëheqës dhe prijës i vërtetë.
Hadithe të shumta, janë transmetuar nga shi’itët dhe
synitët, për këtë ajet. Ato e komentojnë shprehjen “kademe sidkin”
se flet për Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe

92

“Biharul Enuar”, vëll. 24, f. 40-41.
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mbi familjen e tij!) apo për vilajetin e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!)
dhe e përforcojnë këtë domethënie.93
Ashtu siç e cekëm edhe më lart, ka mundësi që synimi i
shprehjes së lartpërmendur të jetë përgëzim për të gjitha këto
çështje.
Në fund ajeti sërish i referohet një prej akuzave që
politeistët gjithnjë kanë ngritur ndaj Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Mohuesit thanë:
‘Ky është njëmend magjistar i madh!’”
Fjala “inne” dhe“lam” përdoren për përfortsim, janë cilësim
për fjalën “mubin”. Këto dhe përdorimi i shprehjes “hadha” (që
është aludim për afër) i përdornin jobesimtarët për të nënçmuar
pozitën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!).
Është më se e qartë arsyeja se përse e akuzonin Profetin
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) si
magjistar, sepse karshi fjalëve mrekullidhënëse, programeve dhe
ligjeve të ndritura dhe mrekullive të tjera të tij, nuk kishin ndonjë
përgjigje bindëse, përpos kësaj që situatat e jashtëzakonshme t’i
komentonin me magji, duke hedhur mbulesën e injorancës dhe të
mosinformimit për njerëzit mendjelehtë.
Shprehje të tilla, që vinin nga ana e armiqve të Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!),
janë dëshmi e qartë se Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) kryente veprime të jashtëzakonshme,
në mënyrë që të tërhiqte mendjen dhe zemrat e njerëzve. Profeti
Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f, 177; Tefsiri “Kurtubi”, vëll. 5, f. 3145; “Usulul
Kafi”, vëll. 1, f. 422; vëll. 8, f. 364. (Darul kutubul islamije).
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gjatë gjithë jetës së tij u përpoq për të larguar perden e magjisë, që
paganët arabë ia mvishnin këtij Libri Qiellor, për të mashtruar
njerëzit.
Me vullnetin e Zotit, në të ardhmen do të flasim më shumë
për këtë temë.

Ajetet 3 - 4
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ۡ ﺽ ﻓِﻲ ِﺳﺘ ﱠ ِﺔ ﺃَﻳ ٖﱠﺎﻡ ﺛ ُ ﱠﻢ
ﻋﻠَﻰ
ِ ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ
ﺇِ ﱠﻥ َﺭﺑﱠ ُﻜ ُﻢ ٱ ﱠ ُ ٱﻟﱠﺬِﻱ َﺧﻠَﻖَ ٱﻟ ﱠ
َ ٱﺳﺘ َ َﻮ ٰﻯ
َ ﺕ َﻭ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
ۡ َﺷ ِﻔﻴﻊٍ ﺇِ ﱠﻻ ِﻣ ۢﻦ ﺑَﻌۡ ِﺪ ﺇِ ۡﺫﻧِ ۚ ِﻪۦ ٰﺫَ ِﻟ ُﻜ ُﻢ ٱ ﱠ ُ َﺭﺑﱡ ُﻜ ۡﻢ ﻓ
ۖ ِ ۡٱﻟﻌَ ۡﺮ
َ ﺵ ﻳُﺪَﺑِّ ُﺮ ۡٱﻷَﻣۡ ۖ َﺮ َﻣﺎ ِﻣﻦ
ُﭑﻋﺒُﺪُﻭ ۚﻩ
ٗ  ِﺇﻟَ ۡﻴ ِﻪ َﻣ ۡﺮ ِﺟﻌُ ُﻜ ۡﻢ َﺟ ِﻤ٣ َﺃَﻓَ َﻼ ﺗَﺬَ ﱠﻛ ُﺮﻭﻥ
ُﻴﻌ ۖﺎ َﻭ ۡﻋﺪَ ٱ ﱠ ِ َﺣﻘ ۚﺎ ِﺇﻧﱠﻪۥُ ﻳَ ۡﺒﺪَ ُﺅﺍْ ۡٱﻟﺨ َۡﻠﻖَ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻳُ ِﻌﻴﺪُﻩۥ
ﺍﺏ
ِ ﺼ ِﻠ ٰ َﺤ
ٞ ﺖ ِﺑ ۡﭑﻟ ِﻘ ۡﺴ ِۚﻂ َﻭٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛﻔَ ُﺮﻭﺍْ ﻟَ ُﻬ ۡﻢ ﺷ ََﺮ
ﻋ ِﻤﻠُﻮﺍْ ٱﻟ ٰ ﱠ
َ ﻱ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َءﺍ َﻣﻨُﻮﺍْ َﻭ
َ ِﻟﻴَ ۡﺠ ِﺰ
٤ َﺍﺏ ﺃ َ ِﻟﻴ ۢ ُﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻳَ ۡﻜﻔُ ُﺮﻭﻥ
ٌ َ ﻋﺬ
َ ِ ّﻣ ۡﻦ َﺣ ِﻤ ٖﻴﻢ َﻭ
“Vërtet që Zoti juaj është All’llahu, i Cili i krijoi qiejt dhe
Tokën për gjashtë ditë, pastaj u ngrit mbi Fron, duke drejtuar
çdo gjë. S’ka ndërmjetës tek Ai, përveçse me lejen e Tij. Ky
është All’llahu, Zoti juaj, andaj adhurojeni Atë! Vallë, a nuk po
mendoni?!”
“Tek Ai do të ktheheni të gjithë. Premtimi i All’llahut është i
vërtetë. Ai e zë fill krijimin e pastaj e përsërit atë, që t’i
shpërblejë me të drejtë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira.
Sa i përket atyre që nuk besojnë, ata do të kenë pije nga uji i
vluar dhe dënim të madh, për shkak se kanë mohuar.”

Komentimi
Njohja e Zotit dhe Ringjallja
Kur’ani, pasi përmendi në ajetet e para të kësaj sureje
çështjen e Shpalljes dhe të profetësisë, në ajetet 3-4 përmend dy
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parimet thelbësore të të gjithë Profetëve, pra, “Burimin monoteist
të krijimit” dhe “Ringjalljen”. Këto dy parime i përmend në një
fjali të shkurtër dhe shumë domethënëse.
Në fillim të ajetit thuhet: “Vërtet që Zoti juaj është
All’llahu, i Cili i krijoi qiejt dhe Tokën për gjashtë ditë...”
Në ajetet e mëparshme kemi diskutuar që fjala “jeumun”“ditë”, në shumë raste përdoret në kuptimin e “periudhës”. Me të
drejtë ne mund të shprehemi: Një ditë në shtetin tonë qeveriste
diktatura, por sot, nën dritën e revolucionit, jetojmë ditën e lirisë,
që do të thotë se një periudhë ishte diktatura dhe pas përfundimit
të saj, ka arritur periudha e lirisë së njerëzve.94
Si rrjedhojë, kuptimi i fjalisë së lartpërmendur është: “Zoti
juaj e krijoi tokën dhe qiellin në gjashtë periudha...” Meqenëse për
këto gjashtë periudha kemi biseduar më parë, do të heqim dorë
nga përsëritja e saj.
Më pas shton: “...pastaj u ngrit mbi Fron, duke drejtuar
çdo gjë.”
Fjala “arsh”, ndonjëherë është në kuptimin e “çatisë”,
ndonjëherë është në kuptimin e një godine që ka çati dhe
ndonjëherë përdoret në kuptimin e një froni të lartë, që është dhe
kuptimi kryesor i saj.
Por, përsa i përket kuptimit metaforik të saj, është pushteti.
Në këtë vijë mendimi themi: Filan person u ul mbi fron, apo iu
shembën bazat e fronit, apo atë e zbritën nga froni; që të gjitha
këto janë aluzion për pushtet apo humbjen e pushtetit, ndërkohë
që ndoshta nuk ka ndonjë fron në mes. Pikërisht për këtë arsye,
Për më shumë informacion dhe për të përmendur sa më shumë shembuj për
këtë temë, shih vëllimin 6 të po këtij tefsiri, ajeti 54, sure “A’raf”.
178

94

ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ........................................ ....... ....... ..................................... ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﻣﺜﻞ

shprehja “pastaj u ngrit mbi fron” është në këtë kuptim që “Zoti
mori në dorë drejtimin e çështjeve të botës”.95
Fjala “judeb’biru” rrjedh nga fjala “tedbirun”. Rrënja e kësaj
fjale është “dubrun”, në kuptimin prapa dhe përfundimit të keq të
një gjëje. Si rrjedhojë, “tedbir” është në kuptimin e shqyrtimit të
pasojave të veprave, matjes së dobive dhe veprimit në bazë të saj.
Pasi u bë e qartë që Zoti është Krijuesi, drejtimi i botës
ekzistuese është në dorën e Tij, si dhe menaxhimi i çështjeve të
tyre kryhet me urdhrin e Tij, bëhet e qartë që idhujt, këto krijime
jofrymore, të pafuqishme dhe të paafta, nuk mund të luajnë asnjë
rol në fatin e njerëzve, andaj në fjalinë pasardhëse shton: “S’ka
ndërmjetës tek Ai, përveçse me lejen e Tij.”96
Po, “Ky është All’llahu, Zoti juaj, andaj adhurojeni Atë!
Vallë, a nuk po mendoni?!”
Në ajetin vijues, ashtu siç e cekëm edhe më lart, diskuton
për Ringjalljen dhe në fjali të shkurtra, por domethënëse, shpjegon
edhe thelbin e kësaj çështjeje, edhe arsyen, edhe synimin e saj.
Në fillim thuhet: “Tek Ai do të ktheheni të gjithë.”
Më pas e thekson dhe mbështetet te kjo çështje e
rëndësishme: “Premtimi i All’llahut është i vërtetë.”
Mandej, me anë të kësaj shprehjeje, aludon në arsyen e saj:
“Ai e zë fill krijimin e pastaj e përsërit atë...”, që do të thotë se
Për më shumë informacion për kuptimin e fjalës “arsh”, shih vëllimin e
gjashtë të po këtij tefsiri, ajeti 54, sure “A’raf” dhe vëllimin e dytë, ajeti 255, sure
“El Bekare”.
96 Për çështjen e rëndësishme të ndërmjetësimit kemi diskutuar më gjerësisht në
vëllimin e parë të këtij tefsiri, ajeti 48 i sures “El Bekare” dhe në vëllimin e dytë,
ajeti 255 i sures “El Bekare”.
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ata që dyshojnë në Ringjallje, duhet të reflektojnë dhe duhet të
meditojnë për fillimin e krijimit. Ai që e krijoi botën në fillim, ka
dhe fuqinë e përsëritjes së saj.
Ky argument është përmendur dhe në një formë tjetër me
anë të një shprehjeje të shkurtër në suren “A’raf”, ajeti 29: “...ashtu
sikur që ju filloi (krijoi) së pari do të ktheheni tek Ai.”,
përshkrimi i të cilit u dha në komentimin e ajetit përkatës.
Ajetet që flasin për Ringjalljen në Kur’an, tregojnë se
arsyeja kryesore e dyshimit dhe e dyzimit të idhujtarëve dhe
politeistëve ishte dyshimi në mundësinë e një gjëje të tillë. Prandaj
dhe pyesnin me kureshtje dhe habi: “Vallë a do të vishen sërish
kockat e kalbura dhe të përziera me dheun, me rrobat e jetës dhe
do të rikthehen në gjendjen e mëparshme?”.
Kur’ani është fokusuar te çështja e mundësisë: Mos harroni!
Ai që e ka krijuar botën nga zanafilla dhe i ngjall të vdekurit, është
po Ai krijuesi, që veproi kështu në fillim.
Më pas, diskuton për qëllimin e ringjalljes, që jeta në Botën
Tjetër është për këtë arsye, që Zoti i Madhëruar do t’i shpërblejë
me drejtësi njerëzit besimtarë dhe vepërmirë, duke ua shpërblyer
madje dhe veprën e tyre më të vogël: “...që t’i shpërblejë me të
drejtë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira.”
Por dhe të kenë parasysh: “Sa u përket atyre që nuk
besojnë, ata do të kenë pije nga uji i vluar dhe dënim të madh,
për shkak se kanë mohuar.”, sepse nuk kishin kryer vepra të
mira, ngaqë vepra e mirë buron nga besimi i drejtë.
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Hulumtime
1- Nisja drejt pafundësisë
Zoti nuk ka ndonjë vend të veçantë banimi. Ai është i
pranishëm kudo dhe në çdo vend dhe është më afër nesh sesa vetë
qenia jonë. Pikërisht, kjo ide është bërë shkak që komentuesit e
Kur’anit jo vetëm për interpretimin e shprehjes “ilejhi merxhiukum
xhemian”, që u përmend në ajetin më lart, por edhe për shprehje të
kësaj natyre që shprehen në ajete të tjera kur’anore, kanë paraqitur
ide të ndryshme.
Ndonjëherë është thënë se me këtë shprehje synohen
shpërblimet dhe ndëshkimet e Zotit.
Mbase disa prej injorantëve dhe të paditurve, shprehjen
“ilejhi merxhiukum” e konsiderojnë si arsye për personifikimin e
Zotit në Kiamet. Por pasaktësia e kësaj ideje është aq e qartë, saqë
nuk ka nevojë për shpjegim.
Por ajo që përftohet më së miri nga përsiatja e ajeteve të
Kur’anit është se bota e jetës dhe e krijimit është si një karvan, i cili
është nisur nga bota inekzistente dhe përparon në udhën e vet të
pafundme, në drejtim të amshimit, që është qenia e stërpastër e
Zotit.
Edhe pse krijesat janë të kufizuara dhe i kufizuari asnjëherë
nuk do të bëhet i pafund, nuk do të ndalojë as udhëtimi i tij drejt
përsosmërisë, madje edhe pas ndodhisë së Kiametit, sërish do ta
vazhdojë këtë udhëtim të përsosmërisë. (Më gjerësisht e kemi
diskutuar te çështja e Ringjalljes).97

97

Për më shumë informacion shih librin “Ringjallja dhe bota pas vdekjes”.
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Kur’ani, në lidhje me këtë, thotë: “O ti njeri vërtetë ti
përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë
(përpjekje) do ta gjesh.”98
Sërish thotë: “O ti shpirt i bindur plotësisht! Kthehu te
Zoti yt i vetëkënaqur e i pranuar!”99
Duke pasur parasysh faktin se kjo lëvizje ka filluar nga ana
e Zotit dhe shkëndija e parë e jetës ka dalë nga Ai dhe kjo lëvizje
është në drejtim të Tij, ndaj është përdorur shprehja “ruxhun”
(kthim, rikthim).
Thënë shkurt, shprehje të tilla, përveç faktit që janë aludim
se fillimi i nisjes së të gjitha krijesave është me Zotin, përcaktojnë
edhe synimin dhe përfundimin e kësaj lëvizjeje, që është qenia e
stërpastër e All’llahut.
Duke pasur parasysh faktin se paravendosja e shprehjes
“ilejhi” është argument për kufizimin, bëhet e qartë se asnjë krijesë
përpos qenies së Tij të stërpastër, nuk mund të jetë vendi i lëvizjes
së njeriut, as idhujt, as ndonjë krijesë tjetër, sepse të gjitha këto
janë të kufizuara dhe rruga e njeriut është një rrugë e pakufizuar.

2- Koncepti dhe kuptimi i fjalës “kistun”
Fjala “kistun”, është në kuptimin e pagesës së tjetrit,
prandaj në të është i fshehur nocioni i drejtësisë.
Vlen të theksohet se, në ajetin më lart, kjo fjalë është
përdorur vetëm për njerëzit që kanë kryer vepra të mira dhe do të
shpërblehen me të mira dhe nuk është përmendur për politeistët
dhe vepërkëqijtë, sepse dënimet dhe ndëshkimet nuk janë në
98Sure
99

“El Inshikak”, ajeti 6.
Sure “El Fexhr”, ajetet 27–28.
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formën e pagimit dhe të pjesës. Shprehur ndryshe, fjala “kistun” i
përket vetëm shpërblimeve të mira dhe jo dënimeve.

Ajetet 5 - 6

ُﻫ َﻮ ٱﻟﱠﺬِﻱ َﺟﻌَ َﻞ ٱﻟ ﱠ
ﻋﺪَﺩَ
ﺿﻴَﺎ ٓ ٗء َﻭ ۡٱﻟﻘَ َﻤ َﺮ ﻧُ ٗ
َﺎﺯ َﻝ ِﻟﺘ َﻌۡ ﻠَ ُﻤﻮﺍْ َ
ﺲ ِ
ﻮﺭﺍ َﻭﻗَﺪ َﱠﺭﻩۥُ َﻣﻨ ِ
ﺸﻤۡ َ
ٰ
ﺖ ِﻟﻘَ ۡﻮ ٖﻡ ﻳَﻌۡ ﻠَ ُﻤﻮﻥَ ٥
ﺼ ُﻞ ۡٱﻷ ٓ ٰﻳَ ِ
ٱﻟ ِ ّ
ﻖ ﻳُﻔَ ِ ّ
ﺴ َۚ
ﺴﻨِﻴﻦَ َﻭ ۡٱﻟ ِﺤ َ
ﺎﺏ َﻣﺎ َﺧﻠَﻖَ ٱ ﱠ ُ ﺫَ ِﻟ َﻚ ﺇِ ﱠﻻ ِﺑ ۡﭑﻟ َﺤ ۚ ّ ِ
ﺇِ ﱠﻥ ﻓِﻲ ۡ
ﺖ ِﻟّﻘَ ۡﻮ ٖﻡ
ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ ِ
ﺎﺭ َﻭ َﻣﺎ َﺧﻠَﻖَ ٱ ﱠ ُ ﻓِﻲ ٱﻟ ﱠ
ﺽ َﻷ ٓ ٰﻳَ ٖ
ٱﺧ ِﺘ ٰﻠَ ِ
ﺕ َﻭ ۡٱﻷ َ ۡﺭ ِ
ﻒ ٱﻟﱠ ۡﻴ ِﻞ َﻭٱﻟﻨﱠ َﻬ ِ
ﻳَﺘﱠﻘُﻮﻥَ ٦
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“Ai e ka bërë Diellin burim drite, kurse Hënën e ka bërë të
shkëlqejë, duke i caktuar asaj fazat, që ju të dini numrin e
viteve dhe njehsimin e kohës. All’llahu i krijoi këto vetëm me të
vërtetën. Ai ua shpjegon shenjat e Tij njerëzve që kuptojnë.”
“Vërtet, në ndërrimin e natës me ditën dhe në atë që ka krijuar
All’llahu në qiej dhe në Tokë, ka shenja për njerëzit që i
frikësohen All’llahut.”

Komentimi

Një përqendrim te shenjat madhështore të Zotit
Në ajetet e mëparshme u diskutua shkurtimisht për
çështjen e zanafillës së krijimit dhe të ringjalljes. Duke filluar nga
ajetet 5-6 e në vazhdim, këto dy çështje parimore, që kanë qenë
dhe baza më e rëndësishme e thirrjes së të Dërguarve, do të
diskutohen me detaje. Thënë ndryshe, ajetet në vijim, në krahasim
me ajetet e mëparshme, janë si shpjegimi pas prezantimit të
abstraktit.
Ajeti 5 flet për një pjesë prej shenjave madhështore të Zotit
në universin e krijuar: “Ai e ka bërë Diellin burim drite, kurse
Hënën e ka bërë të shkëlqejë...”.
Dielli, me dritën e tij gjithëpërfshirëse, jo vetëm që ngroh
dhe ndriçon shtratin e gjallesave, por luan dhe një rol kyç në
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rritjen dhe zhvillimin e bimëve dhe të shtazëve dhe në thelb, çdo
lëvizje mbi rruzullin tokësor, madje edhe lëvizja e erërave,
dallgëve të detit dhe rrjedhja e lumenjve dhe ujëvarave, nëse
mendohemi pak, janë falë dritës së diellit. Nëse një ditë këto rreze
jetëdhënëse të rruzullit tokësor shuhen, brenda pak çasteve çdo
gjë do të përfshihet nga terri, heshtja dhe morti.
Hëna, me dritën e saj zbukuruese, është feneri i netëve tona
të errëta, jo vetëm që i udhëzon njerëzit gjatë natës, të ecin nëpër
rrugë, por ndriçimi tërheqës i saj është burim i qetësisë dhe i
gëzimit për të gjithë banorët e tokës.
Më pas, ajeti përmend një tjetër ndikim të dobishëm të
ekzistimit të hënës: “...duke i caktuar asaj fazat, që ju të dini
numrin e viteve dhe njehsimin e kohës.”
Nëse vëreni me kujdes, hëna që nga nata e parë, ku është
vetëm një “fije” drite shumë e hollë, vjen duke u zmadhuar, derisa
nga gjysma e muajit arrin në formën e plotë. Më pas, dalëngadalë
vjen duke u zvogëluar deri në dy ditët, para fillimit të muajit të ri,
kur zhytet në humnerën e errësirës dhe prapë shfaqet në formën e
hënës, duke tejkaluar të njëjtat hapa. Ky ndryshim nuk është i kotë
dhe i padobishëm. Është një kalendar i mirëllogaritur dhe i gjallë
natyror, që mund ta lexojnë si të diturit, ashtu dhe të paditurit dhe
në këtë mënyrë të mbajnë llogaritjen e veprave dhe çështjeve të
jetës së tyre. Kjo është diçka shtesë mbi dritën që hëna na dhuron
ne.100

100 Që hëna është një kalendar natyror, me anë të gjendjeve të saj të ndryshme,
mund të mirëllogarisim ditët e hënës, kemi diskutuar më gjerësisht në vëllimin
e dytë të po këtij tefsiri, ajeti 189, sure “El Bekare”.
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Më pas shton se ky krijim dhe ky qarkullim i hënës nuk
është kot e as një lojë: “All’llahu i krijoi këto vetëm me të
vërtetën.”
Në fund ajeti thekson: “Ai ua shpjegon shenjat e Tij
njerëzve që kuptojnë.”
Por të painformuarit e të verbrit, edhe pse i shohin nga afër
gjithë këto shenja të Zotit, sërish nuk arrijnë të perceptojnë as
gjënë më të vogël.
Në ajetin 6 tregohet për një pjesë tjetër prej shenjave dhe
argumenteve të ekzistimit të Zotit në Qiej dhe në Tokë: “Vërtet, në
ndërrimin e natës me ditën dhe në atë që ka krijuar All’llahu në
qiej dhe në Tokë, ka shenja për njerëzit që i frikësohen
All’llahut.”
Jo vetëm Qiejt dhe Toka janë prej shenjave të Zotit, por të
gjitha grimcat e gjallesave që ekzistojnë te ato, secila prej tyre
konsiderohet një shenjë. Por këto i perceptojnë vetëm ata njerëz
që, nën ndriçimin e devotshmërisë dhe të qëndrimit larg mëkatit,
kanë gjetur dëlirësinë e shpirtit dhe mprehtësinë në shikim dhe
mund të shohin fytyrën e vërtetë dhe bukurinë e Krijuesit të tyre.

Hulumtime
1- Dallimi midis kuptimit të fjalës “dijaun” dhe fjalës
“nurun”
Për dallimin mes këtyre dy fjalëve, komentuesit e Kur’anit
kanë shprehur mendime të shumta.
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Disa prej tyre të dy fjalët e lartpërmendura i kanë
konsideruar si sinonime, fjalë me të njëjtin kuptim.
Disa të tjerë kanë pohuar se fjala “dijaun”, që është
përdorur në ajetin 6 për dritën e diellit, është po ajo drita e
fuqishme, kurse fjala “nurun”, që është përdorur për “hënën”,
është një dritë më e dobët.
Mendimi i tretë për këto dy fjalë është se fjala “dijaun”
është në kuptimin e dritës së vetëvetishme, kurse fjala “nurun” ka
një kuptim të përgjithshëm, që përfshin edhe të vetëvetishmen
edhe aksidentalen.
Si rrjedhojë, dallimi i shprehjes në ajetin 6 është: Zoti i
Madhëruar, diellin e ka përcaktuar si burim të gufimit të dritës,
ndërkohë që drita e hënës është e huazuar dhe buron nga dielli.
Ky dallim mes këtyre dy fjalëve bëhet më i qartë dhe më i
pranueshëm në disa ajete të tjera kur’anore. Në suren “Nuh”
lexojmë: “dhe në ta e ka bëri Hënën dritë, kurse Diellin e ka bërë
fener?”101
Në suren “El Furkan” thuhet: “I madhërishëm është Ai që
krijoi yje në Qiell dhe vendosi në të dritë (Diell) e Hënë që
ndriçon.”102
Duke pasur parasysh faktin se “es siraxhu” shpërndan dritë
nga vetja e saj dhe është burim i dritës, edhe dielli, në dy ajetet më
lart, është krahasuar me “siraxh”. Bëhet e qartë që edhe në ajetin 6
ky dallim është shumë i përshtatshëm.

2- Fjala “dijaun” a është në numrin shumës apo në njëjës?

101
102

Sure “Nuh”, ajeti 16.
Sure “El Furkan”, ajeti 61.
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Numri i kësaj fjale është çështje diskutimi mes filologëve
dhe leksikologëve.
Disa, si për shembull, autori i veprës “Kamus”, e ka
përcaktuar në numrin njëjës.
Por disa të tjerë, si për shembull Zuxhxhaxh, fjalën “dijau” e
ka përcaktuar si shumësi i fjalës “deu’un”.
Autori i tefsirit “El Menar”, si dhe i tefsirit “Kurtubi”, po
ashtu e kanë pranuar këtë mundësi. Te vepra “El Menar” ka bërë
një përdorim të veçantë nga ajeti: Përmendja e fjalës “dijaun” në
Kur’an në numrin shumës, për dritën e diellit, thekson një gjë që
shkenca e sotshme e ka vërtetuar sot pas shumë shekujsh: Drita e
diellit është e përbërë nga shtatë drita, ose, thënë ndryshe, është
në shtatë lloje. Janë po ato ngjyrat që vërehen te ylberi gjatë
kalimit të dritës nga prizmi i kristaltë.103
Lind pyetja: Vallë, drita e hënës, edhe pse është më e dobët,
a nuk është e përbërë nga ngjyra të ndryshme?

3- Referenca e përemrit te “kad’derehu menazile”
Për referencën e përemrit “ked’derehu menazile”–“duke i
caktuar asaj fazat”, nëse është vetëm hëna, apo përfshin edhe
hënën dhe diellin, sërish në mesin e komentuesve të Kur’anit ka
diskutime të shumta.
Disa janë të mendimit se ky përemër, edhe pse është në
numrin njëjës rikthehet te të dy. Shembuj të saj në literaturën
arabe nuk janë të pakta.

103

Tefsiri “El Manar”, ajeti në fjalë.
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Përzgjedhja e këtij mendimi është, sepse jo vetëm hëna, por
edhe dielli ka fazat e tij. Dallimi i fazave është baza e historisë dhe
e muajve diellorë.
Mendim më i saktë është: Ajeti tregon se ky përemër në
numrin njëjës i rikthehet vetëm hënës, që është përmendur afër
saj. Vetë kjo ka një sqarim, sepse, së pari, muajt që në Islam dhe
Kur’an janë njohur zyrtarisht, janë muaj hënorë.
Së dyti, hëna është një sferë e lëvizshme dhe ka faza të
caktuara, kurse dielli ndodhet në mes të Sistemit Diellor dhe është
planet i palëvizshëm. Dymbëdhjetë shenjat zodiakale, që nga
Demi deri te Peshqit, në fakt nuk është për shkak të lëvizjes së
diellit, por për shkak të lëvizjes së tokës rreth diellit. Kjo lëvizje e
tokës bëhet shkak që diellin për çdo muaj ta shohim përballë
njërës prej këtyre dymbëdhjetë shenjave zodiakale.
Si rrjedhojë, dielli nuk ka faza të ndryshme, por vetëm hëna
ka faza.
Në fakt, ajeti 6 përmend një prej çështjeve shkencore për
sferat qiellore, që në atë kohë ishte e pazbuluar për shkencën dhe
dijen njerëzore, që Hëna lëviz, kurse Dielli është i palëvizshëm.

4- Shenjat e Zotit
Në ajetet e lartpërmendura ndërrimi i natës dhe i ditës u
konsiderua si një prej shenjave të ekzistimit të Zotit. Kjo është për
shkak se, nëse drita e diellit do të ishte monotone dhe në mënyrë
të vazhdueshme mbi tokë, padyshim që grada e nxehtësisë në
tokë do të rritej shumë dhe do të shkatërronte jetën (si për
shembull vapa e madhe gjatë ditëve të gjata të muajit, që është e
gjatë sa pesëmbëdhjetë ditë dhe net të kësaj toke).
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Gjithashtu, nëse nata do të vazhdonte gjithnjë, çdo gjë do të
thahej si pasojë e të ftohtit të madh (si për shembull netët e gjata të
hënës).
Por Zoti i Madhëruar këto të dyja i ka vendosur njëra pas
tjetrës, në mënyrë që të përgatisë dhe të sigurojë shtratin e jetës
dhe të ekzistencës në rruzullin tokësor. 104
Roli i numrit, i llogarisë, i historisë, i vitit dhe i muajit në
sistemin e jetës së njerëzimit dhe lidhjet shoqërore, si dhe
përfitimet tregtare, është i qartë dhe i dukshëm për çdo njeri.

5- Çështja e numrit dhe llogarisë
Çështja e numrit dhe e llogarisë që u përmend në ajetet më
lart, është prej çështjeve më të rëndësishme në jetën e njeriut në të
gjitha fushat.
Dimë që rëndësia e një begatie, bëhet qartë atëherë kur
jetën e shqyrtojmë dhe e analizojmë në mungesë të asaj. Duke u
bazuar në këtë, mendoni që një ditë historia (sistemi i ditës, muajit
dhe vitit) të hiqet nga jeta e njerëzimit dhe për shembull të mos
bëhen të qartë as ditët e javës, as ditët e muajit dhe as numri i
muajve dhe i viteve, atëherë do të shkatërrohen të gjitha planet
tregtare, ekonomike, politike, si dhe çdo lloj marrëveshje dhe
programi i planifikuar dhe asnjë punë nuk do të ketë rregull dhe
rend, madje do të përfshihet në amulli edhe gjendja e bujqësisë, e
blegtorisë dhe e prodhimit.

104 Në lidhje me këtë kemi dhënë më shumë informacion në vëllimin e parë të
po këtij tefsiri, ajeti 164, sure “El Bekare” dhe në fund të ajetit 190 të sures “Ali
Imran”.
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Por duke pasur parasysh faktin se Zoti i Madhëruar e ka
krijuar njeriun për një jetë të lumtur dhe të shoqëruar me rregull,
edhe mjetet e saj, gjithashtu, i ka vënë në dispozicion të tij.
Është e drejtë, që njeriu, me anë të një kalendari, mund t’i
sistemojë deri diku veprat e veta. Por nëse ajo nuk është e bazuar
në një matës natyror, as do të jetë e përgjithshme dhe as që mund
t’i besohet plotësisht.
Rrotullimi i hënës rreth diellit (apo më saktë toka rreth
diellit) dhe fazat që ato kanë, përpilojnë një kalendar natyror, që
kudo dhe për çdo njeri është i qartë dhe i besueshëm. Ashtu
sikurse sasia e ditës dhe e natës, që është një njësi e vogël historike
(kalendarike), krijohet nën ndikimin e një faktori natyror, pra,
lëvizja e tokës rreth vetes, edhe muaji, edhe viti, gjithashtu, duhet
të mbështeten në një rrotullim natyror. Në këtë mënyrë, lëvizja e
hënës rreth rruzullit tokësor është një njësi më e madhe (muaji
është afro 30 ditë), kurse lëvizja e tokës rreth diellit është një njësi
edhe më e madhe, që do të thotë formon vitin.
Ashtu siç e thamë: Kalendari islam bazohet te kalendari
hënor dhe rrotullimi i hënës. Edhe rrotullimi i diellit në
dymbëdhjetë shenjat zodiakale, gjithashtu është një mjet i duhur
për përcaktimin e muajve diellorë. Por ky kalendar, edhe pse
është natyror, nuk është i dobishëm për të gjithë njerëzit. Vetëm
astrologët, me anë të vëzhgimeve astronomike, mund të
përcaktojnë vendndodhjen e diellit në çdo fazë. Për këtë arsye, të
tjerët janë të detyruar t’u referohen atyre kalendarëve që janë
përpiluar nëpërmjet astronomëve.
Por cikli i rregullt i hënës rreth tokës na ofron një kalendar
të qartë dhe të saktë, në mënyrë që edhe njerëzit e thjeshtë dhe të
paditur të jenë të aftë t’i lexojnë rreshtat dhe vijat e tij. Kjo do të
thotë se pamja e hënës çdo natë në qiell ka trajtë të veçantë. Gjatë
191

Komentim i Përsosur i Kur’anit..............................................................................................................................Xhuzi i njëmbëdhjetë

gjithë muajit, gjendja dhe forma e hënës nuk është e njëjtë. Nëse
tregojmë sado pak kujdes dhe vëmendje për gjendjen e hënës për
çdo natë, do të përcaktojmë se në cilën natë të muajit jemi.
Disa paramendojnë se nga gjysma e muajit e në vazhdim
trajta e gjysmës së parë të hënës përsëritet identikisht, p.sh: pamja
e hënës në natën e njëzet e një është e ngjashme me natën e shtatë.
Ky mendim është i gabuar, sepse pjesa e paplotë e hënës, në
gjysmë të muajit është në anën e sipërme, ndërkohë që pjesa bosh,
në gjysmën e dytë të muajit, është në anën e poshtme.
Shprehur ndryshe, majat e hënës në fillim të muajit janë në
drejtim të Lindjes, kurse majat e hënës në përfundim të muajit janë
në drejtim të Perëndimit.
Përveç kësaj, hëna në fillim të muajit shihet në drejtim të
Perëndimit, kurse në fund të muajit më shumë anon në drejtim të
Lindjes dhe lind shumë më vonë.
Në këtë mënyrë, format e hënës, me ndryshimet e saj
graduale, mund t’i përdorim si kalendar dhe me kujdes të
përcaktojmë ditët e muajit.
Sidoqoftë, ne, në këtë begati, që do ta quajmë si “rendi
historik”, i jemi borxhli Krijuesit të gjithësisë. Nëse nuk do të
funksiononin lëvizjet e hënës, diellit dhe tokës do të krijohej aq
shumë amulli dhe shqetësime në jetën tonë, saqë nuk do të
imagjinohej ndonjë llogari për të.
Të burgosurit që janë të izoluar në vetmi dhe në terr dhe e
kanë humbur kohën, e ndiejnë plotësisht këtë konfuzion dhe
pasiguri.
Njëri prej të burgosurve që ishte izoluar në birucën e errët
të shërbëtorëve të diktatorit shprehet: “Unë nuk kisha asnjë mjet
për të përcaktuar kohën e namazit, përpos kësaj që në kohën që
sillnin drekën, e falja namazin e drekës dhe të ikindisë dhe në
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kohën që sillnin darkën, e falja namazin e akshamit dhe të jacisë,
kurse namazin e sabahut gjithashtu e falja në kohën e mëngjesit.
Për llogaritjen e ditëve, po ashtu, kisha parasysh llogarinë e
vakteve të ushqimit, tre vakte ushqimesh i llogarisja një ditë.
Por nuk e di se si ndodhi, pas daljes nga burgu llogaria ime
ndryshonte me llogarinë e njerëzve që ishin jashtë.

Ajetet 7 - 10

ۡ ﺿﻮﺍْ ﺑِ ۡﭑﻟ َﺤﻴَ ٰﻮﺓِ ٱﻟﺪ ۡﱡﻧﻴَﺎ َﻭ
ٱﻁ َﻤﺄَﻧﱡﻮﺍْ ﺑِ َﻬﺎ َﻭٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ُﻫ ۡﻢ
ُ ﺇِ ﱠﻥ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻻ ﻳَ ۡﺮ ُﺟﻮﻥَ ِﻟﻘَﺎ ٓ َءﻧَﺎ َﻭ َﺭ
ٓ
َ ٰ ﻋ ۡﻦ َءﺍ ٰﻳَﺘِﻨَﺎ
َ ِﺇ ﱠﻥ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦ٨ َﺎﺭ ِﺑ َﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻳَ ۡﻜ ِﺴﺒُﻮﻥ
ُ  ﺃ ُ ْﻭ ٰﻟَﺌِ َﻚ َﻣ ۡﺄ َﻭ ٰﯨ ُﻬ ُﻢ ٱﻟﻨﱠ٧ َﻏ ِﻔﻠُﻮﻥ
َ
ۡ
ﺖ ﻳَﻬۡ ﺪِﻳ ِﻬ ۡﻢ َﺭﺑﱡ ُﻬﻢ ِﺑﺈِﻳ ٰ َﻤ ِﻨ ِﻬ ۡۖﻢ ﺗ َ ۡﺠ ِﺮﻱ ِﻣﻦ ﺗ َ ۡﺤ ِﺘ ِﻬ ُﻢ ٱﻷ َ ۡﻧ ٰ َﻬ ُﺮ
ِ ﺼ ِﻠ ٰ َﺤ
ﻋ ِﻤﻠُﻮﺍْ ٱﻟ ٰ ﱠ
َ َءﺍ َﻣﻨُﻮﺍْ َﻭ
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ﺍﺧ ُﺮ
ِ ﻓِﻲ َﺟ ٰﻨﱠ
ِ ۚﻢ َﻭ َءٞ َﺳ ٰﻠ
ُ  ﺩَ ۡﻋ َﻮ ٰﯨ ُﻬ ۡﻢ ﻓِﻴ َﻬﺎ٩ ﺖ ٱﻟﻨﱠ ِﻌ ِﻴﻢ
َ ﺳ ۡﺒ ٰ َﺤﻨ ََﻚ ٱﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻭﺗ َ ِﺤﻴﱠﺘ ُ ُﻬ ۡﻢ ﻓِﻴ َﻬﺎ
١٠ َﺩَ ۡﻋ َﻮ ٰﯨ ُﻬ ۡﻢ ﺃ َ ِﻥ ۡٱﻟ َﺤﻤۡ ﺪُ ِ ﱠ ِ َﺭﺏّ ِ ۡٱﻟ ٰﻌَﻠَ ِﻤﻴﻦ
“Sigurisht, ata që nuk shpresojnë se do të takohen me Ne, që
janë të kënaqur me jetën e kësaj bote, duke gjetur prehjen në të
dhe që janë të pavëmendshëm ndaj shenjave Tona.”
“Do të kenë si vendstrehim zjarrin, për atë që kanë bërë.”
“Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t’i
udhëzojë në rrugë të drejtë, për shkak të besimit të tyre. Pranë
tyre do të rrjedhin lumenj në kopshtet e kënaqësisë.”
“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!’”

Komentimi
Banorët e Xhennetit dhe të Xhehennemit
Ashtu siç e cekëm edhe në fillim të kësaj sureje, Kur’ani, në
fillim të sures, bëri një përshkrim të përgjithshëm për çështjen e
fillimit të krijimit dhe të Ringjalljes. Më pas vijoi me sqarimin e saj.
Në ajetet e mëparshme kishte kërkim e hulumtim rreth Ringjalljes
dhe fatit të njerëzve në Botën Tjetër.
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Në fillim thuhet: “Sigurisht, ata që nuk shpresojnë se do
të takohen me Ne, që janë të kënaqur me jetën e kësaj bote,
duke gjetur prehjen në të...”
“Ata që janë të pavëmendshëm ndaj shenjave Tona”, nuk
mendojnë për to, si dhe nuk meditojnë mbi ta, në mënyrë që të
formojnë një zemër të zgjuar dhe një shpirt të mbushur plot me
ndjenjën e përgjegjësisë.
Për të dy këto grupe, vendi i tyre është Xhehennemi, “do të
kenë si vendstrehim zjarrin, për atë që kanë bërë”, për shkak të
veprave që kanë kryer.
Rezultati i drejtpërdrejtë i mosbesimit në Ringjallje është
varësia ndaj kësaj jete të kufizuar, ndaj pozitave materiale dhe
mbështetja në të dhe rezultati i kësaj varësie është “infektimi” i
punëve dhe veprimtarive të ndryshme të jetës. Fundi i saj nuk do
jetë gjë tjetër përpos zjarrit.
Gjithashtu, mos kushtimi i vëmendjes ndaj shenjave të Zotit
është burim i tjetërsimit nga Zoti dhe tjetërsimi nga Zoti është
burim i mos ndjenjës së përgjegjësisë, përlyerjes me korrupsion
dhe mëkate. Kjo me patjetër i çon te zjarri i Xhehennemit.
Si rrjedhojë, të dy grupet e lartpërmendura, ata që nuk
besojnë në zanafillën monoteiste apo në Ringjalljen, pa dyshim që
do të jenë “të infektuar” për nga pikëpamja e veprës dhe e
ardhmja e këtyre dy grupeve do të jetë e errët.
Këto dy ajete, edhe një herë tjetër e theksojnë këtë realitet,
që për reformimin e një shoqërie dhe shpëtimin e saj nga flakët e
dhunës dhe të korrupsionit përforcimi i bazave të besimit në Zot
dhe në Ringjallje, konsiderohen si dy kushte të domosdoshme,
sepse mosbesimi në një Zot e heq ndjenjën e përgjegjësisë nga
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ekzistenca e njeriut dhe mos kushtimi i vëmendjes çështjes së
Ringjalljes heq frikën nga dënimet. Në këtë mënyrë këto dy baza
doktrinore janë gur themeli i të gjitha reformave, pra,
korrektesave shoqërore.
Më pas, Zoti përmend gjendjen e grupit tjetër, që është në
polin e kundërt të grupit të lartpërmendur: “Vërtet, ata që
besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t’i udhëzojë në
rrugë të drejtë, për shkak të besimit të tyre.”
Drita e udhëzimit të Zotit, e cila buron nga drita e besimit
të tyre, i ndriçon të gjitha horizontet e jetës së tyre.
Nën ndriçimin e kësaj drite bëhen kaq syçelur dhe
mendjemprehtë, saqë mendjen e tyre nuk ua rrëmbejnë as joshjet e
shkollave materialiste, as cytjet e djallit dhe as magjepsja e
mëkateve, pasurisë dhe fuqisë (pozitës), si dhe kurrë nuk e
shmangin rrugën e drejtë.
Kjo është gjendja e jetës së tyre në këtë botë, kurse në Botën
Tjetër, Zoti i Madhëruar për ta ka paraparë: “Pranë tyre do të
rrjedhin lumenj në kopshtet e kënaqësisë...”
Ata në Botën Tjetër jetojnë në një mjedis të mbushur me
mirëqenie dhe paqe, si dhe dashuri ndaj Zotit dhe në lloje të
shumta begatie.
Sa herë që magnetizmi i esencës dhe i cilësive të Zotit e
ndriçon ekzistencën e tyre, ata pohojnë: “dhe lutja e tyre aty do të
jetë: ‘Qofsh i lavdëruar, o Zot!’”
Sa herë takohen me njëri–tjetrin, fjala e tyre do të jetë paqe
dhe mirësi: “Përshëndetja e tyre do të jetë ‘Selam’.”
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Në fund, sa herë që i shfrytëzojnë atje begatitë e
shumëllojshme të Zotit, e falënderojnë Atë: “dhe lutja e tyre e
fundit ‘Falënderuar qoftë All’llahu, Zoti i botëve!’”

Hulumtime
1- Takimi me Zotin
Kuptimi i takimit të Zotit, i përmendur në ajetin 7, pa
dyshim që nuk është në kuptimin e takimit ndijor. Synimi është
ky: Përveç shpërblimeve dhe ndëshkimeve të Zotit, është edhe një
lloj intuite e brendshme, që njeriu në Kiamet evidenton për
ekzistencën e pastër të Zotit, sepse shenjat dhe manifestimet e Tij i
sheh kudo më qartë dhe në këtë mënyrë gjen një vrojtim dhe
perceptim të ri për njohjen e Tij.105

2- Udhëzimi nën ndriçimin e besimit
Në fjalinë “Zoti i tyre do t’i udhëzojë në rrugë të drejtë.”,
flitet për udhëzimin e njeriut nën dritën e besimit. Ky udhëzim
nuk është vetëm për Botën Tjetër, por edhe për këtë botë, pasi
njeriu besimtar, nën dritën e besimit arrin të shmangë shumë prej
gabimeve, mashtrimeve dhe ngatërresave që lindin nga lakmia,
egoizmi dhe tekat dhe rrugën e vet në Botën Tjetër, në drejtim të
Xhennetit e gjen nën dritën e këtij besimi.

Për më shumë informacion, shih vëllimin e parë të po këtij tefsiri, ajeti 46,
sure “El Bekare”.
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Kur’ani thotë: “(Përkujto) Ditën kur i sheh besimtarët dhe
besimtaret që drita e tyre flakëron para tyre në të djathtë të tyre
(u thuhet) Myzhde e juaj sot janë Xhennetet nën të cilat rrjedhin
lumenj ...”106
Në një hadith nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë: “Në kohën që besimtari
del nga varri i vet, vepra e tij i shfaqet në formën e bukur dhe i drejtohet
atij duke i thënë: ‘Unë jam vepra jote!’ Dhe shndërrohet në një dritë që e
udhëzon atë në drejtim të Xhennetit.”107

3- Cili është kuptimi i fjalisë “texhri min tehtihimul
enhar”?
Në ajetet 7-9 është përdorur shprehja “texhri min tehtihimul
enhar”, ndërkohë që në ajetet e tjera kur’anore vërehet shprehja
“texhri min tehtihel enhar”.
Thënë ndryshe, në raste të tjera lexojmë se poshtë pemëve
të Xhennetit ndodhen lumenj të rrjedhshëm, kurse në ajetin 9
lexojmë se poshtë këmbëve të banorëve të Xhennetit ndodhen
lumenj që rrjedhin.
Kjo shprehje tregon se edhe pallatet e banorëve të Parajsës
(Xhennetit) janë të ndërtuara mbi këta lumenj, që u japin atyre një
bukuri dhe hijeshi të jashtëzakonshme.
Mund të jetë aludim se lumenjtë e Xhennetit të jenë nën
urdhrin e tyre dhe të drejtohen me dorën e tyre.
Lexojmë edhe të kaluarën e Faraonit: “Ndërsa, Faraoni
thirri popullin e vet e tha: ‘O populli im, a nuk është i imi
Sure “El Hadid”, ajeti 12.
Tefisri “Fakhri Razi”, vëll. 17, f. 40; “Kenzul Ummal”, vëll. 14, f 366, hadithi
38964; “Durr’rrul Menthur”, vëll. 3, f. 301.
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pushteti i Egjiptit dhe i këtyre lumenjve që rrjedhin nën
urdhrin tim? A nuk po shihni?’”108
Ekziston edhe kjo mundësi, që fjala “teht” të jetë në
kuptimin e “bejne ejdi”, që do të thotë “përballë tyre ka lumenj që
rrjedhin”.

4- Tre gjendje kënaqësie të banorëve të Xhennetit
Interesant është fakti se në ajetin 10 janë përmendur tre
gjendje apo tre begati dhe kënaqësi të mëdha të banorëve të
Xhennetit:
Gjendja e parë, i është kushtuar vëmendje esencës së
stërpastër të Zotit dhe kënaqësisë që u jepet atyre nga kjo
përkujdesje dhe përkëdhelje, që nuk mund të krahasohet me asnjë
kënaqësi tjetër.
Gjendja e dytë, është kënaqësia që fitohet nën ndikimin e
komunikimit dhe shoqërimit me besimtarët e tjerë, në atë mjedis
plot paqe dhe mirëkuptim, që pas kënaqësisë së kushtimit të
vëmendjes ndaj Zotit, është më e mirë se çdo gjë tjetër.
Gjendja e tretë, është kënaqësia që u jepet atyre nga lloje të
ndryshme të begative të Xhennetit dhe sërish i bën ata që të
përkujtojnë Zotin, ta falënderojnë dhe e lartësojnë Atë. (Mendo
thellë!)

108

Sure “Ez Zuhruf”, ajeti 51.
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Ajetet 11 – 12

ﺎﺱ ٱﻟ ﱠ
ﺸ ﱠﺮ ۡ
ﻲ ِﺇﻟَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ ﺃ َ َﺟﻠُ ُﻬ ۡۖﻢ ﻓَﻨَﺬَ ُﺭ
۞ﻭﻟَ ۡﻮ ﻳُﻌَ ِ ّﺠ ُﻞ ٱ ﱠ ُ ِﻟﻠﻨﱠ ِ
ٱﺳﺘِﻌۡ َﺠﺎﻟَ ُﻬﻢ ﺑِ ۡﭑﻟﺨ َۡﻴ ِﺮ ﻟَﻘُ ِ
َ
ﻀ َ
ۡ
ُ
ۡ
ٰ
ﺴﻦَ ٱﻟﻀ ﱡﱡﺮ
ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻻ ﻳَ ۡﺮ ُﺟﻮﻥَ ِﻟﻘَﺎ ٓ َءﻧَﺎ ﻓِﻲ ﻁﻐﻴَﻨِ ِﻬ ۡﻢ ﻳَﻌۡ َﻤ ُﻬﻮﻥَ َ ١١ﻭ ِﺇﺫَﺍ َﻣ ﱠ
ٱﻹﻧ ٰ َ
ﺲ ِ
ﻋﻨَﺎ ٓ ِﺇﻟَ ٰﻰ
ﻋ ۡﻨﻪُ ُ
ﺿ ﱠﺮ ۥﻩُ َﻣ ﱠﺮ َﻛﺄَﻥ ﻟﱠ ۡﻢ ﻳَ ۡﺪ ُ
ﻋﺎﻧَﺎ ِﻟ َﺠ ۢﻨ ِﺒ ِ ٓﻪۦ ﺃ َ ۡﻭ ﻗَﺎ ِﻋﺪًﺍ ﺃ َ ۡﻭ ﻗَﺎ ٓ ِﺋ ٗﻤﺎ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ َﻛﺸ َۡﻔﻨَﺎ َ
ﺩَ َ
ﺴ ۚۥﻪُ َﻛ ٰﺬَ ِﻟ َﻚ ُﺯ ِﻳّﻦَ ِﻟ ۡﻠ ُﻤ ۡﺴ ِﺮﻓِﻴﻦَ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻳَﻌۡ َﻤﻠُﻮﻥَ ١٢
ﺿ ٖ ّﺮ ﱠﻣ ﱠ
ُ
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“Sikur All’llahu, t’ua shpejtonte të keqen njerëzve, ashtu siç e
dëshirojnë shpejt të mirën, me të vërtetë që ata do të
zhdukeshin. Megjithatë, ata që nuk shpresojnë takimin Tonë,
Ne i lëmë të bredhin të verbër në humbjen e tyre.”
“E, kur njeriun e gjen e keqja, atëherë Na lutet shtrirë ose ulur,
ose në këmbë. E, sapo Ne ia largojmë të keqen, vazhdon rrugën,
thuajse nuk Na është lutur për fatkeqësinë që e ka goditur.
Kështu, plëngprishësve (që shkelin kufijtë e All’llahut) iu
zbukurohet ajo që punojnë.”

Komentimi
Njerëzit e papërmbajtur dhe primitivë
Edhe në këto ajete, gjithashtu, flitet për çështjen e
shpërblimit dhe të ndëshkimit të vepërkëqijve.
Në ajetin 11 thuhet: “Sikur All’llahu, t’ua shpejtonte të
keqen njerëzve, ashtu siç e dëshirojnë shpejt të mirën...”
Por duke u nisur nga fakti që mëshira e Zotit i përfshin të
gjithë njerëzit, madje edhe vepërkëqijtë, politeistët dhe idhujtarët,
Ai nuk nxiton në dënimin e tyre, mbase zgjohen, pendohen dhe u
mundësohet kthimi nga rruga e devijuar në rrugën e drejtë.
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Përveç kësaj, nëse ndëshkimet do të kryheshin me këtë
shpejtësi dhe nxitim, pothuajse do t’u ikte liria e përzgjedhjes, që
është edhe baza e përgjegjësisë dhe nënshtrimi i njerëzve të bindur
do të kishte aspekt përfundimtar, sepse në rast të shkeljes, pra,
mëkatimit, menjëherë do të shihnin dënimin e dhimbshëm karshi
vetes.
Për komentimin e fjalisë së sipërpërmendur, gjithashtu,
është dhënë edhe ky mendim: Një grup nga politeistët kryeneçë,
ashtu siç i ka përmendur shpesh edhe Kur’ani, i thoshin Profetit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!):
“Nëse ju e thoni të vërtetën, kërko sa më shpejt nga Zoti që të na dënojë
dhe të na asgjësojë neve.”.
Nëse Zoti do të pranonte kërkesën e tyre, asnjëri nga ata
nuk do të mbetej i gjallë: “... me të vërtetë që ata do të
zhdukeshin.”
Komentimi i parë duket më i përshtatshëm.
Në fund të ajetit thuhet se për ndëshkimin e tyre mjafton,
që njerëzit, që nuk besojnë në Ringjallje dhe jetën pas vdekjes, t’i
lemë në gjendjen e tyre të lirë, derisa të shkatërrohen në humbjen
e tyre, pasi ata nuk e dallojnë të vërtetën nga e pavërteta, rrugën
nga humnera. “Megjithatë, ata që nuk shpresojnë takimin Tonë,
Ne i lëmë të bredhin të verbër në humbjen e tyre.”
Më pas ajeti tregon për ekzistimin e dritës së monoteizmit
në brendësi dhe thellësinë e shpirtit të njeriut: “E, kur njeriun e
gjen e keqja, atëherë Na lutet shtrirë ose ulur, ose në këmbë.”
Po, vetia e problemeve dhe e ngjarjeve të dhimbshme është
heqja e perdeve nga natyra e pastër e njeriut, pasi në “furrën e
ngjarjeve” digjen dhe zhduken të gjitha këto shtresa të zeza, që
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kanë mbuluar natyrën e pastër të tij dhe për një periudhë kohore,
edhe pse e shkurtër, shfaqet ndriçimi i kësaj drite monoteiste.
Më pas thuhet se këta njerëz kanë kapacitetin aq të kufizuar
dhe janë aq injorantë, saqë: “...e, sapo Ne ia largojmë të keqen,
vazhdon rrugën, thuajse nuk Na është lutur për fatkeqësinë që e
ka goditur.”
Po, “Kështu, plëngprishësve (që
All’llahut) iu zbukurohet ajo që punojnë.”

shkelin

kufijtë

e

Përmbledhtazi mund të pohojmë se ai që ua zbukuron
veprat e njerëzve të tillë, është Zoti. Duhet të dimë se njeriu, sa më
shumë përlyhet me veprat e këqija dhe të shëmtuara, aq më
shumë i bëhet zakon dhe mësohet me to. Dalëngadalë jo vetëm
shëmtia dhe ligësia e tyre hiqet për të, por pak nga pak, në syrin e
tij, shfaqet si një vepër e denjë dhe e pëlqyer.
Arsyeja se pse këta njerëz janë paraqitur në ajetin 11 si
plëngprishës është, sepse nuk ekziston humbje më e madhe për
njeriun që kapitalin e vet më të rëndësishëm: jetën, shëndetin,
rininë dhe fuqitë, t’i shpenzojë kot në rrugën e shthurjes, të
mëkatit, të rebelimit apo në rrugën e përfitimit të gjërave pavlerë
të kësaj bote dhe në fund të mos përfitojë asnjë gjë kundrejt këtij
kapitali.
Vallë, a nuk është humbje një veprim i tillë?! A nuk
konsiderohen plëngprishës njerëz të tillë?!

Hulumtime
Njeriu në Kur’an
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Në lidhje me “njeriun në Kur’an” janë përdorur shprehje të
ndryshme:
Në shumë ajete të Kur’anit, njeriu është përmendur si
“besher”.
Në ajete të tjera është përmendur me termin “insan”.
Gjithashtu, në disa ajete të tjera është përmendur me termin
“Beni Adem”.
Interesant është fakti se në të gjitha këto ajete, ku është
përmendur me termin “insan”, e ka shoqëruar me epitete qortuese
dhe të dënueshme, si për shembull:
1- Në ajetet 11-12, njeriu është paraqitur si një krijesë që
harron dhe është mosmirënjohës: “...vazhdon rrugën, thuajse nuk
Na është lutur për fatkeqësinë që e ka goditur.”
2- Në një vend tjetër, është përmendur si një krijesë e dobët.
“...e megjithatë njeriu është i paaftë.”109
3- Në një rast tjetër, e ka përmendur si një krijesë shtypëse
dhe nihiliste: “...vërtet, njeriu është i padrejtë dhe shumë
përbuzës.”110
4- Në një rast tjetër, njeriun e paraqet si koprrac: “njeriu
është dorështrënguar.”111
5- Në një vend tjetër, njeriun e përmend si një krijesë të
nxituar: “njeriu (nga vetë natyra e tij) është i ngutshëm.”112

Sure “En Nisa”, ajeti 27.
Sure “Ibrahim”, ajeti 34.
111 Sure “El Isra”, ajeti 100.
112 Sure “El Isra”, ajeti 11.
109
110
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6- Në një vend tjetër, njeriun e ka përmendur si
mosmirënjohës dhe përbuzës: “njeriu është përbuzës.”113
7- Në një vend tjetër, një krijesë agresive: “më shumë se
çdo tjetër është kundërshtar.”114
8- Në një rast tjetër, njeriun e përmend si shtypës dhe
injorant: “Vërtet ai i bëri padrejtësi vetes dhe është i
padijshëm.”115
9- Në një vend tjetër, një mohues i qartë dhe përbuzës:
“njeriu i tillë njëmend është mohues i hapët.”116
10- Në një vend tjetër, njeriun e përmend si një krijesë me
kapacitet të ulët dhe i padurueshëm, që në momentet e mirëqenies
tregohet shumë koprrac, kurse kur e godet ndonjë fatkeqësi,
ndihet tejet i dëshpëruar: “Është e vërtetë se njeriu është i prirur
të jetë i padurueshëm, pse kur e godet ndonjë e keqe ai ankohet
së tepërmi, ndërkaq, kur e gjen e mira ai bëhet tepër koprrac.”117
11- Në një vend tjetër, njeriu është një krijesë arrogante,
madje dhe karshi Zotit: “O ti njeri po ç’të mashtroi kundrejt Zotit
tënd që është Bujar dhe i Urtë?”118
12- Dhe më në fund, në rastin e dymbëdhjetë, njeriun e
përmend si një krijesë që, kur e prek e mira, tregohet rebel: “Jo,
është e vërtetë, se ai i kalon kufijtë, për shkak se e ndien veten
të pavarur.”119
Sure “El Isra”, ajeti 67.
Sure “El Kehf”, ajeti 54.
115 Sure “El Ahzab”, ajeti 72.
116 Sure “Ez Zuhruf”, ajeti 15.
117 Sure “El Mearixh”, ajetet 19-21.
118 Sure “El Infitar”, ajeti 6.
119 Sure “El Alak”, ajetet 6-7.
113
114
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Në këtë mënyrë, vërejmë se “njeriu”-“insan” në Kur’an
është paraqitur si një krijesë, që ka aspekte të shumta negative dhe
shumë pika të dobëta në karakterin e tij.
A është ky njeri po ai, që Zoti e ka krijuar si “krijesa më e
mirë”? “...vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të mirë”.120
A është po ai njeri, që Zoti i mësoi atij atë që ai nuk e
dinte?! “Ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte”.121
A është po ai njeri, që Zoti ia mësoi atij të shprehurit? “...ia
mësoi atij të folurit”.122
Dhe më në fund, a është po ai njeri, të cilin Zoti e ka
detyruar të orvatet dhe të përpiqet në rrugën që të çon te Zoti?
“...o ti njeri vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon
te Zoti yt, e atë (përpjekje) do ta gjesh”.123
Duhet shikuar se çfarë lloj njerëzish janë këta, që me gjithë
këtë dinjitet dhe dashuri Hyjnore, tregojnë nga vetja e tyre të
gjitha këto dobësi dhe sjellje jo të hijshme.
E vërteta është se të gjitha këto diskutime u përkasin
njerëzve, që nuk janë udhëzuar dhe nuk janë edukuar nga ana e
udhëheqësve dhe prijësve hyjnorë, por janë si një bimë që rritet
vetë, as nuk kanë pasur ndonjë udhëheqës, prijës, mësues apo
edukator. Kanë qenë të lirë për nga ana e epsheve, si dhe të zhytur
në shthurje dhe kënaqësi.
Është e qartë se njerëz të tillë jo vetëm që nuk përfitojnë nga
mundësitë e shumta dhe kapitalet e mëdha të ekzistencës, por, me
Sure “Et Tin”, ajeti 4.
Sure “El Alak”, ajeti 5.
122 Sure “Er Rrahman”, ajeti 4.
123 Sure “El Inshikak”, ajeti 6.
120
121
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përdorimin e tyre, në rrugët e gabuara, më në fund, shndërrohen
në krijesa të rrezikshme, të pafuqishme dhe të verbra.
E kundërta ndodh me njerëzit që shfrytëzojnë praninë e
udhëheqësve Hyjnorë, vënë në funksion mendjet dhe idetë e tyre
dhe vazhdojnë rrugën drejt arritjes së përsosmërisë dhe të së
drejtës. Kanë hedhur hapin në fazën e “ademijet”-“humanitetit” dhe
e meritojnë emrin “Beni Adem”-“bijtë e Ademit”. Arrijnë në një
gradë që nuk shohin asnjë gjë tjetër përpos Zotit, ashtu siç thotë
edhe Kur’ani: “Ne, vërtet nderuam pasardhësit e Ademit,
(njerëzit) u mundësuam të udhëtojnë hipur në tokë e në det, i
begatuam me ushqime të mira, i vlerësuam ata (i lartësuam) ndaj
shumicës së krijesave që Ne i krijuam.”124

Ajetet 13 – 14

َ َﻭﻟَﻘَ ۡﺪ ﺃ َ ۡﻫﻠَ ۡﻜﻨَﺎ ۡٱﻟﻘُ ُﺮﻭﻥَ ِﻣﻦ ﻗَ ۡﺒ ِﻠ ُﻜ ۡﻢ ﻟَ ﱠﻤﺎ
ﺖ َﻭ َﻣﺎ
ِ َﺳﻠُ ُﻬﻢ ﺑِ ۡﭑﻟﺒَ ِﻴّ ٰﻨ
ُ ﻅﻠَ ُﻤﻮﺍْ َﻭ َﺟﺎ ٓ َء ۡﺗ ُﻬ ۡﻢ ُﺭ
ٰٓ
ٰ ۚ
ﻒ ﻓِﻲ
َ ِ ﺛ ُ ﱠﻢ َﺟﻌَ ۡﻠ ٰﻨَ ُﻜ ۡﻢ َﺧﻠَﺌ١٣ ََﻛﺎﻧُﻮﺍْ ِﻟﻴ ُۡﺆ ِﻣﻨُﻮﺍْ َﻛﺬَ ِﻟ َﻚ ﻧ َۡﺠ ِﺰﻱ ۡٱﻟﻘَ ۡﻮ َﻡ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺠ ِﺮ ِﻣﻴﻦ
ُ ﺽ ِﻣ ۢﻦ ﺑَﻌۡ ِﺪ ِﻫ ۡﻢ ِﻟﻨَﻨ
١٤ َﻒ ﺗ َﻌۡ َﻤﻠُﻮﻥ
ِ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
َ ﻈ َﺮ َﻛ ۡﻴ
“Ne i kemi zhdukur shumë brezni para jush, sepse bënin të
këqija. Të Dërguarit e tyre u sollën prova të qarta, por ata nuk i
besuan. Kështu, Ne i dënojmë njerëzit e këqij.”
“Pastaj ju bëmë juve pas tyre zëvendës në Tokë, për të parë sesi
do të veproni.”

