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ِ  ِمۡسِب ِٗ   لرِهَّللِنَٰمۡح  ٱِهَّلل   لرِهَّللِ  

Ajeti 6 

 

ّٞ ِِف  اۚ ُكّ َٟ َخ٠أَدَع ا َوُمصأ َٞ رِهَّلل َِ َخ ُٗ ُمصأ َٖ ا َوَيهأ َٟ ِ رِزأُؼ ۡرِض إَِّلِهَّلل لََعَ  ٱِهَّلل
َ ِ٘ٚ َدٓاةِهَّللثٖ ِِف  ۡلأ ا  َ٘ ۞َو

تنِٖي  ُّ٘   ٦َِْتَٰٖب 

Bismil‟lahir Rrahmanir Rrahim 

“S‟ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej 

Tij. Ai di vendbanimin e saj dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto 

janë (të shënuara) në Librin e qartë.”  

 

 

Komentimi 

 

Të gjitha gjallesat janë mysafire të tryezës së Tij 

 Ajeti i mëparshëm tregoi për dijen e gjerë të All‟llahut të 

Lartësuar, se Ai e di sekretin, atë që njerëzit fshehin dhe atë që e 

deklarojnë. Ajeti në fjalë konsiderohet si një argument për ajetin e 
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mëparshëm, pasi flet për Furnizuesin e të gjitha krijesave. Këtë 

furnizim e bën vetëm Ai që është i Gjithëditur dhe i Mirëinformuar 

plotësisht për krijesat. 

 Në këtë ajet, All‟llahu i Lartësuar thotë: “S‟ka asnjë gjallesë 

në Tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej Tij. Ai di 

vendbanimin e saj dhe vendin e vdekjes.”  

 Ai e di ndryshimin e gjallesave dhe lëvizjet e tyre nga një 

vend në një tjetër dhe kudo që të jetë, furnizimi u arrin atyre nga 

ana e Tij.  

 Këto të vërteta janë të pohuara në Librin e qartë, Leuhul 

Mahfudh (pllakën e ruajtur mirë) në dijen e All‟llahut të Lartësuar, 

për të cilin Ai thotë: “Të gjitha këto janë (të shënuara) në Librin e 

qartë.”  

 

 

Hulumtime 

 1- Megjithëse fjala “dabetun” rrjedh nga rrënja e fjalës 

“debiib”, e cila do të thotë ecje me ngadalësi dhe me hapa të vegjël, nga 

ana gjuhësore ajo përfshin të gjitha kafshët që ecin me ngadalë apo 

me shpejtësi; kështu, këtë fjalë e vërejmë të përdoret për kalin dhe 

për çdo kafshë që shalohet. Është më se e qartë se fjala “dabetu” në 

këtë ajet përfshin të gjitha kafshët ekzistuese  mbi sipërfaqen e 

tokës. 

 2- Fjala “err rrizku” do të thotë furnizim i vazhdueshëm. Nga 

kjo del se furnizimi i All‟llahut është i vazhdueshëm dhe i 
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përhershëm për të gjitha krijesat. Duhet theksuar se koncepti i 

fjalës “err rrizku”, furnizimi, nuk është i kufizuar vetëm për nevojat 

materiale, por ajo fjalë përfshin të gjitha nevojat materiale dhe 

shpirtërore. Për këtë, ne themi si shembull: “O Zoti im, më furnizo 

mua me dituri të plotë e të saktë!”, ose: “O Zoti im, më jep mua 

martirizimin në rrugën Tënde!” 

 Duket qartë se fjala “err rrizku” në këtë ajet nënkupton 

furnizimin material, por nuk është larg kuptimit të përgjithshëm, 

brenda të cilit mishërohet edhe furnizimi shpirtëror. 

 3- Fjala “el mustekarru” në rrënjën e saj do të thotë vend 

qëndrimi, sepse kjo fjalë rrjedh nga rrënja e fjalës “karr‟rre”, që do 

të thotë: i ftohtë i madh, - njësoj si fjala “kharr‟rre”-, i cili e bën 

njeriun dhe të gjitha krijesat të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të 

jenë të sigurtë në to. Sipas kësaj, kjo fjalë, gjithashtu, vjen edhe me 

kuptimin: qëndrim dhe banim i sigurtë. 

 Fjalët “el musteuda” dhe “el uediatu” kanë të njëjtën rrënjë “el 

ueda”, dhe këto dy fjalë kanë kuptimin: lënia e diçkaje dhe largimi 

nga ajo gjë. Për këtë, ajo përdoret për çështjet e paqëndrueshme, të 

cilat kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme (natyrore). Fjala 

“musteuda” përdoret për çdo çështje të paqëndrueshme dhe për 

arsye të kthimit të diçkaje tek pronari i vërtetë që e posedon atë, 

dhe lënia e saj atë në vendin që është; kjo gjë quhet “uediatun” 

(amanet). 

 Ajeti i lartpërmendur thotë: Nuk duhet të mendohet se 

All‟llahu i Lartësuar furnizon vetëm ato krijesa që janë në vendet e 

tyre të përshtatshme, por Ai i furnizon ato në çdo vend dhe në 

çfarëdolloj gjendjeje që të jenë; atje i furnizon dhe ua çon rizkun e 
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tyre, sepse e di se ku janë dhe ku ndodhen. Po kështu, Ai i di të 

gjitha vendet që zhvendosen drejt tyre apo largohen prej tyre, nga 

gjallesat më të mëdha të detit deri te krijesat më të vogla 

mikroskopike që nuk shihen me sy. All‟llahu i Lartësuar i 

furnizon sipas nevojës dhe gjendjes së tyre. 

 Ky furnizim vërehet në përshtatje të gjendjes së krijesave 

sipas numrit dhe formës. Kjo është plotësisht e përcaktuar me 

nevojat dhe dëshirat e tyre, deri edhe te ushqimi i fëmijës që në 

embrion në barkun e nënës së tij, ku çdo muaj ndryshon në formë 

e në vëllim, madje edhe nga dita në ditë, duke pasur parasysh që 

është po i njëjti lloj gjaku, as më pak, as më shumë. Po kështu, te 

fëmija në periudhën që ushqehet me qumësht, duket se ushqimi i 

tij është vetëm nga një lloj, mirëpo përbërja e këtij ushqimi apo 

qumështi ndryshon nga dita në ditë.  

 4- Fjala “kitabul mubin”, që do të thotë libër i shkruar me 

qartësi, tregon për dijen e gjerë të All‟llahut të Lartësuar; 

gjithashtu, ndonjëherë, kjo dije shprehet me fjalën Leuhul Mahfudh. 

 Mendohet se kjo mënyrë të shprehuri është një tregues i asaj 

që askush nuk duhet të shqetësohet për furnizimin e tij, ose të 

supozojë që të eliminojë emrin dhe pjesën e tij nga lapsi, sepse të 

gjithë emrat e gjithçkaje janë të konfirmuar e të shkruar, siç thotë 

All‟llahu i Lartësuar: “në Librin e qartë!”. Në këtë libër janë 

shënuar të gjitha gjërat me përpikmërinë më të madhe. 
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Ndarja e furnizimeve (el errzaku) dhe garimi për shkak të 

jetesës 

 Ka shumë kërkime të rëndësishme në çështjen e rizkut dhe 

ne këtu do të marrim për shqyrtim një pjesë të tyre:  

 1- Fjala “err rrizku”, furnizimi, siç e treguam më lart, nga ana 

gjuhësore do të thotë furnizim i vazhdueshëm dhe i përhershëm. Kjo 

fjalë është më e përgjithshme se të qenurit një furnizim material 

apo shpirtëror. Duke u bazuar në këtë, çdo furnizim është nga ana 

e All‟llahut për krijesat e Tij, të cilat kanë dobi nga produktet 

ushqimore dhe fjetja (vendbanimi), veshmbathja, dija, logjika, 

kuptimi, besimi dhe sinqeriteti. Të gjitha këto quhen furnizim 

(rrizkun). 

 Kush mendon se fjala “err rrizku”, furnizim, përdoret vetëm 

për të mirat materiale, nuk ia ka hedhur shikimin përdorimit të 

kësaj fjale në Kur‟anin Famëlartë, që tregon për të flijuarit në 

rrugën e All‟llahut. Në ajetin 169 të sures “Ali Imran” thuhet: 

“Kurrsesi mos i quani të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e 

All‟llahut. Jo, janë të gjallë, duke u ushqyer te Zoti i tyre!” 

 Është e qartë se furnizimi i atyre që janë vrarë në rrugën e 

All‟llahut - që ndodhen në botën e Berzakh-ut - nuk është furnizim 

apo mirësi materiale, por është një shprehje për dhuratat 

shpirtërore, gjë që është shumë e vështirë të imagjinohet nga ana 

jonë në këtë botë materiale. 

 2- Çështja e sigurimit të nevojave për krijesat e gjalla – 

sigurimi i furnizimit (rizkut) të tyre – është prej çështjeve të 
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rëndësishme, nga ku zbulohen sekrete me kalimin e kohës dhe me 

përparimin e shkencës.  

 Dijetarët e mëparshëm kanë shtruar pyetjet: A ka jetë dhe 

gjallesa në thellësinë e deteve? Si garantohet furnizimi i tyre me 

ushqim? Kjo pasi baza e ushqimit rikthehet në bimë dhe bar, të 

cilat kanë nevojë për dritën e diellit, por që në thellësinë tetëqind 

metër e më shumë, nuk ka dritë dielli asnjëherë, por vetëm natë të 

errët e të përhershme. 

 Me përparimin e shkencës është vërtetuar se drita e diellit 

ushqen bimët mikro mbi sipërfaqen e ujit dhe kur arrijnë 

periudhën e pjekjes, me anë të dallgëve, ato zbresin në thellësinë e 

detit si frutat e pjekura dhe i bashkohen furnizimit të All‟llahut për 

krijesat në ato thellësi. Kjo është sofër nga mirësitë e All‟llahut për 

krijesat e gjalla nën ujë! 

 Nga ana tjetër, atje ka shumë zogj që ushqehen me peshqit e 

detit. Ka prej tyre që fluturojnë natën dhe zbresin në det, duke u 

zhytur si nëndetëse dhe nëpërmjet valëve zanore të veçanta që 

dalin nga hundët e tyre, ata e njohin gjahun e tyre dhe e gjuajnë atë 

me sqep. 

 Furnizimi i disa zogjve është i depozituar në dhëmbët e 

shtazëve të mëdha detare. Te këto lloj shtazësh pasi ushqehen me 

gjallesat e detit, dhëmbët e tyre kanë nevojë për një pastrues 

natyral, kështu që shkojnë në bregun e detit, e hapin gojën e tyre të 

madhe dhe këta zogj futen në gojën e tyre ku është depozituar 

furnizimi i tyre - pa pasur asnjë frikë dhe vështirësi - dhe e 

kërkojnë rrizkun e tyre mes dhëmbëve të këtyre shtazëve gjigande. 

Nga njëra anë, ata mbushin barqet e tyre, nga ana tjetër e qetësojnë 
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këtë shtazë duke ua pastruar dhëmbët nga mbeturinat që kanë 

ngelur aty. Kur zogjtë dalin dhe fluturojnë në hapësirë, kjo shtazë 

detare e mbyll gojën e saj me qetësi dhe rikthehet në thellësitë e 

detit. 

 Mënyra e arritjes së furnizimit nga All‟llahu i Lartësuar te 

krijesat e ndryshme është me të vërtetë e habitshme  dhe e 

çuditshme. Nga embrioni që ndodhet në barkun e nënës dhe 

askush nuk di asgjë nga të fshehtat e tij, deri tek insektet e 

ndryshme që jetojnë të fshehura në thellësinë e tokës, në pemë, mbi 

majat e maleve ose në thellësitë e detrave, të gjitha këto krijesa e 

kanë të garantuar furnizimin e tyre nga All‟llahu i Lartësuar dhe 

asgjë nuk mund të fshihet nga dija e Tij, siç thuhet në Kur‟anin 

Famëlartë: “Nuk ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet 

e jetesës prej Tij. Ai e di vendbanimin e saj dhe vendin e 

vdekjes.”  

 Interesantja në ajetet e lartpërmendura është se ato i 

përshkruajnë gjallesat që kërkojnë furnizimin e tyre me fjalën “ed 

dabetu”, e cila në to ka një tregues interesant për lidhjen ndërmjet 

subjektit “et takatu”, “forca, fuqia” dhe fjalës “el harreketu”, lëvizja. 

Ne e dimë se kudo që ka një lëvizje, patjetër se ajo duhet të ketë 

forcë, domethënë ajo që bëhet burimi i lëvizjes. Kur‟ani Famëlartë e 

qartëson në ajetet që po hulumtojmë, se All‟llahu i furnizon të 

gjitha gjallesat që lëvizin, dhe nëse do ta zgjerojmë kuptimin e 

fjalës lëvizje, pa dyshim se edhe bimët e pemët përfshihen në këtë 

rregull, sepse ato kanë një lëvizje precize në rritjen dhe zhvillimin e 

tyre. Për këtë, në filozofinë islame e kanë konsideruar tematikën e 

“rritjes dhe zhvillimit”, si një nga pjesët e lëvizjes. 
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 3- A e ka të vlerësuar dhe të përcaktuar çdo gjallesë 

furnizimin e saj nga fillimi i jetës (lindje), deri në fund të saj 

(vdekje)? A arrin furnizimi i saj te gjallesa deshi apo nuk deshi ajo, 

apo duhet që të garojë në kërkimin e tij? 

 Disa njerëz mendjelehtë dhe naivë, duke u bazuar në ajetin e 

lartpërmendur dhe në disa transmetime të cilat përmendin se 

furnizimi (rizku) është i përcaktuar, mendojnë se nuk është e 

nevojshme që të garohet e të përpiqet për të kërkuar furnizimin 

dhe nevojat për jetesë, pasi duhet që furnizimi të mbërrijë te ai. Ai 

me thjeshtësinë më të madhe thotë: pa dyshim se Ai, i cili i ka 

krijuar, u ka caktuar edhe furnizimin. 

 Shembulli i sjelljes së këtyre personave, të cilët nuk kanë 

ansnjë njohuri fetare, u jep justifikim armiqve, të cilët bëjnë thirrje 

se feja është faktor i prapambetjes ekonomike. Ajo pranon privimin 

(nga të mirat e kësaj bote) dhe vdes aktivizimin pozitiv në jetë. Për 

shembull, ai person thotë: Nëse një dhunti nuk është pjesë e imja, 

sigurisht që ajo nuk është pjesë e furnizimit tim. Nëse do të ishte 

pjesë e imja, ai furnizim, patjetër, do të mbërrinte tek unë pa u 

lodhur. Kështu që kolonizuesit e kanë shfrytëzuar këtë rast që të 

privojnë shumë njerëz që të kënaqen me shkaqet e jetës. Ndërkohë 

që njohja më e paktë e Kur‟anit dhe e haditheve është më se e 

mjaftueshme në shpjegimin se Islami e konsideron si bazë 

themelore përpjekjen për të përfituar nga mirësitë materiale dhe 

shpirtërore. Në Kur‟an gjejmë po të njëjtën shprehje që tregon për 

këtë tematikë, ku All‟llahu i Lartësuar në ajetin 39 të sures “En 

Nexhm” thotë: “Njeriu do të ketë vetëm atë për të cilën ka 

punuar.”  
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 Prijësit (dhe Imamët) e myslimanëve - në mënyrë që t‟u 

vendosin të tjerëve një program për ta ndjekur - kanë punuar në të 

gjitha fushat në punë të vështira që kanë pasur mund të madh. 

 Profetët e mëparshëm, gjithashtu, nuk janë dalluar nga ky 

ligj, kanë punuar për të fituar bukën e gojës, disa prej tyre kanë 

ruajtur edhe bagëtitë. Nëse do të ishte kuptimi i furnizimit (rizkut) 

nga All‟llahu që të ulemi e të rrimë në shtëpi për të pritur 

furnizimin, atëherë përse duhet të punonin Profetët dhe Imamët, 

ndërkohë që ata ishin më të njohurit për njohuritë e fesë?! 

  Duke u bazuar në këtë, themi: Me të vërtetë, furnizimi dhe 

të mirat materiale janë të përcaktuara dhe të garantuara, me kusht 

që të garosh e të punosh. Nëse nuk plotësohet kushti, nuk arrihet 

qëllimi. Kështu, kur themi: me të vërtetë, çdo njeri e ka të 

përcaktuar rizkun dhe jetëgjatësinë e tij, kuptimi i kësaj fjale nuk 

është që njeriu edhe nëse vetëvritet ose privohet nga të ushqyerit, 

do të mbetet gjallë deri në një kohë të caktuar. Në të vërtetë, 

kuptimi i kësaj fjale është se trupi ka nevojë për përgatitje për të 

jetuar deri në një kohë të caktuar, por me kusht që të ruajë shkaqet 

e shëndetit, të largohet nga të rrezikshmet dhe nga gjërat që bëhen 

shkak për të afruar vdekjen. 

 Në këto ajete e transmetime që kanë lidhje me përcaktimin e 

furnizimit të rizkut paraqitet një çështje shumë e rëndësishme. Sa 

mund e sakrificë bëjnë njerëzit dhe bëhen skllevër të kësaj bote, 

trokasin në çdo portë, bëjnë të gjitha llojet e padrejtësisë dhe të 

krimit dhe mendojnë se nëse nuk e bëjnë këtë, nuk do të kenë të 

sigurtë jetën e tyre?!  
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 Ajetet e Kur‟anit dhe hadithet Profetike i paralajmërojnë 

këta grupe njerëzish, që mos t‟i zgjasin duart e këmbët e tyre kot 

së koti (të mos e marrin këtë çështje si lojë e për t‟u tallur) dhe mos 

të kërkojnë furnizimin e rizkun e tyre në mënyrë të palejueshme 

dhe të palogjikshme (në mënyrë joligjore), por është obligim që të 

garojnë, të punojnë dhe të kërkojnë furnizimin në mënyrë të 

lejuar. Është All‟llahu i Lartësuar, i Cili u ka garantuar furnizimin 

e tyre; është All‟llahu i Lartësuar, i Cili nuk i ka harruar ata në 

barkun e nënës së tyre. 

 All‟llahu është Ai, i Cili u garanton furnizimin që në ditët e 

para të fëmijërisë, që e ka përgatitur në gjoksin e nënave të tyre. 

All‟llahu është Ai, i Cili e ka bërë babanë të përpiqet e të punojë 

nga mëngjesi deri në mbrëmje për t‟u siguruar atyre furnizimin 

dhe ushqimin dhe këtë e bën me gjithë kënaqësinë e mëshirën 

prindërore. 

 Si mundet që Ky Zot mëshirues të harrojë njeriun kur ai 

rritet dhe bëhet i aftë për të kërkuar furnizimin?! 

 A është e mundur që besimi dhe logjika e shëndoshë ta 

shtyjnë njeriun të bëjë padrejtësi dhe mëkate, të përdhosë të 

drejtat e të tjerëve dhe të shfrytëzojë dobësinë e tyre, vetëm se ai 

mendon që nuk e ka mundësinë për të siguruar nevojat e 

domosdoshme për jetesë? 

 Nuk mund ta mohojmë se furnizimi i njeriut arrin tek ai 

sipas punës, mundit dhe angazhimit për ta kërkuar atë. A mund 

të mohojmë se drita që na ndriçon dhe na jep jetë nuk është nga 

mundi ynë, dhe se shiu dhe ajri arrijnë te ne pa mundin tonë? 
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 A mund të mohohet se mendja, logjika, përgatitja dhe 

formimi ynë, që janë “vendosur” tek ne që në ditët e para, nuk 

janë nga mundi apo puna jonë? 

 Por nëse nuk i ruajmë me mundin tonë të gjitha këto të mira 

që arrijnë te ne me mëshirën e All‟llahut të Lartësuar, pa mundin 

tonë, atëherë ato do të na humbisnin nga duart ose nuk do të 

kishin asnjë ndikim. 

 Në një thënie të njohur, të transmetuar nga Imam Aliu për 

çështjen e furnizimit, thuhet: “O djali im, dije mirë se furnizimi 

(rizku) është dy llojesh: furnizim që ti e kërkon dhe garon për tek ai, dhe 

furnizim që të kërkon ty”1. Kjo shprehje e tregon këtë realitet. 

 Nuk mund të mohohet se disa burime furnizimi nuk vijnë 

sipas gjërave të dukshme dhe të prekshme, por arrijnë te ne sipas 

një zinxhiri që është plotësisht i miratuar dhe vijnë papritmas. 

Këto ngjarje na duken si të rastit ose të papritura, por në të vërtetë 

ato janë nga rregulli dhe sistemi i Krijuesit të gjithësisë, i cili është 

i ngritur me një rregull të përsosur. Nuk ka dyshim se përcaktimi i 

këtij lloj furnizimi është i veçuar nga furnizimi, i cili vjen sipas 

punës e mundit tonë, gjë që e tregon edhe thënia e lartpërmendur. 

 Mbi të gjitha, pika kryesore këtu është se të gjitha mësimet 

islame na urdhërojnë të përpiqemi e të punojmë shumë për të 

siguruar të gjitha mundësitë e nevojshme për jetën si nga ana 

materiale, ashtu edhe nga ana shpirtërore. Largimi nga puna - me 

mendimin se furnizimi është i caktuar dhe duhet të vijë patjetër - 

është një koncept plotësisht i gabuar.  

                                                           
1 “Nehxhul Belaga”, fjala 31. 
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 4- Pas ajeteve të lartpërmendura që shqyrtuan çështjen e 

furnizimit, vijnë disa ajete që tregojnë për ata që pendohen dhe 

janë besimtarë të sinqertë. Kjo gjë përshkruhet me fjalën “el metaul 

hasene”, që do të thotë të shijosh të gjitha kënaqësitë e të mirat e Botës 

Tjetër. 

 Duke i krahasuar këto dy çështje, këtu tregohet se furnizimi 

është i përcaktuar për çdo gjallesë, si për njerëzit, kafshët, insektet 

etj.  Ai është i përcaktuar për njerëzit e mirë dhe për ata të këqinj. 

Fjala “metaul hasene”, që do të thotë të shijosh kënaqësitë dhe dhuntitë 

e vyera, është specifike vetëm për besimtarët e sinqertë, të cilët 

pendohen e që kënaqen me mirësitë e All‟llahut të Lartësuar në 

rrugën e bindjes së Tij dhe jo në rrugën e epshit dhe të ndjekjes së 

shejtanit. 
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Ajeti 7  

 

 َ٠ ُٞ ِي َو ََ  َّلِهَّلل َ ََٰ َٰتِ  َخَٖ ۡرَض  وَ  لصِهَّلل
َ ُٝ  ۡلأ  ِهَّللاٖا َوَ َن َنرأُط

َ
آ ِ  لََعَ ۥ ِِف ِشخِهَّللثِ خ َٙ أ ٗأ  ل  ِِلَتأ٠َُُٖك

ِد  ٚۢ َبهأ ِ٘ تأُه٠ذ٠َُن  ِهَّل٘ل ٖأَج إِِٛهَّللُؾٗ  ۗ َوَٕهِٚ ُُ َٙٗلا ُٚ َع َص  أ
َ
ٗأ أ  ُُّؾ

َ
٠أتِ خ َٙ أ ِهَّلٚل  ل َٕ٠ ُِ َٚ  َِلَ  ِ   َّلِهَّلل

ُرٓواْ إِنأ َ ََٰذآ إِ  ٍَ تنِيّٞ َّلِهَّلل َؽ ُّ٘ رّٞ    ٧ ِشحأ

 

“Është Ai që ka krijuar qiejt dhe Tokën për gjashtë ditë, teksa 

Froni i Tij ndodhej mbi ujë, për t‟ju vënë në provë kush është 

më i mirë në vepra. Nëse ti u thua: „Ju do të ringjalleni pas 

vdekjes‟, mohuesit, me siguri do të thonë: „Kjo nuk është asgjë 

tjetër, përveçse magji e kulluar!‟”  

 

 

Komentimi 

Qëllimi i krijimit 

Ky ajet shqyrton tri pika themelore:  

 Pika e parë: Ajeti flet për krijimin e botës së ekzistencës - në 

veçanti fillimin e krijimit -, i cili argumenton fuqinë e All‟llahut të 
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Lartësuar dhe madhështinë e Tij. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Është Ai që ka krijuar qiejt dhe Tokën për gjashtë ditë”.  

 Nuk është e nevojshme të shpjegojmë se ajo që nënkuptohet 

nga fjala ditë (jeumun), në këtë ajet, nuk është dita e zakonshme që 

përbëhet nga njëzet e katër orë, sepse asokohe toka dhe qielli nuk 

ekzistonin. Nuk ekzistonte as rruzulli tokësor, as lëvizja e tokës 

rreth vetes që sjell si rezultat njëzet e katër orët e saj nuk ekzistonte. 

Ajo që nënkuptohet - siç e kemi shpjeguar më përpara - është koha, 

qoftë e shkurtër apo edhe shumë e gjatë, duke i  kapërcyer miliona 

vite, kuptim të cilin e kemi treguar dhe i kemi dhënë një shpjegim 

të plotë në fundin e ajetit 54 të sures “El A‟raf”.  

 Atje kemi treguar se krijimi i gjithësisë është bërë në gjashtë 

periudha të njëpasnjëshme, duke pasur parasysh se All‟llahu i 

Lartësuar është në gjendje të krijojë gjithësinë në një çast të vetëm. 

Kjo është bërë për arsye se krijimi gradual i gjithësisë jep një pamje 

dhe ngjyrë të re, si dhe një formë të mrekullueshme, duke e bërë 

më të qartë fuqinë e All‟llahut të Lartësuar dhe madhështinë e Tij 

më të përsosur. 

 All‟llahu i Lartësuar dëshiron të tregojë fuqinë e 

madhështinë e Tij në mijëra forma të ndryshme dhe jo vetëm në 

një formë; njohjen e urtësisë së Tij jo në një, por në mijëra forma që 

njerëzit ta njohin më lehtë Atë, e po kështu të njohin mençurinë 

dhe fuqinë e Tij. Le të gjejmë argumentet për njohjen e All‟llahut 

nëpërmjet numrit të ditëve, viteve, shekujve dhe periudhave 

kohore që ka kaluar bota! Më pas, All‟llahu i Lartësuar shton duke 

thënë se Arshi i Tij ka qenë mbi ujë: “teksa Froni i Tij ndodhej 

mbi ujë”.  
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 Që të kuptojmë komentimin e kësaj fjalie, duhet të kuptojmë 

qëllimin dhe kuptimin e këtyre dy fjalëve: “el arshu”, që do të 

thotë fron dhe “el mău”, që do të thotë ujë. 

 Fjala “el arsh” në origjinën e saj do të thotë pullaz, çati (kulmi 

i diçkaje), ashtu siç përdoret për krevatët e mëdhenj e të lartë, si 

krevatet e mbretërve apo sulltanëve të hershëm. Gjithashtu, ajo 

përdoret për dërrasën e disa pemëve, e të tjera.  

 Kjo fjalë është përdorur edhe me kuptimin e forcës. Për këtë 

është thënë: Isteva fulanu ala arshihi - “Filani u ul në fronin e tij”, 

një metaforë se ai ka arritur një fuqi dhe pushtet të madh. Po ashtu 

thuhet: Thul‟le arshu fulan - “Filani ra nga froni i tij”, një metaforë 

se ka rënë nga fuqia dhe pushteti i tij.1 

 Duhet të vërejmë me kujdes se fjala “el arshu” ndonjëherë 

përdoret për botën e ekzistencës, sepse arshi,  froni i fuqisë së 

All‟llahut të Lartësuar, e përfshin tërë gjithësinë. 

 Ndërsa kuptimi i fjalës “el mău”, uji, është i njohur. Ai është 

uji i lëngshëm që përdoret për pije dhe pastrim, por mund të 

përdoret për çdo likuid, si metalet e lëngshme dhe të ngjashme. 

Me përmbledhjen e atyre që thamë në komentimin e këtyre dy 

fjalëve, kuptojmë se në fillimin e krijimit, gjithësia  ka qenë në 

formën e materies së lëngshme, “bashkë me gazrat e ngjeshura, të 

cilat kanë qenë në formën e lëndëve lëngëse e shkrirëse”. 

 Pas kësaj ndodhën shpërthimet e fuqishme në këto lëndë 

likuide të akumuluara, dhe nisi të nxjerrë pjesët jashtë sipërfaqes 

                                                           
1 Mund të përdoret fjala “el arshu”  dhe të nënkuptohet me të “karrigia” (el kursiju), por ajo ka edhe një kuptim tjetër të cilin e kemi sqaruar 

në fundin e ajetit 225 të sures “El Bekare”. 
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së saj. Kjo ekzistencë e ngjeshur filloi të shpërbëhet; pas kësaj u 

formuan yjet notuese, sistemi diellor dhe planetët e tjerë qiellorë. 

 Duke u bazuar në këtë themi se ekzistenca dhe fuqia e 

All‟llahut të Lartësuar në fillim të çështjes kanë qenë të vendosura 

mbi këto lëndë shkrirëse. Të njëjtën gjë tregon ajeti 30 i sures “El 

Enbija”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “A nuk e dinë mohuesit se 

qiejt dhe Toka kanë qenë një e tërë? Pastaj Ne e ndamë dhe e 

bëmë nga uji çdo gjë të gjallë! Ende nuk besojnë?!”  

 Në fjalimin e parë të librit “Nehxhul Belaga” ka  tregues të 

qartë  për këtë kuptim. 

 Pika e dytë: Ajo që tregon ajeti i lartpërmendur është qëllimi 

i krijimit të gjithësisë, dhe pjesa thelbësore e këtij qëllimi i referohet 

vetë njeriut, i cili pasqyron kulmin e të gjitha krijesave; njeriut, i cili 

është obliguar të ecë në rrugën e dijes e të mësimit dhe të gjejë 

rrugën e përsosmërisë drejt All‟llahut të Lartësuar. 

 Pastaj, All‟llahu i Lartësuar urdhëron e thotë: “Për t‟ju vënë 

në provë kush është më i mirë në vepra”.  

 Fraza “li jebluuekum” rrjedh nga rrënja “el belau” dhe “el 

ibtilau”, dhe kuptimi i saj është sprovimi, vënia në provë - siç e 

treguam më sipër. 

 Provimet e All‟llahut nuk janë një formë që njeriu të njohë 

vetveten, apo të zbulojë gjendjen ku ai ndodhet në përmbajtjen e tij 

të brendshme, në mendimin dhe shpirtin e tij, por ato janë me 

kuptimin e edukimit (këtë tematikë e kemi shpjeguar në 

komentimin e ajetit 155 të sures “El-Bekare”). Unike në këtë ajet 

është se ia rrit vlerën çdo njeriu sipas veprave të mira që ai bën dhe 
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jo sipas vëllimit të punës që ai kryen. Kjo do të thotë se Islami 

gjithmonë mbështetet te mënyra se si kryhen punët dhe jo te sasia e 

punës së kryer. 

 Në këtë aspekt, transmetohet nga Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!) se ai ka thënë: “Kjo gjë nuk do të thotë se cili prej jush punon 

më shumë, e cili prej jush bën më shumë vepra të mira, por në të vërtetë 

vepra më e mirë është të kesh frikë All‟llahun e Lartësuar dhe qëllimi 

(nijeti) i sinqertë”. Pastaj ka thënë: “Ka kuptimin e të qëndruarit në 

bërjen e veprave të mira derisa sinqeirteti të bëhet më i fortë se vepra. 

Vepra e siqertë është ajo që ti nuk dëshiron që askush tjetër përveç 

All‟llahut të të falenderojë.”1 

  Pika e tretë: Ajo që tregon ajeti i lartpërmendur është çështja 

e Ringjalljes, e cila nuk mund të ndahet nga çështja e krijimit të 

gjithësisë. Në këtë ka shpjegimin për qëllimin e krijimit, që është 

përsosmëria e njeriut, e cila do të thotë përgatitje për  jetën për një 

botë tjetër më të madhe dhe më të përsosur. Për këtë, All‟llahu i 

Lartësuar urdhëron e thotë: “Nëse ti u thua: „Ju do të ringjalleni 

pas vdekjes‟, mohuesit me siguri do të thonë: „Kjo nuk është, 

përveçse magji e kulluar!‟”  

 Fjala “hadha”, që do të thotë kjo, e cila është përdorur me 

gjuhën e mohuesve, tregon për fjalën e Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për çështjen e 

ringjalljes ...domethënë: “ajo për çfarë po bën thirrje ti, o Profet, se 

do të ringjallemi pas vdekjes, është magji e qartë dhe e kulluar”. 

Duke u bazuar në këtë, fjala “es sihru” që do të thotë magji, këtu ka 

kuptimin fjalë e zhveshur nga e vërteta, fjalë e cila nuk ka bazë, pra 

me një shprehje më të thjeshtë mashtrim dhe tallje!! Sepse magjistarët 
                                                           
1 Tefsiri “El Burhan”, vëll. , f. 207. ”Usulul Kafij”, vëll. 2, f. 4. 
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u tregojnë atyre që shikojnë veprat e tyre gjëra që nuk ekzistojnë në 

realitet dhe për këtë mund të përdoret fjala “sihrun”,-magji-, për 

çdo çështje që është e zhveshur nga e vërteta. 

 Mirëpo ka që mendojnë se fjala “hadha”, kjo, ka për qëllim 

Kur‟anin Famëlartë, sepse Kur‟ani është tërheqës dhe ka forcën 

tërheqëse të magjisë. Ky mendim nuk është i drejtë sepse ajeti flet 

për Ringjalljen dhe jo për Kur‟anin Famëlartë, edhe pse nuk e 

mohojmë mendimin se Kur‟ani ka tërheqje të magjishme.  
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Ajetet 8 - 11  

 

ٚأ  ِ ُٗ َوَٕه ُٟ ٜأ َٛا َع رأ خِهَّلل
َ
ٕأَهَذاَب  أ   ُٝ ا َ أ ُِص َ٘ ِهَّلٚل  ُٕ٠ ُِ َ ُدوَدةٖ ِلِهَّلل هأ ِهَّل٘ل ثٖ  ِهَّل٘ل

ُ
ٗأ ۥٓۗ  إَِ   أ ِٟ تِ 

أ
ََّل  ٠َأَم  َأ

َ
 خ

ا َ ٠ُٛاْ ةِِٝ  ِهَّل٘ل  ِٟٗ ِ ٗأ وََ اَا ة ُٟ ٜأ وًٌا َع ُ زُِ وَن ۦَٕحأَس َم أ ٟأ َخ ٚأ  ٨ يَصأ َٜا َوَٕهِ َذؼأ
َ
َٚ  أ ِ َسَٰ

ِهَّلٜلا  ٱأ ِ٘  
 ُٝ ُٝ إِِٛهَّلل ٜأ ِ٘ ا  َٟ َٰ َ ِهَّلٗل َٛزَنأ َثا ُ  ٠رّٞ ۥرَ أ ٍُ َْ ٚأ  ٩ ََٕي ٠ُٔسّٞ  ُٝ َوَٕهِ خأ آَ  َمصِهَّلل َد ََضِهَّلل آَ  َبهأ َٙ ُٝ َنهأ ُأَ َٰ َذ

َ
 أ

َب  َٞ ِهَّلٚل َذ َٕ٠ ُِ ّيِ َٔاُت َِلَ ُٝ  لصِهَّلل ٓ  إِِٛهَّلل رِحّٞ ٌَُخ٠ٌر ۥ َعّ ِ ٍَ َٚ  إَِّلِهَّلل  ٪ َٕ  ِ ٠ُِٖٙاْ  َّلِهَّلل واْ وََن  َغََبُ
َِ َِٰج  َٰٖ ترِيّٞ  ٕلِهَّلل َْ رّٞ  جأ

َ
ّٞ َوأ ٍَِرة يأ ِهَّل٘ل  ٗ ُٟ َ َّ ل ِ ه ْوَل 

ُ
  ٫ أ

 

“Nëse Ne ua shtyjmë dënimin për një kohë të shkurtër, ata me 

siguri do të thoshin: „Cili po e vonon?‟ Por Ditën e dënimit, asgjë 

nuk do t‟ua largojë atë dhe do t‟i përfshijë ajo që ata e 

përqeshin.” 

“Kur ne i japim njeriut të shijojë mëshirën Tonë e pastaj ia 

heqim atë, ai atëherë bëhet shpresëhumbur dhe mohues.” 

“E, kur pas fatkeqësisë që e ka goditur atë, Ne i japim dhunti, ai 

me siguri do të thotë: „gjynahet e mia janë larguar nga unë!‟ 

Atëherë bëhet i gëzuar e mendjemadh.” 

“(Nuk janë të tillë) vetëm ata që durojnë dhe bëjnë vepra të mira; 

për ata do të ketë falje dhe shpërblim të madh.”  
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Komentimi 

 

Perceptimi i besimtarëve dhe mungesa e perceptimit të 

jobesimtarëve  

 Në këto ajete - në lidhje me diskutimin e mëparshëm për 

jobesimtarët - ka një sqarim për anët e gjendjeve shpirtërore dhe 

pikat e dobëta në moralet e këtyre individëve, të cilat e tërheqin 

njeriun drejt e në skëterrën e errësirës dhe të shkatërrimit. 

 Cilësia e parë që përmendet për këta individë është tallja 

dhe përbuzja e të vërtetave, indiferentizmi ndaj tyre dhe ndaj 

çështjeve të së ardhmes. Këta njerëz, për shkak të injorancës, 

mosnjohjes dhe vetëkënaqësisë së tyre, kur i dëgjojnë kërcënimet e 

Profetëve për dënimin e ofenduesve dhe ndëshkimin e tyre, e pasi 

kalojnë ditët dhe All‟llahu i Lartësuar ua vonon ndëshkimin me 

mëshirën e Tij, ata thonë me tallje: “Cili është shkaku që All‟llahu 

po e vonon ndëshkimin?” dhe “Ku është ndëshkimi i All‟llahut?”. 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Nëse Ne ua shtyjmë dënimin për një 

kohë të shkurtër, ata me siguri do të thoshin: „Kush po e 

vonon?‟”. 

 Fjala “um‟metun” rrjedh nga rrënja e fjalës “um‟m”, që do të 

thotë nënë; në thelb kuptimi i saj është bashkimi i disa gjërave me 

njëra-tjetrën. Për këtë, çdo grupi që ka një qëllim të përbashkët,  një 

kohë ose një vend të vetëm, i thuhet “um‟metun” (ymet). 

 Kjo fjalë gjithashtu ka ardhur me kuptimin kohë dhe vend, 

sepse pjesët e kohës janë të lidhura me njëra-tjetrën, apo sepse një 
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grup apo shoqëri jeton në një kohë apo periudhë të caktuar. Kështu 

për shembull, në ajetin 45 të sures “Jusuf”, lexojmë se All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Iu kujtua pas një kohe”. 

 Fjala “um‟metun” në këtë ajet ka ardhur me të njëjtin kuptim, 

kohë, dhe për këtë është përshkruar me një fjalë të limituar në 

numër, kështu që kuptimi i ajetit është: nëse Ne ua vonojmë 

dënimin për një periudhë të shkurtër, ata thonë: “Çfarë e ndalon 

atë të na ndëshkojë?!”. 

 Mbi të gjitha, ky është zakoni i injorantëve dhe i 

mendjemëdhenjve. Sa herë që gjejnë diçka që nuk përputhet me 

dëshirat dhe egot e tyre, ata e konsiderojnë me tallje e përçmim. 

Për këtë arsye, kërcënimet dhe paralajmërimet që zgjojnë dhe i 

trondisin njerëzit e të vërtetës, ata i marrin me tallje dhe përbuzje, 

duke u tallur me pozitën e tyre njësoj si ai që luan me zjarrin.  

 Kur‟ani Famëlartë i paralajmëron qartasi dhe u përgjigjet se 

ata nuk ka kush t‟i mbrojë nga ndëshkimi i All‟llahut kur ai të vijë. 

Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Por Ditën që do t‟u vijë 

dënimi, asgjë nuk do t‟ua largojë atë” dhe se ata që talleshin me 

këtë, dënimi do t‟i kaplojë dhe do t‟i shkatërrojë: “dhe, do t‟i 

përfshijë ajo që ata e përqeshnin”.  

 Vërtet, në atë kohë do t‟i dëgjosh të bërtiturat (zërat) e tyre 

deri lart në qiell dhe ata do të pendohen për fjalët e turpshme që 

kanë thënë. Por, në këtë kohë të bërtiturat e tyre as nuk do t‟u 

mjaftojnë, as nuk do t‟i shpëtojnë dhe as pendimi i tyre nuk do t‟u 

bëjë dobi, sepse koha e pendimit ka mbaruar. 
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 Një prej pikave të dobësisë të këtyre njerëzve është durimi i 

pakët përballë problemeve, vështirësive dhe kufizimit të begative 

Hyjnore, ku në ajetin që vijon gjejmë fjalën e All‟llahut  të 

 Madhëruar për ta: “Kur Ne i japim njeriut të shijojë 

mëshirën Tonë, e pastaj ia heqim atë, ai atëherë bëhet 

shpresëhumbur dhe mohues”. 

 Edhe pse kjo shprehje e trajton njeriun në trajtën e 

përgjithshme, ajo që synohet me “njeriun” në ajete të tilla janë 

individët që nuk kanë marrë kulturën e shëndoshë si dhe të 

devijuarit nga rruga e mesme; për këtë, ky diskutim për individët 

jobesimtarë harmonizohet me diskutimin e mëparshëm. 

 Pika e tretë e dobësisë te këta njerëz është se kur kënaqen 

me mirësitë dhe ndihen në luks dhe mirëqenie, ata i kaplon gëzimi, 

mendjemadhësia dhe vetëkënaqësia në atë shkallë sa harrojnë 

gjithçka. Për këtë, Kur‟ani Famëlartë na tregon një fenomen me 

thënien e All‟llahut të Madhëruar: “E, kur pas fatkeqësisë që e ka 

goditur atë, Ne i japim dhunti, ai me siguri do të thotë: „gjynahet 

e mia janë larguar nga unë!‟ Atëherë bëhet i gëzuar e 

mendjemadh”. 

 Një supozim tjetër në komentimin e fjalisë: “gjynahet e mia 

janë larguar nga unë!”: persona të tillë, kur i godet ndonjë 

fatkeqësi apo vështirësi, pastaj All‟llahu i Lartësuar ua shkëmben 

atë fatkeqësi me mëshirë dhe begati nga ana e Tij, ata thonë: “Me të 

vërtetë, fatkeqësitë dhe vështirësitë e mëparshme kanë qenë 

shlyerje e mëkateve tona dhe këto mëkate janë pastruar. Për këtë 

jemi bërë prej të afërmve të All‟llahut të Lartësuar, prandaj nuk ka 

nevojë për pendim dhe për t‟u kthyer në oborrin e Tij”. 
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 Pastaj All‟llahu i Lartësuar i veçon besimtarët e sinqertë, të 

cilët u bëjnë ballë fatkeqësive dhe vështirësive me durim dhe nuk e 

lënë pas dore kryerjen e veprave të mira. Këta janë larg 

vetëkënaqësisë, mendjemadhësisë dhe horizontit të ngushtë: “(Nuk 

janë të tillë) vetëm ata që durojnë dhe bëjnë vepra të mira”.  

 Ata nuk mburren dhe nuk e harrojnë All‟llahun kur i kanë 

të gjitha mirësitë, nuk bëhen pesimistë kur i godet fatkeqësia, kur 

sprovohen me vështirësi, dhe nuk e mohojnë All‟llahun. Madje, 

shpirtrat e tyre të lartësuar dhe mendjet e shëndosha, i kanë bërë 

ata që t‟i trajtojnë me drejtësi begatitë dhe sprovat e vështira në 

vetet e tyre pa u shkujdesur ndaj hutimit nga përmendja e 

All‟llahut dhe zbatimi i përgjegjësive të tyre. Për këtë, ata pa 

dyshim do të kenë shpërblime dhe falje nga ana e All‟llahut të 

Lartësuar, që thotë: “për ata do të këtë falje dhe shpërblim të 

madh”. 

 

Hulumtime 

 

1- Përkrahësit dhe shokët e Mehdiut  

 Nga Ehli Bejti i Profetit (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin  

mbi të dhe mbi familjen e tij!) kanë ardhur transmetime të shumta se 

fraza “el um‟metu el ma‟dudetu” do të thotë “grup i vogël”, që është 

tregues për shokët e Mehdiut (Paqja qoftë mbi të!) dhe ndihmësit e 

tij.1 Kështu që, mbi një bazë të tillë, ky ajet ka këtë kuptim: Nëse e 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 9, f. 103. 
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vonojmë dënimin ndaj të këqinjve dhe mëkatarëve deri në shfaqjen 

e Mehdiut dhe ndihmësve të tij, në të vërtetë të padrejtët dhe 

mëkatarët thonë: “Cila është ajo gjë që na ndalon nga ndëshkimi i 

All‟llahut?!” 

 Siç treguam më lart, fjala “um‟metu ma‟dudetu” do të thotë 

kohë e shkurtër dhe e kufizuar. Transmetimi i ardhur nga Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!) në komentimin e fjalës “um‟metu ma‟dudetu” ka 

po të njëjtin kuptim me atë që shpjeguam më lart. 

  Transmetimet e lartpërmendura mund të tregojnë për 

kuptim të dytë të ajetit, që është pranuar me termin “batnul ajeti” 

(brendia e ajetit). Natyrisht që është sqarim i ligjit gjithëpërfshirës 

për të padrejtët dhe nuk është një tematikë e veçantë për idhujtarët 

që kanë qenë bashkëkohës të Profetit. Ne e dimë se ajetet kur‟anore 

kanë kuptime të shumta dhe të ndryshme, kështu që kuptimi i parë 

dhe i dukshëm mund të jetë për një çështje specifike ose për një 

grup të caktuar, ndërsa kuptimi tjetër është i përgjithshëm, i 

zhveshur nga koha dhe jospecifikues për një grup të caktuar. 

2- Katër dukuri të mendjengushtësisë intelektuale 

 Ajetet e mëparshme kanë vizatuar tri gjendje të ndryshme 

prej gjendjeve të idhujtarëve dhe të mëkatarëve. Në përmbajtjen e 

atyre ajeteve tregohen katër cilësi të tyre:  

 E para: Politeisti (mushriku) dëshpërohet kur i ndërpritet 

mirësia, domethënë atij nuk i mbetet absolutisht asnjë shpresë për 

të ardhmen. 
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 E dyta: Ai (mushriku) është mohues, domethënë asnjëherë 

falënderues. 

 E treta: Kur ai zhytet në mirësi ose të paktën arrin disa 

mirësi, ai - në të kundërt me gjendjen e mëparshme - e harron 

veten dhe çdo gjë, befasohet dhe habitet me atë çfarë ka arritur nga 

kënaqësitë dhe dobitë, kalon në mashtrim dhe vetëkënaqësi duke 

prodhuar shkatërrim dhe duke tejkaluar ligjet dhe kufinjtë e 

All‟llahut. 

 E katërta: Ai arrin situatën e krenarisë kur mirësitë janë me 

bollëk, domethënë shkon në një shkallë të madhe të 

mendjemadhësisë. 

 Mbi të gjitha, këto katër cilësi janë dukuri të horizontit të 

ngushtë, asimilimit dhe vizionit të dobët. Kjo nuk specifikohet me 

një grup të caktuar prej jobesimtarëve dhe atyre që kanë mendime 

të ndotura, por është një zinxhir i cilësisë së përgjithshme për të 

gjithë ata.  

 Ndërsa ata që janë besimtarë të sinqertë, kënaqen me 

shpirtin e madh, zemërgjerësinë dhe vizionin largpamës, nuk i 

trondit ndryshimi i jetesës dhe i kohës, nuk bëhen pesimistë nëse u 

largohet mirësia, nuk mashtrohen nëse u vjen mirësia e të jenë ndër 

mendjelehtët. Për këtë duhet të vërejmë me imtësi dhe kujdes 

fundin e këtij ajeti, ku bëhet një përjashtim për besimtarët e 

sinqertë, duke përmendur shprehjen për besim, durim dhe ecje në 

rrugën e drejtë. All‟llahu i Lartësuar thotë: “(Nuk janë të tillë) 

vetëm ata që durojnë dhe bëjnë vepra të mira”.  
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3- Kriteret e dobësisë shpirtërore  

 Një çështje tjetër shumë e rëndësishme që duhet të vërehet 

me kujdes në këtë ajet, është se në të dyja burimet (burimi i heqjes 

së mirësisë pasi i është dhënë, dhe burimi i dhënies së mirësive 

pasi i janë marrë) përdoret fjala “edhakna”, që rrjedh nga fjala 

“idhakatu”, e cila do të thotë se shpirtrat e këtyre idhujtarëve janë 

aq të dobët deri në atë shkallë, saqë nëse u jepet sadopak mirësi 

dhe pastaj iu merret, ata molisen dhe bëhen pesimistë (mohues), 

sikurse nëse e shijojnë mirësinë pas një situate të vështirë, ata 

kënaqen, bëhen mendjemëdhenj dhe krenohen me të. 

 4- Të gjitha mirësitë janë dhurata 

 E veçanta është se në ajetin e parë, mirësia është shprehur 

me fjalën mëshirë (rahmet), ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur ne 

i japim njeriut të shijojë mëshirën Tonë”. Kurse në ajetin e dytë 

ka ardhur vetëm fjala mirësi (ni‟met) e cila mund të tregojë se të 

gjitha mirësitë e All‟llahut të Lartësuar, arrijnë te njeriu nëpërmjet 

mënyrës së përzgjedhjes dhe mëshirës, jo nga rruga e meritës (se 

njerëzit e meritojnë). Nëse thelbi do të ishte që mirësia të bëhej 

sipas meritës, pa dyshim se vetëm një grup i vogël do ta arrinte 

këtë mirësi, ose cilido grup nuk do ta përftonte kurrë atë. 

5- Dy efekte ndaj atyre që bëjnë vepra të mira  

 Në ajetin e fundit, prej këtyre ajeteve që po diskutojmë, ka 

një premtim për falje të gjynaheve ndaj atyre personave që janë 

besimtarë, që janë të kënaqur me ecjen në rrugën e drejtë dhe një 

premtim për një dhuratë të madhe si shpërblim për veprat e mira. 

Pra, ai është një tregues që veprat e mira kanë dy efekte: 

 1) Do t‟u shlyhen mëkatet; 

2) Fitimi i një shpërblimi shumë të madh.  
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 Ajetet 12 - 14  

 

 َّ ِهَّلٖل ۢ ةِِٝ ٌَََٖه َُ ِ َّ وََؽآن ا  ٠َُو  إَِِلأ َ٘ َؼ  ٛزَِل َنَٖ أِٝ ۦ حَارُِ ۢ َبهأ
ُ
ََّلٓ أ ٠ل٠ُاْ ل٠َأ ُِ ن َي

َ
ُرَ  أ  َغدأ

 ُٝ َه َ٘ وأ َجآَ  
َ
ٌ  أ َٛج َِٛذ رّٞۚ وَ ۥَْ

َ
آ أ َٙ ۚ إِنِهَّلل ٌّ ُ  َمَٖ ٌٔ  ٱِهَّلل ِ ََشأ ٖ َوكِ 

َٰ ُكّ مأ  ٬ لََعَ
َ
٠ل٠َُن أ ُِ  َي

  ُٝ َٰ  َ َ ِرأِِٖٝ  ػأ ّ٘ ِ ُش٠َرٖ  ح٠ُاْ ةَِه أ
أ
ٔأ ٌَد َ َٰٖج وَ ۦ ُُ َ َ ٍأ ُ٘   ْ ُن٠ا ِٚ  دأ َ٘ ُخٗ  َخَفهأ ِٚ ُدوِن  شأ ّ٘   ِ  إِن  ٱِهَّلل

ٗأ َصَِٰدؼنَِي  ُٜخ ٗأ  ٭ُْ ِهَّلٕل ِ ٗأ َ  ٌَ  َخِ  ُت٠اْ َُٕؾ ْ  يَصأ ٠ٓا ُٙ َٖ ِٗ  نأ ٖأ ٛزَِل ةِهِ
ُ
آ أ َٙ نِهَّلل

َ
ِ  خ َٝ  ٱِهَّلل َٰ ٓ إَِل ن َّلِهَّلل

َ
 َوأ

٠َن  ُٙ ِٖ صأ ُّ٘ ُٛخٗ 
َ
ٔأ أ َٟ ٠َ  َػ ُٞ   ٮإَِّلِهَّلل 

 

“Mund të ndodhë që t‟i (Muhammed) të lësh mënjanë diçka nga 

ato që të janë shpallur ty dhe të ngushtohet kraharori, sepse ata 

thonë: „Përse nuk i është dërguar ndonjë thesar?‟ Ose, „Përse 

nuk vjen një engjëll me të?‟ Ti je vetëm paralajmërues e 

All‟llahu kujdeset për çdo gjë.” 

“Nëse ata thonë: „Ai e ka trilluar atë!‟ Thuaj (o Muhammed): 

„Sillni dhjetë sure të ngjashme (në bukuri dhe elokuencë) të 

trilluara dhe thirrni në ndihmë kë të mundni, përveç All‟llahut, 

nëse thoni të vërtetën!‟” 

“E, nëse nuk ju përgjigjen, atëherë ta dini se ai (Kur‟ani), ka 

zbritur me dijen e All‟llahut dhe se nuk ka zot tjetër (të denjë 

për adhurim) përveç Tij. Prandaj, a jeni ju (o mohues) 

myslimanë?”  
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Shkaku i zbritjes 

 

 Për shkakun e zbritjes së këtyre ajeteve kanë ardhur dy 

transmetime, të cilat mendohen se janë të sakta. 

 Sipas transmetimit të parë, një grup nga paria e Mekës 

shkuan te Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) dhe i kanë thënë: “Nëse ti je i vërtetë në thirrjen tënde 

dhe thua se je me të vërtetë Profet, atëherë na i bëj malet e Mekës flori ose 

na i zbrit melekët nga qielli që të vërtetosh se ti je Profet dhe i Dërguar 

nga All‟llahu!”, dhe zbritën këto ajete.1 

 Sipas transmetimit të dytë, të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi 

të!), i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Aliut: “O Ali, me të vërtetë, unë i 

kërkova Zotit tim që të bëjë miqësi mes meje dhe teje dhe Ai e bëri. I 

kërkova Zotit tim që të më vëllazërojë me ty dhe e bëri atë. I kërkova Zotit 

tim që të të bëjë ty prijës pas meje dhe e pranoi”. Dy persona nga 

kurejshët – që ishin nga kundërshtarët – thanë: “Betohemi në 

All‟llah se një grusht me hurma është më e dashur për ne sesa ajo çfarë i 

kërkoi Muhammedi Zotit të tij. Përse nuk i kërkoi Zotit të tij që t‟i zbriste 

ndonjë melek që ta ndihmonte kundër armikut, ose një thesar me të cilin 

të pasurohej?2. Prandaj zbritën këto ajete si përgjigje ndaj tyre. 

 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, “Biharul Enuar”, vëll. 9, f. 103-104. 
2 Po aty. 
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Komentimi 

 

Kur‟ani Famëlartë, mrekullia e përhershme  

 Nga këto ajete vërehet se Profeti (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e ruante përcjelljen e 

ajeteve që i shpalleshin si shansin e fundit - duke parë 

këmbënguljen e armiqve dhe kundërshtimin e tyre. Për këtë, 

All‟llahu i Lartësuar që në fillim të këtij ajeti, ia ndalon këtë gjë 

Profetit të Tij (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) duke i thënë: “Mund të ndodhë që ti (Muhammed) 

të lësh mënjanë diçka nga ato që të janë shpallur ty dhe të të 

ngushtohet kraharori”, që të mos kërkojnë nga ti mrekullitë e 

supozuara, si zbritja e një thesari nga qielli dhe ardhja e melekëve 

për vërtetimin e tij. All‟llahu i Lartësuar thotë: “sepse ata thonë: 

„Përse nuk i është dërguar ndonjë thesar?‟ Ose, „Përse nuk vjen 

një engjëll me të?‟”. 

 Nga ajetet e tjera kur‟anore, si ajetet 90-93 të sures “Isra” 

mund të mësojmë se me të vërtetë idhujtarët (mohuesit) nuk i 

kërkojnë këto mrekulli për të pranuar dhe për t‟i besuar thirrjes së 

Profetit dhe për të ndjekur rrugën e drejtë. Qëllimi i tyre është 

këmbëngulja, kokëfortësia dhe justifikimi i kotë. Për këtë, në 

vazhdim ajeti thotë: “Ti je vetëm paralajmërues”; e pranojnë 

thirrjen tënde apo jo, të përçmojnë ty apo jo, All‟llahu është 

mbrojtësi yt, Ai është mbikëqyrës për çdo gjë. All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “All‟llahu kujdeset për çdo gjë”. Mos u brengos për 
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idhujtarinë dhe mosbesimin e tyre, sepse kjo nuk është çështje që 

të përket ty. Detyra jote është që t‟u përcjellësh mesazhin Hyjnor 

atyre dhe është All‟llahu që e di si të veprojë dhe si t‟i gjykojë ata. 

 Në të vërtetë, ata që përdorin fjalët si justifikim duke i 

krijuar probleme Profetit, në themel ishin mohues të Shpalljes së 

All‟llahut dhe thonin: pa dyshim se këto ajete nuk janë të 

shpallura nga All‟llahu dhe se me të vërtetë këto fjalë i ka trilluar e 

i ka shpikur Muhammedi (All‟llahu na ruajtë nga kjo gjë!), dhe 

përgënjeshtronin ndaj All‟llahut. Për këtë gjë vjen ajeti i dytë që e 

qartëson plotësisht thënien e tyre, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Nëse ata thonë: „Ai e ka trilluar atë!‟”. 

 “O i Dërguar i All‟llahut, thuaju atyre - nëse ata janë të 

sinqertë në atë çfarë supozojnë se ajo çfarë thua ti nuk është nga 

ana e All‟llahut, por është trillim dhe shpikje e njeriut - atëherë 

sillni dhjetë sure të ngjashme me këto fjalë të trilluara dhe t‟i bëjnë 

thirrje kujt të duan për ndihmë përveç All‟llahut”. All‟llahu i 

Lartësuar për këtë gjë thotë: “Thuaju (o Muhammed): „Sillni 

dhjetë sure të ngjashme (në bukuri dhe elokuencë) të trilluara, 

thirrni në ndihmë kë të mundeni, përveç All‟llahut, nëse thoni 

të vërtetën!‟”. 

 Nëse nuk e pranojnë thirrjen tënde dhe të myslimanëve dhe 

nuk i përgjigjen kërkesës tënde që të sjellin dhjetë sure të trilluara 

si suret e Kur‟anit, mësojua se ajo dobësi dhe pafuqi është 

argument se këto ajete kanë zbritur nga thesari i diturisë së 

All‟llahut të Lartësuar. E nëse Kur‟ani do ishte trillim dhe shpikje 

e njeriut, atëherë edhe ju njerëz jeni... po atëherë, përse nuk jeni në 

gjendje që t‟i sillni dhjetë sure të ngjashme me këto? Për këtë gjë, 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Nëse nuk ju përgjigjen, atëherë ta 
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dini se ai (Kur‟ani) ka zbritur me dijen e All‟llahut”. Gjithashtu, 

dijeni mirë se nuk ka kush të drejtë që të adhurohet përveç 

All‟llahut dhe se zbritja e këtyre ajeteve është argument për këtë të 

vërtetë. Ajeti thotë: “dhe se nuk ka tjetër Zot përveç Tij”. Po në 

këtë gjendje, a munden kundërshtarët të bëhen myslimanë? 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Prandaj, a jeni ju (o mohues) 

myslimanë?”.  

 Domethënë, pasi u bëmë thirrje që të sillnit dhjetë sure të 

ngjashme me këto dhe u shfaq dobësia juaj ndaj kësaj, a mbetet 

ndonjë dyshim se këto ajete janë të shpallura nga ana e All‟llahut 

të Lartësuar? Me këtë mrekulli të qartë, ju ende po mohoni. A do 

të bëheni myslimanë dhe do të pranoni të vërtetën? 

 

 

Hulumtime 

 1- Fjala “leal‟le”, mund, ndoshta, vjen për të shprehur shpresë 

apo dëshirë për realizimin e një pune të veçantë, por këtu ka 

ardhur me kuptimin e ndalimit. Ajo vjen njësoj si në shembullin 

kur prindi dëshiron t‟ia ndalojë diçka djalit të tij dhe i thotë: “E ke 

të ndaluar të shoqërohesh me filanin!”; dhe ty në atë moment nuk 

të intereson përfundimi, kështu që kuptimi i kësaj fjale këtu është: 

Mos u shoqëro me filanin sepse të dëmton shoqërimi me të. 

 Pra, pavarësisht se fjala “leal‟le” tregon shpresë, kuptimi 

moral i saj është, gjithashtu, “ndalim i një veprimi”. 
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Në këto ajete që po diskutojmë, All‟llahu i Lartësuar e garanton të 

Dërguarin e Tij (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) të mos e vonojë përcjelljen e Shpalljes, duke pasur 

frikë nga përgënjeshtrimi i kundërshtarëve apo kërkimi i 

mrekullive nga ana e tyre, të sugjeruara më përpara. 

 2- Këtu shtrohet pyetja: Si është e mundur që Profeti (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të vonojë 

përcjelljen e Shpalljes ose të mos e përcjellë aspak, duke pasur 

parasysh faktin se ai është i ruajtur (ma‟sumun) dhe nuk mund të 

bëjë gabime e mëkate? 

 Përgjigje: Me të vërtetë, kur Profeti (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është urdhëruar për të 

përcjellë një ligj të menjëhershëm, është e padiskutueshme se ai e 

ka përcjellë atë pa e vonuar. Por, ndonjëherë pranohet që koha e 

përcjelljes të jetë në një shtrirje më të gjatë. Profeti (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e vonon 

përcjelljen e mesazhit duke ndjekur urdhëresat. Këto urdhëresa 

nuk kanë ndonjë anë personale që t‟i referohen vetë Profetit, 

përkundrazi ato kanë një anë të përgjithshme dhe në mbrojtje të 

fesë. Kjo vonesë e Shpalljes nuk konsiderohet mëkat, siç thuhet 

për shembull në suren “El Maide”, ajeti 67, ku All‟llahu i 

Lartësuar e urdhëron të Dërguarin e Tij (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që ta përhapë 

mesazhin dhe ta përcjellë atë, të mos ketë frikë nga kërcënimet e 

njerëzve, se All‟llahu do ta ruajë e do ta mbrojë atë. Në këtë ajet, 

Ai thotë: “O i Dërguar, komunikoje atë që të është shpallur nga 

Zoti yt! Në qoftë se nuk e bën këtë, atëherë nuk e ke përcjellë 

Mesazhin e Tij; All‟llahu të ruan ty prej njerëzve”. 
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Duke u bazuar mbi këtë, vonimi i mesazhit këtu nuk është i 

ndaluar për Profetin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), por përshpejtimi është argument i prerë ndaj tij; 

përshpejtimi i përcjelljes së mesazhit konsiderohet si parësor ndaj 

vonimit. All‟llahu i Lartësuar me këtë dëshiron t‟i forcojë anën 

shpirtërore Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), t‟i qetësojë e forcojë zemrën, ta bëjë të fortë 

përpara kundërshtarëve që të përcjellë mesazhin e All‟llahut dhe 

të mos vërë re kërkesat, këmbënguljen dhe justifikimet  e tallësve 

dhe as të mos trembet nga arroganca dhe zhurmat e tyre. 

 3- Në lidhje me kuptimin e fjalës “em”, e cila ka ardhur në 

fillim të këtij ajeti, - ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Nëse ata 

thonë: „Ai e ka trilluar atë!‟” - komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë 

dy sugjerime nga ana gjuhësore:  

 a) fjala “em” ka kuptimin nëse, ose; 

 b) fjala “em” ka kuptimin por.  

 Në sugjerimin e parë, kuptimi i fjalës “em” është siç vijon: 

Ose ti nuk i lexon ajetet Tona, duke pasur frikë prej justifikimit të 

kundërshtarëve, ose ti i lexove, por ata të përgënjeshtruan dhe 

thonë se ti ke trilluar ndaj All‟llahut të Lartësuar. 

 Në sugjerimin e dytë, kuptimi i fjalës “em” është siç vijon: Ti 

mos e vono përcjelljen e ajeteve tona për shkak të justifikimit të 

kundërshtarëve dhe të idhujtarëve. (Pastaj All‟llahu i Lartësuar 

shton e thotë): Por ata në thelb janë mohues, nuk besojnë në 

Shpallje dhe në Profetësi dhe pretendojnë se Profeti gënjen ndaj 

All‟llahut”. 
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 Në të vërtetë, All‟llahu i Lartësuar e lajmëron Profetin e Tij 

(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) se 

ajo çfarë kërkojnë mohuesit nga mrekullitë nuk është për të 

kërkuar “të vërtetën”, por ata në thelb janë mohues dhe 

jobesimtarë të Profetësisë tënde. Ato janë vetëm justifikime me të 

cilat duan të shfajësohen! 

 Megjithatë, nëse i shikojmë me kujdes ajetet e 

lartpërmendura - sidomos nëse i shikojmë me imtësi fjalët e tyre 

nga ana edukative - do të gjejmë se kuptimi i dytë është më afër 

domethënies së këtyre ajeteve. (Medito!) 

 4- Nuk ka dyshim se Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ua tregon mrekullitë atyre që 

kërkojnë të njohin të vërtetën, për të qenë mbështetje për 

vërtetësinë e Profetesisë së tij. Asnjëri prej Profetëve nuk mund të 

mbështetet te pretendimet dhe deklarimet e veta, por nuk ka asnjë 

dyshim se kundërshtarët, për të cilët flasin këto ajete, nuk kanë 

kërkuar të vërtetën. Ato mrekulli që kërkonin ishin mrekulli 

rekomanduese sipas epshit e dëshirave të tyre dhe nuk bindeshin 

me asnjë lloj mrekullie. 

 Është e pakontestueshme se ata ishin mashtrues dhe jo 

kërkues të së vërtetës. A duhej të kishte Profeti (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)  thesare aq të mëdha, 

siç e kanë kërkuar idhujtarët e Mekës?! Apo të kishte ndonjë 

melek që të vërtetonte mesazhin dhe thirrjen e tij? 

 Pas të gjitha këtyre kërkesave, a nuk është Kur‟ani mrekullia 

më e madhe nga të gjitha mrekullitë? Nëse ata nuk kanë qenë në 

krah të justifikimit dhe të mashtrimit, përse atëherë nuk i dëgjuan 
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ajetet e Kur‟anit, i cili i sfidoi ata duke u thënë: “Nëse ju dyshoni 

në atë që ia kemi zbritur robit tonë, atëherë hartoni një sure të 

ngjashme me atë që i kemi shpallur atij?!”1 

 5- Me të vërtetë, këto ajete konfirmojnë edhe një herë 

mrekullinë e Kur‟anit dhe thonë: “Kur‟ani Famëlartë nuk është 

fjalë e zakonshme që buron nga mendja njerëzore, por është 

shpallje qiellore, e cila zbret me dijen e pakufishme të All‟llahut 

dhe fuqinë e Tij të madhe. Duke u bazuar në këtë, Kur‟ani e sfidon 

të gjithë njerëzimin që të përballet me një të ngjashëm me të. 

Kundërshtarët që jetuan në kohën e Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të tjerët pas tyre 

deri në ditët e sotme, duke qenë të pafuqishëm për të sjellë një 

sure të njëjtë me suret e Kur‟anit, zgjodhën që të përballeshin me 

shumë probleme për të kundërshtuar Kur‟anin. Në këtë mënyrë 

qartësohet se shembulli i kësaj vepre nuk është vepër e dorës së 

njeriut dhe nuk do të jetë. Ç‟mrekulli tjetër përveç kësaj kërkojnë 

ata?! 

 Kështu, thirrja e Kur‟anit është ende në të dëgjuarit (veshët) 

tonë. Kjo mrekulli e përjetshme u bën thirrje të gjitha krijesave 

(njerëzve dhe xhindëve) dhe e ka sfiduar njeriun, njerëzimin, në të 

gjitha fushat, jo vetëm nga ana letrare e retorike, shprehjet e 

bukura e tërheqëse, qartësisë së kuptimeve, por edhe nga 

përmbajtja dhe shkencat e ndryshme, të cilat nuk kanë qenë 

ekzistuese në atë kohë, rregullave që garantojnë lumturinë e 

njerëzimit dhe shpëtimin e tij, deklaratës së hapur ndaj 

kontestimit dhe tregimeve historike larg legjendave e trillimeve 

                                                           
1 Sure “El Bekare”, ajeti 23. 
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etj. Këtë e kemi shpjeguar në komentimin e ajeteve 23-24 të sures 

“El Bekare” për mrekullinë e Kur‟anit. 

Të gjithë Kur‟anin, ose dhjetë sure, ose vetëm një sure! 

 6- Ne e dimë se Kur‟ani Famëlartë në disa ajete u bën thirrje 

mohuesve të Profetësisë së Muhammedit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe kundërshtarëve të 

tij, që të sjellin një Kur‟an të njëjtë me të, si në ajetin 88 të sures “El 

Isra”. Në një vend tjetër (sikurse në këto ajete) i ftoi të sillnin 

dhjetë sure, siç ka ardhur në ajetet që kemi përpara - për diskutim 

- kurse në një vend tjetër i ftoi kundërshtarët të sillnin vetëm  një 

sure të njëjtë me suret e Kur‟anit Famëlartë, si në suren “El 

Bekare”, ajeti 23. 

 Për këtë shkak, një grup komentuesish e hulumtuan këtë “të 

fshehtë” për kontrastin, sfidën dhe thirrjen për përballje. Cila 

është ajo e fshehtë? Përse All‟llahu i Lartësuar kërkon në një vend 

të Kur‟anit të sjellin një tjetër të ngjashëm me të, në një vend tjetër 

për dhjetë sure, kurse në një tjetër vend i kërkon t‟i sjellin vetëm 

një sure?!   

 Komentuesit e Kur‟anit kanë ndjekur rrugë të ndryshme për 

t‟iu përgjigjur kësaj pyetjeje:  

 a) Disa komentues mendojnë se ndryshimi është njësoj si 

heqja dorë nga një gradë e lartë në një gradë më të ulët; për 

shembull, një person i thotë dikujt tjetër: Nëse ti je aq i zgjuar dhe i 

shkathët sa unë në artin e shkrimit dhe të poezisë, atëherë shkruaj 

një libër si libri im dhe më sill një koleksion poemash si koleksioni 

im. Më pas, ai heq dorë nga kjo dhe i thotë sërish tjetrit: “Më sill një 

kapitull të ngjashëm me kapitujt e librit”, derisa në fund e sfidon 

atë që t‟i sjellë vetëm një faqe të ngjashme me faqet e librit të tij. 
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 Mirëpo kjo përgjigje mund të jetë e saktë, nëse suret “El 

Isra”, “Hud” dhe “Junus” do të kishin zbritur sipas kësaj 

renditjeje, të cilën e përmend Ibn Nedijm në librin “Tarijkhul 

Kur‟an”:  surja “El Isra” është e 47-ta, surja “Hud” është e 49-ta, 

surja “Junus” është e 51-ta dhe surja “El Bekare” është e 90-ta sure 

e zbritur Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Por ky shpjegim nuk është në 

përputhje me renditjen e sureve që gjendet në komentimet  islame. 

 b) Disa komentues të tjerë mendojnë se renditja e sureve të 

lartpërmendura nuk është në pajtueshmëri me renditjen e sfidimit 

nga lart-poshtë, por ne dimë se edhe të gjitha ajetet e një sureje 

nuk janë shpallur në një periudhë kohe të vetme; disa ajete kanë 

ardhur më vonë në zbritje, pastaj, Profeti (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka bashkangjitur në 

një sure të caktuar sipas përshtatshmërisë së tyre me atë sure (me 

urdhër të All‟llahut të Lartësuar). Duke u bazuar në këtë, historiku 

i zbritjes së sureve nuk bie në kundërshtim me shpalljen e tyre, 

apo me transferimin nga një shkallë më e lartë në një shkallë më të 

ulët. 

 c) Ka edhe një mendim tjetër për zgjidhjen e këtij problemi, 

që është se xhuzet (pjesët) e Kur‟anit janë xhuze që përdoren për 

tërësinë e tij dhe për një pjesë të tij (Kur‟anit). Kështu që, në ajetin 

1 të sures “El Xhinn”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë, 

kemi dëgjuar një Kur‟an të mrekullueshëm”, është e qartë se ata 

dëgjuan vetëm një pjesë të Kur‟anit dhe jo të gjithë Kur‟anin. Fjala 

“Kur‟an” në thelb rrjedh nga fjala “kiraetun”, e cila do të thotë 

lexim. Ajo që dihet është se leximi dhe këndimi përdoren për të 

gjithë Kur‟anin, por, gjithashtu, me leximin edhe të një pjese të tij. 

Duke u bazuar në këtë, sfida ku u thuhet të sjellin “njësoj si ky 
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Kur‟an” nuk ka për qëllim sfidën për të sjellë një Kur‟an të plotë. 

Me këtë kuptim, ajo harmonizohet me sfidimin e dhjetë sureve, 

apo edhe të një sureje të vetme. 

 Nga ana tjetër, fjala sure në origjinën e saj do të thotë “grup i 

kufizuar”, dhe emërtimi i tyre me një grup ajetesh bëhet i vërtetë 

edhe nëse nuk përputhet me terminologjinë praktike. 

 Me një shprehje tjetër, fjala sure ka dy kuptime:  

 E para: ka për qëllim një seri ajetesh që hulumtojnë një 

qëllim të caktuar; 

 E dyta: ka për qëllim atë që fillon me fjalën “Bismil‟lahir 

Rrahmanir Rrahim” dhe përfundon përpara fjalës “Bismil‟lahir 

Rrahmanir Rrahim”.  

 Argument për këtë është fjala e All‟llahut të Lartësuar në 

ajetin 86 të sures “Et Teube”, ku thuhet: “Dhe kur shpallet një 

sure që thotë: „besoni All‟llahun dhe luftoni së bashku me të 

Dërguarin e Tij!‟”. Ajo që nënkuptohet me fjalën “sure” në fjalën e 

All‟llahut të Lartësuar: “Dhe kur shpallet një sure...” nuk janë 

tjetër vetëm se ajetet që bartin qëllimin e mëparshëm, besimi në 

All‟llahun e Lartësuar dhe të luftuarit përkrah të Dërguarit të Tij, 

edhe nëse këto ajete janë pjesë të sures. 

 Ndërsa Ragib El Isfahani në librin “El Mufredat” në 

komentimin e ajetit të parë të sures “En Nur” thotë: “Sure të cilën 

Ne e shpallëm”, domethënë një tërësi rregullash dhe dispozitash 

ligjore. Sikurse e vërejmë këtu, Ragibi e ka komentuar fjalën sure 

me një sërë rregullash e dispozitash ligjore, kështu që nuk ka 

ndonjë dallim të rëndësishëm ndërmjet shprehjeve “Kur‟an”, 

“dhjetë sure” dhe “një sure” nga ana e kuptimit gjuhësor. 

 Rezultati është se sfida e Kur‟anit nuk është njësoj si sfida 

me një fjalë apo një fjali të vetme, aq sa dikush të pohojë se është në 

gjendje të sjellë një ajet të tillë si ajeti “Ued duha”-“Betohem për 
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shkëlqimin e paradites”1, ose të tillë si ajeti: “Mudhamettan”-“Ato 

do të jenë të stolisura me gjelbërim”2 - apo se ai është në gjendje 

të sjellë një fjali të thjeshtë si të Kur‟anit; madje sfidimi në çdo vend 

me një seri ajetesh të cilat bartin një qëllim të caktuar. (Medito!) 

 7- Kujt i drejtohet All‟llahu i Lartësuar me këto fjalë: “E, 

nëse nuk ju përgjigjen...”? Komentuesit e Kur‟anit kanë disa 

mendime. Disa mendojnë se ky ajet u drejtohet “myslimanëve”. 

Pra, nëse mohuesit nuk ju përgjigjen juve o myslimanë, atëherë le të 

sjellin dhjetë sure të trilluara prej tyre dhe mësojeni e dijeni mirë se 

Kur‟ani është i zbritur nga ana e All‟llahut të Lartësuar dhe se ky është 

argument i mjaftueshëm për mrekullinë e Kur‟anit!”.  

 Disa të tjerë mendojnë se ky ajet u drejtohet mohuesve që do 

të thotë: “O ju mohues dhe idhujtarë, nëse njerëzit nuk ju përgjigjen 

juve, dhe të gjithë ata që ju i keni thirrur pos All‟llahut dhe nuk jeni të 

aftë të sillni dhjetë sure, dijeni mirë se Kur‟ani është i shpallur nga ana e 

All‟llahut të Lartësuar!”. 

 Për sa i përket  rezultatit, nuk ka kontrast të rëndësishëm 

ndërmjet dy komentimeve, edhe pse supozimi i parë është më i 

afërt nga sa duket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1  Sure “Duha”, ajeti 1 

2  Sure “Rrahman”, ajeti 64. 
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Ajetet 15 - 16 

 

ََ ٠َٰةَ  َ َن  ُرِيُد َ٘ٚ َ ا  ٱأ نأ ا ََّل  دلُّ َٟ ٗأ ػِ  ُٞ ا َو َٟ ٗأ ػِ  ُٟ َ َٰٖ َ نأ
َ
ٗأ أ ِٟ ا ٠َُّٛ ِ إَِِلأ َٟ  َوزِيجََخ

َّ  ٯُيتأَخُص٠َن  ْوَل هِ
ُ
َٚ  أ  ِ ٗأ ِِف  َّلِهَّلل ُٟ َ ا  ٱِهَّللاُر   إَِّلِهَّلل  ٱِخَرةِ  َٕحأَس ل َٟ َُٜه٠اْ ػِ  ا َغ َ٘  وََ تَِؿ 

٠َُٖن  َٙ ا َ ٠ُٛاْ َيهأ ِهَّل٘ل  ّٔٞ َِٰف   َٰوَب

 

 “Atyre që duan jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj, Ne do t‟ua 

shpërblejmë krejtësisht punët e tyre dhe në të nuk do t‟u lihet 

gjë mangët.” 

“Këta janë ata për të cilët në Botën Tjetër nuk do të ketë kurrgjë, 

përveç zjarrit. Do t‟u shembet çdo gjë që kanë bërë në këtë jetë 

dhe do t‟u zhvlerësohet ajo që kanë punuar.”  

 

 

Komentimi 

 

 Këto ajete janë argument plotësues i “argumenteve të 

mrekullive të Kur‟anit” ndaj idhujtarëve dhe mohuesve, mirëpo 

një grup prej tyre nuk e pranuan - për të ruajtur interesat e tyre 

personale - megjithë qartësinë e të vërtetës. Këto ajete tregojnë të 

ardhmen e tyre, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Atyre që duan 
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jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj”, të mirat materiale, 

pasionin dhe shijimin e kënaqësive: “Ne do t‟ua shpërblejmë 

krejtësisht”, pra  “punët e tyre”, në këtë botë “dhe në të nuk do 

t‟u lihet gjë mangët”; domethënë që nuk u lihet gjë mangët nga e 

drejta e tyre në këtë botë. 

 Fjala “el bakhsu” nga ana gjuhësore do të thotë “mangësi e së 

vërtetës”, kurse fjalia “dhe në të nuk do t‟u lihet gjë mangët”, 

tregon se ata në të vërtetë do të arrijnë rezultatin e punëve dhe 

veprave të tyre, pa u pakësuar asnjë gjë nga të drejtat e tyre. 

 Ky ajet është rregull i përhershëm i All‟llahut, pra veprat e 

mira nuk i humbasin rezultatet e tyre, me ndryshimin se nëse 

qëllimi themelor është arritja e të mirave materiale në këtë botë, 

fryti i kësaj pune do të jetë vetëm në këtë botë. Ndërsa nëse qëllimi 

është All‟llahu dhe arritja e kënaqësisë së Tij, me të vërtetë fryti 

dhe rezultati i tyre ka për të qenë në këtë botë dhe në Botën Tjetër, 

ku mirësitë do të jenë më të shumta, të përhershme dhe të 

pashtershme. 

 Pjesa e parë e këtyre veprave është njësoj si ndërtimi i 

strukturave të përkohshme dhe e jetës së shkurtër që ka njeriu në 

këtë jetë, kështu që mund të përfitohet shumë pak prej tyre, pastaj 

e ardhmja e tyre është  shuarja dhe shkatërrimi.  

 Ndërsa pjesa e dytë i ngjan një ndërtese të fortifikuar, e cila 

e ka jetëgjatësinë me shekuj dhe prej saj përftohet dobi për një 

periudhë të gjatë. 

 Kjo është njësoj si ajo që shohim me qartësi për realitetin e 

botës në të cilën jetojmë. Bota perëndimore ka zbuluar shumë 

mistere e sekrete me vendosmërinë e saj të vazhdueshme, është 
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bërë kontrolluese mbi forcat e natyrës dhe ka arritur dhunti të 

shumta në sfidimin e palodhshëm të problemeve të kësaj bote me 

durim, këmbëngulje dhe me punë të pandërprerë. Kështu që nuk 

ka fjalë për arritjen e botës perëndimore në shpërblimin e veprave 

të tyre dhe realizimit të triumfeve lulëzuese, mirëpo për shkak se 

qëllimi i saj është vetëm jeta materiale, atëherë pa dyshim se 

veprat e saj nuk japin fryt tjetër veç marrjes së të mirave materiale, 

saqë edhe punët e bamirësisë, si: ndërtimi i spitaleve dhe i 

qendrave shëndetësore, i qendrave kulturore, dhe mbështetja me 

ndihma të disa vendeve të varfra e shembuj të tjerë si këta, janë 

“pre” e kolonializmit dhe investimit të tyre për t‟i shfrytëzuar të 

tjerët. E meqenëse ato bartin vetëm një qëllim material, për të 

ruajtur interesat e të mirat materiale, atëherë edhe efekti i tyre do 

të jetë vetëm material. Situata është e njëjtë edhe për atë që punon 

me hipokrizi. 

 Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë në ajetin në vazhdim: 

“Këta janë ata, për të cilët në Botën Tjetër nuk do të ketë 

kurrgjë, përveç zjarrit”. Dhe nuk marrin asnjë shpërblim. Më pas 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Do t‟u shembet çdo gjë që kanë bërë 

në këtë jetë”. Çdo gjë që është, përpos All‟llahut, shkatërrohet 

dhe nuk ka vazhdimësi. All‟llahu i Lartësuar vazhdon e thotë: 

“dhe do t‟u zhvlerësohet ajo që kanë punuar”.  

 Fjala “el habtu” në rrënjën e saj përdoret për një gjendje të 

veçantë të ngrënies së ushqimit nga kafshët në mënyrë jo normale. 

Nga kjo barqet e tyre fryhen shumë dhe u shkatërrohet sistemi 

tretës dhe duken sikur janë shëndoshur, por në të vërtetë, në 

brendësi ato janë të sëmura. 
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Ky përshkrim unik përdoret për veprat që në dukje janë të 

dobishme e njerëzore, por në thellësi janë të shoqëruara me një 

qëllim të keq dhe përçmues. 

 

Hulumtime 

 1– Që në fillim mund të mendohet se këto dy ajete nuk 

përputhen me njëri-tjetrin. Ajeti i parë thotë: nëse qëllimi i njeriut 

në këtë botë është vetëm përfitimi i të mirave materiale në jetën e 

kësaj bote, pa dyshim se ai për këtë do të marrë shpërblimin e 

plotë, pa i munguar asnjë gjë: “Atyre që duan jetën e kësaj bote 

dhe bukurinë e saj, Ne do t‟ua shpërblejmë krejtësisht punët e 

tyre dhe në të nuk do t‟u lihet gjë mangët”.  

 Ndërsa ajeti i dytë thotë: me të vërtetë, veprat e tyre nuk 

kanë asnjë ndikim dhe janë vepra të rrënuara. “Do t‟u shembet 

çdo gjë që kanë bërë në këtë jetë dhe do t‟u zhvlerësohet ajo që 

kanë punuar”.  

 Duke parë se njëri prej dy ajeteve tregon se çfarë ndodh në 

këtë botë dhe ajeti i dytë tregon se çfarë ndodh në Botën Tjetër, 

qartësohet mirë përgjigjja e kësaj dileme; pra, ata e marrin 

shpërblimin e veprave të tyre në këtë botë, por këto vepra nuk 

kanë asnjë vlerë dhe ndikim në Botën Tjetër, edhe nëse janë shumë 

të rëndësishme. Kjo për arsye se qëllimi i tyre nuk ka qenë i pastër 

dhe i sinqertë, ku ata garonin për të arritur një zinxhir të mirash 

materiale, qëllime të cilat u janë realizuar në këtë botë. 

 2– Përmendja e fjalës “ez ziinetu”, bukuritë, pas togfjalëshit 

“jetës së kësaj bote”, tregon për qortimin e adhurimit të dynjasë, 
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bukurive dhe stolive të saj dhe nuk ka për qëllim përfitimin me 

ballancë prej dhuntive të kësaj bote.  

 Fjala “ez ziinetu” që ka ardhur këtu, është me një sqarim të 

mbyllur, por ajo fjalë në ajete të tjera është komentuar me gra të 

bukura, stoli, thesare, mjete udhëtimi etj.  

“Burrave u është hijeshuar dashuria për gjërat e dëshiruara: për 

gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e grumbulluar, kuajt e bukur, 

bagëtitë dhe arat e lëruara.”1 

 3– Përmendja e fjalës “el batil” pas fjalës “el habt” ka 

mundësi të tregojë se veprat e tyre kanë dukje pa një përmbajtje; 

për këtë, rezultatin e atyre punëve të tyre e merr era. 

 Pastaj ajeti thotë se punët dhe veprat e tyre në thelb janë të 

zhvlerësuara që në fillim dhe nuk kanë asnjë vlerë. Synimi këtu 

është se shumë prej çështjeve që në dynja kanë qenë të panjohura, 

do të zbulohen në shtëpinë e Ahiretit, e cila është vendi i zbulimit 

të sekreteve; kështu që bëhet më se e qartë se këto vepra nuk kanë 

pasur asnjë vlerë që në fillim.  

 4– Në librin “Durr‟rrul Menthur” transmetohet një hadith 

nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) në komentimin e këtyre ajeteve duke sqaruar dobinë 

e tyre: “Kur të vijë Dita e Kiametit, ymeti im do të jetë i ndarë në tre 

grupe: një grup që e adhuron All‟llahun me sinqeritet, një grup që e 

adhuron All‟llahun me syfaqësi dhe një grup që e adhuron All‟llahun me 

qëllimin vetëm për të marrë të mirat e kësaj bote”. 

                                                           
1 Sure “Ali Imran”, ajeti 14. 
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 I thuhet atij që e ka adhuruar All‟llahun vetëm për të arritur 

të mirat e kësaj bote: “Pasha Madhështinë dhe Krenarinë Time, 

çfarë kishe për qëllim me adhurimin Tim?” Ai thotë: “Këtë botë”. I 

thuhet: “Asgjë nuk është e dobishme nga çfarë ke grumbulluar dhe 

nuk do të kthehesh më tek ato”, dhe  thuhet “Hidheni në zjarr!”. 

 I thuhet atij që e ka adhuruar All‟llahun vetëm për syfaqësi: 

“Pasha Madhërinë dhe Krenarinë Time, çfarë kishe për qëllim me 

adhurimin Tim?” Ai thotë: “Për syfaqësi”. I thuhet: “Në të vërtetë, 

adhurimi yt ishte për syfaqësi, nga veprat e tua asgjë nuk ngrihej 

tek Unë dhe sot nuk do të kenë dobi”, dhe  thuhet “Çojeni në 

zjarr!”. 

 I thuhet atij që e ka adhuruar All‟llahun vetëm me 

sinqeritet: “Pasha Madhërinë dhe Krenarinë Time, çfarë kishe për 

qëllim me adhurimin Tim?” Ai thotë: Pasha Madhështinë dhe 

Krenarinë Tënde, Ti je më i ditur se unë, të kam adhuruar Ty për të 

arritur kënaqësinë Tënde dhe Botën Tjetër”. I thuhet: “Robi Im tha 

të vërtetën, çojeni atë në Xhennetin Tim, që e kam përgatitur për 

të!”.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tefsiri “Durr‟rrul Menthur”, vëll. 3, f. 323. Tefsiri “El Mijzan”, vëll. 10, f. 181. 
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Ajeti 17  

 

َٚٙ َػ
َ
ّ ِِٝ أ ِٚ رِهَّلل ّ٘ َٜثٖ  ِ َٰ ةَّح

ِ٘ٚ َؼتأِِٖٝ ۦ َ َن لََعَ ُٝ َو ٜأ ِ ّ٘ ا ۦ َوَيخأ٠ُٖهُ َطاِٞدّٞ  ٘ا ا َ٘  َِْتَُٰب ُم٠ََس  إِ
٠َُٜن ةِِٝ  ِ٘ َّ  ُ أ ِ ه ْوَل 

ُ
ًَثۚ أ رأ ةِِٝ ۦۚ َورَ أ ٍُ ٚ  َؾأ َ٘ َٚ ۦ َو ِ٘ َزاِب    أ

َ ُّ ۥۚ  َم٠أِنُدهُ  ٱِهَّللارُ  َ   ۡلأ  ٌََٗل حَ
 ُٝ ۚ إِِٛهَّلل ُٝ ٜأ ِ ّ٘ َيثٖ  َُّ ِِف ِمرأ َ ََثَ  ٱأ ؽأ

َ
ِهَّلٚل أ َّ َوَلَِٰؾ ِ  ّ ِ٘ٚ رِهَّلل ٠َُٜن  ٱِهَّللاِس   ِ٘   ٱ ََّل  ُ أ

 

 “A janë (të barabartë me jobesimtarët), ata që mbështeten në 

provë të qartë nga Zoti i tyre, që ndiqet nga një dëshmitar prej 

Tij, para të cilit ishte Libri i Musait udhërrëfyes dhe mëshirë? 

Këta besojnë Kur‟anin. Dhe për cilindo nga grupet që e mohojnë 

atë, zjarri do të jetë vend i premtuar. Andaj, ti kurrsesi mos 

dysho në atë; se ai, pa dyshim, është e vërteta prej Zotit tënd, 

ndonëse shumica e njerëzve nuk besojnë.”  

 

Komentimi 

 Në komentimin e këtij ajeti, dijetarët e tefsirit kanë dhënë 

shumë mendime. Ata kanë mendime të ndryshme për pjesët e 

këtij ajeti, fjalët, përemrat, ndajfoljet, lidhëzat dhe emrat tregues. 

Ajo çfarë transmetohet prej tyre bie në kundërshtim me mënyrën 

dhe rrugën tonë në këtë komentim, por dy komentime janë më të 

qarta se të tjerat. Do t‟i transmetojmë sipas rëndësisë së renditjes:  
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 1- Në fillim të ajetit, All‟llahu i Lartësuar thotë: “A janë (të 

barabartë me jobesimtarët), ata që mbështeten në provë të qartë 

nga Zoti i tyre, që ndiqet nga një dëshmitar prej Tij”, “para të 

cilit ishte Libri i Musait udhërrëfyes dhe mëshirë?”. Domethënë 

Teurati (libri që i është shpallur Musait), i cili përforcon 

vërtetësinë dhe madhështinë e tij (të Kur‟anit dhe të Profetit 

Muhammed (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!)). A është i barabartë shembulli i këtij personi me atë 

të personit që nuk i ka këto cilësi dhe argumente të qarta? 

 Ky person është Profeti Muhammed (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe argumenti i qartë 

i tij është Kur‟ani Famëlartë. Dëshmitar i besueshëm dhe i drejtë 

në Profetësinë e tij është çdo besimtar i të vërtetës - si shembulli i 

Imam Aliut - dhe më herët janë përmendur cilësitë dhe shenjat e 

njohjes së tij (Profetit) në Teurat. Duke u bazuar në këtë, thirrja e 

tij vërtetohet nëpërmjet tri rrugëve të vërteta e të qarta:  

 E para: Kur‟ani Famëlartë, i cili ndodhet në dorën e tij, është 

prova dhe argumenti më i qartë. 

 E dyta: Librat qiellorë, të cilët janë shpallur përpara 

Profetësisë se tij kanë treguar me hollësi cilësitë e tij. Ndjekësit e 

këtyre librave në kohën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e kanë njohur mirë dhe për këtë 

arsye ata e kanë pritur atë. 

 E treta: Ndjekësit dhe ndihmësit e tij besimtarë, që kanë 

sakrifikuar veten, ata e kanë qartësuar thirrjen e tij duke folur për 

të, sepse një nga shenjat e vërtetësisë së një doktrine është 
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sinqeriteti i ndjekësve të saj, sakrifikimi i tyre, familjarizimi me 

diturinë e tyre, besimi dhe logjika e tyre. 

 Duke u bazuar në ekzistencën e këtyre argumenteve të gjalla 

e të sakta, a mund të krahasohet me thirrje të tjera, ose a mund të 

dyshohet vërtetësia e thirrjes së tij?1 

 Pas shpjegimit të këtyre fjalëve, ajeti tregon për kërkuesit 

dhe hulumtuesit e të vërtetës, duke i ftuar me një thirrje të 

nënkuptuar, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Këta besojnë 

Kur‟anin”, domethënë Profetin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili ka në duart e tij këto 

argumente të qarta. 

 Në vijim, ajeti përfundon me deklaratën e ndëshkimit të 

mohuesve dhe fatin e tyre, për të cilin All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Dhe për cilindo nga grupet (sektet) që e mohojnë atë, zjarri do 

të jetë vend i premtuar”. 

 Në mbyllje, ajeti - siç përmendet edhe në shumë ajete të tjera 

- e drejton bisedën tek Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe sqaron një mësim të përgjithshëm 

për të gjithë njerëzit. Ai thotë: Pas gjithë kësaj, pra ekzistencës së 

dëshmitarit, provës së qartë dhe vërtetësisë në thirrjen tënde 

(mesazhin e All‟llahut), mos u lëkund në këtë rrugë! “Andaj, ti 

kurrsesi mos dysho në atë”, sepse Kur‟ani është nga ana e 

                                                           
1 Sipas këtij tefsiri, ajo që nëkuptohet me fjalën “men” është Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin  mbi të dhe familjen e tij). Kurse “el bejjinetu”, prova e qarrtë, është Kur‟ani.  
“Esh shahidu”, dëshmitari, nënkupton çdo lloj besimtari të sinqertë, në krye të të cilëve është 
Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!), prijësin e besimtarëve;. Kurse  fraza  “min hu”, prej Tij, i 
referohet All‟llahut të Lartësuar. Te fraza “min kibelihi”, përemri i referohet Kur‟anit ose 
Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe familjen e tij!). E përbashkëta e  fjalisë 
është kryefjalë, kurse kallëzuesi i tij është nënkuptimi i tij i aluduar. 
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All‟llahut të Madhëruar: “se ai, pa dyshim, është e vërteta prej 

Zotit tënd”, por shumica e njerëzve si rezultat i injorancës dhe 

egoizmit të tyre, nuk e besojnë Kur‟anin. All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “ndonëse shumica e njerëzve nuk besojnë”.  

 2- Sipas komentimit të dytë të këtij ajeti, qëllimi bazë i tij 

është shpjegimi i gjendjes së besimtarëve të sinqertë që e besojnë 

Profetin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!), me ekzistencën e argumenteve të qarta dhe dëshmive në 

vërtetësinë e thirrjes së tij dhe me atë çfarë ka ardhur në librat 

qiellorë të mëparshëm rreth tij (argumentet që gjenden në këto 

libra për Profetësinë e tij). Në të vërtetë, ata janë besimtarët e 

vërtetë. Duke u mbështetur në këto argumente, të gjithë e besojnë 

atë. Në bazë të kësaj zë vend nënkuptimi i fjalës së All‟llahut të 

Lartësuar, ku thotë: “A janë (të barabartë me jobesimtarët), ata që 

mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre?” për të gjithë ata që 

kanë në duart e tyre argumente bindëse, duke përshpejtuar t‟i 

besojnë këtij Kur‟ani dhe Atij që e ka sjellë atë. Fjala “men” në këtë 

ajet nuk ka për qëllim Profetin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Ajo që e favorizon këtë komentim ndaj komentimit të 

mëparshëm është prania e kallëzuesit në ajet, dhe jo i aluduar. 

Pjesa e parë e këtij ajeti fillon me fjalën e All‟llahut të Lartësuar, ku 

thuhet: “A janë (të barabartë me jobesimtarët), ata që mbështeten 

në provë të qartë nga Zoti i tyre?”, deri te fjala: “Këta besojnë 

Kur‟anin”, duke formuar një fjali të plotë pa asnjë të fshehtë dhe 

nënkuptim. Por përveç dyshimit, shprehjet e tjera në këtë ajet nuk 

harmonizohen shumë me këtë komentim dhe për këtë arsye, këtë 

komentim e kemi renditur të dytin. (Medito për këtë!) 
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Megjithatë, ajeti na tregon dallimet e Islamit dhe të myslimanëve të 

sinqertë, të cilët mbështeten në argumentet e qarta në përzgjedhjen 

e medh‟hebit të tyre, e përkundrejt tyre jepet fundi i përbuzur që 

do të kenë mohuesit dhe kryelartët. 

 

Hulumtime 

 

1- Cili është qëllimi me fjalën “dëshmitar” në këtë ajet? 

 Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se qëllimi me fjalën 

“dëshmitar” në këtë ajet është Xhebraili, besniku dhe i besueshmi i 

Shpalljes së All‟llahut.1 Disa prej tyre kanë thënë se qëllimi me 

fjalën dëshmitar është Profeti Muhammed (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).2 Disa të tjerë kanë 

thënë se kuptimi është për gjuhën e Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)3 në rastin e kuptimit të 

domethënies së fjalës “jetlu”, nga fjala “tilavet”, që do të thotë: 

recitim, ose “kiraetun” lexim, dhe jo me kuptimin “et tuluv‟vu”, që 

d.m.th. ardhja e njerëzve njëri pas tjetrit. 

 Por shumica e komentuesve të mëdhenj të Kur‟anit e kanë 

komentuar fjalën dëshmitar me Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!). Në 

transmetimet e shumta që na kanë ardhur nga Imamët e mbrojtur e 

të ruajtur, si edhe në disa libra komentimi të Ehli Synetit, ka një 

konfirmim se ajo që nënkuptohet me fjalën “esh shahidu”, 

                                                           
1 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 211, “Usulul Kafijj”, vëll. 11, f. 190. 
2 Po aty. 
3 Po aty. 
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dëshmitari, në këtë ajet, është Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!). Ai 

është i pari që e ka besuar Profetin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe Kur‟anin Famëlartë. Ai ka 

qenë me të në të gjitha fazat dhe nuk e ka kursyer asnjëherë 

sakrifikimin e vetes së vet për ta mbrojtur dhe për ta ruajtur 

Profetin deri në momentin e fundit të jetës së tij.1  

 Në hadithin e transmetuar nga Imam Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!), ai ka thënë: “Për çdo person prej kurejshëve ka zbritur për të 

një ajet, apo dy ajete në librin e All‟llahut të Lartësuar.” Një person 

nga populli i vet i tha: “Çfarë është zbritur për ty, o prijësi i 

besimtarëve?” Ai i tha: “A nuk po e lexon ajetin e sures „Hud‟, ku 

All‟llahu i Lartësuar urdhëron e thotë: “A janë (të barabartë me 

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

që ndiqet nga një dëshmitar prej Tij?” Muhammedi (Paqja dhe 

bekimi i All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është Profet i 

vërtetë nga Zoti i tij dhe unë jam dëshmitar.”2  

 Në ajetin 43 të sures “Er Ra‟d” ka ardhur një shprehje që e 

përforcon këtë kuptim, ku All‟llahu i Lartësuar urdhëron e thotë: 

“Jobesimtarët thonë: „Ti nuk je i Dërguar!‟ Thuaju (o 

Muhammed!): „Mjafton All‟llahu për dëshmitar midis meje dhe 

jush dhe ata që kanë dijeni për Librin (besimtarët çifutë dhe të 

krishterë të asaj kohe).‟”  

 Ka transmetime të shumta, të ardhura nga burimet e Shiave 

dhe të synive, ku qartësohet se qëllimi me fjalën e All‟llahut të 

Lartësuar: “dhe ata që kanë dijeni për Librin (besimtarët çifutë 

                                                           
1 Po aty. 
2 Po aty, f. 212. 
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dhe të krishterë të asaj kohe)” është Imam Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!).1 

 Ajo që vlen të përmendet - siç e treguam edhe më lart - 

është se një nga mënyrat më të mira të vërtetësisë së çdo 

medh‟hebi është studimi me kujdes i personalitetit të ndjekësve të 

tij, si dhe të atyre që e mbrojnë dhe e ndihmojnë atë medh‟heb. 

 Kur vërejmë një grup njerëzish të devotshëm, të zgjuar, 

besimtarë të sinqertë, të bashkuar rreth një udhëheqësi apo rreth 

një medh‟hebi, atëherë është e qartë se ky udhëheqës dhe ky 

medh‟heb janë në një shkallë të lartë të së vërtetës dhe të besimit. 

 Mirëpo kur shohim një grup oportunistësh, mashtruesish, 

jobesimtarësh, e njerëzish që nuk e kanë frikë Zotin, tek tubohen 

rreth një medh‟hebi të caktuar, apo një udhëheqësi, atëherë ka 

shumë pak gjasa të besojmë se ky medh‟heb apo ky udhëheqës të 

jetë në të drejtën. 

 Në këtë çështje është e domosdoshme të tregojmë se nuk ka 

asnjë kundërshtim mes komentimit të fjalës dëshmitar për Imam 

Aliun (Paqja qoftë mbi të!) dhe përfshirjes në të, të të gjithë 

besimtarëve, si shembulli i Ebu Dherrit, Selmanit dhe Amarit etj, 

sepse këto komentime tregojnë për personalitetin e shquar e të 

mprehtë në mesin e këtyre besimtarëve; me fjalë të tjera, ajo që 

nënkuptohet me këtë është grupi besimtarëve, në krye të të cilëve 

është Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!). 

                                                           
1 Burimet e Shiave: “Usulul Kafijj”, vëll. 1, f. 229, “Uesailu Shia”, vëll. 27, f. 181. Burimet e 
Ehli Synetit: Tefsiri “Kurtubijj”, vëll. 9, f. 335, komentimi i ajetit 43 i sures “Er Ra‟d”. 
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 Argument për këto fjalë janë transmetimet e ardhura nga 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka thënë: “Provë e vërtetë prej 

Zotit të tij është i Dërguari i All‟llahut. Pas tij është dëshmitari, ai që e 

ka pasuar atë, prijësi i besimtarëve, e më pas vijnë zëvendësit e tij njëri 

pas tjetrit.”1 

 Duke pasur parasysh se ky transmetim përmend vetëm ata 

që janë të mbrojtur nga gjynahet, ai argumenton se transmetimet 

që komentojnë fjalën “shahid” me Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) 

nuk nënkupton vetëm personalitetin e tij, por pozitën e tij të lartë 

në sinqeritet dhe statusin e ngritur në mesin e besimtarëve. 

2- Përse është treguar vetëm në Teurat?  

 Një nga argumentet për vërtetësinë e Profetit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) - sikurse u 

tregua në ajetin e lartpërmendur - janë librat e mëparshëm që 

tregojnë për Profetësinë e tij. Por ndërkohë, ajeti ka përmendur 

vetëm Teuratin, kur ne e dimë mirë se edhe Ungjilli ka 

paralajmëruar gjithashtu ardhjen e Profetit të Islamit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Shkaku mund të jetë se rrethina ku zbriti Kur‟ani dhe ku u 

shfaq Islami (pra, Meka dhe Medina) ishte e tejmbushur me 

mendimet e jehudive, pra aty dominuese kanë qenë më shumë 

mendimet e jehudive sesa mendimet e të tjerëve nga ithtarët e 

librit. Të krishterët kanë jetuar në vende më të largëta sesa çifutët, 

si: Jemeni, Shamati dhe Nexhrani, në malet veriore në Jemen, të 

cilat shtrihen në një ndarje dhjetë shtëpish nga San‟a. 

                                                           
1 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 212, hadithi 8. “Biharul Anuar”, vëll. 35, f. 388, hadithi 6 
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 Një shkak tjetër mund të jetë se përshkrimet e Profetit janë 

përmendur në Teurat në një formë më të gjerë e më të 

përmbledhur. 

 Sido që të jetë, përshkrimi i Teuratit me fjalën “Imam”, 

mund të jetë për shkak se rregullat e legjislacionit të sheriatit të 

Musait (Paqja qoftë mbi të!) gjendeshin në të në një formë më të 

plotë, saqë edhe të krishterët u referohen mësimeve të Teuratit. 

 3- Kujt i drejtohet fjala e All‟llahut të Lartësuar: “Prandaj, ti 

kurrsesi mos dysho në atë!”?  

 Ka dy mendime se kujt i drejtohet ky ajet: 

 Mendimi i parë: Ky ajet i drejtohet vetë Profetit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që 

domethënë: “O i Dërguar i All‟llahut, mos dysho në vërtetësinë e 

Kur‟anit dhe të legjislacionit Islam!”. 

 Natyrisht, Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) me forcën e qenies së tij, e kuptonte shpalljen 

me prova dhe dëshmi dhe e perceptonte atë me anë të shqisave. Ai 

e kuptonte se Kur‟ani është i zbritur nga ana e All‟llahut, madje ka 

qenë në një gradë më të lartë sesa kjo ndjesi. Ai nuk kishte asnjë 

pikë dyshimi në vërtetësinë e kësaj thirrjeje Hyjnore, por ky nuk 

është mesazhi i parë që i drejtohej Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por nënkuptohej për 

mbarë njerëzimin, sikurse thotë shprehja arabe: “Ty po të 

drejtohem dhe më dëgjo o komshi!”  
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 Ky lloj përshkrimi në thelbin e tij është një lloj elokuence, ku 

folësi jo i vërtetë vihet në vendin e atij që është i vërtetë për 

rëndësinë e madhe të tij dhe për qëllime të tjera. 

 Mendimi i dytë: Ky ajet i drejtohet çdo personi që është i 

përgjegjshëm dhe i arsyeshëm, pra: “O ti që je i përgjegjshëm dhe i 

logjikshëm, mos ji në mëdyshje dhe as në dyshim!”. Kjo është e 

mundur, nëse qëllimi në thënien e ajetit: “...ata që mbështeten në 

provë të qartë nga Zoti i tyre?” nuk është Pejgamberi (Paqja dhe 

bekimi i All‟llahut qoftë  mbi të dhe mbi familjen e tij!) por të gjithë 

besimtarët e sinqertë. (Medito!) 

Mendimi i parë është më i përshtatshëm me kuptimin e ajetit. 
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Ajetet 18 - 22  

 

ٚأ  َ٘ ِٚ َو ِهَّلٙل ُٗ ِم
َٖ كأ
َ
َ َىَٰ  أ ِ  لََعَ  ػأ ٠ُل  ٱِهَّلل ُِ ٗأ َوَي ِٟ ِ َٰ َرّ 

رَُؽ٠َن لََعَ َّ ُيهأ ِ ه ْوَل 
ُ
ِذةًاۚ أ َْ َ َٰدُ   طأ

َ   ۡلأ
َٚ َه ُ ََّلٓ ِ   ِ َُٜث  َّلِهَّلل ََّل َٕهأ

َ
ۚ خ ٗأ ِٟ ِ َٰ َرّ 

َذة٠ُاْ لََعَ َْ   ِ ِٙنيَ  لََعَ  ٱِهَّلل ِ َٰٖ َٚ  ٲ  ٕظِهَّلل  ِ وَن َنٚ  َّلِهَّلل   َُػدُّ
 ِٔ ِ َش ِ  ٗ ِب  ٱِهَّلل ُٞ ا َو ا ِن٠َجا َٟ ُِروَن  ٱِخَرةِ  َوَيتأُي٠َن ٗأ َكٍَٰ ُٞ َّ  ٳ  ْوَل هِ

ُ
ٗأ  َُؾ٠ُٛ٠اْ أ َ  ل

َٚ ِِف  ِ زِي هأ ۡرِض ُ٘
َ ِٚ ُدوِن  ۡلأ ّ٘  ٗ ُٟ َ ا َ َن ل َ٘ ِ  َو ُٗ  ٱِهَّلل ُٟ َ ًُ ل ِِلَآَ َۘ  َُضََٰه وأ

َ
ٚأ أ ِ٘ ٕأَهَذاُبۚ   ا   َ٘  

َخِف ُه٠َن  مَ َ ٠ُٛاْ يَصأ ٙأ وَن  لصِهَّلل ا َ ٠ُٛاْ ُيتأِ ُ َ٘ َّ  ٴ َو ْوَل هِ
ُ
َٚ  أ  ِ ٗأ  َّلِهَّلل ُٟ َص ٍُ ٛ

َ
ٓواْ أ  َخِِسُ

وَن  ُ َ ٍأ ا َ ٠ُٛاْ َي ِهَّل٘ل  ٗ ُٟ ٜأ ِهَّلٔل َع ٗأ ِِف ََّل  ٵوََؽ ُٟ نِهَّلل
َ
ُٗ  ٱِخَرةِ  َجَرَم خ ُٞ ونَ   َِسُ خأ

َ   ٶ  ۡلأ

“Cilët janë më të padrejtë se ata që trillojnë gënjeshtra për 

All‟llahun? Ata do të sillen para Zotit të tyre e dëshmitarët do të 

thonë: „Këta janë ata që kanë gënjyer kundër Zotit të tyre. 

Mallkimi i All‟llahut qoftë mbi të padrejtët.‟”  

“Të cilët pengojnë (të tjerët) nga rruga e All‟llahut dhe përpiqen 

ta shtrembërojnë atë, ndërsa vetë nuk besojnë në Botën Tjetër.” 

“Nuk janë ata që kanë pushtetin në Tokë dhe nuk do të kenë 

ndonjë mbrojtës tjetër, në vend të All‟llahut. Atyre do t‟u 

shumëfishohet dënimi sepse as nuk dëgjonin, as nuk shihnin.” 

“Këta janë ata që dëmtuan vetveten dhe u humbën idhujt e 

rremë që i trillonin.”    

“Vërtet, këta do të jenë më të humburit në Botën Tjetër.” 
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Komentimi 

 

Njerëzit më të humbur me vepra 

 Pas ajeteve të mëparshme, të cilat flisnin për Kur‟anin 

Famëlartë dhe mesazhin e Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), vijnë këto ajete që 

tregojnë dhe shpjegojnë ndëshkimin e mohuesve, shenjat e tyre 

dhe rezultatin e veprave të tyre. 

 Në ajetin e parë të këtyre ajeteve, All‟llahu i Lartësuar 

urdhëron e thotë: “Cilët janë më të padrejtë se ata që trillojnë 

gënjeshtra për All‟llahun?”, që do të thotë se përgënjeshtrimi i 

mesazhit dhe i thirrjes së Profetit të sinqertë e besnik (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!),  është në të 

vërtetë përgënjeshtrim i fjalës së All‟llahut të Lartësuar dhe trillim 

ndaj Tij. Përgënjeshtrimi i atij që nuk flet veçse me atë që i shpall 

All‟llahu, konsiderohet përgënjeshtrim ndaj All‟llahut. 

 Siç e kemi përmendur në shumë vende e ajete për një grup 

njerëzish Kur‟ani Famëlartë ka përdorur “edhlemu”, që do të thotë 

“më i padrejtë”, ndërkohë që veprat e tyre - siç duken - janë të 

ndryshme. Duke qenë se veprat janë të ndryshme, ne nuk mund t‟i 

konsiderojmë grupimet e shumta se ata janë njerëzit më të 

padrejtë! Por një pjesë janë të padrejtë, kurse një pjesë tjetër më të 

padrejtë, porse të gjithë janë më zullumqarë.  

 Por - siç i jemi përgjigjur disa herë kësaj pyetjeje - rrënja e 

këtyre veprave i referohet një gjëje të vetme, që është shirku - bërja 

shok All‟llahut - dhe përgënjeshtrimi i argumenteve të Tij, që është 
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mëkati dhe padrejtësia më e madhe. (Për shpjegime të mëtejshme, 

shih komentimin e ajetit 31 të sures “El En‟am”.) 

 Pastaj ajeti qartëson se çfarë e ardhme e zymtë dhe e 

përbuzur i pret në Ditën e Kiametit ata që bëjnë idhujtari dhe 

përgënjeshtrojnë All‟llahun, Ditën kur do të paraqiten para 

gjykatës së drejtësisë Hyjnore. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Ata do të sillen para Zotit të tyre”, ndërkohë që  dëshmitarët 

dëshmojnë kundër veprave të tyre, se ata kanë përgënjeshtruar 

ndaj All‟llahut të Lartësuar, Mëshiruesit dhe Zotëruesit të të gjitha 

mirësive. 

 Në vijim, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Dëshmitarët do të 

thonë: „Këta janë ata që kanë gënjyer kundër zotit të tyre.‟” Pastaj 

do të thërrasin me zë të lartë: “Mallkimi i All‟llahut qoftë mbi të 

padrejtët!”  

 Cilët janë këta dëshmitarë? A janë melekët apo ata që 

regjistrojnë dhe ruajnë veprat e njeriut? Apo Profetët? Komentuesit 

e Kur‟anit kanë mendime të ndryshme, por duke parë se ajetet e 

tjera të Kur‟anit tregojnë se Profetët (Paqja qoftë mbi ta!) janë 

dëshmitarët, atëherë është e qartë se qëllimi me “dëshmitarët” këtu 

janë Profetët (Paqja qoftë mbi ta!); ose në kuptimin më të gjerë: se të 

gjithë Profetët dhe të gjithë dëshmitarët e tjerë, do të dëshmojnë 

për veprat në Ditën e Gjykimit! 

 Në ajetin 41 të sures “En Nisa”, All‟llahu i Lartësuar 

urdhëron e thotë: “Si do të bëhet kur prej çdo populli të sjellim 

dëshmitarë dhe të të sjellin ty (o Muhammed!) për dëshmitar mbi 

të gjithë ata?!”  
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 Në ajetin 117 të sures “El Maide”, kur flitet për Isain (Paqja 

qoftë mbi të!), All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kam qenë dëshmitar, për 

sa kohë që kam jetuar midis tyre”.  

 Pas kësaj, kush thotë: “Mallkimi i All‟llahut qoftë mbi të 

padrejtët!?” A është ai All‟llahu i Lartësuar, apo dëshmuesit 

kundër veprave!? Komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë disa 

mendime, por është e qartë se kjo fjali plotëson thënien e 

dëshmitarëve. 

 Ajeti që vjen më pas qartëson cilësitë e zullumqarëve në tri 

fjali:  

 E para thotë: Ata i ndalojnë dhe i pengojnë njerëzit me të 

gjitha format nga rruga e All‟llahut: “të cilët pengojnë (të tjerët) 

nga rruga e All‟llahut”. Ndonjëherë, ata përpiqen të hedhin 

dyshime, ndonjëherë kërcënojnë, ndonjëherë tjetër shkaktojnë zili 

dhe fusin përçarje e pakënaqësi. Të gjitha këto mënyra dhe forma 

kthehen te një çështje e vetme, që është pengimi në rrugën e 

All‟llahut të Lartësuar. 

 E dyta thotë: Me të vërtetë, ata përpiqen të paraqesin rrugën 

e drejtë të All‟llahut, të shtrembëruar: “dhe përpiqen ta 

shtrembërojnë atë”.1  

 E thënë ndryshe, me disa lloje të devijimit, si: shtimi, 

pakësimi ose komentimi i ajeteve sipas mendimit të tyre, fshehja e 

të vërtetave dhe e argumenteve derisa të mos qartësohet e vërteta e 
                                                           
1 Qëllimin e fjalës “el iuexhu” d.m.th e shtrembëruar, e kemi sqaruar në fundin e ajetit 45 të 
sures ”El A‟raf”. Duhet të shohim me kujdes se përemri tek fjala “jebguneha”  i referohet  
rrugës së All‟llahut, që është një metaforë e gjinisë femërore ose në kuptimin e rrugës dhe 
të mënyrës, pasi është shprehje e gjinisë femërore. Në suren Jusuf, ajeti 108 thuhet: 
“Thuaj, kjo është rruga ime që ftoj tek All’llahu”. 
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rrugës së drejtë, e njerëzit dhe kërkuesit e së vërtetës të mos ecin në 

rrugën e vërtetë e të drejtë. 

 E treta thotë: Me të vërtetë, ata nuk besojnë në Ringjalljen 

dhe në Ditën e Gjykimit (Ditën e Kiametit): “ndërsa vetë nuk 

besojnë në Botën Tjetër”. 

 Mosbesimi i tyre në Ditën e Gjykimit është thelbi i 

devijimeve, sepse besimi në atë gjykatë të madhe dhe në Botën 

Tjetër pas vdekjes, u ndikon në forcat pozitive të fshehura në trup 

dhe në shpirt. 

 Të gjitha këto veçori përmblidhen në nocionin e padrejtësisë 

“dhulm”, kuptimi i gjerë i së cilës përfshin çdo devijim dhe 

ndryshim të pozitës së vërtetë të gjërave, veprave, cilësive dhe 

doktrinave. 

 Ajeti në vazhdim sqaron se këta njerëz nuk mund t‟i 

shmangen ndëshkimit të All‟llahut në tokë dhe as të dalin nga i 

gjithë pushteti i Tij absolut. All‟llahu i Lartësuar thotë: “Nuk janë 

ata që kanë pushtetin në Tokë”, ashtu sikurse ata nuk mund të 

gjejnë mbrojtës tjetër përpos All‟llahut. All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“dhe nuk do të kenë ndonjë mbrojtës tjetër në vend të 

All‟llahut”.  

 Në fund, i Madhërishmi tregon ndëshkimin e tyre të 

dhembshëm, i cili do të jetë shumëfish ndaj tyre. Ai thotë: “Atyre 

do t‟u shumëfishohet dënimi sepse as nuk dëgjonin, as nuk 

shihnin”.  

 Përse? Sepse ata në të vërtetë kanë qenë në humbje, 

mëkatarë dhe të devijuar nga rruga e vërtetë, dhe njëkohësisht i 
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tërhiqnin edhe të tjerët drejt kësaj rruge të gabuar. Kështu, ata do të 

mbartin peshën e mëkateve të tyre dhe gjynahet e të tjerëve, pa ua 

lehtësuar këtyre të fundit peshën e gjynaheve të veta. Në ajetin 13 

të sures “Ankebut”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ata (mohuesit) do 

t‟i mbartin barrët e veta, bashkë me to edhe barra të tjera”. 

 Ka transmetime të shumta që thonë se: “Kush shpik një vepër 

të keqe, do ta mbartë peshën e gjynahut të saj si dhe do të mbartë peshën e 

të tjerëve që e veprojnë atë; kush vendos një të mirë, do të shpërblehet për 

atë të mirë, por edhe me shpërblimin e atyre që e veprojnë atë”.  

 Në mbyllje të ajetit, All‟llahu i Lartësuar tregon thelbin e 

humbjes dhe të mjerimit të tyre dhe thotë: “sepse as nuk dëgjonin, 

as shihnin”.  

 Në të vërtetë, me neglizhencën e këtyre dy metodave 

ndikuese (shikimi dhe dëgjimi) për të perceptuar të vërtetat, ata 

kanë humbur rrugën e drejtë dhe i kanë humbur edhe të tjerët 

gjithashtu, sepse e vërteta dhe e drejta nuk njihen vetëm se me 

anën e këtyre dy shqisave (të parit dhe të dëgjuarit). 

 Në këtë ajet lexojmë se ata nuk kanë mundur të dëgjojnë të 

vërtetën. Kjo shprehje tregon gjendjen e vërtetë të atyre për të cilët 

dëgjimi i së vërtetës ishte i vështirë dhe i rëndë, deri në atë shkallë 

saqë ata mendonin se kishin humbur shqisën e të dëgjuarit dhe 

nuk kanë aftësi për të dëgjuar. Kjo mënyrë të shprehuri 

harmonizohet plotësisht me thënien tonë: me të vërtetë, njeriu i 

dashuruar nuk mund të dëgjojë asnjë fjalë për difektet dhe 

mangësitë e të dashurit të tij! 

 Pamundësia e perceptimit të së vërtetës prej tyre ishte 

rezultat i kokëfortësisë dhe i armiqësisë së ashpër që kishin ndaj 
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saj, por kjo nuk ua heq atyre përgjegjësinë, sepse ata janë vetë 

shkaktarë për këtë. Janë ata që e shtruan këtë rrugë dhe iu bindën 

asaj, kur kishin mundësi të largoheshin nga kjo gjendje, sepse fuqia 

ndaj shkakut është fuqi ndaj shkaktarit. 

 Ajeti në vijim qartëson në një fjali të vetme rezultatin e 

përpjekjes dhe veprave të tyre në rrugën e gabuar e të humbur. Në 

të thuhet: “Këta janë ata që dëmtuan vetveten”.  

 Kjo është humbja dhe dëmtimi më i madh që mund të 

godasë njeriun, pasi ai dëmton ekzistencën  e tij njerëzore. Në 

vijim, ajeti thotë se ata morën për zota dhe për adhurues idhuj që 

vetë i krijuan e i trilluan, por këta zota të fabrikuar e të trilluar, në 

fund u shuan. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “dhe u humbën 

idhujt e rremë që i trillonin”.  

 Në fund të ajetit jepet deklarata e gjykimit përfundimtar të 

mjerimit dhe të ndëshkimit të tyre me këtë përshkrim: “Vërtet, 

këta do të jenë me të humburit në Botën Tjetër”.  

 Arsyeja është e qartë, sepse ata u privuan nga mirësia e 

dëgjimit dhe e shikimit të mprehtë të argumenteve të qarta, duke e 

humbur të gjithë ekzistencën e tyre njerëzore. Për këtë gjendje, ata 

mbartin barrën e rëndë të përgjegjësisë së tyre, bashkë me barrën e 

përgjegjësisë së të tjerëve. 

 Kuptimi origjinal i fjalës “la xhereme” është nga “xheremun” 

që do të thotë “këputje e frutave nga pemët”, siç ka thënë Ragibi në 

fjalorin e tij. Më pas, ky kuptim është zgjeruar dhe ka përfshirë të 

gjitha llojet e fitimit dhe të arritjeve. Për shkak të përdorimit të 

shumtë të fjalës në fitimin e padëshiruar, është bërë e njohur me 

këtë kuptim. Ajo përdoret edhe për mëkatin “xhurmun”.  
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 Mirëpo kur kjo fjalë fillon një fjali të  paraprirë me parafjalën 

“la”, kuptimi i saj bëhet: se asgjë nuk mundet ta ndalojë apo ta 

ndërpresë këtë tematikë. Kështu që ajo është afër me kuptimin 

patjetër ose e padiskutueshme”.  All‟llahu është më i Dijshmi. 

“Prandaj medito!” 
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Ajetet 23 - 24  

 

َٚ  إِنِهَّلل   ِ ٠ُِٖٙاْ  َّلِهَّلل ٠ُٜاْ وََن َ٘ َِ َِٰج  َ ا َٰٖ َ َُٰب  ٕلِهَّلل غأ
َ
َّ أ ِ ه ْوَل 

ُ
ٗأ أ ِٟ ِ َتُخ٠ٓاْ إَِ َٰ َرّ  خأ

َ
ِهَّلٜلثِ   َوأ َ ٗأ  ٱأ ُٞ  

وَن  ا َخَِِٰلُ َٟ ُٔ ٷػِ  َر َ٘ ۞  ِ نيأ َِ رِي ٍَ
ٕأ   َ   َٰ َ عأ

َ ِّٗ  وَ  ۡلأ َغ
َ َِػريِ  وَ  ۡلأ

ِٙ ِم   وَ  ٱأ ٔأ  لصِهَّلل َٞ  
ُروَن  ِهَّلْل ٌََٗل حََذ

َ
َرًٗلۚ أ َ٘ َخ٠َِياِن    ٸيَصأ

 

 “Pa dyshim, ata që besojnë, bëjnë vepra të mira dhe përulen 

para Zotit të tyre, do të jenë banorë të Xhennetit, në të cilin do të 

qëndrojnë përherë.” 

“Dallimi midis këtyre dy grupeve shëmbëllen me dallimin 

midis një të verbri të shurdhër dhe një njeriu që sheh e dëgjon. 

A janë të njëjtë këta (kur të krahasohen)? A nuk po merrni 

këshillë?!”  

 

Komentimi 

 

 Pas ajeteve të lartpërmendura që qartësuan gjendjen e 

mohuesve të Shpalljes (që nuk besonin në Botën Tjetër, në 

Ringjallje dhe në dhënien e llogarisë e të gjykimit) vijnë këto dy 

ajete, se kush janë besimtarët e vërtetë. 
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 All‟llahu i Lartësuar në ajetin e parë thotë: “Pa dyshim, ata 

që besojnë, bëjnë vepra të mira dhe përulen para Zotit të tyre”, 

domethënë ata iu dorëzuan dhe iu bindën All‟llahut, dhe premtimi 

i Tij është i vërtetë. Për ata, All‟llahu i Lartësuar thotë: “do të jenë 

banorë të Xhennetit, në të cilin do të qëndrojnë përherë”.  

 

Dy hulumtime 

 1- Qartësimi i këtyre tri cilësive - besimi në All‟llahun e 

Lartësuar, kryerja e veprave të mira e të dobishme dhe dorëzimi e 

bindja ndaj All‟llahut dhe kësaj thirrjeje të vërtetë - është qartësim i 

çështjeve të vërteta që lidhen me njëra-tjetrën, sepse vepra e mirë 

është fryt i pemës së besimit. Kështu, besimi që nuk e përmban 

këtë fryt, është i dobët, nuk ka vlerë dhe nuk mund të 

konsiderohet. Gjithashtu, edhe dorëzimi, bindja, përulja dhe 

qetësia shpirtërore, që ua ka premtuar All‟llahu i Lartësuar, janë 

prej gjurmëve të besimit dhe veprës së mirë, sepse besimi i vërtetë 

dhe vepra  e pastër janë thelbi i ekzistencës së këtyre cilësive të 

larta në brendësi të njeriut. 

 2- Fjala “akhbetu” rrjedh nga fjala “ikhbat” dhe rrënja e saj 

gjuhësore është “khabete”, njësoj si “vezene”. Kuptimi origjinal i saj 

është: tokë e shtruar dhe e gjerë, ku njeriu mund të ecë me qetësi dhe 

të ndihet rehat. Për këtë arsye “khubt dhe ikhbat”, është përdorur, 

gjithashtu, edhe me kuptimin e qetësisë, ashtu siç është përdorur 

edhe me kuptimin e bindjes, dorëzimit dhe besimit, sepse ajo tokë që 

mbart rehatinë dhe qetësinë në ecje, është e nënshtruar dhe e 

dorëzuar për udhëtarët. Duke u bazuar në këtë, fjala “ikhbat” mund 

të marrë njërin nga tri kuptimet në vijim, por mund t‟i përmbledhë 
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edhe të gjitha këto kuptime, që nuk bien në kundërshtim me njëri-

tjetrin:  

 a) besimtarët e vërtetë i janë nënshtruar dhe dorëzuar 

All‟llahut të Lartësuar; 

 b) ata i janë dorëzuar urdhrit të All‟llahut të Lartësuar; 

 c) ata janë të qetë dhe të sigurtë në premtimin e All‟llahut të 

Lartësuar. 

 Në secilën formë tregohet një nga cilësitë më të larta 

njerëzore për besimtarët, efekti i të cilave reflektohet gjatë gjithë 

jetës së tyre. 

 Në hadithin e transmetuar nga Ebu Usame lexojmë: “I 

thashë Ebu Abdullahut: „Te ne është një person që quhet Kelijb, e 

që nuk thotë gjë tjetër veçse: Unë jam i dorëzuar dhe i bindur. Atë e 

kemi quajtur Kelijbi, i dorëzuari dhe i binduri‟. Ai më tha: „Qoftë i 

mëshiruar!‟ Pastaj tha: „A e dini se çfarë është dorëzimi - teslimi?‟. 

Për një moment heshtëm dhe ai tha: „Për Zotin, ajo është ikhbati 

(përulja para Zotit)!‟ Kjo është fjala e All‟llahut të Lartësuar, që 

thotë: „Pa dyshim, ata që besojnë, bëjnë vepra të mira dhe 

përulen para Zotit të tyre‟.”1 

 Ajeti tjetër qartëson shembullin e këtyre dy grupeve të 

njerëzve në një shembull të gjallë e të qartë, gjendjen e atij që është i 

verbër dhe atij që është memec, si dhe gjendjen e atyre që shohin 

dhe dëgjojnë mirë. All‟llahu i Lartësuar në këtë ajet thotë: “Dallimi 

                                                           
1 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 214, “Usulul Kafij”, vëll. 1, f. 390, hadithi 3. 
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midis këtyre dy grupeve shëmbëllen me dallimin midis një të 

verbri të shurdhër dhe një njeriu që sheh e dëgjon. A janë të 

njëjtë këta (kur të krahasohen)?”. Pastaj ajeti në mbyllje thotë: “A 

nuk po merrni këshillë?!”  

 Sikurse është e njohur në shkencën e retorikës arabe, për 

arsye të qartësimit të të vërtetave logjike dhe sqarimit të tyre për 

masën e njerëzve, kjo shkencë i ngjason gjithmonë çështjet logjike 

me të prekshmet konkrete. 

 Kur‟ani Famëlartë ka trajtuar shumë çështje delikate që kanë 

një rëndësi të madhe, me shembuj madhështorë e praktikë, duke i 

qartësuar të vërtetat në formën më të mirë e më të bukur. 

 Shembulli i mëparshëm është i ngjashëm me këtë, sepse 

mënyra më e mirë që ka ndikim në njohjen e të vërtetave dhe 

argumenteve konkrete në botën natyrore është: “të dëgjuarit dhe 

të shikuarit”. Për këtë, as nuk mund të imagjinohet se njerëzit që 

lindin të verbër dhe memecë, janë në gjendje të perceptojnë gjërat e 

kësaj bote në një formë të rregullt e të saktë, pasi ata jetojnë në një 

botë të errët e të panjohur. 

 Situata është e njëjtë edhe për ata që e mohojnë Shpalljen e 

All‟llahut, pasi për shkak të kokëfortësisë dhe të armiqësisë së tyre 

ndaj të vërtetës e të burgosjes së tyre në humnerat e fanatizmit, të 

egoizmit dhe adhurimit të unit të vet, e kanë humbur shikimin dhe 

dëgjimin e tyre për vërtetësinë e argumentit të qartë. Për këtë 

arsye, ata nuk janë në gjendje të perceptojnë argumentet që kanë të 

bëjnë me botën e gajb-it (të fshehtën), me ndikimin e besimit, 

shijimin e adhurimit të All‟llahut dhe madhështinë e dorëzimit dhe 

bindjes ndaj urdhrit të Tij. 
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 Këta njerëz jetojnë gjithmonë të shurdhër dhe të verbër, në 

errësirë të plotë dhe në heshtjen e vdekjes, ndërkohë që besimtarët 

e sinqertë dhe të vërtetë e vështrojnë çdo lëvizje me syrin e shikimit 

të qartë, dëgjojnë çdo lëvizje me veshët e të dëgjuarit, dhe me 

drejtimin në rrugën e drejtë; përfundimi i tyre është “lumturia”. 
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Ajetet 25 - 28 

 ِِٝ٘ َٜا ٠ًُٛ ا إَِ َٰ ٠َُأ ٖأ رأَش
َ
دأ أ َِ تنٌِي ۦٓ  َوَٕ ُّ٘ ٗأ َِٛذ رّٞ  ن ٹ إِّّنِ َُٕؾ

َ
ُتُدٓواْ إَِّلِهَّلل أ َ   َّلِهَّلل َتهأ ٓ  ٱِهَّلل  إِّّنِ

ِِلٖم 
َ
ٍا أ ٗأ َنَذاَب  ٠َأ َخاُ  َنَٖ أُؾ

َ
اَل  ٺأ َِ   َػ

ُ
 َ َٙ أ َٚ   ل  ِ ِِ٘ٝ  َّلِهَّلل ِ٘ٚ ٠َُأ ُرواْ  ٍَ ا ۦ َؽ َ٘  

 َّ َٰ ا ََٛر  َ٘ َٜا َو ِرأَٖ ّ٘ ا  َّ إَِّلِهَّلل بََ ا َٰ َّ ََٛر  َتَه َٚ  إَِّلِهَّلل  تِهَّلل  ِ َراذُِٱَا ةَادَِي  َّلِهَّلل
َ
ٗأ أ ُٞ يِ  

أ
أ ا ََٛرىَٰ  لرِهَّلل َ٘  َو

ٗأ َكَِٰذبنَِي  ُُّٜؾ ٔأ َنُل ِۢل ةَ ِ٘ٚ ٌَؾأ َٜا  ٗأ َنَٖ أ َٰ َُاَل  ٻَُٕؾ ُٜج لََعَ ُْ ٗأ إِن  ُخ رََ يأ
َ
٠أِم أ َِ َٰ  َ 

 ِ ٚأ ِنِٜده ِ ّ٘ َثا  َِٰ  رَ أ ّ ِ َوَ احَ  ِٚ رِهَّلل ّ٘ َٜثٖ  ِ ا ۦةَّح َٟ َ ٗأ ل ُٛخ
َ
ا َوأ َٞ ٠ ُٙ ُٓ ُ٘ زِ

ٖأ ُٛ
َ
ٗأ خ َِ جأ َنَٖ أُؾ ّٙ  َػُه

٠َن  ُٞ   ټَكَٰرِ

“Shumë kohë më parë, ne dërguam Nuhun te populli i tij.” (Ai u 

tha): „Unë jam për ju paralajmërues i hapët;‟”  

“Që të adhuroni vetëm All‟llahun. (Përndryshe), unë kam frikë 

për ju dënimin e një Dite të dhembshme.” 

 “Por, paria e popullit të tij, e cila nuk besoi, tha: „Ne shohim se 

ti je thjesht njeri si ne dhe shohim që ty të shkojnë pas më të 

pavlerët nga ne, pa menduar fare. Ne nuk shohim se ti ke diçka 

më të mirë se ne, madje ju quajmë gënjeshtarë.‟” 

“Ai (Nuhu) tha: „O populli im, mendoni pak! Nëse unë 

mbështetem në një provë të qartë që më ka ardhur nga Zoti im 

dhe, nëse nga ana e Tij më ka ardhur një mëshirë, e cila është 

fshehur nga sytë tuaj, a mund t‟ju bëjmë ta pranoni me detyrim 

(provën), kur ju e urreni?‟”  
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Komentimi 

 

Historia e jashtëzakonshme e Nuhut me popullin e tij 

 Në fillimin e komentimit të kësaj sureje treguam se ajo 

mbart rrëfimet e Profetëve të mëparshëm (Paqja qoftë mbi ta!) dhe 

historinë e tyre. Kjo për të zgjuar mendjen e të devijuarve dhe për 

të kthyer kokën nga të vërtetat, për të sqaruar ndëshkimin e 

dhimbshëm të njerëzve të prishur e të shthurur dhe në fund për të 

qartësuar rrugën e shpëtimit dhe të suksesit. 

 Në fillim rrëfehet historia e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), i cili 

është prej një Profetëve “ulul azmi”-“më të vendosurit” dhe brenda 

26 ajeteve paraqiten pikat kryesore të historisë së ndjeshme të 

Nuhut (Paqja qoftë mbi të!).  

 Historia e luftës së vazhdueshme të Nuhut (Paqja qoftë mbi 

të!) ndaj mendjemëdhenjve në kohën e tij dhe e ndëshkimit të 

dhimbshëm të tyre, është një nga mësimet më të mëdha në 

historinë e njerëzimit. Në thelbin e saj, ajo përfshin mësime të 

rëndësishme për çdo ngjarje të ndodhur. 

 Ajetet e para qartësojnë fillimin e kësaj thirrjeje madhore, ku 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Shumë kohë më parë, ne dërguam 

Nuhun te populli i tij. (Ai u tha): „Unë jam për ju paralajmërues i 

hapët.‟”  

 Profetët kanë qenë paralajmërues dhe përgëzues në të 

njëjtën kohë. Revolucioni i ndryshimit duhet të fillojë me 

paralajmërimet duke sqaruar rreziqet. Padyshim që kjo ka ndikim 

më të madh në zgjimin e njerëzve të pavëmendshëm e të 

shkujdesur. 
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 Në përgjithësi, nëse njeriu nuk e ndjen rrezikun, parapëlqen 

të rrijë në heshtje, të mos i ndryshojë gjendjet. Prandaj, 

paralajmërimi dhe heqja e vërejtjes së Profetëve  ndaj tyre ishte e 

ngjashme me kamxhikimin e mendimeve të të humburve, duke 

ndikuar tek ai që ka përparësinë dhe përgatitjen për të udhëhequr 

lëvizjen dhe orientimin drejt së vërtetës. 

 Për këtë arsye, mbështetja e paralajmërimit përmendet në 

shumë ajete kur‟anore, sikurse ka ardhur në ajetin 49 të sures “El 

Haxhxh”, në ajetin 115 të sures “Esh Shu‟ara”, në ajetin 50 të sures 

“El Ankebut”, në ajetin 42 të sures “Fatir”, në ajetin 70 të sures 

“Sad”, në ajetin 9 të sures “El Ahkaf”, në ajetin 50 të sures “Edh 

Dharrijat” si dhe në ajete të tjera. Që të gjitha mbështeten në fjalën 

“nedhiir”-“paralajmërues”, në qartësimin e thirrjes së Profetëve 

(Paqja qoftë mbi ta!) për popujt e tyre. 

 Ajeti në vijim tregon në mënyrë të përmbledhur mesazhin e 

Profetit Nuh (Paqja qoftë mbi të!)) në një fjali të vetme. Ai thotë: 

“Mesazhi im është...: “që të adhuroni vetëm All‟llahun”. Pastaj i 

kërcënon pa ndërprerje me ndëshkim, duke thënë: “(Përndryshe), 

unë kam frikë për ju dënimin e një Dite të dhembshme”.1 

 Çështja e njësimit dhe e adhurimit të All‟llahut, Një të 

vetëm, është thelbi i thirrjes së të gjithë Profetëve (Paqja qoftë mbi 

ta!). Në ajetin e dytë të kësaj sureje, në ajetin 40 të sures “Jusuf”, në 

ajetin 23 të sures “El Isra”, si dhe në ajete të ngjashme me këto për 

historinë e Profetëve, lexojmë se thirrja dhe mesazhi i tyre ka qenë i 

përqendruar në njësimin e All‟llahut të Lartësuar. 

 Nëse të gjithë njerëzit do të ishin njehsues dhe nuk do të 

adhuronin askënd pos All‟llahut të Lartësuar, nuk do t‟i përuleshin 

                                                           
1 Fjala “eliijmun” edhe pse zakonisht është një cilësi e ndëshkimit, në ajetin e mëparshëm 
wshtw cilwsi e “ditës” dhe kjo është një lloj metaforike të cilën e gjejmë në literaturat e 
gjuhëve të ndryshme. 
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dhe nuk do të adhuronin idhujt e krijuar nga imagjinata e tyre, 

ekuivalente me egoizmin, pasionin, mendjemadhësinë, ndjekjen e 

epsheve, të grave, të pushtetit dhe fëmijëve, atëherë nuk do të 

kishte gjurmë të anëve negative dhe veprave të këqija në shoqërinë 

njerëzore. 

 Nëse njeriu i dobët, me këtë dobësinë e tij, nuk do të krijonte 

ndonjë idhull që t‟i përulej, ta adhuronte dhe të ndiqte urdhrat e tij, 

ndërmjet individëve të shoqërisë nuk do të kishte as 

mendjemadhësi dhe as kolonializim dhe as gjurmë të pista të atyre 

të dyjave ngjashëm me poshtërsinë, robërinë, ndjekjen e epsheve 

dhe fatkeqësitë e shumta ndërmjet individëve të shoqërisë, sepse të 

gjitha këto probleme janë pjellë e devijimit ndaj adhurimit të 

All‟llahut dhe orientimi drejt idhujve dhe putave. Tani le të shohim 

se si ishte reagimi i parë dhe kundërpërgjigjja e idhujve, ndjekësve 

të epshit, atyre që ishin të kalbur në luks dhe shembujve të tjerë si 

ata, ndaj paralajmërimit të Profetëve (Paqja qoftë mbi ta!). Si ka qenë 

dhe përse? 

 Nuk ka dyshim se reagimi ishte një grusht justifikimesh 

imagjinare, argumente të kota dhe prova të fabrikuara, të cilat 

konsiderohen traditë i të gjithë tiranëve dhe zullumqarëve në çdo 

kohë dhe në çdo vend. Mesazhi  i Nuhut iu  përgjigj atyre me tri 

problematika:  

 a) Paria e popullit të Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) dhe njerëzit e 

pasur i thanë atij: Ti je thjesht njeri si ne dhe nuk ka ndonjë dallim 

mes nesh dhe teje. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Por, paria 

e popullit të tij, e cila nuk besoi, tha: „Ne shohim se ti je thjesht 

njeri si ne.‟” Ata pretendonin se mesazhin Hyjnor duhet ta 

mbartin melekët për te njerëzit, e jo njeriu te njeriu, dhe mendonin 

se pozita e njeriut është më e ulët sesa pozita e melekëve, sepse 

melekët i njohin më mirë nevojat e njeriut sesa vetë njeriu. 
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 Le të vërejmë me kujdes fjalën “elmeleu”, që do të thotë 

“pari”, e cila na tregon për ata njerëz që janë me pushtet dhe janë të 

pasur, syri i të cilëve u mbushet vetëm nga ana e jashtme, 

ndërkohë që realiteti është i mërzitshëm. Ata përbëjnë thelbin e 

shkatërrimit dhe të devijimit në çdo shoqëri dhe ngrejnë lart 

flamurin e armiqësisë dhe të kundërshtimit, përballë thirrjes dhe 

mesazhit të Profetëve ((Paqja qoftë mbi ta!). 

 b) Ata thanë: “O Nuh, ne nuk po shohim asnjë nga ata që të 

ndjekin dhe rrethojnë përveç një pakice prej atyre që janë të varfër 

e të pavlerë, që janë naivë, të painformuar e të paditur për çështjet 

e kësaj bote”. All‟llahu i Lartësuar thotë: “dhe shohim që ty të 

shkojnë pas vetëm më të pavlerët nga ne, pa menduar fare”.  

 Fjala “eradhil” është shumësi i fjalës “erdhelun”. Ajo vjen 

edhe me shumësin “redhele”, që do të thotë krijesë e nënçmuar, e 

përulur; përdoret njësoj si për njeriun, ashtu edhe për diçka tjetër. 

 Ata që e rrethonin dhe e shoqëronin Nuhun (Paqja qoftë mbi 

të!) nuk ishin më të përçmuarit dhe më të pavlerët, por para së 

gjithash Profetët (Paqja qoftë mbi ta!) e nisin mbrojtjen e tyre me 

njerëzit e dobët dhe të varfër, kështu që grupi i parë që i përgjigjet 

thirrjes dhe mesazhit të tyre janë grupi i të privuarve dhe i 

fukarenjve. Por këta, në mendjet e parisë mendjemadhe, të cilët e 

vlerësojnë peshën e personalitetit vetëm me fuqinë dhe pasurinë që 

njeriu posedon, i gjykojnë si njerëz të ulët dhe të përçmuar. 

 Fjala tjetër që ka ardhur i emërton ata si “badij rra‟ji”, pra 

janë ata që i shohin gjërat në dukje dhe pa i studiuar e pa i 

shqyrtuar, dashurohen pas diçkaje me një shikim të vetëm. Në të 

vërtetë, kundërshtimi dhe fanatizmi nuk kishin vend në zemrat e 

atyre që ishin rreth Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) dhe që e ndiqnin atë, 

sepse shumica e tyre ishin të rinj me zemra të pastra, të cilët e 
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ndjenin dritën e së vërtetës në zemrat e tyre. Me mendjet e tyre 

hulumtuese për të vërtetën, ata i dallonin gjërat dhe argumentat e 

vërtetësisë në thëniet dhe veprat e Profetëve (Paqja qoftë mbi ta!). 

 c) Sigurisht, pas atyre që thanë ndaj Nuhut (Paqja qoftë mbi 

të!) se ti je thjesht njeri e jo melek dhe se ata që janë rreth teje dhe 

po të ndjekin nuk janë veçse njerëzit më të përçmuar të shoqërisë 

dhe më të pavlerët, ata i thanë atij se ne nuk po shohim se keni 

ndonjë mirësi më të madhe sesa ne. Për këtë All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Ne nuk shohim se ti ke diçka më të mirë se ne, madje ju 

quajmë gënjeshtarë”.  