124

Sure “El Isra”, ajeti 70.

207

Komentim i Përsosur i Kur’anit..............................................................................................................................Xhuzi i njëmbëdhjetë

Komentimi
Shtypësit e hershëm dhe ju
Edhe këto ajete janë rrëfim për ndëshkimin e njerëzve
shtypës dhe kriminelë, në këtë botë dhe duke iu tërhequr
vëmendjen myslimanëve mbi historinë e kaluar, u drejtohet atyre
duke u thënë se, nëse ndiqni rrugën e tyre, do të keni të njëjtin fat
me ata.
Në fillim të ajetit 13 thuhet: “Ne i kemi zhdukur shumë
brezni para jush, sepse bënin të këqija. Të Dërguarit e tyre u
sollën prova të qarta, por ata nuk i besuan.”
Dhe në fund të ajetit shton: “Kështu, Ne i dënojmë njerëzit
e këqij.”
Në ajetin vijues, Zoti i Madhëruar shprehet më qartë:
“Pastaj ju bëmë juve pas tyre zëvendës në Tokë, për të parë sesi
do të veproni.”

Hulumtime
1- Fjala “kurun” është shumësi i fjalës “karnun” dhe
zakonisht përdoret për një periudhë kohore të gjatë.
Ashtu siç janë shprehur edhe dijetarët në fushën e
leksikologjisë, kjo fjalë është edhe në kuptimin e një populli apo
shoqërie, që jeton në të njëjtën epokë. Rrënja e fjalës është në
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kuptimin e afrimit. Në ajetin 13, gjithashtu, është përdorur me po
këtë kuptim, pra, një grup dhe popull “bashkëkohor”.
2- Në ajetet 13-14 është përmendur arsyeja e zhdukjes së
popujve të kaluar shtypës dhe dhunues. Termi “dhulm”-“dhunë”
ka kuptim gjithëpërfshirës, që mbërthen çdo lloj mëkati dhe
korrupsioni.
3- Nga fjalia “por ata nuk i besuan…” përftohet se Zoti i
Madhëruar e dënon me shkatërrim vetëm atë grup njerëzish, që
për ta nuk ka mbetur asnjë shpresë që do të besojnë në të
ardhmen. Në këtë mënyrë, popujt që ka gjasa të besojnë në të
ardhmen, nuk përfshihen në ndëshkime të tilla, sepse ka shumë
ndryshim mes asaj kur themi “nuk besuan” ose të themi “nuk
ishte ashtu se do të besonin”.
4- Fjalia: “... për të parë sesi do të veproni”, padyshim që
nuk është në kuptimin e shikimit me anë të syrit dhe as që është
mendim dhe shikim me anë të shpirtit, sepse Zoti i Madhëruar
është i spastruar nga të dyja. Kuptimi i saj është një situatë e
ngjashme me pritjen, që do të thotë, se juve ju kemi lënë të lirë dhe
jemi në pritje se çfarë do të bëni.
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Ajetet 15 – 17

ﺍﻥ ﻏ َۡﻴ ِﺮ
ِ ﺖ ﻗَﺎ َﻝ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻻ ﻳَ ۡﺮ ُﺟﻮﻥَ ِﻟﻘَﺎ ٓ َءﻧَﺎ ٱ ۡﺋ
ٖ َﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ َءﺍﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ﺑَ ِﻴّ ٰﻨ
َ َﻭ ِﺇﺫَﺍ ﺗ ُ ۡﺘﻠَ ٰﻰ
ٍ ﺖ ِﺑﻘُ ۡﺮ َء
ۡ
ُ
ُ ٰ َﻫﺬَﺍٓ ﺃ َ ۡﻭ ﺑَﺪّ ِۡﻟ ۚﻪُ ﻗُ ۡﻞ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜ
ِﻲ ﺇِ ۡﻥ ﺃَﺗﱠﺒِ ُﻊ ﺇِ ﱠﻻ َﻣﺎ ﻳُﻮ َﺣ ٰ ٓﻰ
ٓ ۖ ﻮﻥ ِﻟ ٓﻲ ﺃ َ ۡﻥ ﺃﺑَ ِﺪّﻟَ ۥﻪُ ِﻣﻦ ﺗِﻠﻘَﺎٓﻱ ﻧ َۡﻔﺴ
ﺷﺎ ٓ َء ٱ ﱠ ُ َﻣﺎ
َ  ﻗُﻞ ﻟﱠ ۡﻮ١٥ ﻋ ِﻈ ٖﻴﻢ
ُ ﻲ ِﺇ ِﻧّ ٓﻲ ﺃَﺧ
َ ﺍﺏ ﻳَ ۡﻮ ٍﻡ
َ ﺼ ۡﻴﺖُ َﺭ ِﺑّﻲ
َ َﺎﻑ ِﺇ ۡﻥ
َ َ ﻋﺬ
َ ﻋ
ِﺇﻟَ ۖ ﱠ
ٓ َ ﻋﻠَ ۡﻴ ُﻜ ۡﻢ َﻭ
١٦ َﻋ ُﻤ ٗﺮﺍ ِ ّﻣﻦ ﻗَ ۡﺒ ِﻠ ۚ ِ ٓﻪۦ ﺃَﻓَ َﻼ ﺗ َﻌۡ ِﻘﻠُﻮﻥ
ُ ﻻ ﺃ َ ۡﺩ َﺭ ٰﯨ ُﻜﻢ ِﺑ ِۖۦﻪ ﻓَﻘَ ۡﺪ ﻟَ ِﺒ ۡﺜﺖُ ِﻓﻴ ُﻜ ۡﻢ
َ ُﺗَﻠَ ۡﻮﺗُﻪۥ
َﺏ ِﺑﺎ ٰﻳَ ِﺘ ۚ ِ ٓﻪۦ ِﺇﻧﱠﻪۥُ َﻻ ﻳ ُۡﻔ ِﻠ ُﺢ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺠ ِﺮ ُﻣﻮﻥ
َ ﻓَ َﻤ ۡﻦ ﺃ َ ۡﻅﻠَ ُﻢ ِﻣ ﱠﻤ ِﻦ ۡٱﻓﺘ َ َﺮ ٰﻯ
َ ﻋﻠَﻰ ٱ ﱠ ِ َﻛ ِﺬﺑًﺎ ﺃ َ ۡﻭ َﻛﺬﱠ
١٧
“E, kur u lexohen shpalljet Tona të qarta, atëherë ata që nuk
shpresojnë se do të dalin, para Nesh thonë: ‘Na sill ndonjë
Kur’an tjetër ose ndërroje atë!’ Thuaj (o Muhammed): ‘Është e
pamundur ta ndërroj unë atë nga ana ime. Unë shkoj vetëm pas
asaj që më është shpallur. Unë druaj, nëse e kundërshtoj Zotin
tim, dënimin e Ditës së Madhe.’”
“Thuaj: ‘Sikur të kishte dashur All’llahu, unë nuk do t’jua kisha
lexuar dhe as që do të bënte Ai që ta mësoni ju atë. Unë kam
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jetuar një kohë (të gjatë) në mesin tuaj para profetësisë, a nuk po
mendoni?’”
“Kush është keqbërës më i madh se ai që trillon gënjeshtra për
All’llahun ose që i përgënjeshtron shpalljet e Tij?! Me të vërtetë,
gjynahqarët nuk kanë shpëtim.”

Shkaku i zbritjes
Disa nga komentuesit e Kur’anit janë shprehur se këto ajete
kanë zbritur për disa persona idhujtarë. Këta persona erdhën
pranë Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) dhe thanë: “Ajo që është thënë në këtë Kur’an, që ne të
heqim dorë nga adhurimi i idhujve tanë të mëdhenj: Lat, Uza, Menati
dhe Habli, si dhe qortimet që janë bërë ndaj tyre, është e patolerueshme
nga ne. Nëse do të të pasojmë, sill një Kur’an tjetër, që të mos ketë
qortime dhe kritika të tilla! Apo ndryshoi këto çështje, që janë shkruar në
këtë Kur’an!”
Ndërkohë zbritën ajetet 15-17 dhe iu përgjigjën kërkesës së
tyre.125

Komentimi
Ajetet 15-17 janë vazhdim i ajeteve të kaluara, që
diskutuan për fillimin e krijimit dhe për Ringjalljen. Ajetet në fjalë
125 “Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; “Biharul Enuar”, vëll. 9, f. 213, (me pak
ndryshim); Tefsiri “Alusij”, vëll. 11, f. 84, ajeti në fjalë; “Esbabu nuzulil ajat i
Uahidi Nisaburij”, f. 179.
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trajtojnë po atë tematikë së bashku me çështjet që kanë lidhje me
të.
Ajeti i parë, prej ajeteve në fjalë, tregon për një prej
gabimeve të mëdha të idhujtarëve ku thotë: “E, kur u lexohen
shpalljet Tona të qarta, atëherë ata që nuk shpresojnë se do të
dalin, para Nesh thonë: ‘Na sill ndonjë Kur’an tjetër ose
ndërroje atë!’”
Këta njerëz, të painformuar dhe të paditur, nuk e
dëshironin Profetin si udhëheqës të tyre, por e ftonin atë të
pasonte dhe të ndiqte besëtytnitë dhe sajesat e tyre.
Prej tij kërkonin një Kur’an që të pasonte devijimet e tyre
dhe jo reformator të shoqërisë së tyre. Ata jo vetëm që nuk
besonin në Kiamet dhe nuk ndienin ndonjë përgjegjësi karshi
veprave të tyre, por këto thënie tregojnë se as që e kishin kuptuar
konceptin e “profetësisë”, ose atë e merrnin si tallje dhe dëfrim.
Kur’ani u tërheq vëmenden atyre nga ky gabim i madh dhe
e urdhëron Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!): “...Thuaj (o Muhammed): ‘Është e pamundur ta
ndërroj unë atë nga ana ime…’”
Më pas për përforcim thotë: “...Unë shkoj vetëm pas asaj
që më është shpallur...”
Nuk mund të bëj ndonjë ndryshim apo zëvendësim në këtë
Shpallje qiellore, sepse “...Unë druaj, nëse e kundërshtoj Zotin
tim, dënimin e Ditës së Madhe.”
Ajeti vijues thekson argmentin e kësaj çështjeje dhe thotë:
“Thuaj: ‘Sikur të kishte dashur All’llahu, unë nuk do t’jua kisha
lexuar dhe as që do të bënte Ai që ta mësoni ju atë.’”
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Për këtë arsye: “Unë kam jetuar një kohë (të gjatë) në
mesin tuaj para profetësisë...”
Kurrë s’keni dëgjuar nga unë fjalë të tilla. Nëse këto ajete
do të ishin nga ana ime, ndoshta përgjatë kësaj periudhe dyzet
vjeçare do të rridhte nga mendja ime, në gjuhën time diçka prej
tyre dhe, së paku, një pjesë prej jush do ta kishin dëgjuar nga unë
ca nga këto fjalë: “A nuk po mendoni?”
Sërish për theksim shton: “Kush është keqbërës më i
madh se ai që trillon gënjeshtra për All’llahun ose që i
përgënjeshtron shpalljet e Tij?!”
Si rrjedhojë, si është e mundur që unë të përlyhem në një
mëkat të tillë të madh, që të trilloj gënjeshtra ndaj Zotit apo t’i
përgënjeshtroj shpalljet e Tij?!
Nëse ju nuk jeni në dijeni për madhështinë e mëkatit, të
përgënjeshtrimit dhe të mohimit të vargjeve të Zotit, unë nuk jam i
painformuar, sidoqoftë veprimi juaj është një krim i madh dhe
“Me të vërtetë, gjynahqarët nuk kanë shpëtim.”

Hulumtime
1- Diferenca midis dy kërkesave të politeistëve
Politeistët kërkonin nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që ose ta ndërronte Kur’anin
me një libër tjetër ose ta ndryshonte atë.
Dallimi mes këtyre të dyjave është më se i qartë. Në
kërkesën e parë qëllimi i tyre ishte që këtë Libër ta zhduknin
213

Komentim i Përsosur i Kur’anit..............................................................................................................................Xhuzi i njëmbëdhjetë

tërësisht dhe në vend të tij të sillnin një Libër tjetër nga ana e
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!).
Kurse në kërkesën e dytë dëshironin që së paku t’i
korrigjonte ajetet, që ishin në kundërshtim me idhujt e tyre, në
mënyrë që të mos ndienin asnjë lloj shqetësimi apo brenge nga ky
aspekt.
Kur’ani u përgjigjet me një ton të prerë dhe vendimtar, që
nuk është në dorën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) as “ndërrimi” e as “ndryshimi”. Madje
as vonimi apo përshpejtimi i Shpalljes nuk është në dorë të tij.
Me të vërtetë, çfarë mendimesh të ulëta dhe të papjekura që
kishin! Dëshironin që një i Dërguar të jetë ndjekës i besëtytnive
dhe epsheve të tyre dhe jo prijës, reformator apo udhëzues.

2- Përgjigjja e kërkesës së dytë
Për t’u nënvizuar është fakti se Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në përgjigje të dy
kërkesave të tyre mjaftohet vetëm me pamundësinë e kryerjes së
kërkesës së dytë: “Është e pamundur ta ndërroj unë atë nga ana
ime. Unë shkoj vetëm pas asaj që më është shpallur. Unë druaj,
nëse e kundërshtoj Zotin tim, dënimin e Ditës së Madhe.”
Me anë të kësaj shprehjeje, në mënyrë të logjike, është
mohuar edhe kërkesa e parë, sepse, si është e mundur
zëvendësimi i këtij Libri Qiellor nga ana e tij, kur atij i është
ndaluar zëvendësimi i një pjesë prej këtij Libri?
Kjo është një lloj elokuence në artikulim, që Kur’ani, në
mënyrë sa më të shkurtër dhe të përmbledhur, i trajton të gjitha
çështjet, pa asnjë fjalë apo fjali shtesë.
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3- Si është e mundur që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për një periudhë
dyzetvjeçare t’i mbajë të fshehura mendimet e veta?
Mund të thuhet se argumenti që u përmend në ajetet e
lartpërmendura – që Kur’ani nuk është nga Profeti (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), - por ai është
patjetër është Libër i zbritur nga Zoti, nuk është një argument
bindës.
Çfarë lidhje logjike ekziston mes kësaj, që ky Libër është
nga ana e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) dhe faktit që duhet të kishin dëgjuar në të
kaluarën nga ai çështje apo artikulime të ngjashme me të?
Me pak vëmendje dhe përqendrim bëhet e qartë përgjigjja e
kësaj pyetjeje. Duke u bazuar te ajo që kanë thënë psikologët,
talentet e jashtëzakonshme mendore, eksplorimi dhe sjellja e
çështjeve të reja te njeriu zakonisht fillojnë nga mosha
njëzetvjeçare e tutje dhe mund të arrijnë në maksimum gjer në
moshën tridhjetë e pesë apo dyzet vjeçare. Pra, nëse njeriu deri në
këtë moshë nuk sjell ndonjë të re, pas kësaj zakonisht është e pa
mundur.
Kjo çështje, që sot përdoret si një zbulim psikologjik, pa
dyshim që në të kaluarën nuk ishte e njohur dhe e qartë deri në
këtë masë, por pjesa dërmuese e njerëzve, me anë të intuitës
natyrore, janë të vëmendshëm ndaj kësaj çështjeje: Nuk është e
mundur që një njeri, që ka një ideologji dhe një metodë dhe jeton
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për dyzet vite në mesin e një populli, të mos e shfaqë atë në
mënyrë absolute.
Gjithashtu, edhe Kur’ani mbështetet te po kjo çështje, se si
ishte e mundur që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen tij!) të kishte mendime të tilla dhe deri në këtë
moshë t’i mbante të fshehura ato në mënyrë absolute.

4- Më i padrejti
Ashtu siç e kemi cekur edhe në suren “El Enam”, ajeti 21,
edhe në shumë vende të tjera në Kur’an, një grup njerëzish janë
përmendur dhe janë paraqitur si njerëzit më të padrejtë (me anë të
shprehjes “edhlem”). Që në fillim mund të mendojmë se këtu ka
një kontradiktë midis tyre, sepse në kohën që një grup paraqitet si
më i padrejtë, si është e mundur që grupi tjetër ta pranojë këtë
epitet për veten e tij?
Kësaj pyetjeje i përgjigjemi: të gjitha këto epitete i referohen
një cilësie dhe kjo është çështja e politeizmit, shirkut dhe
kryeneçësisë. Edhe trillimi dhe përgënjeshtrimi i shpalljeve të
All’llahut në ajetet 15-17 burojnë nga kjo çështje.126

Për më shumë informacion, shih komentimin e ajetit 21 të sures “El Enam” të
këtij komentimi.

126
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Ajeti 18

ٓ َ ﻀ ﱡﺮ ُﻫ ۡﻢ َﻭ َﻻ ﻳَﻨﻔَﻌُ ُﻬ ۡﻢ َﻭﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ٰ َٓﻫﺆ
ُ ُﻻ ِء
ﺷﻔَ ٰﻌَٓ ُﺆﻧَﺎ
ُ َُﻭﻥ ٱ ﱠ ِ َﻣﺎ َﻻ ﻳ
ِ َﻭﻳَﻌۡ ﺒُﺪُﻭﻥَ ِﻣﻦ ﺩ
ۚ ِ ﺕ َﻭ َﻻ ﻓِﻲ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
ُﺳ ۡﺒ ٰ َﺤﻨَ ۥﻪ
ِ ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ
ِﻋﻨﺪَ ٱ ﱠ ۚ ِ ﻗُ ۡﻞ ﺃَﺗُﻨَ ِﺒّﻮﻥَ ٱ ﱠ َ ِﺑ َﻤﺎ َﻻ ﻳَﻌۡ ﻠَ ُﻢ ِﻓﻲ ٱﻟ ﱠ
ُ ﺽ
١٨ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ ُۡﺸ ِﺮ ُﻛﻮﻥ
َ َﻭﺗ َ ٰﻌَﻠَ ٰﻰ
“Ata adhurojnë në vend të All’llahut atë që as nuk u bën dëm,
as nuk u sjell dobi dhe thonë: ‘Këta janë ndërmjetësit tanë te
All’llahu!’ Thuaj: ‘A po i tregoni All’llahut për diçka që Ai nuk
e di në qiej dhe në Tokë?!’ Qoftë i lavdëruar Ai dhe i lartësuar
mbi gjithçka që ia shoqërojnë Atij (në adhurim)!”

Komentimi
Të adhuruarit pa ndikim
Edhe në këtë ajet, është ndjekur çështja e monoteizmit,
duke mohuar shenjtërinë e idhujve. Me anë të një argumenti të
qartë, Kur’ani ka vërtetuar pavlefshmërinë e idhujve: “Ata
adhurojnë në vend të All’llahut atë që as nuk u bën dëm, as nuk
u sjell dobi...”
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Është më se e qartë se, nëse do të supozonim që idhujt do të
kishin ndikim në fitimin dhe humbjen, sërish nuk do të meritonin
adhurimin. Por Kur’ani, me anë të kësaj shprehjeje, dëshiron ta
bëjë të qartë këtë çështje, se adhuruesit e idhujve nuk kanë në dorë
as justifikimin më të vogël për këtë vepër dhe adhurojnë krijesa që
në mënyrë absolute u mungon çdo lloj ndikimi. Ky është adhurimi
më i lig dhe më i shëmtuar.
Më pas, përmend pretendimet e kota dhe të pabaza të
idhujtarëve: “... dhe thonë: ‘Këta janë ndërmjetësit tanë te
All’llahu!’”
E dimë që besimi në ndërmjetësimin e idhujve ishte një prej
motiveve të idhujtarëve dhe, ashtu siç është thënë dhe nëpër
histori, në kohën që Amr bin Lehij, një prej liderëve arabë, kishte
shkuar në Sham për t’u kuruar me ujërat minerale të kësaj zone,
gjendja e idhujtarëve tërhoqi vëmendjen e tij. Kur i pyeti ata për
arsyen e këtij adhurimi, ata thanë se këta idhuj janë shkak i rënies
së shiut, i zgjidhjes së problemeve dhe i ndërmjetësimit te Zoti. Ai
që ishte një njeri që besonte në besëtytni, ra nën ndikimin e fjalëve
të tyre dhe kërkoi që një pjesë prej këtyre idhujve t’ia jepnin me
vete dhe t’i çonte në Hixhaz. Në këtë mënyrë u përhap adhurimi i
idhujve në edhe në Hixhaz.127
Kur’ani, në përgjigje të këtij mendimi, thotë: “Thuaj: ‘A po
i tregoni All’llahut për diçka që Ai nuk e di në qiej dhe në
Tokë?!’”
Nëse Zoti do të kishte ndërmjetësues të tillë në ndonjë cep
të tokës apo të qiellit, do të ishte në dijeni për ekzistimin e tyre,
“Biharul Enuar”, vëll. 9, f. 84; vëll. 51, f 291, (me pak ndryshim); “Tarikhu
Jakubi”, vëll.1, f. 254; “Es Siretu en nebeuijeh, i ibn Hisham”, vëll. 1, f. 50,
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sepse dija e Zotit është aq e gjerë, saqë nuk ekziston as grimca më
e vogël në tokë dhe në qiell, që Ai të mos jetë në dijeni për të.
Kjo është ngjashëm me këtë, që një personi t’i thuhet se ke
një përfaqësues dhe ai të thotë: Unë nuk jam në dijeni për
ekzistimin e një përfaqësuesi të tillë. Ky është argumenti më i fortë
për mohimin e ekzistimit të ndonjë të tillë, sepse nuk është e
mundur që ndonjë të mos jetë në dijeni për ekzistimin e
përfaqësuesit të vet.
Në fund të ajetit, për theksim, thuhet: “Qoftë i lavdëruar
Ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ia shoqërojnë Atij (në
adhurim)!”128

Për ndërmjetësimin, më gjerësisht kemi folur në komentimin e ajetit 48 të
sure “El Bekare” dhe në komentimin e ajetit 255 të sures “El Bekare”.
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Ajeti 19

ۚ ۡ َﻻ ﺃُﻣ ٗﺔ ٰﻭ ِﺣﺪَ ٗﺓ ﻓ
ﻲ
ُ َﻭ َﻣﺎ َﻛﺎﻥَ ٱﻟﻨﱠ
ِ ُﺳﺒَﻘَ ۡﺖ ِﻣﻦ ﱠﺭ ِﺑّ َﻚ ﻟَﻘ
َ ﺔٞ ﭑﺧﺘَﻠَﻔُﻮﺍْ َﻭﻟَ ۡﻮ َﻻ َﻛ ِﻠ َﻤ
َ ﺎﺱ ﺇِ ﱠ ٓ ﱠ
َ ﻀ
١٩ َﺑَ ۡﻴﻨَ ُﻬ ۡﻢ ﻓِﻴ َﻤﺎ ﻓِﻴ ِﻪ ﻳَ ۡﺨﺘ َ ِﻠﻔُﻮﻥ
“Të gjithë njerëzit kanë qenë të një feje të vetme, pastaj u
përçanë. Sikur të mos ishte thënë më parë fjala nga Zoti yt,
atëherë do të gjykohej midis tyre, për atë që nuk u pajtuan.”

Komentimi
Ky ajet, në plotësim të çështjes që u trajtua në ajetin e
mëparshëm për mohimin e politeizmit dhe adhurimin e idhujve,
trajton natyrën monoteiste te të gjithë njerëzit: “Të gjithë njerëzit
kanë qenë të një feje të vetme.”129
Ky monoteizëm i përhershëm dhe natyror, i cili në fillim
ishte i virgjër, me kalimin e kohës, nën ndikimin e mendimeve të
cunguara dhe prirjeve djallëzore, filloi të ndryshojë.

129 Sipas dijetarëve komentues të Kur’anit, brezat e parë të njerëzimit kanë qenë
të gjithë myslimanë, pra, monoteistë. Më pas filluan të shfaqet idhujtaria dhe
rrymat e ndryshme fetare.
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Një grup njerëzish dolën nga rruga e monoteizmit dhe
përqafuan shirkun dhe natyrisht shoqëria njerëzore u nda në dy
pjesë: “... pastaj u përçanë…” grupi i monoteistëve dhe grupi i të
devijuarve.
Si rrjedhojë, politeizmi, në realitet, është një lloj sajese dhe
devijimi nga natyra, që buron nga një grusht iluzionesh dhe
imagjinatash të pabaza.
Këtu mund të lindë pyetja: Pse Zoti nuk i largoi këto
mosmarrëveshje dhe kontradikta me anë të dënimeve të shpejta,
në mënyrë që, edhe një herë tjetër, e gjithë shoqëria njerëzore të
kthehej në një fe të vetme dhe të ishte monoteiste?
Kur’ani menjëherë i përgjigjet kësaj pyetjeje: “Sikur të mos
ishte thënë më parë fjala nga Zoti yt, atëherë do të gjykohej
midis tyre, për atë që nuk u pajtuan.”130
Si rrjedhojë, fjala “kelimetun”, në ajetin 18, tregon për ligjin e
krijimit rreth lirisë së njerëzve, pra që njerëzit janë të lirë dhe të till
janë krijuar. Nëse devijuesit dhe politeistët do të ishin ndëshkuar
menjëherë, atëherë besimi i monoteistëve do të kishte aspekt gati
përfundimtar dhe fatalistik dhe, patjetër, që do të ishte për shkak
të frikës dhe të trishtimit. Një besim i tillë as nuk është shkak i
krenarisë, as arsye për përsosmëri.
Zoti i Madhëruar këtë ndëshkim dhe dënim, më shumë e
ka përcaktuar për Botën Tjetër, në mënyrë që vepërmirët dhe
njerëzit e pastër, në mënyrë të lirë, të përzgjedhin udhën e tyre.

130 Pra, sikur All’llahu të mos e kishte caktuar shtyrjen e gjykimit deri në Ditën e
Kiametit, njerëzit do të gjykoheshin që në këtë botë për mospajtimet në lidhje
me fenë e drejtë.
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Ajeti 20

ٓ َ َﻭﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻟَ ۡﻮ
ﺐ ِ ﱠ ِ ﻓَﭑﻧﺘ َ ِﻈ ُﺮ ٓﻭﺍْ ِﺇ ِﻧّﻲ
ُ ﺔ ِ ّﻣﻦ ﱠﺭ ِﺑّ ِۖﻪۦ ﻓَﻘُ ۡﻞ ِﺇﻧﱠ َﻤﺎ ۡٱﻟﻐ َۡﻴٞ َﻋﻠَ ۡﻴ ِﻪ َءﺍﻳ
َ ﻧﺰ َﻝ
ِ ُﻻ ﺃ
٢٠ ََﻣﻌَ ُﻜﻢ ِ ّﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻤﻨﺘ َ ِﻈ ِﺮﻳﻦ
“Dhe ata thonë: ‘Sikur t’i ishte zbritur atij ndonjë mrekulli prej
Zotit të tij?’ Thuaj: ‘Me të vërtetë, të padukshmet i di vetëm
All’llahu. E, pritni ju, se edhe unë po pres me ju (gjykimin e
All’llahut).’”

Komentimi
Mrekullitë e propozuara
Edhe një herë tjetër Kur’ani përmend justifikimet e
politeistëve gjatë kohës së refuzimit të besimit dhe pranimit të
Islamit: “Dhe ata thonë: ‘Sikur t’i ishte zbritur atij ndonjë
mrekulli prej Zotit të tij?’”
Sigurisht, ashtu siç flasin dëshmitë, që do t’i përmendim
më vonë, synimi i tyre nuk ishte çdo lloj mrekullie, sepse,
padyshim që Profeti i Zotit, përveç Kur’anit, kishte edhe mrekulli
të tjera. Këtë realitet e dëshmon historia islame, si dhe disa nga
ajetet kur’anore.
Por synimi i tyre ishte se sa herë që të propozojnë ndonjë
mrekulli, sipas dëshirës së tyre, Profeti (Paqja dhe bekimet e
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All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) menjëherë ta kryente
atë.
Ata mendonin në këtë mënyrë: Mrekullia është një çështje
në dorë të Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) dhe, sa herë që dëshiron dhe si të dëshirojë, ka
mundësi ta kryejë atë.
Përveç kësaj, është i detyruar ta përdorë këtë forcë të veten
përballë çdo pretenduesi kokëfortë dhe kryeneç, si dhe të veprojë
në përputhje me dëshirën e vet.
Andaj, Zoti menjëherë e urdhëron Profetin (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Thuaj: ‘Me
të vërtetë, të padukshmet i di vetëm All’llahu.’”
Kuptimi i kësaj fjalie është se Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk ka ndonjë gjë në
dorë, që të kryejë për ta çdo ditë nga një mrekulli të re dhe më pas,
me anë të ndonjë justifikimi, të heqin dorë nga besimi.
Në fund të ajetit, me anë të një shprehjeje kërcënuese, u
thotë atyre: “E, pritni ju, se edhe unë po pres me ju (gjykimin e
All’llahut).”, ose ju qëndroni në pritje të mrekullive të tilla, edhe
unë jam në pritje të ndëshkimeve të njerëzve të devijuar dhe
kryeneçë.

Hulumtime
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1- Ashtu siç e cekëm edhe më lart, fjala “aje”-“mrekulli”,
edhe pse është absolute dhe përfshin çdo lloj mrekullie, ekzistojnë
dëshmi që tregojnë se ata nuk ishin në kërkim të një mrekullie për
ta njohur Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), por dëshironin “mrekulli të propozuara”, që do
të thotë, çdo ditë që u lindte në mendje ndonjë mrekulli, ia
propozonin atë Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) dhe prisnin që edhe ai t’i dorëzohej
propozimit të tyre.
Sikur Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) ishte një njeri i pa punë, i cili ka marrë në dorë
çelësin e të gjitha mrekullive dhe qëndron në pritje që të tjerët t’i
jepnin propozime. Ata nuk e kishin kuptuar se:
Së pari, mrekullia është vepër e Zotit dhe realizohet vetëm
me urdhrin e Tij.
Së dyti, mrekullia është për njohjen e Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe
udhëzimin. Mjafton vetëm një rast për këtë synim. Profeti i Zotit
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!),
përveç kësaj, u kishte treguar atyre mrekulli të mjaftueshme dhe
gjërat e tjera shtesë ishin një grusht sugjerimesh të kota.
Provat që synimi nga fjala “ajetun”, në fjalinë e
lartpërmendur, janë “mrekullitë e sugjeruara”, janë si vijon:
Së pari, ajeti i kërcënon ata dhe, nëse do të kërkonin
mrekulli, me qëllim të zbulimit të së vërtetës, nuk do të kishte
vend për kërcënim.
Së dyti, në disa ajete të mëparshme lexuam se ata ishin aq
të djallëzuar dhe kryeneçë, saqë i propozonin Profetit (Paqja dhe
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bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që Librin e tij
qiellor ta ndërronte me një libër tjetër, ose së paku të ndryshonte
ajetet, të cilat ndalonin adhurimin e idhujve.
Së treti, në bazë të parimit të padiskutueshëm që kemi për
komentimin e ajeteve se “ajetet kur’anore komentojnë njëra–
tjetrën”131 mund të kuptojmë më së miri nga shumë ajete, siç janë
ajetet 90–94 të sures “El Isra”, që këta idhujtarë kryeneçë nuk ishin
në kërkim të një mrekullie për t’u udhëzuar.
Prandaj, ndonjëherë thoshin se ne nuk do të besojmë ty,
derisa të mos na nxjerrësh ujë (puse) nga kjo tokë e thatë.
Apo thoshin se edhe kjo nuk është e mjaftueshme, duhet të
kesh një kështjellë prej floriri.
Ndonjëri thoshte se as kjo nuk është bindëse për ne, duhet
që para syve tanë të fluturosh në qiell. Më pas shtonte se edhe
fluturimi në qiell nuk është i mjaftueshëm, vetëm nëse nga ana e
Zotit na sjell ndonjë letër. Dhe ekzagjerime të tjera të këtij lloji.
Nga ajo që u tha më lart, bëhet e qartë se kanë gabuar ata
që kanë dashur që ajetin e lartpërmendur ta konsiderojnë si
argument për mohimin e çdo lloj mrekullie, apo mohimin e
mrekullive të tjera, përveç Kur’anit.132
2- Fjala “gajb” në fjalinë “in’nemal gajbu lil’lah” ka mundësi
të jetë aludim se mrekullia është një çështje që ka të bëjë me botën
e padukshme dhe nuk është në dorën e Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por i përket vetëm
Zotit.

“Biharul Enuar”, vëll. 29, f. 352; vëll. 54, f. 218.
Për më shumë informacion për këtë çështje, shih komentimin e ajetit 59 të
sures “El Isra”.
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Një mundësi tjetër është se trajtesa e çështjeve të zbritjes së
mrekullive, është prej enigmave dhe i përket vetëm Zotit. Ai në
çdo rast që e sheh të nevojshme dhe vëren që kërkuesi i mrekullisë
është pas së vërtetës, e bën mrekullinë, sepse gajbi dhe enigmat e
fshehtësisë, i përkasin vetëm All’llahut të Plotfuqishëm.
Komentimi i parë duket më i saktë.
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Ajetet 21 – 23

ﺮ ﻓِ ٓﻲ َءﺍﻳَﺎﺗِﻨ َۚﺎ ﻗُ ِﻞٞ ﺴ ۡﺘ ُﻬ ۡﻢ ﺇِﺫَﺍ ﻟَ ُﻬﻢ ﱠﻣ ۡﻜ
ﺿ ﱠﺮﺍٓ َء َﻣ ﱠ
َ ﺎﺱ َﺭ ۡﺣ َﻤ ٗﺔ ِ ّﻣ ۢﻦ ﺑَﻌۡ ِﺪ
َ َﻭﺇِﺫَﺍٓ ﺃَﺫَ ۡﻗﻨَﺎ ٱﻟﻨﱠ
ﺴ ِﻴّ ُﺮ ُﻛ ۡﻢ ﻓِﻲ
ُ ٱ ﱠ ُ ﺃ َ ۡﺳ َﺮ
ُ ﻉ َﻣ ۡﻜ ًﺮ ۚﺍ ِﺇ ﱠﻥ ُﺭ
َ ُ ُﻫ َﻮ ٱﻟﱠﺬِﻱ ﻳ٢١ َﺳﻠَﻨَﺎ ﻳَ ۡﻜﺘُﺒُﻮﻥَ َﻣﺎ ﺗَﻤۡ ُﻜ ُﺮﻭﻥ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
َ ﻳﺢ
ﻁ ِﻴّﺒَ ٖﺔ َﻭﻓَ ِﺮ ُﺣﻮﺍْ ِﺑ َﻬﺎ
ٖ ٱﻟﺒَ ِ ّﺮ َﻭٱﻟﺒَ ۡﺤ ۖ ِﺮ َﺣﺘ ﱠ ٰ ٓﻰ ِﺇﺫَﺍ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ ﻓِﻲ ٱﻟﻔُﻠ ِﻚ َﻭ َﺟ َﺮ ۡﻳﻦَ ِﺑ ِﻬﻢ ِﺑ ِﺮ
َ ﻅﻨﱡ ٓﻮﺍْ ﺃَﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ ﺃ ُ ِﺣﻴ
َ ﺎﻥ َﻭ
ﻂ ﺑِ ِﻬ ۡﻢ
َ َﺟﺎ ٓ َء ۡﺗ َﻬﺎ ِﺭﻳ ٌﺢ
ِ ﻋ
ٖ ﻒ َﻭ َﺟﺎ ٓ َء ُﻫ ُﻢ ۡٱﻟ َﻤ ۡﻮ ُﺝ ِﻣﻦ ُﻛ ِّﻞ َﻣ َﻜٞ ﺎﺻ
ﺼﻴﻦَ ﻟَﻪُ ٱﻟﺪِّﻳﻦَ ﻟَﺌِ ۡﻦ ﺃَﻧ َﺠ ۡﻴﺘَﻨَﺎ ِﻣ ۡﻦ ٰ َﻫ ِﺬ ِﻩۦ ﻟَﻨَ ُﻜﻮﻧ ﱠَﻦ ِﻣﻦَ ٱﻟ ٰ ﱠ
٢٢ َﺸ ِﻜ ِﺮﻳﻦ
َ َﺩ
ِ ﻋ ُﻮﺍْ ٱ ﱠ َ ُﻣ ۡﺨ ِﻠ
ﺎﺱ ِﺇﻧﱠ َﻤﺎ ﺑَ ۡﻐﻴُ ُﻜ ۡﻢ
ِ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ٓ ﺃَﻧ َﺠ ٰﯨ ُﻬ ۡﻢ ِﺇﺫَﺍ ُﻫ ۡﻢ ﻳَ ۡﺒﻐُﻮﻥَ ﻓِﻲ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
ُ ﻖ ٰﻳَٓﺄَﻳﱡ َﻬﺎ ٱﻟﻨﱠ
ِ ّ ۗ ﺽ ِﺑﻐ َۡﻴ ِﺮ ۡٱﻟ َﺤ
َﻋﻠَ ٰ ٓﻰ ﺃَﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ۖﻢ ﱠﻣ ٰﺘ َ َﻊ ۡٱﻟ َﺤﻴَ ٰﻮ ِﺓ ٱﻟﺪ ۡﱡﻧﻴَ ۖﺎ ﺛ ُ ﱠﻢ ِﺇﻟَ ۡﻴﻨَﺎ َﻣ ۡﺮ ِﺟﻌُ ُﻜ ۡﻢ ﻓَﻨُﻨَ ِﺒّﺌ ُ ُﻜﻢ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ ﺗ َﻌۡ َﻤﻠُﻮﻥ
َ
٢٣
“Kur Ne, pas të keqes që i godet, u japim njerëzve të shijojnë
mëshirën, ata përsëri bëjnë kurthe kundër shpalljeve Tona!
Thuaj: ‘All’llahu është më i shpejtë në dënimin e ngatërresave’.
Me të vërtetë, të Dërguarit Tanë (engjëjt) shënojnë intrigat
tuaja.”
“Ai ua mundëson (njerëzve) udhëtimin nëpër tokë dhe det. E,
kur gjenden në anije që lundron me ta me erën e përshtatshme e
ata i gëzohen kësaj, arrin një stuhi dhe i sulmojnë valët nga të
gjitha anët e mendojnë se do t’i vënë poshtë, (atëherë) i luten
All’llahut sinqerisht, duke i premtuar besimin: ‘Nëse na
shpëton nga kjo, me të vërtetë, do të jemi mirënjohës.’”
“E kur All’llahu i shpëton ata, ata përnjëherë pa kurrfarë të
drejte bëjnë turbullira në Tokë. O njerëz! Vërtet, padrejtësia që
bëni për t’u kënaqur në jetën e kësaj bote, vetëm ju dëmton.
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Pastaj ju do të ktheheni te Ne dhe Ne do t’ju njoftojmë për atë
që keni punuar.”

Komentimi
Kur i godet ndonjë fatkeqësi, kthehen nga Zoti
Në këto ajete, sërish diskutohet për bindjet dhe veprimet e
politeistëve. Më pas i fton ata në monoteizëm, që të heqin dorë
prej çdo lloj shirku.
Ajeti 21 aludon në një prej planeve injorante të politeistëve:
Në kohën që njerëzit vihen në pozitë të vështirë, duke u shkaktuar
probleme dhe dëme, me qëllim që të ndërgjegjësohen dhe të
vetëdijesohen, më pas ua largon ato brenga dhe shqetësime, bëhet
që ata ta shijojnë shijen e paqes dhe të mëshirës. Por në vend të
asaj, që ta kthejnë vëmendjen nga Ne, këto ajete dhe shenja të
Zotit i marrin si objekt talljeje dhe përqeshjeje, ose me anë të
justifikimeve të rreme dhe të kota arrijnë deri te mohimi i tyre.
“Kur Ne, pas të keqes që i godet, u japim njerëzve të shijojnë
mëshirën, ata përsëri bëjnë kurthe kundër shpalljeve Tona!”
Për shembull, problemet dhe fatkeqësitë i konsiderojnë si
zemërim të idhujve, kurse begatitë dhe qetësinë e konsiderojnë si
argument për dhembshurinë dhe përdëllimin e tyre, apo, në
përgjithësi, të gjitha i konsiderojnë rezultat i një grusht rastësish.
Fjala “mekrun” në ajetin 21, e cila në përgithësi ka kuptimin
e veprave të mendimit, tregon për justifikimet e papranueshme
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dhe shmangiet, që politeistët thurnin përballë ajeteve të Zotit dhe
shfaqjes së fatkeqësive apo të mirave.
Por Zoti i Madhëruar, nëpërmjet Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i paralajmëron:
“Thuaj: ‘All’llahu është më i shpejtë në dënimin e
ngatërresave.’”
Ashtu siç e kemi përsëritur shpesh, fjala “mekr”, në thelb,
është në kuptimin e çdo lloj planifikimi të shoqëruar me veprim të
fshehtë dhe jo me atë kuptimin, që ne e njohim sot në ditët tona,
që është e shoqëruar me një lloj djallëzie. Si rrjedhojë, përdoret
edhe për Zotin, edhe për njerëzit.133
Përsa i përket se cili është shembulli i kurthit Hyjnor në
ajetin 21, mund të themi se është aludim për po ato ndëshkimet e
Zotit, që nganjëherë ekzekutohen në fshehtësi të skajshme, pa
asnjë paralajmërim dhe me shpejtësi të paimagjinueshme. Madje
ndonjëherë kriminelët i ndëshkon me vetë dorën e tyre. Është e
qartë se ai që është më i aftë dhe më i fuqishëm se të gjithë në
eliminimin e pengesave dhe përgatitjes së rrethanave, edhe planet
e tij, gjithashtu, do të realizohen sa më shpejt.
Thënë ndryshe, sa herë që Ai kërkon dënimin apo
ndëshkimin e ndonjërit, kjo gjë realizohet menjëherë, ndërkohë që
të tjerët nuk janë të këtillë.
Më pas ata i kërcënon, duke u thënë se të mos mendojnë se
komplotet dhe intrigat e tyre do të lihen në harresë: “Me të
vërtetë, të Dërguarit Tanë (engjëjt) shënojnë intrigat tuaja.”
133 Për më shumë informacion, shih vëllimin 2 të po këtij tefsiri, ajeti 54 i sures
“Ali Imran”, vëllimi 6, ajeti 99 i sures “A’raf” dhe vëllimin 7, ajeti 30 i sures “El
Enfal”.
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Kështu që duhet ta përgatisin veten për përgjigje dhe
dënimet për në Botën e Amshueshme.
Për shënimin e veprave dhe engjëjt përgjegjës për këtë, do
të flasim në ajetet e tjera përkatëse.
Në ajetin 22 është fokusuar në thellësinë e natyrës së
njerëzimit, duke u shpjeguar atyre monoteizmin në natyrën e tyre;
se si njeriu gjatë vështirësive dhe përballjes me ndonjë rrezik,
harron çdo gjë përveç Zotit. Por, sapo problemi zhduket, zjarri
shuhet dhe problemi zgjidhet, sërish e vazhdon rrugën e shtypjes
dhe largohet nga Zoti.
Në ajetin 22 thuhet: “Ai ua mundëson (njerëzve)
udhëtimin nëpër tokë dhe det. E, kur gjenden në anije që
lundron me ta me erën e përshtatshme e ata i gëzohen kësaj,
arrin një stuhi dhe i sulmojnë valët nga të gjitha anët e
mendojnë se do t’i vënë poshtë...”
Sigurisht, në një gjendje të tillë, e kujtojnë Zotin: “(atëherë) i
luten All’llahut sinqerisht, duke i premtuar besimin...”
Në këtë kohë i ngrenë duart lart, duke iu lutur Zotit: “Nëse
na shpëton nga kjo, me të vërtetë, do të jemi mirënjohës.”
As do të shkaktojmë dhunë e as do t’i lutemi ndokujt tjetër
përveç Teje.
Por në kohën që Zoti i shpëton, duke i nxjerrë në breg, ata
menjëherë fillojnë të kryejnë dhunë dhe trazira në tokë: “E kur
All’llahu i shpëton ata, ata përnjëherë pa kurrfarë të drejte bëjnë
turbullira në Tokë. O njerëz! Vërtet, padrejtësia që bëni...”
Veprimi i fundit që mund të kryeni është: “...për t’u
kënaqur në jetën e kësaj bote, vetëm ju dëmton.”
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Më pas: “Pastaj ju do të ktheheni te Ne dhe Ne do t’ju
njoftojmë për atë që keni punuar.”

Hulumtime

1- Ndërgjegjësimi gjatë fatkeqësisë
Ajo çfarë u tha më lart, nuk u përket vetëm idhujtarëve, por
është një parim i përgjithshëm, i cili përfshin të gjithë njerëzit e
ligj, adhurues të kësaj bote, me kapacitet të ulët dhe harraqë. Kur i
rrethojnë valët e problemeve, të rreziqeve dhe ngado u humbet
shpresa, nuk kanë se ku të kërkojnë ndihmë dhe përfundimisht
nuk shohin për vete asnjë ndihmës apo përkrahës, i zgjasin duart
drejt Zotit dhe lidhin me Të mijëra besëlidhje dhe marrëveshje,
zotohen dhe i kërkojnë Atij, që, nëse shpëtojnë nga këto fatkeqësi,
do të veprojnë ndryshe dhe do jenë në rrugën e duhur.
Por ky ndërgjegjësim dhe vetëdijesim, që është një
reflektim nga shpirti i monoteizmit natyror, për këta njerëz, nuk
zgjat shumë. Sapo shuhet stuhia e fatkeqësive dhe zgjidhet
problemi, mbi zemrën e tyre bien perdet e neglizhencës, perde të
rënda që nuk mund t’i lëvizi gjë përpos stuhisë së fatkeqësive.
Edhe pse ky rizgjim është i përkohshëm, nuk ka ndonjë
ndikim edukativ te njerëzit “e sëmurë”, të përlyer dhe të ligj, por e
përmbush në maksimum argumentin kundrejt tyre dhe do të jetë
një arsye për dënimin e tyre.
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Kurse njerëzit, të cilët janë më pak të përlyer me mëkate, në
raste të tilla, zakonisht zgjohen dhe bëhen të ndërgjegjshëm dhe e
ndryshojnë (korigjojnë) udhën e tyre. Përsa u përket robërve të
Zotit, gjendja e tyre është e qartë, edhe kur janë të qetë dhe nuk
kanë asnjë problem, janë të vëmendshëm ndaj Zotit. Por edhe kur
ndihen në vështirësi, sepse e dinë se çdo mirësi dhe bereqet që u
vjen, në dukje përmes faktorëve natyrorë, edhe kjo është nga ana e
Zotit.
Sidoqoftë, ky përkujtim dhe kjo vërejtje është përmendur
në shumë ajete kur’anore.

2- Fjala “rahmet” karshi fjalës “dirraun”
Në ajetet e lartpërmendura kundrejt fjalës “dirraun”“shqetësim dhe dëm” është përmendur fjala “rahmet” dhe jo “ser’ra”“kënaqësi dhe hare”, që është aludim se çdo e mirë që i jepet njeriut
është nga ana e Zotit dhe e mëshirës së Tij të pafund, ndërkohë që
të këqijat, nëse nuk janë me qëllim për të marrë mësim, janë nga
pasojat e veprave të vetë njeriut.

3- Mospajtimi i përemrave
Në fillim të ajetit 22 përemrat janë përmendur në vetën e
dytë numri njëjës “el mukhatib”, kurse në mes të ajetit është
përmendur në vetën e tretë numri njëjës “el gaib”. Padyshim që
këtu ekziston një pikë për diskutim.
Disa nga komentuesit e Kur’anit kanë thënë se ky ndryshim
i tonit të ajetit është për shkak se gjendjen e politeistëve, përgjatë
përballjes me probleme dhe fatkeqësi, e shpreh si mësim për të
tjerët.
232

ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ........................................ ....... ....... ..................................... ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﻣﺜﻞ

Disa të tjerë kanë pohuar: Shkaku i saj është mosrespektimi
dhe përbuzja e tyre. Zoti në fillim i pranon ata pranë dhe u flet
dhe më pas i largon ata nga vetja dhe i braktis.
Ekziston edhe kjo mundësi, që ajeti të jetë si një ilustrim
natyral i gjendjes së popullit. Derisa ishin të hipur në anije dhe
akoma nuk ishin larguar nga bregu, konsideroheshin në mesin e
njerëzve dhe ishin prej atyre që u drejtoheshin thëniet dhe fjalët.
Por në kohën që anija i largon ata nga bregu dhe dalëngadalë
humbasin nga shikimi, konsiderohen si një grup njerëzish të largët
dhe jo të pranishëm. Kjo mund të jetë një përshkrim i gjallë për dy
gjendjet e ndryshme të tyre.

4- Fjalia “uhite bihim”, është në kuptimin se ata janë të rrethuar
nga të gjitha anët me valët e fatkeqësisë, por këtu është aluzion i
shkatërrimit dhe i zhdukjes, që është rrjedhojë e kësaj gjendjeje.

Ajetet 24 – 25

ۡ َﺴ َﻤﺎ ٓ ِء ﻓ
َ َﭑﺧﺘَﻠ
ﺽ
ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ َﻣﺜ َ ُﻞ ۡٱﻟ َﺤﻴَ ٰﻮﺓِ ٱﻟﺪ ۡﱡﻧﻴَﺎ َﻛ َﻤﺎٓءٍ ﺃَﻧﺰَ ۡﻟ ٰﻨَﻪُ ِﻣﻦَ ٱﻟ ﱠ
ِ ﻂ ﺑِ ِﻪۦ ﻧَﺒَﺎﺕُ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
َ ٱﺯﻳﱠﻨ َۡﺖ َﻭ
ﺽ ُﺯ ۡﺧ ُﺮﻓَ َﻬﺎ َﻭ ﱠ
ﻅ ﱠﻦ
ِ َﺎﺱ َﻭ ۡٱﻷ َ ۡﻧ ٰﻌَ ُﻢ َﺣﺘ ﱠ ٰ ٓﻰ ِﺇﺫَﺍٓ ﺃ َ َﺧﺬ
ُ ﺕ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
ُ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻳَ ۡﺄ ُﻛ ُﻞ ٱﻟﻨﱠ
ﺼﻴﺪٗ ﺍ َﻛﺄَﻥ ﻟﱠ ۡﻢ
َ َﺃ َ ۡﻫﻠُ َﻬﺎ ٓ ﺃَﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ ٰﻗَﺪ ُِﺭﻭﻥ
ِ ﻋﻠَ ۡﻴ َﻬﺎ ٓ ﺃَﺗ َ ٰﯨ َﻬﺎ ٓ ﺃَﻣۡ ُﺮﻧَﺎ ﻟَ ۡﻴ ًﻼ ﺃ َ ۡﻭ ﻧَ َﻬ ٗﺎﺭﺍ ﻓَ َﺠﻌَ ۡﻠ ٰﻨَ َﻬﺎ َﺣ
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ۚ ِ ۡﺗ َ ۡﻐﻦَ ﺑِ ۡﭑﻷَﻣ
ﻋ ٓﻮﺍْ ِﺇﻟَ ٰﻰ ﺩَ ِﺍﺭ
ِ َﺼ ُﻞ ۡٱﻷ ٓ ٰﻳ
ُ  َﻭٱ ﱠ ُ ﻳَ ۡﺪ٢٤ َﺖ ِﻟﻘَ ۡﻮ ٖﻡ ﻳَﺘَﻔَ ﱠﻜ ُﺮﻭﻥ
ّ ِ َﺲ َﻛ ٰﺬَ ِﻟ َﻚ ﻧُﻔ
٢٥ ﺻ ٰ َﺮ ٖﻁ ﱡﻣ ۡﺴﺘ َ ِﻘ ٖﻴﻢ
َ َﺴ ٰﻠَ ِﻢ َﻭﻳَﻬۡ ﺪِﻱ َﻣﻦ ﻳ
ٱﻟ ﱠ
ِ ﺸﺎ ٓ ُء ﺇِﻟَ ٰﻰ
“Me të vërtetë, jeta e kësaj bote i shëmbëllen shiut që Ne e
lëshojmë nga qielli e me të përzihet toka dhe bën bimë, me të
cilat ushqehen njerëzit dhe kafshët. E, kur Toka vishet dhe
zbukurohet dhe, kur banorët e saj mendojnë se janë zotërues të
saj (për ta vjelur a korrur), iu vjen urdhri Ynë, natën ose ditën
dhe Ne e bëjmë atë si të ishte e korrur, thuajse nuk kishte
lulëzuar të djeshmen. Kështu, Ne ua shpjegojmë shpalljet Tona
njerëzve që mendojnë.”
“All’llahu i thërret njerëzit për në Shtëpinë e shpëtimit
(Xhennet) dhe udhëzon kë të dojë në rrugën e drejtë.”

Komentimi

Perspektiva e kësaj bote
Në ajetet e mëparshme u tregua paqëndrueshmëria e jetës
së kësaj bote. Në ajetin e parë prej ajeteve në fjalë, ky realitet është
shpjeguar me anë të një shembulli interesant, në mënyrë që të
heqë perdet e arrogancës kundrejt shikimeve të njerëzve
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neglizhentë dhe rebelë: “Me të vërtetë, jeta e kësaj bote i
shëmbëllen shiut që Ne e lëshojmë nga qielli...”
Këto pika shiu jetëdhënëse bien mbi tokat e lëvruara dhe
pjellore dhe ndihmojnë të mbijnë bimë të llojllojshme, në mënyrë
që me disa nga ato ushqehen njerëzit dhe me disa të tjera
ushqehen kafshët: “...e me të përzihet toka dhe bën bimë, me të
cilat ushqehen njerëzit dhe kafshët.”, që do të thotë, se disa janë
të shfrytëzueshme vetëm prej njerëzve dhe disa të tjera vetëm prej
shtazëve.
Këto bimë, përveç vetive ushqyese, që kanë për gjallesat, e
mbulojnë sipërfaqen e tokës dhe e zbukurojnë atë: “E, kur Toka
vishet dhe zbukurohet...”
Në këtë kohë, gonxhet zbukurojnë degët, lulet qeshin,
bimët ndriçojnë nën dritën e rrezeve të diellit, kërcejtë dhe degët
tunden nga fryrja e erës. Pak nga pak fillojnë të zbulohen dhe
kokrrat ushqyese e frutat formojnë një tablo me skena dinamike e
plot me gjallëri nga jeta, në kuptimin e plotë të fjalës, që i mbush
zemrat me hare, me shpresë dhe sytë me gëzim të skajshëm, në
mënyrë të atillë që “...dhe, kur banorët e saj mendojnë se janë
zotërues të saj (për ta vjelur a korrur), iu vjen urdhri Ynë, natën
ose ditën dhe Ne e bëjmë atë si të ishte e korrur, thuajse nuk
kishte lulëzuar të djeshmen.”
Fjala “lem tegne” rrjedh nga rrënja “gana” dhe është në
kuptimin e qëndrimit në një vend. Si rrjedhojë, fjalia “thuajse nuk
kishte lulëzuar të djeshmen”, shënon faktin që një gjë zhduket
tërësisht, thuajse nuk ka ekzistuar asnjëherë.
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Në fund të ajetit, për ta theksuar më shumë, shton:
“Kështu, Ne ua shpjegojmë shpalljet Tona njerëzve që
mendojnë.”
Ajo çfarë u tha deri tani është një përshkrim i qartë dhe i
saktë nga jeta kalimtare, mashtruese dhe tepër magjepsëse e kësaj
jete tokësore, që vazhdimësia e pozitës dhe e pasurisë në të as nuk
është e mundshme, as nuk është një vend i sigurt dhe i
qëndrueshëm.
Prandaj, në ajetin 25, me anë të një fjalie të shkurtër,
përmend aspektin e kundërt të kësaj mënyre jetese: “All’llahu i
thërret njerëzit për në Shtëpinë e shpëtimit (Xhennet).”
Në atë Botë nuk ka as konflikte, as luftëra, as gjakderdhje as
kolonializim dhe as shfrytëzim. Pra, të gjitha këto koncepte
pleksen në fjalën “darus selam”-“vendbanim i paqes”.
Sigurisht, sa herë që jeta në këtë botë merr trajtën
monoteiste dhe të Ringjalljes, edhe ajo shndërrohet në “daru
selam” dhe shpëton nga të qenët e “një ferme të goditur nga
stuhia”.
Më pas ajeti shton se All’llahu e udhëzon në rrugë të drejtë
atë që dëshiron, nëse është në përputhje me atë rrugë, e cila
përfundon në “daru selam”, vatrën e sigurisë e të rehatisë “dhe
udhëzon kë të dojë në rrugën e drejtë.”