 Ajetet në vijim tregojnë se si Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) u 

kundërpërgjigjet atyre me një logjikë të shëndoshë e argumentuese. 

Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ai (Nuhu) tha: „O populli im, 

mendoni pak! Nëse unë mbështetem në një provë të qartë që më 

ka ardhur nga Zoti im dhe nëse nga ana e Tij më ka ardhur një 

mëshirë, e cila është fshehur nga sytë tuaj‟”.  

 Komentuesit e Ku‟anit nuk kanë rënë dakord se cila nga 

këto tri alternativa është përgjigjja dhe reagimi i Nuhut (Paqja qoftë 

mbi të!). Ata kanë dhënë mendime për këtë, por duke e vërejtur 

ajetin me kujdes, qartësohet se përgjigjja mund të përfshijë të trija 

alternativat.  

 Alternativa e parë: Ata i thanë Nuhut (Paqja qoftë mbi të!): 

“Përse je si ne dhe nuk je engjëll?”. Përgjigjja ndaj tyre ka qenë: 

“Vërtet, unë jam njeri si ju, por All‟llahu më ka mëshiruar, më ka 

sjellë provë dhe argumente të qarta nga ana e Tij. Fakti se jam njeri 

nuk më ndalon mua që ta kryej këtë mision madhështor, prandaj 

nuk është e domosdoshme të jem engjëll”. 
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 Alternativa e dytë: Ata thanë: “Ndjekësit e Nuhut janë të 

mashtruar nga fenomenet e dukshme”, por ai iu përgjigj duke u 

thënë: “Ju e meritoni më së shumti këtë akuzë, sepse ju e keni 

mohuar këtë të vërtetë të qartë. Unë kam argumente të 

mjaftueshme dhe bindëse për gjithsecilin që kërkon të vërtetën, e 

që në të vërtetë ato u janë fshehur nga sytë si pasojë e krenarisë, 

egoizmit dhe mendjemadhësisë tuaj”. 

 Alternativa e tretë: Ata thanë: “Ne nuk shohim se ti ke 

diçka më të mirë sesa ne”. Përgjigjja e Nuhut ka qenë: “A ka 

mirësi më të madhe sesa ajo që ka përfshirë mëshira e All‟llahut të 

Lartësuar dhe që më ka vënë përpara argumente të qarta?! Prandaj, 

duke u bazuar në këtë, ju nuk keni argument që të më akuzoni për 

gënjeshtar, sepse argumentet e vërtetësisë tek unë janë të qarta dhe 

të kulluara”. 

 Në mbyllje të ajetit, Profeti Nuh (Paqja qoftë mbi të!) u 

drejtohet e u thotë atyre: “A mundem t‟ju detyroj ta pranoni 

thirrjen time dhe mesazhin Hyjnor, kur ju nuk jeni të gatshëm për 

të dhe e urreni atë?!” Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “A mund 

t‟ju bëjmë ta pranoni me detyrim (provën), kur ju e urreni?”.  
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Ajetet 29 - 31  

 

٠أمِ  َِ َٰ رَِي إَِّلِهَّلل لََعَ َوَ  جأ
َ
اًَّل  إِنأ أ َ٘ ٗأ َنَٖ أِٝ  سأ َُُٖٔؾ

َ
ِۚ  ََّلٓ أ َٛا۠ ةَِفارِدِ  ٱِهَّلل

َ
آ خ َ٘ َٚ  َو  ِ ْۚ  َّلِهَّلل ٠ُٜٓا َ٘  َ ا

٠َُٖن  َٟ ا ََتأ ٘ا ٗأ ٠َُأ َُٰؾ َر 
َ
ٓ أ ِ ِّٓ ٗأ َوَلَٰ ِٟ ِ ٠اْ َرّ  ُِ َٰ َل ُّ٘  ٗ ُٟ ٠أمِ  ٽإِنِهَّلل َِ َٰ َٚ َوَ  ِ٘ ِِن  ُ َُٜ  ٚ َ٘   ِ  إِن  ٱِهَّلل
ُروَن  ِهَّلْل ٌََٗل حََذ

َ
ۚ أ ٗأ ُٟ َردتُّ ُٚ َوََّلٓ  پـَ ِ ٗأ ِنِٜدي َخَزآن ُؾ

٠ُُُل َٕ
َ
ِ  أ ُٗ  ٱِهَّلل َٖ نأ

َ
ٕأَي أَب  َوََّلٓ أ   

 ُٗ ُٟ تَِ  ٗأ َٕٚ  ُ أ ُُٜؾ  ُ عأ
َ
َدرِٓي أ َٚ حَزأ  ِ ٠ُُُل لَِّلِهَّلل

َ
ّّٞ َوََّلٓ أ ٠ُُُل إِّّنِ َمَٖ

َ
ُ َوََّلٓ أ ا   ٱِهَّلل ً ُ  َخريأ   ٱِهَّلل

 َٚ ِٙ ِهَّلل ا ل ٓ إِذا ٗأ إِّّنِ ِٟ ِص ٍُ ٛ
َ
ا ِِفٓ أ َٙ ِ ُٗ ة َٖ نأ

َ
َٰ أ ِٙنَي  ٕقِهَّلل ِ   ٿل

 “O populli im! Unë për këtë nuk kërkoj nga ju kurrfarë 

pasurie.” 

“Mua më shpërblen vetëm All‟llahu. Unë nuk mund t‟i dëboj 

ata që besojnë. Ata do të takohen me Zotin e tyre. Mirëpo, unë 

shoh se fatkeqësisht, ju jeni popull që nuk di.” 

“O populli im! Kush do të më mbrojë nga All‟llahu nëse unë i 

dëboj (besimtarët)? A nuk doni të merrni këshillë?” 

“Unë nuk ju them se kam thesarin e All‟llahut, apo që e di të 

padukshmen. As nuk them se unë jam engjëll, e as do t‟u them 

atyre, të cilët sytë tuaj i nënçmojnë, se All‟llahu nuk do t‟u japë 

kurrfarë të mire. All‟llahu e di më mirë se ç‟ka në shpirtrat e 

tyre.” 

“Atëherë, sigurisht që do të isha prej të padrejtëve.” 
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Komentimi 

 

Unë nuk i dëboj ata që kanë besuar! 

 Në ajetet e lartpërmendura vërejtëm se populli egoist i 

Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) mashtronte me argumente të pabaza e të 

palogjikshme ndaj tij, kurse ai u është përgjigjur atyre me 

argumente të qarta. 

 Ajetet që janë objekt studimi vazhdojnë me 

kundërpërgjigjen e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) ndaj popullit të tij 

jobesimtar dhe mohues. Ajeti i parë mbart një nga argumentet e 

profectësisë së Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), me qëllim që të 

ndriçoheshin zemrat e errësuara të popullit të tij. All‟llahu i 

Lartësuar, me gojën e Nuhut, thotë: “O populli im! Unë për këtë 

nuk kërkoj nga ju kurrfarë pasurie”; pra për thirrjen që unë bëj 

për t‟ju ftuar në rrugën e All‟llahut të Lartësuar, nuk dua 

shpërblim dhe as pasuri. Në të vërtetë, shpërblimi është nga Zoti 

im, i Cili më ka dërguar e më ka bërë Profet, dhe më ka urdhëruar 

që t‟i thërras krijesat e Tij në rrugën e Tij të vërtetë. Në ajet thuhet: 

“Mua më shpërblen vetëm All‟llahu”.  

 Kjo sqaron qartazi se unë nuk kërkoj ndonjë qëllim material për 

rrugën që kam ndjekur, dhe unë nuk mendoj për gjë tjetër përpos 

shpërblimit shpirtëror nga ana e All‟llahut të Lartësuar. Asnjë thirrës 

gënjeshtar nuk mund t‟i mbartë të gjitha këto dhimbje e rreziqe, pa 

menduar përfitimin dhe dobinë për veten e tij. 

 Ky është standarti dhe peshorja për të njohur udhëheqësit e 

drejtë nga ata të cilët shfrytëzojnë rastin dhe kanë për qëllim të 
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sigurojnë dobitë materiale në çdo hap që hedhin, si në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, ashtu edhe në mënyrë të tërthortë. 

 Pas kësaj, Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigjet me fjalën e 

tij, se nuk mund të dëbojë besimtarët që e besojnë, edhe pse ata 

janë të varfër e të rinj. Kështu, në formë të prerë, ai thotë: “Unë nuk 

mund t‟i dëboj ata që besojnë”, sepse ata do të takohen me Zotin e 

tyre dhe do të më argumentojnë mua në shtëpinë e Ahiretit: “Ata 

do të takohen me Zotin e tyre.”1 

 Ajeti përfundon me deklaratën e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) 

ndaj popullit të vet, “Mirëpo, unë shoh se fatkeqësisht, ju jeni 

popull që nuk di”. A ka injorancë dhe padituri më të madhe se sa 

humbja e moraleve të mira? A ka injorancë më të madhe se sa të 

menduarit se moralet e mira gjenden në pasurinë e madhe, në 

prestigj dhe në pozitë të dukshme duke pretenduar se këta 

besimtarë të përbuzur dhe këmbëzbathur janë shumë larg nga 

All‟llahu dhe nga mëshira e Tij?!  

 Ky është gabimi juaj më i madh, mosnjohja juaj është 

argument i injorancës suaj. 

 Ju, - me injorancën tuaj - imagjinoni se Profeti duhet të jetë 

prej engjëjve, ndërsa udhëheqësi i njerëzve duhet të jetë nga raca e 

tyre, në mënyrë që t‟i ndjejë nevojat, hallet dhe dhimbjet e tyre. 

 Ajeti në vazhdim u drejtohet qartësisht jobesimtarëve duke 

u thënë: “Nëse unë i dëboj ata që janë rreth meje, atëherë kush do 

të më shpëtojë e do të më mbrojë nga drejtësia e All‟llahut të 

                                                           
1 Në komentimin e kësaj fjalie ka një mendim tjetër, sipas të cilit nënkuptimi i Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) është: Ata që vërtetë më kanë besuar 

mua, nëse janë gënjeshtarë në brendësi, pa dyshim se do ta takojnë Zotin e tyre në Ditën e Kiametit dhe Ai do t‟i gjykojë. Por mendimi i 

përmendur më lart është më afër të vërtetës. 
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Lartësuar si në Ditën e Gjykimit, ashtu edhe në këtë botë? “O 

populli im, kush do të më mbrojë nga All‟llahu, nëse unë i dëboj 

(besimtarët)?”  

 Dëbimi i besimtarëve të sinqertë nuk është një çështje e lehtë, pasi 

nëse e bëj këtë, ata do të jenë armiqtë dhe kundërshtarët e mi në Ditën e 

Gjykimit. Atje nuk është askush që mund të më shpëtojë dhe të më mbrojë 

nga drejtësia e All‟llahut të Lartësuar. Ndoshta mua më godet ndëshkimi i 

All‟llahut të Lartësuar në këtë botë. A nuk po e mendoni sadopak, dhe a 

nuk po e merrni për këshillë atë që unë po ju them se është e vërteta? 

 Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “A nuk doni të merrni 

këshillë?”  

 Ndryshimi mes fjalës “tefek‟kur” dhe “tedhek‟kur” është se 

meditimi bëhet për diçka që nuk e ke njohur më parë, ndërsa 

përkujtimi përdoret për një burim që ka qenë i njohur më parë për 

njeriun, siç është pastërtia natyrore, njësoj sikurse njohuritë e 

natyrshme. 

 Çështjet mes Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) dhe popullit të vet 

kanë qenë të atilla, që njeriu i di dhe i percepton prej natyrës dhe 

meditimit të tij. Por zemërngurtësia, mashtrimi, hutimi dhe 

egoizmi i popullit të tij hodhën një perde sipër tyre, e ata dukeshin 

si të verbër përpara këtyre argumenteve të qarta Hyjnore. 

 Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) u kundërpërgjigjet sugjerimeve të 

pabaza të popullit të tij duke thënë: “Nëse po mendoni se kam ndonjë 

dallim tjetër përveç mrekullisë që më vjen prej Shpalljes nga ana e 

All‟llahut të Lartësuar, e keni gabim.  
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 All‟llahu i Lartësuar thotë: “Unë nuk ju them se kam 

thesarin e All‟llahut” dhe nuk jam në gjendje të realizoj çdo gjë që 

dua e të bëj çdo gjë që kërkoj: “Unë nuk ju them se kam thesarin e 

All‟llahut” dhe nuk ju them se e di të fshehtën: “apo që e di të 

padukshmen” dhe as nuk po pretendoj se nuk jam njeri si ju, e se 

jam prej engjëjve: “As nuk them se unë jam engjëll”. 

 Këto pretendime boshe, të pavlera e mashtruese janë 

përdorur si justifikim nga pretenduesit mashtrues. Është e 

pamundur që Profetët e sinqertë e të drejtë (Paqja qoftë mbi ta!) të 

justifikohen me fjalë të tilla keqdashëse, sepse thesari i All‟llahut të 

Lartësuar dhe dija e fshehtë janë cilësi dhe specifika vetëm të 

Qenies së Shenjtë të All‟llahut të Lartësuar!  

 Kushdo që pretendon njërën nga këto tri çështje të shenjta 

(pra, se zotëron thesarin e All‟llahut të Lartësuar, se e di të 

fshehtën, të padukshmen dhe se është engjëll) është mashtrues dhe 

gënjeshtar. 

 Gjithashtu, shembulli i këtij përshkrimi ka ardhur edhe për 

Profetin Islam (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), siç vërejmë në ajetin 50 të sures “El En‟am”, ku 

thuhet: “Thuaj: „Unë nuk ju them se posedoj thesaret e All‟llahut 

apo se e di të padukshmen, as nuk them se jam engjëll. Unë 

ndjek vetëm atë që më shpallet‟”.  

 Pra, kufizimi i superioritetit të Profetit të Islamit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në çështjen e 

“vahj-it”, që do të thotë “shpallje” nga ana e All‟llahut të Lartësuar, 

dhe mohimi i tri çështjeve të tjera (se Profeti zotëron thesarin e 

All‟llahut të Lartësuar, se di të fshehtën dhe se është engjëll) tregon 
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se ajetet që rrëfyen për Profetin Nuh (Paqja qoftë mbi të!) kanë 

fshehur po të njëjtin kuptim, ndonëse ai nuk e ka deklaruar me 

këtë formë qartësie. 

 Në fund, ajeti vjen me një përsëritje të konfirmimit për 

besimtarët e vërtetë e të dobët, me fjalën: “E as do t‟u them atyre, 

të cilët sytë tuaj i nënçmojnë, se All‟llahu nuk do t‟u japë 

kurrfarë të mire”. Por përkundrazi, do t‟u them se mirësia e kësaj bote 

dhe ajo e Ahiretit është e tyre, ndonëse nuk kanë ndonjë pasuri apo 

pushtet, dhe se jeni ju ata që e kufizoni mirësinë në pasuri, pozitë , moshë, 

e që e injoroni plotësisht të vërtetën dhe kuptimin e saj. 

 Nëse do të ishte i vërtetë pretendimi juaj mashtrues dhe i ulët, 

All‟llahu i Lartësuar e di këtë:  “All‟llahu e di më mirë se ç‟ka në 

shpirtrat e tyre”.  

 Unë jam ai, që nuk shoh ndonjë gjë tjetër te ju, përveç sinqeritetit 

dhe besimit që jam i detyruar ta pranoj, sepse jam urdhëruar të gjykoj të 

dukshmen. Ai që i di të fshehtat e robërve të Vet është vetëm All‟llahu i 

Lartësuar, dhe nëse veproj jashtë asaj që jam urdhëruar, atëherë jam 

gjynahqar i madh dhe do të isha prej të padrejtëve: “Atëherë, sigurisht 

do të isha prej të padrejtëve”.  

 Gjithashtu, ai i përgjigjet këtij supozimi në komentimin e 

fjalisë së fundit, sepse ka lidhje me gjithë thelbin e përmbajtjes së 

ajetit; pra: nëse unë pretendoj se e di të fshehtën, ose se jam engjëll, ose se 

zotëroj magazinat e All‟llahut të Lartësuar, apo nëse dëboj besimtarët e 

sinqertë, atëherë unë do të jem para All‟llahut dhe ndërgjegjes në radhët e 

të padrejtëve dhe zullumqarëve. 
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Hulumtime 

 

1- Miqtë (evlija-të) e All‟llahut dhe dija e së fshehtës 

 Dija e së padukshmes pa asnjë kufi dhe kusht - siç e kemi 

treguar disa herë - është prej veçorive dhe cilësive të All‟llahut të 

Lartësuar. Por All‟llahu ia zbulon të fshehtën Profetëve dhe miqve 

të Tij në atë kufi sa e vëren Ai se është e dobishme. Për këtë, në 

ajetet 26-27 të sures “El Xhinn”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Vetëm 

Ai e di të padukshmen dhe nuk ia zbulon atë askujt, përveç të 

Dërguarve që ka zgjedhur. Para dhe pas tyre Ai vë mbikëqyrës 

(engjëj)”.  

 Duke u bazuar në këtë, ndërmjet këtyre ajeteve që po 

komentojmë, të cilat e mohojnë se Profetët e dinë të fshehtën dhe 

ajeteve e transmetimeve që thonë se Profetët dhe Imamët e dijes 

dinë një pjesë të së fshehtës, nuk ka kundërshtime. 

 Dituria e sekretit të së fshehtës dhe të së padukshmes dhe 

informimi i tyre është veçori vetëm e All‟llahut të Lartësuar. 

Ndërsa ajo çfarë zotërojnë të tjerët (Profetët dhe Imamët) është me 

paraqitje nga dija Hyjnore. Për këtë, dija e së fshehtës tek tjetërkush 

përveç All‟llahut është e kufizuar me kufirin që dëshiron All‟llahu i 

Madhërueshëm.1  

  

                                                           
1 Për më tepër sqarime, shih fundin e ajetit 50 të sures “El En‟am” dhe fundin e ajetit 188 të 
sures “El A‟raf”. 
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 2- Normat e njohjes së mirësisë  

 T‟i drejtohemi sërish realitetit të këtyre ajeteve: ata njerëz që 

zotërojnë pushtet e forcë dhe e adhurojnë këtë botë materialiste, i 

shikojnë të gjitha gjërat nga këndvështrimi i tyre materialist. Ata 

mendojnë se respekti, pushteti dhe personaliteti janë fryte të 

ekzistencës së potencialit dhe të pozitës. Prandaj nuk është e 

habitshme që besimtarët e sinqertë, të cilët nuk kanë pasuri e 

pushtet, të jenë në fjalorin e tyre si të pavlerë e të nënvlerësuar, 

duke i parë ata me syrin e përçmimit dhe të urrejtjes.  

 Kjo çështje nuk ka qenë e veçantë vetëm për Nuhun (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe popullin e tij, të cilët besimtarët e sinqertë e të 

dobët që e rrethonin atë, i cilësonin si mendjezbrazët, që nuk 

kuptonin, e që nuk kishin mendime largpamëse, sikur ata të mos 

kishin asnjë vlerë. Historia ka treguar se ky mentalitet ka ekzistuar 

edhe në kohën e Profetëve të tjerë, veçanërisht në kohën e Profetit 

të Islamit (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe të besimtarëve të parë. 

 Këtë mentalitet e vërejmë edhe në ditët e sotme kur 

diktatorët, të cilët përfaqësojnë faraonët e kësaj kohe, - duke u 

mbështetur në pushtetin, potencialet dhe fuqitë e tyre djallëzore, - 

u hedhin besimtarëve akuza të tilla. Duket sikur historia përsërit 

vetveten dhe format e saj në duart e këtyre faraonëve, diktatorëve 

dhe kundërshtarëve. 

 Kur ambjenti i prishur dhe i ndotur pastrohet me 

revolucionin Hyjnor, këto norma, me të cilat vlerësohet 

personaliteti dhe titujt e tjerë imagjinarë, hidhen në koshin e 

plehrave të  historisë. Ato zëvendësohen me normat origjinale 
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njerëzore, me standarte të lindura nga përvoja e jetës njerëzore, që 

janë themelet bazë të strukturës së një shoqërie të fortë e të lirë, nga 

e cila lindin e burojnë vlerat e saj, si: besimi, dituria, altruizmi, 

njohuria, falja, toleranca, burrëria, devotshmëria, trimëria, përvoja, 

zgjuarsia, administrimi dhe sistemi etj. 

 3- Kuptimi i dijes së fshehtë në Kur‟an 

 Disa komentues të Kur‟anit Famëlartë, si autori i tefsirit “El 

Menar”, kur arrin te komentimi i këtij ajeti thotë për atë që 

pretendon se dija e së fshehtës (el gajb) nuk është e posaçme vetëm 

për All‟llahun. Në një fjali të shkurtër thotë: Dijen e të fshehtës 

(ilmul gajb) dhe depozitat e All‟llahut (khazainullah) Kur‟ani ua 

mohon Profetëve. Mirëpo bidadçinjtë prej myslimanëve dhe 

ithtarët e Librit (jehuditët dhe të krishterët) ia konfirmojnë këto dy 

gjëra eulijave të All‟llahut dhe shenjtorëve.1 

 Nëse qëllimi i tij është të mohojë plotësisht dijen e fshehtë 

ndaj tyre, edhe pse All‟llahu ua mëson atyre, kjo bie në 

kundërshtim të plotë me tekstet dhe argumentet e qarta të Kur‟anit 

Famëlartë. Por, nëse qëllimi i tij është të mohojë ndërmjetësimin e 

Profetëve të All‟llahut dhe të miqve të Tij, me atë formë që t‟i 

kërkojmë All‟llahut që me ndërmjetësimin e tyre të na i zgjidhë 

problemet tona, atëherë kjo thënie e kundërshton Kur‟anin 

Famëlartë dhe hadithet e prera, të cilat kanë ardhur nga burimet e 

Shiave dhe të Ehli Synetit. 

 Për sqarime të mëtejshme mbi këtë tematikë, shihni 

komentimin e ajetit 34 të sures “El Maide”. 

                                                           
1 Tefsiri “El Menar”, vëll. 12, f. 67. 
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Ajetet 32 - 35  

 

 ْ َٚ َُال٠ُا ِ٘ َٜج  ُْ ا حَهُِدَٛآ إِن  َٙ ِ َٜا ة ِ ح
أ
ََثأَت ِجَدََٰٱَا ٌَأ ؽأ

َ
َٜا ٌَأ َ ٠ُُٜح َُدأ َجََٰدۡلأ َٰ َِٰدؼنِيَ  َ    ٕلِهَّلل

تِ ُؾٗ ةِِٝ َُاَل  ڀ
أ
ا  َأ َٙ ُ  إِنِهَّلل َٚ  ٱِهَّلل ِ زِي هأ ُٙ ِ ُٛخٗ ة

َ
آ أ َ٘ ِِحٓ َوََّل  ځ إِن َطآَ  َو ٗأ ُٛػأ ُهُؾ ٍَ َٜ  

ٗأ إِن َ َن  َٛػَح َُٕؾ
َ
نأ أ
َ
َردتُّ أ

َ
ُ إِنأ أ ٗأ ِإَوَِلأِٝ  ٱِهَّلل ٠َ َر ُُّؾ ُٞ  ۚ ٗأ ٠َِيُؾ ن ُييأ

َ
  ُرِيُد أ

مأ  ڂحُرأَجُه٠َن 
َ
٠ل٠َُن أ ُِ ُٝ   َي َٰ  َ َ ٔأ إِِن  ػأ ۥ ُُ ُٝ يأُخ َ َ ا  ػأ ِهَّلٙل َٛا۠ ةَرِٓي ّٞ ّمِ

َ
َراِِم َوخ  َػَهََلِهَّلل إِجأ

  ڃَُتأرُِم٠َن 

 

 “Ata thanë: „O Nuh, ti polimizove shumë me ne, madje e zgjate 

polimizimin. Le të na godasë ajo me çfarë na kërcënon, nëse thua 

të vërtetën!‟” 

“Tha (Nuhu): „Vetëm All‟llahu do t‟jua sjellë atë, nëse dëshiron; 

e ju Atij nuk mund t‟i ikni.‟” 

“Këshilla ime nuk do të jetë e dobishme edhe sikur të doja t‟ju 

këshilloja, nëse vullneti i All‟llahut është t‟ju shkatërrojë. Ai 

është Zoti juaj dhe ju tek Ai do të ktheheni.‟” 

“Nëse ata thonë: „Ai e ka trilluar atë‟. Thuaj: „E nëse unë e kam 

trilluar, gjynahu im bie mbi mua e unë jam larg nga gjynahet që 

bëni ju.‟” 
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Komentimi 

 

Fjalët janë të mjaftueshme, por ku është ajo me të cilën na 

ke kërcënuar?! 

 Ajeti i parë i këtyre ajeteve tregon për popullin e Nuhut 

(Paqja qoftë mbi të!), të cilët i janë drejtuar atij, sikurse thotë 

All‟llahu në Kur‟anin Famëlartë: “Ata thanë: „O Nuh, ti 

polimizove shumë me ne, madje e zgjate polimizimin‟”. Ku 

është ndëshkimi që na ke premtuar dhe me të cilin na ke 

kërcënuar se do të vijë nga ana e All‟llahut të Lartësuar? “Le të na 

godasë ajo me çfarë na kërcënon, nëse thua të vërtetën!” 

 Kjo çështje është e ngjashme me rastin kur ne hyjmë në 

diskutim me një apo disa persona dhe i dëgjojmë ata tek 

kërcënojnë gjatë polemikës u themi: “Mjaft më me këto fjalë! 

Largohuni dhe bëni çfarë të doni dhe mos u vononi!”. Shembulli i 

këtyre fjalëve tregon se ne nuk e kemi mendjen te fjalët e tyre; as 

nuk kemi frikë nga kërcënimi i tyre dhe as nuk jemi të përgatitur 

të dëgjojmë fjalë të shumta prej tyre.  

 Kështu që përzgjedhja e kësaj mënyre ndaj gjithë asaj 

butësie e dashurie nga ana e Profetëve të All‟llahut të Lartësuar 

dhe këshillave të tyre, - të cilat rrjedhin si uji i freskët në zemra, - e 

gjitha kjo tregon kulmin e kokëfortësisë dhe të fanatizmit të verbër 

tek ata popuj.  

 Në të njëjtën kohë, fjala e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) na jep 

ndjesinë se ai është munduar për një kohë të gjatë që ta udhëzojë 

popullin e vet në rrugë të drejtë dhe nuk ka lënë asnjë moment pa 
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e shfrytëzuar për ta arritur këtë qëllim. Por populli i tij i humbur u 

tregua i paduruar ndaj fjalëve dhe udhëzimeve të tij, dhe kjo bëhet 

e qartë në të gjitha ajetet që flasin për Nuhun (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe popullin e tij në Kur‟an. Në Kur‟anin Famëlartë dhe në suren 

“Nuh”, ky fenomen është treguar në mënyrë të qartë e të plotë. Le 

të vërejmë ajetet e fillimit të kësaj sureje, nga ajeti 5 deri tek ajeti 9, 

ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ai tha: „O Zoti im, unë e thirra 

vërtet popullin tim natë e ditë, por thirrja ime i largoi edhe më 

tepër (nga e vërteta)‟. Sa herë që i thirrja për t‟i falur Ti, ata 

shtinin gishtërinjtë në veshë dhe mbuloheshin me petkat e tyre, 

duke këmbëngulur me mendjemadhësi (në mosbesim). Pastaj i 

thirra me zë të lartë. Më pas ua shpalla edhe botërisht, edhe 

fshehurazi”.  

 Në ajetin që po komentojmë ka ardhur fjala “xhadeltena”, 

“polemizove me ne”,  e cila rrjedh nga fjala “muxhadeletun”, rrënja e 

së cilës është “xhedele”, që do të thotë të dredhësh dhe të thurësh 

konopin. Prandaj, kjo fjalë është përdorur për skifterin apo fajkoin, 

sepse ai bën më shumë dredhi nga të gjitha shpezët e tjera. Më 

pas, kuptimi i kësaj fjale është zgjeruar dhe është përdorur për 

përdredhjen e fjalëve dhe të ngjashme me këto. 

 Duke pasur parasysh se fjalët “xhidal”, “miraun” dhe 

“huxhxhaxh” kanë kuptime të përafërta dhe të ngjashme ndërmjet 

tyre në morfologji, disa hulumtues mendojnë se fjala “miraun” 

shpreh një lloj përçmimi, sepse ajo ndonjëherë përdoret për të 

argumentuar çështje të pabaza dhe të pavërteta. Por, ky nocion 

nuk hyn tek fjalët “xhidal” dhe “huxhxhaxh”. Ndryshimi mes tyre 

është se fjala “xhidal” përdoret për t‟i tërhequr vëmendjen palës 

përballë dhe për ta larguar atë nga doktrina e saj, ndërsa fjala 
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“huxhxhaxh” ka kuptim të kundërt me të, sepse i bëhet thirrje 

personit për një doktrinë apo një besim çfarëdo me argumentim 

dhe provë të qartë. 

 Nuhu (Paqja qoftë mbi të! i është përgjigjur me një fjali të 

shkurtër e kuptimplotë këtij kundërshtimi të kotë, kësaj idiotësie 

dhe mungese interesimi me thënien e tij ku thotë: “Tha (Nuhu): 

„Vetëm All‟llahu do t‟jua sjellë atë, nëse dëshironi‟”; kjo gjë nuk 

është brenda kompetencave të mia, as në dëshirën dhe dorën time. Unë 

jam i Dërguari i All‟llahut dhe ndjek atë që Ai më urdhëron! Prandaj 

mos e kërkoni prej meje ndëshkimin dhe dënimin! Por kur të arrijë 

ndëshkimi i Tij, dijeni se me të vërtetë, ju nuk do të keni forcë ta ndaloni, 

të largoheni nga dora e fuqisë së Tij, të shpëtoni apo të mbështeteni diku 

tjetër! Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “e ju Atij nuk mund t‟i 

ikni”.  

 Fjala “mu‟xhiz” rrjedh nga fjala “i‟xhaz”, që do të thotë të 

rrëmbesh fuqinë dhe pushtetin nga tjetri. Ndonjëherë përdoret kur 

njeriu bëhet privues i veprës së dikujt tjetër, apo kur ia ndërpret 

rrugën drejt Tij dhe e dobëson atë në kryerjen e kësaj vepre. 

Ndonjëherë kjo fjalë përdoret për largimin e njeriut nga dora e 

tjetrit dhe nxjerrjen e tij nga pushteti i tjetrit. Dhe ndonjëherë 

përdoret për lidhjen e dikujt tjetër me litar ose për ta mbajtur atë 

të mbrojtur etj.  

 Të gjitha këto kuptime janë prej këndvështrimeve të i'xhazit 

dhe të marrjes së forcës apo pushtetit nga pala tjetër. 

 Ajeti i lartpërmendur i mbart të gjitha këto kuptime, sepse 

nuk kanë kundërshtim me njëri-tjetrin. Të gjitha kanë kuptimin se 
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është e pamundur të shpëtoni dhe të jeni të sigurtë nga ndëshkimi 

i All‟llahut të Lartësuar kurdo që të vijë ai.  

 Ajeti tjetër thotë se nëse All‟llahu i Lartësuar dëshiron t‟ju 

humbasë ose t‟ju shkatërrojë – për mëkatet që po bëni dhe për 

papastëtinë mendore e trupore që keni – atëherë këshilla ime nuk 

ka dobi ndaj jush. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Këshilla 

ime nuk do të jetë e dobishme, edhe nëse do të doja t‟ju 

këshilloja, nëse vullneti i All‟llahut është që t‟ju shkatërrojë”, 

pasi Ai është Zoti juaj dhe ju jeni në dorën e Tij. Ajeti vazhdon: 

“Ai është Zoti juaj dhe ju tek Ai do të ktheheni”.  

 Pas meditimit të këtij ajeti, nga shumë komentues të 

Kur‟anit Famëlartë shtrohet pyetja: A mundet All‟llahu i Lartësuar 

t‟i humbasë dhe t‟i shkatërrojë robtë e Vet? A nuk është ky një 

argument për arrogancën? A përputhet ky kuptim me thelbin e 

lirisë, dëshirës dhe zgjedhjes së njeriut? 

 Përgjigje: Siç e kemi treguar në shpjegimet e mëparshme, 

ndonjëherë nga njeriu burojnë një varg veprash, të cilat kanë si 

rezultat prirjen drejt gabimit, devijimin e përhershëm dhe 

mungesën e rikthimit tek e vërteta, kokëfortësinë e vazhdueshme, 

këmbënguljen në gjynahe dhe armiqësinë e përhershme ndaj 

kërkuesit të së vërtetës e ndaj udhëheqësve të vërtetë e të sinqertë. 

Të gjitha këto çështje në mendjen e njeriut hedhin një perde, që ua 

humbet aftësinë  për të parë rrezet e vërteta të diellit, sepse kjo 

gjendje është rezultat i vetë veprave të njeriut.  

 Meqenëse kjo gjendje është si rezultat i veprave të njeriut, 

atëherë ky nuk është argument ndaj të detyruarit (el xhebru), por 

është vetë zgjedhja e njeriut në veprat e tij.  
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 Në Kur‟an ka shumë ajete që e tregojnë këtë të vërtetë. Ne e 

kemi shpjeguar këtë kur komentuam ajetin 7 të sures “El Bekare” 

dhe ajete të tjera, te të cilat mund të ktheheni për sqarime të 

mëtejshme. 

 Ajeti në vijim ka ardhur me një thënie ekuivalente me 

fjalinë kontestuese, për të përforcuar tematikat që trajtuan 

rrëfimin e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) me ajetet e mëparshme dhe 

ato vijuese. Ajeti argumenton se armiqtë e së vërtetës thonë: “Me 

të vërtetë, këtë gjë e ka trilluar Muhammedi nga ana e tij dhe ia ka 

atribuar All‟llahut të Lartësuar.” Për këtë, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Nëse ata thonë: „Ai e ka trilluar atë‟”.  

 O i Dërguar i All‟llahut! Në përgjigje të kësaj thuaj: „Nëse unë e 

kam trilluar, gjynahu im bie mbi mua. Unë jam i pastër nga ato çfarë 

thoni atëherë unë nuk i mbart mëkatet tuaja: “unë jam larg nga 

gjynahet që bëni ju”.  

 

Hulumtime 

 

 1- Fjala “ixhram” rrjedh nga fjala “xhereme”, njësoj si 

“xhehele” dhe do të thotë këputja e frutit të papjekur. Më pas kjo fjalë 

është përdorur për çdo vepër të shëmtuar dhe të keqe. Gjithashtu, 

ajo përdoret edhe për atë që e nxit tjetrin për të bërë mëkat apo 

vepër të shëmtuar, ku njeriu ka lidhje me veten dhe qenien e vet të 

natyrshme, me dëlirësi dhe pastërti; nëse ai bën gjynahe dhe vepra 

të shëmtuara, kjo lidhje Hyjnore shkëputet prej tij. 
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  2- Disa komentues të Kur‟anit Famëlartë kanë supozuar se 

ajeti i fundit nuk ka lidhje me Profetin Muhammed (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por me 

Profetin Nuh (Paqja qoftë mbi të!), sepse të gjitha këto ajete, por 

edhe ajetet në vijim, bëjnë fjalë për të, prandaj është më afër 

mendjes se ky ajet i kushtohet Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), kurse 

fjalia kundërshtuese është e kundërta e asaj që duket por duke 

marrë parasysh pikat e mëposhtme:  

 a) I njëjti përshkrim i kësaj shprehjeje ka ardhur në ajetin 8 

të sures “El Ahkaf”, ku bëhet fjalë për Profetin e Islamit 

Muhammedin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!); 

 b) Gjithçka që thuhet në këto ajete për Profetin Nuh (Paqja 

qoftë mbi të!), ka ardhur në formën e vetës së tretë, por në këtë ajet 

që po diskutojmë, përemri ka ardhur në formën e vetës së parë, 

dhe ajo çfarë mund të vërehet është në të kundërt me atë çfarë 

është në dukje, - domethënë kalimi nga përemri i vetës së tretë në 

përemrin e vetës së parë është e kundërta e asaj që duket. Nëse 

dëshirojmë që ajeti të bëjë fjalë rreth Profetit Nuh (Paqja qoftë mbi 

të!), në të vërtetë fjala “ata thonë” që ka ardhur në kohën e 

tashme, dhe fjala “thuaj” që ka ardhur në mënyrën urdhërore, të 

dyja këto kanë nevojë për një përcaktor; 

 c) Në tefsirin “El Burhan” ka ardhur një hadith nga dy 

Imamët e ndershëm Imam Bakiri dhe Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi 

ta!), ku thuhet se ky ajet ka zbritur për mohuesit e Mekës.1 

                                                           
1 Tefsiri “El Burhan”, vëll. 3, f. 215; Tefsiri “El Mijzan”, vëll. 10, f. 220. 
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 Nga të gjitha këto argumente vërejmë se ky ajet ka lidhje 

me Profetin e Islamit, Muhammedin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe se akuza që i drejtohet atij 

është nga jobesimtarët dhe mohuesit e Mekës, si me përgjigjen e tij 

ndaj tyre. 

 Duhet patjetër të përmendet çështja, se fjalia kontestuese 

nuk është një fjali që nuk ka lidhje me thelbin e thënies. Në të 

shumtën e rasteve fjalitë kontestuese vijnë për të konfirmuar 

përmbajtjen e fjalive dhe për ta përforcojnë atë. Sigurisht, fjalia 

kontestuese nuk mund të jetë fjali e huaj apo e huazuar nga fjalia 

me plot kuptimin, pasi në të kundërt do të ishte në kundërshtim 

me elokuencën dhe retorikën, ku ndërkohë ne gjejmë gjithmonë 

fjali kontestuese në fjalimet elokuente. 

 3- Ka mundësi që kjo paqartësi mund të haset kur lexohet 

ajeti i fundit, se thënia drejtuar jobesimtarëve: “Nëse këto fjalë 

janë të trilluara nga unë, atëherë e mbart unë gjynahun!” a është 

thënia e Profetit (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), apo e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!)? Vallë, a mund të 

tregojë pranimi i përgjegjësisë së gjynahut të “trillimit”, se fjala e 

jobesimtarëve është e vërtetë, se ajo përputhet me realitetin dhe se 

është detyrë e njerëzve që ta ndjekin dhe t‟i binden asaj!? 

 Nëse i vërejmë me imtësi ajetet e mëparshme, arrijmë në 

përgjigjen rreth kësaj paqartësie. Përgjigja është se: Në të vërtetë, 

të Dërguarit (Paqja qoftë mbi ta!) kanë thënë: “Me të vërtetë, fjala 

jonë është e bazuar mbi argumente logjik. Nëse supozojmë se ne 

nuk jemi të dërguar nga ana e All‟llahut, atëherë mëkati i asaj 

thënie është i yni Por, me të vërtetë ju, o jobesimtarë dhe mohues 

të së vërtetës, do të mbeteni përgjithmonë epileptikë të gjynahut 
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me këtë kundërshtimin tuaj, të gjynahut të vazhdueshëm dhe të 

përhershëm” (shih me kujdes fjalën “texhremune”, e cila ka ardhur 

në kohën e tashme, - e cila në gjuhën arabe- tregon vazhdimësi). 
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Ajetet 36 - 39  

 

وِوَ 
ُ
ُٝ َوأ ِٛهَّلل

َ
ا َ ٠ُٛاْ ۥ إَِ َٰ ٠ٍُٛح خ َٙ ِ َٚ ٌََٗل حَ أَخهِسأ ة َ٘ ٚ َُدأ َ ا َ٘ َّ إَِّلِهَّلل  ِم ِ٘ٚ ٠َُأ  َٚ ِ٘  َٕٚ  ُ أ

َه٠َُٖن  ٍأ َٜمِ  ڄَي َّ  َو غأ ٖأ ٍُ ٕأ َٜا َوََّل حَُخَِٰفتأِ  ِِف   َٜا َووَ أ ِ ِ ُ ج عأ
َ
َٚ  ةِأ  ِ ٗ  َّلِهَّلل ُٟ ٠ٓاْ إِنِهَّلل ُٙ  َكَٖ

َر٠َُُن  يأ َٜمُ  څُّ٘ َّ  َوَيػأ ٖأ ٍُ ٕأ   ِِٝ٘ ِٚ ٠َُأ ّ٘  
ّٞ
ا َمرِهَّلل َنَٖ أِٝ َمَ  َٙ ۚ َُاَل إِن ۦ َوُ ِهَّلل ُٝ ٜأ ِ٘  َشِخُرواْ 
َخُروَن  ا تَصأ َٙ َْ ٗأ  ُِٜ٘ؾ َخُر  ِهَّلٜلا ٌَ ِِٛهَّللا  َصأ ِ٘ َخُرواْ  تِ ِٝ ٌََص٠أَ   چتَصأ

أ
ٚ  َأ َ٘ ٠َن  ُٙ َٖ  َتهأ

 ٌٗ  ِِ ُّ٘ ُّٔ َنَٖ أِٝ َنَذابّٞ    ڇَنَذابّٞ ُُيأزِيِٝ َوَيِح

 

“Dhe Nuhut iu shpall: „Nga populli yt askush nuk do të besojë, 

përveç atyre që tashmë kanë besuar, andaj mos u pikëllo për atë 

që bëjnë ata!‟” 

“Ndërto anijen nën sytë (mbikëqyrjen) dhe udhëzimin Tonë dhe 

mos m‟u drejto më për ata që janë keqbërës! Ata me siguri do të 

fundosen.” 

“Ai nisi të ndërtonte anijen. Sa herë që kalonte pranë tij paria e 

popullit të tij, e përqeshte. Ai u tha: „Nëse ju talleni me ne, edhe 

ne do të tallemi me ju, ashtu si po talleni ju.‟” 

“Dhe, së shpejti, me siguri, do ta merrni vesh se kë do ta gjejë 

dënimi poshtërues dhe mbi kë do të bjerë dënimi i 

përhershëm.” 
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Komentimi 

 

Fillimi i fundit 

 Historia e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), që ka ardhur në ajetet 

e kësaj sureje, është qartësuar me disa shprehje dhe fjali. Çdo fjali 

është e lidhur me tjetrën dhe secila pasqyron zinxhirin e përballjes 

së Nuhut me mendjemëdhenjtë. Në ajetet e mëparshme u qartësua 

periudha kur Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) u bënte thirrje pa 

ndërprerje. Kjo periudhë ka vazhduar me vite të tëra, dhe në fund 

vetëm një numër i vogël i ka besuar, një pakicë për sa i përket 

numrit, por shumë për nga gjendja, natyra dhe korrektësia e tyre. 

 Ajetet që po diskutojmë, na tregojnë periudhën e tretë të 

kësaj përballjeje mes Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) dhe popullit të tij. 

Ajo është periudha e përfundimit të përcjelljes së mesazhit dhe e 

përgatitjes për pastrimin shpirtëror nga ana e All‟llahut.  

 Në ajetin e parë lexojmë: “O Nuh, me të vërtetë, ti nuk gjen 

askënd që t‟i përgjigjet thirrjes dhe mesazhit dhe që beson në 

All‟llahun përveç këtyre, grupit të paktë, që kishin besuar më 

përpara”: “Dhe Nuhut iu shpall: „Nga populli yt askush nuk do 

të besojë, përveç atyre që tashmë kanë besuar.‟”  

 Kjo tregon se radhët janë dalluar në një formë të prerë dhe 

thirrja për besim dhe reformim është e padobishme. Prandaj, ata 

duhet të përgatiten patjetër për pastrimin dhe ndryshimin 

përfundimtar. 
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 Në mbyllje, ajeti e qetëson dhe e ngushëllon zemrën e 

Profetit Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) dhe i drejtohet duke i thënë të 

mos pikëllohet për popullin e tij kur i sheh duke bërë këto vepra: 

“Andaj, mos u pikëllo për atë që bëjnë ata!”. Në thelbin e këtij 

ajeti kuptojmë se All‟llahu i Lartësuar ia zbulon Profetit të tij 

Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) një pjesë nga sekretet e së fshehtës, aq sa 

duhet; ashtu siç mësojmë se Ai e lajmëron atë se në të ardhmen 

mesazhin e tij nuk do ta besojnë të tjerë njerëz, përveç atyre që 

kanë besuar më përpara. Prandaj, për këta kundërshtues kokëfortë 

duhet të zbresë ndëshkimi patjetër, që të pastrohet bota nga 

ndytësia e ekzistencës së tyre, që besimtarët të jenë të qetë dhe të 

pastër nga kthetrat e tyre. Kështu u mor vendimi për mbytjen e 

tyre, por patjetër që çdo gjë duhet ta ketë një shkak, prandaj ishte 

detyrë e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) që të ndërtonte një anije të 

përshtatshme për të shpëtuar besimtarët e sinqertë dhe ndjekësit e 

tij, në mënyrë që ata të frymëzoheshin gjithnjë e më shumë në 

rrugën e tyre dhe që të plotësohej argumenti ndaj të tjerëve aq sa 

duhej. 

 Urdhri i Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) erdhi. All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Ndërto anijen nën sytë (mbikëqyrjen) dhe 

udhëzimin Tonë!”.  

 Qëllimi me togfjalëshin “a‟junina”- “nën mbikëqyrjen tonë”, 

është tregues se të gjitha veprimet dhe përpjekjet që ti po i bën, 

janë në shikimin dhe dëgjimin Tonë, prandaj vazhdoje i qetë 

punën tënde! 

 Sigurisht, ndjesia se All‟llahu është i pranishëm, që shikon, 

mbikëqyr dhe ruan, i jep njeriut forcë dhe mundësi, por e bën atë 

që ta ndjejë akoma më shumë barrën e përgjegjësisë. 
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 Nga fjala “vahjina” kuptojmë gjithashtu se ndërtimi i anijes 

është bërë sipas mësimeve të All‟llahut të Lartësuar. Patjetër që 

kështu duhet të jetë, sepse Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) nuk e ka ditur 

se sa do të ishte forca e tufanit dhe e shkatërrimit që do të ndodhte 

në të ardhmen, në mënyrë që ta ndërtonte anijen e përshtatshme 

për ta përballuar atë tufan. Por, në të vërtetë, është udhëzimi dhe 

frymëzimi i All‟llahut të Lartësuar që e ndihmon atë për 

përzgjedhjen e metodave më të përsosura.  

 Në fund të ajetit, All‟llahu i bën vërejtje Nuhut dhe i thotë 

që të mos ndërmjetësojë për popullin e tij zullumqar e të padrejtë, 

sepse ata janë gjykuar që të ndëshkohen dhe se përmbytja do t‟i 

kaplojë përfundimisht. All‟llahu i Lartësuar urdhëron e thotë: 

“dhe mos m‟u drejto më për ata që janë keqbërës! Ata, me 

siguri, do të fundosen”.  

 Kjo fjali sqaron qartazi se ndërmjetësimi nuk është i 

mundur për çdo njeri, por për të duhen plotësuar disa kushte. 

Nëse ato nuk janë të plotësuara tek ndonjë person, as Profetit 

(Paqja qoftë mbi të!) nuk i lejohet të kërkojë ndërmjetësim dhe t‟i 

kërkojë All‟llahut të Lartësuar falje për të (për më tepër sqarime, 

shih vëllimin e parë në komentimin e ajetit 48 të sures “El 

Bekare”). 

 Detyrë e popullit të Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) ishte që të 

mendonin sadopak me seriozitet - qoftë edhe për një çast - për 

thirrjen dhe mesazhin e Profetit Nuh, të mendonin sadopak se kjo 

këmbëngulje dhe këto thirrje të vazhdueshme, ishin nga ana e 

All‟llahut dhe se çështja e ndëshkimit dhe e tufanit do të ndodhte 

patjetër! Por jo! Ata e vazhduan talljen dhe përçmimin e tyre 

përsëri dhe ky është zakoni i mendjemëdhenjve dhe arrogantëve. 
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Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ai nisi të ndërtonte anijen. 

Sa herë që kalonte pranë tij, paria e popullit të tij e përqeshte 

dhe e tallte e ai u tha: „Nëse ju talleni me ne, edhe ne do të 

tallemi me ju, ashtu siç po talleni‟”. 

 Paria dhe fisnikët e vetëkënaqur i tallin dhe i përbuzin 

kudo njerëzit e dobët: ata i konsiderojnë këta të fundit të përulur 

dhe të përçmuar, sepse nuk kanë as pasuri dhe as pushtet!! Madje 

edhe nëse mendimet e tyre janë të drejta e të arsyeshme, edhe nëse 

medh‟hebi i tyre është i fortë dhe i qëndrueshëm, edhe nëse 

veprat e tyre janë madhështore e fisnike në dobi të shoqërisë, të 

gjitha këto në syrin e parisë janë të injoruara dhe të pavlera! Për 

këtë, atyre nuk u bëri dobi këshilla dhe as tërheqja e vërejtjes, dhe 

patjetër që ata duhet të mbartin mbi shpatullat e tyre përgjegjësinë 

e ndëshkimit të dhembshëm. 

 Thuhet se paria dhe fisnikët e popullit të Nuhut kanë qenë 

grupe-grupe, ku secili grupim përzgjidhte një lloj përçmimi dhe 

talljeje me Nuhun (Paqja qoftë mbi të!), duke u argëtuar me të! 

 Kishte prej atyre që i thonin: “Me sa duket, thirrjet e 

profecisë nuk patën dobi dhe së fundmi po bëhesh zdrukthëtar e 

marangoz!” Kishte prej atyre që thonin: “Para se të ndërtosh një 

anije, duhet që t‟i projektosh detin. A ke parë ndonjë njeri, me 

sadopak logjikë, që të ndërtojë anijen në një tokë të thatë e të 

shkretë?!” Kishte nga ata që thonin: “Mjerë ti me atë anije 

madhështore! Mund të ndërtoje një anije më të vogël, që të mund 

ta tërhiqje drejt detit”. 

 Ata thonin lloj-lloj fjalësh dhe qeshnin me të madhe. Kjo 

temë ka qenë biseda e tyre e përditshme, si në shtëpi, ashtu dhe në 
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vendin e tyre të punës. Ata merreshin me thashetheme dhe 

bisedonin për Nuhun (Paqja qoftë mbi të!), shokët e tij, për logjikën 

e tyre të ulët; ata panë një burrë plak dhe shpërthyen ndaj tij se si 

mundi të arrinte në këtë pikë: Tani e kuptojmë se pse ne nuk i besuam 

fjalës së tij, pasi ai nuk kishte një logjikë të drejtë!”  

 Pavarësisht kësaj, Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) e vazhdonte 

punën e tij me një seriozitet të madh dhe me një tolerancë dhe 

korrektësi unike, sepse ato janë burimi i besimit. Ai nuk ua vinte 

veshin fjalëve të atyre që ishin të vetëkënaqur dhe që i kishin 

zemrat të verbëra, por vazhdonte punën e tij që ta përfundonte 

shpejt atë. Ditë pas dite, skeleti i anijes plotësohej dhe përgatitej 

për atë ditë të madhe. Ndonjëherë, Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) 

ngrinte kokën lart dhe i thoshte popullit të vet, i cili tallej me të, 

këto fjalë të shkurtra e kuptimplota: “Ai u tha: „Nëse ju talleni me 

ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu si po talleni ju.‟”  

 Ajo është dita kur do të kaplojë tufani dhe ju nuk do të dini 

se si të veproni; ju nuk do të keni shpëtim dhe do të ulërisni të 

shtrirë mes dallgëve. Pikërisht ajo është dita kur do të tallen 

besimtarët me ju, e do të qeshin me hutimin, injorancën e 

paditurinë tuaj. 

  All‟llahu i Lartësuar thotë: “dhe, së shpejti, me siguri do ta 

merrni vesh, kë do ta gjejë dënimi poshtërues dhe mbi kë do të 

bjerë dënimi i përhershëm”.  

 Kjo tregon se pavarësisht shqetësimeve të dhimbshme që ju na 

dhatë, ne i durojmë këto vështirësi dhe krenohemi me to, ndërsa 

ndëshkimi juaj është i rëndë, i përhershëm dhe i dhimbshëm. Këto dy 

çështje s‟kanë të krahasuar mes tyre.  
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Hulumtime 

 

 1- Pastrim, jo hakmarrje! 

 Nga ajetet e lartpërmendura kuptojmë se ndëshkimi i 

All‟llahut të Lartësuar nuk është hakmarrje, sepse ajo është një 

mënyrë shprehjeje për pastrimin e një lloji të njerëzve dhe e 

shfarosjes së tyre, sepse ata nuk e meritojnë të jetojnë, dhe mbas 

tyre të mbesin njerëzit punëmirë, që e meritojnë të jetojnë në 

sipërfaqen e kësaj toke. Kështu ka qenë populli i Nuhut (Paqja 

qoftë mbi të!), sepse ajetet e mëparshme ia bëjnë të qartë se nga 

populli i tij nuk do të besojë asnjë tjetër veç atyre që kanë besuar 

më parë, prandaj nuk ka asnjë shpresë për ta, kështu që ai duhet të 

përgatitet për ndërtimin e anijes. All‟llahu i Lartësuar thotë: “dhe 

mos m‟u drejto më për ata që janë keqbërës!”.  

 Kjo temë duket më e qartë në thirrjen e këtij Profeti (Paqja 

qoftë mbi të!) ndaj popullit të tij, ku në ajetin 26-27 të sures “Nuh”, 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Dhe Nuhu tha: „O Zoti im, mos lër 

mbi tokë asnjë femohues, sepse nëse Ti i lë, ata do t‟i shpien në 

humbje robërit e Tu dhe do të lindin vetëm kriminelë dhe 

jobesimtarë!‟”.  

 Thelbi i kësaj është se çdo krijesë ka një qëllim të caktuar në 

sistemin e krijimit. Kur ajo e devijon këtë qëllim për të cilin është 

krijuar dhe ia mbyll vetes të gjitha rrugët e përmirësimit, atëherë 

krijimi dhe ekzistenca e saj bëhet e pakuptimtë, siç thotë edhe 

poeti:  
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Unë nuk kam freski, as gjethe, as lule e as fryt. 

Po atëherë, përse duhet ekzistenca ime? 

 2- Shenjat e mendjemëdhenjve dhe të keqbërësve 

 Në të vërtetë, çështjet serioze që nuk janë në harmoni me 

egon, dëshirat dhe interesat e tyre, mendjemëdhenjtë dhe egoistët 

i shndërrojnë në tallje dhe i përçmojnë. Për këtë arsye, 

nëpërkëmbja dhe tallja e të vërtetave - e në veçanti e asaj që ka 

lidhje me të dobëtit e të varfrit - janë pjesë e jetës së tyre. Në 

shumë raste ata i shohim se për t‟u dhënë bukuri takimeve të tyre 

të mbushura me gjynahe, kërkojnë ndonjë besimtar duarbosh e të 

varfër që ta tallin dhe ta përbuzin.  

 Nëse ndodh që ndonjë prej besimtarëve të mungojë në një 

nga kuvendet e tyre, ata patjetër do ta përmendin duke u tallur 

dhe duke e përqeshur. Kjo për shkak se ata mendojnë se dinë 

gjithçka e se janë më të zgjuarit. Ata mendojnë se pasuria e madhe 

- të cilën e kanë përfituar në mënyrë të padrejtë – është argument i 

personalitetit, madhështisë dhe i vlerës së tyre. Gjithashtu, sipas 

tyre, të tjerët nuk kanë personalitet, nuk kanë vlerë dhe janë të 

padenjë. 

 Por këtyre njerëzve arrogantë e mendjemëdhenj, Kur‟ani 

Famëlartë u drejtohet me një gjuhë të ashpër dhe i lufton në 

mënyrë të prerë, e në veçanti përçmimin e tyre. 

 Në historinë islame lexojmë se Ebu Akil El Ensari, një 

punëtor i varfër, por besimtar, nuk flinte natën, por merrte ujë nga 

puset e Medines dhe e shpërndante nëpër shtëpitë e qytetit. Si 

shpërblim i punës, ai merrte disa hurma, të cilat ia jepte të 
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Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) në betejën e Tebukut, duke e konsideruar si 

ndihmë për ushtrinë myslimane. Hipokritët mendjemëdhenj ia 

bënin me sy njëri-tjetrit si përçmim dhe tallje ndaj këtij veprimi të 

këtij besimtari të sinqertë. Prandaj zbritën ajetet kur‟anore, e mbi 

ta zbriti rrufeja në fjalën e All‟llahut të Lartësuar, në ajetin 79 të 

sures “Et Teube”, ku thuhet: “Sa për ata (hipokritët) që përqeshin 

besimtarët që japin lëmoshë me vullnet dhe tallen me ata që 

nuk janë në gjendje të japin gjë përveç (fryteve) punës së tyre, 

All‟llahu do të tallet me ta. Ata do të kenë dënim të 

dhembshëm”.1  

3- Anija e Nuhut  

 Nuk ka dyshim se anija e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) nuk ka 

qenë anije e zakonshme dhe nuk ka përfunduar me lehtësi, duke 

patur parasysh mjetet dhe teknologjinë e asaj kohe. Ajo ka qenë aq 

e madhe, saqë përveç besimtarëve, ka bartur edhe nga një çift nga 

çdo lloj krijese, si dhe ushqim të mjaftueshëm për njerëzit dhe 

kafshët, derisa të ndalonte tufani e përmbytja. Shembulli i kësaj 

anijeje me këto përmasa dhe me këtë vëllim nuk ka qenë i 

ngjashëm me asnjë tjetër në atë kohë. Kjo anije do të lundronte në 

një det me madhësinë e botës dhe duhej të ecte e sigurtë përmes 

dallgëve, sikurse malet, dhe të mos shkatërrohej. 

Për këtë, në disa transmetime të komentuesve, thuhet se gjatësia e 

anijes ka qenë 1200 dhira (600 metra), ndërsa gjerësia ka qenë 600 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 22, f. 96, hadithi. 49. 
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dhira (300 metra) (1 dhira është afërsisht e barabartë me gjysmë 

metri).1  

Në disa transmetime lexojmë se gjinia femërore u sprovua që të 

mos lindte për 40 vjet përpara se të ndodhte tufani dhe përmbytja, 

dhe kjo ishte si paraprirje për ndëshkimin e tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 62, f. 66, hadithi 25. Ka një kontradiktë në hadithe dhe burimi i 
kësaj kontradikte është te gjatësia, gjerësia dhe lartësia e anijes së Nuhut (Paqja qoftë mbi të!): 
1) gjatësia: 300, 800, 1200 kut. 2) Gjerësia: 500, 800, 600, 100, 50, 150 kut. 3) Lartësia: 30, 
80, 200 kut; “Usulul Kafi”: vëll. 4, f. 212.  
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Ajetet 40 - 43  

 

ُرَٛا َوٌَاَر َ  ِهَّلل   مأ
َ
٠ُّٜرُ  إَِذا َجآَ  أ َٜا  ۡلِهَّلل ٖأ ٔأ  ُُ ِ ِ   أ ٖ َزوأَجنيأ

ِ٘ٚ ُكّ ا  َٟ ِ  ػِ  َّ إَِّلِهَّلل  ذأجنَيأ َٖ ٞأ
َ
 َوأ

ََ َنَٖ أِٝ  ٚ َشَت ُل َ٘ ٠أ َِ ٕأ   ُٝ َه َ٘  َٚ َ٘ آ َ ا َ٘ ۚ َو َٚ َ٘ ٚأ َ ا َ٘ ّٞٔ ۥٓ  َو ْ  ۞َوَُاَل ڈ إَِّلِهَّلل َُِٖ  ُت٠ا َْ ا  رأ َٟ  ػِ 
ِ ِمۡسِب  ّٞٗ  ٱِهَّلل ٠رّٞ رِهَّللِ   ٍُ اۚٓ إِنِهَّلل َرّ ِ ََٕي َٟ َٰ ا َوُمرأَشى َٟ َٰ ٖج َوِ َ  ډ ََمأٜر  ٗأ ِِف َم٠أ ِٟ ِ  ََتأرِي ة
َتالِ  َ  ِ

ۥ َوَٛاَدىَٰ ٠ٌُٛح  ٱأ ُٝ َٜ َُٰتَ ِهَّلل  بأ زِٖل َ  هأ َ٘ َْب َوَ َن ِِف  َم  رأ ِهَّل٘ل َٜا َوََّل حَُؾٚ  َه ِهَّل٘ل  
 َٚ ِرِي ٍَٰ  َ

ٕأ َٚ َُاَل  ڊ   ِ٘   ِ ُٙ ِػ ٖٔ َيهأ آ ِ   َس َٔاوِٓي إَِ َٰ َجَت َٙ أ َٗ  ل ٠َأمَ  َُاَل ََّل ََعِغ رِ  ِلأ مأ
َ
ٚأ أ ِ٘  

 ِ ا  ٱِهَّلل َٙ ُٟ َٜ ۚ وََ اَل ةَحأ َٗ ٚ رِهَّللِ  َ٘ جُ  إَِّلِهَّلل  ٠أ َٙ أ َٚ  ل ِ٘ َرؼنِيَ  ٌَََكَن  يأ ُٙ أ   ڋ  ل

 

“Kur arriti urdhri Ynë e uji nisi të gufojë nga sipërfaqja e tokës, 

Ne i thamë: „Ngarko në anije nga çdo lloj gjallese nga një çift, 

familjen tënde - përveç atyre kundër të cilëve ka qenë fjala e 

dënimit - dhe besimtarët!‟ Por shumë të paktë ishin ata që i 

kishin besuar atij!” 

“Ai tha: „Hipni në anije! Me emrin e All‟llahut ajo lundron dhe 

ndalet! Me të vërtetë, Zoti im është Falës dhe Mëshirëplotë.‟” 

“Dhe ajo lundronte me ata nëpër valët e mëdha e të larta sa 

malet, ndërsa Nuhu thërriste birin e vet, i cili ishte ndarë veç: „O 

biri im, hip me ne e mos u bëj me mohuesit!‟” 

“(I biri) tha: „Unë do të strehohem në një mal, i cili do të më 

ruajë nga uji‟. Nuhu iu përgjigj: „Sot askush nuk do të kursehet 
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nga dënimi i All‟llahut, përveç atij që e mëshiron Ai!‟ Një valë 

në mes tyre i ndau dhe ai u fundos.” 

 

 

Komentimi 

 

Filimi i tufanit dhe i përmbytjes 

 Në ajetet e mëparshme vumë re se me sa sinqeritet e 

ndërtoi Nuhu anijen e shpëtimit me grupin e tij besimtar, se si i 

përballuan të gjitha vështirësitë, përqeshjet dhe talljet e shumicës 

së mohuesve dhe se si e përgatitën veten për përmbytjen që do të 

ndodhte shumë shpejt; për atë përmbytje, që e pastroi sipërfaqen e 

tokës nga papastërtia e mosbesimit, dhe që i mbyti mohuesit 

mendjemëdhenj e të pabindur.  

 Në këto ajete diskutohet tema e tretë, që është përfundimi, 

zbritja e ndëshkimit ndaj këtij populli mendjemadh. Këtu 

përshkrimi qartësohet dhe All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur arriti 

urdhri Ynë e uji nisi të gufojë nga sipërfaqja e tokës”. 

 Fjala “ten‟nur” në kuptimin e saj rrënjësor do të thotë vend 

ku piqet buka pasi është gatuar. Por cili është shkaku i gufimit të ujit 

në ten‟nur dhe i afrimit të kohës së tufanit dhe të përmbytjes? 

 Komentuesit e Kur‟anit nuk janë të një mendimi rreth kësaj 

pike, por kanë shprehur mendime të ndryshme. 
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 Disa kanë thënë se kjo ka qenë një shenjë mes Nuhut (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe Zotit të tij për ardhjen e përmbytjes dhe gufimin 

e tokës, në mënyrë që Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) dhe besimtarët e tij 

të kishin kujdes dhe të ishin të përgatitur për të hipur në anije. 

 Disa të tjerë kanë thënë se fjala “ten‟nur”, është përdorur në 

mënyrë figurative për zemërimin e All‟llahut. Prandaj, kjo do të 

thotë se zemërimi i All‟llahut kishte mbërritur, toka shpërtheu dhe 

uji gufoi, çka tregoi se ardhja e ndëshkimit  shkatërrues po 

afronte. Ky përshkrim është i paqëndrueshëm, pasi ashpërsinë e 

zemërimit e ngjason me gufimin e ujit dhe me ndezjen! 

 Megjithatë, mendimi se gufimi i ujit të jetë përdorur me 

kuptimin e tij të vërtet e të njohur është më i saktë dhe se kuptimi 

i gufimit të ujit nuk është se ai është një gufim specifik, por nga 

kuptimi i tij synohet qartësimi i çështjes se: Kur nga furra nisi 

gufimi i ujit mbi sipërfaqen e tokës – që zakonisht ten‟nuri (furra) 

është vatër e zjarrit - Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) dhe ndjekësit e tij 

vërejtën se situata filloi të ndryshojë me shpejtësi marramendëse 

dhe ndodhi e papritura. Pra ku është  “uji e ku është zjarri?!1 

 Thënë ndryshe: Kur panë që niveli i ujit  po rritej nga 

poshtë tokës dhe nisi të gufonte nga brenda furrës (ten‟nur), e cila 

ndërtohet në një vend të thatë e të ruajtur nga lagështia,  atëherë 

mësuan se një dukuri shumë e rrezikshme po ndodhte. Kjo ishte 

një shenjë për Nuhun (Paqja qoftë mbi të!) dhe ndjekësit e tij që të 

lëviznin dhe të përgatiteshin. 

                                                           
1 Sipas disa transmetimeve thuhet se vendi i gufimit të ujit ka qenë në xhaminë e Kufes. Po 
ashtu edhe vendi i ndëritmit të anijes së Nuhut (Paqja qoftë mbi të!). “Usulul Kafijj”, vëll. 3, f. 
492. 
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 Ndoshta populli i pavëmendshëm i Nuhut e vuri re këtë 

argument, që është shpërthimi i gufimit të ujit nga nëntoka në 

shtëpitë e tyre, por ata i mbyllën sytë dhe veshët, siç ka qenë 

zakoni i tyre kur shikonin argumente të tilla të mëdha, që të mos 

ia lejonin vetes të meditonin për këtë çështje kaq madhore dhe të 

kuptonin se paralajmërimet e Nuhut ishin të vërteta. 

 Në këtë situatë vjen urdhri Hyjnor, me të cilin All‟llahu i 

Lartësuar i drejtohet Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) dhe i thotë: “Ne i 

thamë: „Ngarko në anije nga çdo lloj gjallese nga një çift, 

familjen tënde - përveç atyre kundër të cilëve ka qenë fjala e 

dënimit - dhe besimtarët!‟”. 

 Por sa kanë qenë ata që e kanë besuar dhe që e kanë 

ndjekur Nuhun (Paqja qoftë mbi të!)? All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Por shumë të paktë ishin ata që i kishin besuar atij!”. 

 Nga njëra anë, ky ajet na tregon për bashkëshorten e Nuhut 

dhe djalin e tij, Kenanin - tregimi i të cilëve do të vijë në ajetet në 

vijim - që i shkëputën lidhjet e tyre me Nuhun, për arsye të 

devijimit dhe të komplotimit të tyre me zullumqarët; prandaj ata 

nuk kishin të drejtë të hipnin në anije dhe të ishin prej të 

shpëtuarve, sepse kushti  i parë për të hipur në atë anije ishte 

besimi. 

 Nga ana tjetër, ajeti tregon përpjekjen e pandërprerë të 

Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) gjatë këtyre viteve, për t‟u përcjellë 

njerëzve mesazhin e All‟llahut, kohë gjatë së cilës e besuan dhe e 

ndoqën vetëm një numër i paktë njerëzish.1  

                                                           
1“ 'Ilelu Esh  Sheraiju”, vëll. 1, f. 30, hadithi 1. 
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 Disa transmetime tregojnë se gjatë këtyre viteve, mesazhit 

dhe thirrjes së Nuhut i janë përgjigjur vetëm 80 persona; kurse 

disa transmetime të tjera tregojnë se numri i besimtarëve ka qenë 

më i vogël se kaq, gjë që tregon shkallën e lartë të durimit dhe të 

përkushtimit të Nuhut (Paqja qoftë mbi të!). Për të udhëzuar një 

njeri në rrugën e drejtë, atij i duheshin afërsisht dhjetë vjet. Këtë 

mundim dhe përkushtim, njerëzit nuk e bëjnë as për fëmijët e tyre! 

 Kur erdhi premtimi i All‟llahut të Lartësuar dhe tufani i 

madh, Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) i tuboi me të shpejtë njerëzit e vet 

dhe ata që e besuan nga ndjekësit e tij. Në kohën që dënimi i 

All‟llahut ishte gati, Ai i urdhëroi ata të hipnin në anije: “Ai tha: 

„Hipni në anije! Me emrin e All‟llahut ajo lundron dhe ndalet!‟”. 

 Përse e bëri këtë Nuhu? E bëri që t‟u mësonte atyre se në 

çdo rast duhet të përmendin All‟llahun e Lartësuar dhe duhet të 

kërkohet ndihmë me emrin dhe përmendjen e Tij: “Me të vërtetë, 

Zoti im është Falës dhe Mëshirëplotë”.  

 Me mëshirën e Tij, Ai e ka vënë këtë anije në shërbimin 

tuaj, që t‟ju shpëtojë nga përmbytja, dhe po me mëshirën e Tij jua 

fal mëkatet.   

 Më në fund arriti momenti përfundimtar dhe u afrua 

urdhri i All‟llahut. Qielli u mbush me re të dendura, si të ishte një 

natë e zymtë pa ndriçim. Retë u tubuan me njëra-tjetrën në një 

formë të paparë ndonjëherë, dhe me shkrepjen e vetëtimës e 

gjëmimin e qiellit, ato paralajmëruan këtë katastrofë shumë të 

dhimbshme e të frikshme. 

 Pastaj All‟llahu i Lartësuar urdhëroi që të zbriste shi i 

vrullshëm me shumë furi, siç e përshkruan Kur‟ani në dy ajetet 
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11-12 të sures “El Kamer”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Dhe Ne 

i hapëm dyert e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm, i shpërthyem 

burimet e tokës dhe u takuan ujërat për një qëllim të caktuar”.  

 Nga ana tjetër, u ngrit lart niveli i ujërave të brendshme në 

një mënyrë të tmerrshme, duke bërë që uji të shpërthente nga çdo 

vend. 

 Po kështu u bashkuan ujërat e qiellit me ato të tokës dhe 

nuk mbeti as mal, as kodër e as fushë pa e mbuluar uji, saqë u bë 

një oqean i tërë. Dallgët përplaseshin me njëra-tjetrën nga erërat e 

forta, si të ishin male të larta dhe anija e Nuhut lundronte në këtë 

oqean, siç e përshkruan All‟llahu i Lartësuar në këtë ajet, ku thotë: 

“Dhe ajo lundronte me ata nëpër valët e mëdha e të larta sa 

malet, ndërsa Nuhu thërriste birin e vet, i cili ishte ndarë veç: „O 

biri im, hip me ne e mos u bëj me mohuesit! Nuk ka dyshim se 

përfundimi yt është shkatërrimi nëse nuk hip në këtë anije me 

ne‟”. 

 Nuhu (Paqja qoftë mbi të!), ky Profet i madh, nuk ka qenë 

vetëm prind, por edhe një edukator, që nuk e njihte lodhjen dhe as 

nuk e humbte shpresën e madhe. Ai nuk u shqetësua për djalin e 

tij, i cili e kishte zemrën të ngurtësuar nga mosbesimi, ndonëse po 

i shihte argumentet e All‟llahut. Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) i bëri 

thirrje atij, me shpresën se ndoshta do t‟i përgjigjej, por ndikimi i 

mjedisit të keq që e rrethonte, ishte më i madh sesa ndikimi i 

zemrës së babait të tij që digjej për të.   

 Ky djalë kokëfortë e jobesimtar, duke menduar se do të 

shpëtonte nga zemërimi i All‟llahut të Lartësuar, iu përgjigj babait 

të tij, Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), siç thuhet në ajet: “(I biri) tha: 
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„Unë do të strehohem në një mal, i cili do të më ruajë nga uji‟”. 

Por sërish, Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) nuk e humbi shpresën për 

djalin e tij dhe e këshilloi që ta linte arrogancën dhe të hipte në 

anije me të. All‟llahu i Lartësuar thotë: “Nuhu iu përgjigj: „Sot 

askush nuk do të kursehet nga dënimi i All‟llahut‟”. Nga kjo 

përmbytje do të shpëtojë vetëm ai që e ka kapluar mëshira e 

All‟llahut të Lartësuar: “përveç atij që e mëshiron Ai!”.  

 Çështja e malit dhe e tokës është e lehtë. Dielli dhe sistemi 

diellor bashkë me madhështinë spektakolare që ka në to, nuk 

mund të krahasohen as sa një grimcë përpara fuqisë së All‟llahut. 

 A nuk janë majat më të larta të maleve të lëmshit të tokës 

njësoj sikurse gungat e vogla, të dala mbi lëkurën e një portokalli?!  

 A nuk është kjo tokë, përmasës së të cilës duhet t‟i shtohet 

edhe një milion e dyqind mijë herë derisa të arrijë përmasën e 

Diellit, që konsiderohet një yll i mesëm në qiell, në mesin e 

miliona e miliona yjeve në hapësirën e botës së krijimit? Cila 

imagjinatë naive e cili mendim i cekët mund të presë nga mali që 

të krijojë diçka? 

 Kjo ishte gjendja në të cilën Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) i bëri 

thirrje djalit të tij, por ai nuk i  përgjigjej. Pas kësaj, u ngrit një 

dallgë gjigande dhe e përpiu Kenanin, të birin e Nuhut, dhe 

dallgët e ndanë Nuhun nga djali i tij: “një valë mes tyre i ndau 

dhe ai u fundos”.  
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Hulumtime 

 

1- A e ka përfshirë të gjithë rruzullin tokësor përmbytja në 

kohën e Nuhut? 

 Gjatë leximit dhe kuptimit të këtyre ajeteve vërejmë se 

përmbytja nuk ka kapluar vetëm një rajon të tokës, por të gjithë 

sipërfaqen e saj. Fjala “erdun”, që do të thotë tokë është cekur në 

këtë ajet në formë të plotë, ashtu siç ka ardhur në ajetin 26 të sures 

“Nuh”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Dhe Nuhu tha: O Zoti im, 

mos lër mbi tokë asnjë femohues”; siç ka ardhur në ajetin 44 të 

sures “Hud”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Më pas, një zë thirri: 

„O Tokë, gëlltit ujin tënd dhe ti o Qiell, ndaloje (shiun)!‟”. 

 Gjithashtu, shumë historianë kanë treguar se tufani në 

kohën e Nuhut ka përfshirë të gjithë rruzullin tokësor. Për këtë, 

prejardhja e të gjithë njerëzimit deri më sot i referohet njërit prej 

tre djemve të Nuhut: Ham, Sam dhe Jafeth, të cilët kanë jetuar 

gjatë pas Nuhut. 

 Në historinë e natyrës gjejmë një periudhë që emërtohet si 

periudha e shirave të rrëmbyeshëm, tufanit dhe e përmbytjeve. 

Nëse kjo periudhë kohore nuk ka qenë përpara gjenezës së 

kafshëve, atëherë ajo daton me kohën e përmbytjes së madhe të 

Nuhut. 

 Gjithashtu, përzgjedhja nga ana e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) 

e nga një çifti për çdo kafshë dhe mbartja me vete në anije, tregon 

se është e sigurtë se tufani dhe përmbytja kanë përfshirë të gjithë 

rruzullin tokësor. Sikurse e mësuam në disa transmetime, Nuhu 
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ka jetuar në Kufe1 dhe tufani e ka çuar atë - sipas disa 

transmetimeve të tjera - në Mekën e ndritshme. Kjo gjë në të 

vërtetë argumenton se tufani dhe përmbytja kanë përfshirë të 

gjithë rruzullin tokësor.2  

 Por sido që të jetë çështja, mund të ekzistojë mendimi se 

përmbytja ka përfshirë një pjesë të tokës, sepse përdorimi i fjalës 

tokë mbi një perimetër të gjerë është përmendur në shumë ajete të 

Kur‟anit Famëlartë. Kështu, në tregimin e Beni Israilëve në ajetin 

137 të sures “El Araf”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ndërsa 

popullit të përndjekur, Ne i dhamë në zotërim viset lindore dhe 

perëndimore të tokës që kishim bekuar”.  

 Ndoshta mbartja e gjallesave në anije është bërë që të mos 

ndërpritej vazhdimësia e llojit të tyre në këtë pjesë të tokës. Në 

mënyrë të veçantë, transportimi dhe transferimi i gjallesave në atë 

periudhë kohe nuk ka qenë i lehtë. 

 Atje ka shembuj të tjerë që i kemi treguar, nga të cilët mund 

të shihet se përmbytja nuk ka përfshirë të gjithë rruzullin tokësor. 

 Një çështje që gjithashtu duhet të vërehet me kujdes është 

se përmbytja në kohën e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) ka ndodhur si 

ndëshkim dhe dënim për popullin e tij, sepse nuk iu bind urdhrit 

të All‟llahut. Ne nuk kemi argument të prerë se thirrja dhe 

mesazhi i Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) kanë qenë për mbarë 

rruzullin tokësor dhe se e kanë përfshirë atë. Mbërritja e thirrjes e 

Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), në të gjitha skajet e tokës është një 

çështje e largët. Qëllimi i Kur‟anit Famëlartë me tregimin e kësaj 

                                                           
1 “Usulul Kafijj”, vëll. 8, f. 279. 
2 “Biharul Enuar”, vëll. 11, f. 312-325. 
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ngjarjeje është që të japë mësim dhe këshillë dhe të qartësojë 

çështjet për të edukuar të tjerët, sido që të kenë qenë tufani dhe 

përmbytja: në një pjesë të tokës apo në të gjithë rruzullin tokësor. 

 2- A është pranuar pendimi pas zbritjes së ndëshkimit?  

 Nga ajetet e lartpërmendura kuptojmë se Nuhu (Paqja qoftë 

mbi të!) vazhdonte të ftonte djalin e tij edhe pas ngjarjes së 

kataklizmës. Ky është një argument se nëse i biri, Kenani, do të 

besonte, atëherë besimi i tij do të pranohej. 

 Pyetje: Këtu lind pyetja: Në disa ajetet e tjera të Kur‟anit, 

thuhet se dyert e pendimit mbyllen pas zbritjes së ndëshkimit. 

Sepse, në këtë gjendje, zullumqarët, sapo e vërejnë ndëshkimin e 

dhembshëm që po i përfshin, shumica e tyre jo me dëshirën e tyre 

por janë të detyruar ngase shohin dënimin me sytë e tyre. Mirëpo, 

në atë moment, pendimi i tyre nuk ka asnjë vlerë. 

 Përgjigje: Duke vërejtur me hollësi ajetet e lartpërmendura, 

gjendet përgjigje për këtë pyetje. Fillimi i përmbytjes dhe ajo çfarë 

ka ndodhur në fillim të ngjarjes nuk ka qenë një shenjë e qartë për 

ndëshkimin e rreptë, por është menduar se ai është një rrebesh i 

paparë ndonjëherë. Kështu, siç e përshkruan Kur‟ani Famëlartë, 

djali i Nuhut i tha babait të tij: “Tha (i biri): „Unë do të strehohem 

në një mal, i cili do të më ruajë nga uji‟”, duke menduar se tufani 

dhe shiu i rrëmbyeshëm janë dukuri natyrore normale. Në këtë 

rast, dyert e pendimit mund të kenë qenë ende të hapura.  

 Pyetje: Përse në këtë moment kaq të vështirë, Nuhu thirri 

djalin e tij dhe jo të tjerët? 
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 Përgjigje: Arsyeja mund të jetë se Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) 

e kreu misionin e tij të përgjithshëm ndaj popullit, duke përfshirë 

edhe thirrjen e tij për të birin, por ai ka pasur një përgjegjësi më të 

madhe e më të vështirë, atë të detyrës prindërore, përveç detyrës 

së tij si Profet. Për këtë arsye, ai e ka vazhduar dhe është munduar 

ta kryejë detyrën e tij ndaj të birit deri në momentin e fundit. 

 Disa komentues të Kur‟anit Famëlartë mendojnë se i biri i 

Nuhut nuk ka qenë në grupin e atyre që nuk kanë besuar, as në 

grupin e atyre që kanë besuar, por i ndarë veç, me asnjë grup. 

Kur‟ani Famëlartë e përshkruan këtë: “i cili ishte ndarë veç”. Në 

të vërtetë, ai nuk ishte në një grup me besimtarët dhe e meritonte 

ndëshkimin, por nuk ishte as me grupin e jobesimtarëve dhe e 

meritonte të informohej (për ndëshkimin, që të kishte kujdes) dhe 

ta kaplonte më tepër mëshira. Prandaj, largimi i tij nga 

jobesimtarët dhe qëndrimi pa u përzier me asnjërin grup, e ka 

forcuar shpresën e Nuhut se djali i tij do të pendohej dhe nuk do 

të largohej nga ai. 

 Sipas një mendimi tjetër, i biri i Nuhut nuk e ka 

kundërshtuar atë haptazi dhe nuk ka qenë kundër babait të tij, por 

ka qenë hipokrit. Ndonjëherë, në aparencë ishte dakord me  

babain e tij, prandaj Nuhu ka kërkuar nga Zoti i tij që ta shpëtonte 

nga ky ndëshkim i dhembshëm. 

Sido që të jetë çështja në të vërtetë, ajetet e lartpërmendura nuk e 

mohojnë thelbin e ajeteve të tjera, të cilat tregojnë se kur zbret 

ndëshkimi, mbyllen dyert e pendimit. 
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 3- Mësime edukative nga kataklizma e Nuhut 

 Në të vërtetë, qëllimi kryesor i Kur‟anit Famëlartë në 

tregimin e këtyre rrëfimeve të mëparshme është të qartësojë dhe të 

paraqesë mësime dhe këshilla edukative. Në këtë pjesë të tregimit 

të Nuhut (ngjarja e tufanit dhe e përmbytjes) ka çështje shumë të 

rëndësishme, disa prej të cilave po i paraqesim në vijim:  

a- Pastrimi i sipërfaqes së tokës 

 Me të vërtetë, All‟llahu i Lartësuar është Mëshirues dhe 

Bujar, por nuk duhet të harrojmë se Ai është edhe Gjykues që 

gjykon dhe ndëshkon. Është virtyt i zgjuarsisë së Tij se kur 

këshilla dhe mesazhi  i këshilluesve dhe edukuesve Hyjnorë nuk 

ka ndikim te populli zullumqar dhe i prishur, atëherë ata nuk 

kanë asnjë të drejtë që të jetojnë pas kësaj dhe do të përfundojnë si 

rezultat i revolucioneve shoqërore ose natyrore, nën presionin e 

rregullimit të jetesës. 

 Kjo çështje nuk ka qenë e kufizuar vetëm te populli i Nuhut 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe as për një kohë të caktuar, por është rregull 

dhe ligj i All‟llahut për krijesat e Tij në të gjitha kohërat dhe 

epokat deri në kohën e sotme. Ku qëndron problemi që lufta e 

parë dhe lufta e dytë botërore të jenë një prej metodave të 

“pastrimit të tokës”? 

 

 b- Përse u bë ndëshkimi apo përmbytja? 

 E vërteta është se kur një popull është i prishur nga ana 

morale e shpirtërore, duhet patjetër të eliminohet e të 
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shkatërrohet. Sido që të jetë mënyra e eliminimit dhe e 

shkatërrimit të tyre, përfundimi është një. Por nëse i vërejmë me 

imtësi ajetet e lartpërmendura, mësojmë se ka dhe do të ketë 

përherë një harmoni të plotë mes gjynaheve në raport me 

ndëshkimin e All‟llahut të Lartësuar.    

 Faraoni e shikonte pushtetin dhe madhështinë e tij të 

manifestohej qartë te lumi Nil, ujërat e të cilit ishin shumë të 

begata, por e veçanta është se shkatërrimi dhe fundi i Faraonit 

ndodhi  pikërisht në këtë lumë.  

 Nemrudi mbështetej dhe mburrej shumë me pushtetin, me 

ushtrinë e tij të madhe, por ne e dimë mirë se një ushtri e 

pallogaritshme insektesh e shkatërruan atë dhe ushtrinë e tij. 

 Populli i Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) mbështetej te fuqia 

bujqësore dhe blegtorale. Të gjitha këto mirësi i kishin nga reshjet 

e shumta të shiut, por eliminimi dhe shkatërrimi i tyre u bë po nga 

shiu. 

 Nga këto argumente bëhet e qartë se llogaria e All‟llahut 

është në kulmin e mprehtësisë. Sikur të vërenin me kujdes tiranët 

dhe diktatorët në kohën e sotme, se si u shfarosën me armët e tyre 

moderne në  Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore,  kuptimi do të 

qartësohej edhe me shumë.   

 Nuk duhet të mahnitemi që të gjitha këto teknologji 

moderne, në të cilat janë mbështetur për të pushtuar popujt, për të 

shfrytëzuar pasuritë e tyre dhe për t‟i persekutuar, kanë çuar në 

eliminimin dhe shkatërrimin e tyre. 
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 c- Përmendja e emrit të All‟llahut në çdo situatë dhe në çdo 

vend  

 Në ajetet e lartpërmendura mësuam se Nuhu (Paqja qoftë 

mbi të!) i këshillonte ndjekësit e tij të mos e harronin së 

përmenduri emrin e All‟llahut të Lartësuar në fillimin e lëvizjes së 

anijes dhe kur ajo të ndalonte, pasi çdo gjë vlerësohet me emrin 

dhe me përmendjen e emrit të Tij.  Duhet që të kërkohet ndihmë 

vetëm nga Ai, në çdo lëvizje, në çdo ndalesë dhe në gjendjen e 

qetësisë, të rrebeshit dhe tufanit. Në të gjitha këto situata duhet që 

të fillohet me emrin e All‟llahut të Lartësuar, sepse çdo punë, e 

cila fillon pa u përmendur emri i All‟llahut është “farësosur dhe e 

lënë mangët, e paplotësuar”. Në hadithin e ardhur nga i Dërguari 

i All‟llahut thuhet: “Çdo çështje apo punë që fillon pa u përmendur 

emri i All‟llahut, është e pavlerë.”1  

 Përmendja e emrit të All‟llahut nuk bëhet vetëm nga 

respekti, por është qëllim dhe objektiv. Çdo vepër që nuk ka 

synimin Hyjnor është e mangët dhe pa mirësi, sepse qëllimet 

materiale nuk kanë jetëgjatësi, shkatërrohen shumë shpejt, përveç 

qëllimeve Hyjnore, të cilat nuk e pranojnë shkatërrimin. Kur 

qëllimet materiale arrijnë majat e piedestalit, ato shuhen dhe 

treten, ndërsa qëllimet Hyjnore janë të përhershme, pa mbarim, 

siç është Vetë All‟llahu i Lartësuar. 

  

 

 

                                                           
1 “Sefijnetul Bihar”, vëll. 1, f. 663. 
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d- Përqendrimet e pavlera 

 Secili në jetën e tij mbështetet diku për të dalë triumfues 

ndaj vështirësive dhe problemeve, dhe kjo është normale. Kështu, 

një grup mbështetet te pasuria, një tjetër te pozita apo tek posti; 

një grup tjetër mbështetet te fuqia trupore, të tjerë mbështeten te 

fuqia e tyre e mendimit dhe e diturisë. Por, siç na lajmërojnë ajetet 

e lartpërmendura dhe siç na tregon historia, asnjëri nga këta nuk 

mund të rezistojë sadopak përpara urdhrit të All‟llahut të 

Lartësuar dhe fuqisë së Tij, ku shembulli i tij është si shembulli i 

rrjetës së merimangës që shkatërrohet përpara erërave të forta. 

 Për shkak të arrogancës dhe të hutimit, i biri Nuhut (Paqja 

qoftë mbi të!) u mbyt në një imagjinatë të tillë, dhe mendoi se maja 

e malit do ta mbronte nga zemërimi i All‟llahut të Lartësuar. Por 

një dallgë e vetme e asaj kataklizme copëtuese e nxorri zbuluar 

fantazinë e imagjinatës së tij dhe i dha fund jetës së tij.   

 Në disa lutje lexojmë: “në të vërtetë, unë largohem nga Ti për 

të ardhur tek Ti”.1 Pra: nëse do të ishte ndonjë shpëtim përpara 

tufanit të hidhërimit Tënd, o Zot, ky shpëtim është vetëm Uni Yt i 

shenjtë dhe kthimi është vetëm tek Ti, e tek askush tjetër. 

 e- Anija e shpëtimit  

 Nuk është e mundur të shpëtosh nga çfarëdolloj tufani apo 

përmbytjeje pa pasur anijen e shpëtimit, dhe nuk është kusht që 

kjo anije të jetë prej druri apo prej hekuri, por sa mirë do të ishte 

që kjo anije të jetë prej fesë, që të rregullojë moralin dhe të dhurojë 

                                                           
1 Du‟a-ja e Ebu Hamza Themalijj. 
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jetë të mirë, e të rezistojë para dallgëve të ciklonit të devijimit 

ideologjik, duke i dërguar ndjekësit e tij drejt bregut të shpëtimit. 

 Për këtë çështje kanë ardhur shumë transmetime nga i 

Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), nga burimet e shijave dhe të synitëve, ku flitet 

për Ehli Bejtin, – e ata janë Imamët e pastër dhe mbartësit e 

Islamit, – se me të vërtetë ata janë anija e shpëtimit.1  

 Hanesh ibn Mugijreh thotë: “Unë dhe Ebu Dherri ishim 

mbështetur te dera e Qabesë. Ai po thoshte: „Unë jam Ebu Dherr El 

Gafarrijj. Për ata që nuk më njohin, unë jam sahabi (shok dhe ndjekës) i 

të Dërguarit të All‟llahut. E kam dëgjuar të Dërguarin e All‟llahut duke 

thënë: „Shembulli i familjes sime (Ehli Bejtit) është sikurse shembulli i 

anijes së Nuhut: kush hyp në të, shpëton‟”.2 

 Në disa transmetime të tjera ka ardhur shtesë ky tekst që 

thotë: “...Dhe se kush e kundërshton familjen e tij është prej të 

mbyturve”33 ose “Kush i kundërshton ata, është shkatërruar”.34 

 Ky hadith nga i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) tregon dhe qartëson 

se kur të arrijë zullumi dhe tufani ideologjik, doktrinor dhe 

shoqëror në shoqërinë islame, pa dyshim se rruga e vetme e 

shpëtimit është mbështetja në medh‟hebin e Ehli Bejtit, e jo 

mbështetja në medh‟hebet që i kanë shpikur qeveritë e 

mëparshme, të cilët nuk kanë lidhje me Ehli Bejtin. 

 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 23, f. 144. Had. 100. 
2 Ibn Kutejbe Dejnurijj, një prej dijetarëve të njohur të Ehli Synetit, e ka përmendur këtë 
hadith në “Ujunul Akhbar”, vëll. 1, f. 211. 
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Ajeti 44  

 

 َٔ ۡرُض َوؼِ 
َ
أ َِ   َي  ُأِِٖ  وَِغ َؼ  ةٖأ

َ
آُ  أ َٙ ََٰص آَ ِ  َوَ  َ٘ آ ُ   َٙ أ رُ  َوُُِِضَ  ل مأ

َ َخ٠َتأ  وَ  ۡلأ  لََعَ  شأ
٠ُدِّيِ  

٠أِم  ٱأ َِ ٖأ ِ ّٕ ا  دا َٔ ُبهأ ِٙنيَ  َوؼِ  ِ َٰٖ   ڌ  ٕظِهَّلل

 

“Më pas, një zë thirri: „O Tokë, gëlltit ujin tënd dhe ti, o qiell, 

ndaloje (shiun)!‟ Dhe uji u tërhoq e u plotësua urdhri (i 

All‟llahut)‟. Ndërsa anija u ndal në malin el Xhudij dhe u tha: 

„Larguar qofshin keqbërësit (nga mëshira e All‟llahut)!‟” 

 

Komentimi 

Fundi i ndodhisë 

 Në ajetet e mëparshme mësuam se dallgët e ujit përpinë 

dhe përmbytën çdo vend, dhe uji u ngrit gradualisht pak e nga 

pak. Ndërsa jobesimtarët injorantë, duke menduar se ky është një 

tufan i zakonshëm, u ngjitën në majat më të larta, por uji i kaloi të 

gjitha parametrat e këtyre lartësive duke fshehur çdo gjë nën të 

dhe trupat e jobesimtarëve të vdekur i merrte vala e burimeve që 

shpërthenin. Nuk mbeti asnjë shtëpi dhe mjet jetese mbi 

sipërfaqen e tokës pa u përmbytur. 

 Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) e la drejtimin e anijes në dorën e 

All‟llahut të Lartësuar. Dallgët e përplasnin anijen sa në një anë, sa 
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në tjetrën. Në disa transmetime tregohet se kjo gjendje ka 

vazhduar gjashtë muaj (nga fillimi i muajit Rexheb, deri në fillim 

të muajit Dhul Hixhxhe) dhe në një transmetim tjetër (nga 

dhjetëditëshi i muajit Rexheb, deri në dhjetëditëshin e parë të 

muajit Muharrem)1 dhe anija është rrotulluar në shumë skaje të 

tokës. Sikurse e kanë treguar disa transmetime, ajo ka ecur mbi 

tokën e Mekës rreth Qabesë.2  

 Më në fund erdhi urdhri i All‟llahut për ndalimin e 

ndëshkimit dhe për kthimin e tokës në gjendjen e saj natyrale. 

Ajeti që po komentojmë e qartëson këtë urdhër, pjesët përbërëse 

dhe rezultatin e tij në shprehje shumë përmbledhëse dhe në të 

njëjtën kohë elokuente dhe tërheqëse. Ajeti ka ardhur  me gjashtë 

fraza të shkurtra: 

  1- “Më pas, një zë thirri: „O Tokë, gëlltit ujin tënd!‟”- toka 

u urdhërua që të gëlltisë ujin e saj. 

 2- “dhe ti, o qiell, ndaloje (shiun)!”- qielli u urdhërua që të 

mos hidhte shi dhe shiu ndaloi. 

 3- “Dhe uji u tërhoq” - ujit iu dha urdhër që të tërhiqej. 

 4- “e u plotësua urdhri (i All‟llahut)” - kjo tregon se urdhri 

i All‟llahut u zbatua dhe u realizua përmbytja. 

 5- “Ndërsa anija u ndal në malin el Xhudij” - anija u 

urdhërua të qëndronte mbi shpatin e malit  el Xhudi. 

                                                           
1 Tefsiri “Kurtubijj”, vëll. 5, f. 3269, tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 5, f. 164. 
2 “Biharul Enuar”, vëll. 11, f. 312-325. 
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 6- “dhe u tha: „Larguar qofshin keqbërësit (nga mëshira e 

All‟llahut)!‟” - në atë moment u mallkuan keqbërësit, zullumqarët, 

të cilët nuk besuan në argumentet e All‟llahut të Lartësuar, me 

lutjen që u bë kundër tyre për t‟u larguar nga mëshira e All‟llahut. 

 Sa të mrekullueshme janë këto mënyra shprehjesh që janë 

përmendur në ajetin paraprirës! Në të njëjtën kohë, ato janë fjalë të 

shkurtra e përmbledhëse dhe shkrihen me jetën dhe bukurinë 

magjepsëse aq shumë, saqë një grup dijetarësh arabë kanë thënë 

se ky ajet konsiderohet në stilin më të lartë nga ana retorike e 

gjuhës arabe nga të gjitha ajetet e Kur‟anit Famëlartë, edhe pse 

ajetet e tjera janë gjithashtu në stilin më të lartë të gjuhës arabe. 

 Në transmetimet e ardhura në historinë islame lexojmë se 

një grup prej jobesimtarëve kurejshë u tubuan që t‟i bënin ballë 

Kur‟anit Famëlartë nga ana retorike dhe të sillnin vargje të 

ngjashme me vargjet e tij. Atyre që e dëshironin këtë gjë iu 

përgatitën ushqim dhe pije për një periudhë kohore prej dyzet 

ditësh, tru bagëtie, verë shumëvjeçare, mish i bagëtive të imëta, në 

mënyrë që të ishin të qetë mendërisht dhe të thurnin vargje të 

ngjashme me ato të Kur‟anit Famëlartë. Por kur arritën te ky ajet, 

ata u tronditën duke shikuar njëri-tjetrin dhe duke thënë se kësaj 

fjale nuk mund t‟i përngjasojë asnjë fjalë tjetër, pasi në thelb kjo 

nuk ngjason me fjalën e krijesave. Pasi e thanë këtë gjë, ata u 

tërhoqën nga ajo për çfarë ishin tubuar dhe u larguan të pashpresë 

nga imitimi dhe kopjimi i Kur‟anit .1  

 

 
                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 5, f. 165, tefsiri “Mijzan”, vëll. 10, f. 247. 
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Ku ndodhet mali el Xhudij?  

 Shumica e komentuesve të Kur‟anit mendojnë se Xhudi, 

vendi ku u ankorua  anija, – sikurse u tha edhe në ajet, – është një 

mal i njohur afër Mosulit,1  kurse disa të tjerë kanë thënë se është 

një mal pranë kufirit me Shamin, apo në veri të Irakut ose afër 

Amadit.2  

 Në librin “El Mufredat” të Ragib El-Asfahanit thuhet se ai 

është mali që ndodhet ndërmjet Mosulit dhe Gjirit Arabik 

(Xhezires), që është një ishull në veri të Mosulit. 

 Ka gjasa që fjalët: Mosul, el Xhezira dhe Amed, të kenë një 

kuptim. Që të gjitha këto zona janë në pjesën veriore të Irakut dhe 

në afërsi të Shamit. 

 Disa komentues të tjerë kanë thënë: “Ajo që nënkuptohet 

me el Xhudi mund të jetë çdo mal i thepisur e shkëmbor.”3  Sipas 

këtij komentimi, kuptimi i ajetit është se anija u stabilizua mbi një 

tokë të fortë e shkëmbore, jo të  butë, që të zbresin udhëtarët në 

tokë; sidoqoftë kuptimi i parë është më i njohur dhe më popullor. 

 Në librin “A'lamul Kur‟an” ka një vërtetim dhe një 

gjurmim rreth malit el Xhudi, që përmenden si më poshtë:  

 1- Fjala “el Xhudij” është emri i një mali mbi majën e të cilit 

u ankorua anija e Nuhut. Emri i këtij mali ka ardhur në ajetin 44 të 

sures “Hud” dhe ky kuptim është i përafërt me kontekstin e 

                                                           
1 Tefsiret “Mexhmaul Bejjan”, “Rruhul Meanij”, “Kurtubij”. 
2 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 11, f. 424. 
3 “Biharul Enuar”, vëll. 11, f. 339, tefsiri “Mexhmaul Bejjan”.  
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ardhur në Teurat. Aty ka tre mendime në lidhje me vendndodhjen 

e malit el-Xhudi:  

 a- Duke u bazuar në thënien e El-Asfahanit, mali el Xhudij 

ndodhet në Gadishullin Arabik dhe është një nga dy malet që 

ndodhen në zonën e ndikimit të fisit Taj. 

 b- El Xhudij është vargmali i quajtur "Kardin", që ndodhet 

në verilindje të gjirit Ibn Omer, në lindje të Dexhles në afërsi të 

Mosulit. Kurdët e quajnë në dialektin e tyre Karadu, grekët e 

quajnë Xhurdij, kurse arabët e quajnë el Xhudij. 

 Në “Et Tergum”, që është përkthimi në Keldanijeh i 

“Teuratit”, po kështu në përkthimin në Serjanishte të Teuratit 

thuhet: “Vendi ku ka qëndruar anija e Nuhut është maja e malit të 

kurdëve, domethënë karadijn.  

 Gjeografët arabë, fjalën “El Xhudij” të përmendur në 

Kur‟an e përdorin në zonën që përmendëm më lart dhe thonë se 

pjesët e anijes kanë ekzistuar deri në kohën e Abasidëve dhe 

idhujtarët e vizitonin atë. 

 Në tregimet babilonase rrëfehet një tregim i ngjashëm me 

tufanin e Nuhut (thertorja Kejlekamesh), sipas të cilit banorët e 

kësaj zone mund të jenë sprovuar me tufan dhe përmbytje për 

shkak të padrejtësisë dhe tiranisë së sharlatanëve në atë periudhë. 

 c- Në përkthimin e Teuratit të sotëm vërejmë se vendi i 

qëndrimit të anijes së Nuhut janë malet  “Ararat”, që sot njihen me 

emrin Masisa dhe ndodhen në Armenistan. Autori i fjalorit të 

Biblës ka verifikuar kuptimin e tij origjinal, që ishte i larguar dhe i 

mallkuar, dhe ka thënë: “Duke u bazuar në atë çfarë është 
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transmetuar, s‟ka dyshim se anija e Nuhut është ankoruar dhe ka 

qëndruar në majën e këtij mali, të cilin arabët e quajnë “El 

Xhudij”, iranianët e quajnë “mali i Nuhut”, turqit e quajnë “mali 

Kerdag”, me kuptimin mali i zbritjes, dhe ai ndodhet në afërsi të 

Urs-it. 

 Deri në shekullin e pestë, armenët nuk kanë njohur ndonjë 

mal në Armenistan me emrin mali El Xhudij, por që nga ajo kohë 

ky nocion depërtoi te dijetarët armenë dhe shkaku mund të jetë 

gabimi i përkthyesve të Teuratit, të cilët e kanë përkthyer malin "el 

ekrad" në "Ararat". 

 Ndoshta ajo që e ka justifikuar këtë mendim është se 

Ashurianët, për malet që shtriheshin në veri të liqenit Van dhe në 

jug të tij, përdorën emrin “Ararat” ose  “Arato”. 

 Thuhet se Profeti Nuh (Paqja qoftë mbi të!) ndërtoi një xhami 

në majën e këtij mali të quajtur el Xhudij pasi u largua tufani.1 

Armenët thonë se në rrëzë të malit el Xhudij ndodhet një fshat që 

quhet Themanin (ose theman), që do të thotë tetëdhjetë apo tetë (e 

marrë nga numri i njerëzve që kanë hipur në anijen e Nuhut).2 Ai 

është vendi i parë ku kanë zbritur Nuhu me ndjekësit e tij.3 

 

 

 

 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 57, f. 203. 
2 “E'lamul Kur‟an Gazaili”, f. 281. 
3 “Biharul Enuar”, vëll. 11, f. 322. 
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Ajetet 45 - 47  

 

ُٝ َوَٛاَدىَٰ  اَل َرّبِ إِنِهَّلل ۥ ٠ُٛحّٞ رِهَّلل ِهَّلل َِ َدَ   ةأِ   َػ َِل ِإَونِهَّلل وَنأ ٞأ
َ
ٚأ أ ِ٘   َُّ َ ُٗ  ٱأ َؾ  أ

َ
َٛج أ

َ
 َوأ

ِٙنيَ  ِٓ ٕأَ َٰ ُٝ َُاَل  ڍ   ٠ُُٜح إِِٛهَّلل َٰ ُٝ ۥ َ  َّ  إِِٛهَّلل ِٖ ٞأ
َ
ٚأ أ ِ٘ ِٚ ۥ َٕحأَس 

ٖأ ِٖح  ٌََٗل تَسأ َٔ ُ َصَٰٖ ٌٔ َغريأ َٙ  َع
َّ ةِِٝ  َ ا َٕحأَس ل َٚ ۦَ٘ ِ٘ ن حَُؾ٠َن 

َ
َّ أ ِنُل

َ
ٓ أ ٌٗ  إِّّنِ ٖأ ِٟٖنِيَ  ِن َٰ َ

ٕأ ُن٠ُذ َُاَل  ڎ  
َ
ٓ أ  َرّبِ إِّّنِ

ا َٕحأَس ِ  ةِِٝ  َ٘  َّ َٖ سأ َٔ
َ
نأ أ
َ
َّ أ ِ َٚ ۦة ِ ّ٘ ُؽٚ 

َ
ٍِرأ ِ  َوحَرأَ أِ ٓ أ ّٞٗ  ِإَوَّلِهَّلل َتيأ ٖأ َٚ  ِن ٕأَخَِِٰسِي   

  ڏ

 

 “Pastaj Nuhu iu lut Zotit dhe i tha: „O Zoti im, biri im është nga 

familja ime, premtimi Yt është i vërtetë dhe Ti je Gjykatësi më i 

drejtë!‟” 

“(All‟llahu) tha: „O Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë 

punë të keqe. Mos më pyet për atë që ti nuk e di. Unë të 

këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit.‟” 

“(Nuhu) tha: „O Zoti im, mbështetem tek Ti për të mos kërkuar 

gjëra, për të cilat nuk kam dijeni. Nëse Ti nuk më fal dhe nuk 

më mëshiron, do të jem nga të humburit.‟” 
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Komentimi 

 

Ngjarja e dhimbshme e djalit të Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) 

 Në ajetet e mëparshme mësuam se i biri i Nuhut nuk e 

dëgjoi këshillën dhe fjalën e babait të tij, nuk hoqi dorë nga 

arroganca e tij e pakuptimtë deri në frymën e fundit dhe 

përfundimi i tij ishte mbytja në dallgët e tufanit. 

 Ajetet që janë objekt studimi tregojnë një anë tjetër të kësaj 

ngjarjeje. Ndërkohë që Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) pa se birin e tij po 

e përpinin dallgët e tufanit, iu ringjallën ndjenjat e të qenurit 

prind, iu kujtua premtimi i All‟llahut se do t‟i shpëtonte familjen e 

tij dhe iu drejtua All‟llahut me lutje: “Pastaj Nuhu iu lut Zotit dhe 

i tha: „O Zoti im, biri im është nga familja ime, premtimi Yt 

është i vërtetë dhe Ti je Gjykatësi më i drejtë!‟”. 

 Ky premtim është ai që përmendet në ajetin 40 të kësaj 

sureje, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ne i thamë: „Ngarko në 

anije nga një çift prej çdo lloj gjallese, familjen tënde – përveç 

atyre kundër të cilëve ka qenë fjala e dënimit‟”. 

 Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) ka menduar se fjala e All‟llahut 

ku thotë: “përveç atyre kundër të cilëve ka qenë fjala e dënimit” 

ka qenë specifike për bashkëshorten e tij idhujtare, e cila nuk i ka 

besuar, pa përfshirë edhe djalin e tij Kenanin. Për këtë, ai iu 

drejtua All‟llahut të Lartësuar me këto fjalë dhe me këtë lutje. 

 Por ai e dëgjoi përgjigjen menjëherë, përgjigje e cila të 

trondit aq fort, sikur të ketë zbuluar një të vërtetë të madhe: të 
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vërtetën se lidhja fetare është më e madhe dhe më e fortë sesa 

lidhja e gjakut apo e farefisit. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“(All‟llahu) tha: „O Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë 

punë të keqe‟”.  

 Ai është një individ i padenjë, të cilit nuk i bën dobi dhe 

ndikim lidhja familjare, pasi e shkëputi lidhjen fetare. All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Mos më pyet për atë që ti nuk e di. Unë të 

këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit”.  

 Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) e ndjeu që kërkesa dhe lutja e tij 

ndaj mëshirës së All‟llahut nuk ishte e drejtë dhe ai nuk duhej të 

mendonte se i biri i tij do të ishte prej të shpëtuarve që 

përfshiheshin te premtimi i All‟llahut për shpëtimin e familjes së 

tij. Për këtë, ai iu drejtua All‟llahut i penduar, duke i kërkuar falje, 

siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “(Nuhu) tha: „O Zoti im, 

mbështetem tek Ti për të mos kërkuar gjëra për të cilat nuk kam 

dijeni. Nëse Ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem nga 

të humburit”.  

 

Hulumtime 

 

 1- Përse i biri i Nuhut ka qenë "vepërkeq"?  

 Disa komentues mendojnë se ajeti ka ardhur me një fjali të 

shkurtuar e përmbledhëse. Kuptimi i plotë i ajetit duhet të jetë 

kështu: ai, në të vërtetë, ka qenë prej atyre që kanë bërë vepra të 

këqija. 
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 Por nëse e vërejmë, me të vërtetë njeriu njehsohet në punën 

e tij deri në atë shkallë saqë duket sikur ai bëhet vetë si puna e tij. 

Në gjuhët e ndryshme vjen po e njëjta mënyrë shprehjeje në 

formën hiperbolike. Psh. thuhet se filani është vetë drejtësia, 

respekti dhe zemërgjerësia, ose se filani është aq hajdut dhe 

shkatërrues, saqë duket se është zhytur në veprën dhe punën e tij, 

e mirë apo e keqe qoftë ajo, derisa ai është bërë vetë vepra dhe 

puna e tij. 

 I biri i Nuhut ka qenë i tillë, sepse u bashkua me shokë të 

këqinj dhe u zhyt në veprat e tyre të këqija e në ideologjitë e tyre e 

të devijuara, derisa ekzistenca e tij u tjetërsua në një vepër të keqe. 

 Duke u bazuar në këtë, edhe nëse fjalia ka qenë e shkurtër 

dhe përmbledhëse, ajo shpreh një të vërtetë shumë të rëndësishme 

në ngjarjen e djalit të Nuhut. 

 Me fjalë të tjera, nëse padrejtësia, devijimi dhe degradimi 

moral nga ana e djalit të Nuhut, do ishin sipërfaqësore, atëherë 

ndërmjetësimi për të drejtën e tij do të ishte i mundur të bëhej; por 

ai u mbyt në degjenerim dhe në devijime e në këtë rast, 

ndërmjetësimi nuk zë vend dhe nuk ka dobi: Prandaj, mos thuaj 

asgjë për të, o Nuh! 

 Disa komentues të Kur‟anit mendojnë se Kenani nuk ka 

qenë i biri i vërtetë i Nuhut, ose ka qenë i biri i tij i jashtëligjshëm, 

ose djali legjitim i bashkëshortes së tij, që e kishte me burrin tjetër. 

Por kjo është shumë larg të vërtetës, sepse fjala e All‟llahut: “ai ka 

bërë punë të keqe”, në të vërtetë është arsyeja e thënies së Tij: “O 

Nuh, ai nuk është nga familja jote”, sepse ai u nda prej teje me 

veprën e tij, ndonëse mes jush ekziston lidhja familjare. 
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  2- Rrethi i premtimit të All‟llahut 

 Duke vërejtur me kujdes ajetet që tregojnë se si i drejtohet 

Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) Zotit të tij dhe se si iu përgjigj All‟llahu i 

Lartësuar atij, lind pyetja: Si nuk e ka vërejtur Nuhu se i biri i tij, 

Kenani, ka qenë jashtë rrethit të premtimit të Zotit? 

 Siç e treguam më lart, kësaj pyetjeje mund t‟i përgjigjemi 

duke thënë se i biri i Nuhut nuk kishte vetëm një rrugë të vetme. 

Ndonjëherë e shikoje me besimtarët dhe ndonjëherë me mohuesit 

dhe keqbërësit, gjë që të bën të dyshosh se ai ishte besimtar, duke i 

shtuar kësaj edhe ndjenjën e përgjegjësisë së madhe që kishte 

Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) në shpirtin e tij në lidhje me të birin. 

Kështu është dashuria dhe lidhja natyrore e çdo prindi me fëmijën 

e tij dhe Profetët nuk janë të përjashtuar nga ky ligj. Kjo ka qenë e 

gjithë arsyeja pse Nuhu ia bëri këtë kërkesë Zotit të tij. 

 Por sapo u zbulua e vërteta e çështjes, ai ndjeu keqardhje 

për kërkesën e bërë dhe kërkoi menjëherë falje nga All‟llahu i 

Lartësuar, duke shpresuar faljen nga ana e Tij, – edhe pse ai nuk 

kishte bërë ndonjë gjynah, - sepse pozita e Profetit kërkonte prej tij 

që t‟i kishte nën kontroll fjalët dhe sjelljet, prandaj  ishte  më e  

mirë për të që të distancohej, ta braktiste, dhe iu  lut  All‟llahut të 

Lartësuar që ta falte dhe mëshironte. 

 Nga këtu qartësohet përgjigjja e pyetjes: A bëjnë gjynahe 

Profetët, aq sa të kërkojnë falje dhe mëshirë nga All‟llahu i 

Lartësuar?  
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3- Atje ku priten lidhjet 

 Ajetet e lartpërmendura reflektojnë një nga mësimet më të 

dobishme njerëzore dhe edukative, duke përfshirë edhe sqarimin 

për tregimin e Nuhut. Ky mësim nuk ka ndonjë kuptim në 

doktrinat materialiste, por është thelbi i origjinës në doktrinën 

Hyjnore dhe shpirtërore. Lidhjet materiale, si dhe ato familjare, 

farefisnore, të afrimitetit dhe ato shoqërore, në fetë qiellore u 

nënshtrohen gjithmonë lidhjeve shpirtërore.    

 Në fetë qiellore nuk ka kuptim lidhja familjare dhe 

farefisnore përballë lidhjes fetare. Për shembull, Selman Farisiu 

nuk ka qenë prej Ehli Bejtit (familjes së të Dërguarit të All‟llahut), 

as prej Kurejshëve dhe as prej banorëve të Mekës, madje as në 

origjinë nuk ka qenë prej arabëve. Në hadithin e njohur të të 

Dërguarit të All‟llahut, në lidhje me të thuhet: “Selmani është prej 

nesh prej familjes sonë”.1 Pra, ai konsiderohej prej familjes së 

Profetit (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). 

 Ndërsa djali i vërtetë i Profetit, – siç është i biri i Nuhut - 

dëbohet për shkak të këputjes së lidhjes së tij fetare. Në këtë rast, 

për djalin e Nuhut thuhet: “(All‟llahu) tha: O Nuh, ai nuk është 

nga familja jote”.  

 Kjo çështje mund të jetë e vështirë të kuptohet nga ata që 

jetojnë në rrethin e perceptimit materialist, por ajo është një e 

vërtetë në të gjitha fetë e pastra qiellore. 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 10, hadithi 2, “Usulul Kafijj”, vëll. 1, f. 401, hadithi 2. 
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 Duke u bazuar në këto argumente, ne gjejmë hadithe të 

Ehli Bejtit, të cilat tregojnë për disa shija që vetëm mbartin emrin e 

ndjekjes së kësaj rruge, por në të vërtetë tek ata nuk ekzistojnë 

dijetarë të mësimeve të Ehli Bejtit. Transmetohet nga Ali ibn Musa 

se një ditë i pyeti disa shokë të tij se si e komentonin ajetin: “ai ka 

bërë punë të keqe”. Njëri prej atyre që ishte i pranishëm, iu 

përgjigj duke thënë: “Njerëzit mendojnë se Kenani nuk ka qenë i biri i 

vërtetë i Nuhut”. Imami iu përgjigj duke thënë: “Kurrsesi, nuk është e 

vërtetë, ai ka qenë i biri i vërtetë i Nuhut, por e kundërshtoi All‟llahun 

dhe e përgënjeshtroi babain e tij. I tillë është edhe ai që është prej nesh dhe 

nuk i bindet All‟llahut; ai nuk është pjesë e jona.”1  

4- Myslimanët e dëbuar 

 Duke folur për këtë temë, është mirë të frymëzohemi nga 

ky ajet kur‟anor dhe të tregojmë atë pjesë të haditheve, të cilat në 

dukje i konsiderojnë shumë grupime myslimanë apo ndjekësit e 

Ehli Bejtit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi ta!) të dëbuar dhe jashtë 

rreshtit të besimtarëve dhe të shijave:  

 1- Profeti (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Ai që mashtron një mysliman, nuk është prej 

nesh.”2  

 2- Trasmetohet nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) se ai 

ka thënë: “Nuk është miku im ai që e ha pasurinë e besimtarit në 

mënyrë të padrejtë”.3  

                                                           
1 Tefsiri “Safi”, në komentimin e këtij ajeti; “Biharul Enuar”, vëll. 43, f. 230, hadithi 2. 
2 “Uesailu Shija”, vëll. 18, f. 283, hadithi 22528. 
3 “Uesailu Shija”, vëll. 12, f. 53. 
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 3- Profeti (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Atë që e respektojnë njerëzit vetëm për t‟u 

mbrojtur nga e keqja i tij, ai nuk është prej meje”. 

 4- Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nuk është prej 

ndjekësve tanë ai që u bën padrejtësi njerëzve”. 

 5- Imam Kadhimi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nuk është 

prej nesh ai që nuk ia bën llogaritë vetes çdo ditë”.1 

 6- Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Kush e dëgjon një person që thërret o ju 

myslimanë dhe nuk i përgjigjet atij, ai nuk është prej myslimanëve”.2 

 7- Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) i është drejtuar njërit prej 

shokëve të tij, që quhej Xhabir, duke i thënë: “O Xhabir, mësoje se ti 

nuk do të jesh miku (mbrojtësi) ynë derisa të tubohen të gjithë banorët e 

vendit tënd e të thonë se ti je një njeri i keq dhe kjo mos të të shqetësojë, 

dhe të thonë se ti je një njeri i mirë e kjo mos të të gëzojë. Por ti 

ballafaqoje veten me Librin e All‟llahut të Lartësuar!”.3  

 Këto hadithe sqarojnë imagjinatat e atyre që kënaqen vetëm 

me emrin dhe nuk i japin rëndësi kryerjes së detyrave të 

ngarkuara. As nuk u kushtojnë vëmendje lidhjeve të besimit. Ato 

konfirmojnë qartazi se thelbi i doktrinës së udhëheqësve 

shpirtërorë është besimi dhe të vepruarit sipas tij (besimit). Duhet 

patjetër që çdo njeri të matet me këtë standart.  

 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 72, f. 279, hadithi 1. 
2 “Usulul Kafijj”, vëll. 2, f. 164, hadithi 5. 
3 “Sefijnetul Bihar”, vëll. 2, f. 691. 
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Ajetet 48 - 49  

 

 َٔ ٠ُُٜح ؼِ  َٰ تِؿأ  َ  ٞأ   ّٗٞ َم
ُ
ۚ َوأ َّ َه ِهَّل٘ل  ٚ ِهَّلٙل َمٖم ّمِ

ُ
َّ َولََعَ  أ ِهَّلٜلا َوَ رََكٍَٰج َنَٖ أ ِ ّ٘ َٰٖم   بَِصَل

 ّٗٞ ِِل
َ
ِهَّلٜلا َنَذاٌب أ ِ ّ٘  ٗ ُٟ صُّ َٙ ِهَّلٗل َي ٗأ ُ  ُٟ ّخُِه َٙ ُٜ َّ  ڐَش ٖأ ِ ۢنَتآ ِ ح

َ
ٚأ أ ِ٘ ٕأَي أبِ   ا   َ٘   َّ آ إَِِلأ َٟ   ِ٠ُٛ 

ِٔ َ ََٰذا  َ   ِ٘ٚ َؼتأ  َّ ُم ٠أ
َٛج َوََّل َُ

َ
آ أ َٟ ُٙ َٖ َٜج َتهأ َِبأ  ُْ َِتثَ  إِنِهَّلل  غأ ٕأَعَِٰ خِهَّللِِنَي   ُٙ ٖأ ِ   ڑ ل

 

“Atëherë iu tha: „O Nuh, zbrit me përshëndetje prej Nesh dhe 

me bekime për ty dhe pasardhësit e atyre që gjenden me ty. 

Disa popujve (pas teje), ne do t‟u japim kënaqësi e pastaj do t‟i 

godasë nga ne dënimi i dhembshëm!‟” 

“Këto janë (disa) nga lajmet e fshehta që ne t‟i shpallim ty. Këto 

nuk i ke ditur as ti, as populli yt para kësaj (shpalljes së 

Kur‟anit). Prandaj, duro! Se vërtet, në fund, fitorja është e 

besimtarëve.” 

 

Komentimi 

 

Zbritja e Nuhut me paqe dhe siguri 

 Këto janë dy ajetet e fundit të kësaj sureje, të cilat flasin për 

historinë e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) e të popullit të tij, histori e 

cila është plot me mësime e këshilla. Në suren  “Hud” dhe në këto 
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dy ajete tregohet për zbritjen e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) nga anija 

dhe për kthimin e jetës normale mbi rruzullin tokësor. 

 Në ajetin e parë prej këtyre dy ajeteve, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Atëherë iu tha: „O Nuh, zbrit me përshëndetje prej Nesh 

dhe me bekime për ty dhe pasardhësit e atyre që gjenden me 

ty”. 

 Tufani kishte shkatërruar të gjitha gjurmët e jetës. Tokat e 

banuara e fushat e lulëzuara nga gjelbërimi dhe pyjet e dendura 

ishin bërë shkretëtirë. Gjendja ishte shumë kritike për Nuhun 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe besimtarët për sa i përket jetesës dhe 

ushqimit. Por All‟llahu i Lartësuar e qetësoi këtë grup besimtarësh 

me begatitë dhe siguri nga ana e Tij, duke ua bërë të qartë se çdo 

gjë do të jetë e përgatitur dhe e mjaftueshme për ta, prandaj nuk 

duhej të shqetësoheshin për asgjë. 

 Shqetësimi u vinte nga frika për sigurimin e jetës dhe nga 

sëmundjet nga moçalet e ujërat e ndotura nga shenjat e tufanit dhe 

të përmbytjes, që e kërcënonin jetën e tyre, por All‟llahu i 

Lartësuar e qetëson Nuhun (Paqja qoftë mbi të!) dhe ndjekësit e tij 

besimtarë, duke u thënë se nuk ka rrezik që t‟i kërcënojë ata. Ai që 

e solli tufanin për të shkatërruar zullumqarët dhe ata që nuk iu 

bindën All‟llahut të Lartësuar, është në gjendje t‟ua plotësojë 

kushtet e jetesës në një ambjent të sigurtë, të shëndoshë, të 

mbushur plot me mirësi e begati për besimtarët.  

 Kjo fjali e shkurtër dhe përmbledhëse na bën të kuptojmë se 

Kur‟ani Famëlartë kujdeset në maksimum për çështjet delikate 

dhe i pasqyron ato në shprehje motivuese dhe tërheqëse.  
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 Fjala “umem” në këtë ajet është shumësi i fjalës “umet”, që 

do të thotë popuj, bashkësi dhe pasardhës. Kjo shprehje tregon se së 

bashku me Nuhun (Paqja qoftë mbi të!) kanë qenë një grup  

adhuruesish të All‟llahut edhe krijesat e Tij prej gjallesave. 

Gjithashtu, shprehja tregon se ata që ishin me Nuhun (Paqja qoftë 

mbi të!) do të jenë shkak i ekzistencës së një fisi dhe një populli të 

madh; ose ka kuptimin se me Nuhun (Paqja qoftë mbi të!) kanë 

qenë vërtet persona nga fise dhe popuj të ndryshëm, ku të gjithë 

kanë formuar shumë popuj.  

 Gjithashtu, sipas një mendimi tjetër, popujt që kanë qenë 

me Nuhun (Paqja qoftë mbi të!) mund të përfshijnë grupimin e 

gjallesave të shumta në numër, sepse Kur‟ani e ka përdorur 

shprehjen “um‟met” edhe për kafshët në disa ajete të tjera, si psh. 

në suren “El En‟am”, në ajetin 38, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“të gjitha kafshët në Tokë e të gjithë shpendët që fluturojnë me 

krahët e veta janë në bashkësi të ngjashme me ju”. 

 Me këtë qartësohet fakti se Nuhu dhe ata që ishin me të, 

zbritën të sigurtë në tokë për të gjetur mirësitë e All‟llahut të 

Lartësuar dhe për të pasur një jetë sa me të qetë dhe të begatë. 

Kështu ka qenë edhe gjendja e gjallesave të tjera, e kafshëve dhe e 

shpendëve, të cilat ishin në anije dhe zbritën në tokë, se me të 

vërtetë mëshira dhe zemërgjerësia e All‟llahut të Lartësuar i ka 

përfshirë të gjitha ato. 

 Më pas, duke iu drejtuar Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), 

All‟llahu i Lartësuar i thotë se ata që janë me të do të sjellin popuj 

nga lloji i tyre. Por këta popuj do t‟i kaplojë hutimi e neglizhenca, 

do të bëhen injorantë e të hutuar ndaj mirësive të All‟llahut të 

Lartësuar dhe do t‟i kaplojë ndëshkimi i Tij. Për këtë, All‟llahu i 
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Lartësuar thotë: “Disa popujve (pas teje), ne do t‟u japim 

kënaqësi e pastaj do t‟i godasë nga Ne dënim i dhembshëm!”.  

 Njerëzit do ta keqpërdorin dobinë nga liria e dëshirës që u 

është dhuruar dhe do ta përdorin atë në rrugën e së keqes dhe 

shkatërrimit, duke marrë shpërblimin e tyre në këtë botë, sikurse i 

pret ndëshkimi i dhembshëm në Botën Tjetër. 

 Unike në këtë ajet është shprehja: “Ne do t‟u japim 

kënaqësi”, pas së cilës flitet për ndëshkimin e dhembshëm.  

 Kjo tregon se kënaqësia duhet të jetë shkak i falënderimit 

dhe lavdërimit për mirësitë e All‟llahut të Lartësuar, si dhe i 

bindjes ndaj Tij, por në përgjithësi vërejmë se ata që kënaqen me të 

gjitha këto mirësi, e shtojnë tiraninë, padrejtësinë dhe mohimin 

dhe i shkëpusin lidhjet me Krijuesin e tyre.   

 Në komentimin e këtij ajeti, dijetari i shquar Tabersijju 

shkruan në tefsirin “Mexhmaul Bejjan”, se për fjalën e All‟llahut të 

Lartësuar: “ne do t‟u japim kënaqësi” e deri në fund, disa 

komentues të Kur‟anit kanë thënë se ata që kanë jetuar vetëm për 

kënaqësitë e kësaj bote, janë shkatërruar, sepse i ka mposhtur 

injoranca dhe hutimi; kështu, ata kanë menduar vetëm për këtë 

botë, për jetën dhe kënaqësitë e saj.1  

 Ky realitet vërehet qartë në vendet e zhvilluara të kësaj 

bote, banorët e të cilave janë të zhytur në injorancë dhe në prishje 

morali, e jo vetëm që nuk mendojnë fare për njerëzit e dobët e të 

varfër, por thurin intriga dhe derdhin gjakun e tyre gjithnjë e më 

shumë. Prandaj, All‟llahu i sprovon më së shumti me luftëra dhe 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 5, f. 168, 287, komentimi i këtij ajeti. 
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fatkeqësi të dhimbshme, të cilat ua rrëmbejnë këto mirësi të 

përkohshme, për të parë se mos ndoshta do të zgjohen dhe do të 

dalin nga injoranca e tyre.  

 Në ajetin e fundit përfundon tregimi i historisë së Nuhut në 

këtë sure, duke u treguar njerëzve gjithçka që ka ndodhur në 

kohën e tij. All‟llahu i Lartësuar thotë: “Këto janë (disa) nga 

lajmet që ne t‟i shpallim ty. Këto nuk i ke ditur as ti, as populli i 

yt para kësaj (shpalljes së Kur‟anit)”.  

 Ky mesazh këtu për Profetin Muhammed (Paqja dhe bekimet 

e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i kërkon atij të bëjë 

durim dhe të qëndrojë në rrugën e drejtë, siç duroi dhe eci në 

rrugën e drejtë Profeti Nuh (Paqja qoftë mbi të!) kur u përball me 

problemet. Kështu do të jetë fundi i atyre që bëjnë durim dhe që 

ecin në rrugën e drejtë, siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “Andaj 

duro, se me të vërtetë në fund, fitorja është e besimtarëve”.  

 

Hulumtime 

 

 1- Qartësimi i tregimeve të të Dërguarve (Paqja qoftë mbi ta!) 

në mënyrë realiste dhe të zhveshur nga çdo lloj devijimi dhe 

trillimi, është i mundur vetëm nëpërmjet Shpalljes Hyjnore; në të 

kundërt, ai do të jetë si librat e historisë së hershme, i mbushur me 

legjenda dhe tregime imagjinare, të cilat kanë arritur në një shkallë 

ku dallimi mes të vërtetës dhe gënjeshtrës është i pamundur, dhe 

sa më shumë që i kthehemi së kaluarës, aq më shumë gjejmë 

përzierje të së vërtetës me gënjeshtrën dhe devijimet.  
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 Duke u bazuar në këtë, qartësimi i gjendjes së Profetëve të 

mëparshëm (Paqja qoftë mbi ta!) dhe i popujve të hershëm në 

mënyrë të saktë dhe të pastër nga trillimet, konsiderohet një 

argument i fortë dhe i gjallë i vërtetësisë së Kur‟anit, të Islamit dhe 

të Profetit më të nderuar (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!).  

 2- Ndryshe nga çfarë mendojnë disa, nga ky ajet mësojmë 

se Profetët (Paqja qoftë mbi ta!) e kanë ditur të fshehtën nëpërmjet 

të mësuarit nga All‟llahu dhe aq sa Ai vetë ka dëshiruar t‟u thotë. 

Ata nuk e kanë ditur të fshehtën nga vetja e tyre. Nëse gjejmë disa 

ajete që e mohojnë njohjen e dijes së fshehtë (gajbin) prej tyre, ajo 

tregon se dija e tyre nuk është e vetvetishme, por dija e tyre është 

nga ana e All‟llahut të Lartësuar. 

 3- Ky ajet tregon një të vërtetë tjetër: që qartësimi i 

rrëfimeve të Profetëve (Paqja qoftë mbi ta!), dhe popujve të 

mëparshëm në Kur‟an nuk është një mësim vetëm për 

myslimanët, por është edhe ngushëllim dhe qetësim për zemrën e 

Profetit, sepse edhe ai në të vërtetë është qenie njerëzore, njeri si të 

gjithë dhe duhet të marrë mësime nga fetë Hyjnore, për t‟u 

përgatitur t‟i bëjë ballë padrejtësisë dhe tiranisë në kohën e tij, e të 

mos u japë rëndësi brengave të problemeve në rrugën e tij.    

 Me fjalë të tjera, siç e ka përballuar Nuhu (Paqja qoftë mbi 

të!) me durim dhe duke ecur në rrugën e drejtë, në rrugën e 

All‟llahut, për vite të tëra, - duke e udhëzuar popullin e tij dhe 

duke i bërë thirrje për në besim, - edhe ti o Profet i Islamit nuk 

duhet të heqësh dorë nga durimi, ecja dhe qëndrimi në rrugën e 

drejtë!  
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 Tani le të përfundojmë historinë e Nuhut (Paqja qoftë mbi 

të!) me të gjitha ato mësime dhe gjëra të mrekullueshme e t‟i 

drejtohemi një Profeti tjetër të madh. Ai është Profeti Hud (Paqja 

qoftë mbi të!), me emrin e të cilit është quajtur edhe kjo sure. 
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Ajetet 50 - 52  

 

٠أِم ِإَوَ َٰ  َِ َٰ اۚ َُاَل َ  ٠دا ُٞ ٗأ  ُٞ َخا
َ
ْ  ََعٍد أ ُتُدوا َ   عأ ُهُ  ٱِهَّلل ٍٝ َغريأ َٰ ٚأ إَِل ِ ّ٘ ا َُٕؾٗ  َ٘ ٗأ إَِّلِهَّلل ۥٓ    ُٛخ

َ
 إِنأ أ

وَن  ُ َ ٍأ ٠أمِ  ڒُ٘ َِ َٰ رَِي إَِّلِهَّلل لََعَ َ  جأ
َ
ًرا  إِنأ أ جأ

َ
ٗأ َنَٖ أِٝ أ سأ َُُٖٔؾ

َ
ِي ََّلٓ أ ٌََٗل  َّلِهَّلل

َ
 َػَفَرِِنٓ  أ

٠َُِِٖن  ٠أمِ  ړَتهأ َِ َٰ ْ  َوَ  ٍُِروا َخيأ ِٔ  شأ ِهَّلٗل ح٠ُُ ٠ٓاْ إَِِلأِٝ  ُرأِش ٗأ ُ  آ َ  َر ِهَّللُؾ َٙ ا  لصِهَّلل َرارا ِدأ ّ٘  َنَٖ أُؾٗ 
ِ٘نَي  اْ َُمأرِ ٠أ

ِهَّلٕل ٗأ َوََّل َتَخ٠َ حُِؾ ٗأ ٠ُُِهَّللةً إَِ َٰ ٠ُُِهَّلل   ڔَوَيزِدأُؽ

 

“Fisit Ad (Ne i dërguam) vëllanë e tyre Hudin. Ai tha: „O populli 

im, adhuroni All‟llahun! Ju nuk keni Zot tjetër përveç Tij; ju 

jeni vetëm trillues.‟”  

“O populli im! Unë nuk kërkoj nga ju shpërblim për këtë. Mua 

më shpërblen vetëm Ai që më ka krijuar! A nuk kuptoni?!” 

“O populli im! Kërkoni falje nga Zoti juaj dhe kthehuni tek Ai 

të penduar, se Ai do t‟ju sjellë shi të begatshëm dhe do t‟ju 

shtojë fuqi mbi fuqinë tuaj. Mos u shmangni prej Atij duke 

qenë keqbërës!‟” 
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Komentimi 

 

Shkatërrimi i guximshëm i idhujve 

 Siç e treguam më lart, rrëfimet e pesë Profetëve të mëdhenj, 

fatkeqësitë dhe vështirësitë që ata përballuan në thirrjet e tyre, si 

dhe rezultatet e njëpasnjëshme që rrodhën në historinë e tyre, janë 

më se të qarta në këtë sure. Në ajetet e mëparshme flitej për 

historinë e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), ndërsa tani do të rrëfehet 

për historinë e Hudit (Paqja qoftë mbi të!).  

 Të gjithë këta Profetë i ka bashkuar i njëjti qëllim dhe e 

njëjta logjikë; që të gjithë u ngritën në këmbë për të shpëtuar 

njerëzimin nga të gjitha llojet e skllavërisë dhe për thirrjen e tyre 

në Teuhid me të gjitha dimensionet e tij. 

 Slogani dhe motoja e tyre ka qenë besimi, sinqeriteti, 

serioziteti, këmbëngulja dhe drejtimi drejt rrugës së All‟llahut të 

Madhëruar, por kundërpërgjigjja e popujve të tyre ishte ashpërsia, 

terrori dhe presionet. 

 Në ajetin e parë të këtij rrëfimi, All‟llahu i Lartësuar 

urdhëron e thotë: “Fisit Ad (Ne i dërguam) vëllanë e tyre 

Hudin”. Në këtë ajet vërejmë se ai e ka emërtuar Hudin (Paqja 

qoftë mbi të!) si vëllanë e tyre.  

 Ky përshkrim është i lejuar dhe i pranuar në gjuhën arabe, 

ku fjala “vëlla” përdoret për të gjithë pjesëtarët e fisit për shkak të 

prejardhjes së tyre nga një origjinë e vetme.  
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 Për shembull, për Esedijj (fisi Esed), thonë vëllai i Esedit 

(luanit), kurse për një person nga fisi Medhhexh, vëllai i 

Medhhexhit. Ose kjo mënyrë shprehjeje tregon se marrëdhënia e 

Hudit me ta ishte vëllazërore, pavarësisht se ishte Profet. Kjo 

situatë është cilësi e të gjithë Profetëve (Paqja qoftë mbi ta!), pasi ata 

nuk i trajtonin njerëzit me mentalitetin e prijësisë dhe të 

udhëheqjes, apo si babai me fëmijët e tij, por me pikënisjen se ata 

janë vëllezërit e tyre, një trajtim ky larg nga çdo lloj superioriteti.  

 Mesazhi dhe thirrja e parë e Hudit (Paqja qoftë mbi të!), – 

ashtu si mesazhi i të gjithë Profetëve, – ishte njësimi në All‟llahun 

e Lartësuar dhe ndalimi i idhujtarisë ndaj Tij: “Ai tha: „O populli 

im, adhuroni vetëm All‟llahun! Ju nuk keni tjetër Zot përveç Tij; 

ju jeni vetëm trillues‟”.  

 Këta idhuj që ju po i adhuroni nuk janë ortakët e Tij, as nuk 

janë burim i të mirës apo i të keqes. Nga këta idhuj nuk buron 

asnjë vepër. A ka trillimi më të madh se sa kjo pozitë e vlerësim që 

ju u jepni këtyre idhujve e putave, të cilat absolutisht nuk kanë 

asnjë vlerë?!  

 Pastaj Hudi (Paqja qoftë mbi të!) i drejtohet popullit të tij e u 

thotë: Mos imagjinoni dhe mos kujtoni se qëllimi i thirrjes time 

ndaj jush është që unë të kem dobi materiale, sepse unë prej jush, 

nuk dua asnjë shpërblim. Këtë të vërtetë na e thotë ajeti: “O 

populli im! Unë nuk kërkoj nga ju shpërblim për këtë”, sepse 

shpërblimi im është vetëm prej Atij që më ka krijuar mua dhe që 

më ka dhënë shpirtin, e unë kthehem nga Ai për çdo gjë, sepse Ai 

është Krijuesi, Furnizuesi. “Mua më shpërblen vetëm Ai që më 

ka krijuar!”  
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 Në bazë të kësaj, nuk ka asnjë dyshim se në çdo hap që 

hedh, me të vërtetë unë e bëj këtë duke iu bindur urdhrit të 

All‟llahut, i Cili më ka krijuar, prandaj dhe duhet të kërkoj 

shpërblim vetëm nga Ai e jo nga ju, sepse Ai i ka të gjitha portat e 

mirësisë. A keni ju ndonjë gjë nga ana juaj? Çdo gjë që ju keni, 

është prej Tij, të Madhërishmit: “A nuk kuptoni?!”  

 Pas kësaj, Hudi (Paqja qoftë mbi të!) u jep shpjegimin e 

shpërblimit material të besimit, me synimin e motivimit, për të 

zgjuar ndjenjat dhe shpirtin e së vërtetës tek populli i tij 

zullumqar dhe i padrejtë, duke qartësuar mirë se ky shpërblim 

material është i kushtëzuar me besimin. Ai thotë: “O populli im! 

Kërkoni falje nga Zoti juaj dhe kthehuni tek Ai të penduar”; e 

nëse ju e bëni këtë (kërkoni falje dhe pendoheni), “se Ai do t‟ju 

sjellë shi të begatshëm”1, që prodhimet dhe të mbjellat tuaja të 

mos goditen nga ndonjë e keqe për shkak të ujit të pakët dhe të 

mos i godasë thatësira, por këto të mbjella të qëndrojnë gjithmonë 

jeshile dhe të frytshme. Pa dyshim se për shkak të devotshmërisë, 

largimit tuaj nga mëkatet dhe drejtimit tek Ai, All‟llahu kujdeset 

për ju: “dhe do t‟ju shtojë fuqi mbi fuqinë tuaj”.  

 Asnjëherë mos mendoni se besimi dhe devotshmëria e 

dobësojnë fuqinë tuaj, përkundrazi fuqitë tuaja trupore shtohen 

duke përfituar nga forca shpirtërore. Me këtë mbështetje të madhe 

dhe të rëndësishme, ju do të mund të ndërtoni një shoqëri të fortë 

dhe një qytetërim të madh, një popull të fuqishëm, të lirë e të 

                                                           
1 Fjala “el midraru” siç e qartësuam më lart, rrjedh nga “durr’rrun”, dhe ka kuptimin e zbritjes 
së qumështit të gjoksit. Më pas, kjo fjalë është përdorur për zbritjen e shiut. Interesante në 
ajet është se ai nuk shprehet me fjalët “zbret shiu nga qielli”, por thotë “Ai do ju sjellë shi të 
begatshëm”, me kuptimin se shiu bie aq furishëm sa duket sikur qielli gulçon. Fjala 
“midraren” është në një formë hiperbolike nga ku përfitohet një përforcim nga kjo fjali. 
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pavarur që gëzon një ekonomi të fortë. Për këtë ju nuk duhet të 

largoheni nga rruga e drejtë dhe e vërtetë: “Mos u shmangni prej 

Atij duke qenë keqbërës!”.  

 

Hulumtime 

 

1- Njëshmëria e All‟llahut të Lartësuar është thelbi i 

thirrjes së Profetëve 

 Historia e Profetëve (Paqja qoftë mbi ta!) ka treguar se ata e 

kanë filluar thirrjen dhe mesazhin e tyre nga njësimi i All‟llahut, 

ndalimi i adhurimit të idhujve cilado qofshin ato. Reformimi në 

asnjë shoqëri njerëzore nuk mund të realizohet ndryshe përveç se 

me këtë thirrje, sepse bashkimi i shoqërisë, bashkëpunimi dhe 

altruizmi apelojnë një burim të vetëm, atë të njësimit të Krijuesit.  

 Ndërsa idhujtaria, bërja shok All‟llahut të Lartësuar, është 

thelbi i çdo përçarjeje, kontradikte, egoizmi etj. Lidhja e këtyre 

koncepteve me idhujtarinë dhe me adhurimin e idhujve nuk 

mund t‟i fshihet  askujt!  

 Personi që fokusohet tek vetja e tij – apo që e tërheq zjarrin 

në vatrën e tij – mendon vetëm për veten dhe për këtë gjë ai është 

idhujtar, sepse njësimi e shkrin  “unin” dhe egon individuale në 

një oqean shumë të gjerë shoqëror, kurse njehsuesi nuk shikon gjë 

tjetër vetëm se një oqean të madh; me fjalë të tjera, e gjithë 

shoqëria njerëzore janë robër të All‟llahut të Lartësuar. 
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 Njerëzit që kërkojnë epërsinë janë idhujtarë të një lloji tjetër, 

sepse ata janë në konflikt me bashkëatdhetarët e tyre dhe 

mendojnë se avantazhet e tyre nuk kanë lidhje me avantazhet e të 

tjerëve, prandaj  kjo ndarje pjesë-pjesë, apo “ky dualizëm” nuk 

është gjë tjetër veçse një idhujtari në forma të ndryshme. 

 Nga këtu e kanë nisur Profetët (Paqja qoftë mbi ta!) 

reformimin e shoqërisë me thirrjen e tyre në njëshmërinë e 

All‟llahut të Madhëruar, pastaj në unifikimin e fjalës, në njësimin e 

veprës dhe në njësimin e shoqërisë. 

2– Udhëheqësit e së drejtës nuk kërkojnë shpërblim nga 

ndjekësit e tyre 

 Udhëheqësi i vërtetë e realist mund të jetë i sigurtë dhe i 

mbrojtur nga çdo akuzë dhe të vazhdojë rrugën e tij në kulmin e 

lirisë, në një lloj forme çfarëdo, nëse ai nuk do të kishte nevojë 

materiale. Me këtë mënyrë, ai mund të rregullojë çdo devijim që 

vërehet te ndjekësit e tij, ose në të kundërt, nevoja materiale për 

këtë udhëheqës apo rregullator do të bëhej si një prangë që i lidh 

këmbë e duar dhe si një dry për gjuhën dhe mendjen e tij.  

 Të devijuarit depërtojnë me anë të kësaj rruge, rrugës së 

nevojës materiale, për të ushtruar forcë dhe presion ndaj prijësve, 

duke u ndërprerë ndihmat materiale, ose duke i mashtruar se do 

t‟ua shtojnë ndihmat, dhe sado i drejtë apo i pastër të jetë prijësi, 

ai përsëri mbetet një njeri dhe ka gjasa që “t‟i rrëshqasin këmbët”. 

Për këtë arsye, në këtë ajet dhe në ajetet e tjera të Kur‟anit 

Famëlartë, ne lexojmë se Profetët (Paqja qoftë mbi ta!) e deklarojnë 

hapur që në fillim të mesazhit të tyre se ata nuk kanë nevoja 

materiale dhe se nuk kërkojnë shpërblim nga ndjekësit e tyre. 
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 Kjo është një kushtetutë për të gjithë udhëheqësit, në 

veçanti për ata shpirtërorë dhe për kolosët e fesë, për aq kohë sa 

këta reformues dhe burra të fesë do të shpenzojnë kohët e tyre në 

shërbim të fesë islame dhe myslimanëve. Prandaj, duhet të 

garantohen nevojat e tyre materiale në mënyrë të rregullt, të 

ngrihet fondi i kontributeve dhe thesari i shtetit të myslimanëve 

duhet ta garantojë këtë grupim (xhemat). Një nga qëllimet e 

ndërtimit dhe të ngritjes së thesarit të shtetit në Islam është ky 

objektiv. Pra, të shpenzojë për njerëzit e fesë që angazhohen dhe 

që janë në shërbim për përcjellë mesazhin Islam.    