Hulumtime
1- Shembujt për të sqaruar çështjet logjike
Duke pasur parasysh faktin se Kur’ani është një Libër
edukues, në shumë raste, për të qartësuar çështjet mendore,
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përdor si ndërmjetësues shembuj konkretë. Ndonjëherë, për një
çështje, që fillimi dhe përfundimi i saj zgjat me vite të tëra, e
personifikon, apo e ilustron me një skenë kalimtare dhe të
studiuar.
Shqyrtimi i historisë plot ngjarje dhe ndodhi të jetës së një
njeriu, apo të një brezi, që nganjëherë zgjat njëqind vjet, nuk është
punë e lehtë për njerëzit. Por në kohën që parashtrojmë para tij një
skenë si jeta e shumë prej bimëve, ekzistenca e të cilave zgjat deri
në tre ose katër muaj (nga lindja, zhvillimi, rritja, lulëzimi dhe më
në fund asgjësimi), shumë lehtë mund ta vërejë gjendjen e jetës së
vet në këtë pasqyrë të qartë.
Thënë shkurt, personifikimi, i kësaj skene, para syve tuaj,
është: Një kopsht plot pemë, shkurre dhe bimë, ku të gjitha kanë
arritur fazën e lulëzimit. Hareja e jetës është shfaqur në katër anët.
Por në një natë të errët apo në një ditë të ndritur, papritmas, qiellin
e mbulojnë retë, rrufetë dhe më pas stuhia dhe breshër me kokrra
të mëdha e shkatërrojnë në çdo cep.
Të nesërmen, kur e vizitojmë këtë kopsht, pemët janë të
thyera, bimët janë të asgjësuara dhe të vyshkura. Çdo gjë ka rënë
në tokë. Nuk na besohet se është kopshti ynë, të cilin dje e kishim
të lulëzuar.
I tillë është dhe fati i jetës së njerëzve, sidomos në kohën
dhe epokën tonë, që ndonjëherë një tërmet apo një luftë, për disa
çaste apo orë, shkatërron një qytet të banuar, saqë në të nuk
mbetet tjetër përpos disa kufoma të bëra copa–copa.
Sa të paditur janë njerëzit, që janë të lidhur pas kësaj jete të
paqëndrueshme dhe kalimtare!
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2- Në shpjegimin e fjalisë: “...e me të përzihet toka” duhet të
kemi parasysh se fjala “ikhtilat”, në thelb, ashtu siç është shprehur
edhe Ragbi në veprën “Mufredat”, është në kuptimin e bashkimit
të dy apo më shumë gjërave, qofshin të lëngshme apo të ngurta.
Fjala “ikhtilat” është më gjithëpërfshirëse se fjala “imtizaxh”,
sepse kjo fjalë zakonisht përdoret te të lëngshmet.
Si rrjedhojë, fjalia merr këtë kuptim: Përmes ujit të shiut,
bimët e çdo lloji përzihen së bashku, bimët që konsumohen prej
njeriut dhe bimët që shfrytëzohen për shtazët.134 Fjalia e
lartpërmendur, gjithashtu, tregon se All’llahu i Madhëruar, nga
uji i shiut, i cili nuk ka më shumë se një lloj dhe një realitet, rrit
lloj-lloj bimësh, që përmbushin nevojat e ndryshme të njerëzve
dhe të shtazëve, me anë të lëndëve të tyre ushqimore të
llojllojshme.

Ajetet 26 – 27

ٓ
ﺮ َﻭ َﻻ ﺫِﻟﱠ ۚﺔٌ ﺃ ُ ْﻭ ٰﻟَ ِﺌ َﻚٞ َ  ۖﺓ َﻭ َﻻ ﻳَ ۡﺮﻫ َُﻖ ُﻭ ُﺟﻮ َﻫ ُﻬ ۡﻢ ﻗَﺘٞ َﺴﻨُﻮﺍْ ۡٱﻟ ُﺤ ۡﺴﻨ َٰﻰ َﻭ ِﺯﻳَﺎﺩ
ِ
َ ۞ﻟّﻠﱠﺬِﻳﻦَ ﺃ َ ۡﺣ
ﺳ ِﻴّﺌ َ ۢ ِﺔ
ِ ﺴ ِﻴّﺎ
ﺴﺒُﻮﺍْ ٱﻟ ﱠ
ُ ﺃَﺻۡ ٰ َﺤ
َ  َﻭٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛ٢٦ َﺐ ۡٱﻟ َﺠﻨﱠ ِۖﺔ ُﻫ ۡﻢ ﻓِﻴ َﻬﺎ ٰ َﺧ ِﻠﺪُﻭﻥ
َ ﺕ َﺟﺰَ ﺍٓ ُء
Nga ajo që u tha më lart, përftohet se pjesëza “ba” në “be” është në kuptimin
e shkakut. Disa kanë propozuar se ka qenë në kuptimin bashkë”, që do të thotë
se nga qielli zbret një ujë, i cili përzihet me bimët, i zhvillon dhe i rrit ato. Kjo
mundësi e dytë nuk përputhet me ajetin vijues, i cili thotë: “mim’ma je’kulunen
nase uel enam”, sepse kjo fjali kupton përzierjen e llojeve të bimëve, jo përzierjen
e ujit dhe bimës. (Mendo thellë!)
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ۖ
ﺎﺻ ٖ ۖﻢ َﻛﺄَﻧﱠ َﻤﺎ ٓ ﺃ ُ ۡﻏ ِﺸﻴَ ۡﺖ ُﻭ ُﺟﻮ ُﻫ ُﻬ ۡﻢ
َ ﺔ ﱠﻣﺎ ﻟَ ُﻬﻢ ِ ّﻣﻦَ ٱ ﱠ ِ ِﻣ ۡﻦٞ ﺑِ ِﻤ ۡﺜ ِﻠ َﻬﺎ َﻭﺗ َ ۡﺮ َﻫﻘُ ُﻬ ۡﻢ ﺫِﻟﱠ
ِ ﻋ
ٓ
َ ِﻗ
٢٧ َﺎﺭ ُﻫ ۡﻢ ﻓِﻴ َﻬﺎ ٰ َﺧ ِﻠﺪُﻭﻥ
ُ ﻄ ٗﻌﺎ ِ ّﻣﻦَ ٱﻟﱠ ۡﻴ ِﻞ ُﻣ ۡﻈ ِﻠ ًﻤ ۚﺎ ﺃ ُ ْﻭ ٰﻟَﺌِ َﻚ ﺃَﺻۡ ٰ َﺤ
ِ ۖ ﺐ ٱﻟﻨﱠ
“Ata që bëjnë vepra të mira, do të kenë shpërblim të mirë,
madje edhe më tepër! Fytyrat e tyre nuk do t’i mbulojë as
errësira, as poshtërimi. Ata do të jenë banorë të Xhennetit, në të
cilin do të banojnë përherë.”
“Kurse ata që bëjnë vepra të këqija, do të kenë dënim gjegjës
për atë të keqe. Ata do t’i mbulojë poshtërimi, pa pasur askënd
që t’i mbrojë nga dënimi i All’llahut, me fytyrat e tyre si të ishin
të mbuluara me copa të errëta nate. Këta do të jenë banorët e
zjarrit dhe aty do të qëndrojnë përgjithmonë.”

Komentimi
Faqebardhët dhe faqezinjtë
Në ajetet e kaluara u diskutua për jetën e përtejme dhe
Ditën e Ringjalljes, si dhe mendimi u fokusua mbi jetën e kësaj
bote, që është një kopsht me lule dhe fruta të llojllojshme. Prandaj,
në përputhje me temën, ajetet 26-27 flasin rreth fatit të
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vepërmirëve, përfituesve nga këto mirësi dhe begati të Zotit, si
dhe për fatin e mëkatarëve dhe vepërkëqijve.
Në fillim thuhet: “Ata që bëjnë vepra të mira, do të kenë
shpërblim të mirë, madje edhe më tepër!”
Mes komentuesve të Kur’anit se cili është kuptimi i frazës
“madje edhe më tepër” ka diskutime. Mirëpo, duke pasur
parasysh faktin se ajetet kur’anore komentojnë njëra–tjetrën, themi
se ky grup emëror nënkupton shpërblime të shumëfishuara, që
ndonjëherë kap vlerën e dhjetëfishit të veprave të mira, ashtu siç
ka raste që vlera shumohet me njëmijë (në varësi të shkallës së
sinqeritetit, dëlirësisë, devotshmërisë dhe vlerës së veprës së
njeriut).
Në suren “El En’am” lexojmë: “Kush vjen me një punë të
mirë, ai (në Ditën e Gjykimit) shpërblehet dhjetëfish...”135
Në një vend tjetër lexojmë: “E përsa u përket atyre që
besuan dhe vepruan mirë, atyre do t’u përmbushet shpërblimi i
merituar, por edhe do t’u shtohet prej dhuntisë së Tij...”136
Në suren “El Bekare”, gjithashtu, te ajetet që flasin për
bamirësinë është folur për shpërblimin e vepërmirëve dhe shtimin
e saj deri në shtatëqind herë më shumë se vlerës së veprës. Madje
në disa raste më shumë se kaq. “Shembulli i pasurisë së atyre që
e japin në rrugën e All’llahut, është si i një kokrre që i mbin
shtatë kallinj, në secilin kalli njëqind kokrra. All’llahu ia
shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, All’llahu është
bujar i madh i di qëllimet.”137
Sure “El En’am”, ajeti 160.
Sure “En Nisa”, ajeti 173.
137 Sure “El Bekare”, ajeti 261.
135
136
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Çështja tjetër që i duhet kushtuar vëmendje është fakti se
ky shumëfishim shtohet në mënyrë të vazhdueshme edhe në
Botën Tjetër, që do të thotë se, për çdo ditë, atyre u dhurohet një
mirësi dhe begati e re nga ana e Zotit. Kjo tregon se jeta në Botën
Tjetër nuk është monotone dhe vazhdon drejt arritjes së
përsosmërisë në një formë të pakufizuar.
Hadithet që janë transmetuar prej Profetit (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) komentojnë se
synimi i grupit emëror “madje edhe më tepër” është soditja e
manifestimit të qenies së stërpastër të Zotit dhe shfrytëzimi i kësaj
begatie të madhe shpirtërore.138
Në disa transmetime të ardhura nga Ehli Bejti (Paqja qoftë
mbi ta!), fjala “ez zijadetu”-“më tepër”, është komentuar me
shtimmin e mirësive për punëmirët në ktë jetë nga ana e All’llahut
në shtesë të mirësive të Jetës Tjetër.139
Por nuk ka asnjë pengesë, nëse fjala “më tepër”, në ajetin
26, të përfshijë të gjitha këto mirësi dhe begati.
Më pas shton: “Fytyrat e tyre nuk do t’i mbulojë as
errësira, as poshtërimi.”
Fjala “jerhaku” rrjedh nga rrënja “rehak” dhe është në
kuptimin “e mbulimit me dhunë dhe me detyrim”, kurse fjala “kater”
është në kuptimin “e pluhurit apo tymit”.
Në fund të ajetit thuhet: “Ata do të jenë banorë të
Xhennetit, në të cilin do të banojnë përherë.”
138 Tefsiri “Kumi”, vëll.1, f. 312, (Muesesetu darul kitab, 1404 hixhri kameri);
Tefsiri “Taberi”, vëll. 11, f. 73, ajeti në fjalë; Tefsiri “Kurtubi”, vëll. 7, f. 330, ajeti
në fjalë,
139 “Biharul Enuar”, vëll. 7, f. 260.
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Përdorimi i shprehjes “es’hab” është aludim për një
përputhshmëri, që ekziston mes shpirtit (frymës) së këtij grupi
dhe mjedisit të Xhennetit.
Në ajetin 27 Kur’ani diskuton për banorët e Xhehennemit,
që janë diametralisht kundër me grupin e lartpërmendur: “Kurse
ata që bëjnë vepra të këqija, do të kenë dënim gjegjës për atë të
keqe.”
Këtu nuk bëhet fjalë aspak për “më tepër”, sepse për tepricë,
shtim, meritë dhe mëshirë mund të diskutohet vetëm te
shpërblimi, kurse kur kemi të bëjmë me penalitetin, drejtësia
kërkon që ajo të mos jetë më shumë se sa mëkati.
Por ata, përkundër grupit të parë, kanë fytyra të errëta dhe
të zymta: “Ata do t’i mbulojë poshtërimi.”
Ka gjasa që dikush mund të thotë: Drejtësia kërkon që ata
të mos ndëshkohen më shumë se sa mëkatet e tyre, mirëpo
errësira, poshtërimi dhe pluhuri që ka mbuluar fytyrat e tyre,
është një gjë shtesë.
Por duhet pasur kujdes se kjo është veçoria dhe ndikimi i
veprës, që pasqyrohet nga brendësia e shpirtit të njeriut.
Ngjashëm me këtë është rasti i njerëzve alkoolikë: Njerëzit e dehur
nga alkooli duhet të rrihen me kamxhik, ndërkohë që alkooli
shkakton dhe lloj-lloj sëmundjesh në stomak, zemër, mëlçi dhe
nerva, pra, ka efektet e tij.
Sidoqoftë, ka gjasa që vepërkëqijtë të imagjinojnë se do të
kenë rrugë për arratisje dhe për të shpëtuar, ose idhujt dhe të
ngjashëm me ato mund të ndërmjetësojnë për ta. Por fjalia në
vijim qartëson: “...pa pasur askënd që t’i mbrojë nga dënimi i
All’llahut.”
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Fytyrat e tyre janë të mbuluara kaq shumë nga errësira,
saqë: “me fytyrat e tyre si të ishin të mbuluara me copa të errëta
nate. Këta do të jenë banorët e zjarrit dhe aty do të qëndrojnë
përgjithmonë.”

Ajetet 28 – 30

ُ ﻴﻌﺎ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻧَﻘُﻮ ُﻝ ِﻟﻠﱠﺬِﻳﻦَ ﺃ َ ۡﺷ َﺮ ُﻛﻮﺍْ َﻣ َﻜﺎﻧَ ُﻜ ۡﻢ ﺃَﻧﺘ ُ ۡﻢ َﻭ
ُ َﻭﻳَ ۡﻮ َﻡ ﻧ َۡﺤ
ﺷ َﺮ َﻛﺎ ٓ ُﺅ ُﻛ ۡۚﻢ ﻓَﺰَ ﻳ ۡﱠﻠﻨَﺎ
ٗ ﺸ ُﺮ ُﻫ ۡﻢ َﺟ ِﻤ
ُ ﺑَ ۡﻴﻨَ ُﻬ ۡۖﻢ َﻭﻗَﺎ َﻝ
ﺷ ِﻬﻴ ۢﺪَﺍ ﺑَ ۡﻴﻨَﻨَﺎ
َ ِ  ﻓَ َﻜﻔَ ٰﻰ ِﺑﭑ ﱠ٢٨ َﺷ َﺮ َﻛﺎ ٓ ُﺅ ُﻫﻢ ﱠﻣﺎ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ ِﺇﻳﱠﺎﻧَﺎ ﺗ َﻌۡ ﺒُﺪُﻭﻥ
 ُﻫﻨَﺎ ِﻟ َﻚ ﺗ َ ۡﺒﻠُﻮﺍْ ُﻛ ﱡﻞ ﻧ َۡﻔ ٖﺲ ﱠﻣﺎ ٓ ﺃ َ ۡﺳﻠَﻔَ ۡۚﺖ٢٩ َﻋ ۡﻦ ِﻋﺒَﺎﺩَﺗِ ُﻜ ۡﻢ ﻟَ ٰﻐَ ِﻔﻠِﻴﻦ
َ َﻭﺑَ ۡﻴﻨَ ُﻜ ۡﻢ ﺇِﻥ ُﻛﻨﱠﺎ
٣٠ َﻋ ۡﻨ ُﻬﻢ ﱠﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻳَ ۡﻔﺘ َ ُﺮﻭﻥ
َ ﻖ َﻭ
َ ﺿ ﱠﻞ
ِ ّ ۖ َﻭ ُﺭﺩ ٓﱡﻭﺍْ ِﺇﻟَﻰ ٱ ﱠ ِ َﻣ ۡﻮﻟَ ٰﯨ ُﻬ ُﻢ ۡٱﻟ َﺤ
“Ditën, kur do t’i tubojmë të gjithë, do t’u themi idhujtarëve:
‘Rrini në vendet tuaja ju dhe idhujt tuaj!’ Pastaj do t’i ndajmë
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ata dhe idhujt e tyre do të thonë: ‘Ju nuk na keni adhuruar
neve.’”
“Mjafton që All’llahu të jetë dëshmitar midis nesh dhe jush. Ne,
në të vërtetë, kemi qenë të pavetëdijshëm për adhurimin tuaj.”
“Atëherë, çdo shpirt do të marrë vesh atë që ka punuar më parë.
Të gjithë do të kthehen tek All’llahu, Zoti i tyre i vërtetë, ndërsa
ajo çfarë ata kishin trilluar, do t’i braktisë.”

Komentimi
Një skenë nga Ringjallja e idhujtarëve
Edhe në këto ajete vazhdohet me shtjellimin e çështjeve të
kaluara për Zanafillën monoteiste, Ringjalljen dhe gjendjen e
politeistëve, si dhe bëhet ilustrimi i gjendjes së mjeruar të tyre në
altarin e drejtësisë Hyjnore dhe gjatë llogaridhënies në praninë e
All’llahut.
Në fillim thuhet: “Ditën, kur do t’i tubojmë të gjithë, do
t’u themi idhujtarëve: ‘Rrini në vendet tuaja ju dhe idhujt tuaj!’”
Për t’u nënvizuar është fakti se në ajetin 28 idhujt janë
quajtur “shurekaekum”, që do të thotë “ortakët tuaj”, ndërkohë që
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politeistët i konsideronin idhujt si partnerë të Zotit, jo të vetes së
tyre.
Kjo shprehje, në realitet, është një aluzion shumë i arrirë,
ngaqë idhujt, në fakt, nuk ishin ortakë të Zotit, por këto ishin
fantazi dhe iluzione të idhujtarëve, që iu dhanë atyre këtë statut.
Pra, ajeti thotë se ata janë ortakët tuaj të përzgjedhur.
Kjo është njësoj me atë që dikujt i kërkojmë të na paraqesë
një mësues apo një drejtor. Ai na i paraqet, por ky njeri është i
padenjë. Kur ai kryen vepra të padrejta, ne i kthehemi personit që
na kishte paraqitur atë dhe i themi: “Eja shiko se çfarë nuk ka lënë
pa bërë ky mësues apo drejtori juaj!” (Ndërkohë që nuk është as
mësuesi e as drejtori i tij, por mësues apo drejtor i shkollës dhe ajo
i ka përzgjedhur).
Më pas shton: “Pastaj do t’i ndajmë ata dhe idhujt e tyre
do të thonë”:
Dhe do të pyesim secilin prej tyre. (ashtu siç është zakoni
dhe veprohet në të gjitha gjykatat, që secila palë pyetet veç e veç)1
veç)1
Idhujtarët do t’i pyesim se cila ishte arsyeja që këta idhuj i
përcaktuat si ortakë të Zotit dhe i adhuruat ata.
Gjithashtu, idhujt do t’i pyesim se për ç’arsye u bënë objekt
adhurimi apo pranuan këtë gjë.

Fjala “zej’jenna” rrjedh nga rrënja “tenzil” dhe është në kuptimin e “ndarjes”.
Duke u bazuar në atë që janë shprehur edhe disa nga leksikografët, rrënja e
tretë e saj është “zale - jezilu”, që është në kuptimin e ndarjes e jo nga rrënja “zale
jezulu”, që është në kuptimin e pranimit të uljes.
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Në këtë kohë, ortakët që i kishin prodhuar, do të nisin të
flasin dhe adhuruesit e tyre do thonë: “Ju nuk na keni adhuruar
neve.”
Në realitet ju adhuronit kapriciot, iluzionet dhe fantazitë
tuaja, jo ne. Përveç kësaj, adhurimi juaj ndaj nesh nuk ishte as me
urdhrin tonë e as me kënaqësinë tonë. Një adhurim i tillë në fakt
nuk është fare adhurim.
Pas kësaj, për ta theksuar më shumë çështjen thotë:
“Mjafton që All’llahu të jetë dëshmitar midis nesh dhe jush. Ne,
në të vërtetë, kemi qenë të pavetëdijshëm për adhurimin tuaj.”1
Në mesin e komentuesve të Kur’anit ka diskutime se cilët
“idhuj” dhe “ortakë” synohen në ajetin 28.
Disa kanë sugjeruar se këtu shënohen idhujt prej njerëzve,
djajve apo engjëjve, që karakterizohen me mendje, inteligjencë dhe
vetëdije.
Por ndërkohë nuk janë në dijeni se një grup prej njerëzve i
adhurojnë ata për shkak se një adhurim i tillë është kryer ose në
mungesë të tyre, ose pas vdekjes së tyre (si njerëzit që adhurohen
pasi kanë vdekur).
Si rrjedhojë, komunikimi i tyre do të jetë kryekëput natyror.
Ajeti 28 është i ngjashëm me ajetin 40 të sures “Sebe”: “Dhe,
(përkujto) Ditën kur i tubon ata të gjithë e pastaj engjëjve u
thotë: ‘A këta ishin që vetëm juve u adhuronin?’”
Mundësia tjetër, sipas shumë prej komentuesve, është: Në
atë Ditë, Zoti u jep idhujve jetë dhe ndërgjegje, në mënyrë që të
Fjala “in” në ajetin 28 është për theksim. Kuptimi i fjalisë është ky: “Vërtet, ne
kemi qenë të pavetëdijshëm për adhurimin tuaj.”.
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mund të ritregojnë të vërtetat. Fjalia: “Mjafton që All’llahu të jetë
dëshmitar midis nesh dhe jush. Ne, në të vërtetë, kemi qenë të
pavetëdijshëm për adhurimin tuaj”, më shumë përshtatet me
këtë kuptim, sepse idhujt prej guri dhe druri nuk kuptojnë asgjë.
Në komentimin e ajetit po ashtu mund të marrim parasysh
edhe këtë interpretim: Kuptimi i tij përfshin të gjithë idhujt. Por
idhujt që kanë vetëdije dhe mendje, me gojën e tyre, do të
ritregojnë dhe do të pohojnë të vërtetën, kurse idhujt, që nuk kanë
mendje dhe vetëdije, do të flasin me “gjuhën e nënkuptimit” dhe
me anë të reflektimit të efekteve të veprave, pak a shumë
ngjashme sikur themi: “Ngjyra e fytyrës tënde tregon të fshehtat e
tua të brendshme”.
Edhe, Kur’ani, në ajetin 21 të sures “Fussilet”, thotë: “Ata
lëkurave të tyre u thonë: ‘Përse dëshmuat kundër nesh?’ Ato
thonë: All’llahu që çdo sendi që i ka dhënë të folur na dha edhe
neve...”
Gjithashtu, në suren “Ez Zelzele” thuhet: “Atë Ditë ajo i
rrëfen rrëfimet e veta...”1
Kjo çështje, në kohën dhe epokën tonë, nuk është e
ndërlikuar. Ne vërejmë se si një shirit memec dhe pa gojë i
regjistron të gjitha lëvizjet dhe fjalët tona dhe në rast nevoje i
transmeton dhe i ritregon ato. Pra, nuk është për t’u çuditur që
edhe idhujt të pasqyrojnë dhe të reflektojnë realet e veprimeve të
adhuruesve të tyre.
Sidoqoftë, në atë Ditë, në atë vend dhe në atë gjendje, ashtu
siç thotë edhe Kur’ani në ajetin 30: “Atëherë, çdo shpirt do të
marrë vesh atë që ka punuar më parë”, qofshin adhuruesit,
1

Sure “Ez Zelzele”, ajeti 4.
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qofshin idhujt e devijuar që i ftonin njerëzit që t’i adhuronin,
qofshin politeistët, qofshin besimtarët e secilit grup apo fis: “Të
gjithë do të kthehen tek All’llahu, Zoti i tyre i vërtetë.”
Gjyqi i Ringjalljes tregon se pushteti është ekskluzivisht
nën urdhrin e All’llahut të Madhëruar.
Në fund, të gjithë idhujt e rremë, që me mashtrime të
llojllojshme ishin paraqitur si ortakë dhe partnerë të Zotit, do të
hiqen, do të zhduken: “...ndërsa ajo çfarë ata kishin trilluar, do t’i
braktisë.”, sepse atje është vendi i shfaqjes së të gjitha sekreteve të
fshehura të njerëzve dhe nuk do të mbetet asnjë e vërtetë, përpos
që ta shfaqë veten.
Atje ekzistojnë vendqëndrime dhe ndalesa, ku nuk ka
nevojë për pyetje e për polemikë dhe diskutim, por vetë gjendja
faktike tregon çdo gjë dhe nuk ka nevojë për të folur dhe për të
diskutuar.
Ajetet 31 – 33

ﺼ َﺮ َﻭ َﻣﻦ
ﺽ ﺃ َ ﱠﻣﻦ ﻳَﻤۡ ِﻠﻚُ ٱﻟ ﱠ
ﻗُ ۡﻞ َﻣﻦ ﻳَ ۡﺮ ُﺯﻗُ ُﻜﻢ ِ ّﻣﻦَ ٱﻟ ﱠ
ِ ﺴ َﻤﺎ ٓ ِء َﻭ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
َ ٰ ﺴﻤۡ َﻊ َﻭ ۡٱﻷ َ ۡﺑ
ﻲ ِ َﻭ َﻣﻦ ﻳُﺪَ ِﺑّ ُﺮ ۡٱﻷَﻣۡ ۚ َﺮ
ِ ّﻲ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ َﻤ ِﻴ
َ ّﺖ َﻭﻳ ُۡﺨ ِﺮ ُﺝ ۡٱﻟ َﻤ ِﻴ
ﻳ ُۡﺨ ِﺮ ُﺝ ۡٱﻟ َﺤ ﱠ
ّ ﺖ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ َﺤ
ۖ
ٰ
ﻖ ِﺇ ﱠﻻ
َ َﻓ
ِ ّ  ﻓَﺬَ ِﻟ ُﻜ ُﻢ ٱ ﱠ ُ َﺭﺑﱡ ُﻜ ُﻢ ۡٱﻟ َﺤ ﱡﻖ ﻓَ َﻤﺎﺫَﺍ ﺑَﻌۡ ﺪَ ۡٱﻟ َﺤ٣١ َﺴﻴَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ٱ ﱠ ۚ ُ ﻓَﻘُ ۡﻞ ﺃَﻓَ َﻼ ﺗَﺘﱠﻘُﻮﻥ
ﺴﻘُ ٓﻮﺍْ ﺃَﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ
ٱﻟ ﱠ
َ  َﻛ ٰﺬَ ِﻟ َﻚ َﺣﻘﱠ ۡﺖ َﻛ ِﻠ َﻤﺖُ َﺭ ِﺑّ َﻚ٣٢ َﻀ ٰﻠَ ۖ ُﻞ ﻓَﺄَﻧﱠ ٰﻰ ﺗُﺼۡ َﺮﻓُﻮﻥ
َ َﻋﻠَﻰ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻓ
٣٣ ََﻻ ﻳ ُۡﺆ ِﻣﻨُﻮﻥ
“Thuaj: ‘Kush ju ushqen nga qielli dhe Toka? Kush mundëson
të dëgjuarit dhe të parit? Kush mund të nxjerrë të gjallën nga e
vdekura dhe të vdekurën nga e gjalla? Kush i drejton gjërat?’
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Ata do të thonë ‘All’llahu’. E ti (o Muhammed) thuaj: ‘Atëherë,
përse nuk e keni frikë Atë?’”
“Ky është All’llahu, Zoti juaj i vërtetë. E çfarë ka pas së vërtetës,
përveç humbjes? Atëherë, përse largoheni?”
“Kështu përmbushet fjala e Zotit tënd ndaj atyre që bëjnë
çrregullime; se, me të vërtetë, ata nuk besojnë.”

Komentimi
Kush ju ushqen juve me ushqim?
Në këto ajete diskutohet për shenjat e ekzistimit të Zotit
dhe meritat e Tij për t’u adhuruar, si dhe pason diskutimet e
ajeteve të kaluara në këtë fushë.
Ajeti nis: “Thuaj: ‘Kush ju ushqen nga qielli dhe Toka?’”
Fjala “er rizku” është në kuptimin e dhënies dhe të
furnizimit të vazhdueshëm. Duke u nisur nga fakti që furnizuesi
dhe dhuruesi i të gjitha mirësive dhe begative është Zoti, fjala
“razik” dhe “raz’zak”, në kuptimin e vërtetë të fjalës, përdoret
vetëm për All’llahun.
Nëse kjo fjalë përdoret edhe për raste të tjera përpos Zotit,
padyshim që ka kuptim figurativ, ashtu siç thotë edhe Kur’ani në
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ajetin 233, të sures “El Bekare” për gratë gjidhënëse: “...i ati i
fëmijës është i obliguar për furnizimin dhe veshmbathjen e tyre
(gruas) ashtu si është rregulli ...”
Gjithashtu, është e nevojshme të theksohet fakti se
furnizimet e njeriut, më së shumti, janë nga qielli.
Shiu jetëdhënës zbret nga qielli.
Edhe ajri, që është i domosdoshëm dhe i nevojshëm për të
gjitha krijesat dhe gjallesat e gjalla, është vendosur mbi tokë.
Ç’është më e rëndësishmja, edhe rrezet e diellit, gjithashtu,
janë nga qielli dhe pa ato nuk do të ishte i mundur ekzistimi i
asnjë lloj gjallese, i asnjë lloj lëvizjeje dhe qarkullimi anembanë
tokës. Madje edhe shtazët, në thellësinë e deteve, janë të gjalla falë
ndriçimit të rrezeve të diellit. Ne e dimë se për shumë prej tyre
ushqimi kryesor janë bimë tepër të vogla, që rriten dhe zhvillohen
në mesin e valëve, thellë në oqean, falë dritës e rrezeve të diellit.
Pjesa tjetër e këtyre shtazëve përdorin mishin e shtazëve të tjera të
detit, të cilat janë ushqyer me anë të këtyre bimëve.
Mirëpo, sa për tokën, ajo i ushqen rrënjët e bimëve vetëm
me anë të lëndëve ushqimore që i përmban. Mbase kjo është edhe
arsyeja që në ajetin 30, në fillim është folur për furnizimin nga
qielli dhe më pas, furnizimin nga toka (sipas nivelit të rëndësisë).
Më pas aludon në dy prej shqisave më të rëndësishme të
njeriut, që pa to është e pamundur përvetësimi dhe zhvillimi i
shkencës dhe i dijes: “Kush mundëson të dëgjuarit dhe të parit?”
Në fakt, në këtë ajet, në fillim është folur për begatitë
materiale dhe më pas për begatitë dhe furnizimet shpirtërore, pa
të cilat begatitë materiale janë të kota dhe të shkëputura nga
përmbajtja.
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Fjala “sem’un” është në numrin njëjës dhe në kuptimin e
dëgjimit, kurse fjala “ebsar” është shumësi i fjalës “basar” dhe është
në kuptimin e shikimit dhe të syrit.
Këtu lind pyetja: Përse fjala “sem’un” kudo në Kur’an
përmendet në numrin njëjës, kurse fjala “basar”, ndonjëherë është
në numrin njëjës dhe ndonjëherë në numrin shumës?
Përgjigjen e kësaj pyetjeje e kemi dhënë në vëllimin e parë,
ajeti 7 të sures “El Bekare”.
Më pas në ajet janë përmendur fjalët “vdekja” dhe “jeta”,
që janë dy dukuritë më të çuditshme të botës: “Kush mund të
nxjerrë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën nga e gjalla?”
Kjo është po ajo çështja që deri më sot dijetarët, studiuesit
dhe shkencëtarët e shkencave natyrore, si dhe biologët janë të
çuditur, pra, në siklet, se si është e mundur që krijesa e gjallë të
jetë krijuar nga një krijesë jo e gjallë?
Vallë, a mundet një gjë e tillë, përpjekja dhe orvatja e
vazhdueshme e shkencëtarëve, rreth të cilës akoma nuk ka dhënë
ndonjë rezultat, të jetë një çështje e thjeshtë, e varur nga aksidenti
dhe rastësia, nga ngjarjet e paudhëzuara, të privuara nga
planifikimi dhe qëllimi i natyrës? Pa dyshim që dukuria delikate,
misterioze dhe e ndërlikuar e jetës ka nevojë për dije dhe fuqi të
jashtëzakonshme dhe intelekt universal.
All’llahu në fillim jo vetëm që ka krijuar krijesën e gjallë
nga krijesat jo frymore të tokës, por përveç kësaj, ligji i Tij
qëndron që edhe jeta të mos jetë e përhershme. Pikërisht për këtë
arsye ka krijuar edhe vdekjen në zemër të jetës, që me anë të kësaj
të lejë të hapur rrugën për ndryshime dhe përsosje.
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Në komentimin e ajetit 30 është dhënë edhe kjo mundësi:
Ajeti, përpos vdekjes dhe jetës natyrore, përfshin edhe vdekjen
dhe jetën shpirtërore, sepse shpesh vërejmë njerëz të
ndërgjegjshëm, të dëlirë dhe besimtarë, të cilët lindin nga prindër
imoralë, jobesimtarë dhe të devijuar. Gjithashtu ndodh edhe e
kundërta e kësaj, që në kundërshti me ligjin e trashëgimisë, njerëz
të pavlerë dhe të vdekur (shpirtërisht) të jenë lindur nga prindër
me vlera të larta njerëzore.1
Sigurisht, nuk ka ndonjë pengesë që ajeti 30 të jetë aludim
për këto, sepse që të dyja janë prej mrekullive të krijimit, si dhe
prej dukurive të jashtëzakonshme të botës dhe sqarojnë faktin se,
përveç faktorëve natyrorë, gjithashtu është në punë edhe dora e
fuqisë së Krijuesit të kësaj botës dhe të Urtit. 2
Më pas shton: “Kush i drejton gjërat?”
Në fakt, Kur’ani, në fillim e parashtron çështjen e krijimit të
furnizimeve, të të mirave materiale. Më pas flet për ruajtësin dhe
drejtuesin e tyre. Kur’ani, pasi shtron këto tre pyetje, menjëherë
shton: “Ata do të thonë ‘All’llahu’”
Nga kjo fjali përftohet më së miri se edhe idhujtarët, edhe
politeistët e kohës së injorancës e konsideronin Zotin si krijuesin,
furnizuesin dhe jetëdhënësin, si dhe drejtuesin e çështjeve të kësaj
bote dhe këtë realitet e kishin gjetur, si me anë të mendjes, si me
anë të natyrës së tyre, që ky rend i mirëllogaritur i kësaj bote nuk
E njëjta përmbajtje dhe tematikë është përmendur edhe në shumë transmetime
në vëllimin e parë të tefsirit “Burhan”, f. 543, (vëll. 2, f. 456, fondacioni
“Bi’thet”, 1415 hixhri kameri; ajeti 95, sure “El Enam”; “Usulul Kafi”, vëll. 2, f.
5, Darul kutubul el islamijeh; “Biharul Enuar”, vëll. 6, f 156; vëll. 64, f. 92.
2 Në lidhje me këtë kemi dhënë më shumë shpjegime në vëllimin e pestë, ajeti
95, sure “El Enam”.
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mund të jetë i lindur nga parregullsia apo të jetë krijimi i idhujve.
Në fund të ajetit e urdhëron Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “E ti (o Muhammed) thuaj:
‘Atëherë, përse nuk e keni frikë Atë?’”
Vetëm ai e meriton adhurimin dhe falënderimin, që krijimi
dhe udhëheqja e botës është në dorën e Tij. Nëse adhurimi është
për shkak të denjësisë dhe madhështisë ekzistenciale të objektit të
adhurimit, kjo denjësi dhe madhështi ekziston vetëm te Zoti dhe,
nëse është për shkak të fitimit apo të dëmit, edhe kjo po ashtu i
përket vetëm Zotit.
Pasi përmendi shembuj prej veprave të madhështisë dhe
drejtimit të Zotit në tokë dhe në qiell, Kur’ani e thërret për gjykim
ndërgjegjen dhe mendjen e kundërshtarëve. Ata e pohojnë një fakt
të tillë. Në ajetin vijues, me një ton të ashpër dhe të prerë thotë:
“Ky është All’llahu, Zoti juaj i vërtetë”, as idhujt e as krijesat e
tjera, të cilat i përshkruat si ortak të Zotit në adhurim, duke bërë
sexhde përballë tyre dhe duke i madhëruar ata.
Si mund të meritojnë ata adhurimin, ndërkohë që jo vetëm
nuk mund të marrin pjesë në krijimin dhe drejtimin e botës, por
madje edhe vetë kryekëput janë nevojtarë dhe të varur?
Më pas arrin në këtë përfundim: Tani që e njohët të
Vërtetën: “E çfarë ka pas së vërtetës, përveç humbjes?”
Megjithëkëtë: “Atëherë, përse largoheni?”, edhe pse e dini
që adhuruesi i vërtetë nuk është askush tjetër përpos Tij?!
Ky ajet, propozon një rrugë të logjikshme për njohjen e të
pavërtetës (falsitetit) dhe heqjen dorë prej saj, e cila është: Në
fillim, për njohjen e të vërtetës duhet të hedhim hapa me anë të
ndërgjegjes dhe mendjes. Kur të njihet e vërteta, çdo gjë përpos saj
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dhe përkundër saj do të rezultojë si jo e drejtë dhe e devijuar, si
dhe duhet lënë mënjanë dhe duhet hequr dorë nga ajo.
Në ajetin 30, për ta sqaruar këtë pikë, se, përse ata edhe me
sqarimin e çështjes dhe zbardhjes së të Vërtetës, përsëri nuk e
pasojnë atë, thotë: “Kështu përmbushet fjala e Zotit tënd ndaj
atyre që bëjnë çrregullime; se, me të vërtetë, ata nuk besojnë.”
Në fakt, kjo është karakteristika dhe veçoria e veprave të
tyre jo të drejta dhe të vazhdueshme, në mënyrë që u errëson kaq
shumë zemrat e tyre dhe shpirtin ua bën aq të përlyer (infektuar)
që, edhe me zbardhjen e së Vërtetës, sërish nuk e vërejnë atë dhe
ndërmarrin rrugën e gabuar.
Si rrjedhojë, ajeti 30 nuk përmban asnjë lloj argumenti mbi
çështjen e “xhebrit”-“detyrimit”. Mirëpo është sqarim për efektet e
veprave të vetë njeriut. Nuk ka dyshim që këto vepra i posedojnë
veçoritë e përmendura me urdhrin e Zotit.
Ngjashëm me këtë është biseda me një të droguar:
“Njëqind herë të kemi thënë: ‘Mos përdor lëndë narkotike dhe pije
alkoolike! Tani që nuk ke dëgjuar dhe je i varur rëndë nga droga,
je i dënuar, që për një kohë të gjatë të qëndrosh fatkeq dhe në
mjerim!’”
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Ajetet 34 – 36

ُ ﻗُ ۡﻞ ﻫ َۡﻞ ِﻣﻦ
ُﺷ َﺮ َﻛﺎٓﺋِ ُﻜﻢ ﱠﻣﻦ ﻳَ ۡﺒﺪَ ُﺅﺍْ ۡٱﻟﺨ َۡﻠﻖَ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻳُ ِﻌﻴﺪُ ۥۚﻩُ ﻗُ ِﻞ ٱ ﱠ ُ ﻳَ ۡﺒﺪَ ُﺅﺍْ ۡٱﻟﺨ َۡﻠﻖَ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻳُ ِﻌﻴﺪُ ۖۥﻩ
ُ  ﻗُ ۡﻞ ﻫ َۡﻞ ِﻣﻦ٣٤ َﻓَﺄَﻧﱠ ٰﻰ ﺗ ُ ۡﺆﻓَ ُﻜﻮﻥ
ﻖ ﻗُ ِﻞ ٱ ﱠ ُ ﻳَﻬۡ ﺪِﻱ
ِ ّ ۚ ِﻱ ِﺇﻟَﻰ ۡٱﻟ َﺤ
ٓ ﺷ َﺮ َﻛﺎٓﺋِ ُﻜﻢ ﱠﻣﻦ ﻳَﻬۡ ﺪ
ٓ ِﻱ ﺇِ ﱠ
ﻻ ﺃَﻥ ﻳُﻬۡ ﺪَ ٰ ۖﻯ ﻓَ َﻤﺎ
ِ ّ ِﻱ ﺇِﻟَﻰ ۡٱﻟ َﺤ
ِ ّ ۗ ِﻟ ۡﻠ َﺤ
ٓ ّﻖ ﺃ َ َﺣ ﱡﻖ ﺃَﻥ ﻳُﺘﱠﺒَ َﻊ ﺃ َ ﱠﻣﻦ ﱠﻻ ﻳَ ِﻬﺪ
ٓ ﻖ ﺃَﻓَ َﻤﻦ ﻳَﻬۡ ﺪ
ﻅﻨ ۚﺎ ِﺇ ﱠﻥ ﱠ
َ  َﻭ َﻣﺎ ﻳَﺘﱠﺒِ ُﻊ ﺃ َ ۡﻛﺜ َ ُﺮ ُﻫ ۡﻢ ِﺇ ﱠﻻ٣٥ َﻒ ﺗ َ ۡﺤ ُﻜ ُﻤﻮﻥ
َٱﻟﻈ ﱠﻦ َﻻ ﻳ ُۡﻐﻨِﻲ ِﻣﻦ
َ ﻟَ ُﻜ ۡﻢ َﻛ ۡﻴ
٣٦ َﻋ ِﻠﻴ ۢ ُﻢ ِﺑ َﻤﺎ ﻳَ ۡﻔﻌَﻠُﻮﻥ
َ َ ﻖ ﺷ َۡﻴ ۚﺎ ِﺇ ﱠﻥ ٱ ﱠ
ِ ّ ۡٱﻟ َﺤ
“Thuaj: ‘A ka ndër idhujt tuaj ndonjë që mund të fillojë
krijimin e pastaj ta përsërisë?’ Thuaj: ‘All’llahu e fillon krijimin
dhe pastaj e përsërit atë! Prandaj, si largoheni (nga e vërteta drejt
së kotës)?’”
“Thuaj: ‘A ka ndër idhujt tuaj ndonjë që mund të udhëzojë në
rrugë të drejtë?’ Thuaj: ‘Vetëm All’llahu udhëzon në rrugë të
drejtë! E pra, pas cilit ia vlen të shkosh, pas atij që udhëzon në
rrugë të drejtë apo pas atij i cili as vetë nuk është në rrugë të
drejtë, veç nëse e shpie dikush? Çfarë keni? Si po gjykoni
kështu?!’”
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“Shumica e tyre veprojnë vetëm sipas hamendjes. Në të vërtetë,
hamendja nuk e zëvendëson aspak të vërtetën. All’llahu, pa
dyshim, e di mirë atë që punojnë ata.”

Komentimi
Prej shenjave të së vërtetës dhe falsitetit
Sërish, edhe këto ajete, pasojnë argumentimet për
Zanafillën monoteiste dhe Ringjalljen. Në ajetin 34, Zoti e
urdhëron Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!): “Thuaj: ‘A ka ndër idhujt tuaj ndonjë që mund
të fillojë krijimin e pastaj ta përsërisë?’”
Më pas shton: “Thuaj: ‘All’llahu e fillon krijimin dhe
pastaj e përsërit atë!’”
Duke qenë kështu: “...si largoheni (nga e vërteta drejt së
kotës)?”
Këtu lindin dy pyetje: Politeistët arabë zakonisht nuk
besonin në Ringjallje, siç e përshkruan Kur’ani. Duke qenë situata
e tillë, si është e mundur që Kur’ani kërkon pohimin e tyre?
Pyetja e dytë: Në ajetin 33 u diskutua për pohimin e
idhujtarëve, kurse në këtë ajet e urdhëron Profetin (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ta pohojë
këtë realitet. Cili është shkaku i këtij ndryshimi të shprehjes?
Duke pasur parasysh një fakt, përgjigjja e të dy pyetjeve
bëhet e qartë. Fakti është: Idhujtarët nuk besonin Ringjalljen
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(ringjalljen trupore). Mirëpo për pranimin e Ringjalljes mjafton
vetëm çështja e besimit në Zanafillën monoteiste të krijimit, që
është nga ana e Zotit, sepse çdokush që është i aftë për kryerjen e
krijimit fillestar, është i fuqishëm edhe për rikthimin e tij.
Si rrjedhojë, besimi në Zanafillën monoteiste, me pak
vëmendje, e vërteton edhe Ringjalljen.
Prej këtej bëhet e qartë përse Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në vend të
politeistëve, pohoi këtë realitet, sepse, edhe pse besimi në
Ringjallje, është rrjedhojë e besimit në zanafillë. Por, meqenëse ata
nuk ishin të vetëdijshëm për këtë përfundim, mënyra e shprehjes
ka ndryshuar dhe Zoti e ka urdhëruar Profetin (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të pohojë në vendin e
tyre.
Në ajetin 35, sërish e urdhëron Profetin (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Thuaj: ‘A ka ndër
idhujt tuaj ndonjë që mund të udhëzojë në rrugë të drejtë?’”
Objekti i adhurimit duhet të jetë udhëzues ndaj adhuruesve
të vet dhe t’i udhëheqë drejt të vërtetës, ndërkohë që të adhuruarit
e idhujtarëve, përfshirë idhujt frymorë dhe jofrymorë, asnjë prej
tyre nuk është i denjë të udhëzojë ndonjë njeri drejt Zotit, pa
udhëzimin Hyjnor, sepse udhëzimi drejt të Vërtetës dhe Zotit ka
nevojë për gradën e pagabueshmërisë dhe të imunitetit ndaj
devijimit dhe gabimit. Kjo nuk është e mundur pa udhëheqjen dhe
përkrahjen e Zotit.
Andaj, menjëherë shton:
udhëzon në rrugë të drejtë!’”
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Megjithëkëtë: “E pra, pas cilit ia vlen të shkosh, pas atij që
udhëzon në rrugë të drejtë apo pas atij i cili as vetë nuk është në
rrugë të drejtë, veç nëse e shpie dikush?”
Në fund të ajetit, me anë të një shprehjeje qortuese dhe
ndëshkuese shton: “Çfarë keni? Si po gjykoni kështu?!”
Kurse, në ajetin 36, përmend burimin dhe faktorin kryesor
të devijimit të tyre: “Shumica e tyre veprojnë vetëm sipas
hamendjes. Në të vërtetë, hamendja nuk e zëvendëson aspak të
vërtetën.”
Në përfundim, me një ton qortues dhe kërcënues ndaj
këtyre njerëzve, që nuk janë pasues të asnjë logjike dhe llogarie,
thotë: “All’llahu, pa dyshim, e di mirë atë që punojnë ata.”

Hulumtime
1- Udhëzimi i përket vetëm Zotit
Në ajetet e lartpërmendura lexuam se vetëm Zoti është Ai
që udhëzon drejt të Vërtetës. Kjo veçanti është ose për shkak se
udhëzimi është vetëm në dorën e Zotit (me udhëzim nuk shënon
vetëm paraqitjen e rrugës, por edhe çuarjen deri te qëllimi, është
vetëm në dorën e Zotit; ose prezantimi i udhës dhe tregimi i
rrugës, po ashtu, në radhë të parë, është punë e Zotit dhe të tjerët,
pra, të Dërguarit dhe udhëzuesit Hyjnorë, informohen për rrugën
e udhëzimit vetëm me anë të udhëzimit të All’llahut, si dhe bëhen
dijetarë vetëm me anë të të mësuarit të Tij.
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2- Të adhuruarit e politeistëve dhe të qenit i denjë për
udhëzim
Në ajetet e lartpërmendura lexojmë se objektet e adhurimit
të politeistëve jo vetëm që nuk janë të denja për udhëzimin e
njeriut, por vetë kanë nevojë për udhëzimin Hyjnor, edhe pse nuk
vlen për idhujt prej guri dhe druri, sepse ato, në asnjë mënyrë,
nuk karakterizohen me mendje dhe vetëdije, pale të kenë dëshirë
të udhëzohen apo të udhëzojnë të tjerët. Mirëpo në lidhje me
idhujt me inteligjencë, si për shembull, engjëjt dhe njerëzit që janë
bërë objekt adhurimi, vlen me gjithë forcën.
Ekziston edhe kjo mundësi, që fjalia e lartpërmendur të jetë
në kuptimin e një pohimi të kushtëzuar, që do të thotë se, edhe
nëse supozojmë që idhujt kanë mendje dhe ndërgjegje, pa
udhëzimin Hyjnor nuk do të jenë në gjendje të gjejnë vetë rrugën,
pale të kërkojnë të jenë udhëzues për të tjerët. Sidoqoftë, ajetet e
lartpërmendura tregojnë më së miri, që njëra prej programeve
kryesore dhe themelore të Zotit karshi robve, është udhëzimi i
tyre në rrugën e drejtë. Kjo vepër mundësohet me anë të instalimit
të mendjes dhe ndërgjegjes, me anë të dhënies së mësimeve të
llojllojshme nga rruga e natyrës njerëzore, me anë të prezantimit
të ajeteve dhe shenjave të Tij në botën ekzistuese, si dhe nëpërmjet
dërgimit të Profetëve dhe Librave Qiellorë.

3- Përse shumica?
Në ajetin 36 lexojmë se shumica e idhujtarëve dhe
politeistëve janë dhënë pas iluzioneve dhe imagjinatave të tyre.
Këtu lind pyetja: Përse nuk ka thënë të gjithë ata? (Dimë se të
gjithë idhujtarët janë të njëjtë dhe të përfshirë në këtë imagjinatë të
gabuar dhe idhujt i konsiderojnë si hyjni të vërtetë, që kanë në
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dorë sjelljen e dobisë dhe dëmit për njerëzit, dhe janë
ndërmjetësues te Zoti.)
Pikërisht për këtë arsye, disa komentues u detyruan që
fjalën “ekther” ta interpretojnë si “të gjithë” dhe janë të mendimit se
kjo fjalë ndonjëherë është përdorur në kuptimin e “të gjithëve”.
Mirëpo kjo përgjigje nuk merret dhe aq në konsideratë. Më
e pëlqyeshme është të themi se idhujtarët ndahen në dy grupe.
Një grup përbën shumicën, janë njerëz paragjykues, të
paditur dhe të painformuar, si dhe kanë rënë në ndikimin e
imagjinatave të gabuara dhe idhujt i kanë përzgjedhur për
adhurim.
Kurse, përsa i përket grupit të dytë, që përbëjnë pakicën,
ata janë udhëheqësit zemërkëqij dhe të informuar, të cilët, për
shkak të interesave të tyre vetjake dhe personale, i ftojnë njerëzit
në adhurimin e idhujve, edhe pse janë në dijeni dhe kanë
informacion, që adhurimi i tyre është i pabazë dhe i kotë. Kjo
është arsyeja pse Zoti i përgjigjet vetëm grupit të parë, sepse ka
mundësi të udhëzohen. Kurse, përsa i përket grupit të dytë, që në
mënyrë të vetëdijshme dhe me ndërgjegje të plotë e pasojnë këtë
rrugë të gabuar dhe të shtrembër, i ka injoruar.

4- Arsyeja e mosmjaftueshmërisë së hamendësimit
Një grup dijetarësh të metodologjisë së fik’hutjurisprudencës islame, ajetin e lartpërmendur dhe të ngjashmit me
të, e konsiderojnë argument që dyshimi e hamendësimi në asnjë
mënyrë nuk mund të jetë argument dhe dëshmi. Vetëm
argumentet e prera dhe kategorike mund të merren si të
besueshme.
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Kurse grupi tjetër, duke pasur parasysh faktin se mes
argumentimeve të fik’hut kemi shumë argumente hamendësimi,
si për shembull, mjaftueshmëria e kuptimit të dukshëm të fjalëve,
dëshmia e dy dëshmitarëve të drejtë, etj, pohojnë se ajeti 36 është
argument që rregulli kryesor për hamendjen është
pamjaftueshmëria e saj si argument, përveç rasteve ku mbështetet
me një argument të prerë dhe kategorik, si shembujt e
lartpërmendur, ku vetëmjaftueshmëria e tyre u vërtetua me
argumente të prera.
Por e drejtë është të themi se ajeti 36 flet vetëm për
iluzionet e pabaza apo hamendësimet pa themel dhe besëtytnitë,
si hamendësimi dhe iluzioni i idhujtarëve dhe nuk ka të bëjë me
hamendësimet e besueshme te njerëzit e mençur dhe me
inteligjencë.
Si rrjedhojë, ky ajet dhe ajetet e ngjashme me të, nuk kanë
lidhje me çështjen e pamjaftueshmërisë së hamendësimit dhe nuk
mund të përdoren si referencë. (mendo thellë).
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Ajetet 37 – 40

ُ َﻭ َﻣﺎ َﻛﺎﻥَ ٰ َﻫﺬَﺍ ۡٱﻟﻘُ ۡﺮ َء
ُﻭﻥ ٱ ﱠ ِ َﻭ ٰﻟَ ِﻜﻦ ﺗ َﺼۡ ﺪِﻳﻖَ ٱﻟﱠﺬِﻱ ﺑَ ۡﻴﻦَ ﻳَﺪَ ۡﻳ ِﻪ
ِ ﺍﻥ ﺃَﻥ ﻳ ُۡﻔﺘ َ َﺮ ٰﻯ ِﻣﻦ ﺩ
 ﺃ َ ۡﻡ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ۡٱﻓﺘ َ َﺮ ٰﯨ ۖﻪُ ﻗُ ۡﻞ٣٧ َﺐ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣﻦ ﱠﺭﺏّ ِ ۡٱﻟ ٰﻌَﻠَ ِﻤﻴﻦ
ِ َ ﺼﻴ َﻞ ۡٱﻟ ِﻜ ٰﺘ
ِ َﻭﺗ َ ۡﻔ
َ ﺐ َﻻ َﺭ ۡﻳ
َ َ ٱﺳﺘ
ۡ ﻋﻮﺍْ َﻣ ِﻦ
٣٨ َﺻ ِﺪﻗِﻴﻦ
ُ ﻮﺭ ٖﺓ ِ ّﻣ ۡﺜ ِﻠ ِﻪۦ َﻭ ۡٱﺩ
ُ ﻓَ ۡﺄﺗُﻮﺍْ ِﺑ
َ ٰ ُﻭﻥ ٱ ﱠ ِ ِﺇﻥ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ
َ ﺴ
ِ ﻄﻌۡ ﺘُﻢ ِ ّﻣﻦ ﺩ
ُ ﺑَ ۡﻞ َﻛﺬﱠﺑُﻮﺍْ ِﺑ َﻤﺎ ﻟَ ۡﻢ ﻳ ُِﺤﻴ
ﺏ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ِﻣﻦ
َ ﻄﻮﺍْ ِﺑ ِﻌ ۡﻠ ِﻤ ِۦﻪ َﻭﻟَ ﱠﻤﺎ ﻳَ ۡﺄﺗِ ِﻬ ۡﻢ ﺗ َ ۡﺄ ِﻭﻳﻠُ ۚۥﻪُ َﻛ ٰﺬَ ِﻟ َﻚ َﻛﺬﱠ
ﻋ ِﻘﺒَﺔُ ٰ ﱠ
ُ ﻗَ ۡﺒ ِﻠ ِﻬ ۡۖﻢ ﻓَﭑﻧ
 َﻭ ِﻣ ۡﻨ ُﻬﻢ ﱠﻣﻦ ﻳ ُۡﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑِ ِﻪۦ َﻭ ِﻣ ۡﻨ ُﻬﻢ ﱠﻣﻦ٣٩ َٱﻟﻈ ِﻠ ِﻤﻴﻦ
َ ٰ َﻒ َﻛﺎﻥ
َ ﻈ ۡﺮ َﻛ ۡﻴ
٤٠ َﱠﻻ ﻳُ ۡﺆ ِﻣ ُﻦ ﺑِ ۚ ِﻪۦ َﻭ َﺭﺑ َﱡﻚ ﺃ َ ۡﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ ۡﭑﻟ ُﻤ ۡﻔ ِﺴﺪِﻳﻦ
“Ky Kur’an nuk është i tillë që të mund të bëhej prej dikujt
tjetër veç All’llahut. Përkundrazi, ai është vërtetues i shpalljeve
të mëparshme dhe shpjegues i Ligjit (për njerëzit) dhe, pa
dyshim, është zbritur nga Zoti i botëve!”
“Nëse ata thonë: ‘Ai (Muhammedi) e ka trilluar atë (Kur’anin)’,
thuaju: ‘Atëherë, sillni një sure të ngjashme me të dhe thirrni
(në ndihmë) kë të mundni, përveç All’llahut, nëse thoni të
vërtetën.’”
“Por ata e mohojnë atë që nuk e njohin plotësisht (Kur’anin),
ndërkohë që nuk u ka ardhur ende përmbushja e (premtimeve
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të) tij. Kështu kanë mohuar edhe popujt që ishin para tyre;
prandaj shiko si kanë përfunduar keqbërësit!”
“Disa prej tyre besojnë në atë (Kur’an) e disa nuk besojnë. Zoti
yt i njeh më së miri ngatërrestarët.”

Komentimi
Madhështia dhe vërtetësia e thirrjes së Kur’anit
Këto ajete u përgjigjen një pjese tjetër të fjalëve të padrejta
të politeistëve. Ata nuk ishin të devijuar vetëm në njohjen e
zanafillës, por kishin filluar të shpifnin edhe për Profetin (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që
Kur’anin e ka hartuar me anë të mendjes së vet dhe ia ka atribuuar
Zotit. Andaj në ajetet e kaluara lexuam se ata nga Profeti (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kërkonin
hapur t’u sillte një Kur’an tjetër, përpos Kur’anit ekzistues, ose së
paku ta ndërronte atë. Vetë kjo është dëshmi e kësaj, që prej
Profetit kërkonin një Kur’an të sajuar nga mendja e tij.
Kur’ani, në ajetin 37, thotë: “Ky Kur’an nuk është i tillë që
të mund të bëhej prej dikujt tjetër veç All’llahut.”
Interesant është fakti se, në vend të mohimit të thjeshtë,
është bërë mohimi për nga pozita. Dimë se shprehje të tilla janë
më të qarta se mohimi i thjeshtë. Kjo është ngjashëm me njeriun që
është në pozitën e vetëmbrojtjes: Nuk është në natyrën time
gënjeshtra. Sigurisht që kjo shprehje është më e kuptiplote dhe më
e thellë se sa të thuhet: Unë nuk gënjej.
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Më pas, përmend arsyen e vërtetësisë së Kur’anit si shpallje
qiellore: “Përkundrazi, ai është vërtetues i shpalljeve të
mëparshme...”
Pra, të gjitha përgëzimet dhe shenjat e vërtetësisë që kanë
ardhur në Librat e mëparshëm qiellorë, janë plotësisht të
zbatueshme për Kur’anin dhe sjellësin e tij. Vetë kjo dëshmon se
Kur’ani nuk është shpifje dhe cilësi e rreme ndaj Zotit, por është e
vërtetë.
Në thelb, vetë Kur’ani dëshmon vërtetësinë e përmbajtjes
së tij, siç thotë edhe shprehja lindja e diellit dëshmon vërtetësinë e
tij (diellit).
Prej këtej bëhet i qartë gabimi i tyre, që ajete të tilla i kanë
konsideruar si argument për mosshtrembërimin e Teuratit dhe
Inxhilit (Biblës), sepse Kur’ani nuk i vërteton përmbajtjet e këtyre
librave në kohën e zbritjes së tij, por ka vërtetuar dëshmitë që
kanë qenë në to, në lidhje me Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe Kur’anin.1 (Mendo thellë)
Më pas përmend një arsye tjetër për vërtetësinë e këtij Libri
Qiellor: “...dhe shpjegues i Ligjit (për njerëzit) dhe, pa dyshim,
është zbritur nga Zoti i botëve!”
Shprehur ndryshe, nuk ka asnjë kontradiktë me programet
e Profetëve të kaluar, por vërehet zhvillimi i programeve dhe i
njohurive. Nëse ky Kur’an do të ishte i sajuar dhe i falsifikuar, pa
dyshim që do të ishte kundërshtues dhe në kontrast me ta.
Pikërisht për këtë arsye arrijmë në përfundimin se në
çështjet doktrinore, qoftë në dogmat dhe bindjet fetare, qoftë në
1

Për më shumë informacion, shih komentimin e ajetit 41 të sures “El Bekare”.
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programet shoqërore dhe respektimin e të drejtave, luftimin me
injorancën dhe thirrjen në rrugën e vërtetë dhe të drejtësinë, dhe
po ashtu, rilindjen e vlerave etike dhe të ngjashme me to, në mesin
e Librave Qiellorë nuk vërehet asnjë lloj diference apo
mospërputhje. Secili Libër që ka zbritur më vonë, ka qenë në një
nivel më të lartë dhe më të plotë, njëlloj si nivelet e ndryshme të
njohurive në shkollën fillore, në shkollën e mesme dhe në
universitet, deri në librin përfundimtar, që i përket periudhës së
pjekurisë së studimeve fetare për popujt, që do të thotë Kur’ani.
Pa dyshim që në mesin e feve dhe Librave Qiellorë
ekzistojnë dallime në detajet e rregullave dhe degëve të saj,
mirëpo këtu bëhet fjalë për doktrinat themelore të tyre, që kudo
janë në harmoni me njëra–tjetrën.
Në ajetin 38 përmendet një arsye e tretë për origjinalitetin e
Kur’anit: “Nëse ata thonë: ‘Ai (Muhammedi) e ka trilluar atë
(Kur’anin)’, thuaju: ‘Atëherë, sillni një sure të ngjashme me të
dhe thirrni (në ndihmë) kë të mundni, përveç All’llahut, nëse
thoni të vërtetën.’”
Ata thonë se Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) e ka trilluar nga ana e vet Kur’anin. Thuaju
atyre, se, nëse thoni të vërtetën, atëherë silleni një sure të
ngjashme me të edhe ju, ku mund të kërkoni ndihmë nga
çdokush, përpos Zotit për të bashkëpunuar. Por asnjëherë nuk do
të keni aftësinë dhe fuqinë për një gjë të tillë. Nga kjo vërtetohet se
ky Libër është shpallje e All’llahut.
Këto ajete, si dhe ajetet e tjera, nuk sqarojnë vetëm
mrekullinë e Kur’anin në përgjithësi, por edhe mrekullinë e një
sureje dhe i fton të gjithë njerëzit në rruzullin tokësor, pa
përjashtim, që, nëse besojnë se këto ajete nuk janë të shpallura nga
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ana e Zotit, atëherë të sjellin një të ngjashëm me atë (Kur’anin),
apo së paku të ngjashëm me një sure të këtij Libri Qiellor.
Ashtu siç e kemi cekur edhe më parë,2 në ajetet kur’anore,
“tehad’di”-“sfidimi i kundërshtarëve”, nganjëherë është për të luftuar
tërësinë e Kur’anit, ndonjëherë për të kundërshtuar dhjetë sure
dhe ndonjëherë për një sure të vetme të tij. E gjithë kjo tregon, që
si pjesa, si tërësia e Kur’anit, i gjithi, është mrekulli. Duke u nisur
nga fakti, që nuk është veçuar ndonjë sure e përcaktuar e tij, të
qenët mrekulli përfshin çdo sure të Kur’anit.
Sigurisht, pa dyshim që mrekullia e Kur’anit nuk i përket
vetëm aspektit të elokuencës, retorikës, të shprehurit këndshëm
dhe të arrirë, ashtu siç kanë menduar një grup komentuesish të
vjetër të Kur’anit. Por përveç këtyre, aspekt tjetër i mrekullisë së
Kur’anit është paraqitja e njohurive fetare, shkencore, të cilat deri
në atë kohë nuk ishin të njohura, shpalosja e dispozitave dhe
ligjeve, rrëfimi i historive të mëhershme të lustruar prej çdo lloj
gabimi dhe besëtytnie, si dhe mospasja e asnjë kundërthënieje dhe
mospajtimi në të. 3
Në ajetin vijues ka përmendur një prej shkaqeve kryesore të
kundërshtimeve të politeistëve, se ata nuk e mohonin Kur’anin
për shkak të gabimeve dhe problemeve: “Por ata e mohojnë atë
që nuk e njohin plotësisht (Kur’anin).”
Në fakt, faktori i mohimit ishte mosnjohja dhe injoranca e
tyre.

Komentimi i ajetit 23 të sures “El Bekare”.
Për më shumë informacion, shih komentimin e ajetit 23 të sures “El Bekare”, si
dhe librin me titull “Kur’ani dhe Profeti i fundit”.
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Sa për synimin prej injorancës së tyre, se për çfarë çështjesh
ishte, komentuesit e Kur’anit kanë dhënë mendime të shumta. Ka
mundësi të përfshihen injoranca rreth njohurive fetare dhe
injoranca rreth fillimit të krijimit dhe Ringjalljes. Kur’ani përcjell
nga goja e politeistëve thënien e tyre rreth Njësimit të Zotit: “A
mendon ai t’i bëjë zotat Një Zot? Vërtet, kjo është gjë shumë e
çuditshme!”4
Për Ringjalljen thoshin: “Ata thanë a pasi të bëhemi eshtra
të kalbur, dhe e pluhur, a mos do të bëhemi krijesë e re e
ringjallur?”5
Në realitet, ata nuk kishin asnjë lloj argumenti për mohimin
e fillimit të krijimit dhe të Ringjalljes. Shkaku i ndaljes së tyre ishte
vetëm injoranca dhe mosinformimi, që buronte nga besëtytnitë
dhe zakonet e feve të paraardhësve.
Ose shënimi i ajetit është mosdija mbi filozofinë e
dispozitave, mbi kuptimin e disa prej ajeteve muteshabih (me
kuptim të tërthortë), injoranca rreth konceptit të shkronjave të
ndara të Kur’anit (në fillim të disa prej sureve), si dhe padija mbi
mësimet e vyera, që synoheshin nga përmendja e historisë së
popujve të mëhershëm.
Këto injoranca dhe mosinformime, në tërësi, i detyronin ata
të mohonin dhe të përgënjeshtronin “...ndërkohë që nuk u ka
ardhur ende përmbushja e (premtimeve të) tij…”
Fjala “te’vil”, në thelbin e vet leksikor, është në kuptimin e
kthimit mbrapsht të një gjëje. Si rrjedhojë, çdo punë apo fjalë që ka
arritur synimin e vet përfundimtar, themi që është qartësuar
4
5

Sure “Sad” , ajeti 5.
Sure “El Isra”, ajetet 49 dhe 98.
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“te’vili” i saj. Prandaj shpjegimi i qëllimit kryesor të një veprimi,
interpretimi i vërtetë i një fjale, apo interpretimi, rezultati dhe
fundi i një ëndrre, apo realizimi i realitetit të një çështjeje, që të
gjitha këto quhen “te’vil”.6
Më pas shton se kjo metodë e gabuar dhe e padrejtë nuk i
përkiste vetëm politeistëve të kohës së injorancës, por “…Kështu
kanë mohuar edhe popujt që ishin para tyre…”7
Gjithë justifikimi i tyre ishte injoranca dhe fatkeqësia e tyre,
që konsistonte në mos hulumtimin dhe mos studimin dhe
mosnjohjen e të vërtetave, ndërkohë që logjika dhe mendja
gjykojnë se njeriu për një gjë që nuk e di, të mos e mohojë, por ta
hulumtojë dhe ta studiojë atë.
Në fund të ajetit i drejtohet Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) duke i thënë: “…
prandaj shiko si kanë përfunduar keqbërësit!”
Edhe këta gjithashtu do të kenë po të njëjtin fat.
Në ajetin 40 përmend dy grupe të mëdha të politeistëve.
Këta nuk do të mbeten gjithnjë në këtë gjendje, por “disa prej tyre
besojnë në atë (Kur’an) e disa nuk besojnë.”
Është mëse e qartë, që grupi i dytë janë njerëz të degraduar
dhe të korruptuar. Pikërisht për këtë, në fund të ajetit, shton:
“…Zoti yt i njeh më së miri ngatërrestarët”, duke aluduar se
njerëzit që nuk e pranojnë të vërtetën, janë njerëz që kanë një rol
kyç dhe ndikues në përçarjen e shoqërisë dhe prishjen e rendit të
saj.
Për më shumë informacion, shih komentimin e ajetit 7 të sures “Ali Imran”.
Gjithashtu, edhe komentimin e ajetit 118 të sures “El Bekare”, në të cilin është
folur për gjendjen e popujve të kaluar për nga kjo pikëpamje.
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Hulumtime
1- Rrezatim i ri nga mrekullia e Kur’anit
Mbresëlënës është fakti se, me kalimin e kohës, shfaqen
edhe manifestime të reja në lidhje me mrekullitë kur’anore, që në
të kaluarën nuk u kushtohej rëndësi, si për shembull: llogaritjet e
shumta që janë kryer mbi fjalët kur’anore, me anë të “mendjeve”
artificiale elektronike, të cilat kanë miratuar veçori dhe veti të reja
mbi fjalët, ndërtimin e fjalive dhe lidhjen e tyre me kohën e
shpalljes së secilës sure. Atë që do e lexoni më poshtë, është një
shembull i saj:
Kërkimet e disa shkencëtarëve bashkëkohore kanë çuar në
zbulimin e lidhjeve të ndërlikuara dhe formulave shumë të sakta
matematikore, të cilat janë tepër të mahnitshme.
Me besim të plotë, në faktin se struktura e Kur’anit përbën
një rend të saktë shkencor, me anë të shqyrtimeve statistikore dhe
gjuhës matematikore, është arritur sukses në zbulimin e ligjësive
të sakta, formulave matematikore dhe diagrameve të plota dhe të
përkryera, fakt që për nga pikëpamja e rëndësisë dhe e njohjes, të
kujton zbulimin e gravitetit prej Njutonit.
Një dijetar i madh i Kur’anit, fillesën e punës së tij e ka
nisur nga kjo çështje e thjeshtë. Ajetet që kanë zbritur në Mekë,
janë të shkurtra, kurse ajetet që kanë zbritur në Medine, janë të
gjata. Është një çështje normale dhe e zakonshme, që çdo
shkrimtar apo ligjërues me përvojë, gjatësinë e fjalive dhe ritmin e
fjalëve të ligjëratës së vet i ndryshon në bazë të temës së
diskutimit.
Çështjet përshkruese i shpalos me fraza të shkurtra, kurse
çështjet analitike dhe argumentuese me fjali të gjata.
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Kur bëhet fjalë për nxitje, kritikim apo për të shprehur
doktrina të përgjithshme ideologjike, toni bëhet lakonik dhe
shprehjet të shkurtra.
Kur bëhet fjalë për fillimin e një tregimi dhe për të
shprehur përfundimet etike, toni është i qetë, shprehjet e gjata dhe
ritmi i shtruar.
Çështjet e parashtruara në Mekë janë nga lloji i parë, kurse
çështjet e parashtruara në Medine nga lloji i dytë. Në Mekë është
fillimi i një lëvizjeje dhe shprehja e parimeve të përgjithshme
ideologjike dhe kritike, kurse në Medine kemi të bëjmë me një
shoqëri, çështje ligjore dhe etike, tregime historike, si dhe
përfundime mendore dhe analitike.
Kur’ani është një fjalë natyrore dhe përfundimisht duhet të
ndjekë stilin e hijshëm dhe elokuent të të folurit të njerëzve dhe, si
rrjedhojë, zbatimin e gjatësisë dhe të shkurtësisë së ajeteve, në
përputhje me konceptet.
Por, nëse pranojmë se kjo fjalë është libër, edhe natyrë, kjo
gjatësi dhe shkurtesë duhet të mos jetë e pallogaritur, por në bazë
të një rregulli të saktë shkencor, të fillojë me ajete të shkurtra dhe
në mënyrë të vazhdueshme dhe të shkojë drejt ajeteve të gjata.
Në bazë të kësaj, gjatësia e çdo ajeti duhet të jetë më i
shkurtër se ajeti i zbritur pas një viti dhe më i gjatë se sa ajeti i
zbritur para një viti dhe gjatësia të jetë e saktë dhe e
mirëllogaritur.
Si rrjedhojë, përgjatë njëzet e tre viteve që ka zbritur
Shpallja, duhet të kemi 23 modele gjatësie të ajeteve.
Për këtë rregull, mund të paramendojmë njëzet e tre
kolona, që t’i klasifikojmë të gjitha ajetet për nga gjatësia.
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Tani, si ta kuptojmë që këto klasifikime janë në mënyrë të
drejtë?
Dimë që shkaku i zbritjes së disa ajeteve është i qartë, disa
janë përcaktuar me anë të transmetimeve historike dhe është
deklaruar qartë se në cilin vit ka zbritur, kurse disa të tjera mund
t’i përcaktojmë në bazë të koncepteve të tyre, si për shembull,
ajetet që flasin për rregulla, si ndryshimi i Kibles, ndalimi i
alkoolit, caktimi i mbulesës islame, sadekaja, khumsi (një e pesta),
si dhe ajetet që flasin për migrimin, viti i shpalljes së tyre është i
njohur.
Me çudinë e jashtëzakonshme vërejmë se këto ajete, viti i
zbritjes së të cilëve është i njohur, vendosen pikërisht në ato
kolona që janë supozuar në këtë tabelë për nga pikëpamja e
modelit të gjatësisë së ajeteve për çdo vit. (Mendo thellë!)
Më impresionues është fakti se hasim në dy tre raste
përjashtimi, në këtë kuptim që surja “El Maide” është surja e
fundit e gjatë që ka zbritur, ndërkohë që disa ajete të saj, në bazë të
formulës, duhen të kenë zbritur në vitet e para.
Sipas hulumtimit në thëniet e komentuesve të Kur’anit dhe
të haditheve, vërejmë përfundimet e vlefshme të komentuesve që
kanë deklaruar se disa ajete kanë zbritur në vitet e para, por në
kohën e hartimit të Kur’anit me urdhër të Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) janë
vendosur në suren “El Maide”. Pra, me anë të kësaj mënyre, mund
të përcaktojmë vitin e zbritjes së secilit ajet, si dhe në bazë të këtij
kriteri matematikor, gjithashtu, përpilojmë vitin e zbritjes së
ajeteve.
Cili letrar apo orator në këtë botë, me anë të gjatësisë së
fjalisë, mund të përcaktojë vitin e shkrimit të secilës fjali?
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Veçanërisht, nëse teksti nuk është një libër shkencor apo letrar, të
cilën autori e ka shkruar për një kohë të caktuar dhe as nuk është
libër që autori e ka shkruajtur për një tematikë të caktuar. Ai është
libër që përmban çështje të ndryshme. Ka zbritur gradualisht sipas
nevojave të shoqërisë, ose për t’iu përgjigjur tezave të ndryshme të
ngutura dhe për të sqaruar çështje të ndryshme dhe ndodhi të
caktuara që kanë lidhje me rrugëtimin e Mesazhit të cilin e sqaroi i
Dërguari i All’llahut.
Në bazë të disa komentuesve, edhe toni i veçantë i
shprehjeve të Kur’anit përbën një mrekulli në vetvete.
Në lidhje me këtë çështje kanë përmendur dëshmi të
llojllojshme, si për shembull, është ngjarja e poshtëpërmendur nga
Sejid Kutubi, komentues i njohur. Ai, në lidhje me ajetin 40,
shprehet në këtë mënyrë: “Unë nuk diskutoj për ngjarjet që u kanë
ndodhur të tjerëve, por parashtroj vetëm atë që më ka ndodhur
mua personalisht. Gjashtë veta ishim dëshmitarë të kësaj ngjarjeje,
përveç meje edhe pesë persona të tjerë.
Ne ishim gjashtë njerëz besimtarë që po udhëtonim me një
anije egjiptiane në oqeanin Atlantik drejt Nju Jorkut. Udhëtarët e
anijes ishin 120 veta, burra dhe gra. Përveç grupit tonë, askush
tjetër nuk ishte mysliman në mesin e udhëtarëve.
Ditën e premte menduam që namazin e xhumasë ta falim
në mes të oqeanit, sipër anijes. Ne, përpos kryerjes së një detyrimi
fetar, dëshironim të paraqisnim dhe një paradë islame kundrejt një
misionari të krishterë, që as brenda anijes nuk hiqte dorë nga
programet e ungjëllizimit, sidomos duke pasur parasysh faktin se
ai kërkonte të na joshte, që të konvertoheshim në fenë e krishterë.
Kapiteni i anijes, i cili ishte anglez, ra dakord që ne ta
falnim namazin kolektiv sipër anijes, si dhe u lejua i gjithë
personeli i anijes, që të gjithë myslimanë të Afrikës, të falnin me ne
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namazin. Ata u ndien shumë të gëzuar nga ky veprim, sepse kjo
ishte hera e parë që ata falnin namazin me xhemat mbi anije.
Unë (Sejid Kutubi) isha Imam i faljes kolektive dhe po
këndoja hytbet e namazit. Pasagjerët jomyslimanë na kishin
rrethuar dhe me kujdes shikonin kryerjen e këtij rituali islam.
Pas përfundimit të namazit, grupe të shumta prej tyre
erdhën pranë nesh dhe na uruan për këtë sukses. Në mesin e tyre
ishte një femër, që më pas e kuptuam, që ishte një e krishterë nga
Jugosllavia, e arratisur nga ferri i Titos dhe komunizmit të tij.
Ajo ishte ndikuar jashtëzakonisht nga namazi ynë, deri aty,
saqë nga sytë po i dilnin lotët dhe nuk ishte në gjendje ta
kontrollonte veten.
Ajo fliste një anglishte të thjeshtë dhe plot emocion, që
shprehte një përulësi të veçantë. Një pjesë prej thënieve të saj
ishin: “Më tregoni, në çfarë gjuhe fliste prifti juaj?”
Ajo mendonte se namazin patjetër duhet ta udhëhiqte një
prift apo burrë klerik, ashtu siç është zakon te të krishterët. Ne
menjëherë ia bëmë të qartë se këtë program islam mund ta kryejë
çdo mysliman besimtar. Në fund i thamë asaj që ne folëm në
gjuhën arabe.
Ajo tha: “Unë, edhe pse nuk kuptova asnjë fjalë nga thëniet
tuaja, vërejta që këto fjalë kanë një ton të çuditshëm dhe interesant
dhe, ç’është më e rëndësishmja, çështja që tërhoqi jashtëzakonisht
shumë mendjen time ishte se në mes të hytbes së Imamit tuaj
kishte fjali që kishin epërsi ndaj fjalive të tjera. Ato kishin një ton
jashtëzakonisht ndikues dhe të thellë, saqë filluan të më
dridheshin gjymtyrët e trupit. Sigurisht që këto fjali ishin prej një
lloji tjetër.
Unë mendoj se Imami juaj, në kohën që po i shqiptonte këto
fjali, ishte i mbushur me Shpirtin e Shenjtë.”
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Ne menduam dhe e kuptuam, që këto fjalë ishin ajetet
kur’anore që unë lexova në mesin e hytbeve dhe në namaz. Kjo gjë
na tronditi ne dhe na bëri të kuptojmë se toni i veçantë i Kur’anit
është kaq ndikues, saqë edhe femra, e cila nuk dinte asnjë fjalë nga
Kur’ani, u ndikua jashtëzakonisht shumë dhe e bëri për vete.8

2- Injoranca dhe mohimi, burim i politeizmit
Ashtu siç përftohet edhe nga ajetet e përmendura, parimi
kryesor është se pjesa kryesore e kundërshtimeve, e armiqësive
dhe e konflikteve me të vërtetën burojnë nga injoranca dhe
padituria. Prandaj, për këtë arsye, kanë deklaruar se fundi i
injorancës është politeizmi.
Përgjegjësia e parë që ka çdo njeri kërkues i së vërtetës
është të heshtë dhe të qëndrojë në pritje, të angazhohet me
studimin e saj, të shqyrtojë të gjitha aspektet e çështjes që nuk i di
dhe të mos e mohojë atë pa gjetur prova të qëndrueshme për
mohim, ashtu siç pa provë të qartë nuk duhet pranuar asnjë
pohim.
Dijetari Tabarsi, në veprën “Mexhmaul Bejjan”, ka
transmetuar një hadith interesant nga Imam Sadiku (Paqja qoftë
mbi të!) për këtë temë: “Zoti i Madhëruar, me anë të dy ajeteve
kur’anore, i ka dhënë njerëzimit dy mësime të rëndësishme:
Së pari, të thonë vetëm atë që dinë.
Së dyti, të mos e mohojnë atë që nuk e dinë” dhe më pas i
lexoi këto dy ajetet: “Pas tyre, erdhi një brezni e cila e trashëgoi
Librin (Teuratin), por duke marrë gjërat e pavlefshme të kësaj
bote dhe duke thënë: ‘Do të na falet çdo gjë!’ Edhe nëse u binin
8

Tefsiri “Fi Dhilalil Kur’an”, vëll. 4, f. 422.
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në dorë gjëra të ngjashme, prapë i merrnin ato. Vallë, a nuk e
kishin pranuar besëlidhjen në Libër – që për All’llahun të
thoshin vetëm të vërtetën?! Pikërisht ata, që e kishin studiuar
ç’përmbante ai? Bota Tjetër është më e mirë për besimtarët që i
frikësohen All’llahut; akoma nuk e kuptoni këtë?!”9
“...por ja, ata përgënjeshtruan atë (Kur’anin) pa e kuptuar
dhe pa ju ardhur shpjegimi i tij ...”10

Sure “El A’raf”, ajeti 169.
Sure “Junus”, ajeti 39 ; “Mexhmaul Bejjan”, ajeti 39, sure “Junus”; “Usulul
Kafi”, vëll. 1, f. 43, (Darul kutubul el islamijeh); “Biharul Enuar”, vëll. 2, f. 113
dhe 186.
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Ajetet 41 – 44

ﻋ َﻤﻠُ ُﻜ ۡۖﻢ ﺃَﻧﺘُﻢ ﺑَ ِﺮ ٓﻳﻮﻥَ ِﻣ ﱠﻤﺎ ٓ ﺃ َ ۡﻋ َﻤ ُﻞ َﻭﺃَﻧ َ۠ﺎ
َ َُﻭ ِﺇﻥ َﻛﺬﱠﺑ
َ ﻋ َﻤ ِﻠﻲ َﻭﻟَ ُﻜ ۡﻢ
َ ﻮﻙ ﻓَﻘُﻞ ِﻟّﻲ
ﺼ ﱠﻢ
َ َ  َﻭ ِﻣ ۡﻨ ُﻬﻢ ﱠﻣﻦ ﻳَ ۡﺴﺘ َ ِﻤﻌُﻮﻥَ ِﺇﻟَ ۡﻴ ۚ َﻚ ﺃَﻓَﺄ٤١ َء ِ ّﻣ ﱠﻤﺎ ﺗ َﻌۡ َﻤﻠُﻮﻥٞ ﻱ
ﻧﺖ ﺗ ُ ۡﺴ ِﻤ ُﻊ ٱﻟ ﱡ
ٓ ﺑَ ِﺮ
ۡ
ُ  َﻭ ِﻣ ۡﻨ ُﻬﻢ ﱠﻣﻦ ﻳَﻨ٤٢ ََﻭﻟَ ۡﻮ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ َﻻ ﻳَﻌۡ ِﻘﻠُﻮﻥ
ﻲ
َ َ ﻈ ُﺮ ِﺇﻟَ ۡﻴ ۚ َﻚ ﺃَﻓَﺄ
َ ﻧﺖ ﺗَﻬۡ ﺪِﻱ ٱﻟﻌُ ۡﻤ
ٰ
ﺎﺱ
ِ َﻭﻟَ ۡﻮ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ َﻻ ﻳُ ۡﺒ
َ ﺎﺱ ﺷ َۡﻴﺎ َﻭﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ٱﻟﻨﱠ
َ  ِﺇ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ َﻻ ﻳَ ۡﻈ ِﻠ ُﻢ ٱﻟﻨﱠ٤٣ َﺼ ُﺮﻭﻥ
٤٤ َﺴ ُﻬ ۡﻢ ﻳَ ۡﻈ ِﻠ ُﻤﻮﻥ
َ ُﺃَﻧﻔ
“Nëse ata të quajnë gënjeshtar, thuaju: ‘Unë kam (shpërblim
për) punën time, kurse ju keni (shpërblim për) punën tuaj. Ju
s’jeni përgjegjës për atë që bëj unë dhe as unë s’jam përgjegjës
për atë që bëni ju.’”
“Ka prej atyre që të dëgjojnë. Por, a mund të bësh ti që të
dëgjojnë të shurdhrit, të cilët s’kanë as mend?”
“Ka prej atyre që të shikojnë. Por, a mund të bësh ti që të ecin
në rrugë të drejtë të verbrit, të cilët nuk shohin?”
“Në të vërtetë, All’llahu nuk u bën njerëzve asnjë të keqe, por
njerëzit i bëjnë keq vetvetes.”

Komentimi
Të verbrit dhe të shurdhrit
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Në këto ajete vijohet përsëri me diskutimin e ajeteve të
kaluara për mohimin dhe përgënjeshtrimin me kokëfortësi të
politeistëve.
Në ajetin 41, Allahu i madhëruar i mëson Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) një metodë të
re për të luftuar me idhujtarët: “Nëse ata të quajnë gënjeshtar,
thuaju: ‘Unë kam (shpërblim për) punën time, kurse ju keni
(shpërblim për) punën tuaj. Ju s’jeni përgjegjës për atë që bëj
unë dhe as unë s’jam përgjegjës për atë që bëni ju.’”
Kjo shpallje për çlirim dhe indiferentizëm, shoqëruar me
bindje dhe besim të plotë ndaj ideologjisë së vetë, ka një ndikim të
veçantë psikologjik, sidomos te mohuesit kokëfortë dhe kryeneçë.
Atyre u bën me dije se për pranimin e tyre (të Shpalljes) nuk
ekziston asnjë lloj detyrimi apo këmbëngulje. Ata, me
mosdorëzimin përballë të vërtetës, e shpien veten drejt mjerimit
dhe i shkaktojnë dëm vetëm vetes së tyre.
Të ngjashëm me këtë shprehje ka edhe në ajete të tjera
kur’anore, si për shembull në suren “El Kafirun”lexojmë: “Ju keni
fenë tuaj, e Unë kam fenë time.”11
Nga kjo shprehje bëhet e qartë se përmbajtja e ajeteve të
tilla nuk ka asnjë lloj kontradikte me urdhrin e përhapjes së
Islamit apo luftës karshi politeistëve, që këto ajete t’i konsiderojmë
si të abroguara (anuluara). Ashtu siç edhe u tha, kjo është një lloj
lufte logjike, me anë të qëndrimit indiferent karshi njerëzve
kryeneçë, kokëfortë dhe të ligë.
Në ajetet 42-43 tregon arsyen e devijimit dhe të
mosdorëzimit të tyre ndaj të vërtetës: Për udhëzimin e një personi
11

Sure “El Kafirun”, ajeti 6.
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nuk mjaftojnë vetëm njohuritë e sakta, ajetet tronditëse, të
mrekullueshme dhe arsyet e qarta, por për pranimin e të vërtetës
është e domosdoshme edhe parapërgatitja, forca e pranimit dhe
denjësia. Kjo është e ngjashme me kultivimin e një luleje, për të
cilën nuk është e mjaftueshme vetëm fara, por edhe toka duhet të
jetë e përshtatshme.
Andaj në fillim thotë: “Ka prej atyre që të dëgjojnë.”
Edhe pse ata nuk kanë veshë për të dëgjuar, “a mund të
bësh ti që të dëgjojnë të shurdhrit, të cilët s’kanë as mend?”
Grupi tjetër i ngulisin sytë te ti dhe i shohin veprat e tua.
Secila prej tyre shfaq një shenjë nga vërtetësia dhe sinqeriteti i
fjalës tënde, por ata kinse janë të shurdhët dhe të verbër. “Ka prej
atyre që të shikojnë.”
Vallë, me një gjendje të tillë, “a mund të bësh ti që të ecin
në rrugë të drejtë të verbrit, që nuk shohin?”
Por duhet ta dini, edhe ata duhet ta dinë që mendimet
joadekuate, mospasja e perceptimit të drejtë, paaftësia për ta parë
fytyrën e të vërtetës, si dhe për të dëgjuar fjalët e Zotit, nuk është
një gjë që e kanë sjellë me vete në këtë botë nga barku i nënës dhe
Zoti të ketë bërë padrejtësi ndaj tyre. Jo, është e kundërta e kësaj.
Vetë ata ishin, me anë të veprave të padrejta, djallëzore dhe
armiqësore dhe rebelimit kundër së vërtetës, e errësuan shpirtin e
tyre dhe u bënë të shurdhër dhe memecë, sepse “në të vërtetë,
All’llahu nuk u bën njerëzve asnjë të keqe, por njerëzit i bëjnë
keq vetvetes.”
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Hulumtime
1- Dëgjimi dhe shikimi me synim për të kundërshtuar
Në ajetin 42 lexojmë: “...ka prej atyre që dëgjojnë”, pra, një grup
prej tyre i dëgjojnë fjalët e tua të mrekullueshme; në ajetin 43
lexojmë: “ka prej atyre që të shikojnë”, pra një grup tjetër i
shikon veprat e tua të damkosura me mrekullinë, që të gjitha janë
argument i qartë për çiltërsinë e fjalëve të tua dhe vërtetësinë e
thirrjes tënde në rrugën e drejtë. Mirëpo asnjë prej këtyre dy
grupeve nuk përfitojnë nga dëgjimi dhe shikimi i vet, sepse
shikimi i tyre nuk është shikim i prirur për konceptimin dhe
kuptimin, por është i prirur për kritikë, kundërshti dhe fajësim.
Po, nuk përfitojnë nga shikimi dhe dëgjimi i tyre, sepse nuk
synojnë të konceptojnë përmbajtjen e fjalës dhe të perceptojnë
përmbajtjen e veprimit, por dëshirojnë të gjejnë një pretekst për të
mohuar dhe për të përgënjeshtruar. Dimë se synimi dhe qëllimi i
njeriut i jep formë veprave të tij, si dhe i ndryshon ndikimet e saj.

2- Perceptimi dhe përsiatja janë të domosdoshme
Në fund të ajetit 42, lexojmë fjalinë: “të cilët s’kanë as mend?”,
kurse në fund të ajetit 43, lexojmë fjalinë: “të cilët nuk shohin?”
Këto fjali aludojnë se dëgjimi nuk është i mjaftueshëm, dëgjimi në
kuptimin e thjeshtë të veprimit, çuarja e fjalëve te veshët, por
është e nevojshme konceptimi dhe reflektimi, në mënyrë që njeriu
të përfitojë nga përmbajtja e saj.
Po ashtu, as shikimi më vete nuk ka ndonjë ndikim, por është i
nevojshëm perceptimi i koncepteve të atyre gjërave që shikojmë,
në mënyrë që të arrihet thellësia e saj dhe të udhëzohen.
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Ajetet 45 – 47

َﻭﻳَ ۡﻮ َﻡ ﻳَ ۡﺤ ُ
ﺎﺭﻓُﻮﻥَ ﺑَ ۡﻴﻨَ ُﻬ ۡۚﻢ ﻗَ ۡﺪ َﺧﺴ َِﺮ
ﺸ ُﺮ ُﻫ ۡﻢ َﻛﺄَﻥ ﻟﱠ ۡﻢ ﻳَ ۡﻠﺒَﺜ ُ ٓﻮﺍْ ِﺇ ﱠﻻ َ
ﺎﺭ ﻳَﺘَﻌَ َ
ﺳﺎ َﻋ ٗﺔ ِ ّﻣﻦَ ٱﻟﻨﱠ َﻬ ِ
ﺾ ٱﻟﱠﺬِﻱ ﻧَ ِﻌﺪُ ُﻫ ۡﻢ
ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛﺬﱠﺑُﻮﺍْ ِﺑ ِﻠﻘَﺎ ٓ ِء ٱ ﱠ ِ َﻭ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ُﻣﻬۡ ﺘَﺪِﻳﻦَ َ ٤٥ﻭ ِﺇ ﱠﻣﺎ ﻧُ ِﺮﻳَﻨﱠ َﻚ ﺑَﻌۡ َ
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 َﻭ ِﻟ ُﻜ ِّﻞ ﺃ ُ ﱠﻣ ٖﺔ٤٦ َﻋﻠَ ٰﻰ َﻣﺎ ﻳَ ۡﻔﻌَﻠُﻮﻥ
َ ُ ﺃ َ ۡﻭ ﻧَﺘ َ َﻮﻓﱠﻴَﻨﱠ َﻚ ﻓَﺈِﻟَ ۡﻴﻨَﺎ َﻣ ۡﺮ ِﺟﻌُ ُﻬ ۡﻢ ﺛ ُ ﱠﻢ ٱ ﱠ
َ ٌﺷ ِﻬﻴﺪ
ۖٞ ﺳ
٤٧ َﻲ ﺑَ ۡﻴﻨَ ُﻬﻢ ﺑِ ۡﭑﻟ ِﻘ ۡﺴ ِﻂ َﻭ ُﻫ ۡﻢ َﻻ ﻳ ُۡﻈﻠَ ُﻤﻮﻥ
ُ ﻮﻝ ﻓَﺈِﺫَﺍ َﺟﺎ ٓ َء َﺭ
ُ ﱠﺭ
ِ ُﺳﻮﻟُ ُﻬ ۡﻢ ﻗ
َ ﻀ
“Ditën kur do t’i tubojë, atyre do t’u duket sikur nuk kanë
ndenjur në tokë, veçse një çast të shkurtër dite, aq sa për të
njohur njëri-tjetrin. Vërtet, janë të humbur ata që nuk e besojnë
takimin me All’llahun e nuk janë në rrugë të drejtë.”
“Edhe në qoftë se Ne të tregojmë ty diçka nga ai (dënim) që u
kemi premtuar atyre, edhe në qoftë se ta marrim shpirtin (para
se t’i dënojmë), sërish ata te Ne do të kthehen dhe All’llahu është
dëshmitar për çfarë bëjnë ata.”
“Çdo popull ka pasur të Dërguar. Dhe, kur atyre t’u vijë i
Dërguari (Ditën e Gjykimit), do të gjykohet midis tyre me të
drejtë dhe nuk do t’u bëhet asnjë padrejtësi.”

Komentimi
Humbësit
Në ndjekje të përshkrimit të disa prej karakteristikave të
politeistëve në ajetet e kaluara, këtu do të diskutohet për gjendjen
e tyre të mjeruar dhe të dhimbshme në Kiamet: “Ditën kur do t’i
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tubojë, atyre do t’u duket sikur nuk kanë ndenjur në tokë, veçse
një çast të shkurtër dite, aq sa për të njohur njëri-tjetrin.”
Kjo ndjesi e qëndrimit të një çasti të shkurtër në këtë botë,
ose është për hir të asaj që në parim, jeta e kësaj bote, krahasuar
me jetën e përhershme në Botën e Përtejme nuk është veçse disa
orë.
Ose është për shkak se kjo botë e paqëndrueshme ka kaluar
aq shpejt për ata dhe, pothuaj, nuk ka qenë më shumë se një orë.
Ose është për arsye të mosshfrytëzimit të drejtë dhe në
mënyrë të duhur të jetës së kësaj bote, andaj mendojnë se jeta e
tyre nuk ka pasur vlerë më shumë se një orë.
Në bazë të komentimit të lartpërmendur, fjalia “aq sa për të
njohur njëri–tjetrin” është aludim për kohën e qëndrimit të tyre
në këtë botë, që do të thotë se e ndiejnë shkurtësinë e jetës në këtë
botë. Ka qenë një kohë tepër e shkurtër, vetëm sa dy persona të
njihen me njëri–tjetrin, të prezantohen mes tyre dhe më pas të
ndahen nga njëri-tjetri.
Në komentimin e këtij ajeti është dhënë edhe kjo mundësi,
që synimi i ndjesisë së shkurtësisë kohore i përket Periudhës së
Berzakhut, që do të thotë se gjatë Periudhës së Berzakhut, pra,
jetës në varr, janë në një gjendje të ngjashme me gjumin, që nuk e
ndiejnë kalimin e viteve, shekujve dhe të epokave. Kur vjen koha e
Ringjalljes, mendojnë se Periudha e Berzakhut të tyre, që mbase
mund të kishte qenë me mijëra vite dhe mileniume, nuk ka qenë
më shumë se një orë.
Këtë komentim e dëshmojnë edhe ajetet 55–56 të sures “Er
Rrum”: “Ditën, kur të vijë Ora (e Kiametit), keqbërësit do të
betohen se kanë qëndruar (në tokë) veçse për një kohë të
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shkurtër. Kështu ata shmangen nga e Vërteta. Ata, të cilëve u
është dhënë dituria dhe besimi, do të thonë: ‘Ju, me të vërtetë,
keni qëndruar aq sa ju ka caktuar All’llahu në Libër -deri në
Ditën e Ringjalljes-, e ja kjo është Dita e Ringjalljes, por ju nuk
e keni ditur.’”
Nga këto dy ajete përftohet se një grup prej kriminelëve,
kur të ndodhi Kiameti, betohen që periudha e jetës së tyre në këtë
botë nuk ka qenë më shumë se një orë. Mirëpo atyre besimtarëve
u thonë se ka qenë një periudhë e gjatë dhe tani është Dita e
Kiametit dhe ju nuk e dini. (Dimë se Berzakhu nuk është i njëjtë
për të gjithë. Për këtë çështje do të flasim te ajetet përkatëse.)
Sipas këtij komentimi, kuptimi i fjalisë: “aq sa për të njohur
njëri–tjetrin” do të ishte: Ata e ndiejnë aq të shkurtër Periudhën e
Berzakhut, saqë nuk kanë harruar asnjë çështje nga jeta e kësaj
bote dhe e njohin më së miri njëri–tjetrin.
Ose: Atje shohin veprimet e shëmtuara dhe të liga të njëri–
tjetrit dhe e njohin anën e brendshme të tyre. Vetë kjo është një
turp i madh për ta.
Më pas shton: “Vërtet, janë të humbur ata që nuk e
besojnë takimin me All’llahun.”
Kanë humbur të gjitha kapitalet e ekzistencës së tyre, pa
korrur ndonjë rezultat.
Këta për shkak të përgënjeshtrimit, mohimit, këmbënguljes
në mëkat dhe kryeneçësisë nuk ishin të përgatitur për udhëzim: “e
nuk janë në rrugë të drejtë.”, sepse atyre u ishte errësuar zemra
dhe shpirti.
Në ajetin vijues, si kërcënim për politeistët dhe për të
ngushëlluar Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
283

Komentim i Përsosur i Kur’anit..............................................................................................................................Xhuzi i njëmbëdhjetë

mbi familjen e tij!) shprehet: “Edhe në qoftë se Ne të tregojmë ty
diçka nga ai (dënim) që u kemi premtuar atyre, edhe në qoftë se
ta marrim shpirtin (para se t’i dënojmë), sërish ata te Ne do të
kthehen dhe All’llahu është dëshmitar për çfarë bëjnë ata.”
Në ajetin 47 ka shprehur një ligj të përgjithshëm për të
gjithë të Dërguarit, duke përfshirë edhe Profetin (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për të gjithë popujt,
sidomos për popullin që ka jetuar në kohën e Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Çdo popull
ka pasur të Dërguar. Dhe, kur atyre t’u vijë i Dërguari (Ditën e
Gjykimit), do të gjykohet midis tyre me të drejtë dhe nuk do t’u
bëhet asnjë padrejtësi.”
Do të mbeten besimtarët dhe të drejtit, ndërsa
kundërshtarët dhe të këqijtë, ose do të zhduken, ose do të humbin.
Kështu ndodhi edhe me Profetin (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe popullin e kohës
së tij, kundërshtuan thirrjen e tij, ose u zhdukën në luftërat, ose
humbën dhe u dëbuan nga shoqëria. Në fund besimtarët morën
në dorë drejtimin e çështjeve.
Si rrjedhojë, gjykimi dhe vendimmarrja, që është
përmendur në këtë ajet, është po ai gjykimi i aktualizuar dhe
ekzekutiv i kësaj bote, kurse mendimi që kanë shprehur disa nga
komentuesit, se është aludim për gjykimin e Zotit në Kiamet,
është në kundërshtim me strukturën e jashtme të ajetit.
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Ajetet 48 – 52

ﺻ ِﺪﻗِﻴﻦَ  ٤٨ﻗُﻞ ﱠ ٓ
ﺿ ٗ ّﺮﺍ َﻭ َﻻ
ﻻ ﺃَﻣۡ ِﻠﻚُ ِﻟﻨ َۡﻔﺴِﻲ َ
َﻭﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ َﻣﺘ َ ٰﻰ ٰ َﻫﺬَﺍ ۡٱﻟ َﻮ ۡﻋﺪُ ﺇِﻥ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ ٰ َ
ﻋ ٗﺔ َﻭ َﻻ
ﻧ َۡﻔﻌًﺎ ِﺇ ﱠﻻ َﻣﺎ َ
ﺳﺎ َ
ﺷﺎ ٓ َء ٱ ﱠ ۗ ُ ِﻟ ُﻜ ِّﻞ ﺃ ُ ﱠﻣ ٍﺔ ﺃ َ َﺟ ۚ ٌﻞ ِﺇﺫَﺍ َﺟﺎ ٓ َء ﺃ َ َﺟﻠُ ُﻬ ۡﻢ ﻓَ َﻼ ﻳَ ۡﺴﺘ َ ِﺨ ُﺮﻭﻥَ َ
ﻋﺬَﺍﺑُ ۥﻪُ ﺑَ ٰﻴَﺘًﺎ ﺃ َ ۡﻭ ﻧَ َﻬ ٗﺎﺭﺍ ﱠﻣﺎﺫَﺍ ﻳَ ۡﺴﺘ َﻌۡ ِﺠ ُﻞ ِﻣ ۡﻨﻪُ
ﻳَ ۡﺴﺘ َ ۡﻘ ِﺪ ُﻣﻮﻥَ  ٤٩ﻗُ ۡﻞ ﺃ َ َﺭ َء ۡﻳﺘ ُ ۡﻢ ِﺇ ۡﻥ ﺃَﺗ َ ٰﯨ ُﻜ ۡﻢ َ
ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺠ ِﺮ ُﻣﻮﻥَ  ٥٠ﺃَﺛ ُ ﱠﻢ ﺇِﺫَﺍ َﻣﺎ َﻭﻗَ َﻊ َءﺍ َﻣﻨﺘُﻢ ﺑِ ۚ ِ ٓﻪۦ َءﺍٓ ۡﻟ ٰـﻦَ َﻭﻗَ ۡﺪ ُﻛﻨﺘُﻢ ﺑِ ِﻪۦ ﺗ َ ۡﺴﺘ َﻌۡ ِﺠﻠُﻮﻥَ ٥١
ﺛ ُ ﱠﻢ ﻗِﻴ َﻞ ِﻟﻠﱠﺬِﻳﻦَ َ
ﺍﺏ ۡٱﻟ ُﺨ ۡﻠ ِﺪ ﻫ َۡﻞ ﺗ ُ ۡﺠﺰَ ۡﻭﻥَ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ ﺗ َ ۡﻜ ِﺴﺒُﻮﻥَ
ﻅﻠَ ُﻤﻮﺍْ ﺫُﻭﻗُﻮﺍْ َ
ﻋﺬ َ َ
٥٢
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“Ata (jobesimtarët) thonë: ‘Kur do të plotësohet ky premtim,
nëse thoni të vërtetën?’”
“Thuaj: ‘Unë nuk kam fuqi t’i bëj vetes as dëm, as dobi, përveç
asaj që dëshiron All’llahu. Çdo popull ka afatin e vet. Prandaj,
kur t’u vijë ai, ata nuk mund ta shtyjnë për asnjë çast e as ta
shpejtojnë.’”
“Thuaj: ‘Si mendoni ju, nëse ju vjen dënimi i Tij natën apo
ditën, çfarë pjese të tij do të përshpejtojnë keqbërësit?’”
“A mos vallë, vetëm atëherë kur të ndodhë do ta besoni? Po më
parë, përse kërkonit ardhjen e shpejtë të tij?!”
“E pastaj, do t’u thuhet keqbërësve: ‘Shijoni dënimin e
përhershëm! Nuk dënoheni ndryshe, përveçse sipas veprave që
keni punuar.”

Komentimi
Dënimet e All’llahut nuk janë në dorën time
Në ndjekje të kërcënimeve që u përmendën në ajetet e
kaluara për dënimet dhe ndëshkimet e mohuesve të së vërtetës, në
këto ajete në fillim transmetohet thënia e tyre: “Ata (jobesimtarët)
thonë: ‘Kur do të plotësohet ky premtim, nëse thoni të
vërtetën?’”
Kjo thënie, pa dyshim që ishte nga ana e politeistëve të
kohës së Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!), sepse ajetet vijuese, që përmbajnë përgjigjen e
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), dëshmojnë këtë çështje.
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Ata, me anë të kësaj shprehjeje, dëshironin të tregonin edhe
shpërfilljen e tyre të plotë ndaj paralajmërimeve të Profetit (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), si dhe të
nxisnin zemrat e atyre njerëzve që ishin të tronditur nga këto
kërcënime.
Kundrejt kësaj pyetjeje dhe përqeshjeje, Zoti e urdhëron
Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!) t’u përgjigjet atyre në disa mënyra: “Thuaj: ‘Unë nuk kam
fuqi t’i bëj vetes as dëm, as dobi, përveç asaj që dëshiron
All’llahu.’”
Unë jam vetëm një i Dërguar i All’llahut, përcaktimi i kohës
së zbritjes së dënimit është vetëm në dorën e Tij. Kur unë nuk kam
fuqi t’i bëj vetes as dobi, as dëm, është mëse e qartë, se as në lidhje
me ju, nuk kam fuqi të bëj ndonjë gjë të tillë.
Kjo fjali tregon për “monoteizmin në vepra” (teuhijdul ef’al),
që në këtë botë çdo gjë i rikthehet Zotit dhe çdo punë është nga
ana e Tij.
Ai, me urtësinë e Vet, u jep besimtarëve fitoren. Ai, me
drejtësinë e Vet, i dënon të devijuarit.
Është e qartë se kjo nuk bie ndesh me atë që Zoti na ka
dhuruar neve fuqi dhe forcë, që nëpërmjet saj të kemi në dorë një
pjesë të dëmit dhe fitimit tonë dhe mund të vendosim për fatin
tonë.
Prej këtej bëhet e qartë se disa nga fanatikët, si për
shembull autori i tefsirit “El Menar”, kanë dashur që këtë ajet ta
përdorin si mohim për lejimin e ndërmjetësimit të Profetit (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), është
tejet i pabazë, sepse, nëse synimi i ndërmjetësimit është që ne
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Profetin ta konsiderojmë si zotërues të forcës, zotërues të dëmit
dhe fitimit nga vetja e tij, pa dyshim që ky është shirk dhe asnjë
mysliman nuk mund të besojë një gjë të tillë.
Por nëse ky zotërim është nga ana e Zotit dhe është nën
titullin “përveç asaj që dëshiron All’llahu” nuk ka ndonjë
pengesë. Kjo është identike me besimin dhe monoteizmin.
Por ai, për shkak të neglizhencës ndaj kësaj pike, kohën e
vet dhe të lexuesve të tefsirit të tij e ka harxhuar me diskutime të
gjata dhe fatkeqësisht, me gjitha ato epërsi që mbart ky tefsir në
vetvete, ka shumë gabime të këtij lloji, që burimin e atyre të
gjithave mund ta konsiderojmë fanatizmin.
Më pas Kur’ani jep një përgjigje tjetër: “Çdo popull ka
afatin e vet. Prandaj, kur t’u vijë ai, ata nuk mund ta shtyjnë për
asnjë çast e as ta shpejtojnë.”
Shprehur ndryshe, asnjë popull dhe asnjë komb, në kohën e
devijimit të tyre nga rruga e drejtë, nuk përjashtohet nga dënimet
Hyjnore, që janë rezultat i veprimeve të tyre. Në kohën që hedhin
hapa në rrugë të tilla dhe devijojnë nga ligjet e prera të krijimit, i
humbnisin mundësitë e tyre dhe, në fund, shuhen. Historia
botërore kujton shembuj të shumtë prej tyre.
Në fakt, Kur’ani i paralajmëron idhujtarët, të cilët
shpejtojnë në ardhjen e dënimit Hyjnor, që të mos nxitojnë pa
arsye, ngaqë në momentin që do të vijë koha e tyre, dënimi Hyjnor
nuk do të shpejtohet e as nuk do të vonohet as sa grimca.
Ndërkaq duhet të kemi parasysh se fjala “sa’at”, ndonjëherë
është në kuptimin e çastit dhe ndonjëherë në kuptimin e një sasie
të vogël kohore. Edhe pse sot, në ditët tona, kuptimi i njohur i saj
është njëzet e katërta e një ditënate.
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Në ajetin vijues tregon përgjigjen e tretë: “Thuaj: ‘Si
mendoni ju, nëse ju vjen dënimi i Tij natën apo ditën, çfarë
pjese të tij do të përshpejtojnë keqbërësit?’”
Shprehur ndryshe, këta keqbërës guximtarë, nëse nuk
besojnë në zbritjen e dënimit, së paku, duhet të besojnë në atë që
mund t’u ndodhë papritmas. Çfarë sigurie dhe argumenti kanë
ata për këtë, që kërcënimet e Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) asnjëherë nuk do të realizohen?
Njeriu i mençur, karshi këtyre mundësive dëmtimi, duhet
të tregohet i kujdesshëm dhe të jetë vigjilent.
Kuptime të tilla të ngjashme i vërejmë edhe në ajete të tjera
kur’anore, me shprehje të tjera, si për shembull: “A mos jeni të
siguruar që nuk do t’ju fundosë në tokë ose nuk do t’ju lëshojë
ndonjë shtrëngatë e ju nuk do të keni mbrojtës?”12
Kjo është e njëjta gjë, që në shkencën e Kelamit dhe të
Usulit është përmendur si rregulli “Domosdoshmëria e shmangies
së dëmit të mundshëm”.
Në ajetin 51, përgjigjen e jep në këtë mënyrë: “A mos vallë,
vetëm atëherë kur të ndodhë do ta besoni?”, sepse pas zbritjes së
dënimit, juve do t’u mbyllen dyert e pendimit dhe besimi nuk ka
as më të voglën vlerë. Por juve do t’u thuhet: “Tani do të besoni?
Ndërkohë që më herët, në shenjë talljeje dhe mohimi, kërkonit
nxitimin e dënimit? “Po më parë, përse kërkonit ardhjen e
shpejtë të tij?!”
Në ajetin 52 aludon se këto janë dënimet e tyre në këtë botë:
“E pastaj, do t’u thuhet keqbërësve: ‘Shijoni dënimin e

12

Sure “Isra”, ajeti 68.
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përhershëm! Nuk dënoheni ndryshe, përveçse sipas veprave që
keni punuar.’”
Në fakt, këto janë veprat tuaja, që ju kanë rrethuar juve dhe
janë personifikuar përpara jush dhe do t’ju mërzisin dhe do t’ju
bezdisin përgjithmonë.

Hulumtime
1- Ligji i përgjithshëm i jetës dhe i vdekjes
Ashtu siç e cekëm edhe në ajetin 34 të sures “El A’raf”, disa
nga mashtruesit fetarë të kohës sonë, ajetet si për shembull “likul’li
um’meti exhel”, që është përmendur dy herë në Kur’an, e marrin si
argument për mohimin e përfundimit të profetësisë me Profetin
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)
dhe kanë nxjerrë përfundimin se çdo fe ka një përfundim dhe cak
të caktuar dhe vendin e tij e zë një fe tjetër.
Fjala “um’met” është në kuptimin e një grupi dhe shoqërie
dhe jo në kuptimin e fesë apo medh’hebit, sidomos pasuesit e një
medh’hebi.
Synim i këtyre ajeteve është që të shpallë se ligji i jetës dhe i
vdekjes nuk i përket vetëm njerëzve, por edhe popujt dhe grupet
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janë të përfshira në këtë ligj dhe në kohën që devijojnë nga rruga e
drejtë, pra, pasojnë rrugën e shtypjes dhe të korrupsionit, do të
zhduken dhe do të shuhen.
Sidomos në ajetin që po diskutojmë, duke pasur parasysh
ajetin paraardhës dhe pasardhës, vërtetohet qartë ky realitet, që
nuk bëhet fjalë për shtrembërimin e një doktrine, por për zbritjen e
dënimit dhe zhdukjen e një populli dhe grupi. Ajetet paraardhëse
dhe pasardhëse, që të dyja, flasin për dënimet e kësaj bote.

2- A dënohen shoqëritë islame me këtë dënim në këtë botë?
Duke pasur parasysh ajetet e lartpërmendura, lind pyetja:
Vallë, a do të dënohen edhe shoqëritë islame në këtë botë?
Përgjigjja e kësaj pyetje është pozitive, sepse nuk kemi asnjë
argument që ky popull është i përjashtuar, por ky ligj u përket të
gjithë popujve dhe kombeve. Nëse në disa ajete kur’anore kemi
lexuar: “Po, All’llahu nuk do t’i dënojë ata...”,13 është kushtëzuar
me njërin prej dy kushteve: ose prania e Profetit (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në mesin e tyre, ose
pendimi pa kushte i mëkatit.

3- Pendimi në kohën e zbritjes së dënimit
Ajetet e lartpërmendura sërish e theksojnë këtë realitet, që
gjatë kohës së zbritjes së dënimit mbyllen dyert e pendimit dhe
bërja pishman nuk do të ketë ndonjë dobi. Arsyeja e kësaj është
plotësisht e qartë, sepse pendimi në një gjendje të tillë është i
ngjashëm me pendimin e detyrueshëm. Një pendim i tillë është i
pavlerë.
13

Sure “El Enfal”, ajeti 33.
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Ajetet 53 – 56

ۖ
 َﻭﻟَ ۡﻮ٥٣ َ ّﻖ َﻭ َﻣﺎ ٓ ﺃَﻧﺘُﻢ ِﺑ ُﻤﻌۡ ِﺠ ِﺰﻳﻦٞ ۞ﻭﻳَ ۡﺴﺘ َ ۢﻨﺒِﻮﻧ ََﻚ ﺃ َ َﺣ ﱞﻖ ُﻫ ۖ َﻮ ﻗُ ۡﻞ ِﺇﻱ َﻭ َﺭ ِﺑّ ٓﻲ ِﺇﻧﱠﻪۥُ ﻟَ َﺤ
َ
ۡ
ۡ
ْﺳ ﱡﺮﻭﺍْ ٱﻟﻨﱠﺪَﺍ َﻣﺔَ ﻟَ ﱠﻤﺎ َﺭﺃ َ ُﻭﺍ
َ ﺃ َ ﱠﻥ ِﻟ ُﻜ ِّﻞ ﻧ َۡﻔ ٖﺲ
ِ ﻅﻠَ َﻤ ۡﺖ َﻣﺎ ِﻓﻲ ٱﻷ َ ۡﺭ
َ َ ﺽ َﻓﺘَﺪَ ۡﺕ ِﺑ ِۗﻪۦ َﻭﺃ
ٓ َ َ  ﺃ٥٤ َﻲ ﺑَ ۡﻴﻨَ ُﻬﻢ ﺑِ ۡﭑﻟ ِﻘ ۡﺴ ِﻂ َﻭ ُﻫ ۡﻢ َﻻ ﻳ ُۡﻈﻠَ ُﻤﻮﻥ
ﻻ ﺇِ ﱠﻥ ِ ﱠ ِ َﻣﺎ ﻓِﻲ
َ ۖ َۡٱﻟﻌَﺬ
ِ ُﺍﺏ َﻭﻗ
َ ﻀ
ٓ َ َﺽ ﺃ
ۗ ِ ﺕ َﻭ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
 ُﻫ َﻮ٥٥ َ ّﻖ َﻭ ٰﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ﺃ َ ۡﻛﺜ َ َﺮ ُﻫ ۡﻢ َﻻ ﻳَﻌۡ ﻠَ ُﻤﻮﻥٞ ﻻ ﺇِ ﱠﻥ َﻭ ۡﻋﺪَ ٱ ﱠ ِ َﺣ
ِ ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ
ٱﻟ ﱠ
٥٦ َﻳ ُۡﺤﻲۦ ِ َﻭﻳ ُِﻤﻴﺖُ َﻭ ِﺇﻟَ ۡﻴ ِﻪ ﺗ ُ ۡﺮ َﺟﻌُﻮﻥ
“Ata kërkojnë shpjegim prej teje: ‘A është e vërtetë ajo?’ Thuaj:
‘Po, për Zotin tim, padyshim që është e vërtetë e ju nuk do të
mund ta pengoni atë!’”
“Sikur çdo njeri që ka bërë padrejtësi, të kishte tërë pasurinë e
botës, do ta jepte atë (Ditën e Gjykimit) si dëmshpërblim (për të
shpëtuar). Ata do të fshehin pendimin kur të përballen me
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dënimin e do të gjykohen me të drejtë dhe nuk do t’u bëhet
padrejtësi.”
“Vërtetë që All’llahut i përket çdo gjë që gjendet në qiej dhe në
Tokë. Premtimi i All’llahut është i vërtetë, por shumica e
njerëzve nuk e dinë.”
“Ai jep jetën dhe vdekjen dhe tek Ai do të ktheheni.”