3– Mëkati dhe shkatërrimi i shoqërive 

 Sikurse e vërejtëm në ajetet e mësipërme, Kur‟ani Famëlartë 

bën një lidhje ndërmjet çështjeve shpirtërore me ato materiale. Ai 

e konsideron kërkimin e faljes dhe pendimin tek All‟llahu i 

Lartësuar si bazë të zhvillimit dhe prosperitetit, produktivitetit, 

gjelbërimit, freskisë dhe shtimit  në forcë dhe aftësi.   

 Këtë të vërtetë e prekim në shumë ajete të Kur‟anit 

Famëlartë, si ç‟është ajeti i ardhur në suren “Nuh”, me gjuhën e 

këtij Profeti të madh, që i drejtohet popullit të tij me këto fjalë: “E 

u thashë: „Kërkoni falje nga Zoti juaj, i Cili është Falës i madh, 

që Ai t‟ju dërgojë shi të bollshëm, t‟ju shtojë pasurinë dhe 

fëmijët tuaj dhe të bëjë për ju kopshte e lumenj!‟”.1 

 Në transmetimet islame lexojmë se Rrebi ibn Subejhi ka 

thënë: “Isha tek Hasan ibn Ali (Paqja qoftë mbi ta!) kur një person 

erdhi dhe u ankua tek ai për thatësirën dhe mungesën e begatisë. 

Hasani (Paqja qoftë mbi ta!) i tha: „Kërkoji falje All‟llahut të 

                                                           
1 Surja “Nuh”, ajeti 10-12. 



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

  

152 

Lartësuar!‟ Pastaj erdhi një tjetër dhe iu ankua se ishte i varfër, 

kurse ai sërish i tha: „Kërkoji falje All‟llahut!‟. Më pas erdhi një 

person i tretë dhe i tha: „Lutu për mua që All‟llahu të më japë një 

fëmijë.‟ Edhe atij, Hasani (Paqja qoftë mbi ta!) i tha që t‟i kërkonte 

falje All‟llahut dhe të pendohej. Rebi ibn Subejhi vazhdon: Unë u 

habita dhe i thashë: „Çdo njeriu që vjen tek ti dhe ankohet për 

problemin e tij, apo kërkon një mirësi, ti e urdhëron atë që t‟i 

kërkojë falje All‟llahut të Lartësuar dhe të pendohet tek Ai‟. Ai më 

tha: „Me të vërtetë, kjo që unë thashë nuk ishte nga vetja ime, por e 

kam mësuar nga fjala e All‟llahut të Lartësuar, të cilën e ka 

vendosur në gojën e Profetit të Tij Nuh‟. Pastaj ai lexoi ajetet e 

lartpërmendura të sures „Nuh‟”.1 

 Disa persona e kanë bërë zakon t‟i kalojnë këto çështje 

kalimthi duke ngritur një lidhje shpirtërore dhe një lidhje “të 

panjohur” ndërmjet këtyre çështjeve dhe e lehtësojnë veten e tyre 

nga çdo analizë. Mirëpo, nëse ne vërejmë me kujdes, do të shohim 

se ndërmjet këtyre çështjeve ka lidhje të përafërta që forcojnë 

çështjet materiale me ato shpirtërore në shoqëri, si peri që bashkon 

dy pjesët e një pëlhure. 

 Por cila është ajo shoqëri që është e ndotur me mëkate, 

tradhëti, hipokrizi, vjedhje, mashtrim, padrejtësi, dembelizëm etj., 

e që bëhet e begatshme?    

 Cila shoqëri ia largon vetes shpirtin e bashkëpunimit dhe i 

kthehet luftës, konfliktit dhe gjakderdhjes, e pastaj toka e saj të 

bëhet pjellore, e gjelbëruar dhe të bëhet rehat e në luks me vënien 

e ekonomisë?! 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 1, f. 361, “Uesailu Shija”, vëll. 7, f. 177, hadithi 9055. 
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 Cila shoqëri i zhyt individët e saj në përjetimin e 

vazhdueshëm të pasionit, të egove dhe prirjeve personale dhe 

njëkohësisht të jetë e fortë, e vendosur dhe t‟i bëjë ballë armikut? 

 Duhet të thuhet me qartësi se nuk ka asnjë çështje morale 

që të mos ketë efekt të dobishëm dhe të begatë në jetën materiale 

të shoqërisë njerëzore; nuk ka doktrinë dhe besim të vërtetë që 

nuk merr pjesë në ndërtimin e një shoqërie të lulëzuar, të lirë, të 

pavarur dhe të fortë. 

 Personat që i ndajnë dhe i veçojnë çështjet morale të besimit 

nga feja dhe njësimi me çështjet materiale, në të vërtetë nuk i dinë 

dhe nuk i njohin mirë as çështjet shpirtërore dhe as çështjet 

materiale. 

 Nëse feja është vetëm një seri ligjesh e normash morale dhe 

e boshatisur nga përmbajtja për njerëzit, atëherë është e 

natyrshme që ajo të mos ndikojë në sistemin material. 

 Mirëpo, kur doktrinat dhe besimet morale dhe shpirtërore 

bëhen një dritare në ndërgjegjen dhe shpirtin e njeriut deri aty 

saqë gjurmët e tyre të shfaqen në dorën, gjuhën, veshin, syrin dhe 

në të gjitha atomet e ekzistencës së njeriut, atëherë pa dyshim 

gjurmët e këtyre besimeve në shoqëri nuk i fshihen askujt. 

 Ndoshta ne nuk mund ta perceptojmë mirë lidhjen e 

kërkimit të faljes dhe pendimit tek All‟llahu i Lartësuar me 

zbritjen e begative dhe të mirësive materiale, por nuk ka asnjë 

dyshim se një pjesë të mirë të tyre ne mund t‟i perceptojmë. 

 Në këtë kohë, në përballjen e myslimanëve revolucionarë 

me jobesimtarët kemi vënë re se besimi Islam dhe fuqitë moralore 
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dhe shpirtërore kanë arritur të triumfojnë ndaj armëve më 

moderne të kohës si dhe ndaj ushtrive më të fuqishme 

kolonialiste. Kjo tregon për ndikimin e madh të besimit  të drejtë 

në çështjet shoqërore dhe politike.   

4– Çfarë nënkuptohet me fjalën e All‟llahut të Lartësuar: 

“dhe do t‟ju shtoj fuqi mbi fuqinë tuaj”? 

 Nga ky ajet kuptojmë se nëpërmjet kërkimit të faljes dhe 

pendimit tek Ai, All‟llahu i Lartësuar na jep fuqi mbi atë fuqi që 

kemi. Disa komentues tregojnë se qëllimi i fuqisë në këtë ajet është 

fuqia njerëzore, sikurse e treguam në ajetin 12 të sures “Nuh”, ku 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “t‟ju shtoj pasurinë dhe fëmijët tuaj”. 

Disa të tjerë kanë thënë se kuptimi është për forcën materiale që i 

shtohet edhe ajo shpirtërore. Por shprehja në këtë ajet ka ardhur 

me kuptim të plotë. Ajo përfshin çdo lloj shtese në forcat materiale 

dhe shpirtërore dhe nuk bie në kundërshtim me asnjë nga këto 

komentime, por e përforcojnë njëra-tjetrën. 
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Ajetet 53 - 57 

 

 ْ َّ َُال٠ُا َ ُٚ ل ا ََنأ َ٘ َّ َو ِ ل َٜا َنٚ ٠َُأ خِ َٟ ِ ُٚ ةَِخارِِِكٓ َ ال ا ََنأ َ٘ َٜثٖ َو ِ َٜا ةِ َّ  ا ِجئأتَ َ٘ ٠ُد  ُٟ َٰ  َ 
ِٜ٘نَِي  ُٙ أ ِ ٠ُل إَِّلِهَّلل إِن ڕة ُِ َّ  نِهَّلل َٰ  َ َ ُِٟد  عأ طأ

ُ
ٓ أ َٜا بُِص٠ٓ ٖٖۗ َُاَل إِّّنِ خِ َٟ ِ ُؼ َ ال َ  َبهأ ْ  وَ  ٱِهَّلل ُدٓوا َٟ   طأ

ُِك٠َن  ا تُ أ ِهَّلٙل ّّنِ ةَرِٓي ّٞ ّمِ
َ
ِهَّلٗل ََّل حُِٜلُروِن ۦ   ُدوِِٛٝ ِ٘ٚ ږخ ا ُ  ِٓ ُدوِِن ََجِ ها  إِّّنِ  ڗ ٌَ

أُج لََعَ  ِ ح٠ََ ِهَّلل َٰ  ٱِهَّلل اۚٓ إِنِهَّلل َرّ ِ لََعَ َٟ َٜاِغَ خِ ِ ٠َ َ اِخُذۢ ة ُٞ  
ِ٘ٚ َدٓاةِهَّللٍث إَِّلِهَّلل ا  ِهَّل٘ل   ٗ  َرّ ِ َوَرّ ُِؾ

َخِِ ٖم  صأ ُّ٘ ٖأُج ةِِٝ ٌَ ِن ژِغَرَٰٖط  رأِش
ُ
آ أ ِهَّل٘ل ُخُؾٗ  َيأ ةٖأ

َ
دأ خ َِ اْ َػ ِهَّلٕل٠أ ًُ ۦٓ  ح٠ََ ِٖ َخخأ ۚ َويَصأ ٗأ  إَِِلأُؾ

 ُٝ وَٛ ٗأ َوََّل حَُ ُّ ُك َ ا َغريأ ً٘ ٍ  َ ٍِ قّٞ ۥَرّ ِ ٠َُأ ِ ََشأ
َٰ ُكّ اۚ إِنِهَّلل َرّ ِ لََعَ   ڙ َطيأ ًٔ

 

“Ata thanë: „O Hud! Ti nuk na ke sjellë kurrfarë prove të 

dukshme për fjalët e tua, ne nuk do t‟i braktisim zotat tanë dhe 

nuk të besojmë ty!‟” 

“‟Ne themi vetëm se ty të ka goditur ndonjë e keqe nga zotat 

tanë‟. Ai tha: „Unë kam dëshmitar All‟llahun, por dëshmoni 

edhe ju se unë jam larg nga idhujt që ju i adhuroni,‟”  

“në vend të Tij. Të gjithë ju bëni komplot kundër meje dhe mos 

më jepni afat aspak!” 

“Unë mbështetem tek All‟llahu, Zoti im dhe Zoti juaj. Nuk ka 

asnjë gjallesë të mos jetë nën pushtetin e Tij. Me të vërtetë,  Zoti 

im është në rrugë të drejtë.” 
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“E, nëse ju shmangeni, unë tashmë jua kam përcjellë atë 

(mesazhin), për të cilin jam dërguar te ju. Zoti im, në vendin tuaj 

do të sjellë një popull tjetër, kurse ju nuk mund t‟i bëni kurrfarë 

dëmi Atij. Vërtet, Zoti im është Mbikëqyrës mbi çdo gjë.” 

 

Komentimi 

 

Forca e të logjikuarit 

 Tani le të shohim se cila ka qenë kundërpërgjigjja e popullit 

kokëfortë dhe të mashtruar, – popullit të Adit, – ndaj këshillave të 

vëllait të tyre, Profetit Hud (Paqja qoftë mbi të!): “Ata thanë: „O 

Hud! Ti nuk na ke sjellë kurrfarë prove të dukshme për fjalët e 

tua‟”, nuk na ke sjellë një argument bindës: “ne nuk do t‟i 

braktisim zotat tanë”, që ti po na bën thirrje t‟i besojmë dhe të 

adhurojmë vetëm All‟llahun dhe të braktisim putat, idhujt: “dhe 

ne nuk të besojmë ty!”. 

 Pas këtyre tri fjalive të palogjikshme, ata i thonë: O Hud, ti 

je i çmendur: “ne themi vetëm se ty të ka goditur ndonjë e keqe 

nga zotat tanë”. Nuk ka asnjë dyshim se Hudi (Paqja qoftë mbi të!) 

– sikurse të gjithë Profetët e tjerë (Paqja qoftë mbi ta!), – e ka kryer 

misionin dhe detyrën e tij, ia ka shfaqur mrekullinë apo mrekullitë 

popullit të tij, për të argumentuar vërtetësinë e tij, por ata me 

kryeneçësinë e tyre, – sikurse të gjithë popujt e tjerë që u 

mashtruan nga epshet e kësaj bote – i mohuan mrekullitë e tij dhe 

e konsideruan atë një magji dhe shprehje të një zinxhiri të 
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papriturash dhe ngjarjesh të rastësishme, të cilat nuk mund të jenë 

argument për qëllimin. 

 Në thelb, mohimi i adhurimit të idhujve dhe të statujave 

nuk ka nevojë për argument. Ai që ka ndopak ndjenja dhe logjikë 

e që e lë mënjanë shpirtin e kundërshtimit, e kupton më së miri 

këtë çështje. Edhe po të supozojmë se kjo çështje ka nevojë për një 

argument, vallë, a ka nevojë për ndonjë mrekulli pas argumenteve 

të qarta logjike?! 

 Ajo çfarë ka ardhur në mesazhin e Hudit (Paqja qoftë mbi të!) 

– në ajetet e mëparshme, – është thirrja që bëhet për tek All‟llahu 

Një, i Vetëm, për t‟u penduar tek Ai, për të kërkuar falje vetëm 

prej Tij për gjynahet, për të anulluar dhe ndaluar çdo lloj 

idhujtarie e adhurimi të statujave. Të gjitha këto çështje mund të 

vërtetohen me argumentin logjik. 

 Duke u bazuar në këtë, qëllimi në fjalën e tyre: “Ata thanë: 

„O Hud! Ti nuk na ke sjellë kurrfarë prove të dukshme për fjalët 

e tua‟”, është për të mohuar argumentin e shëndoshë dhe të 

logjikshëm. Kjo fjalë e tyre është qartazi e pavërtetë. E nëse qëllimi 

i tyre është për të mohuar mrekullinë, atëherë në të vërtetë ky 

pretendim nuk ka nevojë për mrekulli. Sido që të jetë situata, fjala 

e tyre në këtë ajet: “ne nuk do t‟i braktisim zotat tanë dhe nuk të 

besojmë ty!” është argument se ata e kundërshtuan Profetin Hud 

(Paqja qoftë mbi të!) sepse në të vërtetë, njeriu që logjikon dhe që 

është kërkues i së vërtetës, e pranon fjalën e drejtë dhe të vërtetë 

ngado që t‟i vijë.  

 Me thënien e tyre: “ne themi vetëm se ty të ka goditur 

ndonjë e keqe nga zotat tanë”, ata e akuzuan Profetin Hud (Paqja 
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qoftë mbi të!) se e ka goditur çmenduria nga zemërimi i zotave të 

tyre! Në të vërtetë, kjo fjalë nga ana e tyre është një argument i 

qartë i trillimit të logjikës së tyre dhe një trillim i adhurimit të 

statujave.  

 Si mundet që gurët e gdhendur dhe drurët e skalitur, që 

nuk kanë as shpirt dhe as ndjenja dhe që kanë vetë nevojë për 

mbrojtjen e njeriut, t‟ia zhveshin logjikën dhe ndjenjat njeriut me 

logjikë të shëndoshë?! 

 Por, cili është argumenti i tyre se Profeti Hud (Paqja qoftë 

mbi të!) qenka i çmendur? Sepse ai u theu prangat (zakonet që 

ndiqnin) dhe se ishte kundërshtar i zakoneve dhe kulturave 

trilluese dhe devijuese në mjedisin e tyre? Nëse kjo është ajo 

çmenduria për të cilën ata flasin, atëherë të gjithë reformatorët dhe 

revolucionarët kundërshtues të metodave dhe ideve të gabuara 

duhet të konsiderohen të çmendur. 

 Kjo nuk është një gjë e re, sepse për sa i përket çmendurisë, 

historia e hershme dhe ajo e kohës sonë është e mbushur me 

persona që ngjallin trillime dhe zakone të këqija, si dhe me ata që 

tundin petkun e skllavërisë. 

 Megjithatë, është detyrë e Hudit (Paqja qoftë mbi të!) që t‟u 

përgjigjet të humburve dhe atyre që kundërshtojnë, me një 

përgjigje të shoqëruar me logjikë të fortë. Kur‟ani Famëlartë thotë 

se Hudi (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigjet atyre duke thënë: “Ai tha: 

„Unë kam dëshmitar All‟llahun, por dëshmoni edhe ju se unë 

jam larg nga idhujt që ju i adhuroni në vend të Tij‟”. 

 Pra, nëse idhujt dhe statujat (të cilat janë të gdhendura prej 

guri dhe druri që ju vetë i keni krijuar) kanë fuqi, atëherë kërkoni 
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prej tyre shkatërrimin dhe vdekjen time për shkak se unë po i 

luftoj haptazi! Përse këta idhuj dhe statuja po heshtin? Çfarë 

presin prej meje? 

 Pastaj shton e thotë: nuk janë vetëm idhujt dhe statujat që nuk 

kanë fuqi të veprojnë, por jeni edhe ju; edhe pse i keni të gjitha mundësitë 

materiale dhe fizike, nuk jeni në gjendje të bëni asgjë, e nëse jeni të aftë, 

atëherë: “të gjithë ju bëni komplot kundër meje dhe mos më 

jepni afat aspak!”. 

 Mua nuk më shqetëson aspak fakti se ju jeni të shumtë në numër. 

Këtë nuk e konsideroj asgjë. Nuk trembem përpara fuqisë dhe komplotit 

tuaj, edhe pse ju jeni të etur për gjakun tim, edhe pse keni mundësi të 

ndryshme, por unë jam i sigurtë dhe i mbështetur te një fuqi, e cila është 

më e fortë dhe mbi  të gjitha fuqitë: “Unë mbështetem tek All‟llahu, 

Zoti im dhe Zoti juaj”. 

 Ky është një argument se ajo çfarë unë them, është e vërtetë 

dhe e drejtë, se shpirti im është i lidhur ngushtë me një botë tjetër. 

Nëse ju e mendoni mirë këtë gjë, mrekullia e vërtetë qëndron në 

faktin se një njeri i vetëm ngrihet dhe qëndron përballë trillimeve, 

legjendave, devijimeve dhe besimeve të kota në një shoqëri të 

fortë dhe fanatike. Por, në të njëjtën kohë, ai në vetvete nuk e njeh 

frikën, as armiqtë nuk mund të qëndrojnë përballë tij! Pastaj, ai u 

thotë: Nuk jeni vetëm ju nën pushtetin e All‟llahut të Lartësuar, 

por janë të gjitha krijesat e dukshme dhe të padukshme: “Nuk ka 

asnjë gjallesë që të mos jetë nën pushtetin e Tij”. Për atë që 

All‟llahu nuk e lejon, askush nuk është në gjendje të bëjë gjë. 

 Por ta dini mirë se Zoti im i Gjithëpushtetshëm nuk 

është si njerëzit e pushtetshëm, të cilët e përdorin pushtetin dhe 
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fuqinë e tyre sipas egos, dëshirave e epsheve, dhe jo në rrugë të 

drejtë, por Ai është All‟llahu, i Cili vepron me zgjuarsi dhe me 

drejtësi, siç edhe thuhet në Kur‟an: “Me të vërtetë, Zoti im është 

në rrugë të drejtë”. 

 

Dy hulumtime 

 1- Fjala “nasije”, e ardhur në këtë ajet, ka kuptimin flokë të 

drejtë të lëshuar përmbi ballë. Ajo rrjedh nga rrënja e fjalës “nesa”, që 

do të thotë: “bashkim”, “lidhje” dhe “është nën pushtetin e dikujt”. 

Shprehja "ekhedhe binasijeti fulanin" është një metaforë për fuqinë 

dhe pushtetin që ka mbi të; ajo që ka ardhur në fjalinë e 

mëparshme të ajetit, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Nuk ka asnjë 

gjallesë që të mos jetë nën pushtetin e Tij”, tregon për pushtetin 

dhe forcën e Tij absolute mbi gjithçka; asgjë në këtë ekzistencë nuk 

ka forcë për t‟i bërë ballë pushtetit të Tij absolut.  

 Zullumqarët kryelartë e mashtrues, adhuruesit e idhujve 

sado pushtet e fuqi të kenë porse pushteti dhe fuqia e tyre përballë 

pushtetit dhe fuqisë së All‟llahut nuk është asgjë. Prandaj, ata 

duhet ta kuptojnë këtë të vërtetë dhe të zbresin nga anija e 

mendjemadhësisë së tyre.   

 2– Fjalia “Me të vërtetë, Zoti im, është në rrugë të drejtë” 

është nga shprehjet më të bukura të treguara për fuqinë dhe 

pushtetin e All‟llahut të Lartësuar të shoqëruar me drejtësinë e Tij 

sepse në përgjithësi, ata që kanë pushtet, janë të padrejtë dhe i 

tejkalojnë kufijtë, por All‟llahu i Lartësuar është i Plotfuqishëm 

dhe i Drejtë.  
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 Duhet ta vërejmë me kujdes se fjala e Hudit (Paqja qoftë mbi 

të!) ndaj idhujtarëve ka qartësuar të vërtetën se sado që armiqtë të 

këmbëngulin në kokëfortësinë e tyre e të kundërshtojnë, 

udhëheqësi i vërtetë duhet ta forcojë edhe më tepër qëndrimin në 

rrugën e drejtë e të vërtetë. Ashtu sikurse populli i Hudit (Paqja 

qoftë mbi të!) e kërcënuan dhe e frikësuan atë me forcën e zotave 

dhe idhujve të tyre, edhe  Hudi  nga  ana e tij ua hoqi vërejtjen, i 

këshilloi dhe i kërcënoi në një formë më të rreptë, me fuqinë dhe 

pushtetin absolut të All‟llahut të Lartësuar. 

 Pastaj Hudi (Paqja qoftë mbi të!) i drejtohet popullit me fjalën 

e tij të fundit, siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “E, nëse ju 

shmangeni, unë tashmë jua kam përcjellë atë (mesazhin), për të 

cilin jam dërguar te ju”. 

 Kjo do të thotë se ata nuk duhet të mendojnë se Hudi (Paqja 

qoftë mbi të!) do të tërhiqet dhe do të heqë dorë nga misioni që i 

është ngarkuar nga ana e All‟llahut të Lartësuar, edhe nëse ata 

nuk i përgjigjen thirrjes së tij. Kryerja e detyrës është një fitore në 

vetvete. Ky është një mësim për të gjithë udhëheqësit e vërtetë dhe 

prijësit e rrugës së drejtë, që të mos ndjejnë lodhje dhe frikë në 

punën e tyre, edhe nëse njerëzit nuk e pranojnë mesazhin e tyre. 

 Ashtu sikurse populli e kërcënoi Hudin (Paqja qoftë mbi të!) 

edhe ai i kërcënoi ata edhe më ashpër dhe u tha:  Nëse ju nuk i 

përgjigjeni  thirrjes  sime, pa dyshim se All‟llahu i Madhëruar do 

t‟ju shfarosë juve në një të afërme të shpejtë: “Zoti im, në vendin 

tuaj do të sjellë një popull tjetër”. 

 Ky është ligji i All‟llahut për krijesat e Tij dhe ligji i Tij i 

përgjithshëm. Me të vërtetë, kur një popull është bërë i 
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papërshtatshëm dhe nuk i përgjigjet thirrjes, udhëzimit dhe 

mirësive të tjera që All‟llahu ua ka dhënë, atëherë Ai do ta largojë 

atë popull dhe në vend të tij do të sjellë një popull tjetër që është i 

përshtatshëm dhe i drejtë: “Vërtet, Zoti im është Mbikëqyrës mbi 

çdo gjë”. 

 Atij nuk i humbet rasti dhe nuk i neglizhon Profetët dhe të 

dashurit e Tij, e as nuk i lë në baltë, sepse Atij nuk mund t‟i fshihet 

as sa grimca e atomit. Në të vërtetë, Ai është i Ditur dhe 

Mbikëqyrës për çdo gjë. 
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Ajetet 58 - 60 

 

ا ِهَّلٙل َ ا وَ َول ٠دا ُٞ َٜا  ُرَٛا َ ِهَّلل أ مأ
َ
َٚ  َجآَ  أ  ِ ُٝ  َّلِهَّلل َه َ٘ ٠ُٜاْ  َ٘ ٚأ َنَذاٍب ۥ َ ا ِ ّ٘  ٗ ُٟ ِهَّلٜلا َوَ ِهَّلل أَ َٰ ِ ّ٘ َثٖ   ةِرَ أ
َّ  ښَىِٖ ٖق  ٖأ ِ ْ  وَ ۥ عَادّٞ  جَحَدُواْ بَِٔاييََٰتِ رَبِّهِمأ وَعَصَوأاْ رُسُلَهَُوح َتُه٠ٓا ِ َجتِهَّللاٍر  تِهَّلل

َر ُكّ مأ
َ
 أ

ْ  ڛَنِٜ ٖد  حأتُِه٠ا
ُ
َ ا ِِف َ َِٰذهِ َوخ نأ َٜثا َوَي٠أَم  دلُّ ثِٖۗ  َٕهأ َٙ ٕأَِِ َٰ ََّل  

َ
ۗ خ ٗأ ُٟ ُرواْ َر ِهَّلل ٍَ ا َؽ ََّلٓ إِنِهَّلل ََعدا

َ
 خ

٠ٖد  ُٞ َِّٕهادٖ ٠َُأِم  ا  دا   ڜُبهأ

 

“Kur erdhi urdhri Ynë, me mëshirën Tonë, Ne e shpëtuam 

Hudin bashkë me besimtarët e tij. I shpëtuam ata nga dënimi i 

rëndë.” 

“Ja, ky ishte fisi Ad. Ai i mohonte shenjat e Zotit të tij, nuk i 

dëgjonte të Dërguarit e Tij dhe shkonte pas urdhrit të çdo 

keqbërësi kokëfortë.” 

“Ata i ndoqi mallkimi në këtë jetë dhe në Ditën e Kiametit. Me 

të vërtetë, fisi Ad e mohoi Zotin e tij. Qoftë larguar (nga mëshira 

e All‟llahut) fisi Ad, populli i Hudit!” 
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Komentimi 

 

Mallkimi i përhershëm ndaj popullit të padrejtë e 

zullumqar  

 Në ajetet e fundit që flasin për historinë e popullit të Adit 

dhe Profetit të tyre Hud (Paqja qoftë mbi të!) ka një citim për 

ndëshkimin e dhembshëm ndaj kokëfortëve e mohuesve. Ajetet 

thonë: “Kur erdhi urdhri Ynë, me mëshirën Tonë, Ne e 

shpëtuam Hudin bashkë me besimtarët e tij”, por gjithashtu 

garantohet shpëtimi i besimtarëve: “I shpëtuam ata nga dënimi i 

rëndë”. 

 Unike këtu është se ajetet, para se të përmendin 

ndëshkimin e rëndë ndaj zullumqarëve, jobesimtarëve dhe ndaj 

atyre që e kanë kaluar kufirin, kanë qartësuar shpëtimin e 

besimtarëve, me qëllim që të mos mendohet se ndëshkimi Hyjnor 

kur të zbresë, do të përfshijë të njomën me të thatën së bashku. 

All‟llahu i Lartësuar është i Drejtë dhe i Mençur, dhe nuk mund të 

ndodhë që Ai të ndëshkojë qoftë edhe një besimtar të vetëm në 

mesin e një grupi jobesimtarësh, të cilët e meritojnë ndëshkimin e 

dhembshëm dhe të rëndë. 

 Por mëshira e All‟llahut të Lartësuar i largon besimtarët në 

një vend të sigurtë dhe të qetë, përpara se të zbresë ndëshkimi, 

sikurse e vërejtëm më përpara në rrëfimin e ngjarjes së popullit të 

Nuhut. Përpara se të vinte urdhri i tufanit ishte përgatitur anija e 

shpëtimit për besimtarët. Gjithashtu, përpara se të zbriste 

ndëshkimi ndaj popullit të Lutit dhe t‟i shkatërronte qytetet e tyre, 
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Luti, me urdhrin e All‟llahut, u largua nga qyteti bashkë me një 

grup të vogël besimtarësh.  

 Për fjalën e All‟llahut të Lartësuar: “I shpëtuam ata”, dhe 

për përsëritjen e kësaj fjale dy herë në këtë ajet, komentuesit kanë 

dhënë disa mendime. Fjala e parë: “ne e shpëtuam” ka kuptimin e 

shpëtimit të tyre nga ndëshkimi i kësaj bote, kurse “I shpëtuam 

ata” ka kuptimin e shpëtimit të tyre në fazën e ardhshme nga 

ndëshkimi i Botës Tjetër. Kjo shprehje harmonizohet me 

përshkrimin e ndëshkimit me ashpërsi.  

 Disa komentues citojnë këtu një çështje delikate: kur bëhet 

fjalë për mëshirën e All‟llahut, atëherë është e papërshtatshme 

përsëritja e menjëhershme e fjalës “ndëshkim”. Prandaj, ku është 

mëshira ndaj dënimit? Për këtë është përsëritur fjala: “I shpëtuam 

ata”, pra për të bërë ndarjen midis mëshirës dhe ndëshkimit, pa iu 

hequr asgjë faktit se ndëshkimi do të jetë i sigurtë. 

 Gjithashtu, duhet të vërejmë me kujdes faktin se ajetet e 

Kur‟anit e kanë përshkruar ndëshkimin me ashpërsi në katër 

vende.1 

 Duke vërejtur me imtësi këtë ajet, dalim në përfundimin se 

ndëshkimi dhe dënimi i rëndë kanë lidhje me Botën Tjetër; në 

veçanti ajetet që kanë ardhur në suren “Ibrahim”, ku është 

përmendur ndëshkimi i rëndë, pasi ato e përshkruajnë me qartësi 

të plotë gjendjen e banorëve të Xhehennemit dhe tmerret e saj. 

Kështu do të jetë, sepse ndëshkimi në këtë botë, sado i rreptë dhe i 

                                                           
1 Surja “Hud”, ajeti 58, surja “Ibrahim”, ajeti 7, surja “Lukman” ajeti 34, surja “Fussilet”, 
ajeti 50. 
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dhembshëm, nuk ka dyshim se është më i lehtë sesa ndëshkimi në 

Botën Tjetër! 

 Gjithashtu, ka edhe një krahasim që duhet të vërehet me 

kujdes. Populli i Adit përmenden në suren “El Kamer” dhe “El 

Hakka”; njerëzit e tij kanë pasur trupa të gjatë e shumë të 

fuqishëm, që u kanë përngjasuar palmave. Për këtë arsye, ata kanë 

pasur ndërtesa të larta, gjigande e madhështore. Në historinë para 

Islamit, lexojmë se arabët ia atribuonin ndërtesat gjigande e të 

larta popullit të Adit dhe thonin për shembull: “Kjo ndërtesë është 

normale”, prandaj edhe dënimi i tyre në këtë botë ishte i ashpër 

dhe i fortë, siç thuhet në komentimin e sureve të lartpërmendura. 

 Ajetet i kanë përmbledhur gjynahet e popullit të Adit në tri 

tematika:  

 a) Mohimi i argumenteve të All‟llahut dhe kokëfortësia e 

tyre gjithashtu; ata nuk lanë asnjë argument të qartë për 

vërtetimin e sinqeritetit të Profetit të tyre, përveçse e 

kundërshtuan dhe e mohuan atë: “Ja, ky ishte fisi Ad. Ai i 

mohonte shenjat e Zotit të tij”. 

 b) Ata nuk i kanë ndjekur të Dërguarit e All‟llahut nga ana 

praktike: “nuk i dëgjonte të Dërguarit e Tij”. Fjala “të dërguar” ka 

ardhur në numrin shumës, ose për shkak se të gjitha thirrjet dhe 

mesazhet e Profetëve kanë ardhur me një të vërtetë të vetme - që 

është njësimi dhe përhapja e tij (adhurimi i një Zoti të vetëm), 

kështu që mohimi i mesazhit të një të Dërguari konsiderohet 

mohim i mesazhit të të gjithë të Dërguarve dhe Profetëve të Zotit - 

ose sepse  Hudi u ka bërë thirrje për të besuar mesazhin e 

Profetëve të mëparshëm dhe ata e kanë mohuar atë. 
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 c) Ata e braktisën bindjen ndaj All‟llahut dhe mbajtën anën 

e çdo keqbërësi kokëfortë: “dhe shkonte pas urdhrit të çdo 

keqbërësi kokëfortë”. 

 A ka mëkate më të mëdha se t‟i largohesh besimit, të 

kundërshtosh të Dërguarit dhe Profetët e All‟llahut dhe t‟i 

nënshtrohesh e t‟i bindesh çdo keqbërësi dhe kokëforti?! 

 Fjala “xhebbar” përdoret për çdo person që shtyp, vret dhe 

derdh gjak, që sjell shkatërrim në tokë, i shtyrë nga inati dhe 

zemërimi dhe nuk ndjek logjikën, kurse me një mënyrë tjetër të 

shprehuri, është ai që i detyron të tjerët ta ndjekin dhe që dëshiron 

të mbulojë një dobësi të tij duke pretenduar madhështinë dhe 

mendjemadhësinë e jashtme.  

 Fjala “aníjd”, kokëfortë, është ai person që kundërshton të 

drejtën dhe të vërtetën më shumë se ç‟duhet dhe që nuk i 

nënshtrohet asnjëherë asaj. 

 Këto dy cilësi dallohen qartë tek tiranët dhe 

mendjemëdhenjtë në çdo kohë e në çdo vend. Ata nuk e dëgjojnë 

dhe nuk i binden kurrë të vërtetës dhe të cilët për ata që i 

kundërshtojnë, i ndëshkojnë ashpër dhe pa pikë mëshire.  

 Këtu lind një pyetje: Meqenëse fjala “xhebbar” ka këtë 

kuptim, përse kjo cilësi është përdorur si atribut i All‟llahut, siç ka 

ardhur në ajetin 23 të sures “El Hashr” dhe në të gjitha burimet 

islame?  

 Përgjigje: Sepse fjala “xhebbar”, siç e kemi treguar, rrjedh 

ose nga fjala “el xhebr”, që do të thotë fuqi, nënshtrim dhe 
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mbizotërim, ose nga lënda “el xhubran”, që do të thotë heqje e 

dobësisë apo mangësisë nga diçka. 

 Fjala “el xhebbar”, qoftë me kuptimin e parë apo me 

kuptimin e dytë, përdoret me të dyja format. Ka mundësi që të 

ketë kuptimin e përçmimit, kur njeriu përpiqet të kapërcejë 

dobësinë e tij duke i ngritur krye dikujt tjetër me mendjemadhësi 

dhe me pretendime të gabuara, ose përpiqet të detyrojë dikënd që 

t‟i nënshtrohet atij dhe dëshirës së tij, dhe ky i fundit bëhet i 

poshtëruar dhe servil i urdhrit të tij.   

 Ky kuptim ka ardhur në shumë ajete të Kur‟anit Famëlartë. 

Ndonjëherë shoqërohet me cilësi të tjera përçmuese, siç është në 

këtë ajet, e cila është e shoqëruar me fjalën “anijd”. Në ajetin 32 të 

sures “Merjem” lexojmë me gjuhën e Isait (Paqja qoftë mbi të!), të 

birit të Merjemes, të dërguarit të All‟llahut të Lartësuar, ku thuhet: 

“dhe nuk më ka bërë të ashpër e të padëgjueshëm”. Gjithashtu, 

lexojmë në fjalën e Beni Israilëve, kur ata i drejtohen Profetit të 

All‟llahut, Musait (Paqja qoftë mbi të!), për zullumqarët që banonin 

në shtëpinë e shenjtë në Bejjtul Makdis (Jerusalem), në ajetin 22 të 

sures “El Maide”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ata thanë: „O 

Musa! Në atë tokë gjendet një popull i fortë‟”. 

 Mirëpo fjala “el xhebbar” mund të vijë nga rrënjët “el xhebr” 

dhe “el xhubran” me kuptimin e lëvdatës dhe përdoret për ata që 

sigurojnë nevojat e njerëzve dhe u evitojnë dobësitë e tyre, për atë 

që lidh kockat e thyera, ose që ka fuqi të mjaftueshme, aq sa 

dikush tjetër t‟i nënshtrohet fuqisë së tij, por pa shtypur ose 

dhunuar ndokënd dhe nuk i shfrytëzon fuqitë e tij për të dëmtuar 

apo për të përfituar prej saj. Prandaj, kur fjala “el xhebbar” është 

me këtë kuptim, atëherë ajo mund të shoqërohet me cilësi të tjera 
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lavdëruese, siç lexojmë në ajetin 23 të sures “El Hashr”: “Ai është 

Sunduesi, i Shenjtë (i pastër nga çdo e metë), Paqedhënësi, 

Dhënësi i sigurisë, Mbikëqyrësi mbi gjithçka, i Plotfuqishmi, 

Imponuesi, Madhështori”. Është më se e qartë se atributet, si: i 

Shenjtë, Paqedhënës, Dhënësi i sigurisë, nuk harmonizohen me 

fjalën “el xhebbar” me kuptimin zullumqar apo “mutekebbir”, me 

kuptim  e atij që e sheh veten e tij më të madh se të tjerët. Kjo 

shprehje tregon se fjala “xhebbar” këtu është me kuptimin e dytë. 

 Mirëpo, ata që e kanë komentuar fjalën “el xhebbar” me disa 

kuptime të saj pa e kthyer shikimin tek kuptimet e shumta të tij në 

gjuhë, kanë menduar se përdorimi i kësaj shprehjeje nuk është në 

rregull në lidhje me All‟llahun e Madhëruar, duke specifikuar 

edhe shprehjen “el mutekebbir”, mirëpo duke iu referuar  rrënjëve  

origjinale gjuhësore të atyre të dyjave, ky dyshim bie poshtë.1 

 Në ajetin e fundit me të cilin përfundon rrëfimi i Hudit 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe i popullit të tij, Adit, ka një sqarim për 

rezultatin e veprave të tyre të këqija e të kota. Në të thuhet: “Ata i 

ndoqi mallkimi në këtë jetë” dhe pas vdekjes nuk u mbetet asgjë 

përveç përçmimit dhe një e ardhme e keqe: “dhe në Ditën e 

Kiametit” atyre u thuhet: “Me të vërtetë, fisi Ad e mohoi Zotin e 

tij. Qoftë larguar (nga mëshira e All‟llahut) fisi Ad, populli i 

Hudit!”. 

 Mjaftonte përkufizimi i këtij grupi njerëzish që të njihen me 

fjalën “Ad”, por pas përmendjes së kësaj fjale ka ardhur fjala 

“populli i Hudit”, si fillim për t‟i nënvizuar ata së pari, dhe për të 

                                                           
1 Në lidhje me këtë shih: “Taxhul Aarus” të Zubjdit, “Fjalët” e Ragibit, lënda (xhebere) dhe (kebere) si dhe tefsiri i “Mexhmaul Bejjan”, 

Tefsiru “Bejan”, fundin e ajetit që po diskutojmë dhe ajetet e fundit të sures “Hashr”.  
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treguar se ata janë populli që e kanë lënduar Profetin e tyre 

këshillues. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar i largoi ata  nga mëshira 

e Tij.   

 

Dy hulumtime 

 

1- Populli i Adit në histori 

 Disa historianë perëndimorë, si Esber Inkel, kanë dashur ta 

mohojnë rrëfimin e ngjarjes së popullit Ad nga ana historike. Kjo 

mund të jetë për shkak se nuk kanë gjetur material të bollshëm në 

trashëgimitë joislame dhe nuk i kanë hasur ato gjurmë në librat e 

periudhës antike (Teurat). Megjithatë, aty ka dokumente që flasin 

për popullin e Adit e që njihen unanimisht në mesin e arabëve në 

kohën e injorancës para Islamit. Këtë gjë e kanë treguar poetët 

arabë përpara se të vinte mesazhi Islam, sepse edhe në kohën e 

injorancës e kanë përdorur fjalën “Adijj”, duke iu referuar “Adit” 

për ndërtesat e larta e të forta. 

 Disa historianë mendojnë se fjala “Ad” përdoret për dy fise:  

 I pari është fisi që ka jetuar në gjirin Arabik përpara epokës 

së historisë,1 i cili  u zhduk, ashtu siç u zhdukën edhe gjurmët e 

tyre. Historia e njerëzimit nuk ka transmetuar ndonjë gjë për këtë 

fis, përveç legjendave, vërtetësia e të cilave nuk mund të besohet. 

                                                           
1 Mendohet të ketë qenë në kufijtë e viteve 700 përpara lindjes së Mesisë dhe është gjetur 
një komb tjetër me emrin “Ad”, të cilët  kanë jetuar gjithashtu në Ahkaf ose në Jemen. 
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Në ajetin 50 të sures “En Nexhm” thuhet: “se Ai ka shkatërruar 

fiset e lashta Ad”, ku tregohet për këtë popull; 

 I dyti: Në epokën e historisë që mendohet të ketë qenë në 

kufijtë e viteve 700 përpara lindjes së Mesisë, është gjetur një 

komb tjetër me emrin “Ad”, të cilët  kanë jetuar gjithashtu në 

Ahkaf ose në Jemen, e që kanë qenë të mëdhenj në trup dhe të 

fuqishëm, dhe prandaj janë konsideruar si shkaktarë të luftrave.  

 Për sa i përket qytetërimit, ata kanë qenë të përparuar dhe 

të civilizuar, kanë pasur qytete madhështore me ndërtesa të larta 

dhe toka pjellore e pyje të dendura, siç e ka përshkruar Kur‟ani 

Famëlartë: “të atillë që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si 

ata”.1 

 Për këtë arsye, disa historianë orientalistë thonë se populli i 

Adit ka banuar në periferinë e quajtur Berhut, në një nga territoret 

e Hadremeutit të Jemenit. Vullkanet dhe malet e zhuritura që i 

rrethojnë, kanë shkatërruar shumë prej fshatrave dhe qyteteve të 

tyre, kurse pjesa e mbetur e tyre është shpërndarë.   

 Megjithëkëtë, nuk ka asnjë dyshim se ky popull ka jetuar në 

mirësi dhe luks të plotë. Por, sikurse shumica e atyre njerëzve që 

jetojnë në mirësi, të hutuar dhe të dehur nga efekti i mirësive, ata i 

përdorën fuqitë e tyre për të bërë padrejtësi ndaj të tjerëve, duke i 

shfrytëzuar, gllabëruar dhe pushtuar ata, ndoqën drejtimin e çdo 

keqbërësi kokëfortë dhe vendosën të adhuronin idhujt.  

 Ndërkohë, kur u bëri thirrje Profeti i tyre Hud (Paqja qoftë 

mbi të!) me gjithë ato mundësi dhe përpjekje për t‟ua ndriçuar 

                                                           
1 Sure "El Fexhr", ajeti 7. 
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mendimet me këshillat e tij, për të përmbushur argumentin 

kundër tyre, ata jo vetëm që nuk u mjaftuan me të neglizhuarit e 

thirrjes së tij, por deshën të bënin të heshte këtë zë të zjarrtë të këtij 

Profeti madhështor (Paqja qoftë mbi të!). Një herë e quajtën të 

çmendur e të lajthitur, e herë tjetër e kërcënuan me hidhërimin e 

zotave të tyre. Por ai qëndroi përpara tyre si një mal  i palëkundur, 

pa iu frikësuar zemërimit të këtij populli të fortë, arrogant e 

mendjemadh, derisa arriti të tërhiqte një grup, numri i të cilëve 

shkonte deri në katër mijë. Ai ua pastroi zemrat dhe i ftoi ata në 

rrugën dhe besimin e tij, kurse pjesa tjetër qëndruan këmbëngulës 

në arrogancën dhe kokëfortësinë  e tyre. 

 Në fund, siç do të vijë shpjegimi në suret “Edh Dharijat”, 

“El Kamer” dhe “El Hakka”, ata i përfshiu flaka përvëluese shtatë 

net dhe gjashtë ditë rresht. Ajo erdhi mbi pallatet e tyre, që i 

shkatërroi, mbi trupat e tyre që i bëri si gjethet e vjeshtës dhe i 

shkatërroi ata plotësisht. Mirëpo Hudi (Paqja qoftë mbi të!) i kishte 

larguar besimtarët nga ata dhe i shpëtoi nga ndëshkimi i rëndë. 

Jeta e atij populli dhe përfundimi i tyre u bë një mësim i madh për 

të gjithë keqbërësit arrogantë dhe egoistë.1 

 

2– Mallkimi i përhershëm ndaj popullit të Adit 

 Kjo shprehje (me mallkim) dhe të ngjashme me të janë 

përmendur në shumë ajete të Kur‟anit në lidhje me çështjet e 

popujve të ndryshëm, sikurse ka ardhur në ajetin 68 të sures 

“Hud”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Qoftë larguar (nga 

                                                           
1 Shih Tefsirin “Mijjzan”, tefsirin “Mexhmaul Bejjan”, komentimin e këtij ajeti dhe librin 
“Shenjat e Kur‟anit”. 
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mëshira e Zotit) fisi Themud”; kurse në ajetin 95 të po kësaj 

sureje, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Qoftë larguar (nga mëshira e 

Zotit) populli i Medjenit, ashtu siç qe larguar edhe fisi 

Themud!”. Në ajetin 41 të sures “El Mu‟minun”, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Larg qoftë (nga mëshira e All‟llahut) populli 

keqbërës!”. Po ashtu,  në ajetin 44 të sures “Hud” thuhet: 

“Larguar qofshin keqbërësit (nga mëshira e All‟llahut)!”. 

 Në të gjitha këto ajete ka ardhur mallkimi si slogan për ata 

që kanë bërë një mëkat të madh dhe ky mallkim bie mbi ata që 

janë larguar nga mëshira e All‟llahut të Lartësuar. 

 Në përgjithësi, sot ky slogan përdoret ndaj atyre 

pushtuesve kokëfortë dhe keqbërës që u bëjnë padrejtësi popujve. 

Këtë slogan kur‟anor, All‟llahu i Lartësuar nuk e shikon vetëm në 

një dimension, sepse kur ne themi, për shembull: “Larguar 

qofshin keqbërësit (nga mëshira e All‟llahut)!‟”, në të vërtetë, kjo 

shprehje përfshin largimin nga mëshira e All‟llahut, largimin nga 

lumturia, nga çdo mirësi e begati, dhe nga të qenurit e tyre robër 

të All‟llahut. Largimi i tyre nga mirësitë dhe lumturia është 

reflektim i largimit të veteve dhe shpirtrave të tyre si dhe i 

mjedisit të veprimit të tyre nga All‟llahu i Lartësuar dhe krijimi i 

Tij, sepse çdo mendim dhe veprim ka ndikim në Botën Tjetër dhe i 

ngjason veprës së tij plotësisht. Prandaj, pa dyshim ky largim i 

tyre në këtë botë është thelbi i largimit të tyre në Botën Tjetër nga 

mëshira dhe falja e All‟llahut të Lartësuar si dhe nga dhuratat e  

Tij sublime. 
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Ajeti 61 

 

٠أِم  َِ َٰ اۚ َُاَل َ  ِحا ٗأ َصَٰٖ ُٞ َخا
َ
٠َد أ ُٙ ْ ۞ِإَوَ َٰ َ  ُتُدوا َ   عأ ُهُ  ٱِهَّلل ٍٝ َغريأ َٰ ٚأ إَِل ِ ّ٘ ا َُٕؾٗ  َ٘ ٠َ ۥ    ُٞ  
 َٚ ِ ّ٘ ُؽٗ 

َ
 َظأ
َ
ۡرِض أ

َ ٗأ  وَ  ۡلأ َرُك َٙ َخهأ ا َ   شأ َٟ ٍُِروهُ  ػِ  َخيأ ِهَّلٗل ح٠ُُ ٠ٓاْ إَِِلأِٝ  إِنِهَّلل َرّ ِ َُرِيبّٞ  شأ  ُ 
ِ بّٞ    ڝَمُّ

 

“Fisit Themud (Ne i dërguam) vëllanë e tij, Salihun. „O populli 

Im‟, - u tha ai –„adhuroni vetëm All‟llahun. Ju nuk keni tjetër 

Zot përveç Atij! Ai ju krijoi nga toka dhe ju vuri të jetoni në të; 

andaj, kërkoni falje nga Ai dhe kthehuni me pendim tek Ai! Pa 

dyshim, Zoti im është afër dhe u përgjigjet (lutjeve).‟” 

 

 

Komentimi 

Rrëfimi i Themudit 

 Rrëfimi i Adit, popullit të Hudit (Paqja qoftë mbi të!) 

përfundoi me gjithë ato mësime. Tani i vjen radha Themudit, 

popullit të Salihut (Paqja qoftë mbi të!), i cili jetonte në luginën që 

shtrihet mes Medines dhe Shamit, sipas asaj që na transmetojnë 

historitë për të. 
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 Këtu përsëri vërejmë se kur Kur‟ani flet për Profetin e tyre 

Salih, e përmend atë si vëllain e tyre. A ka shprehje më të bukur e 

më të mrekullueshme sesa ajo që kemi qartësuar në një pjesë të 

përmbajtjes në ajetet e lartpërmendura, ku vëllait i digjet zemra, 

është shumë i dashur e i dhimbshëm, që nuk ka asnjë qëllim tjetër 

vetëm se mirësinë e popullit të vet: “Fisit Themud (Ne i dërguam) 

vëllanë e tij, Salihun”? 

 Ne këtë ajet përsëri vërejmë se programi i të gjithë 

Profetëve (Paqja qoftë mbi ta!) fillon me njësimin dhe ndalimin e të 

gjitha llojeve të idhujtarisë (të bërjes ortak All‟llahut të Lartësuar), 

dhe ndalimin e adhurimit të idhujve, që është baza e të gjitha 

problemeve dhe vështirësive: “O populli im, adhuroni vetëm 

All‟llahun. Ju nuk keni zot tjetër përveç Atij!”. 

 Për t‟u zgjuar ndjenjat e brendshme e për t‟i motivuar drejt 

njohjes së të vërtetës, ajeti citon disa mirësi të rëndësishme të 

All‟llahut të Lartësuar, të cilat kanë përfshirë të gjithë ekzistencën 

e tyre: “Ai ju krijoi nga toka”. 

 Ku është kjo tokë e ky dhe‟ i pavlerë? Po kjo ekzistencë e 

lartë dhe ky krijim i përsosur, ku janë? Mendoni se logjika e 

shëndoshë ia lejon njeriut të braktisë Krijuesin e tij madhështor, që 

zotëron të gjitha këto fuqi dhe që i ka dhuruar të gjitha këto 

mirësi, e pastaj të kalojë në adhurimin e putave që ngjallin tallje e 

përçmim? 

 Pasi u përmend mirësinë e krijimit, ajeti u kujton këtyre 

kokëfortëve arrogantë, mirësi të tjera ekzistuese në tokë, ku thotë: 

“dhe ju vuri të jetoni në të”. 
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 Rrënja e fjalës “isti‟amar” apo “el i‟amaru” nga ana gjuhësore 

do të thotë vënia në dispozicion e ndërtimit të Tokës nga kushdo qoftë. 

Është e natyrshme që duhen mjetet dhe shkaqet e kësaj çështjeje të 

zgjidhen dhe të vihen në dorën e atij që do ta bëjë këtë!   

 Kjo është ajo çfarë kanë thënë dijetarët e gjuhës, si Ragibi në 

fjalorin e tij, dhe shumë prej komentuesve të Kur‟anit Famëlartë 

në komentimin e këtij ajeti. 

 Sipas një mendimi tjetër, All‟llahu i Lartësuar, nga mirësitë 

e Tij i dhuroi njeriut një jetë të gjatë në këtë tokë dhe është e 

pamohueshme se duke vërejtur burimet e gjuhës, kuptimi i parë 

është më i afërt dhe më i vërtetë nga sa duket.  

 Megjithatë, kjo tematikë i konfirmon dy kuptimet e saj për 

popullin e Themudit, duke pasur toka të begata e pjellore me 

prodhime të bollshme, bujqësi me të gjitha të mirat dhe begatitë. 

Përveç kësaj ka pasur një zhvillim e civilizim të theksuar, kanë 

qenë të zhvilluar në ndërtimin e banesave dhe shtëpive të mëdha 

të gdhendura nëpër male, siç thotë All‟llahu i Lartësuar në ajetin 

82 të sures “El Hixhr”: “Ata gdhendnin shtëpi në shkëmbinj, 

duke besuar se nuk do t‟i gjente asgjë” 1. 

 E veçanta këtu është se në Kur‟an nuk thuhet se All‟llahu e 

ndërtoi këtë tokë dhe e la nën shfrytëzimin tuaj, por: ju autorizoi 

që ta ndërtoni e të jetoni në të: “dhe ju vuri të jetoni në të”. Kjo 

gjë tregon se tokën e ka bërë të përshtatshme e me mundësi të 

shumta. Në të ndodhet çdo gjë dhe është detyrë e juaja që të 

ndërtoni, të garoni në të pa ndërprerje dhe të shfrytëzoni burimet 

                                                           
1 Sure “El Hixhr”, ajeti 82. 
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e mira në të. Pa këto burime të mirash, ju nuk mund të kishit asnjë 

shans për një jetë të denjë dhe të begatë. 

 Gjithashtu, nga ky ajet mësohet se duhet t‟i jepet koha dhe 

hapësira një populli të caktuar që të punojë e të krijojë mundësitë 

e nevojshme me vullnetin e tij të lirë. 

 Nëse çështja është kështu, atëherë: “andaj, kërkoni falje 

nga Ai dhe kthehuni me pendim tek Ai!”, sigurisht me lutjet 

tuaja. 

 

Kuptimi i jetës së njeriut në Kur‟an dhe në kohën e sotme 

 Në këtë ajet dhe në ajetet e lartpërmendura vumë re se 

Profeti i All‟llahut, Salihu (Paqja qoftë mbi të!), për të urdhëruar e 

për të edukuar me parime Hyjnore popullin e tij të humbur 

Themudin, u kujtoi atyre madhështinë e krijimit të tyre prej dheut 

nga All‟llahu i Lartësuar dhe autorizimin e tyre për të banuar 

tokën, ku thotë: “Ai ju krijoi dhe ju vuri të jetoni në të”. 

 Por kjo fjalë që mbart bukuri të veçantë e që nënkupton 

jetesën dhe autorizimin e përzgjedhjeve dhe përgatitjen e mjeteve 

të domosdoshme, është zëvendësuar deri në atë shkallë saqë është 

deformuar duke i dhënë një kuptim plotësisht të kundërt me 

nocionin e Kur‟anit.  

 Këtë fat nuk e ka pësuar vetëm fjala “isti‟marun”, por ka 

edhe shumë fjalë të tjera të gjuhës arabe dhe të gjuhëve të tjera që 

janë transformuar, deformuar, ndryshuar dhe janë kthyer 

kokëposhtë, si fjalët: “el hadaretu” - “civilizim”; “thekafetun” - 
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“kulture” dhe “hurrijjetun” – “liri”. Nën hijet e deformimeve, këto 

fjalë dhe të ngjashmet me to largohen nga kuptimi i tyre i saktë 

dhe shndërrohen në adhurimin e lëndës, në skllevër të njerëzve, 

mohim të të vërtetave dhe depërtim në të gjitha llojet e 

shkatërrimit dhe të degjenerimit në tokë. 

 Kuptimi i fjalës “isti‟marun” në kohën e sotme është 

pushtimi i atyre shteteve të mëdha që kanë fuqi politike dhe 

teknologjike ndaj popujve të vegjël, të dobët e të pafuqishëm, 

rezultati i të cilit është thithja e gjakut të tyre dhe vjelja e të gjitha 

të mirave materiale dhe burimeve të jetës së tyre.   

 Ky kolonializëm, i cili ka fytyra të ndryshme poshtërimi e 

hipokrizie, një herë mishërohet në formën kulturore, herë tjetër në 

formë ideologjike, një herë në formë  ekonomike dhe herë tjetër në 

formë politike. Ai mund të shfaqet gjithashtu edhe në formë 

ushtarake. Ky kolonializëm e shndërroi botën tonë dhe e bëri atë 

të zymtë. Në këtë botë, pakica janë ata që posedojnë gjithçka, 

kurse shumicës dërrmuese i mungojnë edhe gjërat më elementare. 

Ky kolonializëm është shkak i luftërave dhe shkatërrimit, 

devijimeve, prishjes dhe garimit për t‟u armatosur, që dhanë një 

goditje fatale.  

 Në Kur‟an  përdoret fjala “istid‟afun” që domethënë “ka bërë 

diçka të dobët,  e dobësoi”, me kuptimin e gjerë dhe gjithëpërfshirës 

të fjalës, e dobësoi mendimin, e dobësoi ekonominë, e dobësoi 

politikën etj. E kjo është e kundërta e fjalës “isti'marun”. 

 Aspekti i kolonializmit është zgjeruar deri në atë shkallë 

saqë fjala “el isti‟maru” është bërë “isti‟marijjetun”, kjo sepse 

nocioni i saj gjuhësor ka ndryshuar krejtësisht në të kundërt. 
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 Nuk ka dyshim se kolonizimi shkakton dëshpërim dhe 

dhimbje, aq sa mund të thuhet se ai e asimilon të gjithë historinë e 

njerëzimit gjithmonë, edhe nëse e ndryshon fytyrën e saj. Nuk 

dihet se kur do të shuhet ky kolonizim nga shoqëritë njerëzore 

dhe jeta e njerëzve të ndërtohet mbi bazat e mirëkuptimit, 

bashkëpunimit, respektit të ndërsjellë dhe ndihmës reciproke, e 

ku njerëzit të përparojnë njëri pas tjetrit në të gjitha fushat e jetës. 
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Ajetet 62 - 65 

 

 ْ ُتُد َ اةَآُؤَٛا َُال٠ُا ا َيهأ َ٘ ُتَد  ن نِهَّللهأ
َ
َٜآ أ َٰ ى َٟ ٜأ َت

َ
َٔ َ ََٰذآ  خ ا َؼتأ َٜا َمرأُج٠ّا َٜج ػِ  ُْ ُِح َُدأ   َ ََٰلَٰٖ

ُن٠َٛآ إَِِلأِٝ ُمرِيٖب  ا حَدأ ِهَّلٙل ٖ ّمِ ّّ ِِف َط
َٜا َٕ َٜثٖ َُاَل  ڞِإَونِهَّلل ِ َٰ ةَّح

ُٜج لََعَ ُْ ٗأ إِن  ُخ رََ يأ
َ
٠أِم أ َِ َٰ  َ 

 َٚ ِ٘ ِِن  ُ َُٜ  َٚٙ َثا َػ ُٝ رَ أ ٜأ ِ٘   َِٰ ّ ِ َوَ احَ  ِٚ رِهَّلل ّ٘ ِ ُٝ  ٱِهَّلل َ ۥ   إِنأ َنَػ أُخ ا حَزِيُدوَِٛ  َغريأ َٙ  َػ
٠أمِ  ڟََتأِصريٖ  َِ َٰ ِ َوَ  ِ  َٛاَُُث ۦ َ َِٰذه ۡرِض  ٱِهَّلل

َ
ٔأ ِِفٓ أ ُؽ

أ
ا حَأ َٞ ٗأ َ ا َثا  ٌََذُرو ِ   َُٕؾ  َوََّل  ٱِهَّلل

ٗأ َنَذابّٞ َُرِيبّٞ  ُخَذُؽ
أ
ا بُِص٠ٓ ٖ َػَ أ َٞ ٠ صُّ َٙ ا ڠَت َٞ ُرو َِ ََٰرَث َػَه ٗأ ذََل خِهَّللُه٠اْ ِِف َدارُِك َٙ اَل َت َِ  َػ

ُذوٖب  ٓأ َ٘  ُ ٌد َغريأ َّ وَنأ ِ َٰل  ِهَّللااٖ  َذ
َ
  ڡخ

“Ata thanë: „O Salih! Ti ke qenë i nderuar mes nesh dhe shpresa 

jonë para kësaj (fjale). A mos vallë po na ndalon ta adhurojmë 

ato që i kanë adhuruar prindërit tanë? Vërtet, ne jemi në 

mëdyshje për thirrjen tënde.‟” 

“Ai tha: „O populli im, mendoni pak! Nëse Zoti im më ka dhënë 

provë të qartë nga Vetja dhe mëshirë, kush do të më mbrojë nga 

dënimi i All‟llahut, nëse nuk e dëgjoj?! Ju (me këtë) mua do të 

më shtonit vetëm humbjen.‟” 

“O populli im! Kjo është deveja e All‟llahut, shenjë e qartë për 

ju, prandaj lëreni të kullosë në tokën e All‟llahut dhe mos i bëni 

ndonjë të keqe, se ju godet ndëshkimi menjëherë.” 

“Por ata e therën dhe ai tha: „Jetoni në shtëpitë tuaja edhe tri 

ditë! Ky është premtimi i vërtetë.‟” 
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Komentimi 

 

 Tani le të vërejmë se cila ka qenë përgjigjja e 

kundërshtarëve të Profetit të All‟llahut, Salih (Paqja qoftë mbi të!) 

përpara argumentit të tij të gjallë dhe thirrës në të vërtetën. 

 Ata përfituan nga një element personal për të ndikuar tek 

Profeti Salih (Paqja qoftë mbi të!), apo së paku të mundoheshin që 

fjalët e tij të mos kishin ndikim tek masa e njerëzve dhe ata mos 

t‟ia dëgjonin fjalën: “Ata thanë: „O Salih! Ti ke qenë i nderuar 

mes nesh dhe shpresa jonë para kësaj (fjale)‟”. Edhe më përpara, 

ne drejtoheshim tek ti për të zgjidhur problemet tona, merrnim 

këshilla për çështjet tona dhe kishim besim në logjikën, zgjuarsinë 

dhe diturinë tënde. Nuk kemi pasur dyshim në mëshirën dhe 

zemërgjerësinë tënde ndaj nesh, mirëpo respekti dhe shpresa jonë 

ndaj teje u larguan me erërat e vjeshtës, kur ti kundërshtove atë që 

prindërit tanë e konsideronin të shenjtë: adhurimin e idhujve, që 

është doktrina e të parëve tanë dhe populli ynë krenohet me të; ti 

shfaqe mungesë respekti ndaj idhujve dhe të mëdhenjve dhe u 

talle me mendjet tona: “A mos vallë po na ndalon të adhurojmë 

ata që i kanë adhuruar prindërit tanë?”; e në të vërtetë, ne 

dyshojmë në thirrjen dhe mesazhin tënd për adhurimin e një Zoti 

të vetëm: “Vërtet, ne jemi në mëdyshje për thirrjen tënde”. 

 Në këtë vërejmë se populli i humbur mbështetet dhe 

mbrohet nën petkun e baballarëve dhe të parëve të tyre, të cilët i 

ka rrethuar një madhështi shenjtërimi duke drejtuar gabimet, 

veprat dhe mendimet e tyre jo të sakta. Ky është mentaliteti i 
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vjetër, që përkrahnin të devijuarit dhe vazhdojnë ende ta 

përkrahin edhe sot në kohën e atomit dhe të hapësirës kozmike.     

 Por ky Profet i madh nuk i humbi shpresat dhe as nuk u 

dorëzua për t‟i thirrur ata në rrugën e drejtë. Shpirti i madh i tij 

nuk u ndikua prej fjalëve të tyre mashtruese dhe iu përgjigj duke 

u thënë: “Ai tha: „O populli im, mendoni pak! Nëse Zoti im më 

ka dhënë provë të qartë nga Vetja dhe mëshirë‟”, a duhet të 

hesht për thirrjen time e të mos e përcjell këtë mesazhin e 

All‟llahut tek njerëzit dhe të mos u bëj ballë të devijuarve? “Kush 

do të më mbrojë nga dënimi i All‟llahut nëse nuk e dëgjoj?!” Por 

ta dini mirë se këto fjalët tuaja, me justifikimin se po ndiqni 

baballarët dhe të parët tuaj, mua vetëm më shtojnë besimin për 

humbjen dhe dështimin tuaj: “Ju (me këtë) mua do të më shtonit 

vetëm humbjen”. 

 Pas gjithë kësaj, për të vërtetuar argumentin e vërtetësisë së 

thirrjes së tij dhe për të qartësuar mrekullitë Hyjnore që i ka 

regjistruar mendja e njeriut, atyre u solli devenë, e cila është një 

prej argumenteve të All‟llahut të Lartësuar, dhe u tha: “O populli 

im! Kjo është deveja e All‟llahut, shenjë e qartë për ju ...”; lëreni 

të lirë të ushqehet në tokën e All‟llahut: “dhe mos i bëni ndonjë të 

keqe se ju godet ndëshkimi menjëherë”. 

Deveja e Salihut 

 Fjala “nakatun” në gjuhë do të thotë deveja femër, por i është 

shtuar shprehjes së madhështisë së All‟llahut,1 dhe kjo shtesë 

                                                           
1 Një shtesë e tillë në terminologjinë e letërsisë quhet shtesë fisnikërie. Që do të thotë se 
kjo shtesë tregon  për fisnikërinë e diçkaje dhe rëndësinë e saj. Në këtë ajet është një 
shembull për këtë:  a- Deveja e All'llahut. b- Toka e All'llahut. Në vende të tjera janë 
përmendur të tjera fjalë. 
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tregon se kjo deve ka karakteristika të veçanta. Nëse vërejmë me 

kujdes përshkrimin që i kanë bërë ajetet e mëparshme, duket qartë 

se ajo është argument dhe shenjë Hyjnore.  

 Në Kur‟an nuk është përmendur asnjë veçori e kësaj deveje 

në mënyrë të detajuar, por dimë se ajo nuk ishte një deve e 

zakonshme. Gjëja e vetme e treguar për të në Kur‟an, – vetëm në 

dy vende, – është se Salihu e lajmëroi popullin e tij që të ndanin 

ujin në dy pjesë: një pjesë për ta dhe një pjesë për devenë e 

All‟llahut; një ditë pinin ata ujë e një ditë pinte deveja: “Ai tha: „Ja, 

kjo është një deve. Ajo do të ketë radhën e saj për të pirë, ashtu 

si dhe ju, në ditë të caktuara”,1 ashtu siç thuhet edhe në suren  "El 

Kamer": “Dhe lajmëroji ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre e 

devesë dhe çdo vakt do të shihet me rend”.2 

 Edhe në suren “Esh Shems” vjen një tregim përmbledhës 

për këtë deve, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “I dërguari i 

All‟llahut (Salihu), u tha atyre: „Kjo është deveja e All‟llahut, 

lëreni atë të pijë pjesën e vet!”.3 

 Nuk ka ardhur e qartë se në ç‟mënyrë është bërë bërë 

ndarja e ujit. Për këtë janë dhënë dy mendime:   

 1) deveja pinte ujë aq shumë sa shteronte të gjithë burimin; 

 2) kur pinte ujë, deveja nuk lejonte asnjë kafshë tjetër të 

pinte me të. 

                                                           
1 Sure "Esh Shuara", ajeti 155. 
2 Sure "El Kamer", ajeti 28. 
3 Sure "Esh Shemsu", ajeti 13. 
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 Po si e pinte kjo deve të gjithë atë ujë? Shpjegimi mund të 

jetë se uji i fshatit mund të ketë qenë i pakët si në të gjitha fshatrat 

që nuk kanë më shumë se një burim, dhe banorët e këtij fshati janë 

të detyruar të kursejnë ujin për gjithë ditën në një gropë të 

veçantë, ku uji grumbullohet në burim edhe një herë tjetër. 

 Në pjesën e fundit të sures “Esh Shuara” na qartësohet se 

populli i Themudit nuk ka jetuar në një vend që ka pasur pak ujë, 

përkundrazi ata kanë jetuar në një vend që ka qenë i dendur me 

pyje, burime dhe palma dhe kanë pasur prodhime bujqësore. 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Vallë a mendoni ju se do të mbeteni 

këtu të sigurtë? Në kopshte e pranë burimeve? Edhe në të 

mbjella dhe palma hurmash me fruta të shijshme?”.1 

 Në përgjithësi, Kur‟ani Famëlartë e ka treguar rrëfimin e 

devesë se Salihut në një formë përmbledhëse, por në transmetimet 

e ardhura nga burimet e shijave dhe të synive lexojmë se kjo deve 

ka dalë nga zemra e malit dhe se ajo ka veçori të tjera që këtu nuk 

është vendi për t‟i cituar.  

 Megjithatë, me gjithë ato argumente që u solli Profeti i tyre 

Salih (Paqja qoftë mbi të!) në çështjen e devesë, ata në fund 

vendosën ta eliminojnë atë, sepse ekzistenca e saj bashkë me gjërat 

e jashtëzakonshme që kishte, do bëhej shkak për t‟i zgjuar njerëzit 

dhe për t‟i afruar sa më pranë Profetit Salih. Prandaj, për këtë, një 

grup kundërshtarësh të Salihut prej popullit të tij, të cilët e 

konsideronin thirrjen dhe mesazhin e Salihut si një rrezik ndaj 

interesave të tyre personale, dhe nuk dëshironin që njerëzit të 

zgjoheshin nga ajo injorancë ku ishin, e thurën kurthin për ta 

                                                           
1 Sure “Esh Shuara”, ajetet 146-148. 
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vrarë devenë dhe përgatitën një grup për këtë qëllim. Së fundmi, 

njëri prej tyre iu afrua dhe e goditi me thikë derisa e rrëzoi atë 

përtokë: “Por ata e therën”. 

 Fjala në ajet “akaruuha” rrjedh nga fjala “el ukru”, që do të 

thotë: origjina e diçkaje, baza dhe rrënja e saj. Fraza “ukiretul 

beiire” ka kuptimin: e kanë therur devenë dhe ia prenë kokën. 

Nganjëherë kjo fjalë përdoret me kuptimin e goditjes së devesë në 

barkun e saj. Ose përdoret për prerjen e pjesëve të devesë në vend 

të therjes (nahrun). Të gjitha këto në të vërtetë i referohen një 

kuptimi të vetëm. (Mendo thellë!)  

Lidhja fetare 

 Është interesante se në transmetimet islame vërejmë se ai 

që e theri këtë deve ka qenë një person i vetëm, por Kur‟ani e 

përshkruan dhe e cilëson këtë si vepër të të gjithë kundërshtuesve 

prej popullit të Salihut, Themudit, dhe e thotë në numrin shumës: 

“Por ata e therën”; kjo sepse kënaqësinë e brendshme për një 

çështje të caktuar dhe lidhjen sentimentale me të, Islami e 

konsideron në shkallën e pjesëmarrjes në të. Në të vërtetë, 

komploti për ta eliminuar këtë deve nuk ka qenë vendim 

individual, sepse ai që e bëri veprimin nuk u mbështet në forcën e 

tij personale për ta kryer këtë punë, por të gjithë të tjerët ishin të 

qetë për punën e tij dhe i jepnin kurajë. Është e padiskutueshme se 

kjo vepër nuk mund të konsiderohet si vepër individuale, 

përkundrazi, ajo konsiderohet një vepër e përbashkët. Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Në të vërtetë, devenë e Themudit e 
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theri një person, por All‟llahu i ndëshkoi të gjithë, sepse të 

gjithë ishin të kënaqur me veprimin e tij”.1 

 Ka transmetime të shumta me të njëjtën përmbajtje, të 

ardhura nga Profeti i Islamit, Muhammedi (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe nga familja e tij e 

ndershme (Ehli Bejti). Këto transmetime zbulojnë rëndësinë që 

këta fisnikë të mëdhenj i jepnin lidhjes sentimentale dhe 

metodologjive të përbashkëta intelektuale. Në vijim po sjellim disa 

prej tyre. 