Komentimi
Mos dyshoni në dënimet e All’llahut
Në ajetet e kaluara u diskutua për dënimin dhe ndëshkimin
e kriminelëve në këtë botë dhe në Botën Tjetër. Në ajetet që po
trajtojmë, gjithashtu, flitet për të njëjtën çështje.
Në fillim ajeti thotë se kriminelët dhe idhujtarët do të
kërkojnë shpjegim prej teje, të çuditur dhe duke qenë të habitur:
“Ata kërkojnë shpjegim prej teje: ‘A është e vërtetë ajo?’”
Këtu fjala “hak’un”-“e vërtetë” nuk është përkundër fjalës
“batil”-“falsiteti, e kota”. Kuptimi i saj është sqarimi se si janë këto
dënime dhe ndëshkime, reale dhe nëse do të realizohen. Fjala
“hak’kun” dhe “tahak’kuk”-“realizimi”, rrjedhin prej një rrënje.
Mirëpo, është e vërtetë se fjala “hak’kun”, e kundërta e “batilit”, me
këtë kuptim të gjerë të fjalës, ajo do të përfshijë çdo realitet
ekzistues dhe të kundërten e saj, mosqenien dhe falsitetin e të
kotën.
Zoti i Madhëruar e urdhëron Profetin (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kundrejt kësaj
pyetjeje, të shprehë me forcë: “Thuaj: ‘Po, për Zotin tim,
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padyshim që është e vërtetë...’” dhe nëse mendoni se do të mund
të shpëtoni nga dënimi i All’llahut, keni gabuar rëndë, sepse “...e
ju nuk do të mund ta pengoni atë!”
Në fakt kjo fjali dhe fjalia e lartpërmendur janë shprehur
në formën e pohimit dhe mos pengimit. Në fjalinë e parë thotë se
“dënimet e kriminelëve janë një realitet”, kurse në fjalinë e dytë
shton: “Asnjë forcë nuk mundet dhe nuk është në gjendje ta
pengojë atë.” Ngjashëm me ajetin 7 dhe 8 të sures “Et Tur”: “Është
e vërtetë se dënimi i Zotit tënd pa tjetër do të ndodhë. Atë nuk
ka kush që mund ta largojë.”
Theksimet që të tërheqin vëmendjen në ajet përbëhen nga:
“Betimi” dhe fjala “in’ne” nga njëra anë dhe pjesëza “lam” për
theksim. Nga ana tjetër, theksimi i tretë, është fjalia “...e ju nuk do
të mund ta pengoni atë!” Të gjitha këto së bashku theksojnë që
me kryerjen e krimeve të rënda, dënimet e All’llahut janë të
patjetërsueshme dhe të pashmangshme.
Në ajetin vijues është fokusuar mbi madhështinë e këtyre
dënimeve, sidomos në Ditën e Gjykimit. Dënimet e All’llahut janë
aq të trishtueshme dhe tronditëse, saqë: “Sikur çdo njeri që ka
bërë padrejtësi, të kishte tërë pasurinë e botës, do ta jepte atë
(Ditën e Gjykimit) si dëmshpërblim (për të shpëtuar).”
Ata janë të gatshëm të të japin ryshfetin më të madh që
mund të imagjinojnë për të shpëtuar nga dënimi i All’llahut, por
askush nuk ua pranon që t’u ulet dënimi i tyre as sa një majë
gjilpëre. Disa nga këto dënime kanë aspektin fizik dhe disa të tjera
aspektin shpirtëror. Prandaj thotë se ata do të bëhen pishman, kur
të përballen me dënimin, por do të përmbahen nga shprehja e
pendimit, që do të ishte shkak për turpërimin më të madh
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kundrejt rivalëve kriminelë ose pasuesve të tyre “...Ata do të
fshehin pendimin kur të përballen me dënimin...”
Më pas thekson se, pavarësisht këtyre, All’llahu sërish
gjykon me të drejtë mes tyre dhe nuk do t’u bëhet ndonjë
padrejtësi atyre. “...e do të gjykohen me të drejtë dhe nuk do t’u
bëhet padrejtësi.”
Kjo fjali është një theksim për qasjen e përgjithshme të
Kur’anit në fushën e dënimeve dhe drejtësisë, sepse theksimet e
ajetit të kaluar për dënimet, mund të krijojnë këtë iluzion për
njerëzit e pavetëdijshëm, që këtu kemi të bëjmë me hakmarrjen.
Prandaj Kur’ani, në fillim, thotë se do të gjykohen me të drejtë dhe
sërish thekson se nuk do t’u bëhet padrejtësi.
Më pas, me qëllim që njerëzit këto premtime dhe
paralajmërime Hyjnore të mos i marrin si objekt talljeje dhe
dëfrimi, si dhe të mos mendojnë që Zoti i Madhëruar është i
pafuqishëm në realizimin e tyre, shton: “Vërtetë që All’llahut i
përket çdo gjë që gjendet në qiej dhe në Tokë.”
Sundimi dhe pushteti i All’llahut përfshin të gjithë botën e
krijuar dhe askush nuk mund të dalë jashtë pushtetit të Tij, apo t’i
pengojë dënimet e Tij.
Në shenjë paralajmërimi thotë: Jini të vetëdijshëm!
Premtimi i All’llahut për dënimet e kriminelëve është i vërtetë,
edhe pse shumica e njerëzve, ku mos informimi ka hedhur hije
fatkeqe mbi shpirtrat e tyre, nuk e dinë këtë realitet. “...Premtimi i
All’llahut është i vërtetë, por shumica e njerëzve nuk e dinë.”
Në ajetin 56 është bërë një theksim i dyfishtë për këtë
çështje jetësore: “Ai jep jetën dhe vdekjen.”
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Si rrjedhojë, ka edhe fuqinë mbi vdekjen dhe marrjen e jetës
së robëve edhe mbi dhënien jetë të tyre për gjykimin e Ditës së
Ringjalljes.
Më në fund “...dhe tek Ai do të ktheheni.”

Hulumtime
1- Pyetje reale apo tallëse?
Një prej pyetjeve që mund të parashtrohet për ajetet e
lartpërmendura është: Vallë, pyetja e politeistëve kishte aspektin e
talljes apo ishte një pyetje reale?
Disa kanë pohuar se pyetja reale është shenjë e dyshimit
dhe nuk përputhet me gjendjen e politeistëve.
Mirëpo, duke pasur parasysh faktin se shumë prej
politeistëve ishin në mëdyshje dhe një grup tjetër prej tyre, edhe
pse kishin dituri mbi vërtetësinë e Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por për shkak të
kryeneçësisë, paragjykimit dhe të ngjashme me to, ishin ngritur
kundër tij, bëhet e qartë se nuk është e çuditshme në parashtrimin
e një pyetjeje.

2- E vërteta e pendimit
E vërteta e pendimit është bërja pishman dhe të ndjerit
keqardhje për kryerjen e një vepre të keqe. Ndikimet e liga të së
cilës janë bërë të qarta dhe të dukshme, nëse njeriu ka mundësi ta
kompensojë atë apo nuk ka. Keqardhja e njerëzve në Ditën e
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Gjykimit është nga lloji i dytë dhe mbajtja e saj fshehur bëhet
shkak për më shumë diskreditim.

Ajetet 57 – 58

َ ﺎﺱ ﻗَ ۡﺪ َﺟﺎ ٓ َء ۡﺗ ُﻜﻢ ﱠﻣ ۡﻮ ِﻋ
ُﻭﺭ َﻭ ُﻫﺪٗﻯ
ء ِﻟّ َﻤﺎ ﻓِﻲ ٱﻟ ﱡٞ ٓ ﺔ ِ ّﻣﻦ ﱠﺭ ِﺑّ ُﻜ ۡﻢ َﻭ ِﺷﻔَﺎٞ ﻈ
ُ ٰﻳَٓﺄَﻳﱡ َﻬﺎ ٱﻟﻨﱠ
ِ ﺼﺪ
ۡ َ ﻗُ ۡﻞ ِﺑﻔ٥٧ َﺔ ِﻟّ ۡﻠ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦٞ َﻭ َﺭ ۡﺣ َﻤ
ﺮٞ ﻀ ِﻞ ٱ ﱠ ِ َﻭ ِﺑ َﺮ ۡﺣ َﻤﺘِ ِۦﻪ ﻓَ ِﺒ ٰﺬَ ِﻟ َﻚ ﻓَ ۡﻠﻴَ ۡﻔ َﺮ ُﺣﻮﺍْ ُﻫ َﻮ ﺧ َۡﻴ
٥٨ َِ ّﻣ ﱠﻤﺎ ﻳَ ۡﺠ َﻤﻌُﻮﻥ
“O njerëz, ju ka ardhur këshillë (Kur’ani) nga Zoti juaj, shërim
për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët.”
“Thuaj: ‘Me dhuntinë e All’llahut dhe mëshirën e Tij-vetëm me
këto le të gëzohen! Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë.”

Komentimi

Kur’ani, mëshira e madhe Hyjnore
Në një pjesë të ajeteve të kaluara u pasqyruan diskutime
për Kur’anin dhe disa nga kundërshtimet e politeistëve. Në këto
ajete, duke marrë shkas nga kjo, flitet për Kur’anin.
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Në fillim, si një mesazh gjithëpërfshirës dhe universal, u
është drejtuar të gjithë njerëzve: “O njerëz, ju ka ardhur këshillë
(Kur’ani) nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe
mëshirë për besimtarët.”
Në këtë ajet për Kur’anin janë përshkruar katër cilësi. Për t’i
kuptuar më mirë ato, në fillim duhet t’i referohemi kuptimit
leksikor të tyre.
Fjala “va’adh”-“këshillë”, ashtu siç ceket edhe në veprën
“Mufredat”, është në kuptimin e ndalimit, shoqëruar me
këshillim. Por në dukje, fjala “meuidhetun” ka një kuptim më të
gjerë. Siç është cituar edhe nga dijetari i famshëm arab, Khalili ibn
Ahmed el Ferafidij në po atë libër, “Mufredat”: “Meuidhe”
përbëhet nga përkujtimi i të mirave, të shoqëruara me butësinë e
zemrës.
Në realitet, çdo lloj këshille që ndikon te masa, që e lemerit
atë nga të këqijat, ose zemrën e tij e anon nga veprat e mira, quhet
këshillë, pra, “va’adh” dhe “meuidheh”.
Sigurisht, kuptimi i kësaj nuk është se çdo këshillë duhet të
ndikojë, por synimi është që këshillimi të mund të ndikojë te
zemrat e përgatitura.
Me shërimin e sëmundjeve të zemrave, ose, siç thotë
Kur’ani, shërimin e asaj që ndodhet në gjoksin e njeriut, shënohen
po ato ligësi shpirtërore dhe mendore, si për shembull: koprracia,
armiqësia, xhelozia, frika, idhujtaria, hipokrizia dhe të ngjashme
me këto.
Me fjalën “hidajet” synohet mbërritja te qëllimi, pra,
përsosmëria dhe përparimi i njeriut në të gjitha aspektet pozitive.
Fjala “rahmet” shënon po ato begati të All’llahut, materiale
dhe shpirtërore, që vihen në shërbim të njerëzve të merituar dhe
të denjë, ashtu siç thuhet edhe në fjalorin “Mufredat”.
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Fjala “rahmet”, sa herë që përdoret për Zotin, është në
kuptimin e dhurimit të mëshirës prej Tij, ndërsa kur përdoret për
njeriun, është në kuptimin e butësisë së zemrës dhe përdëllimit.
Ajeti i lartpërmendur përshkruan katër faza të procesit të
edukimit dhe të përsosjes së njeriut nën dritën e Kur’anit:
1- Faza e porosisë dhe e këshillës.
2- Faza e pastrimit të shpirtit njerëzor nga llojet e veseve.
3- Faza e udhëzimit, e cila realizohet pas fazës së pastrimit.
4- Faza në të cilën njeriu e ka merituar përfshirjen në
mëshirën dhe mirësinë e All’llahut.
Këto faza vijnë njëra pas tjetrës. Interesant është fakti se të
gjitha këto kryhen nën dritën e Kur’anit:
Kur’ani është ai që i jep këshillë njerëzve.
Kur’ani është ai që pastron infektimet prej mëkateve dhe
veset e zemrës së njeriut.
Kur’ani është ai që e dhuron dritën e Udhëzimit në zemrat
e njerëzve.
Kur’ani është ai që i dhuron njeriut dhe shoqërisë begatitë
Hyjnore.
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) këtë realitet e ka shprehur në
mënyrë të plotë në “Nehxhul Belaga”: “...kërkoni ilaç nga ai
(Kur’ani) për sëmundjet tuaja dhe kërkoni ndihmën e tij në fatkeqësitë
tuaja, sepse ai vërtet përmban ilaçe për sëmundjet tuaja më të mëdha:
mohimin e së Vërtetës, hipokrizinë, devijimin dhe humbjen
(tjetërsimin).”14
Prej këtej kuptohet se Kur’ani është një recetë për ndreqjen
e individit dhe të shoqërisë prej lloj-lloj sëmundjesh morale dhe
shoqërore.
14

“Nehxhul Belaga”, Fjalimi 175.
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Ky është po ai realitet, të cilin myslimanët e kanë lënë në
harresë dhe, në vend që të përfitojnë nga ky ilaç shërues, kurën e
kërkojnë te ideologjitë e tjera. Këtë Libër të madh Qiellor e
trajtojnë vetëm si një libër, që shërben thjesht për ta lexuar dhe jo
për ta perceptuar dhe për të vepruar në bazë të tij.
Në ajetin vijues, për ta plotësuar dhe për ta theksuar këtë
begati të madhe Hyjnore, pra, Kur’anin Fisnik, i cili është më i
madh dhe më i lartë se çdo begati tjetër, thotë: “Thuaj: ‘Me
dhuntinë e All’llahut dhe mëshirën e Tij-vetëm me këto le të
gëzohen!’”
Të mos i gëzohen sasisë së madhe të pasurive, lartësisë së
pozitave, as numrit të madh të popullit apo gjerësisë së fiseve të
tyre, sepse ky kapital është më i lartë dhe më i mirë në krahasim
me të gjitha ato që ata kanë grumbulluar: “Kjo është më e mirë se
ajo që grumbullojnë.”
Asnjëra prej tyre nuk mund të krahasohet me këtë.

Hulumtime
1- A është zemra vatra e ndjenjave?
Pamja e jashtme e ajetit 57, ngjan me disa ajete të tjera
kur’anore. Zemra është vatra e sëmundjeve morale. Fillimisht ky
pohim mund të parashtrojë këtë kontekst: Ne e dimë që të gjitha
tiparet morale dhe çështjet mendore dhe emocionale i rikthehen
shpirtit të njeriut, kurse zemra nuk është gjë tjetër veçse një
pompë automatike për qarkullimin e gjakut dhe “ujitjen e të
ushqyerit” të qelizave.
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Zemra kryen vetëm funksionin e transportimit të lëndëve
ushqyese nëpër trupin e njeriut, kurse çështjet psikologjike kanë të
bëjnë me shpirtin njerëzor.
Por këtu ekziston një çështje thelbësore, që po të merret
parasysh, bëhet e qartë edhe sekreti i shprehjes së Kur’anit, që në
trupin e njeriut ekzistojnë dy vatra, ku secila është simbol i një
pjese prej veprave të njeriut. Secila nga këto dy vatra reagon
menjëherë ndaj aksioneve dhe aktiviteteve mendore. Një është
truri, kurse tjetra është zemra.
Në kohën që në hapësirën e shpirtit i shqyrtojmë çështjet
mendore, reaksioni i saj vërehet menjëherë te truri. Shprehur
ndryshe, truri është një mjet asistues për shpirtin, për çështjet e të
menduarit, andaj gjatë mendimit, gjaku qarkullon më shpejt në
tru, qelizat e trurit aktivizohen më shumë, thithin më shumë lënde
ushqyese, si dhe prodhojnë më shumë valë.
Por në kohën që bëhet fjalë për çështje emocionale, si për
shembull, dashuria, vendosmëria, vullneti, dëshira, zemërimi,
urrejtja, zilia dhe falja, në zemrën e njeriut fillon një veprimtari e
çuditshme.
Ndonjëherë përballet me rrahje të forta, ndonjëherë ndodh
e kundërta, pra, rrahjet e zemrës pësojnë tkurrje, kinse dëshiron së
pushuari nga rrahjet. Ndonjëherë e ndiejmë sikur zemra jonë do të
na shpërthejë. Të gjitha këto janë për shkak të lidhjes së ngushtë
që ka zemra me këto seri çështjesh psikologjike.
Pikërisht për këtë, Kur’ani Fisnik besimin e ndërlidh me
zemrën: “...e ende nuk po u hyn besimi në zemrat tuaja...”15

15

Sure “El Huxhurat”, ajeti 14.
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Injorancën, kokëfortësinë dhe mosdorëzimin karshi së
Vërtetës e interpreton si verbërim të zemrës: “...pse në të vërtetë
sytë nuk verbërohen, por verbërohen zemrat në kraharorë.”16
Të mos lëmë pa përmendur edhe këtë fakt: Shprehje të tilla
nuk i përkasin vetëm Kur’anit. Në letërsi, në gjuhë të ndryshme,
qoftë në të kaluarën, qoftë në kohën tonë, vërehen kristalizime të
ndryshme të kësaj çështjeje. Zakonisht njeriut, për të cilin kemi
simpati, i themi: “Ke vend në zemrën tonë”, ose “Zemrën e kam te
ti”, apo “Zemra ime është ndërlidhur me dashurinë tënde” dhe
gjithnjë simbolin e “dashurisë” e përcaktojnë si përshkrim të
“zemrës”. Të gjitha këto janë për arsye se njeriu gjithnjë i ka pasur
këto ndjenja, gjatë dashurisë dhe dëshirës, apo armiqësisë dhe
zilisë dhe të ngjashme me këto, ndien një ndikim dhe ngacmim të
veçantë në zemrën e vet, që do të thotë, shkëndija e parë e këtyre
çështjeve mendore, gjatë transferimit në trup, ndizet në zemër.
Përveç kësaj që u tha më lart, më parë kemi cekur se njëra
prej kuptimeve të fjalës “zemër” është “mendja” dhe “shpirti” i
njeriut. Kuptimi i saj nuk i përket vetëm kësaj gjymtyre të veçantë
që ndodhet brenda kraharorit. Vetë kjo mund të jetë një komentim
tjetër për disa ajete që flasin rreth zemrës. Por jo për të gjitha,
sepse te disa prej tyre është bërë e qartë që diskutohet pikërisht
për zemrën që ndodhet në kraharor. (Mendo thellë!)

2- Ndryshimi midis “dhuntisë”-“fadlit” dhe “mëshirës”“rahmetit”
Në mesin e komentuesve të Kur’anit ka shumë diskutime
se çfarë dallimi ka mes fjalëve “dhunti” dhe “mëshirë”, që u
përmendën në ajetin e dytë:
16

Sure “El Haxhxh”, ajeti 46.
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a- Disa dhuntinë e Zotit e aludojnë në begatitë e dukshme,
kurse mëshirën e konsiderojnë tregues për begatitë e padukshme.
Shprehur ndryshe, njërën e konsiderojnë si begati materiale
dhe tjetrën si begati shpirtërore. Shpesh në Kur’an fjalia: “...për të
përfituar në të mirat e Tij...”, “...dhe kërkoni begatitë e
All’llahut..”, “...të kërkoni begati...”, “...që të shfrytëzoni nga
begatitë e Tij...”, “...për shfrytëzimin e begative të dhuruara nga
Zoti i juaj...”17 dhe shprehje të ngjashme me këto, janë në
kuptimin e përfitimit të riskut dhe të ardhurave materiale, pra, në
to është përdorur shprehja fadl apo dhunti.
b- Disa të tjerë kanë pohuar se dhuntia e Zotit është begatia
fillestare, kurse mëshira e Tij është vazhdimësia e begatisë.
Sigurisht, duke pasur parasysh faktin se dhuntia është në
kuptimin e ofrimit të begatisë, si dhe duke pasur parasysh faktin
se përmendja e mëshirës pas saj duhet të ishte një gjë shtesë ndaj
saj, komentimi i lartpërmendur është i justifikueshëm.
Edhe fakti tjetër, që gjithashtu e hasim dhe e lexojmë në
shumë transmetime: Synimi i dhuntisë Hyjnore është ekzistenca e
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) dhe begatia e profetësisë, kurse synimi i mëshirës së Zotit
është ekzistenca e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe begatia
është vilajeti, ka gjasa të jetë aludim po për këtë komentim, sepse
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) ishte në fillim të ardhjes së Islamit, kurse Imam Aliu (Paqja

Sure “Er Rrum”, ajeti 23; sure “Xhumua”, ajeti 10; sure “El Bekare”, ajeti 198;
sure “En Nahl”, ajeti, 14; sure “El Isra”, ajeti 12, etj.
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qoftë mbi të!) ishte shkaku i mbijetesës dhe i vazhdimësisë së tij
(njëri është shkaku i shfaqjes, kurse tjetri shkaku i vazhdimësisë).18
Disa të tjerë kanë supozuar se fjala “dhunti” është aludim
për begatitë e Xhennetit, kurse fjala “mëshirë” është aludim për
faljen e mëkateve.
c- Është paraqitur edhe kjo mundësi: Fjala “dhunti” të jetë
treguese për begatitë gjithëpërfshirëse të Zotit ndaj miqve dhe
armiqve, kurse fjala “mëshirë”, duke pasur parasysh fjalën “lil
mu’minin”, që është përmendur në ajetin e mëparshëm si
kushtëzim për mëshirën, të jetë treguese për mëshirën e All’llahut
për njerëzit besimtarë.
Komentimi tjetër, që është përmendur në lidhje me këto dy
shprehje, është: Dhuntia e Zotit është treguese për çështjen e
besimit, kurse mëshira e Tij është treguese për Kur’anin Fisnik,
për të cilën u diskutua në ajetin e mëparshm.
Sigurisht, shumica e këtyre interpretimeve nuk bien në
kundërshti me njëra-tjetrën dhe ka mundësi që të gjitha të
përfshihen në konceptin e përgjithshëm të veçorive të fjalës dhunti
dhe mëshirë.

Për më shumë informacion, shih; tefsirin “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 307308; “Biharul Enuar”, vëll. 24, f. 60 dhe 62; tefsiri “Ajashi” vëll. 1, f. 260, Botimet
“Ilmije”.
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Ajetet 59 - 61

ﻗُ ۡﻞ ﺃ َ َﺭ َء ۡﻳﺘُﻢ ﱠﻣﺎ ٓ ﺃَﻧﺰَ َﻝ ٱ ﱠ ُ ﻟَ ُﻜﻢ ِ ّﻣﻦ ِ ّﺭ ۡﺯ ٖﻕ ﻓَ َﺠﻌَ ۡﻠﺘُﻢ ِ ّﻣ ۡﻨﻪُ َﺣ َﺮ ٗﺍﻣﺎ َﻭ َﺣ ٰﻠَ ٗﻼ ﻗُ ۡﻞ َء ٓ ﱠ ُ
ﻋﻠَﻰ ٱ ﱠ ِ ﺗ َ ۡﻔﺘ َ ُﺮﻭﻥَ َ ٥٩ﻭ َﻣﺎ َ
ِﺏ
ﻅ ﱡﻦ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَ ۡﻔﺘ َ ُﺮﻭﻥَ َ
ﺃَﺫِﻥَ ﻟَ ُﻜ ۡۖﻢ ﺃ َ ۡﻡ َ
ﻋﻠَﻰ ٱ ﱠ ِ ۡٱﻟ َﻜﺬ َ
ﻳَ ۡﻮ َﻡ ۡٱﻟ ِﻘ ٰﻴَ َﻤ ِۗﺔ ِﺇ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ ﻟَﺬُﻭ ﻓَ ۡ
ﺎﺱ َﻭ ٰﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ﺃ َ ۡﻛﺜ َ َﺮ ُﻫ ۡﻢ َﻻ ﻳَ ۡﺸ ُﻜ ُﺮﻭﻥَ َ ٦٠ﻭ َﻣﺎ
ﻋﻠَﻰ ٱﻟﻨﱠ ِ
ﻀ ٍﻞ َ
ﺗ َ ُﻜ ُ
ﻋ َﻤ ٍﻞ ِﺇ ﱠﻻ ُﻛﻨﱠﺎ
ﻮﻥ ﻓِﻲ ﺷ َۡﺄ ٖﻥ َﻭ َﻣﺎ ﺗ َ ۡﺘﻠُﻮﺍْ ِﻣ ۡﻨﻪُ ِﻣﻦ ﻗُ ۡﺮ َء ٖﺍﻥ َﻭ َﻻ ﺗ َﻌۡ َﻤﻠُﻮﻥَ ِﻣ ۡﻦ َ
ﻋﻠَ ۡﻴ ُﻜ ۡﻢ ُ
ﻋﻦ ﱠﺭ ِﺑّ َﻚ ِﻣﻦ ِ ّﻣ ۡﺜﻘَﺎ ِﻝ ﺫَ ﱠﺭ ٖﺓ ﻓِﻲ
ﺷ ُﻬﻮﺩًﺍ ﺇِ ۡﺫ ﺗ ُ ِﻔﻴﻀُﻮﻥَ ﻓِﻴ ۚ ِﻪ َﻭ َﻣﺎ ﻳَﻌۡ ُﺰ ُ
َ
ﺏ َ
ٰ
ﻻ ﺃَﺻۡ ﻐ ََﺮ ِﻣﻦ ﺫَ ِﻟ َﻚ َﻭ َ ٓ
ﺴ َﻤﺎ ٓ ِء َﻭ َ ٓ
ﻴﻦ
ﺽ َﻭ َﻻ ﻓِﻲ ٱﻟ ﱠ
ۡٱﻷ َ ۡﺭ ِ
ﻻ ﺃ َ ۡﻛﺒَ َﺮ ﺇِ ﱠﻻ ﻓِﻲ ِﻛ ٰﺘ َ ٖ
ﺐ ﱡﻣﺒِ ٍ
٦١

“Thuaj: ‘Çfarë mendoni ju për ushqimin që jua ka zbritur
All’llahu, një pjesë të të cilit e bëni të ndaluar e një pjesë tjetër
të lejuar?’ Thuaj: ‘A ju ka lejuar All’llahu për këtë apo po
”’?shpifni gënjeshtra për All’llahun
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“Çfarë do të mendojnë në Ditën e Kiametit, ata që shpifin
gënjeshtra për All’llahun? Me të vërtetë, All’llahu është Bamirës
i madh me njerëzit, por pjesa e tyre dërrmuese nuk e
falënderojnë.”
“Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga
Kur’ani dhe çfarëdo pune që të bëni (o njerëz), Ne jemi
dëshmitarë, kur ju të thelloheni në të. Zotit tënd nuk i fshihet
asnjë grimë peshe, në Tokë e në qiell; as më pak nga ajo e as më
shumë nuk mbetet pa u shënuar në Librin e qartë.

Komentimi
Ai kudo është mbikëqyrës
Në ajetet e kaluara u diskutua për Kur’anin, këshillën e
Zotit, udhëzimin dhe mëshirën, të cilët ekzistojnë në këtë Libër
Qiellor. Në këto ajete flitet për ligjet e sajuara, besëtytnitë dhe
dispozitat e rreme të politeistëve.
Ai që beson në Zot dhe e di që të gjitha begatitë dhe
mirësitë janë nga ana e Tij, duhet ta pranojë këtë realitet. Sqarimi i
dispozitave të këtyre begative, të lejuara dhe jo të lejuara, është në
dorën e Zotit dhe pa lejen dhe urdhrin e Tij ndërhyrja në këtë
çështje është e gabuar.
Në ajetin 59 i drejtohet Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Thuaj:Çfarë mendoni ju për
ushqimin që jua ka zbritur All’llahu, një pjesë të të cilit e bëni
të ndaluar e një pjesë tjetër të lejuar?’”
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Përse këto begati që ua ka dërguar Zoti juaj, disa i keni bërë
të ndaluara dhe një pjesë tjetër të lejuar?!
Në bazë të traditës suaj prej besëtytnie, një pjesë prej
kafshëve katërkëmbëshe i keni konsideruar si “saibe”, “buhejre”
dhe “vusejle”19 dhe po ashtu keni ndaluar edhe një pjesë të
produkteve bujqësore dhe drithërave, duke privuar veten tuaj nga
këto begati të pastra.
Përveç kësaj kjo nuk ju përket juve, që të përcaktoni se cila
gjë duhet të jetë e lejuar dhe cila gjë e ndaluar. Kjo është vetëm në
dorën e Zotit, andaj në pasim të saj shton: “Thuaj: ‘A ju ka lejuar
All’llahu për këtë apo po shpifni gënjeshtra për All’llahun?’”,
që do të thotë se kjo punë kryhet vetëm brenda dy mundësive dhe
nuk ka mundësi të tretë. Meqenëse mundësia e parë është e
përjashtuar, andaj nuk mund të jetë gjë tjetër përpos shpifje dhe
trillim.
Tani u bë e qartë se ata, përveç asaj që me anë të rregullave
të tyre të sajuara dhe të rreme, u privuan nga begatitë Hyjnore,
thurën edhe shpifje ndaj pozitës së shenjtë të Zotit: “Çfarë do të
mendojnë në Ditën e Kiametit, ata që shpifin gënjeshtra për
All’llahun? Me të vërtetë, All’llahu është Bamirës i madh me
njerëzit.” Për këtë arsye, Zoti nuk i ndëshkon ata menjëherë
karshi këtyre veprave të tyre të shëmtuara.
Ata, në vend që të përfitonin nga ky afat Hyjnor dhe të
merrnin mësim, ta falënderonin dhe të riktheheshin drejt Zotit,

“Bahire” quanin shtazën e cila kishte pjellë disa herë, kurse “saibe” ishte
deveja që kishte pjellë dhjetë apo dymbëdhjetë kokë deve, kurse “vesile”
quanin delen që kishte pjellë shtatë herë.
Për më shumë informacion, shih komentimin e ajetit 103 të sures “El Maide”.
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duke pasur parasysh që shumica prej tyre është e paditur, thotë:
“...por, pjesa e tyre dërrmuese nuk e falënderojnë.”
Për komentimin e këtij ajeti ekziston edhe kjo mundësi:
Lejueshmëria e të gjitha këtyre begative dhe mirësive për ta
(përveç gjërave të dëmshme dhe të papastra, që janë përjashtuar),
është një begati e madhe Hyjnore. Shumica e njerëzve, në vend që
ta falënderojnë për këtë begati të madhe, tregohen mosmirënjohës
dhe me anë të besëtytnive dhe ndalesave të paargumentuara, e
kanë privuar veten e tyre nga to.
Sakaq, për të imagjinuar se ky afat Hyjnor është argument
për mospërfshirjen e veprave të tyre në diturinë e Zotit, në ajetin
61 e shpalos këtë realitet me shprehjen më të qartë dhe
domethënëse: All’llahu është në dijeni dhe i informuar jo vetëm
për të gjitha grimcat e krijesave ekzistuese, në Qiell dhe në Tokë,
por edhe për imtësitë e veprave të njeriut, duke deklaruar: “Në
çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kur’ani
dhe çfarëdo pune që të bëni (o njerëz), Ne jemi dëshmitarë, kur
ju të thelloheni në të.”20
Fjala “shuhud” është shumësi i fjalës “shahid”. Në thelb
është në kuptimin e pranisë së shoqëruar me vrojtimin e syrit apo
të zemrës e të mendjes. Përdorimi në shumës është aludim se jo
vetëm Zoti, por edhe engjëjt që janë përgjegjës për zbatimin e
urdhrave të Tij dhe kujdesen për veprat e njerëzve, janë në dijeni,
dëshmitarë dhe vrojtues për të gjitha këto vepra.

Disa, përemrin “minhu”, prej tij, ia kanë atribuuar Zotit, që do të thotë ajetet
që i lexon janë nga ana e Zotit. Por në dukje ky përemër i rikthehet Kur’anit,
ashtu siç janë shprehur edhe shumë prej komentuesve, dhe do të thotë se ajetet
që i lexon për çdo vepër të rëndësishme janë nga Kur’ani.
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Ashtu siç e kemi cekur edhe më parë, përdorimi i numrit
shumës për Zotin, megjithëse esenca e Tij e pastër është i Vetëm
nga çdo aspekt, është aludim për madhështinë e pozitës së Tij, se
gjithmonë pranë Vetes ka përgjegjës që u përgjigjen urdhrave të
Tij, që janë gjithnjë të gatshëm dhe vigjilentë për zbatimin e
urdhrave të Tij. Në fakt, nuk bëhet fjalë vetëm për Atë, por dhe
për të gjithë të bindurit dhe të përulurit ndaj Tij.
Më pas, për ta theksuar edhe më shumë çështjen e
informimit të Zotit mbi çdo gjë, shton: “...Zotit tënd nuk i fshihet
asnjë grimë peshe, në Tokë e në qiell; as më pak nga ajo e as më
shumë nuk mbetet pa u shënuar në Librin e qartë.”
Fjala “j’azubu” rrjedh nga rrënja “uzuub” dhe ka kuptimin e
ndarjes dhe të migrimit nga shtëpia dhe familja, për të gjetur
kullota për delet dhe bagëtitë. Më pas është përdorur në mënyrë
të pakushtëzuar në kuptimin e fshehjes dhe të mungesës.
Fjala “edh dher’retu” është në kuptimin e një objekti shumë
të vogël, prandaj edhe milingonat e vogla janë quajtur dher’re.21
Fraza “kitabun mubin” tregon për diturinë e gjerë të Zotit,
që ndonjëherë përdoret në kuptimin e “leuhul mehfuudh”.22

Hulumtime
1- Ligjvënia është e drejta e Zotit

21
22

Për më shumë informacion, shih komentimin e ajetit 40 të sures “En Nisa”.
Në lidhje me këtë, shih komentimin e ajetit 59 të sure “El En’am”.
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Ajetet e lartpërmendura e vërtetojnë edhe këtë realitet: Që e
drejta e ligjvënies i përket vetëm Zotit dhe çdokush që vepron pa
lejen apo urdhrin e Tij, ka shpifur dhe ka trilluar ndaj Zotit, sepse
të gjitha begatitë dhe mirësitë në rruzullin tokësor janë nga ana e
All’llahut. Në fakt, pronari kryesor i të gjitha këtyre është vetëm
Zoti. Si rrjedhojë, Ai ka të drejtë që disa t’i shpallë si të lejuara dhe
disa të tjera si të ndaluara, edhe pse urdhrat e Tij, në këtë drejtim,
synojnë interesat dhe përsosmëritë e robve. Zoti nuk ka as nevojën
më të vogël për një gjë të tillë, sepse Ai është i Plotfuqishmi dhe
Ligjvënësi. Përpos në rast se lejen për kryerjen e një vepre të tillë ia
delegon një njeriu, siç është Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) brenda asaj që e sheh të
arsyeshme.
Nga shumë transmetime përftohet se Profeti i Islamit disa
nga çështjet i ka shpallur të ndaluara dhe disa të lejuara, që në
gjuhën e transmetimeve njihen si “Farzu Nebijj”–“Detyrimet e
Profetit”.23 Të gjitha këto janë në bazë të urdhrit të Zotit dhe
kompetencave që i ka deleguar të Dërguarit të Tij.
Edhe fjalia: “All’llahu edhine lekum” gjithashtu është
argument që Zoti mund t’ia lejojë një gjë të tillë një njeriu.
Kjo çështje ka të bëjë me problemën “vilajeti legjislativ”, që
me dëshirën e Zotit, do të diskutojmë më gjerësisht në një vend
tjetër.

2- Zbritja e riskut
Në ajetet e lartpërmendura për fjalën “err rrizku” është
përdorur shprehja “zbritje”. Uji i shiut zbret nga qielli, kjo është
23

“Usulul Kafi”, vëll. 1, f. 265, botuar në Darul kutubul islamije.
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ose për shkak të kësaj, që pikat jetëdhënëse të shiut janë burimi i të
gjitha begative, ose për shkak se me këtë synohet “zbritja nga një
nivel më i lartë”, që e kemi përmendur edhe më parë.
Këtë shprehje e hasim edhe në bisedat e përditshme, kur
një urdhër lëshohet nga një njeri me pozitë të lartë për dikë me
pozitë më të ulët, thuhet se ky urdhër ka ardhur nga “lart” ose
është lëshuar nga “lart”.

3- Parimi i mosmjaftueshmërisë së hamendësimit
Dijetarët e shkencës së Usulul Fikhu (Parimet e
jurisprudencës islame) duke u mbështetur në fjalinë: “A ju ka
lejuar All’llahu për këtë apo po shpifni gënjeshtra për
All’llahun?” e kanë argumentuar mosmjaftueshmërinë e
hamendësimit dhe kanë pohuar: Kjo shprehje tregon se asnjë ligj
prej ligjeve të Zotit nuk mund të vërtetohet pa siguri dhe bindje,
në të kundërt, konsiderohet shpifje dhe trillin ndaj Zotit.

4- Ritual dhe zakon pagan
Ajetet e lartpërmendura japin një tjetër mësim për ne, që
ligjvënia, karshi ligjvënies së Zotit është një zakon a ritual pagan,
që ia lejonin vetes së tyre, që të nxirrnin ligje dhe dispozita me anë
të mendimeve joadekuate të tyre, ndërkohë që një adhurues i
vërtetë i Zotit asnjëherë nuk mund të jetë i tillë.
Fakti që edhe sot, në kohën dhe epokën tonë vërejmë se
ekzistojnë disa grupe njerëzish, të cilët pretendojnë besim në një
Zot dhe Islam, ndërkohë shtrijnë dorën prej lypësi drejt ligjeve të
të tjerëve, që janë rregulla dhe ligje jashtë Islamit, ose ia lejojnë
vetes që dispozitat islame t’i lënë mënjanë, me pretekstin që janë
311

Komentim i Përsosur i Kur’anit..............................................................................................................................Xhuzi i njëmbëdhjetë

të pazbatueshme dhe personalisht merren me nxjerrjen e ligjeve,
edhe këta, gjithashtu, janë pasues të traditave të periudhës së
injorancës dhe paganizmit.
Islami i vërtetë nuk mund të fragmentizohet. Kur
deklarojmë se jemi myslimanë, duhet të pranojmë zyrtarisht të
gjitha dispozitat dhe ligjet e tij, pa përjashtim.
Mendimi i disa njerëzve, që pohojnë se këto dispozita dhe
parime janë të pazbatueshme, është një pandehje e pa bazë, pa
themel, që buron nga verbërimi pas Perëndimit dhe
vetëzhvlerësimit.
Sigurisht, Islami, për shkak të integralitetit që ka, në një seri
çështjesh, duke caktuar parime të përgjithshme, na ka lënë dorë të
lirë dhe na ka mundësuar që nevojat e çdo epoke dhe të çdo kohe
t’i zbatojmë sipas këtyre parimeve të përgjithshme, duke hartuar
dhe duke zbatuar ligje, në përputhje me këto parime, si dhe të
këshillohemi me specialistët dhe dijetarët islamë për
problematikat e çështjeve.

5- Gjerësia e diturisë së Zotit
Në ajetin 61, kur përmend gjerësinë e diturisë së Zotit,
mbështetet në tri çështje: Nuk je në asnjë punë dhe në asnjë
gjendje, nuk lexon asnjë ajet dhe nuk kryen asnjë punë, përpos
asaj që Ne jemi mbikëqyrës dhe dëshmitar i saj.
Këto tre shprehje të lartpërmendura janë aludim për
“mendimet”, “thëniet” dhe “veprimet e njerëzve”, që do të thotë
se, ashtu si Zoti i Madhëruar i sheh veprimet tona dhe i dëgjon
fjalët tona, Ai është në dijeni dhe i informuar edhe për synimet
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dhe qëllimet tona. Asgjë nga këto nuk ndodhet jashtë arealit të
dijes së Zotit.
Pa dyshim, synimet dhe gjendjet shpirtërore ndodhen në
fazën e parë. Pastaj janë thëniet dhe më pas veprimet dhe sjelljet.
Andaj edhe në ajet janë përmendur me këtë renditje.
Ndërkaq, vërejmë se pjesa e parë dhe e dytë janë
përmendur në numrin njëjës dhe i atribuohen Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kurse pjesa e
tretë në numrin shumës dhe i drejtohet të gjithë myslimanëve, ka
mundësi të jetë për këtë arsye, se faza e vendimmarrjes për
programet islame ka të bëjë me udhëheqësin e ymetit dhe Profetin
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!),
ashtu si marrja e ajeteve dhe komunikimi i tyre popullit është
detyrë e tij, kurse jetësimi i këtyre programeve është detyrë e
gjithë popullit dhe askush nuk është i përjashtuar prej tyre.

6- Zoti dhe engjëjt vigjilojnë mbi veprat
Në ajetin e fundit të ajeteve në fjalë është paraqitur një
mësim i madh për të gjithë myslimanët.
Një mësim që mund t’i vendosë ata në rrugën e drejtë dhe
t’i parandalojë nga devijimet dhe rrugët plot kthesa, një mësim që
me vëmendshmëri ndaj tij, formojmë një shoqëri të denjë dhe të
dëlirë: Të tregojmë vëmendje ndaj faktit se çdo hap që hedhim,
çdo fjalë që themi, çdo mendim që e kujtojmë në mendjen tonë, në
çdo drejtim që shohim, në çdo pozicion që të qëndrojmë, jo vetëm
Zoti, por edhe engjëjt e Tij vigjilojnë mbi ne dhe na vrojtojnë me
gjithë vëmendjen e tyre.
Lëvizja më e vogël që kryhet në tokë dhe në qiell nuk është
e fshehur për nga pikëpamja e dijes së Tij. Jo vetëm që nuk është e
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fshehur, por të gjitha ato shënohen në tabelën që është e
imunizuar nga fshirja, pra, regjistrohen në Leuhul Mehfudh. Në të
nuk ka rrugë për gabim dhe ndryshim, shënohen në faqen e dijes
së pafund të Zotit, në mendjet e engjëjve të afërt dhe shkruesve të
veprave të njerëzve, në dosjet me veprat e të gjithë neve.
Nuk është pa arsye fakti se Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi
të!) thotë: “Profeti Muhammed (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) qante, sa herë që e lexonte këtë ajet.”24
Atëherë kur Profeti, me gjithë sinqeritetin dhe nënshtrimin
që ka karshi Zotit dhe me gjithë atë shërbim ndaj krijesave dhe
adhurim ndaj Krijuesit, druhet nga veprat e veta karshi dijes së
Zotit, gjendja jonë dhe e të tjerëve është më se e qartë.

“Mexhmaul Bejjan”, vëll. 5, f. 116, ajeti në fjalë; tefsiri “Ali ibn Ibrahim El
Kumij”, vëll. 1, f. 313-314; tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 308,
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Ajetet 62 – 65

ْ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َءﺍ َﻣﻨُﻮﺍْ َﻭ َﻛﺎﻧُﻮﺍ٦٢ َﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ َﻭ َﻻ ُﻫ ۡﻢ ﻳَ ۡﺤﺰَ ﻧُﻮﻥ
ٓ َ َﺃ
ٌ ﻻ ﺇِ ﱠﻥ ﺃ َ ۡﻭ ِﻟﻴَﺎ ٓ َء ٱ ﱠ ِ َﻻ ﺧ َۡﻮ
َ ﻑ
ِ  ﻟَ ُﻬ ُﻢ ۡٱﻟﺒ ُۡﺸ َﺮ ٰﻯ ﻓِﻲ ۡٱﻟ َﺤﻴَ ٰﻮﺓِ ٱﻟﺪ ۡﱡﻧﻴَﺎ َﻭﻓِﻲ ۡٱﻷ ٓ ِﺧ َﺮ ۚﺓِ َﻻ ﺗ َ ۡﺒﺪِﻳ َﻞ ِﻟ َﻜ ِﻠ ٰ َﻤ٦٣ َﻳَﺘﱠﻘُﻮﻥ
ِۚﺖ ٱ ﱠ
ﻧﻚ ﻗَ ۡﻮﻟُ ُﻬ ۡۘﻢ ِﺇ ﱠﻥ ۡٱﻟ ِﻌ ﱠﺰﺓ َ ِ ﱠ ِ َﺟ ِﻤﻴﻌً ۚﺎ ُﻫ َﻮ
َ  َﻭ َﻻ ﻳَ ۡﺤ ُﺰ٦٤ ٰﺫَ ِﻟ َﻚ ُﻫ َﻮ ۡٱﻟﻔَ ۡﻮ ُﺯ ۡٱﻟﻌَ ِﻈﻴ ُﻢ
٦٥ ﺴ ِﻤﻴ ُﻊ ۡٱﻟﻌَ ِﻠﻴ ُﻢ
ٱﻟ ﱠ
“Pa dyshim, miqtë e All’llahut nuk do të kenë arsye për t’u
frikësuar dhe as për t’u dëshpëruar.”
“(Të tillë janë) ata që besojnë dhe që (i) frikësohen (All’llahut).”
“Ata i pret lajmi i mirë në këtë jetë dhe në Tjetrën. S’ka
ndryshim në fjalët e All’llahut; kjo është fitorja madhështore.”
“Mos u dëshpëro nga fjala e tyre. E gjithë fuqia i përket
All’llahut! Ai dëgjon dhe di çdo gjë.”

Komentimi
Qetësimi i shpirtit nën dritën e besimit
Duke u nisur nga fakti se në ajetet e kaluara u diskutua për
një pjesë prej gjendjeve të politeistëve dhe njerëzve jobesimtarë, në
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këto ajete do të diskutohet për gjendjen e njerëzve të sinqertë, të
zellshëm dhe të devotshëm, që në fakt qëndrojnë diametralisht
kundërt me palën tjetër, në mënyrë që me anë të krahasimit, siç
është edhe metoda e Kur’anit, të dallohet drita nga errësira dhe
lumturia nga fatkeqësia.
Në ajetin 62 thotë: “Pa dyshim, miqtë e All’llahut nuk do
të kenë arsye për t’u frikësuar dhe as për t’u dëshpëruara.”
Për ta konceptuar saktë përmbajtjen e kësaj shprehjeje, së
pari, duhet ta kuptojmë nocionin “eulija”.
Nocioni “eulija” është shumësi i fjalës “veli”. Rrjedh nga
rrënja “uela, jeli”, që është në kuptimin e mos ekzistimit të
largësisë mes dy gjërave, afërsisë dhe njëpasnjëshmërisë së tyre.
Për këtë arsye, çdo gjë që ka afërsi me një gjë tjetër, qoftë nga
pikëpamja e kohës, vendit, farefisit dhe pozitës, quhet “velij”.
Përdorimi i kësaj fjale, në kuptimin e “mbikëqyrësit”,
“mikut” dhe të ngjashëm me to, buron po nga kjo.
Si rrjedhojë, “eulija All’llah” janë ata njerëz që mes tyre dhe
Zotit nuk ekziston ndonjë ndarje, nga zemrat e tyre janë hequr
perdet dhe e vërejnë Zotin nën dritën e njohjes, me syrin e zemrës,
të besimit dhe të veprës së pastër, në mënyrë të tillë, që në zemrat
e tyre nuk ekziston asnjë lloj dyshimi apo mëdyshje. Pikërisht për
shkak të kësaj njohjeje me Zotin, i Cili është ekzistenca e
pafundme, fuqia e pashtershme, si dhe përsosmëria absolute, çdo
gjë përveç Tij, në mendjet e tyre është e vogël, me pak vlerë, e
paqëndrueshme dhe e parëndësishme.
Ai, që e ka njohur oqeanin, pika për të është e pavlerë. Ai
që e sheh diellin, e shpërfill fare qiriun.
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Prej këtej bëhet e qartë se përse ata kanë frikë dhe
dëshpërim. Sepse frika dhe dëshpërimi i njeriut zakonisht buron
nga humbja e mundshme e begative që ka pasur, apo rreziqet që
mund ta kërcënojnë atë në të ardhmen, ashtu sikur pikëllimi dhe
hidhërimi zakonisht është në lidhje me të kaluarën dhe humbjen e
mundësive që ka pasur në dispozicion.
Miqtë dhe të dashurit e vërtetë të Zotit janë të lirë prej çdo
lloj varësie dhe robërimi ndaj kësaj bote materiale, kurse “zuhdi”“shpërfillja e të mirave materiale”, në kuptimin e plotë të fjalës,
sundon mbi ekzistencën e tyre, ata as nuk trishtohen me humbjen
e pasurive materiale, e as mendjet e tyre nuk shqetësohen për të
tilla çështje në të ardhmen.
Si rrjedhojë, në ekzistencën e tyre nuk ka rrugë për
“brenga” dhe “frikë”, që të tjerëve gjithnjë u shkaktojnë ankthe
dhe shqetësime për të kaluarën dhe të ardhmen.
Uji i një enë të vogël bëhet i turbullt me anë të fryrjes së një
njeriu, por në hapësirën e oqeanit të qetë, pra, të madh, edhe
stuhitë janë të paefektshme, andaj këtë oqean e konsiderojnë të
qetë. Për këtë arsye, edhe Kur’ani, në urdhrin e çmueshëm të tij,
deklaron: “Ashtu që të mos dëshpëroheni tepër për atë që u ka
kaluar, e as të mos gëzoheni tepër me atë që Ai u ka dhënë, pse
All’llahu nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve”.25
As në atë ditë që patën varësi ndaj asaj që kishin, as sot që
janë ndarë prej saj, nuk ndiejnë ndonjë brengë apo shqetësim,
shpirti i tyre është më i madh dhe mendja e tyre është më lart se
kjo, që ngjarje të tilla në të kaluarën dhe në të ardhmen të ndikojnë
te ta.
25

Sure “El Hadid”, ajeti 23.
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Në këtë mënyrë, mbi ekzistencën e tyre mbizotëron siguria
dhe qetësia e vërtetë dhe në bazë të Kur’anit:
“...atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të
drejtë”.26
Ose sipas shprehjes tjetër të Zotit: “Ata që besuan dhe me
të përmendur All’llahun, zemrat e tyre qetësohen; pra ta dini se
me të përmendur All’llahu zemrat stabilizohen.”27
Thënë shkurt, frika dhe brenga te njerëzit, zakonisht, është
shenjë e adhurimit të kësaj bote. Ata që janë të boshatisur nga një
shpirt i tillë dhe nuk kanë frikë dhe brengë, kjo është gjendje tejet
normale për ta.
Ky ishte një sqarim spekulativ i çështjes, por ndonjëherë,
po kjo temë, paraqitet në një mënyrë tjetër, që ka formën e gnozës
(irfanit) në Islam: Miqtë e Zotit janë aq të zhytur në cilësitë e
madhështisë dhe të hijeshisë së Tij, si dhe janë të shqetësuar me
vrojtimin e esencës së pastër të Tij, saqë me përjashtim të Tij, çdo
gjë tjetër e lënë në harresë.
Është e qartë që hidhërimi dhe pikëllimi, frika dhe druajtja,
pashmangshmërisht lidhet me përfytyrimin e mungesës, humbjes
së një gjëje, ose përballjes me armikun apo krijesës të rrezikshme.
Mirëpo personi, i cili në zemër nuk mban tjetër veç Zotit, nuk
mendon veç për Të dhe nuk pranon asnjë tjetër në shpirtin e tij, a
është e mundur të ketë frikë, druajtje, hidhërim apo pikëllim?!
Nga ajo që thamë më lart, u bë e qartë se synohet frika
materiale dhe frika e kësaj bote. Në të kundërt, miqtë e Zotit,
ekzistenca e tyre është e mbushur me frikën ndaj Zotit, frika nga
26
27

Sure “El En’am”, ajeti 82.
Sure “Er Rr’ad”, ajeti 28.
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moskryerja e përgjegjësive dhe detyrave, kurse brenga e tyre është
për shkak të asaj që kanë humbur mundësi të shumta për suksese.
Kjo frikë dhe brengë, ka aspekt shpirtëror dhe është shkak i
përsosmërisë së qenies njerëzore, përkundrejt frikës dhe brengës
tokësore, që është shkak i rënies.
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), në fjalimin e tij të njohur,
“Hamam” ()ﻫامم, në të cilin përshkruhen në mënyrën më të mirë
cilësimet e miqve të Zotit, deklaron: “...zemrat e tyre janë të
brengosura, njerëzit ndihen të sigurt nga të këqijat e tyre. Po të mos ishte
afati që u është caktuar, shpirtrat në trupat e tyre, nuk do të mbeteshin as
për një çast të vetëm, për shkak të pasionit ndaj shpërblimeve të Zotit dhe
frikës prej ndëshkimit të Tij. Krijuesi në zemrat e tyre është i madh,
ashtu si çdo gjë tjetër pos Tij është i parëndësishëm në sytë e tyre.”28
Edhe Kur’ani Fisnik, në lidhje me besimtarët, deklaron: “që
i frikësohen Zotit të tyre edhe kur nuk i sheh askush dhe, që i
tremben Orës (së Kiametit).”29
Andaj, ata kanë një frikë dhe brengë tjetër.
Ka mendime të ndryshme në mesin e komentuesve të
Kur’anit se cilët njerëz synohen me termin “eulija të Zotit”. Por
ajeti 63 e ka bërë të qartë çështjen dhe i ka dhënë fund
diskutimeve: “(Të tillë janë) ata që besojnë dhe që (i) frikësohen
(All’llahut).”
Për t’u nënvizuar është
besimin në formën e foljes
devotshmërinë e ka përmendur
vazhdueshme (sipas gramatiks
28
29

“Nehxhul Belaga”, Fjalimi 192.
Sure “El Enbija”, ajeti 49.

fakti se ajeti e ka përmendur
së kohës së shkuar, kurse
në formën e kohës së shkuar të
së gjuhës arabe). Kjo tregon se
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besimi i tyre kishte arritur kulmin e përsosmërisë, kurse
devotshmëria, e cila pasqyrohet në veprat e përditshme, çdo orë
dhe çdo ditë, kërkon një përpjekje të re dhe ka një drejtim të
ngadaltë për ta dhe është kthyer në një program dhe përgjegjësi e
vazhdueshme.
Këta janë ata që me posedimin e këtyre dy shtyllave
themelore të fesë dhe personalitetit, ndiejnë në brendësi të shpirtit
të tyre një qetësi të madhe, saqë ata nuk i lëviz asnjë lloj stuhie e
kësaj bote dhe janë siç përshkruhet në këtë hadith: ”Besimtarët
karshi ngjarjeve të ashpra qëndrojnë si mali.”30
Në ajetin 63, me anë të një shprehjeje, përqendrohet mbi
mosekzistimin e frikës dhe të brengës në qenien e miqve të Zotit:
“Ata i pret lajmi i mirë në këtë jetë dhe në Tjetrën.”31
Për pasojë, jo vetëm që nuk kanë ndonjë frikë apo brengë,
por atyre u takon përgëzimi, lumturia dhe ngazëllimi, për shkak
të begative të shumta dhe mirësive të pafundme të Zotit, si në këtë
botë, ashtu edhe në Botën Tjetër.
Sërish për theksim thotë: “S’ka ndryshim në fjalët e
All’llahut; kjo është fitorja madhështore.”
Kurse në ajetin 64 i drejtohet Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili është në krye të
plejadës së miqve dhe të dashurve të Zotit dhe në formë
Përshkrimi i “Usulul Kafi”, Meula Muhammed Salih Mazenderani, vëll. 9, f.
181. Në librat e hadithologjisë janë përmendur edhe hadithe të tjera me të
njëjtën përmbajtje: “Usulul Kafi”, vëll. 2, f. 241; vëll. 5, f. 63, Darul kutubul
isamije “Biharul Enuar”; vëll.37, f. 165; vëll. 60, f. 257; vëll. 64, f. 72 dhe 362.
31 Lajmi i mirë që i pret në këtë jetë, sipas një thënieje të Profetit (Paqja dhe
bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), është ëndrra e mirë, e
vërtetë. Ndërsa lajmi i mirë që i pret në jetën tjetër, është Xhenneti.
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ngushëllimi dhe nxitëse i drejtohet atij, duke i thënë: “Mos u
dëshpëro nga fjala e tyre.”, sepse e gjithë fuqia dhe pushteti i
përket Zotit: “E gjithë fuqia i përket All’llahut!” Dhe karshi
vullnetit të Zotit nuk hyn në punë asnjë punë e armikut.
All’llahu është në dijeni të të gjitha planeve të tyre: “Ai
dëgjon dhe di çdo gjë.”

Hulumtime
1- Cili është kuptimi i fjalës “besharet” në këtë ajet?
Në lidhje me “lajmin e mirë” që Zoti ka përmendur në ajetet
më lart, për miqtë e Vet në këtë dhe në atë Botë, në mesin e
komentuesve të Kur’anit ka mosmarrëveshje.
Disa prej tyre mendojnë se “lajmi i mirë” i përket vetëm
përgëzimit të engjëjve, që u japin besimtarëve në prag të vdekjes
dhe kalimit nga kjo botë në Botën Tjetër: “Me të vërtetë, atyre që
thonë: ‘Zoti ynë është All’llahu’, e pastaj vazhdojnë të vendosur
në rrugën e drejtë, do t’u zbresin engjëjt (para vdekjes) e do t’u
thonë: ‘Mos u frikësoni dhe mos u pikëlloni! Dhe gëzojuni
Xhennetit që ju është premtuar.’” 32
Disa të tjerë, premtimet e Zotit i konsiderojnë fitore,
dominim mbi armikun, derisa të jenë besimtarë, të drejtë dhe
qeverisës mbi tokë.

32

Sure “Fussilet”, ajeti 30.
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Në disa hadithe këto përgëzime dhe lajme të mira janë
interpretuar si ëndrrat e mira që shohin besimtarët, por, ashtu siç
e cekëm edhe më lart, duke marrë parasysh mos kushtëzimin e
fjalës, si dhe përdorimi i “elif lamit” të llojit tek “el bushra”“përgëzimi”, në të është fshehur një kuptim i gjerë, që përfshin çdo
lloj përgëzimi, ngazëllimi, lumturie, fitoreje dhe suksesi. Të gjitha
ato që u thanë më lart, përmblidhen në të. Në realitet, secila prej
tyre i referohet një pjese të këtij përgëzimi të gjerë Hyjnor.
Në disa hadithe, shprehja në fjalë është komentuar si
ëndrrat e mira të besimtarëve. Kjo mund të jetë aludim se çdo lloj
përgëzimi dhe lajmi i mirë, madje edhe përgëzimet e vogla,
gjithashtu, janë të fshehura në fjalën “el bushra” dhe jo që i përket
vetëm ëndrrës.
Në fakt, ashtu siç e kemi cekur edhe më parë, ky është efekt
i pandashëm, natyral i besimit dhe i devotshmërisë, që shpirtin
dhe trupin e njeriut e mban larg nga llojet e shqetësimeve dhe të
tmerreve, që lindin nga dyshimi dhe pasiguria, si dhe janë pjellë e
mëkatit dhe e ligësive të ndryshme.
Si është e mundur që një njeri të mos ketë besim dhe vend
mbështetje në brendësi të shpirtit të tij dhe sërish të ndihet i qetë?!
Ai i ngjan anijes pa spirancë, në mesin e një deti me stuhi,
që në çdo çast valët sa mali e hedhin atë në një drejtim të caktuar
dhe vorbullat kanë hapur gojët e tyre për ta gllabëruar atë.
Si është e mundur që të ndihet i qetë një njeri, i cili është
përlyer me dhunë, padrejtësi, gjakderdhje dhe rrëmbim të
pronave dhe të drejtës së të tjerëve?
Ai, përkundër besimtarëve, as në gjumë nuk ndihet i qetë
dhe gjithnjë sheh ëndrra të frikshme dhe trishtuese. Sheh veten
duke u ngatërruar me armiqtë. Vetë kjo është një dëshmi për
mospasjen e qetësisë dhe trazimin e shpirtit të njerëzve të tillë.
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Është normale që një njeri xhelat, sidomos nëse është
shpallur në kërkim, sheh në ëndërr veten përballë fantazmave të
tmerrshme, që i janë vënë prapa për ta kapur dhe për ta lidhur.
Apo shpirti i asaj viktime të pafajshme i bërtet nga brendësia e
pavetëdijes së tij dhe e torturon atë. Më pas, në kohën që zgjohet
nga gjumi, ashtu si Jezidi, pohon: “Çfarë pata unë me Hyseinin
(Paqja qoftë mbi të!)?” 33
Ose ashtu si Haxhaxhi deklaron: “Çfarë pata unë me Said
bin Xhubejrin?!”34

2- Në lidhje me ajetet e lartpërmendura janë transmetuar
hadithe mbresëlënëse nga ana e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi
ta!)
Një pjesë prej tyre do t’i përmendim më poshtë:
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), pasi lexoi ajetin: “Pa
dyshim, miqtë e All’llahut nuk…”, i pyeti shokët e tij: “A e dini
se cilët njerëz janë ‘eulijat e Zotit’”?
Ata thanë: “O Prijësi i besimtarëve! Ju vetë na tregoni se
cilët janë ata.”
Imami tha: “Miqtë e Zotit jemi ne dhe pasuesit tanë pas
nesh. Na lumtë ne dhe më shumë u lumtë atyre.”
Disa pyetën: “Përse më shumë se ne? A nuk jemi ne dhe ata
pasues të një doktrine? A nuk është e barabartë puna jonë?”
33“Biharul

Enuar”, vëll. 45, f. 195–97; “Nurul ajn fi meshehdil Husein”, f. 71,
Medinetul Meaxhiz i sejjid Hashim Buhrani, vëll. 4, f. 138, “Muesesetul meariful
islamije”.
34 Tefsiri “Tha’lebi”, vëll. 1, f 65, botim i “Darul ihjaul turathul arabi”; “El
Ehbarul Tiual dinveri”, f. 329, botim i “Darul ehjahul kutubul arabije”,
“Tarikhu Medinetul Damask”, vëll. 12, f. 194, botim i “Darul Fikr”, 1415 hixhri
kameri.
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Imami tha: “Jo. Ata kanë përgjegjësi mbi supe që ju nuk i
keni dhe do të përballen me probleme dhe vështirësi që ju nuk do
të përballeni.”35
Në librin e njohur “Kemalu Dijn”, nga Ebu Basiri, ai nga
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) transmetohet: “Bekuar qofshin
ndjekësit e Imamit tonë, që do të kryengrihet, që në mungesë të tij
(me anë të vetëformimit) presin shfaqjen e tij dhe gjatë shfaqjes së
tij janë të nënshtruar ndaj tij. Ata janë miqtë e Zotit. Po ata nuk
frikësohen, nuk brengosen apo pikëllohen.”36
Një nga shokët e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)
transmeton se Imami ka deklaruar: “Sigurisht, ndjekësit e këtij
medh’hebi (medh’hebi i Ehli Bejtit), në çastet e fundit të jetës së
tyre, shohin gjëra që i ndriçojnë sytë e tyre.”
Transmetuesi thotë: “Unë këmbëngula se çfarë gjërash
shohin. Dhe këtë pyetje e përsërita më shumë se dhjetë herë. Por
në secilën herë Imami mjaftohej vetëm me këtë frazë: “Do ta
shohin!”
Në fund të tubimit, u kthye nga unë dhe më thirri: “Po
këmbëngul të dish se çfarë gjërash do të shohin?”
I thashë: “Po, sigurisht!” Më pas fillova të qaja.
Imami u mallëngjye për gjendjen time dhe tha: “A i sheh
ata dy persona?”
Pyeta: “Cilët persona?”

Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 309, botoi “Muessesetul Ismailijan”,
Botim i katërt, 1412 hixhri kameri; “Biharul Enuar”, vëll. 65, f. 34 dhe vëll. 66, f.
277; Tefsiri “Ajjashii”, vëll. 2, f. 124, Shtëpia botuese “Ilmije”.
36 “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 309, “Muaseseje ismailijan”, Botim i katërt,
1412 hixhri kameri; “Kemalu Dijn (ekmaluddin) vëll. 2, f. 357, botoi “Darul
kutubul islamije”; “Biharul Enuar”, vëll. 52, f. 149.
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Tha: “Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) dhe Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!). Asnjë
besimtar nuk do të vdesë pa i parë këta të dy.”
Më pas shtoi: “Këtë e ka qartësuar edhe Zoti në Kur’an.”
E pyeta: “Ku dhe në cilën sure?”
Tha: “Në suren ‘Junus’, ajetet 63 -64: “’Të cilët besuan dhe
ishin të ruajtur’, ‘atyre u jepet myzhde në jetën e dynjasë (në
çastin vdekjes) dhe në jetën tjetër...’”37
Me të njëjtën përmbajte kemi dhe transmetime të tjera.
Është e qartë se këto transmetime përmendin një pjesë prej
përgëzimeve për njerëzit besimtarë dhe të devotshëm dhe nuk
përfshijnë gjithë përmbajtjen e përgëzimeve dhe lajmeve të mira.
Gjithashtu, është e qartë se ky shikim nuk është shikim i
trupit material, por i trupit të Berzakhut, Botës së ndërmjetme, me
syrin e Berzakhut, sepse e dimë që në botën e varrit, botën e
ndërmjetme midis kësaj jete dhe jetës së amshueshme, që është
largësia mes kësaj bote dhe Botës Tjetër, shpirti i njeriut ngarkohet
mbi trupin e ndërmjetëm.

Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 310, “Muesesetul ismailijan”, botim i
katërt, 1412 hixhri kameri, (me përmbledhje); “Usulul Kafij”, vëll. 3, f. 127;
“Biharua Enuar”, vëll. 6, f. 185.
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Ajetet 66 – 67

ٓ َ َﺃ
ۗ ِ ﺕ َﻭ َﻣﻦ ﻓِﻲ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
َﺽ َﻭ َﻣﺎ ﻳَﺘ ﱠ ِﺒ ُﻊ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَ ۡﺪﻋُﻮﻥ
ِ ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ
ﻻ ِﺇ ﱠﻥ ِ ﱠ ِ َﻣﻦ ﻓِﻲ ٱﻟ ﱠ
ﺷ َﺮ َﻛﺎ ٓ ۚ َء ِﺇﻥ ﻳَﺘ ﱠ ِﺒﻌُﻮﻥَ ِﺇ ﱠﻻ ﱠ
ُ ِ ُﻭﻥ ٱ ﱠ
٦٦ َﺻﻮﻥ
ُ ٱﻟﻈ ﱠﻦ َﻭ ِﺇ ۡﻥ ُﻫ ۡﻢ ِﺇ ﱠﻻ ﻳَ ۡﺨ ُﺮ
ِ ِﻣﻦ ﺩ
ﺖ
ٖ َﺼ ًﺮ ۚﺍ ِﺇ ﱠﻥ ِﻓﻲ ٰﺫَ ِﻟ َﻚ َﻷ ٓ ٰﻳ
ِ ﺎﺭ ُﻣ ۡﺒ
َ ُﻫ َﻮ ٱﻟﱠﺬِﻱ َﺟﻌَ َﻞ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ٱﻟﱠ ۡﻴ َﻞ ِﻟﺘ َ ۡﺴ ُﻜﻨُﻮﺍْ ِﻓﻴ ِﻪ َﻭٱﻟﻨﱠ َﻬ
٦٧ َِﻟّﻘَ ۡﻮ ٖﻡ ﻳَ ۡﺴ َﻤﻌُﻮﻥ
“Vërtet, All’llahut i përket çdokush që gjendet në qiej dhe në
Tokë. E çfarë ndjekin ata që adhurojnë në vend të All’llahut
zota-ortakë? Në të vërtetë, ata nuk ndjekin gjë tjetër, përveç
hamendjes dhe vetëm gënjejnë.”
“Ai jua krijoi natën për të pushuar në të, kurse ditën për të parë
dhe këtu, vërtet, ka shenja (argumente) për njerëzit që ua vënë
veshin.”

Komentimi
Një pjesë prej shenjave të Madhështisë së All’llahut
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Ajetet 66-67 i rikthehen edhe një herë tjetër çështjes së
monoteizmit dhe idhujtarisë, që konsiderohen si çështjet më
themelore në Islam.
Në këto sure idhujtarët vihen në gjykim, si dhe nxirret në pah
pafuqia e tyre.
Në fillim thuhet: “Vërtet, All’llahut i përket çdokush që
gjendet në qiej dhe në Tokë.”
Kur njerëzit janë pronë e All’llahut dhe i përkasin Atij,
nënkuptohet që edhe gjitha gjërat që ekzistojnë në këtë botë, do t’i
përkasin Atij, si rrjedhojë, All’llahu është zotëruesi dhe pronari i
çdo gjëje që ekziston në këtë botë. Duke pasur parasysh këtë, si
është e mundur që pronat e All’llahut të jenë ortak të Tij?!
Më pas shton: “E çfarë ndjekin ata që adhurojnë në vend
të All’llahut zota-ortakë?”
Ata pasojnë vetëm hamendësimet e pabaza dhe pa themel:
“Në të vërtetë, ata nuk ndjekin gjë tjetër, përveç hamendjes...”
Ata flasin vetëm me anë të hamendësimit dhe gënjejnë:
“...dhe vetëm gënjejnë.”
Fjala “el kharsu” në thelb është në kuptimin e gënjeshtrës
dhe të pandehjes. Në fillim është përdorur për vlerësimin e
frutave në pemë. Më pas është përdorur për çdo lloj hamendësimi
apo pandehje. Duke u nisur nga fakti se ndonjëherë hamendësimi
përputhet me realitetin dhe ndonjëherë bie ndesh me të, kjo fjalë
është përdorur edhe në kuptimin e “gënjeshtrës”. Në ajetin 66,
mund të jetë në të dy kuptimet.

327

Komentim i Përsosur i Kur’anit..............................................................................................................................Xhuzi i njëmbëdhjetë

Në thelb, ajo që e çon njeriun në gënjeshtër është shkuarja
pas hamendjeve të pabaza dhe të paqena.
Ata që idhujt e tyre ia kishin bërë ortak Zotit, mbështetja e
tyre ishte iluzion, që edhe imagjinimi i tyre sot, në ditët tona, është
problematike dhe e vështirë. Si është e mundur që njeriu të krijojë
forma dhe skulptura jo frymore dhe më pas ta konsiderojë
krijesën e vet si hyjni dhe përcaktues të fatit të tij?!
Si është e mundur që fatin e vet ta lerë në dorë të tij dhe të
kërkojë prej tij zgjidhjen e problemeve?!
Vallë, a mund të jetë një gjë e tillë përpos një gënjeshtër dhe
trillim?
Madje nga ajeti mund të përmbledhim një parim të
përgjithshëm, se, çdokush që pason dyshimin dhe hamendësimin
e pabazë dhe të pathemeltë, do të përfundojë në gënjeshtër.
E vërteta dhe e drejta bazohen te siguria dhe bindja (dija e
sigurt dhe e provuar), kurse gënjeshtra mbështetet te hamendja,
iluzioni dhe thashethemet.
Më pas, për ta plotësuar këtë çështje dhe për të treguar
rrugën e njohjes së Zotit dhe qëndrimit larg shirkut dhe
idhujtarisë, përmend një pjesë prej begative të All’llahut, që
ndodhen në botën e krijimit, si shenja e madhështisë, e fuqisë dhe
e urtësisë së Zotit: “Ai jua krijoi natën për të pushuar në të,
kurse ditën për të parë…”
Ky sistem i dritës dhe i errësirës, që shumë herë është
përmendur në Kur’an, është një sistem i mrekullueshëm dhe i
bekuar:
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Nga njëra anë, me anë të rrezatimit të dritës në intervale të
caktuara, që ndriçon skenën e jetës së njerëzve, është motor i
lëvizjes dhe motivues i përpjekjes.
Nga ana tjetër, me anë të perdeve të errëta dhe qetësuese të
natës, e ripërtërin shpirtin dhe trupin e lodhur për punë.
Në këtë sistem të mirëllogaritur ekzistojnë shenja për
fuqinë e Krijuesit, por vetëm për ata që kanë vesh për të dëgjuar të
vërteta: “...dhe këtu, vërtet, ka shenja (argumente) për njerëzit që
ua vënë veshin.”, për ata që dëgjojnë dhe reflektojnë, si dhe për
ata që, pas konceptimit të së vërtetës, e zbatojnë atë.

Hulumtime
1- Qetësia dhe prehja
Qetësia dhe prehja, si synim prej krijimit të natës, pa
dyshim është një realitet shkencor. Këtë fakt e ka argumentuar
edhe shkenca e sotshme. Perdja e errësirës së natës jo vetëm që
është një mjet përfundues për të hequr dorë nga aktivitetet e ditës,
por ushtron edhe një ndikim të drejtpërdrejtë mbi sistemin nervor
dhe muskujt e njerëzve dhe të frymorëve të tjerë. I vë ata në gjumë
për të pushuar dhe për t’u qetësuar.
Sa të padijshëm janë njerëzit që natën e kalojnë duke u
dëfryer dhe duke u argëtuar dhe ditën, sidomos kohën e artë të
agimit, e kalojnë në gjumë. Kjo është arsyeja, që ndihen gjithnjë
nervozë dhe të mërzitur.
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2- Kuptimi i frazës “uen’nehare mubsira”
Duke pasur parasysh faktin se fjala “ebsar” është në
kuptimin e “të parit”, edhe fjalia “uen’nehare mubsira” ka këtë
kuptim, që Zoti ditën e ka bërë shikuese, është mundësuese e
shikimit dhe jo shikuese.
Kjo është një metonimi e bukur, nga lloji i përshkrimit të
shkakut, me anë të cilësive të shkaktuesit. Në lidhje me natën
thotë: “lejlun naimun”, që do të thotë “nata ka rënë në gjumë”,
ndërkohë që nata nuk shkon për të fjetur, por nata bëhet shkak që
njerëzit të shkojnë për të fjetur.

3- Hamendësime të pabaza
Ajetet 66-67, edhe një herë tjetër kanë dënuar dhe kanë
refuzuar dyshimin dhe hamendësimin. Por duke pasur parasysh
faktin se bëhet fjalë për koncepte supersticioze dhe të pabaza të
idhujtarëve, fjala “dhan’nun” nuk është në kuptimin e supozimeve
të mirëllogaritura racionale, që në disa raste, si për shembull,
dëshmia e dëshmitarëve, evidenca e fjalëve, nënshkrimeve dhe
dërgesave janë të vlefshme, andaj ajetet e lartpërmendura nuk
mund të jenë një argument për pavlefshmërinë e supozimit.
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Ajetet 68 – 70

ۚ ِ ﺕ َﻭ َﻣﺎ ﻓِﻲ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
ﺽ
ِ ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ
ﻲ ﻟَﻪۥُ َﻣﺎ ﻓِﻲ ٱﻟ ﱠ
ُ ﻗَﺎﻟُﻮﺍْ ٱﺗ ﱠ َﺨﺬَ ٱ ﱠ ُ َﻭﻟَﺪٗ ۗﺍ
ﺳ ۡﺒ ٰ َﺤﻨَ ۖﻪۥُ ُﻫ َﻮ ۡٱﻟﻐَﻨِ ۖ ﱡ
َ ٰ ﺳ ۡﻠ
َ ﻗُ ۡﻞ ِﺇ ﱠﻥ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦ٦٨ َﻋﻠَﻰ ٱ ﱠ ِ َﻣﺎ َﻻ ﺗ َﻌۡ ﻠَ ُﻤﻮﻥ
ُ ِﺇ ۡﻥ ِﻋﻨﺪَ ُﻛﻢ ِ ّﻣﻦ
َ َﻄ ۢ ِﻦ ِﺑ ٰ َﻬﺬَ ۚﺍٓ ﺃَﺗَﻘُﻮﻟُﻮﻥ
ﻊ ِﻓﻲ ٱﻟﺪ ۡﱡﻧﻴَﺎ ﺛ ُ ﱠﻢ ِﺇﻟَ ۡﻴﻨَﺎ َﻣ ۡﺮ ِﺟﻌُ ُﻬ ۡﻢ ﺛ ُ ﱠﻢٞ َ  َﻣ ٰﺘ٦٩ َِﺏ َﻻ ﻳ ُۡﻔ ِﻠ ُﺤﻮﻥ
َ َﻳَ ۡﻔﺘ َ ُﺮﻭﻥ
َ ﻋﻠَﻰ ٱ ﱠ ِ ۡٱﻟ َﻜﺬ
ﺍﺏ ٱﻟ ﱠ
٧٠ َﺸﺪِﻳﺪَ ﺑِ َﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻳَ ۡﻜﻔُ ُﺮﻭﻥ
َ َﻧُﺬِﻳﻘُ ُﻬ ُﻢ ۡٱﻟﻌَﺬ
“Ata thonë: ‘All’llahu ka një bir’. Qoftë i lartësuar Ai! Ai është i
Vetëmjaftueshëm, s’ka nevojë për asgjë. Atij i përket gjithçka
që gjendet në qiej dhe në Tokë. Ju nuk keni asnjë provë për atë
që thoni. Pse thoni për All’llahun atë që nuk e dini?!”
“Thuaj: Sigurisht, atyre që shpifin gënjeshtra për All’llahun,
nuk do t’u ecë mbarë.”
“Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë botë e pastaj do të
kthehen te Ne dhe, Ne, do t’u japim të shijojnë dënimin e
ashpër për shkak se nuk besuan.”
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Komentimi
Thënie e paarsyetuar
Këto ajete, gjithashtu, vazhdojnë diskutimin për politeistët
dhe ritregojnë një prej gënjeshtrave dhe akuzave të tyre, për
pozitën e shenjtë të Zotit.
Në fillim të ajetit 68 thuhet: “Ata thonë: ‘All’llahu ka një
bir’”.
Këtë fjalë, në radhë të parë, e kanë thënë të krishterët për
hazreti Mesihun, Isain. Më pas e kanë thënë idhujtarët e kohës së
injorancës për “engjëjt”, të cilët i konsideronin si vajzat e Zotit, si
dhe hebrenjtë për Uzejrin.
Kur’ani u përgjigjet atyre në dy mënyra:
Ajeti 68 vazhdon: “... Qoftë i lartësuar Ai! Ai është i
Vetëmjaftueshëm, s’ka nevojë për asgjë....”, duke treguar se
nevoja për fëmijë, ose buron nga nevoja trupore për fuqi, për ta
ndihmuar atë, ose është për shkak të nevojës shpirtërore. Duke u
nisur nga fakti që Zoti i Madhëruar është i pastër nga çdo e metë,
cenim, nga çdo mangësi dhe dobësi, si dhe qenia e stërpastër e Tij
është tërësisht e pasur, e vetëmjaftueshme dhe jo nevojtare, nuk
është e mundur të zgjedhë për vete një fëmijë. Ai është “Pronari” i
të gjitha krijesave që ndodhen në tokë dhe në qiej: “Atij i përket
gjithçka që gjendet në qiej dhe në Tokë.”
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Atëherë, çfarë kuptimi ka që Ai të zgjedhë për vete ndonjë
fëmijë, që t’i dhurojë qetësi apo ta ndihmojë Atë?!
Interesant është fakti se është përdorur shprehja
“it’tekhedhe”-“e zgjodhi dhe e mori”. Kjo tregon se ata besonin se nga
Zoti nuk kishte lindur ndonjë fëmijë, por thoshin se Zoti, në mesin
e krijesave, ka zgjedhur për vete një fëmijë, ngjashëm me ata
persona që nuk lindin fëmijë dhe birësojnë ndonjë fëmijë nga
shtëpia e fëmijës.
Sidoqoftë, këta të paditur e mendjeshkurtër ishin
ngatërruar keq në gabimin e krahasimit të Krijuesit me krijesën
dhe thelbin jo nevojtar të Zotit e krahasonin me qenien e tyre të
kufizuar dhe nevojtare.
Përgjigjja e dytë që Kur’ani u jep atyre është: Çdokush që
ka pretendime duhet të sjellë një argument për pretendimet e veta.
Vallë, a keni ndonjë arsye dhe argument për atë që thoni? “Ju nuk
keni asnjë provë për atë që thoni.” Atëherë, “pse thoni për
All’llahun atë që nuk e dini?!”
Nëse supozojmë që nuk do të pranoni provën e parë të
qartë, nuk mund ta refuzoni këtë të vërtetë. Thënia juaj është një
shpifje dhe pretendim jo shkencor.
Në ajetin 69, pra, në fund, tregon shpifjet dhe akuzat e tyre
ndaj Zotit: Në fillim i drejtohet Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Thuaj: Sigurisht,
atyre që shpifin gënjeshtra për All’llahun, nuk do t’u ecë
mbarë.”
Të hamendësojmë se ata do të kishin mundur që, me anë të
gënjeshtrave dhe shpifjeve, për një kohë të shkurtër, të përfitonin
prej pasurive dhe të mirave të kësaj bote. Mirëpo ky është vetëm
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një mall dhe pasuri kalimtare në këtë botë. Më pas do të kthehen
te Ne dhe Ne do t’i dënojmë me një dënim të ashpër, për shkak të
mos besimit të tyre: “Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë
botë e pastaj do të kthehen te Ne dhe, Ne, do t’u japim të
shijojnë dënimin e ashpër për shkak se nuk besuan.”
Në fakt, ky ajet dhe ajeti i mëparshëm paraqet dy lloj
dënimesh për njerëzit që kishin trilluar shpifje dhe gënjeshtra ndaj
Zotit dhe i kishin përshkruar Atij fëmijë.
Njëri është ky: Asnjëherë kjo gënjeshtër dhe sajesë e tyre
nuk do të jetë shkak i fitores dhe i shpëtimit të tyre. Ata asnjëherë
nuk do t’ia dalin të realizojnë qëllimin e tyre, por do të jenë të
përhumbur në rrugë pa krye dhe do t’i kaplojë mjerimi dhe
dështimi.
Dënimi tjetër është ky: Le të hamendësojmë se me anë të
këtyre fjalëve, i mashtrojnë njerëzit për një kohë të caktuar, si dhe
do t’ia arrijnë qëllimit në adhurimin e idhujve. Kjo kënaqësi dhe
ky përfitim nuk do të ketë vazhdimësi, pasi dënimi i dhimbshëm i
Zotit është në pritje të tyre.

Hulumtime
1- Dallimi në mes fjalës “sulltan” dhe “arsye”
Fjala “sulltan” këtu është në kuptimin e argumentit (delilun).
Kjo fjalë, është më e thellë dhe më letrare se fjala “delil”“argument”, sepse argumenti ka kuptimin e udhëzimit e të
udhërrëfimit. Kurse fjala “sulltan” tregon dominimin e njeriut
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kundrejt palës tjetër dhe është e përshtatshme me rastet e
polemikave dhe debateve. Po ashtu është tregues për argumentin
e prerë e të fortë.

2- Kuptimi i fjalës “metãun”
Fjala “el metãu” është në kuptimin e përfitimit ndaj diçkaje.
Koncepti i saj është shumë i gjerë, duke përfshirë të gjitha mjetet e
jetesës dhe begatitë materiale. Ragibi, në fjalorin “Mufredat“,
thotë: “Çdo gjë që në një farë mënyre njeriu përfiton prej saj, quhet
“metãun” ose mall.”

3- Synimi prej fjalës “nudhijkuhum”-“do t’u japim të
shijojnë”
Kjo shprehje, që është përdorur për dënimet e Zotit, është
me kuptimin, se ata do t’i përjetojnë këto dënime. Kjo shprehje
është shumë më prekëse se sa shikimi dhe vrojtimi, madje edhe se
prekja e dënimit.
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Ajetet 71 – 73

ﺎﻣﻲ
ِ َﻋﻠَ ۡﻴ ُﻜﻢ ﱠﻣﻘ
َ ﻮﺡ ِﺇ ۡﺫ ﻗَﺎ َﻝ ِﻟﻘَ ۡﻮ ِﻣ ِﻪۦ ٰﻳَﻘَ ۡﻮ ِﻡ ِﺇﻥ َﻛﺎﻥَ َﻛﺒ َُﺮ
َ ۞ﻭٱ ۡﺗ ُﻞ
َ
ٍ ُﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ ﻧَﺒَﺄ َ ﻧ
ُ ﺖ ٱ ﱠ ِ ﻓَﻌَﻠَﻰ ٱ ﱠ ِ ﺗ َ َﻮ ﱠﻛ ۡﻠﺖُ ﻓَﺄ َ ۡﺟ ِﻤﻌُ ٓﻮﺍْ ﺃَﻣۡ َﺮ ُﻛ ۡﻢ َﻭ
ﺷ َﺮ َﻛﺎ ٓ َء ُﻛ ۡﻢ ﺛ ُ ﱠﻢ َﻻ ﻳَ ُﻜ ۡﻦ
ِ َﻴﺮﻱ ﺑِﺎ ٰﻳ
ِ َﻭﺗ َ ۡﺬ ِﻛ
ُ ﻋﻠَ ۡﻴ ُﻜ ۡﻢ
ﺳﺄ َۡﻟﺘ ُ ُﻜﻢ
ُ ﻏ ﱠﻤ ٗﺔ ﺛ ُ ﱠﻢ ۡٱﻗ
ِ ُ ﻲ َﻭ َﻻ ﺗ
َ ﺃَﻣۡ ُﺮ ُﻛ ۡﻢ
َ  ﻓَﺈِﻥ ﺗ َ َﻮﻟﱠ ۡﻴﺘ ُ ۡﻢ ﻓَ َﻤﺎ٧١ ﻭﻥ
ِ ﻨﻈ ُﺮ
ﻀ ٓﻮﺍْ ِﺇﻟَ ﱠ
ُ ﻓَ َﻜﺬﱠﺑُﻮﻩ٧٢ َﻋﻠَﻰ ٱ ﱠ ۖ ِ َﻭﺃ ُ ِﻣ ۡﺮﺕُ ﺃ َ ۡﻥ ﺃ َ ُﻛﻮﻥَ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺴ ِﻠ ِﻤﻴﻦ
َ ﻱ ِﺇ ﱠﻻ
َ ِ ّﻣ ۡﻦ ﺃ َ ۡﺟ ۖ ٍﺮ ِﺇ ۡﻥ ﺃ َ ۡﺟ ِﺮ
ٰٓ
ﻒ َﻭﺃ َ ۡﻏ َﺮ ۡﻗﻨَﺎ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛﺬﱠﺑُﻮﺍْ ﺑِﺎ ٰﻳَﺘِﻨ َۖﺎ
َ ِﻓَﻨَ ﱠﺠ ۡﻴ ٰﻨَﻪُ َﻭ َﻣﻦ ﱠﻣﻌَ ۥﻪُ ﻓِﻲ ۡٱﻟﻔُ ۡﻠ ِﻚ َﻭ َﺟﻌَ ۡﻠ ٰﻨَ ُﻬ ۡﻢ َﺧﻠَﺌ
ُ ﻓَﭑﻧ
٧٣ َﻋ ِﻘﺒَﺔُ ۡٱﻟ ُﻤﻨﺬَ ِﺭﻳﻦ
َ ٰ َﻒ َﻛﺎﻥ
َ ﻈ ۡﺮ َﻛ ۡﻴ
“Tregoju atyre historinë e Nuhut, kur i tha popullit të vet: ‘O
populli im, nëse për ju është e rëndë prania ime midis jush dhe
që t’ju përkujtoj shenjat e All’llahut, (dijeni se) unë jam
mbështetur vetëm tek All’llahu! Prandaj, bashkë me idhujt tuaj,
vendosni si do të veproni dhe vendimi juaj le të mos fshihet;
zbatojeni kundër meje e mos më jepni kohë!’”
“Por, nëse ktheni shpinën, (dijeni se) unë prej jush nuk kërkoj
kurrfarë shpërblimi. Shpërblimi im është vetëm tek All’llahu.
Mua më është urdhëruar të jem prej atyre që (i) nënshtrohen
(Atij).”
“Por ata e quajtën gënjeshtar, kurse Ne e shpëtuam atë dhe të
gjithë besimtarët që ishin në anije me të. Pastaj i bëmë ata
zëvendës (të atyre që u zhdukën), kurse i fundosëm ata që
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përgënjeshtruan shpalljet Tona. Shikoje sesi ishte përfundimi i
atyre që ishin paralajmëruar.”

Komentimi
Një fragment nga betejat e Nuhit (Paqja qoftë mbi të!)
Ajetet 71-73 janë fillimi i përshkrimit të një pjese të historisë
së Profetëve dhe historisë së popujve të kaluar, për rizgjimin e
politeistëve dhe grupet kundërshtare.
Zoti i Madhëruar e urdhëron Profetin (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që diskutimin që e
kishte me politeistët, ta plotësojë me anë të rrëfimit të historisë
mësimplote të paraardhësve.
Në fillim përmend historinë e Profetit Nuh (Paqja qoftë mbi
të!): “Tregoju atyre historinë e Nuhut, kur i tha popullit të vet:
‘O populli im, nëse për ju është e rëndë prania ime midis jush
dhe që t’ju përkujtoj shenjat e All’llahut…’”
“…(dijeni se) unë jam mbështetur vetëm tek All’llahu!...”
Pikërisht për këtë arsye, përveç Tij askujt nuk i frikësohem dhe
nuk kam frikë nga askush tjetër.
Më pas thekson se, meqenëse është kështu, mblidheni
mendjen dhe u thoni idhujve tuaj t’ju ndihmojnë në marrjen e
vendimit tuaj: “Prandaj, bashkë me idhujt tuaj, vendosni si do të
veproni …”, që asnjë vendim i juaji të mos mbetet i fshehur dhe të
mos ndiheni në ankth dhe të pikëlluar për atë që keni vendosur:
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“…dhe vendimi juaj le të mos fshihet…”. Por, merrni vendim
për mua në mënyrën më të qartë.
Fjala “gum’me” rrjedh nga fjala “gam’m” dhe është në
kuptimin e mbulimit të një gjëje. Kjo fjalë është përdorur edhe në
kuptimin e brengës, sepse e mbulon “zemrën” e njeriut.
Më pas thotë: Nëse mundeni, “…zbatojeni kundër meje e
mos më jepni kohë!”
Ky shpjegim tregon se Profeti Nuh (Paqja qoftë mbi të!), ky i
Dërguar i madh i Zotit, me një siguri që i përket vetëm Profetëve
të quajtur Ulu’l Azm (që karakterizohen nga qëndresa), me trimëri
dhe guxim të pashoq, me gjithë faktin se kishte një numër të
kufizuar përkrahësish, u bëri ballë kundërshtarëve dhe mbajti një
qëndrim të patundur karshi armiqve të fortë dhe të fuqishëm. Ai
madje tallet me fuqinë e tyre dhe tregon indiferencën e vet karshi
kurtheve, sajesave, mendimeve dhe idhujve të tyre. Në këtë
mënyrë u jep një goditje të fortë psikologjike mendimeve të tyre.
Duke pasur parasysh faktin se këto ajete kanë zbritur në
Mekë, në një kohë që edhe Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), pothuajse po jetonte në kushte
të njëjta me kushtet e Profetit Nuh (Paqja qoftë mbi të!), ku
besimtarët përbënin pakicën, Kur’ani dëshiron t’ia kumtojë po të
njëjtin urdhër Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!), se nuk duhet t’i kushtojë rëndësi forcës së
armikut, por të ecë përpara me vendosmëri dhe guxim, sepse
vendmbështetja e tij është Zoti dhe asnjë forcë nuk ka fuqi të
përballet dhe t’i rezistojë forcës së Zotit.
Megjithatë, disa nga komentuesit e Kur’anit këtë shprehje
të Nuhit (Paqja qoftë mbi të!) dhe sfidime të ngjashme në historinë e
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Profetëve të tjerë, e kanë konsideruar si një mrekulli, sepse ata, me
mospasjen e kushteve fizike, e kishin kërcënuar armikun me
humbje dhe kishin lajmëruar fitoren e tyre përfundimtare ndaj
armikut. Kjo nuk është e mundshme përpos me anë të mrekullisë.
Por sidoqoftë, ky është një mësim për të gjithë udhëheqësit
islamë, që asnjëherë të mos frikësohen nga dyndja e armikut, por
me anë të mbështetjes, besimit në një Zot dhe me sigurinë dhe
vendosmërinë më të lartë, t’i thërrasin ata për në sheshin e luftës
dhe të nënçmojnë fuqinë e tyre. Ky element do të jetë një faktor i
rëndësishëm për përforcimin shpirtëror të pasuesve dhe
dekurajimin e armikut.
Në ajetin vijues është transmetuar një shprehje tjetër që
argumenton vërtetësinë e Profetit Nuh (Paqja qoftë mbi të!): “Por,
nëse ktheni shpinën, (dijeni se) unë prej jush nuk kërkoj
kurrfarë shpërblimi.”, sepse “shpërblimi im është vetëm tek
All’llahu.”
Për Atë punoj dhe vetëm nga Ai kërkoj shpërblim.
“Mua më është urdhëruar të jem prej atyre që (i)
nënshtrohen (Atij).”
Fjala që thotë Nuhu (Paqja qoftë mbi të!): “Unë nga ju nuk
kërkoj asnjë shpërblim”, është një mësim tjetër për udhëheqësit
Hyjnorë, që për thirrjen e njerëzve në rrugën e drejtë të mos presin
asnjë lloj shpërblimi material dhe shpirtëror nga ata. Pretendime
të tilla krijojnë një lloj varësie, e cila do të bëhet pengesë e
komunikimeve të drejtpërdrejta dhe aktiviteteve të lira të tyre.
Natyrisht që aktiviteti dhe thirrja e tyre në rrugën e drejtë nuk do
të japë rezultat dhe do të jetë e paefektshme.
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Për këtë arsye, mënyra e pëlqyer e thirrjes në Islam dhe
komunikimi i mesazhit të tij, konsiston që thirrësit në islam, për
plotësimin e nevojave të tyre jetësore, të mbështeten vetëm te
fondi shtetëror (Bejtul Mal) dhe të mos jenë nevojtarë të njerëzve.
Në ajetin 73, fundin e veprës së armiqve të Profetit Nuh
(Paqja qoftë mbi të!) dhe vërtetësinë e parashikimeve të tij, e shpreh
në këtë mënyrë: Ata e përgënjeshtruan Nuhun (Paqja qoftë mbi të!),
por Ne shpëtuam jo vetëm atë, por të gjithë ata që ishin me atë në
anije: “Por ata e quajtën gënjeshtar, kurse Ne e shpëtuam atë dhe
të gjithë besimtarët që ishin në anije me të.”38
Jo vetëm që i shpëtuam ata, por: “Pastaj i bëmë ata
zëvendës (të atyre që u zhdukën), kurse i fundosëm ata që
përgënjeshtruan shpalljet Tona.”
Në fund Allahu i Madhëruar në këtë ajet i është drejtuar
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) duke i thënë: “Shikoje sesi ishte përfundimi i atyre që ishin
paralajmëruar.”

Fjala “felek” është në kuptimin e anijes. Dallimi i saj me “sefine” është se fjala
“sefine” është në numrin njëjës. Shumësi i saj është “sefain”. Fjala “felek” është
edhe në njëjës, edhe në shumës.
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Ajeti 74

ﺖ ﻓَ َﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ِﻟﻴ ُۡﺆ ِﻣﻨُﻮﺍْ ﺑِ َﻤﺎ
ِ َﺳ ًﻼ ﺇِﻟَ ٰﻰ ﻗَ ۡﻮ ِﻣ ِﻬ ۡﻢ ﻓَ َﺠﺎ ٓ ُءﻭ ُﻫﻢ ﺑِ ۡﭑﻟﺒَ ِﻴّ ٰﻨ
ُ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺑَﻌَ ۡﺜﻨَﺎ ِﻣ ۢﻦ ﺑَﻌۡ ِﺪ ِۦﻩ ُﺭ
٧٤ َﺏ ۡٱﻟ ُﻤﻌۡ ﺘَﺪِﻳﻦ
ِ ﻋﻠَ ٰﻰ ﻗُﻠُﻮ
َ َﻛﺬﱠﺑُﻮﺍْ ِﺑ ِﻪۦ ِﻣﻦ ﻗَ ۡﺒ ۚ ُﻞ َﻛ ٰﺬَ ِﻟ َﻚ ﻧ َۡﻄﺒَ ُﻊ
“Pastaj, pas tij u çuam të Dërguar popujve të tyre e ata u sollën
prova atyre, por nuk do të besonin çfarë kishin përgënjeshtruar
më parë. Kështu, Ne ua vulosim zemrat atyre që kalojnë
kufirin.”

Komentimi
Profetët pas Nuhut (Paqja qoftë mbi të!)
Pas përfundimit të diskutimit të përmbledhur për historinë
e Profetit Nuh (Paqja qoftë mbi të!), Kur’ani kujton Profetët e tjerë,
që kanë ardhur pas Profetit Nuh (Paqja qoftë mbi të!) dhe para
Profetit Musa (Paqja qoftë mbi të!), me misionin e udhëzimit të
njerëzve, si për shembull: Ibrahimin, Hudin, Salihun, Lutin dhe
Junusin (Paqja e All’llahut qoftë mbi ta!): “Pastaj, pas tij u çuam të
Dërguar popujve të tyre...”
Ata erdhën drejt popujve të tyre me argumente të qarta dhe
të dukshme: “...e ata u sollën prova atyre…” dhe si Nuhu (Paqja
qoftë mbi të!), ishin të pajisur me armën e logjikës, të mrekullive, si
dhe të programeve konstruktive.
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Por ata që kishin zgjedhur rrugën e kryeneçësisë, të inatit
dhe në të kaluarën ishin ngritur kundër Profetëve, sërish i
përgënjeshtruan edhe këta të Dërguar dhe nuk u besuan atyre:
“...por nuk do të besonin çfarë kishin përgënjeshtruar më parë.”
Kjo ishte për shkak se nën ndikimin e mëkatit dhe të
armiqësisë me të vërtetën, mbi zemrat e tyre ishin hedhur perde.
Po, “kështu, Ne ua vulosim zemrat atyre që kalojnë kufirin...”

Hulumtime
1- Fjalia “por nuk do të besonin çfarë kishin
përgënjeshtruar më parë” tregon se në mesin e popujve kishte
ekzistuar një grup njerëzish, që nuk u ishin bindur dhe nuk i ishin
dorëzuar thirrjes së asnjërit prej Profetëve, por vazhdonin rrugën
e tyre, madje as përsëritja e thirrjeve të Profetëve nuk ndikonte
aspak te ata.
Si rrjedhojë, fjalia aludon për një grup që i është
kundërpërgjigjur Profetëve në dy kohë të ndryshme. (Fjalia tregon
që burimi i të gjithë përemrave është i njëjtë).
Në interpretimin e këtij ajeti, gjithashtu, është dhënë edhe
kjo mundësi: Ai tregon për dy grupe të ndryshme: njëri grup ishte
në kohën e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), që e përgënjeshtruan atë,
kurse grupi tjetër, që u formua pas tyre, me anë të mohimit dhe të
përgënjeshtrimit të Profetëve, e ndoqën rrugën e tyre.
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Në bazë të kësaj, kuptimi i fjalisë është: Edhe ekstremistët e
kundërshtarët e popujve të tjerë, ashtu siç kishin hequr dorë edhe
popujt para tyre, kishin hequr dorë dhe kishin refuzuar besimin.
Supozohet një kuptim tjetër për këtë ajet që është se ai
tregon për dy grupe njerëzish të ndryshëm. Njëri grup ishte në
kohën e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) dhe e përgënjeshtroi thirrjen e
tij. Grupi tjetër ishte ai që erdhi pas grupit të parë dhe përshkruan
rrugën e mohimit.
Sigurisht, duke pasur parasysh faktin se kundërshtarët e
Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) u zhdukën me anë të stuhisë, ky
komentim i ajetit përforcohet.
2- Është e qartë se fjalia: “Kështu, Ne ua vulosim zemrat
atyre që kalojnë kufirin...” nuk është argument për fatalizëm.
Interpretimi i saj është i fshehur te vetja, sepse ajeti thotë:
“Ne ua vulosim zemrat atyre, që e kalojnë kufirin.” Në bazë të
kësaj, ata paraprakisht kryejnë shkelje të njëpasnjëshme ndaj
kufijve apo dispozitave të All’llahut, ndaj vërtetësisë dhe të
vërtetës, gjë që ndikonin gradualisht në zemrat e tyre dhe në këtë
mënyrë i heq mundësinë për ta perceptuar të vërtetën, derisa
rebelimi, mosbindja dhe mëkati bëhet karakter dhe natyrë e dytë
për ta, saqë nuk i dorëzohen dhe nuk i nënshtrohen asnjë të
vërtete.39

Në lidhje me këtë temë kemi diskutuar më gjerësisht në fund të komentimit
të ajetit 7 të sures “El Bekare”.
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Ajetet 75 – 78

ْﭑﺳﺘ َ ۡﻜﺒَ ُﺮﻭﺍ
ۡ َﻺ ْﻳ ِﻪۦ ﺑِﺎ ٰﻳَﺘِﻨَﺎ ﻓ
َ ﺳ ٰﻰ َﻭ ٰ َﻫ ُﺮﻭﻥَ ﺇِﻟَ ٰﻰ ﻓِ ۡﺮ
َ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺑَﻌَ ۡﺜﻨَﺎ ِﻣ ۢﻦ ﺑَﻌۡ ِﺪ ِﻫﻢ ﱡﻣﻮ
ِ َ ﻋ ۡﻮﻥَ َﻭ َﻣ
ﺮٞ  ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎ ٓ َء ُﻫ ُﻢ ۡٱﻟ َﺤ ﱡﻖ ِﻣ ۡﻦ ِﻋﻨ ِﺪﻧَﺎ ﻗَﺎﻟُ ٓﻮﺍْ ِﺇ ﱠﻥ ٰ َﻫﺬَﺍ ﻟَﺴ ِۡﺤ٧٥ ََﻭ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻗَ ۡﻮ ٗﻣﺎ ﱡﻣ ۡﺠ ِﺮ ِﻣﻴﻦ
ٞ ﱡﻣ ِﺒ
ﻖ ﻟَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎ ٓ َء ُﻛ ۡۖﻢ ﺃ َ ِﺳ ۡﺤ ٌﺮ ٰ َﻫﺬَﺍ َﻭ َﻻ ﻳ ُۡﻔ ِﻠ ُﺢ
َ  ﻗَﺎ َﻝ ُﻣﻮ٧٦ ﻴﻦ
ِ ّ ﺳ ٰ ٓﻰ ﺃَﺗَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ِﻟ ۡﻠ َﺤ
ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻪ َءﺍﺑَﺎ ٓ َءﻧَﺎ َﻭﺗ َ ُﻜﻮﻥَ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ
ٱﻟ ٰ ﱠ
َ ﻋ ﱠﻤﺎ َﻭ َﺟ ۡﺪﻧَﺎ
َ  ﻗَﺎﻟُ ٓﻮﺍْ ﺃ َ ِﺟ ۡﺌﺘَﻨَﺎ ِﻟﺘ َ ۡﻠ ِﻔﺘَﻨَﺎ٧٧ َﺴ ِﺤ ُﺮﻭﻥ
٧٨ َﺽ َﻭ َﻣﺎ ﻧ َۡﺤ ُﻦ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ ﺑِ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦ
ِ ۡٱﻟ ِﻜ ۡﺒ ِﺮﻳَﺎ ٓ ُء ﻓِﻲ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
“Pastaj, Faraonit dhe parisë së tij pas tyre, u dërguam Musain
dhe Harunin me mrekullitë Tona, por ata u sollën me
mendjemadhësi, sepse ishin popull keqbërës.”
“Kur u erdhi e Vërteta prej Nesh, ata thanë: ‘Kjo duket që është
magji e qartë!’”
“Musai tha: A mos vallë, për të Vërtetën, pasi ju ka ardhur,
thoni: Kjo është magji? E pra, magjistarët nuk shpëtojnë!”
“Ndërsa ata thanë: ‘A mos ke ardhur të na kthesh nga ajo
(rrugë), ku i kemi gjetur etërit tanë e, ju të dyve, t’ju takojë
pushteti në Tokë? E pra, ne nuk duam t’ju besojmë ju të dyve”!

Komentimi
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Një pjesë prej fushatave të Musait dhe Harunit
Në rikujtimin e historive të Profetëve dhe popujve të
hershëm si mësim dhe shembuj të gjallë, në fillim u fol për
Profetin Nuh (Paqja qoftë mbi të!) dhe për Profetët pas tij. Në këto
ajete do të diskutojmë për Profetët Musa dhe Harun (Paqja qoftë
mbi ata të dy!) dhe për betejën e vazhdueshme të tyre me Faraonin
dhe parinë e tij.
Në ajetin 75 thotë: “Pastaj, Faraonit dhe parisë së tij pas
tyre, u dërguam Musain dhe Harunin me mrekullitë Tona...”
Fjala “el mele’u”, ashtu siç e kemi cekur edhe më parë,
nënkupton parinë dhe aristokracinë e pasur. Paraqitja e tyre ta
mbush syrin dhe prania e tyre vërehet kudo në shoqëri.
Zakonisht, në ajete si ky i diskutimit tonë, ka kuptimin e
oborrtarëve, rrethit të afërt dhe këshilltarëve.
Edhe pse këtu bëhet fjalë vetëm për misionin e Musait
(Paqja qoftë mbi të!), drejtuar Faraonit dhe parisë së tij, Musai (Paqja
qoftë mbi të!) ishte i dërguar për të gjithë popullin e Faraonit dhe
për Beni izraeilitët, sepse “pulsi” i shoqërive është në dorën e
qarqeve qeverisëse dhe të grupimeve rreth tyre. Janë ata që e
prishin dhe e korruptojnë popullin. Si rrjedhojë, çdo reformë dhe
revolucion që ndërmerret, pikësëpari, duhet t’i targetojë ata. Këtë
e lexojmë edhe në ajetin 12 të sures “Et Teube”: “...atëherë luftoni
krerët e mohuesve...”
Por Faraoni dhe paria e tij refuzuan pranimin e thirrjes së
Profetëve Musa dhe Harun (Paqja qoftë mbi ata të dy!). “... ata u
sollën me mendjemadhësi” dhe për shkak të mendjemadhësisë,
vetëpëlqimit dhe mospasjes së shpirtit të modestisë, injoruan
faktet e qarta në thirrjen e Musait (Paqja qoftë mbi të!), andaj ky
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popull kriminel dhe mëkatar prapë e ndoqi rrugën e krimit dhe të
mëkatit. Për këtë arsye, Kur’ani shprehet: “...sepse ishin popull
keqbërës.”
Njerëzit keqbërës dhe mëkatarë ose nuk besojnë, ose e
shfaqin besimin vetëm duke e parë veten të detyruar dhe të
shtrënguar.
Ajetet në vijim flasin për luftimet disafazëshe të ithtarëve të
Faraonit me Musain dhe vëllanë e tij, Harunin (Paqja qoftë mbi të!).
Faza e parë ishte mohimi, përgënjeshtrimi, shpifja dhe akuzimi i
tyre për dashakeqësi, prishjen e traditës së etërve dhe kërcënimin
e rendit shoqëror: “Kur u erdhi e Vërteta prej Nesh, ata thanë:
‘Kjo duket që është magji e qartë!’”
Magnetizmi dhe tërheqja e jashtëzakonshme e thirrjes së
Profetit Musa (Paqja qoftë mbi të!) nga njëra anë, mrekullitë
mbresëlënëse nga ana tjetër, si dhe ndikimi i tij mahnitës, i cili sa
vinte dhe shtohej, detyruan njerëzit e Faraonit të mendonin për
një zgjidhje. Nuk gjetën një pretekst më ndikues se sa ta quanin
magjistar, kurse veprën e tij magji. Ky është një akuzim, që e
hasim në jetën e të gjithë Profetëve, sidomos në jetën e Profetit
Muhammed (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!).
Por Profeti Musa (Paqja qoftë mbi të!) u ngrit në mbrojtje të
vetvetes dhe me anë të shfaqjes së dy argumenteve i hoqi mënjanë
perdet dhe nxori në pah gënjeshtrat dhe akuzat e tyre.
Në fillim: “Musai tha: ‘A mos vallë, për të Vërtetën, pasi
ju ka ardhur, thoni: Kjo është magji?’”, që do të thotë se është e
drejtë që “magjia” dhe “mrekullia”, që të dyja, kanë ndikim. Kjo e
“vërtetë” dhe ky “falsitet” mund të ndikojë te njerëzit, por fytyra e
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magjisë, që është një çështje e rreme, dallon plotësisht nga fytyra e
mrekullisë, që është diçka reale. Rrjedhimisht ndikimi i Profetëve
as që mund të krahasohet me ndikimin e magjistarëve. Veprat e
magjistarëve janë gjëra të paqëllimta, të kufizuara dhe me vlerë
tejet të ulët, kurse mrekullitë e Profetëve, që janë me qëllime të
qarta reformuese, revolucionare dhe edukative, paraqiten në
formë të gjerë dhe të pakufizuar.
Përveç kësaj, “e pra, magjistarët nuk shpëtojnë!”
Kjo shprehje është një argument tjetër që veçon veprën e
Profetëve nga magjia, ndërkohë që arsyeja fliste për dallimin e
magjisë dhe të mrekullisë, fytyrën dhe synimin e këtyre të dyjave,
si dhe ndarjen e tyre me njëra–tjetrën. Këtu, për argumentimin e
çështjes, është thirrur dallimi i statusit dhe cilësive të sjellësve të
magjisë dhe sjellësve të mrekullisë.
Magjistarët, në bazë të marifetit dhe teknikës së tyre, që
lidhet me mashtrimin dhe trillimin, janë njerëz komercialë,
hileqarë dhe të pandershëm, të cilët mund t’i njohësh edhe me anë
të veprimeve të tyre. Kurse të Dërguarit janë njerëz të së Vërtetës,
të dhembshur, zemërdëlirë, të qëllimshëm, të devotshëm dhe
indiferentë ndaj çështjeve materiale.
Magjistarët asnjëherë nuk arrijnë të lumturohen dhe
punojnë për hir të pasurisë, të pozitës dhe interesave të tyre
vetjake.
Ndërkohë që synimi dhe qëllimi i Profetëve është
udhëzimi, mbrojtja e interesave të krijesave të Zotit dhe rregullimi
i shoqërisë njerëzore në të gjitha aspektet shpirtërore dhe
materiale.
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Njerëzit e Faraonit, në kohën që u përballën me argumentet
e qarta të Profetit Musa (Paqja qoftë mbi të!), ndoqën rrugën e
akuzimit, vazhduan me shpifjet e tyre kundër Profetit Musa (Paqja
qoftë mbi të!) dhe i thanë qartë: “Ndërsa ata thanë: ‘A mos ke
ardhur të na kthesh nga ajo (rrugë), ku i kemi gjetur etërit tanë
…’”
Në fakt, idhullin e “traditave të etërve”, madhështinë
imagjinare dhe mitike të tyre i sollën në vëmendje për ta njollosur
në publik Musain dhe Harunin (Paqja qoftë mbi ta!), se ata duan që
të tallen me çështjet e shenjta të shoqërisë dhe të shtetit tuaj.
Nuk mjaftuan vetëm me kaq, por vazhduan me akuzat e
tyre, që thirrja e tyre në fenë e Zotit nuk është gjë tjetër veçse një
gënjeshtër. Të gjitha këto janë kurthe dhe plane të sajuara. Qëllimi
prej tyre është “... e, ju të dyve, t’ju takojë pushteti në Tokë?”
Ata, meqenëse çdo përpjekje që kryenin vetë, ishte për të
mbajtur në dorë me çdo çmim pushtetin ndaj njerëzve, ndonëse në
mënyrë të padrejtë, andaj dhe mendonin që edhe të tjerët janë
kështu. Rrjedhimisht dhe përpjekjet e Profetëve i interpretonin
nga ky këndvështrim dhe i akuzonin po për këtë synim.
Prandaj shtuan: “E pra, ne nuk duam t’ju besojmë ju të
dyve!”, sepse ne e kemi lexuar dorën tuaj dhe jemi në dijeni për
planet tuaja shkatërruese.
Kjo ishte faza e parë e luftës së tyre me Profetin Musa (Paqja
qoftë mbi të!).
Ajetet 79 – 82
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ﺴ َﺤ َﺮﺓ ُ ﻗَﺎ َﻝ ﻟَ ُﻬﻢ
 ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎ ٓ َء ٱﻟ ﱠ٧٩ ﻋ ِﻠ ٖﻴﻢ
َ ﺳ ِﺤ ٍﺮ
َ َﻭﻗَﺎ َﻝ ﻓِ ۡﺮ
َ ٰ ﻋ ۡﻮ ُﻥ ٱ ۡﺋﺘُﻮﻧِﻲ ﺑِ ُﻜ ِّﻞ
ﺴ ِۡﺤ ۖ ُﺮ ﺇِ ﱠﻥ
ّ ﺳ ٰﻰ َﻣﺎ ِﺟ ۡﺌﺘُﻢ ﺑِ ِﻪ ٱﻟ
َ  ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ٓ ﺃ َ ۡﻟﻘَ ۡﻮﺍْ ﻗَﺎ َﻝ ُﻣﻮ٨٠ َﺳ ٰ ٓﻰ ﺃ َ ۡﻟﻘُﻮﺍْ َﻣﺎ ٓ ﺃَﻧﺘُﻢ ﱡﻣ ۡﻠﻘُﻮﻥ
َ ﱡﻣﻮ
 َﻭﻳ ُِﺤ ﱡﻖ ٱ ﱠ ُ ۡٱﻟ َﺤ ﱠﻖ ِﺑ َﻜ ِﻠ ٰ َﻤﺘِ ِﻪۦ٨١ َﻋ َﻤ َﻞ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﻔ ِﺴﺪِﻳﻦ
َ ﺳﻴ ُۡﺒ ِﻄﻠُ ٓۥﻪُ ِﺇ ﱠﻥ ٱ ﱠ َ َﻻ ﻳُﺼۡ ِﻠ ُﺢ
َ َٱ ﱠ
٨٢ ََﻭﻟَ ۡﻮ َﻛ ِﺮﻩَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺠ ِﺮ ُﻣﻮﻥ
“Faraoni tha: M’i sillni të gjithë magjistarët e shkathët!”
“Pasi erdhën magjistarët, Musai u tha: ‘Hidhni ç’keni për të
hedhur.’”
“Kur ata i hodhën, Musai tha: Kjo që keni sjellë ju, është magji
dhe vërtet, All’llahu do ta shkatërrojë atë. All’llahu, me siguri
që do ta prishë punën e ngatërrestarëve.”
“All’llahu, me fjalën e Tij e forcon të Vërtetën, edhe sikur ta
urrejnë keqbërësit këtë!”

Komentimi
Faza e dytë e përballjes me Musain (Paqja qoftë bi të!)
Këto ajete përshkruajnë fazën e dytë të luftimit të Profetit
Musa (Paqja qoftë bi të!). Këtu flitet për masat praktike të Faraonit
kundër Musait (Paqja qoftë bi të!) dhe vëllait të tij, Harunit (Paqja
qoftë bi të!).
Në kohën që Faraoni pa një pjesë prej mrekullive të Profetit
Musa (Paqja qoftë bi të!) si “jede bejdh’a”- “duart e ndritshme” dhe
sulmin e gjarprit të madh, kuptoi se pretendimet e Musait (Paqja
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qoftë bi të!) nuk janë dhe aq të pabaza. Ky argument do të ndikonte
sado pak te njerëzit përreth, ose te të tjerët, mendoi t’i përgjigjej
praktikisht.
Kur’ani thotë: “Faraoni tha: M’i sillni të gjithë magjistarët
e shkathët!”, në mënyrë që nëpërmjet tyre të zhdukë dhe të
largojë nga vetja gjëmën e Musait (Paqja qoftë bi të!).
Ai e dinte që për zgjidhjen e çdo problemi, duhet të kalonte
përmes rrugës së tij dhe të kërkonte ndihmë nga specialistët e asaj
fushe.
Vallë, a kishte dyshim Faraoni në vërtetësinë e thirrjes së
Musait (Paqja qoftë bi të!) dhe pse kërkonte ta sprovonte me anë të
kësaj?
Apo e dinte se ai ishte i Dërguar i Zotit, por mendonte se
mund t’i qetësonte njerëzit me anë të dyluftimeve të magjistarëve,
që të parandalonte përkohësisht rrezikun e ndikimit të Musait
(Paqja qoftë bi të!) në mendimet e njerëzve? Prandaj iu drejtua
popullit se, nëse ai kryen një vepër të jashtëzakonshme, as ne nuk
jemi të paaftë në kryerjen e një vepre të tillë, të ngjashme me të.
Në qoftë se mbretëria jonë vendos diçka të tillë, kjo është
tepër e lehtë për ne.
Mundësia e dytë duket më e saktë. Ajetet e tjera për Musain
(Paqja qoftë mbi të!) në suren “Ta Ha” dhe të tjerët e miratojnë këtë
pikëpamje, që ai, duke qenë i vetëdijshëm, u ngrit të përballet me
Musain (Paqja qoftë bi të!).
Sidoqoftë, magjistarët u mblodhën në ditën e përcaktuar
për këtë dyluftim historik, ku ishin ftuar të gjithë publikisht.
Kur’ani Fisnik thotë: “Pasi erdhën magjistarët, Musai u tha:
Hidhni ç’keni për të hedhur!”
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Kuptimi i fjalisë: “Hidhni ç’keni për të hedhur!” është:
“Atë që keni mundësi ta përdorni, hidheni!“ Kjo është aludim për
litarët dhe shkopinjtë e veçantë, që nga brenda ishin boshatisur
dhe në to kishin hedhur lëndë kimike të veçantë, që nën rrezen e
diellit viheshin në lëvizje dhe gjallëroheshin.
Dëshmi e kësaj thënieje janë edhe ajetet e sureve “El A’raf”
dhe “Esh Shuara”. Në ajetin 43 dhe 44 të sures “Esh Shuara”
lexojmë: “Musai atyre iu tha: Hidhni atë që keni për të hedhur. E
ata i hodhën litarët dhe shkopinjtë e tyre duke thënë; Për hir të
madhërisë së Faraonit, ne me siguri do të jemi ngadhënjyes.”
Por në vete e përmban edhe këtë kuptim, që sillni çdo lloj
force që keni në fushëbetejë.
Ata kishin mbledhur çdo gjë që kishin mundur dhe i
nxorën në shesh të gjitha mjetet që kishin: “Kur ata i hodhën,
Musai tha: Kjo që keni sjellë ju, është magji dhe vërtet,
All’llahu do ta shkatërrojë atë.”
Ju jeni njerëz të degraduar dhe korruptues, sepse jeni vënë
në shërbim të një sistemi tiran, shtypës dhe despotik. Dituritë dhe
njohuritë tuaja i përdorni për të përforcuar themelet e këtij
pushteti autokrat. Vetë kjo është arsyeja më e madhe që ju jeni të
devijuar dhe ngatërrestarë: “All’llahu, me siguri që do ta prishë
punën e ngatërrestarëve.”
Realiteti është se çdokush që kishte ndonjë urtësi, zgjuarsi
dhe njohuri, madje para triumfit dhe dominimit të Musait (Paqja
qoftë bi të!) ndaj magjistarëve, ishte në gjendje të kuptonte se vepra
e magjistarëve është e pathemeltë, sepse synonin përforcimin e
themeleve të tiranisë dhe të shtypjes. Kush ishte ai që nuk e dinte
se Faraoni ishte një pushtues, grabitqar, despot dhe i korruptuar?
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Vallë, a nuk ishin shërbëtorët e këtij sistemi ortak dhe
bashkëveprues në despotizmin dhe tiraninë e tij?!
Vallë, a ishte e mundur që vepra e tyre të jetë një vepër e
drejtë dhe Hyjnore?! Kurrsesi jo!
Si rrjedhojë, ishte e qartë që Zoti i Madhëruar do të prishte
punën e këtyre ngatërrestarëve dhe të korruptuarve.
Në lidhje me këtë, si ta interpretojmë shprehjen: “që do ta
prishë atë së shpejti…” dhe a është argument që magjia është e
vërtetë, por Zoti është në gjendje dhe ka mundësi ta prishë atë?
Kuptimi i kësaj fjalie është: Zoti do të nxjerrë në pah
prishjen e saj. Le ta shohim një ajet kur’anor për ta kuptuar thelbin
e çështjes. Në suren “El A’raf: lexojmë: “Ai (Musai) tha: Hidhni
ju! E kur hodhën ata (shkopinj e litarë), magjepsën sytë e
njerëzve, i frikësuan ata dhe sollën një magji të madhe.”40
Kjo shprehje nuk bie ndesh me “fshehtësinë” e mjeteve të
tyre. Ata, me anë të disa mjeteve misterioze, ashtu siç është
përcaktuar edhe në kuptimin dhe konceptimin e fjalës “magji”,
sidomos duke përdorur edhe vetitë fizike dhe kimike të
elementeve të ndryshme, të krijonin një seri lëvizjesh reale me ato
shkopinj dhe litarë.
Sigurisht, këta litarë dhe shkopinj nuk ishin krijesa të gjalla,
ashtu siç shfaqeshin te njerëzit, siç e cek edhe Kur’ani në suren
“Ta Ha”: “Ai (Musai) tha: Jo, hidhni ju! Kur, ja, atij iu duk se nga
ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjtë lëviznin (si gjarpërinj).”41

40
41

Sure “El A’raf”, ajeti 116.
Sure “Ta Ha” , ajeti 66.
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Si rrjedhojë, një pjesë e ndikimit të magjisë ka realitet dhe
një pjesë tjetër është imagjinatë dhe iluzion.
Në ajetin e fundit thotë: Musai u tha atyre: “All’llahu, me
fjalën e Tij e forcon të Vërtetën, edhe sikur ta urrejnë keqbërësit
këtë!”
Pa dyshim që në këto përleshje dhe dyluftime fitorja është
me ne, sepse Zoti ka premtuar që do të nxjerrë në dritë të vërtetën
dhe nëpërmjet logjikës së prerë dhe mrekullive të Profetëve të Tij
të turpërojë këta ngatërrestarë dhe persona të degjeneruar, edhe
pse do të shkaktonte neverinë e kriminelëve si Faraoni dhe paria e
tij.
Synimi i fjalës “bi kelimatihi”-“me fjalët e Tij” ose është
premtimi i Zotit për fitoren e të Dërguarve për të vërtetën, ose
janë mrekullitë e tij të fuqishme.42

Ajetet 83 - 86

42 Në lidhje me detajet dhe pikat interesante të luftimit të Musait (Paqja qoftë bi
të!) me Faraonin dhe parinë e tij, shih ajetet 113 e në vazhdim të sures “El
A’raf”, vëllimi i gjashtë i po këtij tefsiri. Kurse për magjinë dhe të vërtetën e saj,
kemi diskutuar më gjerësisht në komentimin e ajetit 10 të sures “El Bekare”.
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ﻺ ْﻳ ِﻬ ۡﻢ ﺃَﻥ
ٖ ﻋﻠَ ٰﻰ ﺧ َۡﻮ
َ ﻑ ِ ّﻣﻦ ﻓِ ۡﺮ
َ ﱠﺔ ِ ّﻣﻦ ﻗَ ۡﻮ ِﻣ ِﻪۦٞ ﺳ ٰ ٓﻰ ﺇِ ﱠﻻ ﺫُ ِ ّﺭﻳ
َ ﻓَ َﻤﺎ ٓ َءﺍ َﻣﻦَ ِﻟ ُﻤﻮ
ِ َ ﻋ ۡﻮﻥَ َﻭ َﻣ
 َﻭﻗَﺎ َﻝ٨٣ َﺽ َﻭﺇِﻧﱠﻪۥُ ﻟَ ِﻤﻦَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺴ ِﺮﻓِﻴﻦ
ِ ﺎﻝ ﻓِﻲ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
َ ﻳَ ۡﻔﺘِﻨَ ُﻬ ۡۚﻢ َﻭﺇِ ﱠﻥ ﻓِ ۡﺮ
ٖ َﻋ ۡﻮﻥَ ﻟَﻌ
ْ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮﺍ٨٤ َﺳ ٰﻰ ٰﻳَﻘَ ۡﻮ ِﻡ ِﺇﻥ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ َءﺍ َﻣﻨﺘُﻢ ِﺑﭑ ﱠ ِ ﻓَﻌَﻠَ ۡﻴ ِﻪ ﺗ َ َﻮ ﱠﻛﻠُ ٓﻮﺍْ ِﺇﻥ ُﻛﻨﺘُﻢ ﱡﻣ ۡﺴ ِﻠ ِﻤﻴﻦ
َ ُﻣﻮ
ٰ
ﻋﻠَﻰ ٱ ﱠ ِ ﺗ َ َﻮ ﱠﻛ ۡﻠﻨَﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ َﻻ ﺗ َ ۡﺠﻌَ ۡﻠﻨَﺎ ِﻓ ۡﺘﻨ َٗﺔ ِﻟّ ۡﻠﻘَ ۡﻮ ِﻡ ﱠ
َ َﻭﻧَ ِ ّﺠﻨَﺎ ِﺑ َﺮ ۡﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ِﻣﻦ٨٥ َٱﻟﻈ ِﻠ ِﻤﻴﻦ
َ
٨٦ َۡٱﻟﻘَ ۡﻮ ِﻡ ۡٱﻟ ٰ َﻜ ِﻔ ِﺮﻳﻦ
“Por Musait nuk i besoi askush, përveç një pakice nga populli i
tij, nga frika se do t’i keqtrajtonte Faraoni dhe paria e tij.
Faraoni ishte vërtet një tiran në tokë dhe në të keqe kalonte çdo
kufi.”
“Musai tha: O populli im! Nëse besoni All’llahun, mbështetuni
tek Ai, nëse jeni myslimanë!”
“Ata thanë: ‘Ne jemi mbështetur tek All’llahu. O Zoti ynë, mos
na bëj sprovë për popullin keqbërës (duke i lënë të na
shkatërrojnë).”
“Shpëtona me mëshirën Tënde, nga populli mohues!”