 I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush e sheh një çështje dhe 

e urren atë, është si ai që nuk e ka parë; kush nuk e ka parë një 

çështje, pra nuk ka qenë i pranishëm, por është i kënaqur me të, 

është sikur ta ketë parë dhe sikur të ketë qenë pjesëmarrës në të”.2  

 Imam Ali ibn Musa Rrida (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Nëse 

një person është vrarë në lindje dhe një person në perëndim është i 

kënaqur me vrasjen e tij, ky i fundit do të jetë bashkëpunëtor në 

vrasje tek All‟llahu i Madhëruar”.3 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) përsëri thotë: “Kush është i 

kënaqur me veprimin e një populli, atëherë ai është i zhytur në 

veprimin e tyre. Kush është i zhytur në padrejtësi dhe vepra të 

këqija, ka bërë dy mëkate: mëkatin e veprës së tij dhe mëkatin e 

kënaqësisë së atij veprimi”.4 

                                                           
1 “Nehxhul Belaga”, Fjala 201. 
2 “Uesailu Shija”, vëll. 11, f. 410. 
3 “Uesailu Shija”, vëll. 11, f. 409. 
4 Burimi i mësipërm, f. 411. 
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 Për të njohur dhe për të mësuar thellësinë e lidhjes 

mendore dhe sentimentale në Islam, e cila ka një kuptim të gjerë, 

pa kufij kohorë dhe vendorë, mjafton të përmendim këtë fjalë të 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), që ka ardhur në “Nehxhul 

Belaga”: Kur Imam Aliu triumfoi në betejën e Xhemelit ndaj 

rebelëve dhe ndaj atyre që futën përçarje në mesin e myslimanëve 

dhe shokët e tij u gëzuan për këtë fitore, që konsiderohet si një 

triumf i Islamit ndaj idhujtarisë dhe injorancës, një prej shokëve të 

tij tha: “Do të kisha dashur që vëllai im të na shikonte në këtë 

betejë o Ali, për ta parë edhe triumfin tënd ndaj armikut”. Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) u kthye nga ai dhe i tha: “A ka pasur 

dëshirë vëllai yt të ishte me ne?”. Ai tha: “Po”. Imam Aliu tha: 

“Atëherë ai na ka parë”. Pastaj i tha: “Ushtrinë tonë e kanë parë 

edhe ata popuj që janë në shtyllat kurrizore të burrave; edhe ata 

që janë në mitrat e nënave, e që koha ka për t‟i njohur dhe besimi i 

tyre ka për t‟u forcuar”.1  

 Nuk ka dyshim se ata që kontribuojnë në një rrugë, që 

marrin pjesë apo u bëjnë ballë të gjitha problemeve, kanë një 

dallim të veçantë. Por, kjo nuk do të thotë se të tjerët nuk kanë 

marrë pjesë. Përkundrazi, këta të fundit janë pjesëmarrës në një 

formë apo në një tjetër njësoj si ata që kanë qenë në kohën e tyre, 

apo ata në kohë të tjera ose shekuj më pas, dhe që kanë një lidhje 

shpirtërore dhe mendore me ta.   

 Që në hapat e parë të tij, Islami i ka kushtuar një rëndësi të 

madhe gjenerimit të reformimeve në shpirtin e njeriut dhe në 

veten e tij, për të përmirësuar veprën e tij në mënyrë spontane dhe 

nën dritën e transmetimeve të lartpërmendura. Çdo mysliman që 

                                                           
1 “Nehxhul Belaga”, fjalimi 12. 
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informohet se dikush ka bërë vepra të mira dhe të dobishme, apo 

vepra të këqija, duhet të mbajë një qëndrim të drejtë ndaj këtij 

veprimi dhe në zemrën e shpirtin e tij ta harmonizojë veprën e 

dobishme dhe të mirë, ose t‟i largohet veprës së keqe. Kjo 

përpjekje dhe ky zell i brendshëm nuk ka dyshim se do ketë 

ndikim në veprën e tij dhe do të thellojë lidhjen ndërmjet 

mendimit dhe veprimit. 

 Në fund të ajetit lexojmë se Profeti Salih (Paqja qoftë mbi të!), 

pasi e vërejti rebelimin dhe arrogancën e popullit të tij, dhe e 

therën devenë, e cila ishte argument për ta, i paralajmëroi: “Dhe ai 

tha: „Jetoni në shtëpitë tuaja edhe tri ditë! Ky është premtimi i 

vërtetë‟”. 

 Ky është premtimi i All‟llahut të Lartësuar, i cili nuk ndryshon 

kurrë dhe unë nuk jam prej gënjeshtarëve. 
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Ajetet 66 - 68 

ا ِهَّلٙل ا وَ ٌََٖ ِحا َٜا َصَٰٖ ُرَٛا َ ِهَّلل أ مأ
َ
َٚ  َجآَ  أ  ِ ُٝ  َّلِهَّلل َه َ٘ ٠ُٜاْ  َ٘ ِ٘هٍِذ  إِنِهَّلل ۥ َ ا ِي  ٠َأ ٚأ ِخزأ ِ٘ ِهَّلٜلا َو ِ ّ٘ َثٖ   ةِرَ أ
 ٠َ ُٞ  َّ ٠ِيُّ َر ِهَّلل َِ ٕأ َهزِيزُ   

ٕأ َخذَ  ڢ  
َ
َٚ  َوأ  ِ ٠اْ  َّلِهَّلل ُٙ ٗأ  لػِهَّلل أَحثُ  َكَٖ َتُح٠اْ ِِف دَِ َٰرِِٞ غأ

َ
 ٌَأ

ِٙنَي  ن ڣَجَٰرِ
َ
أ ٠َد َْ ُٙ َ ا ّّلِ دا ََّل ُبهأ

َ
ۗ خ ٗأ ُٟ ُرواْ َر ِهَّلل ٍَ ٠َداْ َؽ ُٙ ََّلٓ إِنِهَّلل َ 

َ
اۗٓ خ َٟ اْ ػِ  ٠َٜأ ٗأ َييأ ِهَّلٕل   ڤ 

 

“E, kur erdhi urdhri Ynë, Ne - me mëshirën Tonë, e shpëtuam 

Salihun bashkë me besimtarët e tij nga poshtërimi i asaj dite. 

Me të vërtetë, Zoti yt është i Forti dhe i Plotfuqishmi.” 

“Kurse ata që bënë të këqija, i kaploi një zë i tmerrshëm dhe në 

shtëpitë e tyre u gdhinë të vdekur e të palëvizshëm.”  

“Sikur nuk kishin jetuar kurrë në to. Me të vërtetë, fisi Themud 

mohoi Zotin e tij. Qoftë larguar (nga mëshira e Zotit) fisi 

Themud!” 

 

Komentimi 

 

Fundi i Themudit, popullit të Salihut 

 Në këto ajete shpjegohet qartë se si zbriti ndëshkimi i 

All‟llahut ndaj popullit kokëfortë të Salihut pasi u afatizuan: “Dhe 

ai tha: „Jetoni në shtëpitë tuaja edhe tri ditë!”. Pastaj ajetet thonë: 

“E, kur u erdhi urdhri Ynë, Ne - me mëshirën Tonë - e shpëtuam 
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Salihun bashkë me besimtarët e tij”, jo vetëm nga ndëshkimi trupor 

dhe ai material, por edhe “nga poshtërimi i asaj dite”.1 

 All‟llahu i Lartësuar është i Gjithëfuqishëm dhe i 

Gjithëpushtetshëm, ka pushtet mbi çdo gjë. Ai ka autoritetin mbi 

çdo çështje. Atij nuk i vështirësohet asgjë, nuk ka fuqi mbi fuqinë 

e Tij absolute. All‟llahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë, Zoti yt 

është i Forti dhe i Plotfuqishmi”. 

 Duke u bazuar në këtë argument, shpëtimi i një grupi 

besimtarësh në mesin e atij grupi të madh që u sprovuan me 

ndëshkimin e All‟llahut, nuk është një çështje e vështirë kur flitet 

për fuqinë e All‟llahut të Lartësuar. 

 Në të vërtetë, prej mëshirës së All‟llahut është që të 

pafajshmit të mos i djegë zjarri i gjynahqarëve dhe i arrogantëve, e 

të mos dënohen për gjynahun e jobesimtarëve: “Kurse ata që 

bënë të këqija, i kaploi një zë i tmerrshëm dhe në shtëpitë e tyre 

u gdhinë të vdekur e të palëvizshëm”.  

 Kështu u shkatërruan ata, “u bënë sikur të mos kishte 

pasur asnjëherë jetë” dhe shenjat e tyre shkuan bashkë me erën: 

“sikur nuk kishin jetuar kurrë në to. Me të vërtetë, fisi Themud 

e mohoi Zotin e tij. Qoftë larguar (nga mëshira e Zotit) fisi 

Themud!”. 

 

 

                                                           
1 “El khizju” në kuptimin gjuhësor është “el inkisaru” (mposhtja, ulja) që e godet njeriun si 
nga vetja e vet, apo edhe nga të tjerët. Ajo përfshin të gjitha llojet e poshtërimit. 
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Hulumtime 

 

 1- Në këto ajete vërejmë se mëshira e All‟llahut të Lartësuar 

ndaj besimtarëve është aq e madhe dhe gjithëpërfshirëse, saqë i 

zhvendos të gjithë ata në një vend të sigurtë dhe nuk e djeg të 

njomin me të thatin në ndëshkim.   

 Mund të ndodhin katastrofa të dhimbshme, si përmbytje, 

epidemi apo tërmete, të cilat mund të përfshijnë të vogël e të 

madh, por këto katastrofa nuk mund të përkthehen si ndëshkim 

nga All‟llahu i Lartësuar, sepse është e pamundur që All‟llahu i 

Madhëruar, i cili është i Drejti absolut, të ndëshkojë qoftë edhe një 

të pafajshëm për krimin e miliona njerëzve gjynahqarë. 

 Sigurisht, është e natyrshme që mund të ketë njerëz të 

heshtur që jetojnë në mesin e mëkatarëve dhe ata të ndëshkohen 

për gjynahun e tyre, sepse nuk kanë mundur që ta ndalojnë këtë 

padrejtësi dhe shthurje, kështu që fati i tyre do të jetë si fati i 

mëkatarëve dhe i kriminelëve. Mirëpo, nëse ata e kanë kryer 

detyrën e tyre, është e pamundur që t‟u zbresë ndonjë fatkeqësi, 

apo t‟u vijë ndonjë denim.1 (Këtë tematikë e kemi detajuar në 

diskutimet e lidhura me njohjen e All‟llahut dhe zbritjes së 

ndëshkimit dhe të katastrofave, si dhe në librat që flasin për 

njohjen e All‟llahut të Lartësuar.)  

 2- Në ajetet e lartpërmendura vërehet qartë se ndëshkimi i 

kundërshtarëve dhe i tiranëve të padrejtë nuk kufizohet vetëm me 

                                                           
1 Për më tepër sqarime rreth kësaj tematike, shih komentimin e ajetit 25 të sures “El 
Enfal”. 
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anën materiale, por përfshin edhe anën shpirtërore (përveç 

ndëshkimit të kësaj bote, ata do të ndëshkohen edhe në Botën 

Tjetër). Rezultati i veprave të tyre, e ardhmja përçmuese dhe jeta e 

tyre e ndotur, do të regjistrohen në kapitujt e historisë, duke qenë 

një turpërim për ata në kohën kur historia regjistron dhe shkruan 

jetën e besimtarëve me germa të arta. 

 3- Fjala “es sajhatu” në gjuhë  do të thotë zë i lartë dhe i fortë, 

që zakonisht del nga goja e njeriut apo e kafshës, por nuk 

specifikohet me këtë kuptim, pasi ajo përfshin çdo zë të lartë dhe 

të fortë. Në Kur‟anin Famëlartë lexojmë se disa popuj mëkatarë i 

ka kapluar zëri i fortë, i ardhur nga qielli, për t‟i ndëshkuar ata për 

mëkatet që kanë kryer, si p.sh., populli i Themudit, për të cilin po 

flasim, “populli i Lutit”, për të cilin flitet në ajetin 83 të sures “El 

Hixhr”, dhe populli i Shuajbit, për të cilin është treguar në ajetin 

94 të sures “Hud”.  

 Nga disa ajete të tjera kur‟anore mësojmë se populli i 

Salihut (Paqja qoftë mbi të!) (Themudi), është ndëshkuar me rrufe: 

“Nëse ata shmangen, ti thuaju: „Ju paralajmëroj me rrufenë që 

goditi fiset Ad dhe Themud”.1 

 Nga këtu na qartësohet se me fjalën “zë” nënkuptohet zëri i 

frikshëm i rrufesë.  

 Pyetje: A është e mundur që zëri i fortë i rrufesë të shfarosë 

një popull, apo një grup, me gjithë banorët e tij? 

 Përgjigje: Sigurisht që po, dhe nuk ka dyshim për këtë! Ne 

e dimë mirë se nëse valët zanore kalojnë një kufi të caktuar, ato 

                                                           
1 Sure "Fusilet", ajeti 13. 
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mund të thyejnë xhamin, mund të shkatërrojnë edhe ndërtesa të 

larta, por mund të paralizojnë apo të dëmtojnë edhe organet e 

brendshme të trupit të njeriut. 

 Kur avionët depërtojnë dhe kalojnë muret zanore dhe 

shpejtësia e tyre bëhet më e madhe se ajo e valëve zanore, disa 

personave u bie të fikët dhe humbasin ndjenjat, ose shtatzanat 

mund ta humbasin fëmijën. Këta avionë mund t‟i thyejnë xhamat 

e dritareve të ndërtesave kur kalojnë.  

 Sigurisht, kjo ndodh nëse valët zanore janë më të forta sesa 

ato që përmendëm, pasi më lehtë mund të ndodhë një ç‟ekuilibrim 

vrasës në rrjetin e sistemit nervor, në tru, në rrahjet e zemrës dhe 

të shkaktojnë vdekjen e njeriut!  

 Ajo që është e vërtetuar dhe e konfirmuar - siç ka ardhur në 

ajetet kur‟anore - është se përfundimi dhe shkatërrimi i kësaj bote 

do të bëhet me anë të një klithme të përgjithshme: “Ata presin 

vetëm një zë të tmerrshëm, që do t‟i kaplojë teksa grinden me 

njëri-tjetrin”.1 Po kështu, edhe Dita e Kiametit fillon me një 

klithmë që i zgjon ata: “Do të jetë vetëm një zë i tmerrshëm e ata 

të gjithë do të paraqiten para Nesh”.2  

 4- Fjala “el xhãthim” rrjedh nga rrënja e fjalës “xhetheme”, që 

do të thotë i ulur përmbi gjunjë, sikurse vjen edhe me kuptimin i 

rrëzuar përmbi fytyrë. (Për sqarime të mëtejshme, shih këtë tefsir në 

komentimin e ajetit 79 të sures “El Araf”.) 

 Nga kjo shprehje mësojmë se zëri i ardhur nga qielli ishte 

shkaku i vdekjes së tyre, vetëm se trupat e tyre kanë qenë të 
                                                           
1 Sure "Jasin", ajeti 49. 
2 Sure "Jasin", ajeti 53. 
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shtrirë përmbi tokë. Nga disa transmetime mësohet se rrufeja i ka 

djegur ata me zjarrin e saj përvëlues. Ndërmjet këtyre dy çështjeve 

nuk ka kundërshtim, sepse efekti i zërit të frikshëm të rrufesë 

qartësohet menjëherë, ndërsa shenjat e djegies së saj – në veçanti 

për ata që kanë qenë brenda shtëpive të tyre –  shfaqen  pak më 

vonë.     

 5- Fjala “lem jegnũ” rrjedh nga rrënja e fjalës “ganijun”, që 

do të thotë qëndrim në vend. Nuk është larg që kjo fjalë të jetë 

huazuar nga kuptimi burimor i “el gina”, që do të thotë të mos kesh 

nevojë, sepse i pasuri nuk ka nevojë për asgjë. Ai ka një shtëpi të 

tijën të madhe dhe nuk ka nevojë që të kalojë çdo kohë nga një 

shtëpi në tjetrën. Kurse shprehja “sikur nuk kishin jetuar kurrë 

në to” thuhet për popullin e Themudit, ashtu siç ka ardhur edhe 

për popullin e Shuajbit. Kuptimi i kësaj shprehjeje është se cikli i 

jetës së tyre u mbyll në atë mënyrë saqë mund të mendohet se ata 

nuk kanë qenë kurrë banorë të kësaj toke.   
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Ajetet 69 - 73 

 

دأ  َِ َٗ ِب َوَٕ  ِ َٰٞ َٜآ إِةأَر ىَٰ  َجآَ تأ رُُشُٖ َ ٕأ ُ أ ن َجآَ   
َ
ا َٱَِد أ َٙ ّٞٗ  َػ َٰ ا  َُاَل َشَل ٙا َٰ  َُال٠ُاْ َشَل

ٍٔ َ ِٜ ٖذ  ا ڥةِهِ أ ِهَّلٙل ۚ َُال٠ُاْ ٌََٖ ثا ٍَ ٗأ ِخ  ُٟ ٜأ ِ٘ وأَجَس 
َ
ٗأ َوأ ُٞ ُٔ إَِِلأِٝ َِٛؾَر ٗأ ََّل حَِػ ُٟ  أِدَي

َ
 رََ آ خ

َٜآ إَِ َٰ ٠َُأِم ل٠ُٖط  ٖأ رأِش
ُ
آ أ ًأ إِنِهَّلل ۥ ڦََّل ََتَ ُٝ حُ

َ
َرخ ََ َو مأ َٰ َ ا بِ ِشأ َٟ َنَٰ أ جأ ٌَ َ ِهَّلل َٓ ثّٞ ٌََؾِح َٙ ِ  َُآن

٠َب  ُِ ََ َيهأ َٰ َ ِ٘ٚ َوَرآ ِ إِشأ َِل َط أًخا  إِنِهَّلل َُإَجأ  ڧَو َٛا۠ َنُ ٠زّٞ َوَ ََٰذا َبهأ
َ
دِلُ َوخ

َ
٠ََٰيأََٖ   َ أ  َ 

ٌ  َنِ  بّٞ  ْ  ڨَ ََٰذا لَََشأ رِ َُال٠ُٓا مأ
َ
ٚأ أ ِ٘ َ تنَِي  َتهأ

َ
ِ   خ َُج  ٱِهَّلل ِ  رَ أ ُٝ  ٱِهَّلل  ۥ َوَ رََكَُٰخ

 َٔ ٞأ
َ
ٗأ أ َ أِج  َنَٖ أُؾ ُٝ  ٱأ ِ دّٞ ۥ إِِٛهَّلل   ک َ ِ دّٞ َمِهَّلل

 

“Të dërguarit Tanë i sollën Ibrahimit lajmin e mirë dhe i thanë: 

„Paqe mbi ty!‟ Ai u përgjigj: „Paqja qoftë mbi ju!‟ Dhe me të 

shpejtë u solli atyre një viç të pjekur.” 

“Kur pa se ata nuk po i zgjasnin duart te mishi, nuk i pëlqeu 

dhe ndjeu frikë prej atyre. (Engjëjt) thanë: „Mos u frikëso, Ne 

jemi dërguar te populli i Lutit.‟” 

“Gruaja e tij, që rrinte aty, qeshi kur ne i dhamë lajmin e mirë 

për Is‟hakun e pas Is‟hakut - për Jakubin.” 

“Ajo tha: „Ah! E mjera unë! A mos vallë, kështu plakë do të lind 

unë, ndërkohë që edhe burri im është plak?! Me të vërtetë,  kjo 

është diçka e jashtëzakonshme!‟” 
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“Ata (engjëjt), thanë: „A mos vallë po çuditesh me urdhrin e 

All‟llahut? Mëshira e All‟llahut dhe bekimi i Tij qoftë mbi ju - 

familjen e të Dërguarit! Me të vërtetë, Ai është i Falënderuar dhe 

i Lavdëruar!‟” 

 

Komentimi 

 

Një fazë e jetës së shkatërruesit të idhujve  

 Tani është radha e tregimit të një faze të jetës së Ibrahimit 

(Paqja qoftë mbi të!), këtij heroi të madh që shkatërroi idhujt, dhe të 

ngjarjes që ka ndodhur mes tij dhe popullit të tij. E gjithë kjo është 

e përmendur me sqarime të hollësishme. Përveç kësaj sureje, atë e 

gjejmë në suret e tjera të Kur‟anit Famëlartë, si në suret: "El 

Bekare", "Ali Imran", "En Nisa", "El En‟am", "El Enbija" etj. 

 Ajetet këtu përmendin një pjesë të jetës së Ibrahimit (Paqja 

qoftë mbi të!), që ka lidhje me historinë e popullit të Lutit dhe me 

ndëshkimin e këtij grupimi të ndotur me gjynahe dhe vepra të 

shëmtuara. Ajetet në fillim thonë: “Të dërguarit Tanë i sollën 

lajmin e mirë”. 

 Këta të Dërguar – sikurse do të qartësohet gjatë shpjegimit 

të këtyre ajeteve – janë melekët, të cilët ishin urdhëruar për të 

shkatërruar qytetet e popullit të Lutit (Paqja qoftë mbi të!), por ata 

shkuan më parë tek Ibrahimi për ta përshëndetur me një mesazh 

që në thelb kishte përgëzimin - lajmin e mirë - për Sarën, 

bashkëshorten e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!). 
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 Për sa i përket këtij përgëzimi, ka dy mendime, të cilat 

mund të bashkohen në një pikë. 

 Mendimi i parë: Përgëzimi – lajmi i mirë – për lindjen e 

Ismailit dhe të Is‟hakut, sepse Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) pas një 

jete të gjatë nuk kishte pasur fëmijë, ndërkohë që shpresonte të 

begatohej me një ose disa fëmijë që të mbartnin flamurin e 

profetësisë; kështu që përcjellja e mesazhit për lindjen e Ismailit 

dhe të Is‟hakut konsiderohet përgëzimi më i madh. 

Mendimi i dytë: Në të vërtetë, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) ka 

qenë i zemëruar për atë çfarë vërejti te populli i Lutit (Paqja qoftë 

mbi të!), për degjenerimin, largimin nga rruga e drejtë dhe 

kryerjen e mëkateve haptazi. Kur e lajmëruan se ata ishin 

urdhëruar për të shkatërruar popullin e Lutit (Paqja qoftë mbi të!), 

ai u gëzua dhe ky lajm ishte përgëzim për të. 

 Kur i erdhën të dërguarit Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) “dhe 

i thanë: „Paqe mbi ty!‟”, Ibrahimi iu përgjigj duke thënë: “Ai u 

përgjigj: „Paqja qoftë mbi ju!‟”. I priti me mirësjellje: “Dhe me të 

shpejtë u solli atyre një viç të pjekur”. 

 Fjala “el ixhlu” në gjuhën arabe do të thotë i vogli i lopës, viç, 

ndërsa fjala “hanidh” do të thotë i pjekur. Disa mendojnë se për çdo 

mish të pjekur nuk përdoret fjala “hanidhun”, por ai është mishi i 

pjekur mbi gurë në anë të zjarrit, pa e përshkuar zjarri; kështu 

piqet pak e nga pak. 

 Nga kjo fjali kuptojmë etikën dhe mënyrën e mikpritjes, 

duke ua sjellë shpejt ushqimin, veçanërisht nëse mysafiri është 

udhëtar. Mysafiri është i lodhur dhe i uritur dhe ka nevojë për 
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ushqim, prandaj duhet t‟i jepet ushqim sa më shpejt dhe të 

pushojë e të rrijë i qetë. 

 Disa kritikë mund të thonë: A nuk është i tepërt ky viç për 

atë numër të vogël mysafirësh? Por, duke vërejtur me kujdes, 

shohim se Kur‟ani Famëlartë nuk e përmend numrin e këtyre 

mysafirëve, së pari. Ka mendime të ndryshme për numrin e tyre. 

Disa thonë se kanë qenë tre melekë, të tjerë thonë katër, të tjerë 

thonë ishin nëntë, e të tjerë thonë njëmbëdhjetë, por mund të kenë 

qenë edhe më shumë.1 

 Së dyti, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) ka pasur ndjekës që e 

ndiqnin, punëtorë dhe fqinjë. Dihej se ai vepronte kështu kur i 

vinin mysafirë sepse e dinte nevojën e mysafirëve për t‟u ushqyer. 

Por Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) i ndodhi një ngjarje e çuditshme 

me mysafirët e tij. Kur u nxorri atyre një viç të pjekur, ai vërejti se 

duart e tyre nuk u zgjatën tek ushqimi. Ky veprim e frikësoi atë 

dhe në të njëjtën kohë edhe u habit. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Kur pa se ata nuk po i zgjasnin duart te mishi, nuk i 

pëlqeu dhe ndjeu frikë prej tyre”. 

 Prej traditave dhe zakoneve të vjetra që vazhdojnë edhe sot 

në mesin e shumë njerëzve, zbatues të traditës së mirë të të 

parëve, është që kur mysafiri ushqehet me ushqimin e të parit të 

shtëpisë (p.sh., bukë e kripë), atëherë ai nuk ia fsheh atij qëllimin e 

keq. Prandaj, ai që ka një qëllim të keq përpiqet që të mos 

ushqehet nga ai ushqim (nga buka dhe kripa e tij). Duke u nisur 

nga kjo, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) dyshoi te qëllimi dhe nijeti i 

tyre, mendoi se donin t‟i bënin ndonjë gjë të keqe. 

                                                           
1 Tefsiri "Mexhmaul Bejjan", fundi i ajetit që po diskutojmë. 
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 Kur të dërguarit e kuptuan se çfarë e mundonte shpirtin e 

Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) shumë shpejt nxituan për t‟ia larguar 

atë që e mundonte: “(Engjëjt) thanë: „Mos u frikëso, ne jemi 

dërguar te populli i Lutit‟”. 

 Po në të njëjtën gjendje ishte edhe bashkëshortja e tij Sara, 

që qëndronte aty në këmbë dhe qeshi,  sikurse thotë ajeti: “Gruaja 

e tij, që rrinte aty, qeshi”. 

 Kjo e qeshur e Sarës supozohet se mund të jetë shkaktuar 

nga indinjata e saj me popullin e Lutit (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

veprat e shëmtuara që ata bënin, dhe kur mësoi se atyre u është 

afruar ndëshkimi, ajo u gëzua dhe qeshi.     

 Sipas një mendimi tjetër, Sara qeshi prej mahnitjes së saj, 

ose për shkak se ndjeu frikë prej tyre, sepse e qeshura nuk është 

vetëm për ngjarjet e gëzueshme; ndonjëherë njeriu qesh edhe nga 

hidhërimi e frika e madhe. Një proverb arab, për këtë shembull, 

thotë: “E keqja e vështirësisë dhe e hidhërimit ndonjëherë të bën të 

qeshësh”. 

 Ose e qeshura mund të ketë qenë edhe për shkak se 

mysafirët nuk filluan të hanin ushqimin që kishte përgatitur për 

ta. 

 Mendohet gjithashtu se e qeshura ishte për shkak të 

gëzimit për lajmin e lindjes së djalit, edhe pse në dukje ajeti e 

mohon këtë komentim, sepse përgëzimi - lajmi i mirë – me 

Is‟hakun është bërë pasi ajo ka qeshur. Vetëm nëse thuhet se: Ata 

në fillim e përgëzuan Ibrahimin me djalë dhe Sara e vuri në 

dyshim se do të lindte dhe u mahnit. A është e mundur që një 

grua sterile, e shtyrë në moshë dhe me bashkëshortin plak, të ketë 
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një fëmijë? Për këtë, i pyeti ata me habi dhe ata iu përgjigjën duke 

i thënë: “Po, këtë fëmijë do ta lindësh ti, edhe pse bashkëshorti 

është i shtyrë në moshë”. Po këtë gjë e konfirmon  edhe surja “Edh 

Dharijat”. (Medito në të!) 

 Këtu duhet të vërejmë me kujdes se disa komentues të 

Kur‟anit këmbëngulin e thonë se fjala “dehaket” rrjedh nga fjala 

“dahk”, që do të thotë periodat e grave. Ata thanë se Sara, pasi e 

kishte kaluar periudhën e menopauzës, në këtë moment i kthehen 

periodat. Kjo gjë tregon se ajo mund të lindë edhe një herë, dhe 

kur u përgëzua me lindjen e Is‟hakut, ajo mundi ta besonte këtë 

lajm të mirë plotësisht. Por, për këtë shpjegim këta komentues u 

mbështetën te gjuha arabe. Për këtë gjë, ata thonë: Dehakat 

elernebu, domethënë që asaj i kanë ardhur periodat 

(menstruacionet). 

Ky mendim nuk qëndron për disa arsye:  

 Së pari: Nuk është dëgjuar që kjo fjalë të jetë përdorur për 

njeriun me kuptimin e hajzit (menstruacioneve) në gjuhën arabe. 

Për këtë, kur Ragibi e përmend këtë kuptim në fjalorin e tij, thotë 

me qartësi se ky nuk është komentimi i kësaj fjale, siç e kanë 

menduar disa komentues, por kuptimi i saj është e qeshura e 

njohur. Por, asaj i kanë ardhur menstruacionet në momentin që ajo 

ka qeshur, prandaj ka ardhur kjo paqartësi në kuptimin e kësaj 

fjale. 

 Së dyti: Nëse kjo fjali ka kuptimin e ardhjes së 

menstruacioneve, atëherë Sara nuk duhet të habitej për 

përgëzimin dhe lajmin e mirë se do të lindte Is‟hakun, sepse nuk 

ka habi për lindjen, ndërkohë që nga fjalitë e tjera kuptojmë se ajo 
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jo vetëm që nuk habitet për lindjen, por rënkon  e thotë: “Ajo tha: 

„Ah e mjera unë! A mos vallë, kështu plakë do të lind unë, 

ndërkohë që edhe burri im është plak?!”. 

Megjithatë, ky sugjerim nuk qëndron për këtë ajet. 

 Në vijim, ajeti rrëfen se Is‟hakun do ta pasojë një djalë nga 

palca e tij, që e ka emrin Jakub: “Ne i dhamë lajmin e mirë për 

Is‟hakun e pas Is‟hakut – për Jakubin”. 

 Në të vërtetë, melekët e përgëzuan Sarën me një fëmijë dhe 

një nip, i pari është Is‟haku dhe i dyti Jakubi, e që të dy prej 

Profetëve të All‟llahut të Lartësuar. 

 Sara, bashkëshortja e Ibrahimit, për shkak të moshës së 

madhe të saj dhe të bashkëshortit, ishte e dëshpëruar dhe i kishte 

humbur të gjitha shpresat për fëmijë, prandaj e mohoi me zë të 

lartë e rënkues këtë çështje të habitshme. All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Ajo tha: „Ah! E mjera unë! A mos vallë, kështu plakë do 

të lind unë, ndërkohë që edhe burri im është plak?! Me të 

vërtetë, kjo është diçka e jashtëzakonshme‟”. 

 E drejta ka qenë me të, sikurse e tregon edhe ajeti 29 i sures 

“Edh Dharijat”, sepse në moshë të re, ajo ka qenë sterile, dhe kur u 

përgëzua me lajmin e mirë se do të lindte një fëmijë, ajo ishte në 

moshë madhore – sikurse e tregojnë komentuesit dhe siç e 

përmend edhe Teurati në Librin e Zanafillës. Ajo ishte nëntëdhjetë 

vjeçe apo më shumë, ndërsa bashkëshorti i saj, Ibrahimi (Paqja 

qoftë mbi të!), ka qenë më shumë se njëqind vjeç. 

 Pyetje: Përse Sara e argumentoi pamundësinë e lindjes me 

moshën madhore të saj dhe të bashkëshortit të saj, ndërkohë që e 
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dimë se periodat e grave (menstruacionet) zakonisht u ndërpriten 

pasi t‟i kenë mbushur pesëdhjetë vjeç, dhe mundësia në këtë 

periudhë për të lindur është shumë e vogël, ndërsa për burrat 

është vërtetuar me anë të analizave shkencore se janë në gjendje 

që të jenë pjellorë deri në fund të jetës? 

 Përgjigje: Edhe nëse burrat janë në gjendje të riprodhojnë 

dhe të lindin, mundësia e tyre në këtë moshë zvogëlohet. Për këtë, 

sipas ajetit 45 në suren “El Hixhr”, e shohim vetë Ibrahimin të 

habitur nga ky përgëzim prej moshës së tij të madhe. Nga ana 

tjetër mundet që steriliteti të mos ketë qenë vetëm problem i Sarës, 

dhe ka dashur që ta përfshijë edhe bashkëshortin e saj bashkë me 

të.    

 Megjithatë, të dërguarit e All‟llahut e largojnë menjëherë 

këtë dyshim dhe i përkujtojnë asaj mirësitë e jashtëzakonshme të 

All‟llahut ndaj saj dhe familjes së saj si dhe shpëtimin e saj nga 

shumë ngjarje: “Ata (engjëjt), thanë: „A mos vallë po çuditesh me 

urdhrin e All‟llahut? Mëshira e All‟llahut dhe bekimi i Tij qoftë 

mbi ju, familjen e të Dërguarit!‟”.1 

 Ai është Zoti që e shpëtoi Ibrahimin (Paqja qoftë mbi të!) nga 

kthetrat tiranike të Nemrudit dhe nuk e preku asnjë e keqe kur ai 

ishte në zemrën e zjarrit. Ai është Zoti që i dha Ibrahimit (Paqja 

qoftë mbi të!), shkatërruesit të idhujve – duke qenë i vetëm – 

triumfin në mesin e të gjithë atyre tiranëve, e frymëzoi atë me 

fuqi, me qëndrim të drejtë dhe me dituri të mprehtë. 

                                                           
1 Fjalia “Mëshira dhe begatitë e All‟llahut qofshin mbi ju, familjarët e shtëpisë!” ka mundësi 
të jetë kallëzuese, por mund të jetë edhe në kuptimin e lutjes. Supozimi i parë  është më i 
saktë. 
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 Kjo mëshirë e Zotit nuk ka qenë vetëm për atë ditë, por ajo 

është e vazhdueshme për familjen e kësaj shtëpie. A ka mirësi më 

të madhe sesa prania e të Dërguarit të All‟llahut, Muhammedit 

(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

dhe e Imamëve të pastër në këtë familje në këtë shtëpi?! 

 Disa komentues të Kur‟anit Famëlartë, me këtë ajet kanë 

argumentuar se bashkëshortja konsiderohet pjesë e familjes, se ky 

titull nuk veçohet vetëm me babanë, nënën dhe fëmijën dhe se ky 

argumentim sigurisht që është shumë i saktë. Edhe nëse e 

largojmë shikimin nga ky ajet,  fjala “ehlun” për nga përmbajtja 

është e vërtetë me këtë kuptim. Por nuk ka asnjë kundërshtim që 

ndonjë grupim  i Ehli Bejtit, ta nxjerrin profetësinë nga ana 

shpirtërore, për shkak të devijimit të tyre nga Ehli Bejti. Këtë 

çështje do ta sqarojmë më tepër në fundin e ajetit 33 të sures “El 

Ah‟zab”.    

 Melekët e Zotit, për ta konfirmuar edhe më shumë 

përgëzimin dhe fjalën e tyre, thanë për  All‟llahun:  “Me të 

vërtetë, Ai është i Falënderuar dhe i Lavdëruar!”. 

 Përmendja e këtyre dy cilësive të All‟llahut të Lartësuar ka 

lidhje me fjalinë e lartpërmendur, sepse fjala “hamid”, që do të 

thotë falënderues, përdoret për atë që ka vepra të lavdërueshme 

dhe e bën të obliguar lavdërimin dhe falënderimin. Kjo cilësi ka 

ardhur në këtë ajet për All‟llahun e Lartësuar, për të treguar 

mirësitë e mëdha të Tij ndaj robve të Tij, për të cilat falënderohet; 

ndërsa fjala “mexhid”, që do të thotë i lavdëruar, përdoret për atë që 

të dhuron mirësi edhe para se t‟i meritojë lëvdatat. 
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 A është e çuditshme për një Zot që ka këto cilësi, që t‟i 

dhurojë kësi të mirash, pra pasardhës të mirë e të drejtë, Profetit të 

Tij të ndershëm?! 
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Ajetet 74 - 76 

 

ا ِهَّلٙل ٌََٖ َٗ  ِ َٰٞ ٚأ إِةأَر َب َع َٞ عُ  َذ وأ ُٝ  لرِهَّلل ىَٰ  وََجآَ حأ َ ٕأ ُ أ  إِنِهَّلل  ڪ  َُ َِٰدُٱَا ِِف ٠َُأِم ل٠ٍُط  
ِٜ بّٞ  ُّ٘  ّٞ َٰه وِهَّلل

َ
ٌٗ أ َٗ َٱَِٖ   ِ َٰٞ ُٗ  ګإِةأَر  ِ َٰٞ ُٝ َي  ِةأَر ٚأ َ ََٰذآ  إِِٛهَّلل رِضأ َع نأ

َ
َّ  ۥ أ ِ ُر َرّ  مأ

َ
 َُدأ َجآَ  أ

ُدوٖد  ُ َمرأ ٗأ َنَذاٌب َغريأ ِٟ ٗأ َ اتِ  ُٟ   ڬِإَونِهَّلل

 

“Pasi i kaloi frika Ibrahimit dhe i erdhi lajmi i gëzuar, ai 

polemizoi me të dërguarit Tanë për popullin e Lutit.” 

“Vërtet, Ibrahimi ishte i butë, i dhembshur e vazhdimisht i 

kthyer (tek All‟llahu).” 

“O Ibrahim, shmangu prej kësaj! Me të vërtetë, erdhi urdhri nga 

Zoti yt dhe ata do t‟i gjejë dënimi i pashmangshëm.” 

 

Komentimi 

 

 Në ajetet e përmendura më lart vërejtëm se Ibrahimi (Paqja 

qoftë mbi të!) e kuptoi menjëherë se mysafirët e tij të rinj nuk ishin 

njerëz të rrezikshëm, e nuk duhej të kishte frikë prej tyre, por ata 

ishin të Dërguarit e All‟llahut (melekët) për të kryer detyrën e tyre 

te populli i Lutit (Paqja qoftë mbi të!). 
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 Sapo Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) iu largua frika nga ata 

mysafirë, që nga ana tjetër e përgëzuan me lajmin e gëzueshëm se 

All‟llahu do t‟i falte një fëmijë, ai menjëherë nisi të mendonte për 

popullin e Lutit (Paqja qoftë mbi të!), për të cilët ishin dërguar këta 

“të dërguar” melekë, dhe filloi të debatonte dhe të bisedonte me ta 

për këtë çështje: 

“Pasi i kaloi frika Ibrahimit dhe i erdhi lajmi i gëzuar, ai 

polemizoi me të dërguarit Tanë për popullin e Lutit”.1 

 Këtu mund të shtrohet pyetja: Përse Ibrahimi (Paqja qoftë 

mbi të!) diskutoi me të dërguarit e All‟llahut të Lartësuar dhe 

polemizoi me ta mbi një popull mëkatar e zullumqar, siç ishte 

populli i  Lutit (Paqja qoftë mbi të!), ndërkohë që ky veprim nuk i 

shkon përshtat cilësisë së këtij Profeti, sidomos Ibrahimit (Paqja 

qoftë mbi të!) që ka pasur një pozitë aq të lartë?  

 Kur‟ani përgjigjet menjëherë në këtë ajet duke treguar 

butësinë e dhembshurinë e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

mbështetjen e tij tek All‟llahu i Lartësuar: “Vërtet, Ibrahimi ishte i 

butë, i dhembshur e vazhdimisht i kthyer (tek All‟llahu)”.2  

 Në realitet, këto tri fjalë të përmbledhura janë përgjigje të 

pyetjes së shtruar më lart. Këto cilësi të përmendura për Ibrahimin 

(Paqja qoftë mbi të!) tregojnë se polemika e tij ishte e lavdëruar, për 

shkak se atij nuk i ishte qartësuar ende se urdhri i ndëshkimit 

                                                           
1 Fjala “reu’un” ka kuptimin e frikës dhe të tmerrit. Kurse fjala “ruv'un” ka kuptimin “shpirt” 
ose një pjesë e tij, që është vendndodhja e frikës dhe qendra e saj. Për më tepër sqarime, 
shih fjalorët e gjuhës. 
2 Fjala “el halijmu” rrjedh nga “el hilmu”  dhe ka kuptimin e tolerancës e të durimit  në 
arritjen e qëllimit të shenjtë. Kurse fjala “el eu’uahu” në rrënjë ka kuptimin e keqardhjes së 
madhe dhe të rënkimit, qoftë nga frika, ose nga përgjegjësia që mbart, ose ngaj fatkeqësitë. 
Fjala "el munibu" rrejdh nga "el inabetu" që do të thotë kthim. 
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ishte nga ana e All‟llahut të Lartësuar në formë të prerë, madje ai 

mendonte se ata kishin akoma edhe një mundësi shpëtimi. Ai 

mendonte se ata do të hiqnin dorë nga mëkati i tyre dhe do të 

qortoheshin. Nga këtu shpresohej ende për ndonjë mundësi 

ndërmjetësimi për ta. Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) dëshironte që 

ndëshkimi dhe dënimi i tyre të shtyhej, sepse ai ishte i butë, i 

dhembshur, tolerant dhe i kthyer plotësisht tek All‟llahu i 

Lartësuar. 

 Disa kanë thënë se nëse polemika e Ibrahimit ka qenë me 

All‟llahun e Lartësuar, atëherë kjo nuk ka kuptim, e nëse ka qenë 

me të Dërguarit e All‟llahut (melekët), gjithashtu ata nuk mund të 

veprojnë nga vetja e tyre. Sido që të ketë qenë kjo lloj polemike, 

bëhet fjalë për urdhrin definitiv, të prerë. Nëse urdhri nuk do të 

ishte i prerë, ai mund edhe të ndryshohej me ndryshimin e 

situatave rrethanore, sepse rruga për t‟u penduar vazhdonte të 

ishte ende e hapur. Thënë ndryshe: Urdhrat në këtë situatë janë të 

kushtëzuara dhe jo të pakushtëzuara.  

 Sipas një mendimi tjetër, polemika ka qenë me të Dërguarit 

(melekët) e All‟llahut në lidhje me shpëtimin e besimtarëve, e ata e 

dëshmuan këtë thënie me dy ajetet 31-32 të sures “El Ankebut”, 

ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Dhe, pasi të dërguarit Tanë i 

sollën lajmin e mirë Ibrahimit, i thanë: „Ne do t‟i zhdukim 

banorët e këtij vendbanimi, sepse banorët e tij janë vërtet 

keqbërës. Ai (Ibrahimi) tha: „Por atje banon edhe Luti‟. (Ata 

thanë): „Ne e dimë më mirë kush është atje. Ne do ta shpëtojmë 

atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij: ajo do të qëndrojë me 

ata që do të mbesin (për t‟u dënuar)‟”. 
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 Sërish dhe ky mendim nuk është i saktë dhe nuk 

harmonizohet me ajetin në vijim, i cili thotë se të dërguarit 

(melekët) i thanë Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) menjëherë: “Largoje 

mendimin tënd, sepse urdhri i Zotit tënd duhet të realizohet dhe 

ndëshkimi duhet të zbresë patjetër!”: “O Ibrahim, shmangu prej 

kësaj! Me të vërtetë, erdhi urdhri nga Zoti yt dhe ata do t‟i gjejë 

ndëshkimi i pashmangshëm”.  

 Mënyra e shprehjes me fjalën “Zoti yt” në këtë ajet, nuk 

tregon se ky ndëshkim ka vetëm natyrën e hakmarrjes, por tregon 

edhe se ka mësime për edukimin e robve të All‟llahut dhe për 

rregullimin e shoqërisë njerëzore.  

 Në disa transmetime lexojmë se Ibrahimi (Paqja qoftë mbi 

të!) u tha të dërguarve të All‟llahut (Paqja qoftë mbi ta!): “‟Nëse në 

mesin e atyre ndodhen një mijë besimtarë, a ndëshkohen 

besimtarët?‟. Ata iu përgjigjën duke i thënë: „Jo!‟. Përsëri ai u tha: 

„Po nëse në mesin e tyre ndodhen pesëdhjetë besimtarë?‟ Ata 

thanë: „Jo!‟. „Po nëse në mesin e tyre ndodhen tridhjetë besimtarë?‟ 

Ata i thanë: „Jo!‟. Ai përsëri u tha: „Po nëse në mesin e tyre 

ndodhen dhjetë besimtarë?‟ Ata i thanë: „Jo!‟. „Po nëse në mesin e 

tyre ka pesë besimtarë.‟ Ata i thanë: „Jo!‟. „Po nëse në mesin e tyre 

ka vetëm një besimtar?‟ Ata përsëri i thanë: „Jo!‟. Ai tha: „Në të 

vërtetë, në mesin e tyre ndodhet Luti‟. Ata i thanë: „Ne e dimë më 

së miri se kush ndodhet në të. Ne do ta shpëtojmë atë dhe familjen 

e tij, përveç bashkëshortes së tij... etj.‟”.1  

 Të tilla transmetime nuk tregojnë në mënyrë absolute se 

polemika u përmblodh me këto fjalë. Nga këtu qartësohet se ajetet 

që kanë ardhur në suren “El Ankebut”, gjithashtu nuk bien në 

kundërshtim me këtë komentim.  

                                                           
1 Shih tefsirin “El Burhan”, vëll. 2, f. 227; “Usulul Kafijj”, vëll. 5, f. 546,  hadithi 6. 
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Ajetet 77 - 80 

 

ا ِهَّلٙل َ ٗأ َذرأَعا َوَُاَل َ ََٰذا  ٠َأٌم َنِػ بّٞ َول ِٟ ِ ٗأ وََؽاَا ة ِٟ ِ َ  ة ا َِسٓ ـا َٜا ل٠ُ  ڭ َجآَ تأ رُُشُٖ
ُٝ وََجآَ هُۥ ُ٘ ٠َُٖن ۥ ٠َُأ َٙ ُٔ َ ٠ُٛاَْيهأ ِ٘ٚ َؼتأ رَُن٠َن إَِِلأِٝ َو ٟأ ّيِ َٔاِت   ُي ٠أِم َه ُ ََّلٓ ِ  لصِهَّلل َِ َٰ  َُاَل َ 

ٗأ  َ   ُر َُٕؾ َٟ ـأ
َ
ِهَّلٚل أ ُٞ َٜاِا  ْ َب ٠ا ُِ َ   تِهَّلل ّٞٔ رِهَّللِط دّٞ  ٱِهَّلل ٗأ رَُج ُِٜ٘ؾ َٕحأَس 

َ
 َوََّل َُتأُزوِن ِِف َؽ أِِفٓ  خ

ْ  ڮ ا ُٛرِيُد َُال٠ُا َ٘  ُٗ
َٖ َّ َۡلَهأ ٖ ِإَوِٛهَّلل َّ ٚأ َ  ِ٘  َّ ِ َٜاح ا َٱَا ِِف َب َ٘ َج  ٙأ دأ َنِٖ

َِ نِهَّلل گ َٕ
َ
  َُاَل ل٠َأ أ

ٖٚ َطِد ٖد 
وأ َ اوِٓي إَِ َٰ رُؽأ

َ
ٗأ ٠ُُِهَّللةً أ   ڰِ  ةُِؾ

 

“Kur i erdhën të dërguarit Tanë Lutit, Ai u hidhërua, ndjeu një 

shtrëngim në shpirtin e tij dhe tha: „Kjo është ditë e rëndë!‟” 

“Populli i tij, që më parë pat punuar vepra të këqija, u vërsul 

drejt atij. (Luti) tha: „O populli im, këto janë bijat e mia. Ato për 

ju janë më të pastra, e frikësojuni All‟llahut dhe mos më 

turpëroni para mysafirëve të mi. A nuk ka midis jush një njeri 

me mend?‟” 

“Ata thanë: „Ti e di se ne nuk kemi të drejtë për bijat e tua. Në të 

vërtetë, ti e di se ç‟duam ne.‟” 

“Ai tha: „Sikur unë të kisha fuqi (që t‟ju dëboj) ose të 

mbështetesha në ndonjë krah të fuqishëm!‟”  
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Komentimi 

 

Populli i Lutit dhe jeta e përçmuar 

 Në disa ajete të sures “El Araf” kemi folur për fatin e 

popullit të Lutit (Paqja qoftë mbi të!) dhe e kemi komentuar atë. Në 

këto ajete, Kur‟ani Famëlartë trajton një pjesë tjetër nga jeta e këtij 

populli të devijuar dhe të humbur, për të vazhduar qartësimin e 

qëllimit kryesor, që është lumturimi i shoqërisë njerëzore dhe 

shpëtimi i saj nga skllavërimi. 

 Në lidhje me këtë tematikë, në fillim Kur‟ani Famëlartë 

qartëson se kur Lutit (Paqja qoftë mbi të!) i erdhën të Dërguarit e 

All‟llahut, ai ndjeu frikë, iu ngushtua zemra dhe çdo gjë iu bë e 

zymtë, siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “Kur i erdhën të dërguarit 

Tanë Lutit, Ai u hidhërua, ndjeu një shtrëngim në shpirtin e tij”. 

 Transmetimet islame tregojnë se Luti (Paqja qoftë mbi të!) ka 

qenë në fermën e tij, kur papritmas është befasuar nga një numër 

të rinjsh të bardhë në fytyrë dhe simpatikë që po vinin drejt tij dhe 

që kishin dëshirë të qëndronin tek ai si mysafirë. Nga njëra anë, 

edhe ai dëshironte që t‟i priste si mysafirë, por duke e ditur mirë 

realitetin e hidhur që do të shihnin në qytetin e tij të ndotur me 

devijimin seksual, ai u shqetësua dhe ndjeu një frikë të madhe. 

 Në mendje i erdhën mendime dhe imagjinata të tmerrshme 

dhe foli me veten e tij: “Dhe tha: „Kjo është ditë e rëndë!‟”, duke 

menduar skandalin dhe përfshirjen në probleme komplekse dhe 

intriguese.   
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 Fjala “siie” rrjedh nga “saae” që do të thotë të mos jesh i qetë, 

dhe situatë e nderë. Fjala “dher‟un” në një kuptim do të thotë zemër, 

ndërsa të tjerë kanë thënë se do të thotë moral dhe virtyt. Duke u 

bazuar në këtë, ajo merr kuptimin: “ndjeu një shtrëngim në 

shpirtin e tij”; zemra e tij ndjeu një afeksion të madh për këta 

mysafirë të paftuar në këto kushte të vështira.     

 Por sipas asaj që përcjell Fakhri Razi në tefsirin e tij nga 

“Ezherijj”, fjala “dher'un” në këto burime do të thotë forcë, kurse 

në rrënjë, kuptimi i saj do të thotë ndarje e hapave ndërmjet 

kraharorit të devesë gjatë ecjes. 

 Sigurisht, është e natyrshme që kur deveja mbart me shumë 

se ç‟duhet, e ka të vështirë t‟i hedhë hapat dhe i zvogëlon ndarjet 

mes hapave. Me këtë lidhje, gradualisht kjo fjalë është përdorur 

me kuptimin e mungesës së qetësisë si dhe të ndjerit të peshës së 

ngjarjeve të rënda. 

 Nga disa libra të gjuhës arabe, siç është libri “el Kamus” 

mësohet se kjo shprehje përdoret për fatkeqësinë e ngjarjes së 

vështirë, kur njeriu e sheh se i mbyllen të gjitha rrugët.    

 Fjala “asiib” rrjedh nga fjala “asbun”, njësoj si fjala “kelbun”, 

që do të thotë lidhja e diçkaje me diçka tjetër me një lidhje shumë të 

fortë. Meqenëse ngjarjet e rënda ia lidhin këmbët njeriut, duke ia 

marrë lirinë dhe qetësinë e tij dhe mendimet vazhdojnë t‟i 

vërshojnë, është quajtur “asiibetun”. Arabët e përdorin këtë fjalë 

edhe për ditët shumë të nxehta. 

 Megjithatë, Luti (Paqja qoftë mbi të!) nuk priti derisa miqtë të 

ishin mysafirë në shtëpinë e tij dhe të merrej me detyrën e 

mikpritjes, por ai u tregoi atyre gjatë rrugës disa herë se banorët e 
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këtij qyteti ishin të devijuar dhe shumë të këqinj, e se duhej të 

ruheshin e të kishin kujdes ndaj tyre. 

 Në një nga transmetimet e ardhura lexojmë se All‟llahu i 

Lartësuar i urdhëroi melekët që të mos e ndëshkonin popullin e 

Lutit (Paqja qoftë mbi të!) derisa Luti të dëshmonte kundër tyre tre 

herë. Pra, deri në zbatimin e urdhrit të All‟llahut të Lartësuar në 

lidhje me popullin zullumqar patjetër duhet të vërtetohen 

peshoret e drejtësisë në gjykim. Të dërguarit e All‟llahut (melekët) 

e dëgjuan tri herë dëshminë e Lutit (Paqja qoftë mbi të!) ndaj 

popullit të tij gjatë rrugës.1 

 Në disa transmetime tregohet se Luti (Paqja qoftë mbi të!) i 

vonoi shumë mysafirët e tij, derisa erdhi nata, në mënyrë që të 

ruante nderin dhe prestigjin e tij nga të ligat e popullit të tij dhe t‟i 

respektonte ata pa u lënduar nga ndonjë gjë e keqe. Por, çfarë 

mund të bëjë një njeri kur e ka armikun në shtëpinë e tij? 

Bashkëshortja e Lutit (Paqja qoftë mbi të!) ishte jobesimtare dhe ajo 

e ndihmonte popullin e tij zullumqar. Sapo mësoi ardhjen e këtyre 

mysafirëve në shtëpinë e saj, ajo u ngjit mbi tarracën e shtëpisë, ku 

fillimisht brohoriti me dy duart, pastaj ndezi një zjarr dhe nga 

tymi që u ngjit lart, i bëri me dije një grupi nga ai popull se një 

ushqim i mirë ka rënë në rrjetë.2 

 Kur‟ani Famëlartë, në lidhje me këtë, thotë: “Populli i tij që 

më parë pat kryer vepra të këqija, u vërsul drejt atij”.3 Jeta e këtij 

populli ka qenë e nxirë me vepra të këqija dhe me turp të madh: 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 10, f. 362, “Usulul Kafij”, vëll. 5, f. 546, hadithi 6. 
2 Tefsiri “El Mijzan”, vëll. 10, f. 362, “Usulul Kafijj”, vëll. 5, f. 546, hadithi 6. 
3 Fjala "jehraune" rrjedh nga fjala "el ihra'u" dhe ka kuptimin e drejtim i ashpër. Mesa duket 
epshi i drejton ata me forcë drejt miqve të tij. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

213 

“që më parë pat punuar vepra të këqija”. Luti (Paqja qoftë mbi të!), 

me të drejtë nuk e toleronte këtë dhe bërtiste me të madhe për 

ofendimin dhe indinjatën e madhe që shikonte:  “(Luti) tha: „O 

populli im, këto janë bijat e mia! Ato për ju janë më të pastra!‟”, 

që do të thotë: unë jam i gatshëm që t‟i martoj ato me ju. “Frikësojuni 

All‟llahut dhe mos më turpëroni përpara mysafirëve të mi. A 

nuk ka midis jush një njeri me mend?”, që ju mban juve larg  

punëve kaq të ulëta që bëni dhe ju këshillon që të hiqni dorë nga 

kjo vepër e ndyrë?! 

 Por ky popull i prishur iu përgjigj Lutit (Paqja qoftë mbi të!) 

me paturpësinë me të madhe: “Ata thanë: „Ti e di se ne nuk kemi 

të drejtë për bijat tua. Në të vërtetë, ti e di se ç‟duam ne‟”. 

 Luti (Paqja qoftë mbi të!) – ky Profet i madh – këtu e gjeti 

veten të ngujuar në këtë ngjarje të hidhur dhe thirri me të madhe 

dhe i trishtuar: “Sikur unë të kisha fuqi (që t‟ju dëboja)” ose të 

mbështetesha te familja, ndjekësit dhe aleatët e fuqishëm, derisa t‟ju 

mundja! All‟llahu i Lartësuar thotë: “ose të mbështetesha në 

ndonjë krah të fuqishëm!”. 

 

 

Hulumtime 

 

 1- Fjala që tha Luti kur populli i tij e mësyu shtëpinë dhe 

mysafirët e tij, ishte: “(Luti) tha: „O populli im, këto janë bijat e 

mia. Ato për ju janë me të pastra‟”, që do të thotë: nëse dëshironi, 

këto janë bijat e mia, martohuni me to se ato janë të lejuara (të pastra) 

dhe mos bëni punë të pista e mëkat. Kjo çështje ka ngritur disa pyetje 

në mesin e komentuesve:  
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 Së pari: Nënkuptimi me termin “këto janë bijat e mia”, a 

bëhet fjalë për vetë vajzat e Lutit nga gjaku? Ndërkohë që numri i 

tyre – sipas asaj që transmetohet në histori – është tre apo vetëm 

dy. Atëherë, si e deklaron  martesën e tyre ndaj këtij grupi të 

madh?! 

 Së dyti: Apo nënkuptimi prej fjalës së tij  “Këto janë bijat e 

mia”, është në të vërtetë për vajzat e “fisit” dhe të qytetit, sepse 

zakonisht i pari i një populli apo kryetari i tyre, vajzat e fisit ia 

atribuon vetes së tij dhe përdor për to termin “bijat e mia”?  

 Mendimi i dytë konsiderohet i dobët sepse bie në 

kundërshtim me atë çfarë është në dukje. 

 Mendimi i parë është i vërtetë, sepse ata që mësynë 

shtëpinë e Lutit (Paqja qoftë mbi të!) dhe mysafirët e tij ishin një 

grup i vogël prej banorëve të atij vendi, jo të gjithë. Për këtë arsye, 

Luti (Paqja qoftë mbi të!) u parashtroi këtë sugjerim. Përveç kësaj, 

Luti donte të tregonte kulmin e altruizmit  dhe sakrificës për të 

ruajtur nderin dhe prestigjin e tij dhe u tha atyre: “Në të vërtetë, 

unë jam i gatshëm që t‟i martoj bijat e mia me ju, në mënyrë që ju të 

hiqni dorë nga veprat e shëmtuara dhe nga mëkatet, dhe t‟i lini të qetë 

mysafirët e mi”, me mendimin se ndoshta, ky altruizëm i 

papreçedent i dekurajon dhe ua zgjon ndjenjat që ua kanë 

mbuluar veprat e shëmtuara. 

 A është e lejuar që të martohen bijat besimtare, sikurse 

është shembulli i bijave të Lutit, me jobesimtarët, përderisa Luti 

ua sugjeron atyre një gjë të tillë? 
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Kësaj pyetjeje i janë përgjigjur në dy mënyra:  

 E para: Në doktrinën e Lutit (Paqja qoftë mbi të!), kjo lloj 

martese ka qenë lejuar – sikurse në fillim të Islamit – prandaj edhe 

Profeti (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) e ka martuar bijën e tij Zejneben me Ebi Asin1 përpara se ai të 

bëhej mysliman, por ky rregull më pas është anulluar.2  

 E dyta: Qëllimi i Lutit (Paqja qoftë mbi të!) me fjalën e tij, ka 

qenë martesa me kushtëzimin e besimit; pra, këto janë bijat e mia, 

ejani dhe besoni, që të martoheni me to. 

 Qartësohet se paradoksi që diskutohet mbi Profetin Lut 

(Paqja qoftë mbi të!) – se si t‟i martojë bijat e tij të pastra me një grup 

jobesimtar dhe totalisht të devijuar – nuk është i vërtetë, sepse 

sugjerimi i tij ndaj tyre për martesë ka qenë i kushtëzuar me 

besimin si dhe për të konfirmuar kulmin e lidhjes së tij me 

udhëzimin e tyre në rrugën e drejtë. 

 2- Duhet të vërehet me kujdes se fjala “et‟hare”, nuk do të 

thotë se veprimi i tyre përçmues dhe i turpshëm ishte i pastër dhe 

i lejuar, por se martesa me bijat e tij është e pastër dhe e lejuar. 

Madje kjo është një shprehje e njohur dhe e përhapur në gjuhën 

arabe - si edhe në gjuhët e tjera - kur bëhet krahasimi ndërmjet dy 

çështjeve. Për shembull, për atë që i jep makinës shpejt, thuhet: 

“Më mirë të arrish i fundit sesa të mos arrish asnjëherë”. Ose: 

“Kundërshtimi i një ushqimi të dyshimtë është më mirë sesa ta 

çosh veten në shkatërrim dhe të vdesësh urie”. 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 19, f. 348 (Ebi Asi ka qenë djali i motrës së Hatixhes dhe djali i 
tezes së Zejnebes). 
2 Tefsiri “Kebijr”, “Uesailu Shija”, vëll. 21, f. 110, hadithi 26652. 
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 Në disa transmetime islame tregohet shembulli i Imam 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), që kur ndiente ndonjë rrezik të madh 

nga kalifët e Beni Abasive, thoshte: “Betohem në All‟llah se të 

prish një ditë në muajin e madhërishëm të Ramazanit, është më e 

dashur tek unë sesa të më presësh kokën”.1  

 3- Mënyra e shprehjes së Lutit (Paqja qoftë mbi të!): “A nuk 

ka midis jush një njeri me mend?”, në fjalën e fundit me popullin 

e tij të devijuar, tregon se ekzistenca e një personi – qoftë edhe një 

njeri i vetëm, i arsyeshëm dhe i udhëzuar mes një populli apo një 

fisi, mjafton që t‟ju parandalojë juve nga kryerja e këtyre veprave 

të shpifura dhe të pamoralshme. Domethënë: Nëse do të ekzistonte 

në mesin tuaj një njeri i zgjuar që ka mençuri dhe logjikon drejt, ju nuk 

do të vinit në shtëpinë time të sulmonit mysafirët e mi! 

 Kjo mënyrë të shprehuri e bën mëse të qartë ndikimin e 

“një njeriu me mend e të udhëzuar” në udhëheqjen e shoqërive 

njerëzore. Kjo është një e vërtetë, shembuj të së cilës i kemi gjetur 

gjatë historisë. 

 4- Është e habitshme se ai popull i devijuar dhe i humbur i 

thonë Lutit (Paqja qoftë mbi të!),   “Ata thanë: „Ti e di se ne nuk 

kemi të drejtë për bijat e tua‟”. Kjo shprehje zbulon kulmin e 

devijimit të këtij grupi. Me fjalë të tjera, bëhet fjalë për një shoqëri 

të devijuar e të papastër, që e ka kaluar cakun e verbimit aq sa e 

shohin të keqen si të mirë dhe të mirën si të keqe. 

 Pra, martesa me femrat besimtare, të pastra dhe të 

ndershme, nuk konsiderohet e drejtë për ta;  përkundrazi, ata 

konsiderojnë si të drejtë devijimin seksual.    

                                                           
1 “Uesailu Shija”, vëll. 7, f. 95, “Libri i agjërimit”, kapitulli 57. 
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 Zakoni dhe adoptimi ndaj gjynahut arrihet në fazat e tij 

përfundimtare dhe të rrezikshme kur imagjinohet se vërtet veprat 

më të këqija dhe më të poshtëruara janë të drejta për atë që i 

vepron, dhe se kënaqësia më e pastër seksuale është diçka e 

jashtëligjshme.   

 5- Në hadithin e transmetuar nga Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!) lexojmë në komentimin e këtyre ajeteve të 

lartpërmendura, se qëllimi i fjalës “kuvetun”, që do të thotë fuqi, 

është për atë që rri ngritur në këmbë prej familjarëve të 

Muhammedit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ndërsa fjala “ruknu shedid”, që do të thotë të 

mbështetesh në krahë të fuqishëm, janë shokët e Muhammedit, numri 

i të cilëve shkon në 313 persona.1  

 Ky transmetim mund të duket pak i habitshëm. Pra, si 

mund të besohet se Luti (Paqja qoftë mbi të!) ka shpresuar që të 

vinte një njeri me shokë të tillë e me ndjekësit e tij, që janë cekur 

më lart? 

 Por njohja e transmetimeve të ardhura në komentimin e 

ajeteve kur‟anore deri tani na paraqet të njëjtin mësim se: një ligj i 

përgjithshëm shpesh manifestohet në vërtetësinë e tij, pasi në të 

vërtetë Luti (Paqja qoftë mbi të!) ka shpresuar që të gjente një popull 

dhe burra të drejtë, që kishin forcë dhe fuqi shpirtërore dhe fizike 

të mjaftueshme për ndërtimin e qeverisë së drejtë bazuar në 

mësimet e All‟llahut. Këto cilësi gjenden edhe te ndjekësit e 

Mehdiut  të shumëpritur (All‟llahu ia shpejtoftë ardhjen!), të cilët do 

të formojnë një qeveri botërore kur të shfaqet Imam Mehdiu, e cila 

do të përballet me devijimin dhe shthurjen masive, duke e 

zhdukur këtë të fundit nga faqja e dheut. 

                                                           
1 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 228, “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 170, hadithi 30. 
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Ajetet 81 - 83 

 

 ْ َٚ َُال٠ُا ِ ّ٘ ٖم  َّ ةِِِفأ ِٖ ٞأ
َ
ِ ةِأ ۡسأ

َ
َّ  ٌَأ َّ َٕٚ  َِػ٠ُٖٓاْ إَِِلأ ِ ُٔ َرّ  ٠ُط إِِٛهَّللا رُُش

ُ َٰٖ  َ  ِٔ أ  َوََّل  ِلِهَّلل
َ ٌد إَِّلِهَّلل 

َ
ٗأ أ ُِٜ٘ؾ ٖأَخٍِجأ  َ   َّ حَ

َ
َرخ ُٝ  مأ ُٗ ۥ إِِٛهَّلل ُٞ ۚ إِنِهَّلل َم٠أِنَد ٗأ ُٟ َغاَب

َ
آ أ َ٘ ا  َٟ تأحُۚ  ُمِػ ُت   لػُّ

َٕحأَس 
َ
تأحُ خ رِي لػُّ َِ ِ ا ڱ ٖب  ة ِهَّلٙل ا ٌََٖ َٟ َٛا َنَٖ أ َفرأ ٘أ

َ
ا َوأ َٟ ا َشاٌَِٖ َٟ  َِ َٰٖ َٜا َع ٖأ ُرَٛا َجَه مأ

َ
 َجآَ  أ

ُٜؾ٠ٖد  ِهَّل٘ل  ٖٔ ِٚ ِشّ ِ  ّ٘ ثً  ڲِ َ اَرةا  َ٘ َص٠ِهَّلل ُّ٘ َٚ ِ٘ ا ِ َ  َ٘ َّ  َو ِ ِٙنيَ  ِنَٜد َرّ  ِ َٰٖ   ڳ ةَِتهِ ٖد  ٕظِهَّلل

 

 “Thanë (mysafirët): „O Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd. Ata 

nuk mund të të bëjnë ty asgjë e pra, nisu ti me familjen tënde në 

orët e vona të natës dhe askush prej jush të mos shikojë prapa, 

përveç gruas sate. Atë do ta godasë ajo që do t‟i gjejë edhe ata. 

Afati i tyre është agimi i ditës. Vallë, a nuk është afër agimi i 

ditës?!” 

“Kur erdhi urdhri Ynë, ne e përmbysëm çdo gjë, - ato që ishin 

lart, i kthyem poshtë dhe mbi ata lëshuam gurë nga balta e 

pjekur, duke rënë vazhdimisht, si shiu.” 

“(Ato ishin gurë) të shënuar (për dënim) te Zoti yt. Dënimi nuk 

është larg nga të padrejtët.” 
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Komentimi 

 

Fundi i popullit të padrejtë  

 Së fundmi, kur e panë (melekët) “të dërguarit e All‟llahut” 

mysafirë, se çfarë vuajtjesh shpirtërore po përjetonte Luti (Paqja 

qoftë mbi të!), e hoqën “perden” nga sekretet e veprës së tyre: 

“Thanë (mysafirët): „O Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd. Ata 

nuk mund të të bëjnë ty asgjë‟”. 

 Ajo që mund të vërehet si unike këtu është se melekët e 

All‟llahut të Lartësuar nuk thanë: Neve nuk na vjen ndonjë e keqe, 

por: “O Lut, ty nuk të vjen ndonjë e keqe prej tyre dhe nuk mund 

të të bëjnë asgjë!”. 

 Kjo shprehje mund të jetë ose sepse ata e kanë menduar se 

janë të pandarë nga Luti (Paqja qoftë mbi të!), sepse sido që të ishte, 

ata ishin mysafirët e tij dhe ekspozimi i shenjtërisë së tyre ishte 

cenim i shenjtërisë së Lutit. Ose sepse ata kanë dashur që Luti të 

kuptonte se ata janë të dërguarit e All‟llahut. Fakti që populli i tij 

nuk mund të arrinin tek ata për t‟u bërë keq, është i 

padiskutueshëm, madje edhe vetë Lutit (Paqja qoftë mbi të!), i cili 

ishte prej tyre, nuk do të mund t‟i bënin dëm. Kjo është prej 

mëshirës dhe mirësisë së All‟llahut të Lartësuar. 

 Në ajetin 37 të sures “El Kamer”, lexojmë: “Ata i kërkuan 

t‟ua dorëzonte mysafirët e tij. Por ne ua verbuam sytë”. 

 Ky ajet tregon se ky grupim që dëshiroi t‟u bënte keq 

mysafirëve të Lutit (Paqja qoftë mbi të!), e humbën shikimin e tyre 
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me lejen e All‟llahut  dhe u verbuan, prandaj nuk mundën t‟i 

mësynin dhe t‟u bënin keq. 

 Në disa transmetime lexojmë gjithashtu, se njëri nga 

melekët u fryu një grusht me dhe‟ në fytyrë dhe të gjithë ata u 

verbuan.1  

 Megjithatë, njohja dhe informimi i Lutit (Paqja qoftë mbi të!) 

me gjendjen e mysafirëve të tij dhe me detyrën e tyre, zbriti si uji i 

ftohtë në zemrën e tij të përvëluar dhe, për një çast të vetëm, ai e 

ndjeu se një barrë e madhe shqetësimi dhe brenge sapo iu largua 

nga zemra. Sytë e tij shkëlqyen nga gëzimi dhe e kuptoi se 

periudhës së shqetësimit dhe brengës po i afrohej fundi. Erdhi 

momenti i gëzimit dhe i shpëtimit nga intrigat e këtij populli të 

devijuar. 

 Pastaj mysafirët e urdhëruan Lutin (Paqja qoftë mbi të!) që ai 

dhe familja (ndjekësit) të largoheshin menjëherë nga ky qytet dhe 

thanë: “e pra, nisu ti me familjen tënde në orët e vona të natës”.2 

                                                           
1 Në “Usulul Kafijj”, vëll. 5, f. 546, hadithi 5, kanë ardhur tre komentime për shprehjen: 
“goditi me një grusht dhe‟”, se si iu verbuan sytë atyre që deshën të sulmonin mysafirët e 
Profetit Lut (Paqja qoftë mbi të!):  
Komentmi i parë: Xhebraili (Paqja qoftë mbi të!) bëri me gisht nga ata dhe ata u verbuan, siç 
ka ardhur në këtë thënie: “Dhe kur ata u futën, Xhebraili bëri me gisht në drejtim të tyre 
dhe ata në atë çast u verbuan dhe u iku shikimi”. “Usulul Kafij”, vëll. 8, f. 329, hadithi 505. 
Komentimi i dytë: Xhebraili i goditi ata në fytyrë me krahët e tij dhe ata u verbuan. 
Komentimi i trerë: Xhebraili e urdhëroi Profetin Lut (Paqja qoftë mbi të!) që të merrte një 
grusht me dhé dhe t‟i godiste ata në fytyrë. Ata u verbuan si rezultat i kësaj goditjeje: “merr 
një grusht me dhé dhe goditi fytyrat e tyre”. 
2 Fjala ”eserun” rrjedh nga fjala “el israu” që është ecja natën. Nata në ajet është përmendur 
për përforcim të tematikës. Kurse  fjal “el kit’u” ka kuptimin e errësirës së natës dhe tregon që 
të lëvizë kur njerëzit janë në gjumë ose të angazhuar me pijen dhe kur ata janë të 
pavëmendshëm ndaj tij (Lutit). 
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 Por bëni shumë kujdes: “dhe askush prej jush të mos 

shikojë prapa”. Mos shikoni nga pas “përveç gruas sate, atë do ta 

godasë ajo që do t‟i gjejë edhe ata”, për shkak të kundërshtimit 

prej saj të urdhrit të All‟llahut dhe mosbindjes së saj bashkë me të 

pabindurit zullumqarë.   

 Për fjalën e All‟llahut të Lartësuar: “dhe askush prej jush 

të mos shikojë prapa”, komentuesit e Kur‟anit kanë disa 

mendime:  

 a) Askush prej jush të mos shikojë prapa, duke e kthyer 

kokën pas. 

 b) Askush të mos mendojë për ato gjëra që ka lënë, pra për 

të mirat e kësaj bote, si: pasuria dhe mjete e tjera të jetesës, por 

detyrë e juaja është që të largoheni dhe të shpëtoni nga 

shkatërrimi. 

 c) Asnjë prej jush të mos i ndahet këtij grupi të vogël e të 

mbetet prapa.   