Komentimi
Faza e tretë e luftimit të Musait (Paqja qoftë mbi të!) me
tiranin e Egjiptit
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Në këto ajete është pasqyruar një episod tjetër prej luftimit
revolucionar të Musait (Paqja qoftë bi të!) me Faraonin.
Në fillim Kur’ani shpalos gjendjen e grupit të parë të
besimtarëve, të cilët i besuan Musait (Paqja qoftë mbi të!): Pas kësaj
ngjarjeje, “Musait nuk i besoi askush, përveç një pakice nga
populli i tij...”
Ky grup i vogël dhe i pakët në numër, që gjykuar sipas
fjalës “dhurrij’je”, përbëhej nga rinia dhe adoleshentët, ishin nën
presion të madh nga ana e Faraonit dhe e parisë së tij. I
frikësoheshin gjithnjë regjimit të Faraonit, që me anë të presioneve
të ashpra që kryenin ndaj besimtarëve, i detyronin të hiqnin dorë
nga feja dhe doktrina e Musait (Paqja qoftë mbi të!) “...nga frika se
do t’i keqtrajtonte Faraoni dhe paria e tij.”, sepse “Faraoni ishte
vërtet një tiran në tokë dhe në të keqe kalonte çdo kufi.” Nuk
njihte asnjë lloj kufiri të persekutimeve dhe të torturave.
Në mesin e komentuesve të Kur’anit ka diskutime se kush
ishte “pakica” që i besoi Musait (Paqja qoftë mbi të!) dhe kujt i
adresohet përdorimi i përemrit “i tij” te fjala “min kaumihi”-“nga
populli i tij” (Musait apo Faraonit).
Disa pohojnë se ky grup, që ishte i pakët në numër, ishte
nga populli i Faraonit dhe nga Kopti, për shembull besimtari i
familjes së Faraonit dhe bashkëshortja e tij, parukieri dhe
shërbyesja e tij. Arsyeja e përzgjedhjes së këtij interpretimi është:
Nga Beni Izrael, pra, nga njerëzit e Musait, atij i besuan shumë
njerëz. Kjo nuk përputhet me shprehjen: “përveç një pakice nga
populli i tij...”, sepse kjo nënkupton një grup të vogël.
Kurse disa të tjerë janë të mendimit se ky grup ishte nga
Beni Izrael dhe përemri i referohet Musait (Paqja qoftë mbi të!),
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sepse emri i parë para përemrit është Musa (Paqja qoftë mbi të!)
dhe, në bazë të rregullave gramatikore, në këtë rast, përemri i
përket emrit.
Pa dyshim, kuptimi i dytë përputhet më shumë me
kuptimin e ajetit. Dëshmia tjetër që e vërteton këtë është ajeti
vijues: “Musai tha: ‘O populli im!’”, pra, besimtarëve u drejtohet
me shprehjen “populli im”.
I vetmi kundërshtim dhe vërejtje që mund të ngrihet
kundrejt këtij komentimi është: I gjithë populli i Beni Izraelitëve i
besuan Musait (Paqja qoftë mbi të!) dhe jo një grup i vogël.
Por, duke pasur parasysh një realitet, ky kundërshtim dhe
kjo vërejtje hidhet poshtë, sepse e dimë që në çdo revolucion,
grupi i parë që i bashkohet revolucionit është rinia dhe
adoleshentët, sepse, përveç faktit që kanë zemra më të dëlira,
mendime të padjallëzuara dhe të painfektuara, pasioni dhe vrulli
revolucionar gufon me më shumë forcë te ata.
Përveç kësaj, te ata nuk ekzistojnë varësitë materiale, nuk
kanë ndonjë pronë dhe pasuri, që t’i frikësohen humbjes së saj, as
që kanë ndonjë pozitë për të mos e vënë në rrezik.
Si rrjedhojë, është e natyrshme që ky grup të ndikohet dhe
të tërhiqet shumë shpejt pas Musait (Paqja qoftë mbi të!). Prandaj
përdorimi i shprehjes “dhurrij’je” është shumë i përafërt me këtë
kuptim.
Gjithashtu, edhe moshat e rritura, që më vonë iu bashkuan
këtij grupi, sepse nuk kishin ndonjë rol në shoqërinë e asaj kohe
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dhe ishin të dobët dhe të pafuqishëm, ashtu siç është transmetuar
edhe nga Ibn Abasi,43 nuk është dhe aq e pabesueshme.
Ky mendim është i ngjashëm me këtë, që, kur i ftojmë
njerëzit e thjeshtë dhe të zakonshëm, miqtë tanë, themi: “I ftuam
çunat tanë!”, edhe pse mund të jenë njerëz të rritur. Nëse këtë
shprehje e konsiderojmë si të papranueshme, mundësia e parë
mbetet prapë në fuqi.
Përveç kësaj, fjala “edh dhurrij’jetu”, edhe pse zakonisht
përdoret për fëmijët, nga pikëpamja e rrënjës leksikore, ashtu siç
është shprehur edhe Ragibi në veprën “Mufredat”, përfshin të
miturit dhe të rriturit.
Pika tjetër që i duhet kushtuar rëndësi është: Synimi i fjalës
“fitne”, që u përdor në fjalinë “in’ne jeftinehum” është devijimi prej
fesë dhe doktrinës së Musait (Paqja qoftë mbi të!) nën ndikimin e
kërcënimeve, presioneve dhe torturave.
Ose është në kuptimin e krijimit të çdo lloj shqetësimi dhe
kokëdhembjeje, përfshirë këtu fetaren dhe jo fetaren.
Sidoqoftë, Musai (Paqja qoftë mbi të!), për të qetësuar
shpirtin dhe mendjen e tyre, me një ton të dashur iu drejtua atyre:
“O populli im! ‘Nëse besoni All’llahun, mbështetuni tek Ai,
nëse jeni myslimanë!’” Pra, mos kini frikë nga dallgët dhe stuhitë
fatkeqe, sepse besimi është i pandashëm nga mbështetja në Zot.
E vërteta e “mbështetjes”-“et tevek’kul” është lënia e veprës
në dorën e një tjetri dhe përzgjedhja e tij për përfaqësim.

“Biharul Enuar”, vëll.13, f. 85; “Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; Tefsiri “El
Manar”, vëll. 10, f. 112.
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Koncepti i mbështetjes nuk do të thotë që njeriu të heqë
dorë nga përpjekja, të struket në një qoshe dhe të thotë:
“Vendmbështetja ime është Zoti.”
Kuptimi i saj është: Sa herë që njeriu përpiqet pafundësisht
për kryerjen e një vepre, por sërish nuk ia arrin qëllimit, pra,
problemi mbetet i pazgjidhur apo pengesat nuk janë hequr prej tij,
njeriu të mos e trishtojë vetveten, por t’i bëjë ballë problemeve,
duke u mbështetur te Zoti dhe duke kërkuar ndihmë prej Tij, si
dhe të vazhdojë përpjekjen e vet deri në zgjidhjen e problemit,
madje edhe atëherë kur ka fuqi, të mos e ndiejë veten të
panevojshëm nga Zoti, sepse çdo forcë e ka nga Zoti i Madhëruar.
Ky është kuptimi i konceptit të mbështetjes, që është e
pandashëm nga besimi dhe Islami, sepse një njeri besimtar dhe i
nënshtruar karshi Zotit, All’llahun e konsideron të plotfuqishëm
mbi çdo gjë tjetër dhe kërkon prej Tij që t’ia lehtësojë çdo problem
dhe vështirësi që ka, si dhe beson në premtimet e Tij për
ngadhënjim.
Këta besimtarë të drejtë, thirrjes së Musait (Paqja qoftë mbi
të!) iu përgjigjen pozitivisht: “Ata thanë: Ne jemi mbështetur tek
All’llahu.”
Më pas, kërkuan nga Zoti i Madhëruar: “O Zoti ynë, mos
na bëj sprovë për popullin keqbërës (duke i lënë të na
shkatërrojnë) dhe shpëtona me mëshirën Tënde, nga populli
mohues!”
Për t’u nënvizuar është fakti se Faraoni, në ajetin 83 u
përshkrua si “prej të korruptuarve”, kurse në ajetin 85 atë dhe
paria e tij u përshkrua si “keqbërës” dhe në ajetin 86 u përmendën
si “prej mohuesve”.
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Ky dallim shprehjesh është bërë mbase, se njeriu, rrugën e
mëkatit dhe të degjenerimit, e fillon nga “shkapërderdhja”, që do
të thotë tejkalimi i kufijve dhe shkelja e normave. Më pas
orientohet drejt bërjes padrejtësi. Në fund puna e tij përfundon në
mosbesim dhe mohim.
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Ajetet 87 – 89

ْٱﺟﻌَﻠُﻮﺍ
ۡ ﺳ ٰﻰ َﻭﺃ َ ِﺧﻴ ِﻪ ﺃَﻥ ﺗَﺒَ ﱠﻮ َءﺍ ِﻟﻘَ ۡﻮ ِﻣ ُﻜ َﻤﺎ ِﺑ ِﻤﺼۡ َﺮ ﺑُﻴُﻮ ٗﺗﺎ َﻭ
َ َﻭﺃ َ ۡﻭ َﺣ ۡﻴﻨَﺎ ٓ ِﺇﻟَ ٰﻰ ُﻣﻮ
ٓ ﺳ ٰﻰ َﺭﺑﱠﻨَﺎ
ّ َﺼﻠَ ٰﻮ ۗﺓ َ َﻭﺑ
ﺑُﻴُﻮﺗ َ ُﻜ ۡﻢ ﻗِ ۡﺒﻠَ ٗﺔ َﻭﺃَﻗِﻴ ُﻤﻮﺍْ ٱﻟ ﱠ
َ  َﻭﻗَﺎ َﻝ ُﻣﻮ٨٧ َﺸ ِِﺮ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦ
ْﻀﻠﱡﻮﺍ
َ ِﺇﻧﱠ َﻚ َءﺍﺗ َ ۡﻴ
َ ﺖ ﻓِ ۡﺮ
ِ ُﻋ ۡﻮﻥَ َﻭ َﻣ َﻸَﻩۥُ ِﺯﻳﻨ َٗﺔ َﻭﺃ َ ۡﻣ ٰ َﻮ ٗﻻ ﻓِﻲ ۡٱﻟ َﺤﻴَ ٰﻮﺓِ ٱﻟﺪ ۡﱡﻧﻴَﺎ َﺭﺑﱠﻨَﺎ ِﻟﻴ
ۡ ﺳﺒِﻴ ِﻠ ۖ َﻚ َﺭﺑﱠﻨَﺎ
ْﻋﻠَ ٰﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِ ِﻬ ۡﻢ ﻓَ َﻼ ﻳُ ۡﺆ ِﻣﻨُﻮﺍ
ۡ ﻋﻠَ ٰ ٓﻰ ﺃ َ ۡﻣ ٰ َﻮ ِﻟ ِﻬ ۡﻢ َﻭ
َ ٱﺷﺪ ُۡﺩ
َ ٱﻁ ِﻤ ۡﺲ
َ
َ ﻋﻦ
ۡ َ ﻗَﺎ َﻝ ﻗَ ۡﺪ ﺃ ُ ِﺟﻴﺒَﺖ ﺩ ۡﱠﻋ َﻮﺗ ُ ُﻜ َﻤﺎ ﻓ٨٨ ﻴﻢ
ﭑﺳﺘ َ ِﻘﻴ َﻤﺎ َﻭ َﻻ
َ َﺣﺘ ﱠ ٰﻰ ﻳَ َﺮ ُﻭﺍْ ۡٱﻟﻌَﺬَﺍ
َ ﺏ ۡٱﻷ َ ِﻟ
٨٩ َﺳ ِﺒﻴ َﻞ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻻ ﻳَﻌۡ ﻠَ ُﻤﻮﻥ
َ ﺗَﺘ ﱠ ِﺒﻌَﺎ ٓ ِّﻥ
“Ne i shpallëm Musait dhe vëllait të tij: ‘Ndërtoni shtëpi për
popullin tuaj në Egjipt, shndërrojini ato në faltore dhe falni
namazin! Dhe sillu lajmin e mirë besimtarëve!’”
“Musai tha: ‘O Zoti ynë! Ti i ke dhënë Faraonit dhe parisë së tij
stoli dhe pasuri në jetën e kësaj bote, por ata, o Zoti ynë, na
largojnë nga rruga Jote! O Zoti ynë! Shkatërroje pasurinë e tyre
dhe ngurtësoi zemrat e tyre, që të mos besojnë, derisa të shijojnë
dënimin e dhembshëm!’”
“(All’llahu) tha: U pranua lutja e ju të dyve! Qëndroni të dy në
rrugën e drejtë dhe kurrsesi mos ndiqni rrugën e të paditurve!”

Komentimi

Faza e katërt - periudha e vetëformimit për revolucion
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Në këto ajete është përshkruar një fazë tjetër e kryengritjes
dhe e revolucionit të Beni Izraelëve kundër pushtetit të Faraonit.
Në ajetin 87, Zoti i Madhëruar thotë: “Ne i shpallëm
Musait dhe vëllait të tij: ‘Ndërtoni shtëpi për popullin tuaj në
Egjipt, shndërrojini ato në faltore dhe falni namazin!’”
Me anë të kësaj dëlirësoni dhe forconi anën tuaj mendore,
me qëllim që në zemrat e tyre të mos mbetet asnjë ndikim i frikës
dhe i trishtimit. Por për të rigjetur forcën shpirtërore dhe
revolucionare urdhëron: “Dhe sillu lajmin e mirë besimtarëve!”,
lajmin për fitoren, mirësinë dhe mëshirën e Zotit.
Nga tërësia e këtij ajeti përftohet se Beni Izraelët në atë
kohë ishin të përçarë, të nënshtruar, të varur, të përlyer dhe
frikacakë.
Nuk kishin ndonjë shtëpi për veten e tyre, as një shoqëri
apo përqendrim, as ndonjë program konstruktiv shpirtëror apo
guxim dhe trimëri të nevojshme për një revolucion madhështor.
Andaj Musai (Paqja qoftë mbi të!) dhe vëllai i tij, Haruni, u
ngarkuan për rindërtimin e shoqërisë së Beni Izraelëve, sidomos
nga pikëpamja shpirtërore, duke përshtatur një program të
përbërë nga disa nene:
1- Si fillim, të përpiqeshin në ndërtimit e shtëpive dhe
ndarjen e vendbanimeve të veta nga ato të njerëzve (popullit) të
Faraonit. Kjo punë e tyre kishte disa përparësi:
Së pari, ata, duke u bërë pronarë të shtëpisë në tokën e
Egjiptit, ishin më të motivuar për ta mbrojtur veten dhe atë
lokalitet.
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Së dyti, nga një jetë parazite në banesat e Koptëve, do të
kalonin në një jetë të pavarur.
Së treti, veprat dhe planet e tyre të fshehta nuk do të binin
në duart e armiqve të tyre.
2- Shtëpitë e tyre t’i ndërtonin pranë dhe përballë njëratjetrës. Kuptimi i fjalës “kible” është “të qenët ballë përballë”.
Përdorimi i fjalës “kible” në kuptimin që është sot, në fakt, është
kuptimi dytësor i saj.44
Kjo vepër kishte një ndikim të efektshëm në lokalizimin në
një vend dhe krijimin e komunës së Beni Izraelëve dhe u
mundësonte t’i shqyrtonin dhe t’i analizonin çështjet shoqërore në
mënyrë të gjithanshme, të mblidheshin me njëri–tjetrin për të
kryer ceremonitë fetare dhe të hartonin planet e nevojshme për të
fituar lirinë.
3- Përkushtimi i vëmendjes ndaj adhurimit, sidomos ndaj
namazit, që e liron njeriun nga robërimi i njerëzve të tjerë dhe e
bashkon me Krijuesin e të gjitha krijesave, e pastron zemrën dhe
shpirtin e tij nga mëkatet dhe papastërtitë, ngjall te ai ndjenjën e
vetëbesimit dhe, me anë të mbështetjes në fuqinë e Zotit, i dhuron
një frymë gjallëruese trupit të njeriut.
4- Profeti Musa (Paqja qoftë mbi të!) si një prijës, e urdhëron
të çojë dorën thellë në brendësi të shpirtrave të Beni Izraelëve dhe
Sigurisht disa prej komentuesve fjalën “kabile” në ajetin e lartpërmendur nuk
e kanë marrë në kuptimin e “kontrastit”, por me kuptimin e “kibles së
namazit”, kurse fjalinë “uek’kimus selat” e konsiderojnë si dëshmi për të.
Kuptimi i parë përputhet më shumë me kuptimin kryesor leksikor të fjalës.
Përveç kësaj, edhe përdorimi i të dy kuptimeve nuk shkakton ndonjë problem.
Këtë gjë e kemi vërejtur shumë herë në shembujt e saj.
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të largojë nga ata mbeturinat e frikës dhe të trishtimit, që ishin
kujtim i skllavërisë dhe i poshtërimit për vite me radhë.
Me anë të “dhënies së lajmit të mirë” për korrjen e fitores
finale, për mirësitë dhe mëshirën e Zotit, kërkon të forcojë
vullnetin e tyre, si dhe të kultivojë guximin dhe trimërinë te ata.
Interesant është fakti se Beni Izraelitët janë nga bijtë e
Jakubit. Një grup prej tyre, natyrisht, që janë pasardhës të Jusufit
(Paqja qoftë mbi të!). Ai dhe vëllai i tij, për vite të tëra kishin
qeverisur në Egjipt dhe ishin përpjekur të zhvillonin dhe të
përparonin vendin.
Por, si pasojë e kundërshtimit dhe e mosbindjes ndaj Zotit,
si dhe padijes dhe mosmarrëveshjeve të brendshme, gjendja e tyre
ishte përkeqësuar dhe ata ishin katandisur si mos më keq. Kjo
shoqëri fatkeqe, e gërryer, duhej të rinovohej, të ripërtërihej, të
fshinte cilësitë negative dhe në vend të tyre të kultivoheshin veti
shpirtërore formuese, në mënyrë që ta rifitonte madhështinë e
kaluar.
Më pas përmend një prej shkaqeve të tiranisë së Faraonit
dhe pasuesve të tij. Nga vetë gjuha e Musait (Paqja qoftë mbi të!)
thuhet: “Musai tha: O Zoti ynë! Ti i ke dhënë Faraonit dhe parisë
së tij stoli dhe pasuri në jetën e kësaj bote...”
Fundi i kësaj pasurie, luksi dhe e ardhmja e punës së tij
ishte: “O Zoti ynë, na largojnë nga rruga Jote!”
Pjesëza “lam” te fjala “judil’lu”, terminologjikisht është “lam
i përfundimit”, që do të thotë një shoqëri e pasur aristokratike, e
zhytur në luks, me dashje ose pa dashje, do të përpiqet t’i devijojë
njerëzit nga rruga e drejtë. Fundi i punës së tyre nuk do të jetë gjë
tjetër përveç kësaj, sepse thirrja e Profetëve në rrugën e drejtë dhe
programet Hyjnore i zgjojnë njerëzit, i ndërgjegjësojnë, i bashkojnë
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dhe i organizojnë. Në kushte të tilla, hapësira për plaçkitësit dhe
grabitësit do të ngushtohet, ditët e tyre do të bëhen të vështira dhe
të zymta, ata do të tregojnë reaksion nga vetja dhe do të ngrihen
për të kundërshtuar të Dërguarit.
Pas kësaj, Musai (Paqja qoftë mbi të!) kërkon nga Zoti: “O
Zoti ynë! Shkatërroje pasurinë e tyre...”
Fjala “et tamsu” ka kuptimin e zhdukjes së një gjëje.
Interesant është fakti se në disa hadithe të transmetuara pas këtij
mallkimi, pasuria e Faraonit u shndërrua në qeramikë dhe gur.45
Kjo mund të jetë aluzion se ata i kaploi kriza ekonomike në
mënyrë që vlera e pasurive të tyre në tërësi u shua dhe u
shndërrua në një qeramikë të pavlerë.
Më pas shton: “…dhe ngurtësoi zemrat e tyre...” (privoji
nga të reflektuarit dhe të menduarit, sepse me anë të humbjes së
këtyre dy kapitaleve, do të afrohej zhdukja dhe asgjësimi, duke
hapur kështu rrugën drejt revolucionit dhe goditjes përfundimtare
mbi ata.) O Zoti im! Nëse unë nga Ti kërkoj një gjë të tillë për
ithtarët e Faraonit, kjo assesi nuk është për shkak të shpirtit të
hakmarrjes dhe të armiqësisë, por, sepse ata nuk janë aspak të
përgatitur për besim: “...që të mos besojnë, derisa të shijojnë
dënimin e dhembshëm!”
Është më se e qartë se besimi pas shikimit të dënimit, ashtu
siç do të flasim së shpejti në të ardhmen, nuk do të ketë ndonjë
dobi për ta. Zoti i Madhëruar iu drejtua Musait (Paqja qoftë mbi të!)
dhe vëllait të tij se tani ishin të gatshëm dhe të përgatitur për të

“Biharul Enuar”, vëll. 13, f. 115; “Mexhmaul Bejjan”, ajeti në fjalë; “Xhameul
Bejjan i ibn Xherir Tabari, vëll.11, f.204.
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edukuar dhe për të reformuar popullin e Beni Izraelitëve:
“(All’llahu) tha: U pranua lutja e ju të dyve!”
Pra, mbahuni fuqishëm për këtë rrugë, lëvizni drejt dhe
tregohuni të qëndrueshëm, si dhe mos u frikësoni nga dyndja e
problemeve dhe jini të vendosur në punën tuaj: “Qëndroni të dy
në rrugën e drejtë!”
Asnjëherë mos u dorëzoni karshi propozimeve të njerëzve
të padijshëm dhe injorantë dhe mos ndiqni rrugën e të paditurve:
“Kurrsesi mos ndiqni rrugën e të paditurve!”, por, duke qenë
plotësisht të vetëdijshëm, vazhdoni me zbatimin e programeve
tuaja revolucionare.

Ajetet 90 - 93
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ﻋ ۡﺪ ًﻭ ۖﺍ
َ ﻋ ۡﻮ ُﻥ َﻭ ُﺟﻨُﻮﺩُ ۥﻩُ ﺑَ ۡﻐﻴٗ ﺎ َﻭ
َ ۞ﻭ ٰ َﺟ َﻮ ۡﺯﻧَﺎ ﺑِﺒَﻨِ ٓﻲ ﺇِ ۡﺳ ٰ َٓﺮ ِءﻳ َﻞ ۡٱﻟﺒَ ۡﺤ َﺮ ﻓَﺄ َ ۡﺗﺒَﻌَ ُﻬ ۡﻢ ﻓِ ۡﺮ
َ
ٰ
ِْﻱ َءﺍ َﻣﻨ َۡﺖ ﺑِ ِۦﻪ ﺑَﻨُ ٓﻮﺍ
ٓ َ َُﺣﺘ ﱠ ٰ ٓﻰ ﺇِﺫَﺍٓ ﺃ َ ۡﺩ َﺭ َﻛﻪُ ۡٱﻟﻐ ََﺮ ُﻕ ﻗَﺎ َﻝ َءﺍ َﻣﻨﺖُ ﺃَﻧﱠ ۥﻪ
ٓ ﻻ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِ ﱠﻻ ٱﻟﱠﺬ
َﻨﺖ ِﻣﻦ
َ ﺖ ﻗَ ۡﺒ ُﻞ َﻭ ُﻛ
َ ﺼ ۡﻴ
َ  َءﺍٓ ۡﻟ ٰـﻦَ َﻭﻗَ ۡﺪ٩٠ َِﺇ ۡﺳ ٰ َٓﺮ ِءﻳ َﻞ َﻭﺃَﻧ َ۠ﺎ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺴ ِﻠ ِﻤﻴﻦ
َ ﻋ
ۚ
َﻴﻚ ِﺑﺒَﺪَ ِﻧ َﻚ ِﻟﺘ َ ُﻜﻮﻥَ ِﻟ َﻤ ۡﻦ ﺧ َۡﻠﻔَ َﻚ َءﺍﻳَ ٗﺔ َﻭ ِﺇ ﱠﻥ َﻛ ِﺜ ٗﻴﺮﺍ ِ ّﻣﻦ
َ  ﻓَ ۡﭑﻟﻴَ ۡﻮ َﻡ ﻧُﻨَ ِ ّﺠ٩١ َۡٱﻟ ُﻤ ۡﻔ ِﺴﺪِﻳﻦ
ﺻ ۡﺪ ٖﻕ َﻭ َﺭﺯَ ۡﻗ ٰﻨَ ُﻬﻢ
ِ ٱﻟﻨﱠ
َ ﺎﺱ
ِ َ  َﻭﻟَﻘَ ۡﺪ ﺑَ ﱠﻮ ۡﺃﻧَﺎ ﺑَﻨِ ٓﻲ ﺇِ ۡﺳ ٰ َٓﺮ ِءﻳ َﻞ ُﻣﺒَ ﱠﻮﺃ٩٢ َﻋ ۡﻦ َءﺍ ٰﻳَﺘِﻨَﺎ ﻟَ ٰﻐَ ِﻔﻠُﻮﻥ
ِ ّﻣﻦَ ﱠ
ۡ ﺖ ﻓَ َﻤﺎ
ﻀﻲ ﺑَ ۡﻴﻨَ ُﻬ ۡﻢ ﻳَ ۡﻮ َﻡ ۡٱﻟ ِﻘ ٰﻴَ َﻤ ِﺔ
ِ َٱﻟﻄ ِﻴّ ٰﺒ
ِ ٱﺧﺘَﻠَﻔُﻮﺍْ َﺣﺘ ﱠ ٰﻰ َﺟﺎ ٓ َء ُﻫ ُﻢ ۡٱﻟ ِﻌ ۡﻠ ۚ ُﻢ ِﺇ ﱠﻥ َﺭﺑ َﱠﻚ ﻳَ ۡﻘ
٩٣ َﻓِﻴ َﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻓِﻴ ِﻪ ﻳَ ۡﺨﺘ َ ِﻠﻔُﻮﻥ
“Ne i mbartëm Izraelitët përtej detit dhe Faraoni me ushtrinë e
tij i ndoqi ata nga ligësia dhe armiqësia. Por, kur po mbytej,
(Faraoni) tha: ‘Besoj se s’ka zot tjetër përveç Atij që i besojnë
bijtë e Izraelit; dhe unë jam ndër myslimanët.”
“Vallë, tani (po beson), ndërkohë që më parë ishe i
padëgjueshëm dhe ngatërrestar?!”
“’Sot do të shpëtojmë vetëm trupin tënd, që të bëhesh mësim
për ata që vijnë pas teje.’ Por, në të vërtetë, shumica e njerëzve
nuk ua vënë veshin shenjave Tona.”
“Ne i vendosëm bijtë e Izraelit në një vend të mirë dhe u dhamë
ushqim të këndshëm. Ata nuk u përçanë në mendime, derisa u
erdhi dituria. Me të vërtetë, Zoti yt do t’i gjykojë ata në Ditën e
Kiametit në lidhje me përçarjet e tyre.”

Komentimi
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Faza e fundit e luftimit me tiranët
Në këto ajete, me anë të shprehjeve të shkurtra, por mjaft
domethënëse dhe të qarta, është pasqyruar faza e fundit e luftimit
të Beni Izraelëve me Faraonin dhe ithtarët e tij, si dhe është
treguar fati i tyre. Ashtu siç e ka traditë, Kur’ani i është larguar
çështjeve shtesë që nënkuptohen me anë të fjalive pararendëse
dhe pasrendëse.
Në fillim thotë: “Ne i mbartëm Izraelitët përtej detit dhe
Faraoni me ushtrinë e tij i ndoqi ata nga ligësia dhe armiqësia.”
Por së shpejti u mbytën, që të gjithë në valët e Nilit.
Fjala “el bagiju” është në kuptimin e “dhunës”, kurse fjala “el
aduvu” është në kuptimin e “dhunimit dhe të agresionit”, që do të
thotë se ata, për shkak të dhunës dhe agresionit, i ndoqën
Izraelitët nga pas.
Fjalia “i ndoqi ata...” tregon se Faraoni dhe ushtria e tij i
ndoqën Izraelitët me zgjedhjen e tyre të lirë.
Edhe disa hadithe e miratojnë këtë fakt, kurse disa të tjera
nuk përputhen me një konceptim të tillë.46
Sidoqoftë, ajo çka përftohet nga pamja e ajetit për ne është
dëshmi e dokumentuar.
Kurse në lidhje me këtë se si Beni Izraelët kaluan përmes
detit dhe çfarë mrekullish ndodhën gjatë kësaj kohe, me vullnetin
e Zotit, do të flasim më gjerësisht në të ardhmen, në interpretimin
e ajetit 63, të sures “El Shuarã”.
Ndjekja vazhdoi, “por, kur po mbytej...”, “duke lundruar”
si penda e lehtë mbi valët e Nilit, nga sytë e tij u hoqën perdet e
46

“Biharul Enuar”, vëll. 13, ft 110 , 117, 123, 134 dhe 140.
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arrogancës dhe të injorancës dhe drita e monoteizmit natyror
shndriti përbrenda tij. Çuditërisht: “(Faraoni) tha: ‘Besoj se s’ka
zot tjetër përveç Atij që i besojnë bijtë e Izraelit.’”
Jo vetëm që besova me zemër, por edhe në praktikë i jam
nënshtruar: “Unë jam ndër myslimanët.”
Në fakt, në kohën që parashikimet e Musait (Paqja qoftë mbi
të!) filluan të bëheshin realitet njëra pas tjetrës edhe Faraoni, pak
nga pak, u bë i vetëdijshëm dhe u bind për vërtetësinë e fjalëve të
këtij Profeti të madh. Pasi vërejti fuqinë e jashtëzakonshme të Tij,
pashmangshmërisht e shprehu besimin, me shpresën që ashtu siç
Zoti i shpëtoi Izraelitët nga këto valë të mëdha, do ta shpëtonte
edhe atë, andaj tha se i besova po atij Zotit të Izraelitëve.
Është e dukshme se një besim i tillë, që shprehet gjatë
zbritjes së dënimit dhe rrëmbimit prej kthetrave të vdekjes, është
një besim i detyrueshëm dhe çdo katil, kriminel dhe mëkatar e
shfaq atë, por nuk ka asnjë vlerë dhe nuk është arsye për
përsosmëri, synim të mirë dhe pohim të vërtetë.
Pikërisht për këtë arsye, Zoti i drejtohet atij: “Vallë, tani
(po beson), ndërkohë që më parë ishe i padëgjueshëm dhe
ngatërrestar?!”
Më parë, në suren “En Nisa” e kemi cekur: “Nuk është
pendim (i pranueshëm) i atyre që vazhdimisht bëjnë punë të
këqija dhe vetëm atëherë kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre,
të thotë: ‘Unë tash u pendova, e as i atyre që vdesin duke qenë jo
besimtarë ...” 47

47

Sure “En Nisa”, ajeti 18.
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Prandaj ka ndodhur shumë shpesh që, edhe nëse valët e
fatkeqësisë ulen dhe shpëtojnë nga kthetrat e vdekjes, njerëz të
tillë sërish vazhdojnë me veset që patën.
Shembulli i kësaj që u tha, është pasqyruar edhe në një
poezi dhe thëniet e letrarëve arabë dhe jo arabë:
Erdhi pranë...
Valët e vdekjes mes meje dhe asaj...
Ajo erdhi për bashkim, kur bashkimi nuk kishte ndonjë dobi.48
Erdhe, shpirti im, t’u bëfsha kurban, por pse tani?
Pas refuzimit të pendimit dhe shpëtimit të tij shton: “Sot do
të shpëtojmë vetëm trupin tënd, që të bëhesh mësim për ata që
vijnë pas teje.”, për liderët arrogantë, për të gjithë tiranët dhe
shtypësit e korruptuar, si dhe për grupet e të shtypurit.
Në mesin e komentuesve të Kur’anit ka diskutime se cili
është synimi i përdorimit të fjalës “trup” në këtë ajet.
Pjesa dërmuese e tyre janë të mendimit se me të synohet
kufoma e pajetë e Faraonit; sepse madhështia e Faraonit te
mendimet e njerëzve, në atë mjedis ku ai jetonte, ishte e atillë që,
nëse trupi i tij nuk do të dilte nga uji, shumë prej tyre nuk do ta
kishin besuar, që edhe Faraoni mund të mbytet. Do ishte e
mundur, që, pas kësaj ngjarjeje, të thurnin lloj–lloj miti të rremë
për shpëtimin e jetës së Faraonit. Andaj Zoti e nxori nga deti
trupin e tij.
Interesant është fakti se fjala “bedenun“-“trup”, ashtu siç
është shprehur edhe Ragibi në veprën “Mufredat”, është në
kuptimin e trupit të stërmadh. Kjo bën të kuptojmë se edhe
Faraoni, ashtu si shumë pasanikë të tjerë, të cilët kanë një jetë të
48

“Historia e qytetit të Damaskut”, (Tarijkhu Medinetu Dmashk) i Ibn Asakir.
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shkëlqyer dhe mitike, ka pasur organe trupore të mëdha dhe të
shëndosha.
Kurse disa të tjerë kanë pohuar se njëra prej kuptimeve të
fjalës “bedenun” është “parzmorja”. Kjo tregon se Zoti i Madhëruar
e nxori atë nga uji me po atë parzmore të florinjtë që kishte në
trup, në mënyrë që, me anë të saj, të dallohej dhe për askënd të
mos mbetej asnjë dyshim për vdekjen e tij.
Po ashtu, i duhet kushtuar vëmendje kuptimit të frazës
“nunexh’xhike”. Disa e kanë interpretuar se Zoti i urdhëroi valët e
detit që trupin e tij ta hedhin në një pikë të lartë të bregut. Fjala
“en nexhuetu” është në kuptimin e vendit të ngritur dhe të lartë.
Çështja tjetër që ekziston në ajet dhe vlen të përmendet
është fjalia “fel jeume nunexh’xhike“. Kjo fjali ka filluar me “fa”-në e
degëzimit. Ka mundësi të jetë aludim për këtë: Besimi pa frymë i
Faraonit në çastin e vdekjes, që i kishte humbur të gjitha shpresat,
besim që ngjasonte me një trup të pashpirt, pati kaq ndikim, që
Zoti e shpëtoi trupin e pajetë të Faraonit, në mënyrë që të mos
bëhej ushqim për peshqit, si dhe të ishte gjithashtu një mësim për
pasardhësit.
Edhe sot në muzetë e Egjiptit dhe të Britanisë kanë mbetur
një-dy trupa të faraonëve si mumie. Vallë, a është njëri prej tyre
trupi i Faraonit që ka jetuar në kohën e Musait (Paqja qoftë mbi të!),
që më pas atë e kanë ruajtur në formën e mumies? Për këtë nuk
kemi ndonjë argument në dorë, por shprehja “limen khalfeke”
mund ta përforcojë këtë mundësi, që njëri prej këtyre dy mumieve
është trupi i Faraonit, që të jetë një mësim për të gjithë
pasardhësit. Shprehja e ajetit është absolute dhe përfshin të gjithë
pasardhësit. (Mendo thellë!)
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Në fund të ajetit thuhet se, me gjithë këto shenja të fuqisë së
Zotit dhe me gjithë këto ngjarje mësimdhënëse, që kanë mbushur
historinë e njerëzimit: “... shumica e njerëzve nuk ua vënë veshin
shenjave Tona.”
Në ajetin 93 jepet fitorja përfundimtare e Beni Izraelitëve
dhe rikthimi i tyre në tokat e shenjta, pas shpëtimit nga kthetrat e
Faraonit dhe të ithtarëve të tij: “Ne i vendosëm bijtë e Izraelit në
një vend të mirë...”
Përdorimi i shprehjes “në një vend të mirë” ka mundësi të
tregojë se Zoti e mbajti premtimin e vet për bijtë e Izraelit dhe ata i
riktheu në tokën e premtuar.
Grupi emëror “vendi i mirë” është cilësim i pjellorisë dhe i
mirësisë së kësaj toke dhe për këtë arsye përshtatet edhe me tokën
e Shamit dhe të Palestinës, që ishin vendbanimet e të Dërguarve të
Zotit.
Një grup tjetër gjithashtu kanë dhënë mundësinë që me
këtë synohet toka e Egjiptit, sepse Zoti në Kur’an, në suren “Ed
Dukhan”, thotë: “Sa kopshte e kroje kanë lënë, edhe ara të
mbjella e vende të bukura , dhe sa të mira që i kanë përjetuar ,
ja, ashtu atë ua lëmë në trashëgim një populli tjetër.”49
Po ashtu edhe në suren “Esh Shuarã” thotë: “Dhe Ne i
nxorëm prej kopshteve e burimeve, prej pasurisë në depo dhe
prej vendbanimeve të bukura , ja ashtu, ne ua bëmë trashëgim
Beni Izraelitëve.”50

49
50

Sure “Ed Dukhan”, ajetet 25–28.
Sure “Esh Shuarã”, ajetet 57– 59.
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Nga këto ajete përftohet se Beni Izraelitët, para hixhretit, në
Sham, kishin qëndruar për një kohë në Egjipt dhe kishin përfituar
nga begatitë e bollshme të asaj toke.
Më pas po shton: “dhe u dhamë ushqim të këndshëm.”
Sigurisht, nuk ka ndonjë pengesë nëse synohet edhe toka e
Egjiptit, edhe toka e Shamit apo e Palestinës.
Por ata nuk e ditën vlerën e kësaj begatie dhe pasurie dhe
kishin mosmarrëveshje, ziheshin me njëri–tjetrin. Kjo nuk ishte
nga padija dhe injoranca, por duke qenë të vetëdijshëm dhe të
informuar dhe, pasi kishin parë të gjitha ato mrekulli të Musait
(Paqja qoftë mbi të!) dhe argumentet e vërtetësisë së fjalës së tij:
“Ata nuk u përçanë në mendime, derisa u erdhi dituria.”51
Por, “Me të vërtetë, Zoti yt do t’i gjykojë ata në Ditën e
Kiametit për përçarjet e tyre.”
Edhe pse sot nuk i shijojnë dënimet e përçarjes, nesër do t’i
shijojnë.
Në lidhje me komentimin e ajetit të lartpërmendur
gjithashtu është dhënë edhe kjo mundësi: Synimi i përçarjes dhe i
mosmarrëveshjes është mosmarrëveshja e Izraelitëve dhe e
jehudive në kohën Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) për pranimin e thirrjes së tij.

Sipas interpretimit klasik, “dituria” është Kur’ani. Profetësia që i zbriti
Muhammedit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i
përçau Izraelitët. Një pjesë e njohu atë si Profetin e lajmëruar në Shkrimet e
Shenjta dhe e ndoqi. Ndërsa pjesa tjetër, edhe duke e njohur si Profetin e
paralajmëruar, e refuzoi dhe e luftoi atë. Një interpretim tjetër thekson se vargu
i referohet mospajtimeve të shumta dogmatike që ekzistonin ndërmjet
hebrenjve. Kështu që në këtë rast, “dituria” do të ishte Teurati.
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Ata kundërshtuan, edhe pse kishin të vërtetuar thirrjen e
tij, në bazë të dëshmive të Librave Qiellorë. Një grup besoi, ndërsa
grupi tjetër, që përbënte shumicën u tregua kokëfortë dhe refuzoi
thirrjen e Profetit të Islamit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!). Zoti i Madhëruar do t’i gjykojë ata në
Ditën e Kiametit.
Mundësia e parë është më e përshtatshme me strukturën e
jashtme të ajetit.
Kjo ishte një pjesë prej historisë mësimdhënëse të Beni
Izraelitëve që u trajtua në këto vargje kur’anore. Sa shumë ngjason
gjendja e tyre me gjendjen e myslimanëve të sotshëm!
Zoti i Madhëruar u jep fitore myslimanëve nën dritën e
mëshirës së Tij, armiqtë e tyre të fuqishëm i shkatërron në mënyrë
të çuditshme dhe këtë shoqëri të dobët, me anë të mëshirës dhe
dhuntisë së Tij, e bën të triumfojë mbi armikun e fortë. Por,
fatkeqësisht, në vend që këto fitore t’i konsiderojnë si një mjet për
përhapjen e fesë islame, e caktojnë si justifikim për krijimin e
përçarjeve, të ndarjeve dhe të grindjeve midis tyre, në mënyrë që
të gjitha fitoret e tyre vihen në rrezik.
O Zoti Im! Të lutem na shpëto ne nga kjo mosmirënjohje
karshi begative Tua!

Ajetet 94 – 97
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ﺐ ِﻣﻦ ﻗَ ۡﺒ ِﻠ ۚ َﻚ
َ ﻓَﺈِﻥ ُﻛ
َ َ ﻨﺖ ﻓِﻲ ﺷ ٖ َّﻚ ِ ّﻣ ﱠﻤﺎ ٓ ﺃَﻧﺰَ ۡﻟﻨَﺎ ٓ ﺇِﻟَ ۡﻴ َﻚ ﻓَ ۡﺴ ِﻞ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَ ۡﻘ َﺮ ُءﻭﻥَ ۡٱﻟ ِﻜ ٰﺘ
َ َﻭ َﻻ ﺗ َ ُﻜﻮﻧ ﱠَﻦ ِﻣﻦ٩٤ َﻟَﻘَ ۡﺪ َﺟﺎ ٓ َء َﻙ ۡٱﻟ َﺤ ﱡﻖ ِﻣﻦ ﱠﺭ ِﺑّ َﻚ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ُﻜﻮﻧ ﱠَﻦ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﻤﺘ َ ِﺮﻳﻦ
ﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ۡﻢ
ِ َٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛﺬﱠﺑُﻮﺍْ ِﺑﺎ ٰﻳ
َ  ِﺇ ﱠﻥ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﺣﻘﱠ ۡﺖ٩٥ َﺖ ٱ ﱠ ِ ﻓَﺘ َ ُﻜﻮﻥَ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ ٰ َﺨﺴ ِِﺮﻳﻦ
ﺍﺏ
َ َ َﻭﻟَ ۡﻮ َﺟﺎ ٓ َء ۡﺗ ُﻬ ۡﻢ ُﻛ ﱡﻞ َءﺍﻳَ ٍﺔ َﺣﺘ ﱠ ٰﻰ ﻳَ َﺮ ُﻭﺍْ ۡٱﻟﻌَﺬ٩٦ ََﻛ ِﻠ َﻤﺖُ َﺭ ِﺑّ َﻚ َﻻ ﻳُ ۡﺆ ِﻣﻨُﻮﻥ
٩٧ ﻴﻢ
َ ۡٱﻷ َ ِﻟ
“Nëse ti (Muhammed) je në mëdyshje për atë që të kemi
shpallur ty, pyeti ata që kanë lexuar Shkrimet para teje. Pa
dyshim, ty të ka ardhur e Vërteta nga Zoti yt, prandaj mos u bëj
kurrsesi nga ata që dyshojnë.”
“Dhe mos u bëj nga ata që i përgënjeshtrojnë shenjat Tona,
përndryshe do të ishe ndër të humburit.”
“Vërtet, ata që merituan Fjalën e Zotit tënd, nuk besojnë.”
“Edhe sikur t’u vijnë të gjitha shenjat, derisa të shohin dënimin
e dhembshëm.”

Komentimi

Mos i lejo vetes dyshimin
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Meqë te ajetet e mëparshme u përmend një pjesë nga
historia e Profetëve dhe e popujve të kaluar dhe kishte mundësi
që disa prej politeistëve dhe mohuesve të thirrjes së Profetit (Paqja
dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të
dyshojnë në vërtetësinë e tyre, Kur’ani dëshiron nga ata, që, për të
kuptuar vërtetësinë e kësaj thirrjeje, t’i referohen Njerëzve të Librit
dhe t’i pyesin ata, sepse në Librat e tyre janë përmendur shumë
nga këto çështje.
Por në vend që t’u drejtohet kundërshtarëve, i është
drejtuar Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!): “’Nëse ti (Muhammed) je në mëdyshje për atë që
të kemi shpallur ty, pyeti ata që kanë lexuar Shkrimet para teje.’,
me qëllim që me anë të kësaj të vërtetohet se ‘ty të ka ardhur e
Vërteta nga Zoti yt, prandaj mos u bëj kurrsesi nga ata që
dyshojnë.’”
Gjithashtu, ekziston edhe kjo mundësi: Ajeti i
lartpërmendur përmend një çështje të re dhe më vete për
vërtetësinë e thirrjes së Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe u drejtohet kundërshtarëve, se,
nëse dyshojnë për vërtetësinë e tij, le të pyesin njerëzit e Librit për
shenjat e tij, që janë përmendur në Librat e hershëm, siç janë
Teurati dhe Inxhili.
Këtë domethënie e miraton edhe një shkak zbritjeje, që
është transmetuar në shumë libra tefsiri:52 Një grup nga politeistët
Kurejsh thoshin se Kur’ani nuk ka zbritur nga ana e Zotit, por
djalli ia ka dhuruar atë Kur’anin. Kjo thënie u bë shkak që një
Tefsiri “Ruhul Xhinan”, vëll. 6, f. 227, ajeti në fjalë; vëll. 10, f. 203, Instituti i
kërkimeve islame “Razavi”.
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grup njerëzish të vihen në mëdyshje dhe dyshim. Zoti iu përgjigj
atyre me anë të ajetit të lartpërmendur.
Në ajetin vijues shton: “Dhe mos u bëj nga ata që i
përgënjeshtrojnë shenjat Tona, përndryshe do të ishe ndër të
humburit.”
Në ajetin e mëparshëm thotë se nëse keni ndonjë mëdyshje,
pyetni të dijshmit dhe ata që kanë njohuri. Kurse në ajetin në fjalë
thotë se tani që u zhdukën faktorët e mëdyshjes, duhet t’u
dorëzohesh ajeteve dhe t’u bindesh atyre, në të kundërt,
kundërshtimi i së vërtetës nuk sjell rezultat tjetër përpos humbjes
dhe dëmit.
Ky ajet është një aluzion i qartë se synimi kryesor i ajetit
ishte masa e gjerë e njerëzve, edhe pse në dukje bëhet fjalë vetëm
për Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!), sepse është e qartë se Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) asnjëherë nuk i
përgënjeshtronte ajetet e Zotit, përkundrazi, ai ishte mbrojtësi i
flaktë i fesë së vet.
Më pas, Profetin e informon që në mesin e kundërshtarëve
të tij ekziston një grup fanatikësh kryeneçë, që pritja e besimit të
tyre është një gjë e kotë. Ata janë aq të degraduar për nga
pikëpamja mendore dhe kanë hedhur aq shumë hapa në rrugë të
gabuar, saqë kanë humbur përgjithnjë ndërgjegjen e zgjuar
njerëzore dhe janë shndërruar në krijesa të padepërtueshme. Por
Kur’ani këtë çështje e përshkruan në këtë mënyrë: “Vërtet, ata që
merituan Fjalën e Zotit tënd, nuk besojnë...”
Madje edhe nëse atyre u vijnë të gjitha ajetet dhe shenjat e
Zotit, sërish nuk do të besojnë, përderisa nuk do të shohin
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dënimin e rëndë të All’llahut me sytë e tyre: “...edhe sikur t’u
vijnë të gjitha shenjat, derisa të shohin dënimin e dhembshëm.”
Në këtë kohë besimi i tyre nuk do të ketë ndikim dhe është i
padobishëm.
Në realitet, në ajetet e para të diskutimit i ftoi publikisht të
gjithë njerëzit, që të studiojnë, të hulumtojnë dhe të pyesin
Njerëzit e Librit. Më pas nga ata kërkoi që, me zbardhjen e së
vërtetës, të ngrihen në mbrojtje dhe ta përkrahin atë.
Në ajetet 94-97 thotë se nuk duhet të presësh që të gjithë do
të të besojnë, sepse një grup prej tyre është aq i korruptuar dhe i
devijuar, saqë nuk ka mbetur më shpresë për udhëzimin dhe
përmirësim e tyre, si rrjedhojë as mos u dëshpëro nga mosbesimi i
tyre dhe as mos e shpenzo kot energjinë dhe forcën tënde për
udhëzimin e tyre, por përqendrohu dhe kushtoji rëndësi atij grupi
që përbën shumicën dhe mund të udhëzohen.
Ashtu siç e kemi përsëritur shumë herë, shprehje të
ngjashme me shprehjet e lartpërmendura, në asnjë mënyrë nuk
janë arsye për “fatalizëm”, por janë si përmendja e efekteve të
veprave të tyre. Por, meqenëse ndikimi i çdo gjëje është me
urdhrin e Zotit, ndonjëherë këto çështje mund t’i atribuohen Zotit.
Gjithashtu, është e nevojshme edhe përmendja e këtij fakti:
Në disa ajete të mëparshme që tregonin për Faraonin, ne lexuam
se ai shprehu besimin në çastin e mbytjes në det dhe në prag të
vdekjes. Por një besim i këtij lloji, meqenëse kishte aspekt të
“detyrueshëm”, nuk solli ndonjë dobi për të.
Kurse në ajetet në diskutim thotë se ky nuk ishte zakon dhe
metodë vetëm e Faraonit, por të gjithë njerëzit kryeneçë, egoistë,
zemërligj, që kanë arritur në kulmin e trazirave, gjithashtu, kanë
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të njëjtën sjellje. As këta nuk besojnë, vetëm nëse vërejnë dënimin
e dhimbshëm. Një besim i tillë është i pa dobishëm për ta.

Hulumtime
Vallë, a kishte mëdyshje Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?
Është e mundur se në fillim të duket se ajeti tregon se
Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) kishte mëdyshje për vërtetësinë e ajeteve që i shpalleshin. Zoti
i Madhëruar, me anë të ajetit të lartpërmendur, e zhduku
mëdyshjen e tij.
Por, duke pasur parasysh se Profeti (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e kishte pranuar
Shpalljen duke e parë dhe “duke e thithur” me intuitë, këtë e
dëshmojnë dhe ajetet kur’anore, dyshimi apo mëdyshja në lidhje
me këtë nuk ka ndonjë kuptim.
Përveç kësaj, është e njohur se për kritikimin e të tjerëve u
drejtohesh njerëzve të afërt. Edhe një proverb i njohur arab thotë:
“Ty të drejtohem, që të dëgjojnë fqinjët.”53 Shprehje të tilla ekzistojnë
edhe në gjuhë të tjera, si persishtja dhe ndikojnë më shumë se sa
kritika e drejtpërdrejtë.
Gjithashtu, përmendja e fjalisë kushtore gjithnjë nuk është
argument për mundësinë e realizimit të kushtit, por ndonjëherë
53

“Biharul Enuar”, vëll. 90, f. 145.

378

ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ........................................ ....... ....... ..................................... ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﻣﺜﻞ

përdoret për theksimin e një çështjeje, ose është për të shprehur
një ligj të përgjithshëm, për shembull, në suren “El Isra” lexojmë:
“Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos
Tij, që të silleni në mënyrë bamirësie ndaj prindërve. Nëse
njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapur pleqëria pranë kujdesit
tënd, atëherë mos u thuaj atyre ‘of’ – ‘oh’ , as mos u bëj i vrazhdë
ndaj tyre, po atyre thuaju fjalë të mira.”54
Edhe pse e dimë se babai i Profetit (Paqja dhe bekimet e
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte vdekur para
lindjes së tij, kurse nëna gjatë fëmijërisë, urdhri për respektimin e
prindërve është përmendur si një parim i përgjithshëm, sado që në
dukje ajeti i drejtohet Profetit.
Po ashtu, në suren “Et Talak” lexojmë: “O ti Pejgamber!
Kur t’i lëshoni gratë ...”55 Kjo shprehje nuk është argument që
Profeti, gjatë jetës së tij, të ketë ndarë ndonjë grua. Ky ajet shpreh
një ligji të përgjithshëm dhe interesant. Në fillim i drejtohet
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), kurse në fund i drejtohet të gjithë njerëzve.
Prej dëshmive që vërtetojnë se qëllimi kryesor i ajetit janë
politeistët dhe idhujtarët, janë ajetet pasrendëse, të cilat flasin për
politeizmin dhe mosbesimin e tyre.
Çështje të ngjashme me këtë e vërejmë edhe për IsainMesihun (Paqja qoftë mbi të!) në kohën që Zoti, në Ditën e Kiametit,

54
55

Sure “El Isra”. ajeti 23.
Sure “Et Talak”, ajeti 1.
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do ta pyesë atë: “O Isa, bir i Merjemes, a ti u the njerëzve: ‘Më
besoni Mua dhe nënën time dy zota pos All’llahut?!...’”
Ai menjëherë do ta mohojë këtë çështje: “Ta kisha thënë
unë atë, Ti do ta dije ...”56

Ajeti 98

56

Sure “El Maide”, ajeti 116.
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ﺲ ﻟَ ﱠﻤﺎ ٓ َءﺍ َﻣﻨُﻮﺍْ َﻛﺸ َۡﻔﻨَﺎ
َ ُﻓَﻠَ ۡﻮ َﻻ َﻛﺎﻧ َۡﺖ ﻗَ ۡﺮﻳَﺔٌ َءﺍ َﻣﻨ َۡﺖ ﻓَﻨَﻔَﻌَ َﻬﺎ ٓ ﺇِﻳ ٰ َﻤﻨُ َﻬﺎ ٓ ﺇِ ﱠﻻ ﻗَ ۡﻮ َﻡ ﻳُﻮﻧ
٩٨ ﻴﻦ
َ
َ ﻋ ۡﻨ ُﻬ ۡﻢ
َ َ ﻋﺬ
ٖ ﺍﺏ ۡٱﻟ ِﺨ ۡﺰﻱ ِ ﻓِﻲ ۡٱﻟ َﺤﻴَ ٰﻮﺓِ ٱﻟﺪ ۡﱡﻧﻴَﺎ َﻭ َﻣﺘﱠﻌۡ ٰﻨَ ُﻬ ۡﻢ ﺇِﻟَ ٰﻰ ِﺣ

“Përse nuk pati ndonjë qytet, banorët e të cilit të besonin e t’u
bënte dobi besimi i tyre, përveç popullit të Junusit? Kur ata
besuan, Ne ua larguam dënimin e poshtërimin në jetën e kësaj
bote dhe i lamë të kënaqeshin edhe njëfarë kohe.”

Komentimi

Vetëm një grup besuan me kohë
Në ajetet e kaluara, për Faraonin dhe parinë e tij në veçanti,
si dhe popujt e tjerë të hershëm, në përgjithësi, ishte thënë se ata
refuzuan besimin duke qenë të lirë dhe të shëndoshë dhe vetëm
kur u përballën me ndëshkimin Hyjnor apo me vdekjen, shprehën
besimin, i cili për ta ishte i padobishëm.
Ajeti 98 këtë çështje e shpreh si një rregull të përgjithshëm:
“Përse nuk pati ndonjë qytet, banorët e të cilit të besonin e t’u
bënte dobi besimi i tyre...”
Më pas përjashton popullin e Junusit (Paqja qoftë mbi të!):
“...përveç popullit të Junusit? Kur ata besuan, Ne ua larguam
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dënimin e poshtërimin në jetën e kësaj bote dhe i lamë të
kënaqeshin edhe njëfarë kohe.”
Fjala “leula”, sipas mendimit të disa komentuesve, këtu
është në kuptimin e mohimit, andaj është përjashtuar me anë të
fjalës “il’la”-“përveç”.
Si rrjedhojë, fjalia merr këtë kuptim: Asnjë popull, që në të
kaluarën kishte jetuar në qytete dhe vende të zhvilluara, nuk u
besoi Profetëve, përveç popullit të Junusit.
Por disa të tjerë janë të mendimit se fraza “leula” nuk është
në kuptimin e mohimit, por gjithnjë është në kuptimin e
“tahdh’idh’it” (tahdh’idh’i është pyetje e shoqëruar me qortim dhe
nxitje). Por kuptimi i saj, në të tilla raste, kërkon që ajo të jetë
mohuese. Pikërisht për këtë arsye është e mundur të bëjmë
përjashtim prej saj me anë të pjesëzës “il’la”.
Sidoqoftë, nuk ka vend për dyshim që edhe në popujt e
tjerë, gjithashtu grupe të shumta, besuan. Por ajo që e dallon
popullin e Junusit nga popujt e tjerë është se ata besuan të gjithë
bashkë. Kjo ishte para se të shfaqeshin mrekullitë e qarta të Zotit.
Ndërkohë që në mesin e popujve të tjerë, grupe të shumta, me
kokëfortësi mbetën kundërshtarë, derisa iu zbritën dënimet e
All’llahut dhe, pasi vërejtën këto dënime, përgjithësisht shprehën
besimin. Por për shkak të arsyes që e cekëm më lart, besimi i tyre
nuk solli ndonjë dobi.

Hulummtime
Si besoi populli i Junusit (Paqja qoftë mbi të!)?
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Historia dëshmon se, kur Junusi (Paqja qoftë mbi të!) u
zhgënjye nga besimi i popullit të vet, i cili jetonte në Nejneva, në
Irak, me propozim të një njeriu besimtar, i cili jetonte në mesin e
tyre, e mallkoi atë popull. Ndërkohë, në mesin e atij grupi, po
ashtu, ishte një dijetar besimtar, i cili i lutej Junusit (Paqja qoftë mbi
të!) që të kërkojë prapë falje për ta dhe të përpiqet më shumë për
udhëzimin e tyre dhe të mos zhgënjehet.
Junusi (Paqja qoftë mbi të!) pas kësaj ngjarjeje u largua nga
populli i tij. Populli, që shumë herë e kishte provuar vërtetësinë e
thënieve të tij, u mblodh rreth dijetarit të ditur, ndërkohë akoma
nuk kishte zbritur urdhri i prerë i dënimit, por shenjat e tij
pothuajse ishin shfaqur. Ata e shfrytëzuan rastin dhe, nën
udhëheqjen e dijetarit, dolën jashtë qytetit dhe, duke ngritur
dorën për lutje dhe adhurim, shprehën besimin dhe pendimin. Në
mënyrë që në zemrat dhe shpirtrat e tyre të krijohej një eufori dhe
përqendrim më i tepërt, nënat i ndanë nga fëmijët, veshën rroba të
trasha, të leckosura dhe të grisura dhe u nisën në kërkim të
Profetit të tyre, por nuk vërejtën ndonjë shenjë prej tij.
Ky pendim, besim dhe rikthim drejt Zotit, që u krye në
kohë të përshtatshme dhe ishte i shoqëruar me vetëdije dhe
sinqeritet, pati sukses. Shenjat e dënimit Hyjnor u zhdukën dhe
atyre iu rikthye qetësia. Kur Junusi (Paqja qoftë mbi të!) u kthye te
populli i tij pas shumë kohësh, e pranuan atë me gjithë zemër dhe
shpirt.
Me vullnetin e Zotit, për tregimin e historisë së jetës së
Junusit (Paqja qoftë mbi të!) do të flasim më gjerësisht në ajetet 139–
148 të sures “Es Saffatë”.57
57

“Biharul Enuar”, vëll. 90 faqe 145.
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Është e nevojshme të rikujtojmë se populli i Junusit (Paqja
qoftë mbi të!) asesi nuk ishte përballur me dënimet e prera dhe të
pashmangshme të Zotit. Në të kundërt dhe pendimi i tyre nuk do
të ishte pranuar. Por rreziqet dhe paralajmërimet, që zakonisht
vijnë para dënimit përfundimtar, ishin të mjaftueshme për ta dhe i
rizgjuan, ndërkohë që, për shembull, populli i Faraonit kishte parë
disa herë radhazi paralajmërime të tilla (ngjarjet e stuhisë së
madhe, të karkalecave ngrënës dhe të transformimit të dukshëm
të ujit të Nilit, etj), por asnjëherë nuk u kushtuan rëndësi dhe nuk i
morën seriozisht këto paralajmërime. Por nga Musai (Paqja qoftë
mbi të!) kërkonin vetëm që Zoti t’ua largojë shqetësimin që të
besonin, por kurrë nuk besuan.
Ndërkaq, tregimi i lartpërmendur tregon se deri në ç’masë
është efektive dhe jetëdhënëse roli i një dijetari të ditur dhe të
dhembshur në mesin e një populli dhe të një kombi. Ndërkohë që
adhuruesi, i cili nuk ka njohuri të mjaftueshme, më shumë
mbështetet te dhuna. Nga ky transmetim, gjithashtu, del në pah
logjika islame nëpërmjet krahasimit mes adhurimit pa dije dhe
diturisë së shoqëruar me përgjegjësi.

Ajetet 99 – 100
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ﺎﺱ َﺣﺘ ﱠ ٰﻰ
َ َﻭﻟَ ۡﻮ
َ َ ﺽ ُﻛﻠﱡ ُﻬ ۡﻢ َﺟ ِﻤﻴﻌً ۚﺎ ﺃَﻓَﺄ
ِ ﺷﺎ ٓ َء َﺭﺑ َﱡﻚ َﻷ ٓ َﻣﻦَ َﻣﻦ ﻓِﻲ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
َ ﻧﺖ ﺗ ُ ۡﻜ ِﺮﻩُ ٱﻟﻨﱠ
ﺲ
ّ ِ  َﻭ َﻣﺎ َﻛﺎﻥَ ِﻟﻨ َۡﻔ ٍﺲ ﺃَﻥ ﺗ ُ ۡﺆ ِﻣﻦَ ﺇِ ﱠﻻ ﺑِﺈ ِ ۡﺫ ِﻥ ٱ ﱠ ۚ ِ َﻭﻳَ ۡﺠﻌَ ُﻞ٩٩ َﻳَ ُﻜﻮﻧُﻮﺍْ ُﻣ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦ
َ ٱﻟﺮ ۡﺟ
١٠٠ َﻋﻠَﻰ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻻ ﻳَﻌۡ ِﻘﻠُﻮﻥ
َ
“Sikur të donte Zoti yt, do të besonin të gjithë ata që gjenden në
tokë. Vallë, ti do t’i detyrosh njerëzit të bëhen besimtarë?!”
“Askush nuk mund të besojë, përveçse me vullnetin e
All’llahut. Ai e zbret zemërimin e Tij mbi ata që s’mendojnë.”

Komentimi
Besimi i detyruar është i pavlerë
Në ajetet e kaluara lexuam se besimi i detyrueshëm nuk
sjell asnjë dobi. Për këtë arsye, në ajetin 99 thuhet: “Sikur të donte
Zoti yt, do të besonin të gjithë ata që gjenden në tokë.”
Si rrjedhojë, mos u shqetëso dhe mos u dëshpëro nga
mospranimi i besimit nga një pjesë prej tyre, kjo është
nevojshmëria e parimit të lirisë së zgjedhjes dhe të vullnetit të lirë,
që një grup do të besojë dhe një grup tjetër nuk do të besojë.
Megjithatë, “vallë, ti do t’i detyrosh njerëzit të bëhen
besimtarë?!”
Ky ajet edhe një herë tjetër e mohon qartë akuzën e padrejtë
që armiqtë e Islamit gjithnjë kanë thënë dhe e thonë, se Islami
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është feja e shpatës dhe u është shpallur njerëzve të botës me anë
të dhunës dhe detyrimit.
Ajeti 99, si shumë ajete të tjera kur’anore, thotë se besimi i
detyrueshëm është i pa vlerë. Në thelb, feja dhe besimi buron nga
zemra dhe shpirti i njeriut dhe jo nga jashtë dhe me anë të shpatës.
Zoti e ndalon, në veçanti Profetin, nga detyrimi i njerëzve në
besim dhe në Islam.
Ndërkaq, në ajetin 100, e rikujton këtë realitet se është e
drejtë, që njerëzit të jenë të lirë të zgjedhin: “Askush nuk mund të
besojë, përveçse me vullnetin e All’llahut.”
Andaj, ata që e ndërmarrin rrugën e injorancës, të
mosreflektimit dhe nuk janë të gatshëm ta shfrytëzojnë kapitalin e
mendjes dhe të diturisë së tyre: “Ai e zbret zemërimin e Tij mbi
ata që s’mendojnë”, nuk do të gëzojnë bekimin e besimit.

Hulumtime
1- Mund të imagjinohet se ajetet 99-100 bien ndesh me
njëri-tjetrin.
Ajeti 99 thotë se Zoti i Madhëruar nuk e detyron asnjë njeri
të besojë, ndërkohë që në ajetin 100 thotë se pa dëshirën dhe
vullnetin e Zotit, askush nuk do të besojë.
Por me një analizë të shkurtër dhe pak vëmendje, këto
kontradikta fillestare zhduken, për shkak se ne jemi të mendimit
se nuk është i drejtë as “detyrimi” dhe as “delegimi absolut”, që
do të thotë se as nuk janë të detyruar dhe të imponuar në kryerjen
e veprave të tyre e as nuk janë plotësisht të lirë, në kuptimin e
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plotë të fjalës. Por krahas vullnetit të lirë, sërish kanë nevojë për
ndihmën Hyjnore, sepse edhe këtë vullnet të lirë Zoti ua dhuron
dhe mendja, intelekti dhe ndërgjegjja e tyre e pastër është prej
mirësive të Zotit. Gjithashtu, edhe udhëzimi i Profetëve dhe
udhëzimi i Librave Qiellorë janë prej Tij.
Si rrjedhojë, krahas vullnetit të lirë, sërish, burimi i kësaj
begatie dhe produktet e saj janë prej Zotit. (Mendo thellë!)
2- Fjalia e fundit e ajetit 100: “Ai e zbret zemërimin e Tij
mbi ata që s’mendojnë”, asnjëherë nuk duhet të komentohet në
kuptimin e fatalizmit, sepse fjalia “ata që s’mendojnë“ është arsye
për lirinë e tyre, që do të thotë: Në fillim njerëzit heqin dorë prej
meditimit, reflektimit dhe të menduarit dhe, si përfundim,
përballen me dënime të tilla, saqë mbi ta dominon zemërimi, e
keqja, dyshimi dhe vizioni i rremë, derisa nga ata hiqet mundësia
e besimit.
Por duhet të kemi parasysh se vetë i kanë përgatitur
rrethanat e kësaj situate. Në realitet, në raste të tilla, nuk ekziston
lejimi dhe urdhri i Zotit për besim.
Shprehur ndryshe, kjo fjali tregon se lejimi dhe urdhri i
Zotit nuk është i pallogaritur, Ata që e meritojnë dhe janë të denjë,
përfshihen në të, kurse ata që nuk e meritojnë, privohen.

Ajetet 101 – 103

ُ ﻗُ ِﻞ ٱﻧ
ۚ ِ ﺕ َﻭ ۡٱﻷ َ ۡﺭ
ﻋﻦ ﻗَ ۡﻮ ٖﻡ ﱠﻻ
ِ ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ
ﻈ ُﺮﻭﺍْ َﻣﺎﺫَﺍ ِﻓﻲ ٱﻟ ﱠ
َ ﺽ َﻭ َﻣﺎ ﺗ ُ ۡﻐ ِﻨﻲ ۡٱﻷ ٓ ٰﻳَﺖُ َﻭٱﻟﻨﱡﺬُ ُﺭ
 ﻓَ َﻬ ۡﻞ ﻳَﻨﺘ َ ِﻈ ُﺮﻭﻥَ ﺇِ ﱠﻻ ِﻣ ۡﺜ َﻞ ﺃَﻳ ِﱠﺎﻡ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﺧﻠَ ۡﻮﺍْ ِﻣﻦ ﻗَ ۡﺒ ِﻠ ِﻬ ۡۚﻢ ﻗُ ۡﻞ١٠١ َﻳ ُۡﺆ ِﻣﻨُﻮﻥ
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ْﺳﻠَﻨَﺎ َﻭٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ َءﺍ َﻣﻨُﻮ ۚﺍ
ُ  ﺛ ُ ﱠﻢ ﻧُﻨَ ِ ّﺠﻲ ُﺭ١٠٢ َﻓَﭑﻧﺘ َ ِﻈ ُﺮ ٓﻭﺍْ ﺇِ ِﻧّﻲ َﻣﻌَ ُﻜﻢ ِ ّﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻤﻨﺘ َ ِﻈ ِﺮﻳﻦ
١٠٣ َﻨﺞ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦ
َ َﻛ ٰﺬَ ِﻟ َﻚ َﺣﻘﺎ
ِ ُﻋﻠَ ۡﻴﻨَﺎ ﻧ
“Thuaj: Shikoni ç’ka në qiej dhe në Tokë! Por shenjat dhe
qortimet nuk u bëjnë kurrfarë dobie njerëzve që nuk besojnë.”
“Vallë, a presin ata ndonjë gjë tjetër, veç diçkaje të ngjashme me
dënimin e atyre që kanë jetuar më parë? Thuaj: ‘Pritni, se edhe
unë po pres me ju!’”
“Pastaj, Ne do t’i shpëtojmë të Dërguarit Tanë dhe ata që kanë
besuar. Kështu, është detyra Jonë që t’i shpëtojmë besimtarët.”

Komentimi
Edukimi dhe këshillimi
Në ajetet e kaluara u diskutua për besimin, se ai
duhet të ketë karakter të lirë dhe jo të detyrueshëm. Për këtë
arsye, ajeti 101 tregon rrugën e përfitimit të besimit të përzgjedhur
dhe i drejtohet Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!): “Thuaj: Shikoni ç’ka në qiej dhe në
Tokë!...”
Në çdo cep të saj ekziston një argument për urtësinë,
madhështinë, fuqinë dhe diturinë e All’llahut.
Të gjitha këto yje të shndritshme dhe sfera të ndryshme
qiellore, që secila prej tyre rrotullohet në orbitën e vet, këto
sisteme të mëdha qiellore, këto galaktika gjigante, rendi i përpiktë
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që dominon mbi të gjitha ato, po ashtu, ky rruzull tokësor, me të
gjitha mrekullitë dhe enigmat e saj dhe të gjitha këto krijesa të
gjalla dhe të llojllojshme, ftojnë të shohim me vëmendje ndërtimin
e tyre, na ftojnë të afrohemi, të njihemi më shumë me burimin dhe
zanafillën e botës ekzistuese nëpërmjet studimit të tyre.
Kjo fjali e mohon qartë fatalizmin dhe privimin prej
vullnetit të lirë dhe thotë se besimi është rrjedhojë e studimit të
botës ekzistence, që e keni në dorë.
Më pas shton se, me të gjitha këto shenja të vërteta, sërish
nuk është për t’u habitur që një pjesë nuk besoi: ”...shenjat dhe
qortimet nuk u bëjnë kurrfarë dobie njerëzve që nuk besojnë.”,
sepse shenjat, ajetet, paralajmërimet, këshillat dhe tërheqja e
vëmendjes vlejnë vetëm për ata persona, që janë të gatshëm dhe të
përgatitur për pranimin e së vërtetës.
Kjo fjali tregon një realitet që e kemi lexuar në Kur’an
shumë herë: Argumentet dhe fjalët e vërteta, shenjat dhe
këshillimet nuk janë të mjaftueshme. Por kusht i arritjes së
rezultatit janë edhe fushat e përgatitura dhe të spastruara.
Më pas, me anë të një toni kërcënues, por të mbërthyer në
pyetje, thotë: “Vallë, a presin ata ndonjë gjë tjetër, veç diçkaje të
ngjashme me dënimin e atyre që kanë jetuar më parë?”, një fat si
ai i faraonëve, nemrudëve dhe shidadëve dhe pasuesve e të
përkrahësve të tyre.
Në fund, ajeti i paralajmëron ata: “Thuaj: Pritni, se edhe
unë po pres me ju!”
Ju jeni në pritje të shtrembëroni të vërtetën, kurse ne jemi
në pritje të dënimit tuaj të dhembshëm dhe trishtues nga ana e
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Zotit, ashtu siç e kanë pasur fatin edhe popujt e hershëm
zullumqarë dhe keqbërës.
Duhet të kemi parasysh faktin se “pyetja” te fjalia “thuaj
pritni“ është një pyetje mohuese, që do të thotë se ata, me anë të
kësaj sjelljeje, nuk mund të presin gjë tjetër veçse një fat ogurzi.
Fjala “ej’jamun” edhe pse është shumësi i fjalës “jeumun”
është në kuptimin e ditës. Por këtu është në kuptimin e ngjarjeve
tronditëse, të cilat kishin ngjarë në kohën e popujve të kaluar.
Më tej, që të mos gabohet se Zoti gjatë dënimit djeg të
thatën bashkë me të lagurin dhe injoron ekzistimin e një besimtari
midis grupit të madh prej njerëzve të pabindur dhe rebel shton:
“Pastaj, Ne do t’i shpëtojmë të Dërguarit Tanë dhe ata që kanë
besuar.”
Në fund thotë se kjo nuk është vetëm diçka që i takon
vetëm popujve të kaluar, Profetëve dhe besimtarëve paraardhës.
Jo, por “...është detyra Jonë që t’i shpëtojmë besimtarët.”

Ajetet 104 – 107

ٓ َ َﺎﺱ ِﺇﻥ ُﻛﻨﺘ ُ ۡﻢ ِﻓﻲ ﺷ ٖ َّﻚ ِ ّﻣﻦ ﺩِﻳ ِﻨﻲ ﻓ
ُﻭﻥ
ُ ﻗُ ۡﻞ ٰﻳَٓﺄَﻳﱡ َﻬﺎ ٱﻟﻨﱠ
ِ ﻼ ﺃ َ ۡﻋﺒُﺪُ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺗ َﻌۡ ﺒُﺪ ُﻭﻥَ ِﻣﻦ ﺩ
 َﻭﺃ َ ۡﻥ١٠٤ َٱ ﱠ ِ َﻭ ٰﻟَ ِﻜ ۡﻦ ﺃ َ ۡﻋﺒُﺪُ ٱ ﱠ َ ٱﻟﱠﺬِﻱ ﻳَﺘ َ َﻮﻓﱠ ٰﯨ ُﻜ ۡۖﻢ َﻭﺃ ُ ِﻣ ۡﺮﺕُ ﺃ َ ۡﻥ ﺃ َ ُﻛﻮﻥَ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﻴﻦ
ُﻭﻥ
ُ  َﻭ َﻻ ﺗ َ ۡﺪ١٠٥ َِﻳﻦ َﺣ ِﻨ ٗﻴﻔﺎ َﻭ َﻻ ﺗ َ ُﻜﻮﻧ ﱠَﻦ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺸ ِﺮﻛِﻴﻦ
ِ ﻉ ِﻣﻦ ﺩ
ِ ّﺃَﻗِ ۡﻢ َﻭ ۡﺟ َﻬ َﻚ ِﻟﻠﺪ
ﺖ ﻓَﺈِﻧﱠ َﻚ ِﺇ ٗﺫﺍ ِ ّﻣﻦَ ٰ ﱠ
 َﻭ ِﺇﻥ١٠٦ َٱﻟﻈ ِﻠ ِﻤﻴﻦ
َ ﻀ ﱡﺮ ۖ َﻙ ﻓَﺈِﻥ ﻓَﻌَ ۡﻠ
ُ َٱ ﱠ ِ َﻣﺎ َﻻ ﻳَﻨﻔَﻌُ َﻚ َﻭ َﻻ ﻳ
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ۡ َﻒ ﻟَ ٓۥﻪُ ﺇِ ﱠﻻ ُﻫ ۖ َﻮ َﻭﺇِﻥ ﻳ ُِﺮ ۡﺩ َﻙ ِﺑﺨ َۡﻴ ٖﺮ ﻓَ َﻼ َﺭﺍٓﺩﱠ ِﻟﻔ
ﻀ ِﻠ ۚ ِۦﻪ
ُ ِﺴ ۡﺴ َﻚ ٱ ﱠ ُ ﺑ
َ ۡﻳَﻤ
َ ﻀ ٖ ّﺮ ﻓَ َﻼ َﻛﺎ ِﺷ
١٠٧ ٱﻟﺮ ِﺣﻴ ُﻢ
َ َﻴﺐ ﺑِ ِۦﻪ َﻣﻦ ﻳ
ُ ُﺼ
ﻮﺭ ﱠ
ُ ُﺸﺎ ٓ ُء ِﻣ ۡﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩۦۚ ِﻩ َﻭ ُﻫ َﻮ ۡٱﻟﻐَﻔ
ِ ﻳ
“Thuaj: O njerëz, nëse ju dyshoni në fenë time, unë nuk do t’i
adhuroj ato, që ju i adhuroni në vend të All’llahut, por do të
adhuroj vetëm All’llahun, i Cili do t’ju bëjë të vdisni. Unë jam
urdhëruar të jem nga ata që besojnë.”
“Dhe (më është thënë): ‘Bëhu i sinqertë në fe dhe kurrsesi mos u
bëj nga idhujtarët.’”
“Përveç All’llahut, mos iu lut tjetërkujt nga ata që nuk të sjellin
as dobi, as dëm. Nëse do ta bëje këtë, atëherë, ti do të ishe vërtet
keqbërës.”
“Nëse All’llahu vendos që të të godasë ndonjë e keqe, askush
nuk mund të ta largojë atë, përveç Tij e, nëse Ai do të të bëjë
ndonjë të mirë, s’ka kush që ta pengojë mirësinë e Tij. Ai ia jep
atë mirësi kujt të dojë prej robërve të Tij. Ai është Falës dhe
Mëshirëplotë.”

Komentimi
Sjellja e prerë karshi politeistëve
Këto ajete dhe ca ajete në vijim flasin për çështjen e
monoteizmit, luftimit me politeizmin dhe thirrjes drejt të vërtetës.
Në fakt, janë ajetet e fundit të kësaj sureje dhe, në një farë mënyre,
janë pasqyrim ose përmbledhje e temave monoteiste të kësaj
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sureje, si dhe janë theksim mbi luftimin me idhujtarinë, për të
cilën u diskutua gjerësisht në këtë sure.
Tonaliteti i ajeteve tregon qartë se politeistët nganjëherë
vuanin nga paragjykimi se Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) tregohej tolerant dhe disi i
pranonte ato, duke u krijuar hapësirë krahas besimit në Zot.
Kur’ani Famëlartë, me rreptësinë më të madhe, i jep fund kësaj
pandehjeje të pabazë dhe u thotë të mbledhin mendjen përgjithnjë,
sepse nuk do të ketë asnjë kompromis dhe zbutje përballë idhujve
dhe nuk ka Zot tjetër përveç All’llahut.
Së pari, i jep urdhër Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) t’u drejtohet gjithë njerëzve:
“Thuaj: O njerëz, nëse ju dyshoni në fenë time, unë nuk do t’i
adhuroj ato, që ju i adhuroni në vend të All’llahut...”
Por nuk mjaftohet vetëm me mohimin e hyjnive të tyre,
por, për të theksuar edhe më tej çështjen, e miraton tërë adhurimin
për Zotin: “...por do të adhuroj vetëm All’llahun, i Cili do t’ju
bëjë të vdisni.”
As këtu nuk ndalet dhe thotë se nuk është vetëm dëshira
ime, por: “Unë jam urdhëruar të jem nga ata që besojnë.”
Ndër atributet e Zotit është çështja e marrjes së shpirtit.
Njeriu mund të dyshojë në gjithçka veçse në vdekjen. Ose ky ajet
don t’i kujojë atyre dënimin shkatërrues të cilin e përmendën
ajetet e mëparshmme, të cilat përmbanin kërcënim e zemërim
Hyjnor.
Pasi e shpreh me vendosmërinë më të madhe bindjen e vet
rreth mohimit të politeizmit dhe idhujtarisë, jep sqarime për
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arsyen e saj, duke sjellë argument të natyrshëm dhe argument
racional. “Dhe (më është thënë): ‘Bëhu i sinqertë në fe…’”
Por edhe këtu nuk e mbyll çështjen vetëm me aspektin
miratues, por, për të theksuar, e mohon pikën e kundërt të saj:
“…dhe kurrsesi mos u bëj nga idhujtarët.”
Fjala “hanif”, ashtu siç e cekëm më parë, është në kuptimin
e personit që nga devijimi, shtrembërimi kthehet në rrugën e
drejtë dhe heq dorë nga bindjet dhe besimet e shtrembëruara,
duke iu drejtuar fesë së drejtë të Zotit. Për pasojë, brenda vetes
përmban një lloj aluzioni për natyrshmërinë e monoteizmit, sepse
devijimi është diçka përkundrejt natyrës. (Mendo thellë!)
Pas argumentimit të falsitetit të politeizmit, me anë të
natyrës, përmend një argument të qartë racional: “Përveç
All’llahut, mos iu lut tjetërkujt nga ata që nuk të sjellin as dobi,
as dëm. Nëse do ta bëje këtë, atëherë, ti do të ishe vërtet
keqbërës.”
Cila arsye dhe cila mendje lejon që njeriu të bëjë adhurimin
e sendeve dhe të krijesave që nuk kanë asnjë lloj dobie dhe dëmi
nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në fatin njerëzor? Mirëpo
as këtu nuk mjaftohet me aspektin mohues dhe negativ dhe,
përveç asaj, mbështetet mbi aspektin miratues, duke thënë: “Nëse
All’llahu vendos që të të godasë ndonjë e keqe, askush nuk
mund të ta largojë atë, përveç Tij…”
Po ashtu: “e, nëse Ai do të të bëjë ndonjë të mirë, s’ka
kush ta pengojë mirësinë e Tij. Ai ia jep atë mirësi kujt të dojë
prej robërve të Tij.”
Mëshira dhe falja e All’llahut përfshin çdokënd: “Ai është
Falës dhe Mëshirëplotë.”
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Ajetet 108 – 109

ۡ ﺎﺱ ﻗَ ۡﺪ َﺟﺎ ٓ َء ُﻛ ُﻢ ۡٱﻟ َﺤ ﱡﻖ ِﻣﻦ ﱠﺭ ِﺑّ ُﻜ ۡۖﻢ ﻓَ َﻤ ِﻦ
ٱﻫﺘَﺪَ ٰﻯ ﻓَﺈِﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَﻬۡ ﺘَﺪِﻱ ِﻟﻨ َۡﻔ ِﺴ ِۖﻪۦ
ُ ﻗُ ۡﻞ ٰﻳَٓﺄَﻳﱡ َﻬﺎ ٱﻟﻨﱠ
 َﻭٱﺗ ﱠ ِﺒ ۡﻊ َﻣﺎ ﻳُﻮ َﺣ ٰ ٓﻰ١٠٨ ﻴﻞ
َ َﻭ َﻣﻦ
َ ﻋﻠَ ۡﻴ َﻬ ۖﺎ َﻭ َﻣﺎ ٓ ﺃَﻧ َ۠ﺎ
َ ﻀ ﱡﻞ
ِ َﺿ ﱠﻞ ﻓَﺈِﻧﱠ َﻤﺎ ﻳ
ٖ ﻋﻠَ ۡﻴ ُﻜﻢ ِﺑ َﻮ ِﻛ
١٠٩ َﺇِﻟَ ۡﻴ َﻚ َﻭٱﺻۡ ﺒِ ۡﺮ َﺣﺘ ﱠ ٰﻰ ﻳَ ۡﺤ ُﻜ َﻢ ٱ ﱠ ۚ ُ َﻭ ُﻫ َﻮ ﺧ َۡﻴ ُﺮ ۡٱﻟ ٰ َﺤ ِﻜ ِﻤﻴﻦ
“Thuaj: O njerëz, ju erdhi e Vërteta nga Zoti juaj. Kush
udhëzohet në rrugën e drejtë, ai është udhëzuar për dobinë e vet
dhe kush e humb rrugën e drejtë, ka humbur në dëmin e vet,
ndërsa unë nuk jam mbikëqyrësi juaj.”
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“Zbatoje atë që të është shpallur ty dhe duro derisa të gjykojë
All’llahu, se Ai është Gjykatësi më i mirë.”

Komentimi
Fjala e fundit
Këto dy ajete, 108-ta këshillim për të gjithë njerëzit dhe 109ta për Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) i plotësojnë direktivat që Zoti i ka sqaruar për këto
dy çështje në tërë suren dhe me këtë mbaron edhe surja “Junus”.
Në fillim, si një direktivë të përgjithshme thotë: “Thuaj: O
njerëz, ju erdhi e Vërteta nga Zoti juaj…”
Këto rekomandime, ky Libër Qiellor, ky program dhe ky i
Dërguar janë reale. Shenjat e vërtetësisë së tyre janë të qarta, të
ekspozuara dhe, duke pasur parasysh këtë realitet: “Kush
udhëzohet në rrugën e drejtë, ai është udhëzuar për dobinë e vet
dhe kush e humb rrugën e drejtë, ka humbur në dëmin e vet,
ndërsa unë nuk jam mbikëqyrësi juaj.”
Domethënë s’kam obligim t’ju detyroj për pranimin e së
vërtetës, sepse shtrëngimi në pranimin e besimit nuk ka kuptim.
Detyra ime është thirrja dhe kumtimi, udhëzimi dhe udhërrëfimi,
si dhe udhëheqja. Të tjerat ju takojnë juve, që me vullnetin tuaj të
lirë ta përzgjidhni udhën tuaj.
Ky ajet, përveç faktit se edhe një herë tjetër e vë në pah
çështjen e lirisë së përzgjedhjes dhe vullnetit të lirë, është
argument se pranimi i së vërtetës, në radhë të parë, është në dobi
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të vetë njeriut, ashtu si kundërshtimi me të e dëmton vetë atë. Parë
realisht, rekomandimet, pra, mësimet e prijësve hyjnorë dhe
Librave qiellorë janë klasa për vetëformimin dhe përsosmërinë e
njerëzve, as dakortësimi me ta i shton diçka Madhështisë së Zotit
e as kundërshtimi me ta pakëson gjë nga madhështia e All’llahut.
Më pas e përcakton detyrën e Profetit brenda dy fjalive: E
para, është: “Zbatoje atë që të është shpallur ty…”
Synimin e udhës tënde Zoti e ka përcaktuar nëpërmjet
shpalljes dhe ty nuk të lejohet shmangia më e vogël prej Tij.
E dyta, në këtë udhë ekzistojnë vështirësi të stërmëdha dhe
shqetësime të shumta përballë teje. Por ti nuk duhet t’ia lejosh
vetes frikën dhe tronditjen nga numri i madh i vështirësive:
“…dhe duro derisa të gjykojë All’llahu...”, sepse “Ai është
Gjykatësi më i mirë!” Urdhri i Tij është i vërtetë, gjykimi i Tij
është drejtësi dhe premtimi i Tij është i pashmangshëm.
O Zot! Ti ke u premtuar fitoren shërbëtorëve të tu, të cilët
përpiqen në udhën tënde me sinqeritet dhe besim, si dhe atyre që
tregojnë durim, qëndresë dhe stoicizëm.
O Zot! Në këto momente dhe në prag të formimit të
pushtetit islam, na ka rrethuar një numër i madh problemesh, por
ne, në sajë të bekimit dhe kujdesit Tënd, nuk heqim dorë nga
përpjekja dhe qëndresa!
O Zot, bëj të mundur që me mirësinë Tënde të hiqen retë e
errëta dhe të zymta të problemeve dhe na ledhato me rrezet
jetëdhënëse të së vërtetës e të drejtësisë!
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”Surja “Hud
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Ka zbritur në Mekë dhe ka 123 ajete

Përmbajtja, mirësitë dhe vlerat e kësaj sureje
Kjo sure është e njohur në mesin e komentuesve të Kur’anit
Famëlartë si e shpallur plotësisht në Mekë dhe është në përputhje
me atë çfarë thuhet në librin “Tarijkhul Kur’an”, Historia e
Kur’anit”, se është surja e 47-të në renditjen e sureve të zbritura të
Dërguarit të All’llahut (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!).
Gjithashtu, ajo është në përputhje me thënien e një grupi
komentuesish të Kur’anit Famëlartë, se kjo sure është shpallur në
vitet e fundit që Profeti (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) ka jetuar në Mekë, domethënë pas vdekjes së
xhaxhait të tij, Ebu Talibi, dhe bashkëshortes së tij, Hatixhes.
Natyrisht që kjo sure ka ardhur në periudhën më të vështirë
të jetës së Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi
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familjen e tij!). Ishte koha që ai vuante nga presionet e armiqve dhe
mashtrimet e tyre të liga dhe helmuese më shumë sesa ka vuajtur
në vitet e para të profetësisë. Për këtë, në fillim të kësaj sureje
vërehen shprehje që mbartin ngushëllim dhe qetësi për Profetin
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe
për besimtarët.
Në një pjesë të madhe të ajeteve të saj, kjo sure tregon
historitë e Profetëve të mëparshëm, në veçanti historinë e Profetit
Nuh (Paqja qoftë mbi të!), i cili së bashku me grupin e vogël që ishte
me të, triumfoi ndaj një numri të madh armiqsh e mohuesish të
Krijuesit.
Në të vërtetë, tregimi i këtyre historive shërben si
ngushëllim dhe qetësim për Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe për besimtarët e tij kur ata
qëndrojnë para atij numri të madh armiqsh. Gjithashtu, është edhe
një mësim për kundërshtarët dhe armiqtë e tij.
Megjithatë, nuk ka asnjë dyshim se ajetet e kësaj surejenjësoj si suret e tjera të shpallura në Mekë-trajtojnë bazat e
njohurive islame, duke u përballur në mënyrë të veçantë me
idhujtarinë dhe adhurimin e statujave dhe të idhujve (zotave të
rremë), çështjet e Ahiretit dhe të botës pas vdekjes, dhe vërtetësinë
e mesazhit të Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!), ashtu siç duket në të një kërcënim i theksuar
qartë për armiqtë (me ndëshkim ndaj tyre në Botën Tjetër me zjarr
të Xhehennemit) dhe një urdhërim për besimtarët që të qëndrojnë
në këtë rrugë të drejtë.
Përveç historisë së Nuhut (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të!) dhe luftës së tij të ashpër ndaj idhujtarisë, e cila
është shtjelluar gjerësisht, në këtë sure rrëfehen tregimet e
Profetëve, Hudit, Salihut, Ibrahimit, Lutit dhe Musait (Paqja dhe
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bekimet e All’llahut qofshin mbi ta!) dhe qëndrimet e tyre të
guximshme përballë idhujtarisë, mohimit, devijimit dhe
padrejtësisë.

Më ka thinjur surja Hud!
Ajetet e kësaj sureje rrëfejnë se muslimanët janë të obliguar
që të mos i lënë asnjëherë hapësirat dhe fushëbetejat, -si në rast
lufte, ashtu edhe në paqe-, për shkak të numrit të madh të armiqve
dhe përballjeve të tyre të ashpra. Përkundrazi, ata duhet të jenë të
vendosur që të vazhdojnë rrugëtimin e tyre dhe dita-ditës të jenë
më të vendosur e të palëkundur.
Duke u bazuar në këtë, në një hadith të njohur i ardhur nga
Profeti lexojmë se ai ka thënë: “Më ka thinjur surja Hud.”1
Në një hadith tjetër, kur disa shokë vërejtën shenjat e
thinjave të flokëve në kokën e tij përpara kohe, i thanë: “O i
Dërguar i All’llahut, je thinjur shpejt.” Ai tha: “Më ka thinjur surja
Hud dhe surja El Uaki’a’.”2
Në disa transmetime të tjera, përveç këtyre dy sureve janë
shtuar edhe suret “El Murselat”, “En Nebe”, “Et Tekuir” si dhe të
tjera.3
Në komentimin e hadithit të lartpërmendur, transmetohet
nga Ibn Abasi se ai ka thënë që nuk ka i zbritur të Dërguarit të
All’llahut ndonjë ajet më i rreptë e më i vështirë sesa ajeti:
“Prandaj qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu siç je i

Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 334; “Zubdetul Bejan”, f. 167.
Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i sures “Hud”, ajeti 112; “Uesailu Shiia”,
vëll. 6, f. 172. hadithi7659.
3 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 11 f. 179; “Uesailu Shiia”, vëll. 6, f. 172.
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urdhëruar! Ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty!”1
Transmetohet nga disa komentues të Kur’anit Famëlartë se
një prej dijetarëve e ka parë Profetin (Paqja dhe bekimet e All’llahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në ëndërr dhe e ka pyetur për
thënien e tij: “Më ka thinjur surja ‘Hud’”. A është ajo për popujt e
mëparshëm dhe shkatërrimin e tyre? Ai ia shpjegoi se shkaku i
kësaj ka qenë ajeti që thotë: “Prandaj qëndro i patundur në udhën
e drejtë!”.2
Megjithatë, kjo sure ka ajete të tjera të ndjeshme dhe
ndikuese që tregojnë për Ditën e Kiametit dhe llogaridhënien
përpara Gjykatës së Drejtësisë së All’llahut. Po ashtu, ka edhe ajete
që tregojnë se si janë dënuar popujt e mëparshëm. Në disa ajete të
tjera përmenden urdhëresa për t’i bërë ballë së keqes dhe për ta
ndaluar atë, në atë formë ku të gjitha mbartin karakteristikën e
përgjegjësisë. Prandaj, nuk është e habitshme që njeriu të thinjet
kur i mendon këto përgjegjësi.
Në këtë aspekt duhet të vërejmë me kujdes një çështje tjetër
të rëndësishme: Shumë prej këtyre ajeteve përforcojnë tematikat që
kanë ardhur në suren e mëparshme, pra në suren “Junus”.
Veçanërisht ajetet e para janë ato që ngjasojnë me ajetet e para të
asaj sureje dhe kontekstet e sures “Junus” konfirmojnë kontekstet e
kësaj sureje.

Ndikimi shpirtëror i kësaj sureje

Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i sures Hud, ajeti 112. Tefsiri “Mijzan”,
vëll. 11, f. 66.
2 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 11, f. 179. Përmendet në shpjegimin e “Nehxhul
Belaga”të Ibn Ebi Hadijd, vëll.11, f.213.
1
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Për sa i përket mirësisë dhe vlerave që ka kjo sure, ka
ardhur hadithi sherif që e tregon këtë gjë. Është transmetuar nga i
Dërguari i All’llahut të Lartësuar se ka thënë: “Kush e lexon këtë
sure, i jepet shpërblim sa numri i njerëzve që e kanë besuar me sinqeritet
dhe ata që e kanë përgënjeshtruar Hudin dhe Profetët (Paqja qoftë mbi
ta!). Në Ditën e Kiametit ai do të jetë në gradën e shehidit dhe do të ketë
një gjykim të lehtë.”1
Vetëm të lexuarit e kësaj sureje nuk e jep këtë efekt, kjo është
më se e qartë, por ajo ka ndikim nëse leximit i bashkangjitet
meditimi dhe të vepruarit sipas saj.
Kjo e afron njeriun me besimtarët e parë dhe e largon atë
nga ata që i mohuan Profetët dhe e kundërshtuan thirrjen e tyre, e
mbi bazë të kësaj shpërblehet me sevape me aq sa ka qenë numri i
atyre, duke iu afruar objektivit të shehidit të popujve të
mëparshëm. Kështu që nuk ka vend për t’u çuditur që ai të arrijë
gradat e tyre dhe të ketë një llogaridhënie të lehtë.
Transmetohet nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) se ka
thënë: “Kush e shkruan këtë sure në lëkurën e gazelës dhe e mbart atë me
vete, All’llahu i jep forcë e triumf. Edhe nëse atë e luftojnë njëqind
persona, ai do të triumfojë ndaj tyre dhe do t’i mposhtë ata. Nëse u bërtet
atyre, ata do të shkatërrohen. Kushdo që e shikon atë, ka frikë prej tij.”2
Ndoshta ata që kërkojnë qetësinë dhe i vërejnë në mënyrë
sipërfaqësore këto çështje, nëpërmjet leximit të këtyre haditheve
mund të mendojnë se njeriu mund t’i arrijë këto objektiva thjesht
vetëm me praninë e shkrimit apo përshkrimit kur’anor. Porse
qëllimi me këtë është që të veprohet sipas asaj që përmban surja, që
ajo të merret si program në jetën e tyre, që ata ta lexojnë atë
vazhdimisht dhe të veprojnë sipas saj. Kjo sure urdhëron që
1
2

Tefsiri “El Burhan”, vëll. 2, f. 206, hadithi 3.

I njëjti burim
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myslimani duhet të ecë në rrugën e drejtë, t’i qëndrojë përballë të
keqes dhe të harmonizohet me objektivat. Kjo sure përmban
eksperiencat e mëparshme të popujve të hershëm, ku në secilën
prej tyre ka një mësim të triumfit ndaj armikut.

Ajetet 1 - 4

ٱﻟﺮ ِﺣ ِﻴﻢ
ٱﻟﺮ ۡﺣ ٰ َﻤ ِﻦ ﱠ
ﺑِ ۡﺴ ِﻢ ٱ ﱠ ِ ﱠ
ٌ َ ﺍ ٓﻟ ۚﺮ ِﻛ ٰﺘ
ّ ِ ُﺐ ﺃ ُ ۡﺣ ِﻜ َﻤ ۡﺖ َءﺍ ٰﻳَﺘ ُ ۥﻪُ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻓ
َ ۚ  ﺃ َ ﱠﻻ ﺗ َﻌۡ ﺒُﺪ ُٓﻭﺍْ ﺇِ ﱠﻻ ٱ ﱠ١ ﻴﺮ
ٍ ِﺼﻠَ ۡﺖ ِﻣﻦ ﻟﱠﺪ ُۡﻥ َﺣ ِﻜ ٍﻴﻢ َﺧﺒ
ۡ  َﻭﺃ َ ِﻥ٢ ِﻴﺮ
ٱﺳﺘ َ ۡﻐ ِﻔ ُﺮﻭﺍْ َﺭﺑﱠ ُﻜ ۡﻢ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗُﻮﺑ ُٓﻮﺍْ ِﺇﻟَ ۡﻴ ِﻪ ﻳُ َﻤ ِﺘ ّﻌۡ ُﻜﻢ ﱠﻣ ٰﺘ َﻌًﺎ
ٞ ِﻳﺮ َﻭﺑَﺸ
ٞ ِﺇﻧﱠﻨِﻲ ﻟَ ُﻜﻢ ِ ّﻣ ۡﻨﻪُ ﻧَﺬ
ۡ َﻀ ٖﻞ ﻓ
ۡ َﺕ ُﻛ ﱠﻞ ِﺫﻱ ﻓ
َﺎﻑ
ِ ﺴ ٗ ّﻤﻰ َﻭﻳ ُۡﺆ
ُ ﻀﻠَ ۖۥﻪُ َﻭ ِﺇﻥ ﺗ َ َﻮﻟﱠ ۡﻮﺍْ ﻓَﺈِ ِﻧّ ٓﻲ ﺃَﺧ
َ ﺴﻨًﺎ ِﺇﻟَ ٰ ٓﻰ ﺃ َ َﺟ ٖﻞ ﱡﻣ
َ َﺣ
٤ ِﻳﺮ
ٌ ﻋﻠَ ٰﻰ ُﻛ ِّﻞ ﺷ َۡﻲ ٖء ﻗَﺪ
َ  ﺇِﻟَﻰ ٱ ﱠ ِ َﻣ ۡﺮ ِﺟﻌُ ُﻜ ۡۖﻢ َﻭ ُﻫ َﻮ٣ ﻴﺮ
َ ﻋﻠَ ۡﻴ ُﻜ ۡﻢ
َ
َ َ ﻋﺬ
ٍ ِﺍﺏ ﻳَ ۡﻮ ٖﻡ َﻛﺒ
“Elif Lam Ra. Ky është një Libër, ajetet e të cilit janë radhitur
mrekullueshëm dhe janë parashtruar me hollësi nga ana e një të
Urti të Gjithëdijshëm.”
“Adhuroni vetëm All’llahun, unë (Muhammedi) jam për ju një
paralajmërues dhe sjellës i lajmit të mirë prej Tij.”
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“(që ju porosis) të kërkoni falje nga Zoti juaj e të ktheheni tek Ai
me pendesë. Ai do t’ju japë të shijoni kënaqësi të bukura deri në
afatin e caktuar dhe do t’i japë çdo të miri shpërblimin e
merituar. E, nëse ktheni shpinën, unë i frikësohem dënimit tuaj
në Ditën e Madhe.”
“Tek All’llahu do të ktheheni; Ai është i Plotfuqishëm për çdo
gjë.”

Komentimi

Katër parime në thirrjen e Profetëve
Kjo sure fillon ashtu si surja e mëparshme dhe si të gjitha
suret e Kur’anit: me shpjegimin e rëndësisë së Librit Famëlartë të
zbritur nga qielli, në mënyrë që njerëzit të bëhen sa më shumë të
vëmendshëm me përmbajtjet e tij, të meditojnë thellë në të e të
mendojmë sa më thellë rreth tij.
Vetë përmendja e germave të veçuara “Elif Lam Ra” është
një argument për rëndësinë e këtij libri Famëlartë qiellor, i cili
përbëhet nga germa të thjeshta, të njohura nga të gjithë si “Elif Lam
Ra”1 dhe përmban mrekulli të lartë. Pas këtyre germave të veçuara,
ajeti sqaron një nga veçoritë e Kur’anit Famëlartë në dy fjali:

1

Ne e shpjeguam këtë kuptim dhe të gjitha komentimet që kanë përmendur germat e ndara në Kur’an në fillimin e sureve

“El Bekare, “Ali Imran” dhe “El A’raf”.
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E para: Të gjitha ajetet e tij janë të përsosura e të shkoqitura:
“Ky është një Libër, vargjet e të cilit janë radhitur
mrekullueshëm.”;
E dyta: Në të vërtetë, shpjegimi i nevojave të njeriut në jetën
e tij individuale dhe shoqërore -qofshin materiale apo shpirtërorejanë të qartësuara në të: “...dhe janë parashtruar me hollësi”.
Ky libër Famëlartë me këtë veçori, nga u zbrit dhe si u zbrit?
Ai u zbrit nga ana e All’llahut, të Urtit, të Gjithëdijshmit, ashtu siç
Ai thotë: “nga ana e një të Urti të Gjithëdijshëm.”
Bazuar në urtësinë e Tij janë radhitur në mënyrë të
mrekullueshme ajetet e Kur’anit. Me cilësinë e Tij si i
Mirëinformuar, Ai i ka sqaruar qartë ajetet e Kur’anit në fusha të
ndryshme, plotësisht në përputhje me nevojat e njeriut. Ai që nuk i
njeh mirë detajet e nevojave shpirtërore e trupore të njeriut, nuk
është në gjendje të përpilojë e të nxjerrë rregulla e ligje të vyera e të
përsosura.
Të gjitha cilësitë e Kur’anit Famëlartë që kanë ardhur në
këtë ajet, burojnë nga një prej cilësive të All’llahut të Lartësuar.
Rregullat dhe konsolidimi i Kur’anit janë nga urtësia e Tij, radhitja
e ajeteve dhe pasqyrimi me hollësi të përkryer është nga
Mirëinformimi i Tij.
Për të shpjeguar ndryshimin ndërmjet fjalës “uhkimet” dhe
“fusilet”, komentuesit kanë studiuar shumë dhe kanë dhënë
alternativa të ndryshme. Alternativa më e përafërt -sipas kuptimit
të ajetit të përmendur më parë- është se fjalia e parë do të thotë se i
gjithë Kur’ani ka një lidhje unike si një ndërtesë e fortifikuar dhe e
patundur. Po ashtu, fjalia e parë tregon se është shpallur nga një
405

Komentim i Përsosur i Kur’anit..............................................................................................................................Xhuzi i njëmbëdhjetë

Zot i Vetëm e i Pashoq. Për këtë nuk mund të gjesh kundërshtim
në ajetet e tij dhe nuk mund të vëresh asnjë papajtueshmëri
ndërmjet tyre.
Fjalia e dytë tregon se ky libër (Kur’ani), në thelbin e
identitetit të tij, përmban ndarje dhe degëzime të ndryshme që
janë të mjaftueshme për të zgjidhur të gjitha nevojat shpirtërore
dhe materiale të njeriut.
Në ajetin tjetër, All’llahu i Lartësuar qartëson përmbajtjen
më të rëndësishme të Kur’anit, e cila është baza e tij, dhe ai është
Teuhidi, Njësimi i All’llahut dhe të qëndruarit përballë idhujtarisë:
“Adhuroni vetëm All’llahun...”2 Ky është shpjegimi i parë për
përmbajtjen e këtij Libri Madhështor e Famëlartë.
Prej përmbajtjeve të thirrjes qiellore është: “...Unë
(Muhammedi) jam për ju paralajmërues dhe sjellës i lajmit të
mirë prej Tij.”, për t’ju paralajmëruar juve nga padrejtësia,
injoranca, degjenerimi e shkatërrimi, idhujtaria e mosbesimi,
kokëfortësia dhe nga ndëshkimi i All’llahut.
Thirrja dhe mesazhi im për ju, është që t’i kërkoni falje
All’llahut dhe të pastroni veten tuaj nga papastërtitë: “e të
kërkoni falje nga Zoti juaj...”

2 Për fjalinë: “që të mos adhuroni tjetër veç All’llahut” ka dy alternativa: E
pari, se ajo është në gjuhën e Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!), dhe aludimi i saj është: Thirrja ime dhe urdhri im është
që të mos adhuroni askënd veç All’llahut. Alternativa e dytë është se ajo është
fjalë e All’llahut dhe aludimi i saj është: Ju urdhëroj ju të mos adhuroni askënd
veç All’llahut. Megjithatë, fjalia “Unë jam për ju paralajmërues dhe sjellës i
lajmit të mirë prej Tij” harmonizohet me kuptimin e parë.
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Prej përmajtjes së mesazhit tim është që ju të ktheheni tek
All’llahu me pendim-dhe pas larjes së mëkateve dhe pastrimit nën
hijen e kërkimit të faljes (istigfarit) – të karakterizoheni me cilësitë
e All’llahut të Lartësuar, sepse kthimi tek Ai me pendim nuk do të
thotë veçse të pajisesh me cilësitë dhe virtytet e Tij. Për këtë,
All’llahu i Lartësuar thotë: “E të ktheheni tek Ai me pendesë”.
Në të vërtetë, katër fazat e rëndësishme të thirrjes drejt
All’llahut të Lartësuar janë shpjeguar në katër fjali, ku dy pjesë
përmbajnë anën e besimit dhe atë thelbësore, kurse dy pjesët e
tjera përmbajnë anën praktike dhe atë superiore.
Pranimi i thelbit të Teuhidit (Njësimit të All’llahut), dhe
luftimi i idhujtarisë e pranimi i mesazhit të Profetit Muhammed
(Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!),
janë dy baza, dhe themeli i besimit, pastrimi nga mëkatet dhe
edukimi me cilësitë hyjnore -të cilat bartin kuptimin e plotë të
formatimit- janë dy urdhëresa praktike që Kur’ani Famëlartë ka
nxitur për t’i vepruar. Nëse meditojmë me kujdes ajetet e Kur’anit,
do të shohim se e gjithë përmbajtja e tij përmblidhet dhe
specifikohet në këto katër parime bazë.
Ky është katalogu i të gjithë përmbajtjes së Kur’anit,
gjithashtu, i të gjithë përmbajtjes së kësaj sureje.
Në vijim, ajetet tregojnë rezultatet e këtyre veprave me
pranimin e këtyre katër parimeve apo me kundërshtimin e tyre,
siç përshkruan All’llahu i Lartësuar: “Ai do t’ju japë të shijoni
kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar”. Nëse ne veprojmë
sipas këtyre parimeve, All’llahu i Lartësuar do të na dhurojë një
jetë të kënaqshme deri sa të vdesim. E mbi të gjitha, secilit do t’i
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japë atë që meriton sipas punës së tij. Për këtë, All’llahu i
Lartësuar thotë: “Dhe do t’i japë çdo të miri shpërblimin e
merituar”.
Ndërsa për atë që i kundërshton këto parime dhe tregohet
kokëfortë, All’llahu i Lartësuar thotë: “E, nëse ktheni shpinën,
unë i frikësohem dënimit tuaj në Ditën e Madhe”.
Gjithashtu, All’llahu i Lartësuar thotë: “Tek All’llahu do të
ktheheni!”, kudo që të jeni dhe çfarëdo vendi apo pozite të keni.
Kjo fjali tregon parimin e pestë nga parimet e shpjegimit të
Kur’anit, që është çështja “e Botës Tjetër dhe e Ringjalljes pas
vdekjes”. Mos mendoni kurrë se fuqia juaj mund të konsiderohet
përballë fuqisë së All’llahut të Lartësuar, apo se mund të jeni në
gjendje të shpëtoni nga caktimi i Tij dhe gjykatës së drejtësisë së
Tij. Gjithashtu, as mos imagjinoni se Ai nuk është në gjendje që të
tubojë kockat tuaja pasi të vdisni dhe t’ju veshë një petk të ri të
jetës. Për këtë, All’llahu i Lartësuar thotë: “Ai është i
Plotfuqishëm për çdo gjë!”

Lidhja e fesë me jetën e kësaj bote
Shumica e njerëzve mendojnë se besimi fetar është vepra e
ndërtimit të Ahiretit dhe e lumturisë pas vdekjes, kurse veprat e
mira janë furnizimi dhe kënaqësia e shtëpisë së Ahiretit. Këta nuk i
kushtojnë vëmendje rolit dhe ndikimit të fesë së vërtetë në jetën e
përditshme, ndërkohë që feja e drejtë që ndërton për të lulëzuar
botën e Ahiretit, gjithashtu ndërton dhe lulëzon edhe këtë botë.
Nëse feja nuk do të kishte ndikim mbi këtë jetë, atëherë nuk do të
kishte ndikim as në Botën Tjetër.
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Kur’ani Famëlartë e shpjegon këtë tematikë në shumë ajete
me qartësinë më të madhe. Aty trajtohen ndonjëherë terma
specifikë nga këto çështje madhore, sikurse ka ardhur në suren
“Nuh” në gjuhën e këtij Profeti të madh, ku i drejtohet popullit të
vet. Në ajetet 10-12 të kësaj sureje, All’llahu i Lartësuar thotë: “Dhe
u thashë: ‘Kërkoni falje nga Zoti juaj, i Cili është Falës i madh,
që Ai t’ju dërgojë shi të bollshëm, t’jua shtojë pasurinë dhe
fëmijët tuaj dhe të bëjë për ju kopshte e lumenj!’”3
Disa e kuptojnë se këto dhunti materiale në këtë botë kanë
lidhje me kërkimin e faljes dhe pastrimin nga mëkatet shpirtërore
dhe të panjohurat, ndërkohë që nuk ka asnjë argument për këtë.
Po cili është ai që nuk e di se mashtrimi, vjedhja dhe
degjenerimi shkatërrojnë lidhjet dhe marrëdhëniet shoqërore? Cili
është ai që nuk e di se padrejtësia, largimi e ftohja e
marrëdhënieve, e bën jetën shoqërore skëterrë e Xhehennem dhe e
ndot pastërtinë e saj?
Cili është ai që dyshon për të vërtetën se pranimi i origjinës
së Teuhidit dhe themelimi i një shoqërie njehsuese bëhet mbi bazë
të udhëheqjes së Profetëve dhe pastrimit të shoqërisë nga gjynahet,
si dhe zbukurimi me vlerat njerëzore -që janë katër principet e
përmendura në ajetet e mëparshme- lëviz me shoqërinë njerëzore
drejt një qëllimi integrues më të mirë dhe krijon një mjedis të
banueshëm, me sinqeritet, liri dhe mirësi?
Bazuar mbi këtë gjë, pas këtyre katër parimeve bazë, ne
lexojmë në ajetet e mëparshme fjalën e All’llahut të Lartësuar që

3

Sure “Nuh”, ajetet 10-12.
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thotë: “Ai do t’ju japë të shijoni kënaqësi të bukura deri në
afatin e caktuar”.

Ajeti 5

ٓ َ َﺃ
ُ ُﻭﺭ ُﻫ ۡﻢ ِﻟﻴَ ۡﺴﺘ َ ۡﺨﻔُﻮﺍْ ِﻣ ۡﻨ ۚﻪُ ﺃ َ َﻻ ِﺣﻴﻦَ ﻳَ ۡﺴﺘ َ ۡﻐ
ﺸﻮﻥَ ﺛِﻴَﺎﺑَ ُﻬ ۡﻢ ﻳَﻌۡ ﻠَ ُﻢ َﻣﺎ
ُ َﻻ ﺇِﻧﱠ ُﻬ ۡﻢ ﻳَ ۡﺜﻨُﻮﻥ
َ ﺻﺪ
ۚ ُﻳُﺴ ﱡِﺮﻭﻥَ َﻭ َﻣﺎ ﻳُﻌۡ ِﻠﻨ
٥ ُﻭﺭ
ِ ﻋ ِﻠﻴ ۢ ُﻢ ِﺑﺬَﺍ
ﺕ ٱﻟ ﱡ
َ ُﻮﻥَ ِﺇﻧﱠﻪۥ
ِ ﺼﺪ
“Ah! Në të vërtetë, ata mbulojnë kraharorin e tyre, që të fshihen
nga Ai. Por edhe sikur të mbulohen me petkat e tyre. Ai e di se
çfarë fshehin ata dhe çfarë shfaqin. Ai, me të vërtetë, është i
Gjithëdijshëm se ç’ka në zemra.”

Komentimi
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Disa komentues të Kur’anit nuk kanë rënë dakord për
shkakun e zbritjes së ajetit. Thuhet se ajeti ka zbritur për një
hipokrit të quajtur “Akhnes ibn Sherijk”, i cili kishte qenë orator dhe
i pashëm në dukje. Ai i shprehte dashuri Profetit (Paqja dhe bekimet
e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por në zemër fshihte
armiqësinë dhe urrejtjen.4
Siç transmetohet nga Xhabir ibn Abdullah El Ensari, nga
Imam Muhammed ibn Ali El Bakir, (Paqja qoftë mbi të!), se ky ajet
ka zbritur për një grup idhujtarësh, të cilët teksa kalonin afër
Profetit (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) ulnin kokat dhe i mbulonin ato me rrobat e tyre që Profeti të
mos i shihte.”5
Por, ky ajet tregon një nga mënyrat dhe format qesharake që
kanë ndjekur armiqtë e Islamit dhe të Profetit, duke përfituar
nëpërmjet hipokrizisë dhe largimit nga e vërteta. Kështu që, ata
përpiqeshin të mbulonin realitetin e tyre nga shikimet, që të mos
dëgjonin fjalën e vërtetë.
Për këtë, All’llahu i Lartësuar thotë: “Ah! Në të vërtetë, ata
mbulojnë kraharorin e tyre, që të fshihen nga Ai.”
Që ta kuptojmë saktë këtë ajet, duhet të kuptojmë saktë
fjalën “jethnun”. Ajo rrjedh nga fjala “thena”, e cila në rrënjë do të
thotë “bashkim i pjesëve të diçkaje me njëra-tjetrën”. Për shembull,
ngjitja e copës së pëlhurës dhe e rrobës i thuhet “thena theubehu”.
Gjithashtu, kjo fjalë përdoret për dy persona të marrë si shembull:
“ithnani”, për arsye se njëri i bashkohet tjetrit. Kjo fjalë përdoret
4
5

“Biharul Enuar”, vëll. 9, f. 112-113. Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”.
“Biharul Enuar”, vëll. 9, f. 113. Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”.
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edhe për ata që lavdërohen, “methnuun” pasi ata i numërojnë një e
nga një cilësitë e dukshme.
Gjithashtu, fjala “thena” do të thotë “përkulje dhe fleksibilitet”,
sepse njeriu për të kryer këtë veprim, “përkuljen”, i afron pjesët e
trupit të tij me njëra-tjetrën.
Kjo fjalë përdoret me kuptimin që armiqësia, urrejtja dhe
ligësia të zënë vend në zemër, gjithashtu, sepse njeriu me këtë
veprim e afron në zemër armiqësinë e një personi, ose të çdo gjëje
tjetër. Shembulli i këtij përshkrimi ekziston në letërsinë arabe, ku
thuhet: “Mbusheni zemrën e tyre me urrejtje.”6
Duke marrë në konsideratë atë që shpjeguam më lart për
kuptimet e tjera të fjalës “thenije”, atëherë ka gjasa që fjala
“jethnun” të jetë treguese e çdo veprimi të fshehtë -i jashtëm apo i
brendshëm- që kanë kryer armiqtë e Profetit (Paqja dhe bekimi i
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Nga njëra anë, ata e
mbanin të fshehtë në zemra armiqësinë dhe urrejtjen që kishin, dhe
në majë të gjuhës bukur shprehnin dashamirësi. Kurse nga ana
tjetër, ata i bashkonin kokat e tyre me njëri-tjetrin për të biseduar,
bashkoheshin dhe i mbulonin kokat me rrobat, që të mos
zbuloheshin komplotet dhe fjalët e tyre të këqija dhe të mos
kuptoheshin qëllimet e tyre.
Për këtë, Kur’ani Famëlartë u përgjigjet menjëherë
veprimeve të tyre dhe u tërheq vërejtje. Në të vërtetë, kur ata
fshiheshin nën rrobat e tyre, pa dyshim që All’llahu e di atë që
Në lidhje me këtë, shih: “Taxhul Urus”; Tefsirin “Mexhmeul Bejjan”; Tefsirin
“El Manar” dhe “Mufredatu” Ragib.
6
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fshehin dhe atë që thonë hapur: “Por edhe sikur të mbulohen me
petkat e tyre, Ai e di se çfarë fshehin dhe çfarë shfaqin. Ai, me të
vërtetë, është i Gjithëdijshëm se ç’ka në zemra”.
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