 ç) Në momentin që ju do të largoheni, toka do të goditet 

dhe do të fillojë ndëshkimi ndaj atyre që ndodhen në të, prandaj 

mos shikoni prapa. 

 Por nuk ka asgjë që mund ta ndalojë bashkimin e të gjitha 

këtyre mendimeve në ajet.1 

                                                           
1 Në fjalën e All'llahut “përveç gruas tënde”, gjendet një përjashtim. Nga cila fjali është ky 
përjashtim? Komentuesit kanë parashtruar dy mendime: e para, ajo vlerësohet si 
përjashtim prej frazës “askush të mos e kthejë kokën pas” dhe kuptimi i saj është se 
Luti dhe familja e tij, duke përfshirë edhe gruan e tij, lëvizën për të dalë nga qyteti dhe 
askush prej tyre nuk e ktheu shikimin pas, ashtu siç i urdhëruan të dërguarit, përveç gruas 
së Lutit, sepse për shkak të lidhjes me popullin e Lutit dhe afeksionit të saj për fatin e tyre, 
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 Përmbledhja e kësaj çështjeje është ajo çfarë i kanë thënë të 

dërguarit e All‟llahut (melekët) Lutit (Paqja qoftë mbi të!), se pa 

dyshim ndëshkimi do t‟i zbresë popullit të tij në mëngjes. Me 

lindjen e rrezeve të para të diellit, do të perëndojë jeta e atij 

populli: “Afati i tyre është agimi i ditës”. 

 Në disa transmetime tregohet se kur melekët i premtuan 

Lutit (Paqja qoftë mbi të!) se ndëshkimi do të jetë në agim, për 

shkak të vështirësive që kishte hasur nga populli i tij dhe të këqijat 

që i kishin bërë, që e plagosën zemrën e tij dhe e mbushën atë plot 

shqetësim dhe brengë, u kërkoi atyre që të nxitohej ndëshkimi i 

tyre, por melekët e qetësuan Lutin (Paqja qoftë mbi të!) duke i thënë 

: “Vallë, a nuk është afër agimi i ditës?!”. 

 Më në fund erdhi çasti i ndëshkimit dhe mbaruan orët e 

pritjes së Profetit Lut (Paqja qoftë mbi të!) Kur‟ani Famëlartë thotë: 

“Kur erdhi urdhri Ynë, ne përmbysëm çdo gjë - ata që ishin lart, 

i kthyem poshtë dhe mbi ta lëshuam gurë nga balta e pjekur, 

duke rënë vazhdimisht, si shiu”. 

 Fjala “sixhxhijl” në origjinalitet është fjalë perse dhe është e 

përbërë nga: “seng”, që do të thotë gurë dhe “gijl”, që do të thotë 

baltë. Duke u bazuar në këtë kuptim, ajo nuk është as diçka e fortë 

sa guri dhe as diçka e njomë dhe e butë sa lulja, por është e 

ndërmjetme, midis të dyjave. 

                                                                                                                                              
ajo qëndroi për një çast dhe shikoi pas. Sipas disa transmetimeve, atë e goditi një prej 
gurëve që po zbriste mbi qytet dhe u vra  prej tij. E dyta, ajo është një përjashtim nga fjalia 
“ti ec natën me familjen tënde”, e cila nënkupton se e gjithë familja e tij shkuan me të, 
por gruaja e tij qëndroi në qytet dhe Luti nuk e mori me vete. Mendimi i parë është më afër 
të vërtetës. 
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 Fjala “menđude” rrjedh nga rrënja e fjalës “neđede”, që do të 

thotë të qenurit e diçkaje e radhitur dhe e vendosur në mënyrë të 

njëpasnjëshme, e sistemuar. Pra, ky shi ka rënë në mënyrë të 

vazhdueshme e të shpejtë deri në atë gradë, saqë këta gurë 

mbusheshin duke rënë sipër njëri-tjetrit, e duke u bërë si të pjekur.  

 Gurët nuk kanë qenë të zakonshëm, por kishin në to shenja 

prej All‟llahut të Lartësuar: “(Ata ishin gurë) të shënuar (për 

dënim) te Zoti yt”. 

 As mos e mendoni se këta gurë kanë qenë të veçantë vetëm 

për popullin e Lutit (Paqja qoftë mbi të!), por: “Dënimi nuk është 

larg nga të padrejtët”. 

 Në të vërtetë, ky popull i devijuar i bëri padrejtësi vetes 

dhe shoqërisë, luajti dhe u tall me të ardhmen e tyre, si dhe 

përçmuan besimin dhe moralet njerëzore. Sa herë që Profeti i tyre 

i këshillonte me sinqeritet dhe me zemër të djegur, ata nuk e 

dëgjonin atë, por e tallnin dhe e përçmonin. Egoizmi dhe 

paturpësia e tyre i kaloi kufijtë, kur qëllimisht ata dëshiruan të 

mësynin ndaj mysafirëve të prijësit të tyre e të përdhosnin 

shenjtërinë e tyre. 

 Ata që shkatërruan çdo gjë, meritojnë që qyteti t‟u 

përmbyset mbi kokat e tyre, por nuk mjafton që ajo që është lart të 

kthehet poshtë, por të lëshohen gurë në formën e shiut, që 

shkatërron çdo shenjë jete në atë vend. Në të nuk mbetet asgjë 

përveç shkretëtirës së frikshme dhe varrezave të errëta  poshtë 

reve të gurëve të vegjël.   

 A ishte vetëm populli i Lutit (Paqja qoftë mbi të!) që e 

meritonte këtë ndëshkim? Sigurisht që jo, sepse çdo shoqëri të 
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devijuar dhe çdo popull zullumqar e pret ky fat. Ndëshkimi vjen 

një herë në formën e shiut të gurëve (sikurse i ka ardhur popullit 

të Lutit), e herë tjetër vjen nën goditjet e bombave përvëluese, 

djegëse e shkatërruese; një herë vjen nën presionin e konflikteve 

vrastare shoqërore dhe në fund, pa dyshim se secili ka një formë 

ndëshkimi dhe një mënyrë të caktuar si dënim.   

 

Hulumtime 

 

1- Përse ndëshkimi ka ndodhur në agim?  

 Duke vërejtur ajetet e lartpërmendura, në mendjen e 

lexuesit shtrohet pyetja: Çfarë efekti ka agimi në këtë çështje dhe 

përse ndëshkimi nuk ka zbritur në mesin e errësirës së natës? 

 A thua se ndodhi në këtë kohë sepse ata që mësynë dhe 

sulmuan shtëpinë e Lutit (Paqja qoftë mbi të!), të cilët u verbuan, u 

kthyen te populli i tyre dhe u treguan se çfarë u ndodhi dhe në atë 

moment ata e kuptuan se çfarë u ndodhi?! Me të vërtetë, All‟llahu 

i Lartësuar i la ata deri në agim se ndoshta do të kuptonin dhe do 

të pendoheshin. 

 Ose sepse All‟llahu i Lartësuar nuk donte t‟i sulmonte ata 

në mesin e errësirës së natës, por i urdhëroi melekët që të prisnin 

deri sa të vinte agimi?! 

 Në librat e komentimit të Kur‟anit Famëlartë (librat e 

tefsirit) nuk ka ardhur një shpjegim i tillë. Ato që treguam më lart 

janë mendime që duhet të studiohen. 
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2- Përse All‟llahu i Lartësuar përmbysi ato që ishin lart dhe 

i ktheu poshtë? 

 Ne kemi thënë se ndëshkimi duhet të jetë në përshtatje me 

mëkatin. Meqenëse ai popull hyri në rrugën e devijimit seksual 

(shkonin burri me burrin), All‟llahu i Lartësuar i përmbysi 

vendbanimet e tyre – ata që ishin lart, i ktheu poshtë. Ata 

gjithmonë e gjuanin njëri-tjetrin me fjalë të këqija dhe të 

pamoralshme, atëherë All‟llahu i Lartësuar lëshoi gurë mbi kokat 

e tyre. 

3- Përse ra shi i dendur prej gurësh? 

 Lëshimi i gurëve të vegjël ka ndodhur përpara përmbysjes 

së qytetit, në të njëjtën kohë apo pas përmbysjes? 

 Komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë disa mendime dhe 

ajetet kur‟anore nuk kanë sqaruar asnjë gjë rreth kësaj çështjeje, 

sepse fjalia është lidhur me lidhëzën “uau” – “dhe”, që është 

thjesht për lidhje dhe prej saj nuk përftohet radhitja.   

 Por disa komentues - si autori i tefsirit “El Manar” – 

mendojnë se shiu i gurëve ka ndodhur para se të kthehej përmbys 

çdo gjë që ishte lart. Kjo ka ndodhur në mënyrë që disa persona të 

cilët u strehuan dhe u veçuan në një skaj dhe nuk u varrosën nën 

rrënoja, të merrnin ndëshkimin e tyre të drejtë dhe atyre të mos u 

mbetej asnjë mundësi për t‟u larguar ose për të shpëtuar.     

 Në një transmetim tjetër thuhet: “Në momentin që gruaja e 

Lutit (Paqja qoftë mbi të!) dëgjoi një zë, ajo ktheu kokën për të parë 
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se çfarë po ndodhte dhe atë e goditën gurët e vdiq”.1 Ky 

transmetim tregon se përmbysja dhe shiu i dendur i gurëve kanë 

ndodhur në të njëjtën kohë. 

4- Përse ishin këto shenja të dallueshme? 

 Fjalia “(Ata ishin gurë) të shënuar (për dënim) te Zoti yt”, 

na bën të kuptojmë se këta gurë kanë pasur shenja të veçanta dhe 

të dallueshme nga ana e All‟llahut të Lartësuar. Por cilat kanë 

qenë shenjat e tyre? Komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë disa 

mendime. Një pjesë e tyre kanë thënë se këta gurë kanë pasur 

shenja të veçanta, të cilat tregojnë se nuk janë sikurse gurët e tjerë, 

të zakonshëm, por kanë qenë të posaçëm për zbritjen e ndëshkimit 

Hyjnor, në mënyrë që të mos përziheshin me gurët e tjerë në 

zbritje. Për këtë, disa komentues të tjerë kanë thënë se këta gurë 

nuk kanë qenë të ngjashëm me ata që ndodhen në tokë, por pamja 

e tyre dëshmon se janë gurë qiellorë që kanë zbritur në rruzullin 

tokësor nga jashtë atmosferës. 

 Disa të tjerë kanë thënë se janë shenjat në dijen e All‟llahut 

të Lartësuar, ku çdo gur godet një person me shenjën e tij ose 

shënjestron një pikë të caktuar dhe ajo është një shenjë e 

precizionit të llogarisë në ndëshkimin e All‟llahut të Lartësuar dhe 

në shpërblimin e Tij. Ai e di se cilin person do të godasë secili gur!  

5- Ndalimi i devijimit seksual 

 Devijimi seksual, si ndërmjet burrave, ashtu edhe ndërmjet 

grave, konsiderohet prej mëkateve të mëdha në Islam. Për secilin 

nga këto dy raste, Islami ka vendosur rregull dhe ligj gjykimi. 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, fundi i ajetit në fjalë. 
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 Gjykimi ose definicioni sheriatik i Islamit për pederastinë 

është vrasja, si për atë mashkull që e bën, ashtu edhe për atë që e 

pëson. Ka mënyra të qarta që tregojnë se si kryhet ky ekzekutim, 

të cilat janë përmendur në jurisprudencën islame dhe në 

transmetimet e njerëzve të mbrojtur nga gjynahu, që kanë ardhur 

për këtë tematikë. Për zbatimin e këtij ligji duhet të mbështetemi 

në mënyra të vlerësuara dhe të prera për të provuar këtë gjynah. 

Nuk mjafton zbatimi i definicionit sheriatik – që këtu është 

ekzekutimi me vrasje - derisa gjynahqari ta pranojë për veten e tij 

këtë veprim tri herë, madje ai duhet, më së paku, që ta pranojë 

këtë vepër të shëmtuar katër herë. 

 Ndërsa gjykimi sheriatik për atë që kryen marrëdhënie 

intime femër me femër (lesbizëm) pas pranimit të gjynahut për 

veten e saj katër herë, ose pas dëshmimit të katër personave, me 

kushtet që janë shpjeguar në jurisprudencën islame, është 

ndëshkimi i saj me njëqind goditje me kamxhik. Disa 

jurisprudentë islamë kanë thënë se nëse gruaja që e kryen këtë 

vepër të shëmtuar, është e martuar, pra e ka burrin, atëherë 

gjykimi ndaj saj është ekzekutimi me vdekje. 

 Për zbatimin e këtyre definicioneve ka kushte të rrepta dhe 

strikte, të cilat janë treguar në librat e jurisprudencës islame. 

 Transmetimet prej udhëheqësve të Islamit të cilat e dënojnë 

dhe e ndalojnë këtë vepër të shëmtuar (devijimin seksual) janë të 

shumta. Studiuesi dhe lexuesi i këtyre transmetimeve e ndjen se 

kjo vepër e shëmtuar nuk ka ngjashmëri me asnjë vepër tjetër në 

mesin e mëkateve. 
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 Nga këto burime lexojmë transmetimin e ardhur nga i 

Dërguari i All‟llahut, ku thuhet: “Kur populli i Lutit bëri atë çfarë 

bëri (kryenin marrëdhënie burrë me burrë dhe grua me grua), toka iu 

ankua Zotit të saj e lotët e saj arritën deri në qiell; edhe qielli qau derisa 

lotët e tij arritën deri te froni (Arshi) i All‟llahut të Lartësuar. Pastaj 

All‟llahu e frymëzoi qiellin që t‟i mbulonte me gurë, ndërsa tokën që t‟i 

përpinte ata si ndëshkim”.1  

 Në hadithin e transmetuar nga Imam Sadiku, Profeti ka 

thënë: “Kush kryen intimitet me të miturit, Ditën e Gjykimit vjen i 

papastër (xhunub). Atë nuk e pastron uji i kësaj bote. All‟llahu i 

Lartësuar hidhërohet me të, e ka mallkuar atë dhe i ka përgatitur atij 

zjarrin e Xhehennemit. Ai ka një të ardhme të zymtë”. Pastaj ka thënë: 

“Nëse burri kryen intimitet me burrin, dridhet froni (Arshi) i All‟llahut 

të Lartësuar”.2  

 Në një transmetim tjetër nga Imami, prijësi i besimtarëve 

Aliu, ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e All‟llahut të 

Lartësuar duke thënë: “All‟llahu i Lartësuar i ka mallkuar ata burra që 

u përngjajnë grave dhe ato gra që u përngjajnë burrave”.3  

 Filozofia e ndalimit të devijimit seksual të modeleve të 

tyre     

 Duke pasur parasysh se bota perëndimore është e mbushur 

me devijime seksuale (homoseksualizëm dhe lesbizëm), këto 

vepra të ulëta dhe të shpifura e shtazarake janë bërë të njohura 

dhe të pranuara, aq sa disa shtete, si: Britania e Madhe, sipas ligjit 

të miratuar nga parlamenti pikërisht për këtë tematikë, e lejojnë 
                                                           
1 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 231; “Uesailu Shija”, vëll. 20, f. 332, had. 25753. 
2 “Uesailu Shija”, vëll. 14, f. 249. 
3 “Uesailu Shija”, vëll. 14, f. 255. 
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homoseksualizmin dhe lesbizmin, por përhapja e këtyre veprave 

të ndaluara dhe të shpifura nuk mund ta lehtësojë shëmtinë dhe 

prishjet e tyre, shkatërrimin  moral, shoqëror dhe shpirtëror. 

 Disa ndjekës të materializmit, të cilët janë të ndotur me këto 

gjëra të ndaluara dhe të pista, thonë se nga ana mjekësore, në 

fenomene të tilla nuk shohin ndonjë gjë të keqe.  

 Por ata nuk e kanë vërejtur dhe nuk e kanë kuptuar se 

devijimi seksual ka një ndikim negativ në anën shpirtërore të 

njeriut dhe në formimin e ndërgjegjes së tij, duke ia humbur 

ekuilibrin.   

 Njeriu normal dhe i shëndoshë mendërisht anon në anën e 

kundërt të gjinisë së tij, domethënë që burri ka nevojë për gjininë 

femërore dhe gruaja ka nevojë për gjininë mashkullore, dhe ky 

orientim është ndër instinktet e rrënjosura më fort te njeriu dhe një 

garanci për të ruajtur llojin e tij e për t‟u shumuar. Prandaj cilido 

veprim që të çon në modifikimin dhe ndryshimin e këtij orientimi 

natyral nga shinat e tij, është një lloj sëmundjeje dhe devijimi 

personal.  

 Burri që orientohet nga personat me të njëjtën gjini nuk 

është burrë i plotë. Ky devijim në librat e çështjeve seksologjike 

është quajtur me termin homoseksualizëm. Prirja drejt së njëjtës 

gjini është nga devijimet më të rrezikshme. 

 Vazhdimësia e këtij veprimi i vdes individit orientimin 

seksual drejt të kundërtës dhe personi që ia dorëzon veten e tij 

këtij veprimi, e ndien pak e nga pak dobësinë dhe impotencën në 

marrëdhëniet intime, derisa ai pas njëfarë kohe nuk është në 
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gjendje që të kryejë më marrëdhënie seksuale normale me gjininë 

e kundërt.   

 Duke parë se ndjenjat dhe nevoja për të kryer marrëdhënie 

intime (për sa i përket burrit dhe gruas), ka ndikimin e tyre të 

madh në trupin e secilit prej atyre të dyve, por edhe në anën 

shpirtërore dhe morale, bëhet mëse e qartë se humbja e ndjenjave 

natyrale deri në atë gradë, do të ndikojë në shpirtin e njeriut dhe 

në trupin e tij, aq sa këta persona mund të sprovohen me dobësim 

seksual, që mund të çojë deri në humbjen e aftësive riprodhuese.  

 Këta persona në përgjithësi nuk janë të shëndetshëm nga 

ana psikologjike dhe në brendësinë e tyre ndihen të vetmuar dhe 

të huaj për veten e tyre dhe për shoqërinë e tyre. Gradualisht, ata e 

humbasin aftësinë e dëshirës dhe të vullnetit, e cila është bazë për 

suksesin, kurse në shpirtin e tyre ngulitet një lloj shqetësimi dhe 

depresioni. 

 Nëse nuk i vënë qëllim vetes për ta rregulluar veten dhe 

shpirtin menjëherë, dhe nuk kërkojnë ndihmë kur është e 

domosdoshme tek psikologu dhe doktori, ky veprim te këta 

persona bëhet zakon dhe e kanë të vështirë që t‟i largohen. 

 Megjithatë, në çdo moment që personi përpiqet që të 

largohet nga kjo vepër e shpifur, nuk konsiderohet i vonuar në 

kohë, por patjetër duhet që të ketë vendosmëri e seriozitet.      

 Nuk ka dyshim se stresi dhe shqetësimi shpirtëror mund t‟i 

shtyjnë këta persona që të përdorin lëndë narkotike dhe pije 

alkoolike, siç mund t‟i tërheqë ata edhe drejt devijimeve të tjera 

morale  dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. 
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 Në transmetimet islame lexojmë një shprehje të shkurtër në 

lidhje me këto vepra të shpifura. Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

transmeton se një person e pyeti atë: “Përse All‟llahu i Lartësuar e 

ka ndaluar homoseksualizmin?” Ai iu përgjigj: “Për arsye se nëse 

do të lejohej që të kryheshin marrëdhënie intime me të miturit apo 

burri me burrë, burrat nuk do të ndjenin nevojën e grave dhe nuk 

do të riprodhoheshin; do të prisheshin marrëdhëniet ndërmjet 

gjinisë. Nëse kjo do të lejohej, do të ndodhte një shkatërrim i madh 

në tokë”.1 

 Islami e ka ndaluar martesën me motrën, me nënën dhe me 

vajzën e homoseksualëve; domethënë nëse vërtetohet 

“homoseksualizmi” para martesës, në atë moment ndalohet 

njëherë e përgjithmonë martesa me to.    

 Tërheqja e individëve në një devijim të tillë gjinor ka 

shkaqe dhe arsye të ndryshme. Ndonjëherë, ajo përfshin mënyrën 

e trajtimit dhe shoqërimit prej të dy prindërve me fëmijët e tyre, 

ose pakujdesia ndaj tyre dhe mungesa e kontrollit të fëmijëve të 

gjinisë së tyre, mënyra e jetesës, e sjelljes dhe e fjetjes me ta në një 

shtëpi. Të gjitha këto kanë një ndikim efektiv në ndotjen e moralit 

dhe në këtë devijim. 

 Nga gjendja e popullit të Lutit (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë 

se shkaku i devijimit të tyre dhe ndotja me këtë mëkat të madh 

ishte koprracia e tyre. Qytetet e tyre ndodheshin në anë të rrugëve 

ku kalonin karvanët me udhëtarë e tregtarë për në Sham. Ata nuk 

kanë pasur dëshirë që udhëtarët dhe tregtarët të qëndronin 

mysafirë tek ata, por i pranonin vetëm si kalimtarë. Në fillim, ata 

                                                           
1 “Uesailu Shija”, vëll. 14, f. 252.  
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hiqeshin sikur do t‟i përdhunonin, në mënyrë që mysafirët dhe 

udhëtarët të largoheshin prej tyre. Por, ky veprim pak nga pak u 

bë i dashur dhe i zakonshëm te ky popull dhe tek ata u zhvillua 

devijimi seksual, derisa ky veprim arriti kufirin e ndotjes me këto 

mëkate nga koka deri te këmbët.1 

 Ndoshta këtë devijim dhe degjenerim e ka tërhequr shakaja 

dhe humori i papërshtatshëm ndërmjet burrave dhe grave, por 

sido që të jetë duhet të vërehen me kujdes këto çështje delikate 

dhe t‟i shpëtojmë këta të devijuar dhe të ndotur me këtë mëkat të 

madh e të kërkojmë nga All‟llahu i Lartësuar që të na japë sukses 

në këtë rrugë.  

Morali i popullit të Lutit (Paqja qoftë mbi të!) 

 Në transmetimet dhe historinë islame lexojmë se populli i 

Lutit (Paqja qoftë mbi të!) kryente vepra të tjera të këqija dhe të 

shpifura, njësoj si devijimi seksual. Këto vepra përmenden në 

librin “Sefijnetul Bihar” si vijon:  

“…më përpara, në tubimet e tyre kishte lloj-lloj veprash të shpifura, si: 

fyerje, sharje, fjalë të pista, bixhoz, alkool, shpifje e trillime, gjuajtje me 

gurë, përdorim të veglave muzikore, duke kënduar dhe zbuluar vendet e 

turpshme.”.2  

 Është mëse e qartë se devijimi në këtë mjedis të tillë dhe 

kryerja e këtyre veprave të këqija merrte çdo ditë dimensione të 

tjera. Situata arriti deri në atë gradë saqë asnjë vepër nuk 

konsiderohej e keqe dhe e shpifur në atë ambjent. 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 147, “Ilelul Sheraiju”, vëll. 2, f. 548, biblioteka “Ed Dauerij”. 
2 “Sefijnetul Enuar”, vëll. 2, f. 517; “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 146. 
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 Sot, në kohën e zhvillimit teknologjik, popujt janë më keq 

se në kohën e popullit të Lutit (Paqja qoftë mbi të!). Ata ndjekin po 

të njëjtën rrugë dhe të njëjtën sjellje e moral. Veprat e këtyre janë 

aq të shpifura, saqë i bëjnë të harrohen veprat e popullit të Lutit 

(Paqja qoftë mbi të!). 
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Ajeti 84 - 86 

 

٠أِم  َِ َٰ ٗأ ُطَه أتااۚ َُاَل َ  ُٞ َخا
َ
َٚ أ َي دأ َ٘ ْ ۞ِإَوَ َٰ  ُتُدوا َ   عأ ُهُ  ٱِهَّلل ٍٝ َغريأ َٰ ٚأ إَِل ِ ّ٘ ا َُٕؾٗ  َ٘  َوََّل ۥ   

ُػ٠اْ  ُِ َ اَل حَٜ ٓأ ِٙ أ َِٙ اَن   وَ  ل أ ٖا  ل ٗأ َنَذاَب  ٠َأ َخاُ  َنَٖ أُؾ
َ
ٓ أ ٖ ِإَوّّنِ َُٰؾٗ ِِبَريأ َر 

َ
ٓ أ  إِّّنِ

ِ ٖؿ  ٠أمِ  ڴُّمُّ َِ َٰ ٠ٌُاْ َوَ  وأ
َ
َ اَل  أ ٓأ ِٙ أ َِٙ انَ  وَ  ل أ ِؿ   ِب  ل ٕأِِصأ ٗأ  ٱِهَّللاَس  َوََّل َتتأَخُص٠اْ   ُٞ َ آَ  طأ

َ
 أ

اْ ِِف  َر٠أ ۡرِض َوََّل َتهأ
َ َٚ  ۡلأ ِصِد  ٍأ ُ٘ ِ  ةَِِ ِهَّللُج  ڵ  َٛا۠  ٱِهَّلل

َ
آ خ َ٘ ِٜ٘نَِيۚ َو ُّ٘ أ ُٜخٗ  ُْ ٗأ إِن  ِهَّلٕلُؾ  ّٞ  َخريأ

  ڶَنَٖ أُؾٗ ِِبٍَِ ٖق 

 

 “Popullit të Medjenit ne i dërguam vëllanë e tyre, Shuajbin. Ai 

tha: „O populli im, adhuroni All‟llahun! Ju s‟keni tjetër Zot 

përveç Tij. Mos bëni hile as gjatë matjes, as në kandar. Unë po 

shoh se ju gjendeni në begati dhe kam frikë se do t‟ju godasë 

dënimi i një dite që ju përfshin të gjithëve.‟” 

“O populli im, matni drejt në litër dhe kandar, mos ua hani 

njerëzve hakun e tyre dhe mos bëni ngatërresa në Tokë!” 

“Ajo që ju është lënë nga All‟llahu, është më e mirë për ju, nëse 

jeni besimtarë; e unë nuk jam ruajtësi juaj.” 
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Komentimi 

 

 Medjeni, vendi i Shuajbit 

 Pas rrëfimit të ngjarjes së popullit të Lutit (Paqja qoftë mbi 

të!), i vjen radha popullit të Shuajbit dhe banorëve të Medjenit, të 

cilët devijuan nga rruga e njësimit të All‟llahut dhe u zhytën në 

idhujtari e në adhurimin e idhujve. Ata adhuruan jo vetëm idhujt, 

por edhe derhemin, dinarin dhe pasurinë. Për këtë arsye, ata me 

të vërtetë e ndotën tregtinë e tyre fitimprurëse dhe fitimin e 

bollshëm, duke e përzier me mashtrimin, nënvlerësimin e 

çmimeve, korrupsionin dhe mungesën e korrektësisë.   

 Në fillim të rrëfimit të kësaj ngjarjeje, ajetet thonë: “Popullit 

të Medjenit ne i dërguam vëllanë e tyre, Shuajbin”. Togfjalëshi  

“vëllanë e tyre”, siç e kemi treguar më parë, përdoret në këtë 

mënyrë për të treguar kulmin e dashurisë nga ana e Profetëve për 

popullin e tyre. Kjo jo vetëm sepse ata janë pjesëtarë të fisit e të 

popullit të tyre, por edhe për shkak të mirësisë që dëshirojnë për 

ta. Zemra e Shuajbit digjet për ta. Shembulli i tij është njësoj si 

shembulli i vëllait zemërmirë.   

 Fjala “Medjen” është emri i qytetit të Shuajbit dhe i fisit 

(popullit) të tij. Ky qytet ndodhet në lindje të gadishullit të Akbes 

dhe banorët e tij janë pasardhësit e fëmijëve të Ismailit. Ata bënin 

tregti me banorët e Egjiptit, Libanit dhe të Palestinës. 
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 Sot, qyteti Medjen quhet Mean, por disa gjeografë e kanë 

përdorur emrin Medjen për banorët që jetojnë ndërmjet 

gadishullit të Akbes dhe malit Sina (Turisina). 

 Gjithashtu, në Teurat është përmendur emri “Medjan”, por 

ky emërtim ishte për disa fise dhe është mëse e natyrshme që 

përdorimi i emrit të njëjtë për qytetin dhe banorët e tij është i 

përhapur.1 

 Ky Profet dhe ky vëlla i dashur e zemërgjerë me popullin e 

tij, si çdo Profet, ka pasur mënyrën dhe formën e tij në fillimin e 

thirrjes. Në fillim, ata i ftoi në atë çfarë është thelbësore, tek e cila 

duhet të mbështeten dhe duhet të besojnë, e ajo është Njësimi: “Ai 

tha: „O populli im, adhuroni All‟llahun! Ju s‟keni tjetër Zot 

përveç Tij‟”. 

 Thirrja për në njësimin e All‟llahut të Lartësuar i shkatërron 

të gjitha adhurimet e kota dhe format e  injorancës. Pa të 

(Teuhidin) nuk mund të bëhet asnjë reformim shoqëror apo 

moral.    

 Në vijim, ajeti tregon për një nga korrupsionet ekonomike 

që është pjesë e kategorive të adhurimit të statujave dhe 

idhujtarisë. Ky ves i keq, në atë kohë ka qenë i përhapur shumë te 

populli i Medjenit: “Mos bëni hile as gjatë matjes, as në kandar”; 

pra, gjatë shitblerjes.   

 Fjalët “matje” dhe “kandar” janë prej mjeteve matëse dhe 

peshuese, me të cilat mësohet pesha e mallit dhe vlera e tij, ndërsa 

                                                           
1 “A'lamul Kur‟an”, f. 573. 
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të bësh hile në matje dhe peshore do të thotë t‟u shkelësh të drejtat 

njerëzve dhe të bësh zhvlerësimin e tregtisë.     

 Përhapja e këtyre dy fenomeneve në mesin e këtij populli 

tregon për mungesën e rregullave, llogarimbajtjes dhe drejtësisë 

në peshë në veprat e tyre, dhe është një shembull i padrejtësisë, 

zullumit dhe paragjykimit në atë shoqëri të pasur.   

Ky Profet i madh i jep popullit të tij dy arsye:  

 Arsyeja e parë është fjala e Tij: “Unë po shoh se ju 

gjendeni në begati”. Shuajbi u thotë: Pa dyshim se pranimi i 

këshillës time bëhet shkak i hapjes së dyerve të mirësisë për ju, i ecjes 

përpara me tregtinë, i uljes së çmimit dhe i stabilitetit të shoqërisë.  

 Në komentimin e fjalisë: “Unë po shoh se ju gjendeni në 

begati”, thuhet se Profeti Shuajb (Paqja qoftë mbi të!) i drejtohet 

popullit të tij me këto fjalë: “O populli im, unë po shoh që po 

jetoni në një begati të madhe. Duke u bazuar në këtë, ju nuk keni 

arsye të adhuroni idhujt, t‟ua humbisni të drejtat njerëzve e të mos 

besoni, në vend që të falënderoni All‟llahun e Lartësuar, që ju ka 

begatuar me të gjitha këto mirësi”. 

 Arsyeja e dytë: “dhe kam frikë se do t‟ju godasë dënimi i 

një dite, që ju përfshin të gjithëve”. Për shkak të këmbënguljes 

tuaj në politezëm, idhujtari dhe të bërit padrejtësi në peshim e në 

matje dhe mosmirënjohjes, juve do t‟ju godasë dënimi.  

 Fjala “muhitun” është përmendur si cilësi e ditës, 

domethënë ditë gjithëpërfshirse; përfshirja e ditës do të thotë 

plotësimi i dënimit dhe i ndëshkimit në atë ditë. Kjo mënyrë 
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shprehjeje përmban citimin e dënimit të Ahiretit, ashtu siç tregon 

për dënimin gjithëpërfshirës të dynjasë.       

 Duke u bazuar në këtë, as ju nuk keni nevojë që t‟i kryeni 

këto vepra dhe as Zoti juaj nuk është i painformuar për këto që po 

bëni. Prandaj, ju menjëherë duhet ta rregulloni veten tuaj.    

 Ajeti tjetër konfirmon sistemin e tyre ekonomik. Nëse 

Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!) në ajetin tjetër e ndaloi popullin e tij që 

të bënte hile në masë dhe kandarë, në këtë ajet ai u bën thirrje që 

të matin drejt, të peshojnë mirë në kandarë, të mos u hanë hakun 

njerëzve dhe të mos bëjnë padrejtësi: “O populli im, matni drejt 

në litër dhe kandarë”. 

 Në thelb, për të gjithë shoqërinë duhet të zbatohet ky 

parim: “Të kesh drejtësi në mes njerëzve dhe çdo njeriu t‟i japësh hakun 

e tij, atë që i takon”.   

 Më pas, ajeti hedh një hap më të madh e thotë: “Mos ua 

hani njerëzve hakun e tyre”. Fjala “bakhsun” në gjuhë do të thotë 

mangësi, pakësim. Këtu ka ardhur gjithashtu edhe me kuptimin 

padrejtësi; ajo përdoret edhe për tokat e mbjella, pa ujë, “që nuk 

mund të ujiten nga mungesa e ujit”, pasi mbështeten vetëm tek 

reshjet e shiut ose këto toka të mbjella japin prodhim të paktë nga 

mungesa e ujit, në krahasim me të mbjellat e tokave të tjera. 

 Nëse zgjerohemi më tej në kuptimin e kësaj fjale dhe 

nocionit të fjalisë, do e shohim atë si një mesazh për ruajtjen e të 

gjitha të drejtave individuale dhe shoqërore dhe për të gjithë 

popujt. “Ngrënia e hakut të tjetrit” shfaqet në çdo mjedis dhe 

periudhë kohore në një formë të caktuar, deri edhe asistenca pa 
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kompensim ndonjëherë, si dhe dhënia e një kredie të caktuar 

(ashtu siç veprojnë kolonialistët në kohën tonë).    

 Në fund të këtij ajeti vërejmë se Shuajbi hedh një hap më të 

madh dhe më largpamës kur i drejtohet popullit të tij: “Dhe mos 

bëni ngatërresa në Tokë!”. 

 Shkatërrimi dhe ngatërresa në tokë bëhen nga shitblerja 

(duke bërë tregti të pandershme) dhe nga shkelja e të drejtave të 

njerëzve, pra nga padrejtësia ndaj të tjerëve. Shkatërrimi dhe 

ngatërresa përsëri ndodhin në hilen që bëhet në peshore dhe 

matje, nga përvetësimi i pasurisë së njerëzve në mënyrë të 

padrejtë dhe në fund, shkatërrimi ndodh nëpërmjet agresionit mbi 

shenjtërinë e tyre, mbi rregullat dhe shpirtrat e njerëzve.     

 Fjalia “dhe mos bëni” do të thotë “mos bëni shkatërrime” 

me argumentimin e përmendjes së   frazës “ngatërrestar në tokë” 

pas saj, si për ta përforcuar më shumë këtë tematikë. 

 Dy ajetet e mësipërme tregojnë qartë se pas besimit në 

njëshmëri dhe mendimit të drejtë ideologjik, një rëndësi të veçantë 

ka ekonomia e shëndoshë, sikurse argumentohet se degradimi i 

sistemit ekonomik (hilja në shitblerje në matje dhe në kandar) do 

të jetë thelbësor në shkatërrimin  e gjerë të shoqërisë. 

 Pastaj Shuajbi e lajmëron popullin e tij se shtimi i pasurisë 

që e bëjnë në mënyrë të padrejtë duke i shfrytëzuar të tjerët e duke 

përvetësuar pasurinë e tyre, nuk është shkaku që ata të jenë të 

pasur, përkundrazi: “Ajo që ju është lënë nga All‟llahu, është më 

mirë për ju, nëse jeni besimtarë”. 
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 Shprehja: “Ajo që ju është lënë nga All‟llahu” ka 

kuptimin: fitimi i paktë hallall i lejuar është më i mirë te All‟llahu; 

ose do të thotë se përfitimi i pasurisë me hallall është arsye që të 

kenë jetëgjatësi mirësitë e All‟llahut të Lartësuar; ose tregon për 

shpërblimin shpirtëror i cili mbetet përgjithmonë, sepse kjo bote 

është e shkurtër dhe kalimtare, çfarë ka në të prej të mirave 

materiale dhe stolive nuk mund të jenë të përjetshme. Për këtë gjë, 

në ajetin 46 të sures “El Kehf”, thuhet: “Por veprat e mira që 

mbeten përherë, janë më të mira te Zoti yt sa i përket 

shpërblimit dhe janë më të mira sa i përket shpresës (për 

shpërblim)”. Po të njëjtën domethënie dhe kuptim ka fjala e 

All‟llahut të Lartësuar, ku thuhet: “nëse jeni besimtarë”, duke 

treguar se këtë të vërtetë nuk e di askush, përveç atyre që e 

besojnë All‟llahun e Lartësuar, zgjuarsinë dhe filozofinë e 

çështjeve të Tij.  

 Në shumë transmetime lexojmë në komentimin e frazës: 

“Ajo që ju është lënë nga All‟llahu”, se me të nënkuptohet 

ekzistenca e Mehdiut (All‟llahu e përshpejtoftë ardhjen e tij të 

ndershme!), ose e disa Imamëve të tjerë.1 Një prej këtyre 

transmetimeve ka ardhur nga Imam Bakiri në librin “Ikmalu Ed 

Dijn”: “Gjëja më e parë që shpreh Mehdiu kur të shfaqet është ky 

ajet, që thotë: „Ajo që ju është lënë nga All‟llahu është më e mirë 

për ju, nëse jeni besimtarë‟”. Pastaj thotë: “Unë jam ajo që ju 

është lënë nga All‟llahu i Lartësuar, argumenti dhe mëkëmbësi i 

Tij te ju”. Çdo mysliman e përshëndet duke i thënë: „Selam 

alejkum, o ti që je lënë nga All‟llahu i Lartësuar në tokën e Tij!”.2 

                                                           
1 “Usulul Kafijj”, vëll, 1, f. 411, hadithi 2; “Biharul Enuar”, vëll. 10, f. 153-154, hadithi 3. 
2 “Tefsiri "Es Safijj”, komentimi i këtij ajeti; “Biharul Enuar”, vëll. 24, f. 212. 
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 E kemi përsëritur disa herë se pavarësisht se ajetet 

kur‟anore kanë zbritur në tematika të veçanta, ato mbartin 

nocione të përgjithshme, që të mund të jenë argument edhe në 

kohët dhe shekujt në vijim dhe të zbatohen gjithashtu në një 

aspekt më të gjerë. 

 Është e vërtetë se ajeti i lartpërmendur i drejtohet popullit 

të Shuajbit. Qëllimi prej frazës: “Ajo që ju është lënë nga 

All‟llahu” është fitimi dhe kapitali i pasurisë në mënyrë të lejuar 

(hallall), ose shpërblimi Hyjnor. Mirëpo, çdo gjë e dobishme që 

ekziston dhe është e përhershme nga ana e All‟llahut të Lartësuar 

është për mbarë njerëzit dhe është themeli i mirësisë dhe i 

lumturisë së tyre dhe konsiderohen: “Ajo që ju është lënë nga 

All‟llahu”. 

 Të gjithë Profetët dhe të Dërguarit e All‟llahut të Lartësuar 

janë: “Ajo që ju është lënë nga All‟llahu”; po ashtu, të gjithë 

udhëheqësit e drejtë që mbesin pas betejave të shumta në përballje 

me armikun dhe ekzistenca e tyre në këtë ymet konsiderohen si 

“Ajo që ju është lënë nga All‟llahu”. Gjithashtu, edhe ushtarët 

luftëtarë, nëse kthehen në familjet e tyre nga fushëbeteja pas 

triumfit ndaj armiqve, janë “Ajo që ju është lënë nga All‟llahu”. 

Nga këtu kuptohet se Mehdiu i premtuar dhe i shumëpritur është 

Imami i fundit dhe udhëheqësi më i madh revolucionar pas 

Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Ai është prej vërtetësive më të dukshme të fjalisë: “Ajo që ju 

është lënë nga All‟llahu” dhe është më i merituari nga të tjerët të 

emërtohet me këtë epitet, pas Profetit Muhammed (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), sepse ai 
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është i vetmi që ekziston pas Pejgamberëve dhe  Imamëve të 

ndershëm (Paqja qoftë mbi ta!). 

 Në mbyllje të këtij ajeti lexojmë se Shuajbi (Paqja qoftë mbi 

të!) thotë: “Unë nuk jam ruajtësi juaj”. Detyra e Shuajbit është që 

t‟u përcjellë mesazhin e Zotit, por ai nuk është përgjegjës për të 

detyruar askënd që të besojë me forcë.  
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Ajeti 87 - 90 

 

 ْ ا َُال٠ُا َ٘ َِٰٱَا   َ ٘أ
َ
َٔ ِِفٓ أ َه ٍأ ن نِهَّلل

َ
وأ أ
َ
ُتُد َ اةَآُؤَٛآ أ ا َيهأ َ٘   َُ ن نِهَّلل أ

َ
ُمُرَ  أ

أ
َّ حَأ حُ َغ٠ََٰٖ

َ
 َ َُٰظَه أُب أ

َٛج 
َ
َّ َۡل ْ  إِِٛهَّلل ُ ا ُٗ  ََش   َِٖ ّ ِ َُاَل  ڷ  لرِهَّللِط دُ   ٱأ ِٚ رِهَّلل ّ٘ َٜثٖ  ِ َٰ ةَّح

ُٜج لََعَ ُْ ٗأ إِن  ُخ رََ يأ
َ
٠أِم أ َِ َٰ  َ 

رِيُد إَِّلِهَّلل 
ُ
ۚ إِنأ أ ُٝ ٜأ ٗأ َع َُٰؾ ى َٟ نأ

َ
آ خ َ٘ ٗأ إَِ َٰ  ُؾ ٍَ َخإِ

ُ
نأ أ
َ
رِيُد أ

ُ
آ أ َ٘ اۚ َو ٜا ُٝ رِزأًُا َ َص ٜأ ِ٘ َوَرزََُِ  

َلَٰحَ  ِغأ
ا  ٱأ َ٘ ُجۚ   َخَفهأ ا ح٠َأػِ ِيٓ إَِّلِهَّلل ِب  شأ َ٘ ِۚ  َو نِ ُب  ٱِهَّلل

ُ
أُج ِإَوَِلأِٝ أ ٠أمِ  ڸ َنَٖ أِٝ ح٠ََ ِهَّلل َِ َٰ  ََّل َوَ 

ِٖح   وأ ٠َُأَم َصَٰٖ
َ
٠ٍد أ ُٞ وأ ٠َُأَم 

َ
َغاَب ٠َُأَم ٠ٍُٛح أ

َ
آ أ َ٘  ُٔ ِرأ ّ٘ ن  ُِػ َتُؾٗ 

َ
اِِقٓ أ َِ ٗأ ِط ِهَّلٜلُؾ َ٘ ََيأرِ

ُِٜؾٗ ةَِتهِ ٖد  ّ٘ ا ٠َُأُم ل٠ُٖط  َ٘ ْ  ڹَو ٍُِروا َخيأ ّٞٗ َو شأ ِهَّلٗل ح٠ُُ ٠ٓاْ إَِِلأِٝ  إِنِهَّلل َرّ ِ رَِ   ٗأ ُ   َر ِهَّللُؾ
  ںَوُدودّٞ 

 

“Ata thanë: „O Shuajb, a mos vallë namazi yt urdhëron që ne t‟i 

lëmë ato që i kanë adhuruar të parët tanë ose që të mos bëjmë 

me pasurinë tonë çfarë të duam? Qenke njëmend i butë dhe i 

drejtë ti!‟” 

“Ai tha: „O populli im, mendoni pak! Nëse unë kam provë të 

qartë nga Zoti im, i Cili më ka furnizuar me begati të mira nga 

ana e Vet, a të mos ju udhëzoj në rrugën e drejtë?! Unë nuk 

dëshiroj të bëj atë që jua ndaloj juve. Unë dëshiroj vetëm të 

përmirësoj atë që mundem. Ndërsa suksesi im varet vetëm nga 

All‟llahu. Tek Ai mbështetem dhe Atij i drejtohem.‟” 
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“O populli im, kundërshtimi ndaj meje le të mos ju çojë 

kurrsesi që t‟ju ndodhë ajo që i ndodhi popullit të Nuhut ose 

popullit të Hudit apo popullit të Salihut; mos harroni se edhe 

populli i Lutit nuk është larg prej jush.” 

“Kërkoni falje nga Zoti juaj e kthehuni me pendim tek Ai. Me 

të vërtetë, Zoti im është Mëshirëplotë dhe gjithë dashuri.” 

 

Komentimi 

 

Logjika e pabazë dhe e kotë 

 Tani le të vërejmë se si iu kundërpërgjigj dhe si reagoi ky 

popull kundërshtues ndaj thirrjes së këtij reformuesi në rrugën e 

Zotit, Shuajbit (Paqja qoftë mbi të!). 

 Ata mendonin se adhurimi i idhujve është shenjë dhe 

gjurmë e të parëve të tyre, dhe argument i autenticitetit të kulturës 

së tyre; ata nuk hiqnin dorë nga mashtrimi në shitblerje dhe nga 

nxjerrja e fitimit të bollshëm: “Ata thanë: „O Shuajb, a mos vallë 

namazi yt urdhëron që ne t‟i lëmë ata që kanë adhuruar të parët 

tanë‟”, të lëmë lirinë tonë të sjelljes, që ne të përfitojmë nga ato: 

“Ose që të mos bëjmë me pasurinë tonë çfarë të duam?”;  vërtet, 

kjo gjë është për ty shumë e largët: “Qenke njëmend i butë dhe i 

drejtë ti!”?! 

 Pyetje: Pse e pyetën ata Shuajbin (Paqja qoftë mbi të!) për 

namazin dhe pse i kushtuan rëndësi atij?! 
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 Përgjigje: Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se arsyeja 

ishte sepse Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!) falej shumë dhe njerëzve u 

thoshte se namazi e largon njeriun nga veprat e këqija dhe  nga 

mashtrimi. 

 Por ata të marrë, që nuk e dinin të fshehtën e kryerjes së 

namazit dhe lidhjes që ka mes faljes së namazit dhe largimit nga 

veprat e këqija, e përqeshnin dhe e tallnin Shuajbin (Paqja qoftë mbi 

të!) duke i thënë: “Këto lutje, rite e lëvizje që t‟i kryen, të 

urdhërojnë ty që ne të lëmë atë që adhuruan të parët tanë dhe të 

heqim dorë nga tradita e të parëve, kultura dhe zakonet tona, apo 

prej mënyrës së sjelljes me pasuritë tona ashtu siç duam ne?   

 Disa komentues të tjerë thonë se fjala “namazi” tregon për 

besimin dhe fenë, sepse ai është një demonstrim i hapur dhe i 

qartë i fesë. 

 Megjithatë, nëse ata do të mendonin me logjikë të 

shëndoshë, do ta kuptonin se namazi e zgjon njeriun dhe i lind atij 

ndjenjën e përgjegjësisë, devotshmërinë dhe frikën ndaj All‟llahut 

të Lartësuar, njohjen e të vërtetave; ai u kujton atyre All‟llahun e 

Lartësuar dhe gjykatën e drejtësisë së tij Hyjnore, shkund nga 

zemra pluhurin e dashurisë dhe adhurimit të vetes. Namazi e 

zhvendos njeriun nga kjo botë e kufizuar dhe e ndotur drejt botës 

së mirësive dhe të pastrimit të shpirtit. Prandaj, ai (namazi) e 

çliron atë nga idhujtaria, nga adhurimi i putave dhe ndjekja e 

traditës së verbër e injorante, nga gllabërimi i pasurisë së njerëzve, 

dhe e bën të heqë dorë nga mashtrimi. 
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 Pyetje: Fraza me të cilën ata iu drejtuan Shuajbit: “Qenke 

njëmend i butë dhe i drejtë ti!”, a buronte nga besimi apo ka qenë 

mënyrë talljeje dhe përbuzjeje? 

 Përgjigje: Komentuesit i kanë sugjeruar të dyja pikëpamjet, 

por duke e parë me kujdes formën e pyetjes së tyre: “A mos vallë 

namazi yt urdhëron që ne t‟i lëmë ato?”, e cila fsheh përbuzje, 

duket qartë se kjo fjali është në trajtën e përqeshjes. Ky është 

tregues i asaj që njeriu i butë e i drejtë është ai që nuk përshpejton 

në fjalë ose në mendim në një çështje, pa e zbuluar thelbin e saj 

apo pa e ditur atë në realitet. Njeriu i zgjuar dhe i udhëzuar nuk i 

shkel me këmbë rregullat e popullit të tij, nuk ua merr atyre lirinë 

në sjelljet me pasuritë e tyre, pasi atëherë del se ai nuk është i 

thelluar mirë në çështje, nuk ka logjikë të mprehtë dhe mendje të 

thellë. Këto të fundit e ndihmojnë njeriun të mos devijojë nga 

rruga e të parëve dhe të mos ua heqë të tjerëve lirinë e zgjedhjes 

dhe të veprimit.   

 Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!) u  përgjigjet se e akuzuan për 

mendjelehtësi dhe logjikë të pakët me një thënie të spikatur: “Ai 

tha: „O populli im, mendoni pak! Nëse unë kam provë të qartë 

nga Zoti im, i Cili më ka furnizuar me begati të mira nga ana e 

Vet, a të mos ju udhëzoj në rrugë të drejtë?!‟”. 

 Ai dëshiron që populli i tij ta kuptojë se detyra e tij ka një 

qëllim shpirtëror, njerëzor dhe edukativ; se ai i di ato të vërteta që 

populli i tij nuk i di, e se njeriu është gjithmonë armiku i asaj që 

nuk e njeh. 

 Ajo çfarë mund të vërehet në këto ajete, është përsëritja e 

shprehjes: “O populli im”. Kjo bëhet me qëllim që t‟u nxisë atyre 

ndjenjat për ta pranuar të vërtetën, që ta ndiejnë se edhe ata janë 

prej tij, ashtu siç është ai prej tyre. Fjala “popull” mund të ketë 

kuptimin e fisit, një grupi njerëzish, një shoqërie apo një familjeje, 
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ose mund të nënkuptojë grupimin në mesin e të cilëve ai jetonte 

dhe konsiderohej si pjesë e tyre.   

 Pastaj ky Profet i madh shton duke thënë: “Unë nuk 

dëshiroj të bëj atë që ua ndaloj juve”, prandaj mos mendoni se unë 

ju them që të mos ua hani hakun njerëzve dhe vetë ta bëj këtë, ose t‟ju 

them juve “Matni drejt!”, e të mos ta bëj diçka të tillë, ose t‟ju them juve 

“Mos i adhuroni idhujt dhe mos i bëni ortak All‟llahut!” dhe të gjitha 

këto unë t‟i bëj! Absolutisht që unë nuk e bëj kurrë këtë gjë! 

 Nga kjo fjali kuptohet se ata e kanë akuzuar Profetin e 

All‟llahut të Lartësuar, Shuajbin (Paqja qoftë mbi të!) se ai ka dashur 

që të përfitonte për veten e tij, por ai e mohon këtë gjë me 

qartësinë më të madhe dhe thotë menjëherë: “Unë dëshiroj vetëm 

të përmirësoj atë që mundem”. 

 Ky është qëllimi i të gjithë të Dërguarve dhe Profetëve të 

All‟llahut të Lartësuar. Ata janë përpjekur të rregullojnë besimin 

dhe ndërgjegjen e popullit të tyre, moralin, veprat, lidhjet 

farefisnore e shoqërore, si dhe sistemin e tyre të jetesës: “Ndërsa 

suksesi im varet vetëm nga All‟llahu”; pra, “për të arritur këtë 

qëllim, suksesi im është në dorën e All‟llahut të Lartësuar”. Për ta kryer 

misionin tim dhe për ta arritur këtë qëllim madhështor: “Tek Ai 

mbështetem dhe Atij i drejtohem”. 

 Unë i drejtohem Atij dhe kërkoj ndihmën e Tij për zgjidhjen 

e problemeve. Mbështetem tek Ai në mbajtjen e të gjitha 

vështirësive në këtë rrugë për të kryer këtë mision dhe përsëri 

kërkoj mbrojtjen e Tij. 

 Pastaj Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!) u tërheq vërejtje në anën e 

moralit, sepse njeriut i ndodh shpesh që ai nuk e di se cilat janë  të 

mirat për të dhe e harron të ardhmen e tij. Kjo për shkak të 

urrejtjes dhe të armiqësisë së tij ndaj një personi tjetër, ose 

fanatizmit të verbuar dhe kokëfortësisë për diçka. Ai u thotë atyre: 
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“O populli im! Kundërshtimi ndaj meje...”. Kini kujdes se 

kundërshtimi ndaj meje do t‟ju sprovojë me atë që janë sprovuar të tjerët: 

“Kundërshtimi ndaj meje le të mos ju çojë kurrsesi t‟ju ndodhë 

ajo që i ndodhi popullit të Nuhut apo popullit  të Hudit apo 

popullit të Salihut” dhe ajo fatkeqësi e madhe që i ndodhi 

popullit të Lutit (Paqja qoftë mbi të!), të cilin All‟llahu i Lartësuar e 

ndëshkoi me gurë në formën e shiut, dhe i përmbysi qytetet e tyre 

e ato që ishin lart i ktheu poshtë: “Mos harroni se populli i Lutit 

nuk është larg prej jush”, as koha e tyre nuk është e largët nga e 

juaja, as vendi i jetës së tyre, sikurse as veprat dhe mëkatet tuaja 

nuk janë më të pakta se veprat dhe mëkatet e tyre. 

 Medjeni, vendi ku ka banuar Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!), 

nuk ka qenë i largët nga vendi ku ka banuar populli i Lutit (Paqja 

qoftë mbi të!), sepse banorët e këtyre dy vendeve kanë qenë në 

tokat e Shamit. Edhe nëse ka pasur një ndarje kohore ndërmjet 

tyre, ajo nuk ka qenë aq e madhe dhe e largët sa të çojë në 

harresën e historisë  së tij. Por, nga ana e veprave ka një dallim të 

madh ndërmjet devijimit seksual (marrëdhëniet intime burrë me 

burrë dhe grua me grua), që e kryente populli i Lutit (Paqja qoftë 

mbi të!) dhe devijimit ekonomik (shitblerjes), që e kryenin populli i 

Shuajbit (Paqja qoftë mbi të!). Megjithatë, që të dyja këto vepra janë 

të ngjashme sepse shkaktojnë shkatërrim të shoqërisë, shkatërrim 

të sistemit shoqëror, çojnë në shkatërrimin e vlerave të moralit dhe 

në përhapjen e devijimit. Ndonjëherë, në transmetime thuhet se 

fitimi i parasë me fajde (kamatë), që kanë lidhje me çështjet 

ekonomike, janë si zinaja (kurvëria) që është ndytësi seksuale. 

 Pastaj Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!) e urdhëron popullin e tij 

të humbur me dy gjëra madhore, të cilat i kanë konfirmuar edhe 

Profetët e mëparshëm:  
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 E para: Fjala e All‟llahut të Lartësuar, ku thotë: “Kërkoni 

falje nga Zoti juaj”, që të pastroheni nga gjynahet e mëkatet, t‟i 

largoheni idhujtarisë, adhurimit të putave dhe mashtrimit në 

marrëdhënie me njëri-tjetrin. 

 E dyta: Fjala e All‟llahut të Lartësuar, ku thotë: “e kthehuni 

me pendim tek Ai”. Në të vërtetë, kërkimi i faljes të çon në 

ndalimin e mëkatit dhe pastrimin e shpirtit, kurse pendimi të çon 

te rikthimi tek All‟llahu,  i Përsosuri Absolut.   

 Dijeni mirë se sado i madh dhe i rëndë të jetë mëkati, pa 

dyshim se rruga e kthimit për tek All‟llahu i Lartësuar është e 

hapur, sepse: “Më të vërtetë, Zoti im është Mëshirëplotë dhe 

gjithë dashuri”. 

 Fjala “el vedud” është një formë hiperbolike që rrjedh nga 

fjala “el ved”, që do të thotë dashuri. Ardhja e saj pas fjalës 

“Rrahim”, që do të thotë Mëshirëplotë, është tregues i asaj që 

All‟llahu i Lartësuar e kthen shikimin sipas mëshirës së Tij tek 

mëkatarët që pendohen e që kërkojnë faljen e Tij, madje për më 

tepër, Ai i do shumë ata sepse mëshira dhe dashuria e Tij janë që 

të dyja shkak i pranimit  të kërkesës së faljes dhe pendimit të 

robve.  
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Ajetet 91 - 93 

 

 ْ َّ َُال٠ُا ُف ٞأ ََّل َر ا  َول٠َأ ٍا َٜا َؽهِ  َّ ػِ  َٰ ٠ُل ِإَوِٛهَّللا َََٕنَ  ُِ ا َت ِهَّلٙل ا ّمِ ررِيا َْ  ُٝ َِ ٍأ ا َن َ٘  َ َُٰظَه أُب 
َٜا ةَِهزِيزٖ   أ

َٛج َنَٖ
َ
آ أ َ٘ َّ  َو َٚ َُاَل  ڻلَرَََجأَ َٰ ِ ّ٘ َنزُّ َنَٖ أُؾٗ 

َ
ِفٓي أ ٞأ َر

َ
٠أِم أ َِ َٰ  َ  ِ   ٱِهَّلل

٠هُ وَ  ُٙ ُت َذأ ٠َُٖن ُُّمِ ؿّٞ  َتِهَّلل َٙ ا َتهأ َٙ ِ رِيًّا  إِنِهَّلل َرّ ِ ة ٟأ ٗأ ِك ٠أمِ  ڼ َوَرآَ ُؽ َِ َٰ ْ  َوَ  ٠ُٖا َٙ َٰ  عأ  لََعَ
٠َ َكَِٰذبّٞ   ُٞ ٚأ  َ٘ تِ ِٝ َنَذابّٞ ُُيأزِيِٝ َو

أ
ٚ  َأ َ٘ ٠َن  ُٙ َٖ ّٞٔ  َش٠أَ  َتهأ ِٙ َٰ ٗأ إِّّنِ َع ََكَٛخُِؾ َ٘

ْ وَ  حَُِِت٠ٓا ٗأ َرؼِ بّٞ  رأ َهُؾ َ٘   ڽ إِّّنِ 

 

“Ata thanë: „O Shuajb, ne nuk kuptojmë shumë nga ato që na 

thua ti dhe të konsiderojmë të dobët midis nesh. Sikur të mos 

ishte farefisi yt, do të të kishim mbytur me gurë; ti nuk je i 

respektuar te ne.‟” 
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“Ai tha: „O populli im, a mos vallë farefisi im për ju është më i 

respektuar se All‟llahu, të cilin po e anashkaloni? Me të vërtetë, 

Zoti im ka nën kontroll gjithçka që bëni ju.‟” 

“O populli im, bëni sa të mundni, por edhe unë do të bëj. Ju, 

shpejt do ta mësoni se kë do ta gjejë dënimi që do ta poshtërojë 

dhe kush është gënjeshtar. Prisni (fundin), se edhe unë do të 

pres me ju.‟” 

 

Komentimi 

 

Kërcënimet reciproke ndërmjet Shuajbit dhe popullit të tij  

 Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!), ky Profet i madh që ka marrë 

epitetin “predikuesi i Profetëve”1 për predikimet e tij të njohura 

dhe të qarta, e vazhdoi pandalur, me durim, altruizëm e 

zemërgjerësi, argumentimin me fakte për popullin e tij. Por le të 

vërejmë se si ky popull i humbur e kundërshtoi këtë Profet të 

madh. 

 Populli i tij iu përgjigj atij me katër fjali, ku secila shfaq 

injorancën dhe kundërshtimin e tyre:  

 a) “Ata thanë: „O Shuajb, nuk kuptojmë shumë nga ato që 

na thua ti…”. Kjo fjala jote nuk ka as fillim dhe as mbarim; ajo nuk ka 

as përmbajtje dhe as logjikë të vyer, që ne ta mendojmë e ta meditojmë. Ti 

nuk posedon asgjë që ne t‟i lëmë këto vepra dhe të dëgjojmë se çfarë po 

                                                           
1 “Sefijnetul Bihar”, fjala “Shuajb”, “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 375, 384, 387. 
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thua, prandaj mos u shqetëso më shumë për ne, por shko e gjej një popull 

tjetër përpos nesh. 

 b) Thënia e tyre  “dhe të konsiderojmë të dobët midis 

nesh”. Nëse ti mendon o Shuajb, se je në gjendje që t‟i vërtetosh fjalët e 

tua të palogjikshme me forcë dhe fuqi, atëherë ti je i zhytur në iluzion. 

 c) Mos mendo se ne hezitojmë të të eliminojmë në mënyrën 

më të shëmtuar sepse kemi frikë nga ti dhe forca jote, por respekti 

për familjen e farefisin tënd na ndalon nga kjo gjë: “Sikur të mos 

ishte farefisi yt, do të të kishim mbytur me gurë!”. 

 Unike në këtë ajet është fakti se ata për fisin e Shuajbit kanë 

përdorur shprehjen “err rrahtu” me kuptimin farefis. Kjo fjalë në 

gjuhën arabe përdoret për një grup që përbëhet nga tre persona 

deri në shtatë, ose dhjetë, ose sipas një thënieje, ajo përdoret edhe 

për dyzet persona, që është edhe kufiri më i madh. 

 Ata shprehen kështu sepse farefisi i Shuajbit (Paqja qoftë mbi 

të!) gëzon një fuqi, së cilës ata nuk mund t‟i bëjnë ballë, por janë 

edhe disa çështje të tjera që i pengojnë. Kjo i përngjan fjalës së 

thënësit që thotë: Sikur të mos ishin ata të katërt nga familja dhe 

farefisi yt, ne do të ndëshkonim dhe do të të dënonim me dorën 

tënde, ndërkohë që familja dhe populli i tij nuk janë vetëm katër. 

Por ajo që synohet është se folësi kërkon nënvleftësimin e forcës 

dhe të fuqisë së tyre. 

  Thënia e tyre e fundit: “Ti nuk je i respektuar te ne”. Sido 

që të jetë pozita jote tek familja dhe farefisi yt, sado i madh të jesh 

te fisi yt, ti nuk do të kesh pozitë dhe respekt te ne për sjelljen 

tënde të kundërshtuar dhe të refuzuar.     
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 Por Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!), pa u ndikuar nga fjalët dhe 

akuzat e tyre të ulëta ndaj tij, u përgjigjet me një logjikë të ëmbël 

dhe me argumentin e tij të mprehtë, me habi, duke u thënë:  “Ai 

tha: „O populli im, a mos vallë farefisi im për ju është më i 

respektuar se All‟llahu?‟”.1 A po më ndëshkoni mua për hir të 

familjes dhe farefisit tim, i cili përbëhet nga një grup i vogël 

njerëzish dhe nuk po ma dëgjoni fjalën për All‟llahun? A është e 

mundur që të krahasojmë një grup njerëzish me fuqinë e All‟llahut 

të Lartësuar ... e nuk i frikësoheni e as nuk e respektoni Atë  “të 

Cilin po e anashkaloni?”. 

 Në fund, Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!) u drejtohet atyre: “Mos 

hamendësoni se All‟llahu i Lartësuar është i painformuar për ju, 

se Ai nuk e shikon çfarë veproni ju, e se Ai nuk i dëgjon fjalët 

tuaja. Përkundrazi, “Me të vërtetë, Zoti im ka nën kontroll 

gjithçka që ju bëni”. 

 Orator elokuent është ai që arrin ta përkufizojë pozicionin e 

tij në mesin e të gjitha pozicioneve, të palës përballë, dhe që e 

personifikon atë nëpërmjet bisedave të tij.   

 Ndërkohë që idhujtarët e popullit të tij e kërcënonin me 

fjalën e fundit të tyre, se do ta mbytnin me gurë, pasi e shfaqën 

fuqinë e tyre përpara tij, qëndrimi i Shuajbit (Paqja qoftë mbi të!) 

përballë këtyre kërcënimeve ishte sikurse vijon më pas:  

“O populli im, bëni sa të mundeni,2 por edhe unë do të bëj. Ju, 

shpejt do ta mësoni se kë do ta gjejë dënimi që do ta poshtërojë 

                                                           
1 Në gjuhën arabe ka një metodë për mungesën e  përkujdesit në diçka, duke përdorur 
metaforën. P.sh. thuhet: “e kam shkelur me këmbë”, “e hodha pas veshëve”, “e hodha pas krahëve”, 
ose “e lashë pas krahëve”.  
2 "El mekanetu” është paskajore ose emër i paskajores dhe ka kuptimin fuqia ndaj diçkaje. 
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dhe kush është gënjeshtar. Pritni (fundin), se edhe unë do të 

pres me ju”.1 

 Prisni që të triumfoni ndaj meje me forcë, me pasuri dhe me 

numrin e madh të njerëzve, sepse edhe unë jam duke pritur që të vijë 

ndëshkimi i All‟llahut të Lartësuar e t‟ju godasë dhe t‟ju shkatërrojë të 

gjithëve. 

Ajetet 94 - 95 

 

ا ِهَّلٙل َ َٜا ُطَه أتاا وَ َول ُرَٛا َ ِهَّلل أ مأ
َ
َٚ  َجآَ  أ  ِ ُٝ  َّلِهَّلل َه َ٘ ٠ُٜاْ  َ٘ َخَذِت ۥ َ ا

َ
ِهَّلٜلا َوأ ِ ّ٘ َثٖ  َٚ  ةِرَ أ  ِ ٠اْ  َّلِهَّلل ُٙ  َكَٖ

ِٙنَي  لػِهَّلل أَحثُ  ٗأ َجَٰرِ َتُح٠اْ ِِف دَِ َٰرِِٞ غأ
َ
ن ھ ٌَأ

َ
أ ا َْ َٙ َْ  َٚ َي دأ َٙ ِ ّ ا ل دا ََّل ُبهأ

َ
اۗٓ خ َٟ اْ ػِ  ٠َٜأ ٗأ َييأ ِهَّلٕل  

٠ُد  ُٙ   ڿةَهَِدتأ َ 

 

“Kur erdhi urdhri Ynë, ne e shpëtuam me mëshirën Tonë 

Shuajbin dhe ata që i besuan atij, kurse mohuesit i kaploi një zë 

i tmerrshëm dhe në shtëpitë e tyre u gdhinë të vdekur e të 

palëvizshëm,” 

“thuajse nuk kishin jetuar kurrë aty. Qoftë larguar (nga mëshira 

e Zotit) populli i Medjenit, ashtu siç qe larguar edhe fisi 

Themud!” 

                                                           
1 "Er rrekibu” ka kuptimin ruajtësi dhe kontrolluesi. Ajo rrjedh nga rrënja e fjalës “rekabetun” 
dhe është emërtuar kështu sepse ai është mbrojtës i qafës së një personi. (Si metaforë që Ai 
është kontrolluesi i shpirtit të tij), ose e lëviz qafën për të luajtur rrolin e ruajtjes dhe të 
mbrojtjes. 
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Komentimi 

 

Rezultati  final  i keqbërësve të Medjenit  

 Në rrëfimet e popujve të mëparshëm kemi lexuar shpesh se 

Profetët në periudhën e parë të profetësisë i kanë bërë thirrje 

popullit të tyre që të adhurojnë vetëm All‟llahun e Lartësuar, duke 

bërë të pamundurën në këshillim, me përcjellje mesazhi dhe 

qartësim të argumentit. Më pas, në fazën tjetër, kur grupimit nuk 

u bënte dobi këshilla, Profeti i tyre u ka hequr vërejtjen duke i 

paralajmëruar dhe frikësuar nga ndëshkimi i All‟llahut të 

Lartësuar, në mënyrë që të kthehen te rruga e vërtetë, të 

përgatiten dhe të plotësohet argumenti ndaj tyre. Pastaj, në fazën e 

tretë, nëse nuk u bënte dobi këshilla, vërejtja dhe frika me 

ndëshkim nga ana e All‟llahut të Lartësuar, vjen periudha e 

pastrimit të sipërfaqes së tokës dhe zbret ndëshkimi ndaj atyre që 

u treguan arrogantë e të pabindur, duke i larguar problemet nga 

rruga.    

 Për popullin e Shuajbit (Paqja qoftë mbi të!) – banorët e 

Medjenit – çështja ka arritur në fazën e fundit, sepse Kur‟ani 

Famëlartë për ta thotë: “Kur erdhi urdhri Ynë, ne e shpëtuam me 

mëshirën Tonë Shuajbin dhe ata që i besuan atij, kurse 

mohuesit i kaploi një zë i tmerrshëm”. 

 Fjala “essajhatu”, siç e kemi thënë edhe më parë, ka 

kuptimin: çdo zë i fuqishëm dhe i tmerrshëm. Kur‟ani Famëlartë na 

tregon shkatërrimin e shumë popujve me anë të këtij zëri të 
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fuqishëm qiellor. Ky zë supozohet se mund të jetë një rrufe nga 

qielli, ose diçka e ngjashme me të, siç e shpjeguam qartë në 

rrëfimin e Themudit, “popullit të Hudit”, se valët zanore arritën 

deri aty saqë u bënë shkak për shkatërrimin e një grupi njerëzish.     

 Kur‟ani e mbyll dhe thotë: “dhe në shtëpitë e tyre u 

gdhinë të vdekur e të palëvizshëm”; domethënë, ata u gdhinë 

trupa të vdekur e pa shpirt, në mënyrë që të jenë argument dhe 

mësim për ata që vlerësojnë.     

 Kështu u mbyll regjistri i jetës së tyre: “thuajse nuk kishin 

jetuar kurrë aty”. Rrufeja fshiu nga faqja e dheut çdo gjë. Nuk 

mbeti më as pasuri, as pallate, as errësirë, as dritë, as bukuri.  

Gjithçka u shua sikur të mos kishte ekzistuar ndonjëherë. 

 I tillë ka qenë edhe përfundimi i popullit të Adit dhe të 

Themudit. Kur‟ani ka rrëfyer për këta dy popuj, si dhe për 

përfundimin e popullit të Medjenit, ku thotë: “Qoftë larguar (nga 

mëshira e Zotit) populli i Medjenit, ashtu siç qe larguar edhe fisi 

Themud!”. 

 Është mëse e qartë se me fjalën “Medjen” nënkuptohen 

banorët e Medjenit, të cilët ishin të larguar nga mëshira e 

All‟llahut të Lartësuar dhe kanë qenë prej të shkatërruarve. 

Mësimet edukative që nxirren nga historia e Shuajbit  

 Pa dyshim se mendimet e Profetëve dhe ngjarjet që kanë 

ndodhur me popujt e mëparshëm janë inspirim dhe frymëzim për 

brezat pasardhës. Kjo sepse përvojat e jetës së atyre popujve të 

shkuar na kanë ardhur neve në disa faqe të historisë dhe çdonjëri 
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prej nesh është në gjendje që të marrë mësime nga historia e atyre 

popujve dhe t'i zbatojë në jetën e tij. 

 Në historinë e këtij Profeti të madh, Shuajbit (Paqja qoftë mbi 

të!), ka shumë mësime:  

1- Rëndësia e çështjeve ekonomike 

 Në rrëfimin e Shuajbit (Paqja qoftë mbi të!), ne mësuam se 

pasi i bëri thirrje popullit të tij në njëshmërinë e All‟llahut të 

Lartësuar, ai i ftoi për tek e vërteta dhe drejtësia në çështjet 

financiare dhe tregtare. Kjo tregon se nuk mund të tejkalohen dhe 

të anashkalohen çështjet ekonomike në shoqëri, dhe se Profetët 

nuk i kanë dhënë rëndësi vetëm çështjeve morale, por thirrja e 

tyre është përqendruar në reformimin e shoqërisë si dhe të 

çështjeve ekonomike të saj. Këto të fundit ishin ndër çështjet më të 

rëndësishme të Profetëve pas njësimit të All‟llahut të Lartësuar. 

2- Nuk lejohet flijimi i autenticitetit për shkak të 

fanatizmit 

 Sikurse lexuam në këtë tregim, një ndër faktorët që e çoi atë 

popull të bjerë në prehërin e humbjes e të mjerimit, ishte se ata i 

harruan të vërtetat për shkak të smirës dhe armiqësisë që 

mbartnin në zemrat e tyre. Ndërkohë, njeriu i mençur dhe realist 

duhet ta pranojë të vërtetën nga çdo njeri, qoftë edhe nga armiku i 

tij. 

3- Namazi fton në monoteizëm dhe pastrim 

 Populli i tij e pyeti Shuajbin (Paqja qoftë mbi të!), “Ata thanë: 

„O Shuajb, a mos vallë namazi yt urdhëron që ne t‟i lëmë ata që i 
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kanë adhuruar të parët tanë ose që të mos bëjmë me pasurinë 

tonë çfarë të duam?‟”, që të heqim dorë nga mashtrimi e të mos 

jemi të drejtë në peshore?!  

 Ndoshta ata hamendësonin duke pyetur: “A ndikojnë këto 

thirrje e përmendje në këto çështje? Ne e dimë se ekziston një 

lidhje e fortë ndërmjet namazit dhe edukimit të shpirtit. Nëse 

namazi kryhet ashtu siç duhet, pra kur njeriu është i pranishëm 

me gjithë qenien e tij përpara All‟llahut të Lartësuar, atëherë ky 

namaz është një miraxh drejt përsosmërisë dhe edukimit të 

shpirtit dhe të zemrës së njeriut. Po ashtu është edhe pastrues i 

ndryshkut të mëkateve dhe helmimit të zemrës së tij. Ky 

prezantim forcon dëshirën dhe ndërgjegjen e tij, e bën atë të 

palëkundur dhe ia largon mashtrimin dhe e pastron nga 

mendjemadhësia e tij. 

4- Egoizmi është simbol i plogështisë! 

 Siç e mësuam në ajetet e lartpërmendura, populli i Shuajbit 

(Paqja qoftë mbi të!) kanë qenë njerëz egoistë, sepse veten e tyre e 

konsideronin të zgjuar, kurse Shuajbin (Paqja qoftë mbi të!) injorant! 

Ata talleshin me të, i konsideronin si të pakuptimta fjalët e tij dhe 

e shikonin atë të dobët e të pafuqishëm. Kjo pikëpamje e ngushtë 

dhe egoiste e bëri jetën e tyre të zymtë dhe i hodhi ata në 

greminën e shkatërrimit.   

 Jo vetëm njeriu, por edhe kafsha, nëse është egoiste dhe me 

logjikë të ngushtë, pa dyshim se do mbetet në rrugë! 

 Thuhet se një kalorës arriti te lumi dhe dëshironte ta 

kalonte, por ai vuri re se kali i tij nuk ishte i gatshëm ta kalonte 

lumin e vogël dhe jo të thellë. Sado që e nxiste për të kaluar, nuk 
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pati sukses. Aty pari kaloi një njeri i zgjuar që i tha: “Trazoje pak 

ujin e lumit që të kalojë dhe problemi do të zgjidhet”. Kalorësi e 

bëri këtë gjë dhe kali kaloi me qetësi. Ai e pyeti njeriun e mençur 

për sekretin e kësaj gjëje dhe ai i tha: “Kur uji është i kthjellët, 

pamja e kalit reflekton mbi ujë dhe ai nuk mund të ecë me qetësi, 

por kur uji përzihet me baltën dhe bëhet i turbullt, atëherë pamja e 

tij nuk shfaqet më dhe kali kalon me lehtësi”. 

 

5- Shoqërimi i besimit dhe i veprimit 

 Ka ende shumë prej atyre që mendojnë se njeriu mund të 

jetë mysliman vetëm me besimin e tij, edhe nëse kryen çdo vepër. 

Ka akoma prej atyre që ende mendojnë se feja nuk duhet t‟i 

ndalojë ata nga dëshirat dhe prirjet e tyre, dhe ata dëshirojnë që të 

jenë të lirë plotësisht. 

 Historia e Shuajbit (Paqja qoftë mbi të!) na tregon se populli i 

tij donte po të njëjtën mënyrë jetese. Për këtë gjë, ata i drejtoheshin 

atij duke i thënë: “Ne nuk jemi të gatshëm që të lëmë atë çfarë 

kanë ndjekur të parët tanë nga adhurimi i idhujve dhe nuk 

dëshirojmë që të humbasim lirinë në përdorimin e pasurisë sonë 

ashtu siç duam ne”. 

 Ai popull harroi se në thelb, fryti i pemës së besimit është 

të vepruarit sipas asaj që ka urdhëruar feja dhe se programi i 

Profetëve kishte si qëllim rregullimin e devijimeve në veprat e 

njeriut. Në të kundërt, një pemë që nuk ka fruta, as gjethe e as 

dobi, nuk meriton gjë tjetër veçse të çrrënjoset e të digjet! 
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 Sot, me keqardhje vërejmë te disa myslimanë se ky model 

ua ka kapluar mendimet. Ky model mendon se Islami është një 

shprehi me besime të thata, që nuk e kapërcen dhe nuk e tejkalon 

kufirin e xhamisë. Për sa kohë janë në xhami, Islami është me ta, 

dhe kur largohen prej saj, ata e lënë fenë aty. Prandaj nuk gjen 

ndonjë gjurmë të Islamit të tyre në treg, nëpër institucione apo në 

mjedisin që i rrethon. 

 Progresi apo kursi në shumë prej shteteve islame, na e 

tregojnë këtë realitet të hidhur. Në këto vende, Islami është i 

kufizuar në një grumbull besimesh dhe adhurimesh pa shpirt, në 

të cilat nuk gjendet asnjë gjurmë e njohjes dhe e drejtësisë 

shoqërore, të zhvillimit kulturor dhe moralit islam. 

 Por, për fat të mirë, nga ana tjetër vërejmë edhe njëfarë 

pastërtie islame, në veçanti në mesin e të rinjve. Vërejmë një 

lëvizje drejt Islamit të drejtë e të vërtetë dhe një ndërthurje 

ndërmjet besimit dhe veprimit. Prandaj është e vështirë që të 

dëgjosh në mesin e këtyre besimtarëve thënie të tilla si: “Cila është 

lidhja e Islamit me veprat tona!?” apo se “Islami ka lidhje me 

zemrën dhe jo me jetën dhe mënyrën e jetesës”, e të tjera si këto.  

 Shprehja që përdorin disa të devijuar, ku thuhet: “besimin e 

marrim nga feja islame, kurse ekonominë tonë nga sistemi 

marksist”, është e ngjashme me mënyrën e logjikimit të popullit të 

humbur të Shuajbit (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka qenë i devijuar. Por 

kjo ndarje ndërmjet besimit dhe veprës ka ekzistuar që herët dhe 

ekziston ende, prandaj këto lloj mendimesh duhet të luftohen. 

6- Pushteti i pakufizuar është thelbi i degjenerimit dhe i 

shkatërrimit  



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

261 

 Populli i Shuajbit (Paqja qoftë mbi të!) kishin rënë në këtë 

gabim. Ata mendonin se është gabim që poseduesit e pasurisë të 

jenë të kufizuar në harxhimin e tyre. Për këtë, ata u habitën nga 

thënia e Shuajbit (Paqja qoftë mbi të!) dhe i thanë: “A na ndalon 

shembulli yt dhe zemërgjerësia jote, që të bëjmë si të dëshirojmë 

me pasuritë tona? A dëshiron të na e rrëmbesh lirinë tonë?”. Kjo 

fjalë, sido që të jetë, qoftë e vërtetë, apo qoftë tallje, tregon se ata e 

konsideronin kufizimin e sjelljes me pasurinë si një argument të 

mungesës së logjikës dhe të njohurisë.     

 Ndërkohë që në realitet, me këtë mendim, ata ishin në një 

gabim të madh, sepse nëse njerëzit do të ishin të lirë në sjelljen me 

pasuritë e tyre, atëherë shoqërinë do ta kaplonte mjerimi dhe 

shkatërrimi. Kështu që çështjet financiare duhet të jenë të 

zbatueshme me rregulla dhe kritere të drejta, siç ia kanë shpjeguar 

Profetët njerëzimit, pasi në të kundërt, liria e plotë do ta çonte 

shoqërinë drejt devijimit dhe shkatërrimit të plotë.  

7- Misioni i Profetëve është rregullimi dhe reformimi 

 Slogani: “Unë dëshiroj vetëm të përmirësoj atë që 

mundem” nuk ka qenë vetëm i Profetit Shuajb (Paqja qoftë mbi të!), 

por i të gjithë Profetëve dhe udhëheqësve të drejtë e të sinqertë. 

Thëniet dhe veprat e tyre janë dëshmitare të këtij misioni, sepse 

ata nuk kanë ardhur për të angazhuar me punë njerëzit, as për t‟u 

falur atyre gjynahet, as për t‟u shitur Xhennetin, as për t‟i 

mbrojtur të fuqishmit dhe për të mpiksur njerëzit e vobektë e të 

dobët, por qëllimi i tyre ka qenë reformimi në kuptimin e plotë të 

fjalës. Reformim në mendim, në moral, në sistemet kulturore, 

ekonomike dhe politike, si dhe në të gjitha dimensionet e 

shoqërisë. 
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Mbështetja dhe shtylla e tyre për realizimin e këtij qëllimi ishte 

vetëm All‟llahu i Lartësuar, prandaj ata nuk kanë pasur frikë nga 

kërcënimet dhe kurthet, ashtu siç thotë Shuajbi (Paqja qoftë mbi të!): 

“Ndërsa suksesi im varet vetëm nga All‟llahu. Tek Ai 

mbështetem dhe Atij i drejtohem”. 

 

 

Ajetet 96 - 99 

 

دأ  َِ تنٍِي a أَرأسَلأنَا مُوسَىَٰ بَِٔاَوَٕ ُّ٘  ٖٚ َطَٰ
ٖأ َٜا وَُش َٰخِ َن َوَمَ ِ ِْٝ إَِ َٰ  ۀَ  ْ  َ  ۦ ٌِرأَن٠أ َتُه٠ٓا َر  تِهَّلل مأ

َ
 أ

َن ةِرَِط ٖد  ُر ٌِرأَن٠أ مأ
َ
آ أ َ٘ َن  َو ُدمُ  ہٌِرأَن٠أ ِأ ُٝ َي َ٘ ثِ  ٠َأَم ۥ ٠َُأ َٙ ٕأَِِ َٰ   ُٗ ُٞ َرَد وأ

َ
 َو ِئأَس  ٱِهَّللاَر   ٌَأ

أ٠ِرأدُ  ُرودُ   ل ٠أ َٙ أ ْ  ۂ  ل حأتُِه٠ا
ُ
ِ َوخ َٜثا َوَي٠أَم ۦ ِِف َ َِٰذه ثِ   َٕهأ َٙ ٕأَِِ َٰ ٌأدُ  ةِئأَس   ٠ٌُدُ   لّرِ رأ َٙ أ   ۃ  ل

“Ne e dërguam Musain me mrekullitë Tona dhe me autoritetin e 

qartë.” 

“Te Faraoni dhe paria e tij, por paria shkoi pas urdhrit të 

Faraonit, ndonëse urdhri i Faraonit nuk ishte i drejtë.” 

“Ai do ta udhëheqë popullin e tij në Ditën e Kiametit e do ta 

çojë në zjarr. Eh, sa vend i shëmtuar është ai ku do të sillen ata!” 

“Ata i përcjell mallkimi në këtë jetë dhe në Jetën Tjetër. Eh sa 

„dhuratë‟ e shëmtuar është ajo që do t‟u jepet!” 
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Komentimi 

 

Heroi konkurues i Faraonit  

 Pas përfundimit të historisë së Shuajbit dhe banorëve të 

Medjenit, Kur‟ani Famëlartë flet për historinë e Musait në 

përballjen e tij me Faraonin. Ky rrëfim është tregimi i shtatë nga 

rrëfimet e Profetëve në këtë sure kur‟anore. 

 Kur‟ani Famëlartë ka folur për historinë e Musait (Paqja 

qoftë mbi të!), për Faraonin dhe Beni Israilët më shumë se njëqind 

herë. 

 Veçoria e historisë së Musait (Paqja qoftë mbi të!) në dallim 

nga historitë e Profetëve të tjerë, si: Shuajbi, Salihu, Hudi dhe Luti 

(Paqja qoftë mbi ta!), është se këta të fundit u përballën me popuj 

jobesimtarë e të humbur, ndërsa Musai (Paqja qoftë mbi të!), përveç 

tyre, u përball edhe me qeverinë e një diktatori, tirani e despoti, 

siç ishte Faraoni mendjemadh.  

 Në thelb, reformimi duhet të fillojë nga rrënja, dhe për sa 

kohë që ekzistojnë qeveri të prishura e të padrejta, asnjë shoqëri 

nuk do ta shijojë lumturinë. Është detyrë e udhëheqësve Hyjnorë 

që në shoqëri të tilla të shkatërrojnë para së gjithash qendrat e 

padrejtësisë, të tiranisë dhe të degjenerimit.    

 Duhet të vërejmë me kujdes se në këtë pjesë të historisë së 

Musait (Paqja qoftë mbi të!), ne lexojmë vetëm një copëz të vogël, 

por ajo mbart një mesazh të madh për të gjithë njerëzit. 

Në fillim, Kur‟ani Famëlartë thotë: “Ne e dërguam Musain me 

mrekullitë Tona dhe me autoritetin e qartë”. 

 Fjala “sulltan” në këtë ajet ka ardhur me kuptimin e 

autoritetit; ndonjëherë përdoret me kuptimin e pushtetit të 

dukshëm, ndonjëherë për forcën e të logjikuarit; pushtet, autoritet 
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që bllokon kundërshtarin në një fund pa krye, ku nuk gjen 

rrugëkalim. 

 Në ajetin paraprirës duket qartë se fjala “sulltan” është 

përdorur me kuptimin e dytë. Qëllimi me fjalën “ajat” në këtë ajet, 

janë mrekullitë e qarta të Musait (Paqja qoftë mbi të!), por 

komentuesit e Kur‟anit kanë mendime të tjera rreth këtyre dy 

fjalëve. 

 Sido që të jetë, Musai (Paqja qoftë mbi të!) u dërgua me ato 

mrekulli dhe me atë logjikë të fortë  “te Faraoni dhe paria e tij”.  

 Siç e kemi thënë disa herë, fjala “el meleu” përdoret për ata 

njerëz, pamja e jashtme e të cilëve t‟i mbush sytë, pavarësisht se në 

brendësinë e tyre ka zbrazëti. Në konceptin e Kur‟anit, shpesh kjo 

fjalë përdoret për parinë fisnike, sytë e të cilëve rrethojnë 

mendjemëdhenjtë dhe forcat e errëta. Grupimi i  Faraonit, që 

thirrjen e Musait (Paqja qoftë mbi të!) e konsideronin si rrezik për 

interesat e tyre, nuk ishin të përgatitur për t‟iu përgjigjur logjikës 

së tij të drejtë dhe mrekullive të tij:   “Por paria shkoi pas urdhrit 

të Faraonit”. Mirëpo qëllimi i Faraonit nuk ishte për t‟i udhëzuar 

njerëzit drejt jetës së lumtur apo drejt garantimit të shpëtimit dhe 

përsosjes së tyre: “ndonëse urdhri i Faraonit nuk ishte i drejtë”. 

 Suksesi i këtij Faraoni nuk ishte arritur me lehtësi, sepse ai 

kishte shfrytëzuar të gjitha mënyrat dhe format e magjisë, të 

mashtrimit, komplotit dhe fuqive, për t‟u dhënë përparësi 

qëllimeve të tij dhe për t‟i vënë njerëzit kundër Musait (Paqja qoftë 

mbi të!). Ai arriti deri aty sa u tha njerëzve se Musai donte t‟i 

nxirrte ata nga toka e tyre: “i cili kërkon t‟ju nxjerrë nga toka 

juaj!”.1 

                                                           
1 Sure “El A‟raf”, ajeti 110. 
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 Herën tjetër thoshte: ”Unë vërtet druhem mos ai do t‟jua 

ndryshojë fenë tuaj ose do të shkaktojë trazira në Tokë”.1 Me 

këto fjalë, Faraoni ua nxiste ndjenjat e brendshme dhe 

ndjeshmërinë që kishin ndaj fesë së të parëve të tyre.      

 Nganjëherë, ai e akuzonte Musain (Paqja qoftë mbi të!), herë 

tjetër e kërcënonte; herë i demonstronte forcën dhe pushtetin e tij 

përpara njerëzve në Egjipt, ose pretendonte se me udhëheqjen e 

tij, ai u siguronte dhe u garantonte njerëzve mirësi dhe 

prosperitet.       

 Ditën e Gjykimit, kur njerëzit të vijnë në gjykimet e 

Kiametit, udhëheqësit e tyre në këtë botë janë ata që do t‟i 

udhëheqin edhe atje. Ndërkohë, për Faraonin në Kur‟an thuhet: 

“Ai do ta udhëheqë popullin e tij në Ditën e Kiametit”, dhe në 

vend që t‟i çlirojë dhe t‟i shpëtojë nga nxehtësia dhe etja e 

Mahsherit, ai i çon ata në Xhehennem: “e do ta çojë në zjarr. Eh, 

sa vend i shëmtuar është ai, ku do të sillen ata!”. Në vend që 

t‟jua shuajë etjen ndjekësve të tij, ai i vë zjarrin ekzistencës së tyre. 

Në vend që t‟i freskojë, ai ua shton atyre etjen edhe më shumë.       

 Fjala “el vurud”, në rrënjë ka kuptimin e lëvizjes drejt ujit dhe 

afrimit afër tij, por këtu ajo është përdorur për të përfshirë hyrjen 

në çdo gjë dhe për të zgjeruar kuptimin e saj.    

 Fjala “el vird” është uji që arrin njeriu, por mund të vijë 

gjithashtu edhe me kuptimin mbërritja, e ardhura; ndërsa fjala “el 

meurud” është uji që i jepet njeriut për të pirë. Duke u bazuar në 

kuptimin e këtyre dy fjalëve, fjalia bëhet: sa i keq është ky ujë!  Në 

vijim është: Zjarri është uji më i keq kur të derdhet sipër tij.   

 Siç e kemi shpjeguar edhe më parë, Bota pas vdekjes është 

një Botë ku veprat dhe punët tona të kësaj bote “mishërohen” në 

                                                           
1 Sure “El Gafir”, ajeti 26. 
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një kriter të gjerë. Kështu, vështirësia dhe kënaqësia në atë Botë, 

janë rezultat i veprave tona në këtë botë. Personat që i kanë 

drejtuar njerëzit për në rrugë të drejtë dhe që i kanë nxitur ata që 

të kryejnë vepra të mira, janë udhëheqësit e drejtë. Ata do t‟i 

udhëheqin njerëzit drejt Xhennetit dhe drejt kënaqësisë së asaj 

Bote. Ata që kanë qenë udhëheqës të padrejtë dhe të humbur do të 

jenë banorë të Zjarrit dhe do t‟i udhëheqin ndjekësit e tyre për në 

Xhehennem. 

 Pastaj Kur‟ani thotë: “Ata i përcjell mallkimi në këtë jetë 

dhe në Jetën Tjetër”. Emrat e tyre do të jenë gjithmonë të 

përçmuar në fletët e historisë, sepse ata ishin popull i padrejtë, që 

e humbën rrugën. Ata kanë humbur në këtë jetë dhe në Ahiret. Eh 

sa i shëmtuar është Zjarri për ta si shpërblim: “Eh sa „dhuratë‟ e 

shëmtuar është ajo që do t‟u jepet!”. 

 Fjala “err rrefd”, në rrënjë ka kuptimin e ndihmës dhe të 

kontributit për të kryer një punë të caktuar. Kur bëhet fjalë për 

mbështetjen e diçkaje me diçka tjetër përdoret fjala “refdun”. Më 

pas, kjo fjalë është përdorur për dhuratë dhe shpërblim, sepse ajo 

është një mbështetje, një ndihmesë që i jepet dikujt nga ana e 

dhuruesit. 
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Ajetet 100 - 104 

 

 َّ ِ َٰل ۢنَتآ ِ َذ
َ
ٚأ أ ِ٘ َرىَٰ   ُِ ٕأ   ُٝ ػُّ ُِ ّٞٗ وََ ِػ دّٞ ۥ َن ِ ا َُآن َٟ ٜأ ِ٘   َّ  أ

ا ۄ َنَٖ َ٘ ٗأ َو ُٟ َٰ َ ٙأ  َكَٖ
 ُٗ ُٟ ُخ َٟ ِ ٗأ َ ال ُٟ ٜأ َٜجأ َع غأ

َ
آ أ َٙ ٗأ  َػ ُٟ َص ٍُ ٛ

َ
٠ٓاْ أ ُٙ ِهَّلٕلِ  َوَلَِٰؾٚ َكَٖ ِ٘ٚ ُدوِن   ُن٠َن  ِ   َدأ ِ٘ٚ  ٱِهَّلل  

َ حَتأتِ ٖب  ٗأ َغريأ ُٞ ا َزاُدو َ٘ َّ  َو ِ ُر َرّ  مأ
َ
ا َجآَ  أ ِهَّلٙل ِهَّلل َّ  ١٠١ََشأ ٖ ل ِ َٰل َخَذ َوَكَذ

َ
َّ إَِذآ أ ِ ُذ َرّ  خأ

َ
 أ

َرىَٰ  ُِ ٕأ َذهُ   خأ
َ
ٌثۚ إِنِهَّلل أ َٙ ِ ّٞٗ َطِد ٌد ۥٓ  َوِ َ َ َٰٖ ِِل

َ
ٚأ َخاَ  َنَذاَب إِنِهَّلل  ١٠٢ أ َٙ ِ ّ َّ ٓأَل َثا ل ِ َٰل  ِِف َذ

ُ  ٱِخَرةِ   ٠عّٞ َّلِهَّلل ُٙ أ َّ  ٠َأمّٞ َمِهَّلل ِ َٰل ٠دّٞ  ٱِهَّللاُس  َذ ُٟ ظأ ِهَّل٘ل َّ  ٠َأمّٞ  ِ َٰل ا ١٠٣ َوَذ َ٘ ُرهُ َو ٖٔ ۥٓ  َُٛ ّخِ َج
َ
 إَِّلِهَّلل ِۡل

ُدوٖد  هأ   ١٠٤ِهَّل٘ل

 

“Këto janë disa prej historive të qyteteve që po t‟i tregojmë ty (o 

Muhammed). Disa prej atyre ende qëndrojnë, kurse disa janë 

rrënuar.” 

“Ne nuk u bëmë atyre padrejtësi, por ata i bënë padrejtësi 

vetvetes. Hyjnitë, që ata i adhuronin në vend të All‟llahut, nuk i 
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ndihmuan aspak, kur erdhi urdhri i Zotit tënd dhe nuk iu 

shtuan atyre kurrgjë tjetër, përveç humbjes.” 

“I tillë është dënimi i Zotit tënd, kur ndëshkon vendbanimet që 

bënin gjynahe. Me të vërtetë, dënimi i Tij është i dhembshëm 

dhe i ashpër.” 

“Pa dyshim, në këto (ngjarje) ka këshillë për atë që i druhet 

dënimit të Ditës së Gjykimit. Ajo është Dita në të cilën do të 

tubohen të gjithë njerëzit; ajo është Ditë e dëshmuar.” 

“Ne e shtyjmë atë vetëm që të plotësohet afati i caktuar.” 

 

Komentimi 

 

 Në ajetet e kësaj sureje ka një qartësim të rrëfimeve të shtatë 

popujve të mëparshëm dhe shikime të shpejta historike të 

Profetëve të tyre. Gjithsecili prej rrëfimeve përmban mësime të 

vyera për njeriun.   

 Kur‟ani Famëlartë i paraqet në mënyrë përmbledhëse 

ngjarjet që kanë ndodhur, dhe thotë: “Këto janë disa prej 

historive të qyteteve që po t‟i tregojmë ty (o Muhammed), disa 

prej tyre ende qëndrojnë, kurse disa janë rrënuar”. 

 Fjala “kaimun” tregon për qytetet dhe ndërtimet që 

ekzistojnë akoma prej popujve të mëparshëm, si për shembull 

toka e Egjiptit, e cila ka qenë vendi i faraonëve. Gjurmët e atyre 

zullumqarëve kanë mbetur akoma edhe pas mbytjes. Edhe 
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lulishtet e kopshtet, si dhe shumë prej ndërtesave të çuditshme, 

kanë mbetur akoma pas tyre.    

Në kuptimin gjuhësor, fjala “hasid” do të thotë: të korrësh bimët me 

kosë. Në këtë fjalë ka një tregues për disa toka të egra jopjellore, si: 

toka e popullit të Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) dhe e popullit të Lutit 

(Paqja qoftë mbi të!), ku njëra prej tyre është shkatërruar me 

përmbytje, ndërsa tjetra me shi në formën e gurëve. 

 “Ne nuk u bëmë atyre padrejtësi, por ata i bënë padrejtësi 

vetvetes”, kur ata u përuleshin dhe u gjunjëzoheshin idhujve dhe 

zotave të pretenduar: “Hyjnitë, që ata i adhuronin në vend të 

All‟llahut, nuk i ndihmuan aspak, kur erdhi urdhri i Zotit tënd”, 

përkundrazi ato ua shtuan edhe më shumë humbjen: “dhe nuk iu 

shtuan atyre kurrgjë tjetër, përveç humbjes”.1 

“I tillë është dënimi i Zotit tënd, kur ndëshkon vendbanimet që 

bënin gjynahe”. Ai nuk i lë ata në gjendjen e tyre: “me të vërtetë, 

dënimi i Tij është dhembshëm dhe i ashpër”. 

 Ky është një ligj Hyjnor dhe një rregull i përhershëm. Nuk 

ka popull dhe ymet, që i tejkalon dhe i thyen rregullat e All‟llahut, 

duke i shtrirë duart në padrejtësi, duke u treguar indiferent ndaj 

mësimeve dhe këshillave të Profetëve, e që All‟llahu i Lartësuar të 

mos i ketë ndëshkuar ata me ashpërsi dhe të mos i ketë mbërthyer 

ndëshkimi.   

 Kjo e vërtetë është një paralajmërim për të gjithë banorët e 

kësaj bote, që ata të mos mendojnë se janë të përjashtuar nga ky 

                                                           
1 ”Et tetbibu” rrjedh nga lënda “tebbe”, dhe ka kuptimin e vazhdimësisë në dëmtim, por mund të 
vijë edhe në kuptimin e shkatërrimit. 
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ligj, apo se ky ligj apo rregull ka qenë specifik vetëm për popujt e 

mëparshëm. 

 Padrejtësia në kuptimin e saj të gjerë përfshin të gjitha 

gjynahet. Nëse fshati apo qyteti janë përshkruar si “të padrejta e 

zullumqare”- edhe pse përshkrimi duhet të jetë për banorët e tyre 

- kjo do të thotë se është një çështje delikate se banorët e këtij 

qyteti  janë zhytur në padrejtësi, deri në atë gradë saqë edhe qyteti 

duket i zhytur në padrejtësi. 

 Në Kur‟an thuhet: “Pa dyshim, në këto (ngjarje) ka 

këshillë për atë që i druhet dënimit të Ditës së Gjykimit”. 

 Kjo botë nuk vlen përpara Botës Tjetër. Të gjitha gjërat që 

janë në këtë botë nuk kanë vlerë aq sa edhe shpërblimi dhe 

ndëshkimi i saj, kurse Bota Tjetër është më e madhe dhe më e 

gjerë.   

 Në mbyllje të këtij ajeti citohen dy nga përshkrimet e Ditës 

së Kiametit, ku Kur‟ani thotë: “Ajo është Dita në të cilën do të 

tubohen të gjithë njerëzit, dhe ajo është Ditë e dëshmuar”. 

 Ky është një tregues që tregon se ashtu siç janë të 

përgjithshme ligjet dhe rregullat Hyjnore në këtë botë, po ashtu 

edhe tubimi i njerëzve në Gjykatën e All‟llahut është i 

përgjithshëm dhe do të ndodhë në një kohë dhe në një Ditë, të 

cilën do ta dëshmojnë të gjithë. Të gjithë njerëzit do të tubohen e 

do ta shohin atë Ditë të madhe. 

 Është interesante këtu se në këtë ajet thuhet: “Ajo është 

Dita për të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit”, dhe nuk është 

thënë: “do të tubohen në të njerëzit”. Kjo shprehje tregon se Dita e 
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Kiametit nuk është vetëm vend për tubimin e njerëzve, por ajo 

është qëllimi që kanë njerëzit  në rrugëtimin e tyre drejt 

përsosmërisë.   

 Në ajetin 9 të sures “Et Tegabun”, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Ditën e Kiametit, kur Ai u tubon juve, ajo është Ditë e 

mashtrimit (duket se kush është mashtruar)”. 

 Disa mund të mendojnë se bisedës për atë Ditë nuk i ka 

ardhur akoma koha, se ajo është e harruar dhe se nuk i dihet koha 

e ardhjes, por për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Dhe ne e 

shtyjmë atë vetëm në afatin e caktuar”. 

 Kjo gjithashtu, është një dobi e qartë dhe e pastër, në 

mënyrë që njerëzit të vërejnë fushat e sprovës dhe të mësimit, që 

të dallohet qartë programi i fundit i Profetëve, e të shfaqet zinxhiri 

i përsosjes, që mund ta përfshijë këtë botë dhe pastaj të vijë fundi.  

 Mënyra e shprehjes me fjalën “ma‟dud” është tregues për 

afrimin e Ditës së Kiametit, sepse çdo gjë është vlerësuar dhe 

llogaritur, prandaj Kiameti është i përcaktuar dhe i afërt. 

 Si përfundim, shtyrja e kësaj Dite nuk duhet t‟i mashtrojë të 

padrejtët dhe zullumqarët, sepse edhe nëse shtyhet, në të vërtetë 

ajo do të vijë, dhe për këtë nuk ka dyshim. Madje, mënyra e 

shprehjes me vonesë apo shtyrjes, përsëri nuk është e rregullt. 
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Ajetet 105 - 108  

 

ٌس إَِّلِهَّلل بِ ِذأِِٛٝ  ٠َأمَ  ٍأ ُٗ َن ِهَّلٖل ِت ََّل حََؾ
أ
ّٞ وََشهِ دّٞ ۦۚ   َأ ٗأ َطِيّ ُٟ ٜأ ِٙ ا ١٠٥ ٌَ ِهَّل٘ل

َ
َٚ  ٌَأ  ِ ٠اْ ٌَِِف  َّلِهَّلل ُِ  َط

ٌَ  ٱِهَّللارِ   ِٟ ا زَػرِيّٞ وََط َٟ ٗأ ػِ  ُٟ
َ َٚ  ١٠٦ ل ِج َخَِِٰلِ  َ٘ ا َدا َ٘ ا  َٟ َُٰت  ػِ   ََٰ َ ۡرُض  وَ  لصِهَّلل

َ ا  ۡلأ َ٘  إَِّلِهَّلل 
ا  ُرِيُد  َٙ ِ

ّ الّٞ ل َّ َػهِهَّلل ۚ إِنِهَّلل َر ِهَّلل َّ ا ١٠٧َطآَ  َر ُّ ِهَّل٘ل
َ
َٚ  ۞َوأ  ِ ِهَّلٜلثِ ُشهُِدواْ ٌَِِف  َّلِهَّلل َ ا  ٱأ َٟ َٚ ػِ   َخَِِٰلِ 

ِج  َ٘ ا َدا َُٰت َ٘  ََٰ َ ۡرُض  وَ  لصِهَّلل
َ َ ََمأُذوذٖ  ۡلأ َّ  َعَفآً  َغريأ ا َطآَ  َر ُّ َ٘   ١٠٨ إَِّلِهَّلل 

 

“Kur të vijë ajo Ditë, njeriu mund të flasë vetëm me lejen e Tij. 

Disa prej tyre do të jenë të mjerë e disa fatlumë.” 

“Ata që do të jenë të mjerë, do të hyjnë në Zjarr, ku do t‟i presin 

veç ofshamat e vajtimet.” 

“Aty do të mbeten përherë, derisa të jenë qiejt dhe Toka, veç si 

të dojë Zoti yt. Me të vërtetë, Zoti yt kryen atë që do.” 

“Kurse fatlumët, do të hyjnë në Xhennet, ku do të qëndrojnë 

përherë, derisa të jenë qiejt dhe Toka, veç si të dojë Zoti yt. Kjo 

është dhuratë e pandërprerë.” 
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Komentimi 

 

Lumturia  dhe  fatkeqësia     

 Ajetet e lartpërmendura treguan për Ditën e Kiametit dhe 

për tubimin e të gjithë njerëzimit në atë Gjykatë madhështore, 

ndërsa ajetet që janë objekt studimi qartësojnë një aspekt të 

ndëshkimeve të njerëzve dhe të ardhmen e tyre në atë Ditë. Në 

fillim, ajetet thonë: “Kur të vijë ajo Ditë, njeriu mund të flasë 

vetëm me lejen e Tij”. 

 Ndonjëherë mund të mendohet se ky ajet që përmend të 

folurën e njerëzve në atë Ditë, i kundërshton ajetet që e ndalojnë 

absolutisht të folurën atje, siç është ajeti 75 i sures “Jasin”, ku 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Sot ne do t‟ua vulosim atyre gojët e 

do të na flasin duart e tyre dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre 

për atë që kanë bërë”. Në ajetin 35 të sures “El Murselat” thuhet: 

“Kjo është një Ditë ku ata nuk mund të flasin”. 

 Për këtë arsye, disa komentues të mëdhenj të Kur‟anit 

Famëlartë kanë thënë se të folurit atje në Ditën e Kiametit, në thelb 

nuk ka kuptim, sepse e folura është një mënyrë për të zbuluar të 

fshehtën dhe brendësinë e njerëzve. Nëse ne do të kishim një 

shqisë që të kuptonim mendimet e çdo njeriu, atëherë nuk do të 

kishim kurrë nevojë që të flisnim.    
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 Duke u bazuar në këtë, përderisa në Ditën e Kiametit, do të 

zbulohen të gjitha gjërat dhe të fshehtat, në kushtet e shfaqjes dhe 

të manifestimit, atëherë vërtet nuk ka kuptim e folura.  

 Në një komentim tjetër thuhet se Bota Tjetër është vendi i 

shpërblimit sipas punëve, dhe nuk është botë për të punuar. Duke 

u bazuar në këtë, atje nuk ka kuptim zgjedhja e njeriut dhe e 

folura e tij sipas dëshirës së vet. Nëse dëshiron të flasë, fjala e tij 

nuk do të jetë sipas dëshirës dhe zgjedhjes së tij, për të treguar atë 

që ka në ndërgjegjen e tij sikurse në këtë botë. Përkundrazi, të 

gjitha fjalët e tij atje janë reflektime të punëve që ai ka bërë. Pra, e 

folura atje nuk është si e folura në këtë botë, ku njeriu sipas prirjes 

së tij mund të flasë sipas dëshirës, ku ose thotë të vërtetën ose 

gënjen. 

 Në të vërtetë, ajo është Dita e zbulimit të të vërtetave të 

gjërave dhe e rikthimit të së padukshmes te dëshmitarët, dhe nuk 

ka asnjë ngjasim me këtë botë.   

 Por ky përfundim nga ajeti i lartpërmendur nuk përputhet 

me atë çfarë duket në ajetet e tjera të Kur‟anit, sepse Kur‟ani 

Famëlartë tregon më së shumti për të folurën e besimtarëve, 

kriminelëve, udhëheqësve, tiranëve, diktatorëve e ndjekësve të 

tyre, shejtanit dhe atyre që u mashtruan prej tij, të banorëve të 

Xhennetit, banorëve të Xhehennemit. Në ato ajete tregohet se në 

atë Botë ka të folur njësoj si në këtë botë. 

 Madje në disa ajete kur‟anore mësohet se një pjesë e 

kriminelëve mashtrojnë në përgjigjen e tyre ndaj disa pyetjeve, siç 

është treguar në suren “El Enam”, në ajetet 22-24, ku All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Atë Ditë kur do t‟i tubojmë të gjithë, Ne do t‟u 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

275 

themi idhujtarëve: „Ku janë idhujt tuaj, për të cilët thoshit se 

ishin ortakë të All‟llahut?”. Ata nuk do të mund të shfajësohen 

ndryshe, veçse duke thënë: „Betohemi në All‟llahun, Zotin tonë, 

nuk kemi qenë idhujtarë!‟ Shiko se si gënjejnë kundër vetes, 

por zotat që ata i trilluan, do t‟i lënë në baltë”. 

 Duke u bazuar në këtë, është më e vlefshme që t‟u 

përgjigjesh pyetjeve që lidhen me papajtueshmërinë e dukshme të 

ajeteve për të folurit, të cilën e kanë përmendur shumë prej 

komentuesve, në Ditën e Gjykimit. Njerëzit në atë Ditë do të 

kalojnë në faza të ndryshme, ku secila ka veçoritë e saj. Në një 

pjesë të këtyre fazave nuk pyeten kurrë. Gojët e tyre kyçen dhe ata 

nuk mund të flasin. Por, në të vërtetë, ato që flasin janë gjymtyrët 

e trupave të tyre, të cilat kanë ruajtur gjurmët e veprave të tyre 

ekzistente, përveç gjuhës. Në fazat e tjera, hiqen drynat, largohen 

pengesat nga gojët e tyre, dhe flasin me lejen e All‟llahut të 

Lartësuar, duke i pranuar gabimet dhe gjynahet e tyre. Gabimtarët 

fajësojnë njëri-tjetrin, madje përpiqen që t‟jua hedhin të tjerëve 

përgjegjësinë e mëkateve të tyre. 

 Në mbyllje, ajeti tregon se i gjithë njerëzimi ndahet në dy 

grupe: një grup, që do të jetë fatlum, dhe një tjetër, që do të jetë 

fatkeq. All‟llahu i Lartësuar thotë: “Disa prej tyre do të jenë 

fatkëqij e disa fatlumë”. 

 Fjala “saidun” rrjedh nga rrënja e fjalës “seadetun”, që do të 

thotë mbledhje e të gjitha shkaqeve të të mirave. 

 Fjala “shakijj” rrjedh nga rrënja e fjalës “sheka”, që do të 

thotë mbledhje e të gjitha shkaqeve të sprovave dhe të të këqijave.  
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 Fatlumët janë njerëzit punëmirë, të cilët gëzojnë të gjitha 

mirësitë dhe llojet e kënaqësisë në Xhennet, ndërsa fatkeqët janë të 

këqinjtë që kanë bërë mëkate, të cilët do të shijojnë të gjitha llojet e 

ndëshkimit në zjarrin e Xhehennemit. 

 Sidoqoftë, fatkeqësia dhe lumturia e Botës Tjetër nuk janë 

gjë tjetër, veçse rezultat i veprave, i fjalëve dhe qëllimeve të tyre, 

të cilat i kanë paraprirë njeriut në këtë botë. 

 Është e habitshme se disa komentues të Kur‟anit Famëlartë 

e përdorin këtë ajet si argument dhe instrument për besimin e tyre 

të devijuar, në aspektin e besimit të caktimit dhe kaderit të njeriut, 

ndërkohë që ky ajet nuk është me këtë kuptim. Përkundrazi, ajeti 

flet për gjendjen e fatlumëve dhe të fatkeqëve në Ditën e Gjykimit, 

dhe se ata kanë arritur në këtë gjendje me veprat që kanë kryer në 

këtë botë. Ata komentues mund ta kenë hamendësuar këtë 

rezultat duke e përzier qartësinë e këtij ajeti me qartësinë e disa 

haditheve, të cilat flasin për fatkeqët apo për fatlumët kur njeriu 

është akoma në barkun e nënës, i palindur. Por këtë çështje do ta 

shpjegojmë në një rrëfim tjetër, sepse hadithi i ardhur për të është 

i gjatë.  

 Në vijim, ajetet tregojnë gjendjen e fatlumëve dhe të 

fatkeqëve në mënyrë përmbledhëse e kuptimplotë. All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Ata që do të jenë të mjerë, do të hyjnë në Zjarr, 

ku do t‟i presin veç ofshamat e vajtimet”. Pastaj, për gjendjen e 

tyre, thuhet: “Aty do të mbeten përherë, derisa të jenë qiejt dhe 

Toka, veç si të dojë Zoti yt. Me të vërtetë, Zoti yt kryen atë që 

do. Kurse fatlumët, do të hyjnë në Xhennet, ku do të qëndrojnë 

përherë, derisa të jenë qiejt dhe Toka, veç si të dojë Zoti yt. Kjo 

është dhuratë e pandërprerë”.  
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Hulumtime 

 

1- A janë lumturia dhe fatkeqësia të vetëvetishme?  

 Duke u bazuar në ajetet e lartpërmendura – siç e treguam 

edhe më lart – disa kanë dashur të argumentojnë se lumturia dhe 

fatkeqësia janë të vetvetijshme. Por, në të vërtetë, ajetet e 

lartpërmendura nuk argumentojnë vetëm këtë çështje, por i 

konsiderojnë lumturinë dhe fatkeqësinë si dy gjëra që përfitohen. 

Në këto ajete thuhet: “Ata që do të jenë të mjerë”, ose: “Kurse 

fatlumët”. Po të ishin lumturia dhe fatkeqësia të vetëvetijshëm, 

duhet të thuhej: “ndërsa të lumturit dhe fatkeqët”, apo diçka e 

ngjashme me këtë shprehje. Nga këtu qartësohet gabimi i madh që 

është në tefsirin e Fahrudin Razit, ku ai ka thënë: “Këto ajete 

gjykojnë që tani se një grup njerëzish do të jenë të lumtur dhe një 

grup tjetër do të jenë fatkeq e mjeran. Atë që All'llahu i Lartësuar e 

ka gjykuar me këtë gjykim dhe e di mirë se në Ditën e Gjykimit do 

të jetë në ose fatkeqë ose i lumtur, është e pamundur që Ai ta 

ndryshojë atë, përndryshe do të duhej që ajo çfarë ka lajmëruar 

All'llahu i Lartësuar, në ajet, të ishte një gënjeshtër dhe Ai të ishte i 

paditur!! Dhe kjo është e pamundur dhe e pabazë sepse All'llahu 

është i Gjithëdituri”. 

 Prandaj, e gjitha kjo nuk ka asnjë bazë dhe ky është ai 

paradoksi i njohur për “dijen e All'llahut të Lartësuar” në çështjen 

e caktimit, të kaderit e të zgjedhjes, për të cilën shumë kohë më 
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përpara i kanë dhënë këtë përgjigje: “Nëse ne nuk i vendosim 

idetë dhe mendimet tona të mëparshme mbi ajetet kur‟anore, pa 

dyshim se kuptimet e ajeteve do të jenë të qarta”.  

 Në të vërtetë, këto ajete kur‟anore thonë: “Kur të vijë ajo 

ditë”, në të cilën një grup njerëzish do të jenë të lumtur sipas 

veprave të mira që kanë kryer, dhe një grup tjetër fatkeq e mjeran 

për shkak të veprave të tyre të këqija që ata kanë kryer. All'llahu i 

Lartësuar ka dijeni për atë që ka zgjedhur rrugën e lumturisë dhe 

ka kryer vepra të mira me dëshirën e tij, dhe për atë që ka hedhur 

hapat e tij e ka ndjekur rrugën e mjerimit, po me dëshirën e tij. 

 Ky kuptim jep një rezultat krejt të kundërt me atë çfarë ka 

thënë Fahredin Razi, ku në të vërtetë, nëse njerëzit do të ishin të 

detyruar që të vazhdonin këtë rrugë, dituria e All'llahut të 

Lartësuar do të ishte e mangët (All'llahu na ruajtë se Ai është i pa 

të meta dhe i Gjithëdijshmi), sepse të gjithë e kanë zgjedhur 

rrugën e tyre (fatlume ose fatkeqe) me dëshirën dhe vullnetin e 

tyre. 

 Ajetet e lartpërmendura flasin për historitë e popujve të  

mëparshëm, ku një grup i madh prej tyre janë ndëshkuar me një 

ndëshkim të dhembshëm në këtë botë për shkak të padrejtësisë 

dhe devijimit të tyre nga rruga e drejtë e nga drejtësia dhe për 

shkak të ndotjes së moralit dhe kundërshtimit të profetëve. 

Kur‟ani Famëlartë na i tregon këto rrëfime në mënyrë që ne të 

udhëzohemi në rrugën e drejtë.  

 Nëse ne - siç mendon Fakhru Razi dhe të tjerë si ai - jemi të 

gjykuar për të qenë të lumtur ose fatkeqë e të mjerë subjektivisht, 

dhe do të gjykohemi pa dëshirën tonë për veprat e mira apo të 

këqija që kryejmë, atëherë, edukimi e mësimi do të ishin një lojë 
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dhe nuk do të bënin dobi, ndërsa ardhja e Profetëve, zbritja e 

librave qiellorë, këshillat, vërejtjet, kritikat, mallkimi, ndëshkimi, 

pyetjet, gjykimi dhe shpërblimi, të gjitha këto do të 

konsideroheshin si të padobishme ose të padrejta. 

 Personat që i shohin njerëzit si të obliguar e të detyruar që 

të bëjnë vepra të mira apo të këqija, nuk janë veçse ekstremistë 

dhe të devijuar në thëniet, besimin apo në librat e tyre. Por, as ata 

vetë nuk e besojnë në praktikë këtë mënyrë besimi. Prandaj nëse 

atyre u bëhet padrejtësi, ata gjykojnë se ai që e bëri këtë padrejtësi, 

është meritor të kritikohet ashpër, të mallkohet, të gjykohet dhe t‟i 

jepet ndëshkimi, dhe  nuk janë  kurrë të gatshëm që ta falin atë me 

argumentin se ai ishte i detyruar që të vepronte kështu dhe se 

është padrejtësi që të ndëshkohet për veprimin e tij; ose të thonë se 

ai nuk mund të mos e kryente këtë vepër sepse vetë All'llahu i 

Lartësuar ka dashur apo se vetë ambienti që e rrethon apo natyra, 

e kanë detyruar atë. Ky është një argument tjetër që tregon se 

burimi i përzgjedhjes është i lindur. 

 Megjithatë, ne nuk i gjejmë fatalizmit një alternativë në 

veprat tona ditore që lidhet me këtë doktrinë, por veprat e të 

gjithë njerëzve lindin prej tyre në formë të lirë dhe me përzgjedhje. 

Për këtë, ata janë përgjegjës për veprimet e tyre. Të gjithë popujt 

në botë e pranojnë lirinë e dëshirës dhe të vullnetit me argumentin 

se kanë formuar zyra administrative dhe gjykata për t‟i gjykuar 

ata që devijojnë dhe kryejnë krime. 

 Të gjitha organizatat dhe shoqatat edukative në tërë botën e 

pranojnë këtë parim bazë: njeriu vepron me dëshirën dhe 

vullnetin e tij dhe ai mundet që me udhëzimin e tij, të mësuarit 
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dhe edukimin e tij, të distancohet nga gabimet, gjërat e dyshimta 

dhe nga mendimet e devijuara.  

2- Realiteti i njeriut ndërmjet të qenurit fatlum dhe fatkeq 

 Është interesante, në ajetet e lartpërmendura, se shprehja 

“shekuu” ka ardhur në formën e një konteksti të njohur, kurse 

shprehja “suidu”1 ka ardhur në formën e një konteksti të panjohur. 

Ndoshta ky ndryshim në mënyrën e të shprehurit është tregues se 

njeriu e përgatit rrugën e fatkeqësisë e të mjerimit me hapat e tij. 

Por ecja në rrugën e lumturisë bëhet me mbështetjen dhe ndihmën 

hyjnore, pasi në të kundërt, ai nuk do të ketë sukses në të 

ardhmen e tij. Nuk ka dyshim se kjo mbështetje dhe ndihmë i 

përfshin ata që hedhin hapat e tyre të parë vetëm me dëshirën dhe 

zgjedhjen e tyre dhe kjo mbështetje është e merituar  plotësisht për 

ta. 

3- Çështja e përjetësisë në Kur‟an 

 Fjala “khulud” ka kuptimin “qëndrim i gjatë”, ashtu siç ka 

ardhur edhe me kuptimin e përjetësisë. Pra, kjo fjalë nuk ka vetëm 

kuptimin “e përhershme” apo “përjetësisht”, sepse ajo përfshin çdo 

qëndrim të gjatë. 

 Por në Kur‟an, në shumë ajete të tij, fjala “khulud” ka 

ardhur e bashkangjitur me fjalën “ebeden”, që ka kuptimin “i 

                                                           
1 .”Suidu” rrjedh nga lënda “seade”. Sipas mendimit të gjuhëtarëve, kjo folje është 
jokalimtare dhe nuk kthehet në kundrinor, prandaj ajo nuk ka trajtë të panjohur. Kështu, 
ata u detyruan që të thonë se është e thjeshtuar nga folja “es’idu”, por siç transmeton Alusi 
në librin “Shpirti i kuptimeve” në shpjegimin e ajetit për disa gjuhëtarë, folja e vetës së tretë 
nga “seade” kalon në kundrinor. Gjithashtu, ata kanë thënë: All'llahu e lumturoi atë dhe ai 
është i lumturuar, prandaj bazuar në këtë, nuk  ka  nevojë  të themi se  “suidu” është 
thjeshtim  prej fjalës “us’idu”. 
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përhershëm” dhe “të përjetshëm”, si: në ajetin 100 të sures “Et-

Teube”, në ajetin 11 të sures “Et-Talak” dhe në ajetin 9 të sures 

“Et-Tegabun”. Kur këto ajete përmendin banorët e Xhennetit, 

vijnë me shprehjen “E ku do të qëndrojnë përgjithmonë”. 

Kuptimi i kësaj është se ata do të qëndrojnë në Xhennet 

përgjithmonë.  

 Në ajetet e tjera të Kur‟anit lexojmë përshkrimin e banorëve 

të Xhehennemit, si: në ajetin 169 të sures “En-Nisa” dhe në ajetin 

23 të sures “El-Xhin”, po me këtë shprehje “në të cilin do të 

mbeten përgjithmonë”. Ky është një argument për ndëshkimin e 

tyre të përhershëm. 

 Shprehje të tjera si në ajetin 3 të sures “Kehf”, ku All'llahu i 

Lartësuar thotë: “në të cilin do të qëndrojnë përherë” dhe në 

ajetin 108 të po kësaj sureje: “ku do të qëndrojnë përherë, duke 

mos dëshiruar asnjë ndryshim”, si dhe shembuj të tjerë si këto, 

argumentojnë në formë të prerë, se një grup prej banorëve të 

Xhennetit dhe një grup prej banorëve të Xhehennemit do të  

mbeten përherë  në ndëshkim ose në mirësi.  

 Një pjesë nuk kanë mundur të zgjidhin paradokset e 

përjetësisë dhe shpërblimit të përhershëm, kështu që u detyruan 

t‟i rikthehen kuptimit të tij gjuhësor dhe e kanë komentuar si një 

qëndrim të gjatë, ndërkohë që shprehje si ato që janë përmendur 

në ajetet e mëparshme, nuk e komentojnë në këtë mënyrë. 

Një pyetje e rëndësishme  

 Gjithsecili mund të shtrojë pyetjen: Si mund të imagjinojmë 

mungesën e balancimit tek All'llahu ndërmjet mëkatit dhe 

ndëshkimit!? Si mund të pranohet që njeriu kalon të gjithë jetën e 
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tij, e cila përgjithësisht nuk i kalon tetëdhjetë apo njëqind vjet, 

duke bërë vepra të mira apo duke bërë mëkate, pastaj të 

shpërblehet me Xhennet për veprat e mira apo të ndëshkohet me 

Xhehennem për mëkatet e bëra miliona e miliona vite?    

 Kjo çështje nuk është e rëndësishme për ata që shpërblehen, 

sepse sa më shumë të shtohen këto mirësi, aq më shumë është 

argument për respektin dhe bujarinë e shpërblyesit e të dhënësit, 

prandaj në këtë çështje nuk ka vend për debat ose polemika. 

 Por pyetja shtrohet për veprat e këqija, gjynahun, 

padrejtësinë dhe mosbesimin. A harmonizohet ndëshkimi i 

përhershëm përballë një mëkati të kufizuar - i cili është kryer në 

një periudhë të caktuar - me drejtësinë e All'llahut? Pra, ai që nuk 

e kalon periudhën e padrejtësisë së tij, tiranisë dhe kokëfortësisë 

së tij, si një periudhë të gjatë afro njëqind vjet, si mund të 

ndëshkohet me zjarr të përhershëm në Xhehennem? A nuk duhet 

që drejtësia të ketë një lloj balancimi? Për shembull, të ndëshkohet 

njëqind vjet për veprat e këqija që njeriu ka kryer. 

Përgjigjet jobindëse 

 Delikatesa e çështjes është një shkak që disa komentues e 

adresuan kuptimin e ajeteve në atë prizëm nga i cili nuk përftohet 

ndëshkimi i përhershëm, i cili bie në kundërshtim me parimin e 

drejtësisë në besimin e tyre. 

 1 – Disa komentues kanë thënë se qëllimi me fjalën 

“khulud” (i përhershëm) është në kuptimin figurativ apo 

metaforik, domethënë për një periudhë relativisht të gjatë. Për 

shembull, sikurse i thuhet atij që është gjykuar “me burgim të 

përjetshëm”, ndonëse është e padiskutueshme se nuk ka përjetësi 
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në burg pasi burgu përfundon kur i burgosuri ndërron jetë. Edhe 

në arabisht thuhet “në burg përjetësisht”, që është marrë nga 

përjetësia në këto burime.     

 2 – Disa komentues të tjerë kanë thënë: Shembulli i atyre 

tiranëve dhe kundërshtarëve, të mbushur me mëkate e gjynahe 

dhe prania e tyre u shndërrua në mosbesim e mëkat, edhe nëse 

qëndrojnë në zjarr të Xhehennemit përjetë, mirëpo Xhehennemi 

nuk do të qëndrojë në gjendjen e tij, sepse do të vijë një ditë që ai 

do të shuhet, sikurse të gjitha zjarret e tjera dhe banorët e zjarrit 

do t‟i përfshijë një lloj qetësie dhe rehatie. 

 3 – Komentues të tjerë supozojnë se me kalimin e kohës dhe 

pas vuajtjes së ndëshkimit të gjatë,  banorët e zjarrit harmonizohen 

me mjedisin e tyre. Pra, ata mësohen dhe ambientohen pak e nga 

pak me këtë mjedis derisa arrijnë në situatën që nuk e ndiejnë më 

këtë dhimbje apo vuajtje. 

 Sigurisht, shkaku i këtyre thënieve është paaftësia dhe 

pamundësia e tyre për ta kuptuar çështjen e përjetësisë së 

ndëshkimit. Sigurisht, ajetet e Kur'anit flasin qartë për 

vazhdimësinë dhe përjetësinë e ndëshkimit. Kjo është e 

pamohueshme.   

Zgjidhja përfundimtare e kësaj çështjeje të ndërlikuar  

 Për t‟i dhënë zgjidhje këtij paradoksi, duhet të kthehemi në 

kërkimet e mëparshme. Duhet të zgjidhen keqkuptimet që e kanë 

burimin tek krahasimet e ndëshkimit të Ditës së Gjykimit me 

ndëshkimin tjetër, për të mësuar se çështja e përjetësisë nuk bie 

kurrë në kundërshtim me drejtësinë e All'llahut të Lartësuar. 
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Për ta qartësuar këtë, duhet të shqyrtojmë tri pika themelore:   

 1 – Ndëshkimi i përhershëm – sikurse e kemi thënë edhe 

më përpara – është për vetë ata që me dëshirën e tyre i kanë 

mbyllur dyert e shpëtimit, që janë zhytur në mëkate dhe kanë 

devijuar nga rruga e drejtë me dashje. Zemrat dhe shpirtrat e tyre 

i ka kapluar errësira e pesimizmit  të gjynahut dhe janë përlyer me 

ngjyrën e mosbesimit. Në ajetin 81 të sures “Bekare”, All'llahu i 

Lartësuar thotë: “Nuk është kështu si thoni ju! Ata që bëjnë 

vepra të këqija dhe mbulohen nga fajet e veta, do të jenë banorë 

të Zjarrit (të Xhehennemit), ku do të qëndrojnë përgjithmonë”. 

 2 – Gabon shumë rëndë ai që mendon se periudha e 

ndëshkimit duhet të jetë e përcaktuar sipas periudhës që ai ka 

qëndruar në gjynah, sepse lidhja ndërmjet mëkatit dhe ndëshkimit 

nuk është lidhje kohore, por natyrore, metodike; domethënë, 

periudha e ndëshkimit harmonizohet me mënyrën dhe formën e 

gjynahut dhe jo me periudhën e tij.   

 Për shembull, dikush në një moment vret një njeri të 

pafajshëm dhe sipas disa ligjeve, ai dënohet me burg të 

përjetshëm. Në këtë rast, vërejmë se koha e krimit është vetëm një 

moment, por ndërkohë ndëshkimi mund të arrijë në tetëdhjetë 

vjet. 

 Pra, në kryerjen e mëkatit është e rëndësishme se sa i rëndë 

është ky akt, jo sa është kohështrirja e tij. 

 3 – Kemi thënë se ndëshkimi dhe llogaridhëniet në Ditën e 

Gjykimit janë një efekt natyror i veprës dhe karakteristikë e 

gjynahut. Me një shprehje më të qartë: Dhimbja dhe shqetësimi që 
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ndjejnë mëkatarët në Ditën e Gjykimit janë rezultat i veprave që 

ata kanë kryer kur kanë qenë në këtë botë. 

 Në Kur‟an, veçanërisht në ajetin 54 të sures “Jasin”, 

lexojmë: “Atë ditë askujt nuk do t‟i bëhet padrejtësi dhe ju do të 

shpërbleheni vetëm sipas asaj që keni bërë”. 

 Në ajetin 33 të sures “Xhathije”, All'llahu i Lartësuar thotë: 

“Natyrisht, atyre do t‟u dalin në shesh të këqijat që kanë bërë e 

do t‟u bjerë kokës ajo me të cilën talleshin”. 

 Në ajetin 84 të sures “Kasas”, All'llahu i Lartësuar thotë: 

“Kush bën një të mirë, do të ketë shpërblim më të mirë se ajo. 

Ndërsa ai që bën një të keqe, do të dënohet vetëm aq sa e 

meriton veprën e tij”. 

 Pasi u qartësuan këto baza themelore, zgjidhja 

përfundimtare e kësaj çështjeje nuk konsiderohet e largët. Për të 

arritur tek ajo, mjafton t‟u përgjigjemi pyetjeve të mëposhtme.  

 Le të supozojmë se një person sprovohet me një ulçër në 

stomak, duke qenë se ai ka konsumuar pije alkolike për 7 ditë 

rresht. Kështu, ai është i detyruar t‟i durojë dhimbjet dhe vuajtjet e 

kësaj sëmundjeje deri në fund të jetës së tij. Vallë, a është kjo një 

barazvlerë ndërmjet kësaj vepre të keqe dhe rezultatit të saj, në 

kundërshtim me drejtësinë? Edhe sikur jeta e këtij njeriu të ishte 

një mijë apo miliona vjet, në vend të tetëdhjetë viteve, për shkak të 

kapriços së tij personale dhe dëshirës për të pirë alkool për një 

javë, ai sërish do ta vuajë gjatë gjithë jetës së tij. A mendoni se ky 

ndëshkim për një milion vjet – për shembull - është në 

kundërshtim me origjinën e drejtësisë, ndërkohë që kur e piu 
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alkoolin, ai e dinte për ekzistencën e këtij rreziku dhe për 

rezultatin e tij? 

 Të konsiderojmë se një shofer nuk i zbaton shenjat dhe 

rregulloren e qarkullimit rrugor, zbatimi i të cilëve është në dobi 

të të gjithëve dhe zvogëlon numrin e aksidenteve të rënda. Mirëpo 

ai i injoron këto rregulla dhe nuk e merr parasysh paralajmërimin 

e shokëve të tij. Në një çast, atij i ndodh një aksident – kryesisht të 

gjitha aksidentet ndodhin në një fraksion të sekondit – dhe si 

pasojë, ai humbet dorën, këmbën apo syrin. Ka që mund të 

humbasin edhe jetën në këtë çast. Si rezultat i asaj që ndodhi, ai e 

vuan dhimbjen vite të tëra për humbjen e dorës, këmbës, syrit apo 

edhe të jetës. A bie kjo ngjarje në kundërshtim me origjinën e 

drejtësisë së All'llahut të Lartësuar? 

 Le të sjellim një shembull tjetër. Shembujt i afrojnë të 

vërtetat logjike në mendje dhe na përgatisin për arritjen e 

rezultatit përfundimtar. Të supozojmë se në tokë mbjellim disa 

rrënjë ferrash me gjemba. Pas disa muajsh apo vitesh, ne vërejmë 

se e gjithë toka është mbushur me ferra plot me gjemba që na i 

shpojnë këmbët tona. Anasjelltas, nëse mbjellim disa rrënjë me 

lule, ne do të vërejmë se pas një kohe, kopshti është mbushur me 

lule me aromë të mirë, që na parfumosin dhe na i kënaqin zemrat. 

A ka në këto çështje kundërshtim me origjinën e drejtësisë, 

ndërkohë që nuk ka barazi mes sasisë së kësaj vepre dhe rezultatit 

të saj? 

 Nga të gjitha ato çfarë treguam, arrijmë në përfundimin e 

mëposhtëm: 
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 Ndërkohë që shpërblimi dhe ndëshkimi i njeriut është si 

pasojë e veprave të tij, në të vërtetë çështja e ekuivalencës për sa i 

përket sasisë dhe formës, nuk merret në konsideratë. Më së 

shumti mundet që një vepër e vogël në dukje, mund t‟ia kthejë 

jetën njeriut në një skëterrë, ndëshkim dhe dhimbje për gjatë gjithë 

jetës së tij. Po kështu, mund të jetë një vepër e vogël në dukje, por 

kjo mund të bëhet shkak për mirësitë dhe begatitë gjatë gjithë jetës 

së njeriut. 

 Nuk duhet të hamendësohet se qëllimi me punët e vogla 

është për nga kohëzgjatja, sepse veprat dhe mëkatet që e çojnë 

njeriun në ndëshkimin e përhershëm, nuk janë të vogla për nga 

rëndësia dhe forma. 

 Duke u bazuar në këtë, kur ekzistencën e njeriut e rrethojnë 

gjynahu, mosbesimi, kokëfortësia dhe tirania, dhe e djeg edhe 

shpirtin e tij në zjarrin e hipokrizisë dhe padrejtësisë, atëherë çfarë 

ka për t‟u habitur këtu që atij t‟i ndalohen në Botën Tjetër 

fluturimi në qiellin e Xhennetit dhe të sprovohet me ndëshkimin 

dhe fatkeqësinë?  

 A mendon se nuk e kanë paralajmëruar atë, se nuk ia kanë 

përcjellë mesazhin dhe nuk ia kanë tërhequr vërejtjen nga ky 

rrezik  i madh?     

 Sigurisht që po! Në njërën anë janë Profetët e All'llahut të 

Lartësuar, kurse në anën tjetër është ajo që mendja e urdhëron atë. 

Të gjithë e kanë informuar me rregullat dhe rregulloren që duhet. 

Por, gjithçka që ka kryer ai, a ka qenë pa dëshirën e tij dhe ka 

patur këtë përfundim, apo ka pasur dituri dhe e ka bërë me dashje 
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dhe dëshirë? Në të vërtetë, ai ka qenë i mirinformuar, ka vepruar 

me qëllim dhe me dëshirën e tij. 

 Ishte vetja e tij dhe rezultati i veprave të tij që e kanë çuar 

atë në këtë përfundim. Madje, nuk ka dyshim se të gjitha ato që i 

kanë ndodhur atij janë prej gjurmëve të veprave të tij. 

 Për këtë arsye nuk ka hapësirë për t‟u shfajësuar, për t‟u 

ankuar apo për të qenë në dilemë. Nuk mund të mohohet 

përjetësia me ligjin e drejtësisë së All'llahut të Lartësuar.1  

4 – Kuptimi i përjetësisë në këto ajete  

 Në ajetet në fjalë, fjala “khulud”, a e ka kuptimin e qëndrimit 

të përhershëm? Apo ka kuptimin gjuhësor të qëndrimit të gjatë?  

 Disa komentues kanë thënë se meqë përjetësia në fjalën e 

All'llahut: “Derisa të jenë qiejt dhe Toka”, është e lidhur ngushtë 

me fjalën “toka dhe qiejt”, atëherë fjala “khulud” nuk do të thotë 

qëndrim i përhershëm, sepse qielli dhe toka nuk janë të përhershëm. 

Sipas vërtetësisë së Kur‟anit Famëlartë dhe të argumenteve, do të 

vijë një ditë që qiejt do të palosen palë-palë dhe toka do të 

shndërrohet në një tokë tjetër.2   

 Këta shembuj që vijnë me këtë mënyrë shprehjeje në gjuhën 

arabe, kanë për qëllim qëndrimin e përhershëm dhe të përjetshëm, 

kështu që edhe ajetet që po shpjegojmë, e bëjnë të qartë 

përjetësinë.    

                                                           
1 Ringjallja dhe bota pas vdekjes, f. 385-393. 

2 Për këtë do flitet  në suren "Ibrahim", ajeti 48; dhe në suren "Enbija", ajeti 104. 
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 Për shembull, arabët thonë: “Kjo çështje është e përhershme 

sa të jenë yjet në qiell, ose sa të vazhdojnë dita dhe nata, ose sa të 

zbardhë drita e mëngjesit, sa të shkëmbehen dita me natën e të 

tjera si këto”. Ato janë metafora për qëndrimin e përhershëm, 

kurse në “Nehxhul Belaga”, nga Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

lexojmë se kur e vunë në vështirësi disa kundërshtarë injorantë në 

ndarjen e pasurisë së myslimanëve në mënyrë të barabartë dhe të 

mos bënte dallime në pozitat e njerëzve, në mënyrë që të forconte 

anën e pushtetit, ai u hidhërua dhe tha: “A më urdhëroni të kërkoj 

prej jush që të fitoj, e të më ndihmoni me padrejtësi ndaj atyre që i 

kam nën pushtet? Betohem në All'llahun e Lartësuar se nuk do të 

vazhdoj me këtë gjë derisa nata të vazhdojë të ekzistojë dhe yjet të 

lundrojnë në qiell”.1  

5 – Cili është kuptimi i përjashtimit në ajet? 

 Fjalia përjashtuese “Përveçse si të dojë Zoti yt”, e cila është 

cituar në ajetet e mësipërme për banorët e Xhennetit dhe për 

banorët e Zjarrit gjithashtu, ka hapur një fushë të gjerë debati në 

mesin e komentuesve. Komentuesi i madh Tabrisi, ka sjellë në 

komentimin e këtij përjashtimi dhjetë pikëpamje nga komentuesit 

e hershëm. Ne mendojmë se shumica e këtyre pikëpamjeve janë të 

dobëta dhe nuk harmonizohen me ajetet e mëparshme dhe me ato 

që vijojnë. Prandaj, për këtë ne do të sjellim dy të tjera që na 

duken më të sakta dhe të drejta:  

 1 – Qëllimi me sqarimin e këtij përjashtimi është që të mos 

mendohet se përjetësia në Xhennet apo në zjarrin e Xhehennemit 

ndodh pa dëshirën e vullnetin e All'llahut të Lartësuar. Këtu nuk 

                                                           
1 "Nehxhul Belaga", ligjërata 126. 
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bëhet fjalë as për imponim e as për kufizim të fuqisë e të vullnetit 

të All'llahut. Madje në kohën që banorët e Xhennetit dhe të 

Xhehennemit janë përherë ose në mirësi, ose në vuajtje e 

ndëshkim, pa dyshim se fuqia dhe vullneti i All'llahut të Lartësuar 

gjykon në barazi ndaj të gjithëve, dhe ndëshkimi e shpërblimi 

realizohen me dëshirën e Tij për secilin nga këto dy grupe. 

 Argument për këtë fjalë është fjalia e dytë e All'llahut të 

Lartësuar, e cila vjen pas fjalisë së përjashtimit: “Kjo është 

dhuratë e pandërprerë”, domethënë pa ndërprerje. Ky është një 

argument se fjalia përjashtuese është vetëm për të qartësuar 

fuqinë e All'llahut të Lartësuar. 

 2 – Ndërkohë, kur ajetet thonë për këta dy grupe se: “Disa 

prej tyre do të jenë fatkëqinj e disa fatlumë”, fatkeqë nuk janë 

vetëm jobesimtarët që e meritojnë këtë ndëshkim, por në mesin e 

tyre mund të ketë edhe prej besimtarëve që kanë bërë mëkate të 

mëdha, kështu që edhe ata janë brenda këtij përjashtimi.    

 Por përsëri mund të shtrohet kjo pyetje: Cili është 

nënkuptimi i përjashtimit në fjalinë e dytë (e cila bën fjalë për 

fatlumët)? 

 Për përgjigjen e kësaj pyetjeje është thënë se besimtarët që 

kanë bërë gjynahe, në fillim do të hyjnë në zjarr të Xhehennemit, 

që të pastrohen prej tyre, e pastaj kalojnë në radhët e banorëve të 

Xhennetit. 

 Përjashtimi në fjalinë e parë ka lidhje me çështjen e fundit, 

kurse në fjalinë e dytë ka lidhje me çështjen e parë. 
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 Në përgjigjen e pyetjes së lartpërmendur supozohet se 

veçimi në fjalinë e parë është tregues për besimtarët gjynahqarë, të 

cilët dalin nga ndëshkimi i Zjarrit pas njëfarë kohe, ndërsa veçimi 

në fjalinë e dytë është tregues i fuqisë së All'llahut të Lartësuar. 

Argument për këtë është fjala e All'llahut të Lartësuar: “Me të 

vërtetë, Zoti yt kryen atë që do”, në fjalinë e parë pas veçimit për 

të vërtetuar realizimin e vullnetit hyjnor, ndërsa në fjalinë e dytë 

ka ardhur fjala e All'llahut të Lartësuar: “Kjo është dhuratë e 

pandërprerë”, që është argument për përjetësinë. 

 Disa mendojnë se ndëshkimi dhe shpërblimi kanë të bëjnë 

me jetën e berzahut (vendi dhe periudha që qëndrojnë njerëzit deri 

në Ditën e Gjykimit; mirësia apo fatkeqësia në Barzakh) e cila është 

një kohë e caktuar dhe e kufizuar dhe patjetër duhet që të 

përfundojë. Por ky supozim është gjithashtu shumë i largët, sepse 

ajetet e lartpërmendura bëjnë fjalë me qartësinë më të madhe për 

Ditën e Kijametit dhe lidhja e atyre ajeteve me këto ajete është një 

lidhje që nuk e pranon ndarjen nga njëra-tjetra. 

 Sikurse supozimi i të qenurit “khulud” me kuptimin e një 

periudhe të gjatë – siç ka ardhur në disa ajete kur‟anore, se ai nuk 

është qëndrimi i përhershëm – nuk përputhet me fjalën e 

All'llahut të Lartësuar: “Kjo është dhuratë e pandërprerë”, as me 

vetë përjashtimin që e argumenton përjetësinë në fjalitë e 

mëparshme.     

6 – Kuptimi i fjalëve “zefijr” dhe “shehijk”  

  Në ajetet e mëparshme mbi çështjen e banorëve të 

Xhehennemit thuhet: “Ku do t‟i presin veç ofshamat e vajtimet”. 
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 Për kuptimin e këtyre dy fjalëve, gjuhëtarët dhe 

komentuesit kanë dhënë supozime të shumta:  

 1 – Disa kanë thënë se kuptimi i fjalës “zefijr” është bërtitje e 

fortë, duke u çjerrë me të madhe dhe duke kallëzuar veten, ndërsa 

fjala “shehijk” është rënkimi i shoqëruar me tërheqjen e ajrit  

brenda mushkërisë.    

 2 – Disa të tjerë kanë thënë se fjala “zefijr” do të thotë fillimi 

i zërit të gomarit, ndërsa fjala “shehijk” do të thotë përfundimi i zërit 

të gomarit. Ndoshta ky komentim nuk ndryshon shumë nga i pari. 

 Mbi të gjitha, këta dy zëra tregojnë për klithmat dhe 

vajtimet e banorëve të Xhehennemit, të cilët ulërasin shumë nga 

dëshpërimi e vuajtjet, nga mërzia që kaplon qenien e tyre, që 

tregon ekstremin e dhembjes të tyre dhe ndëshkimin e rëndë. 

 Duhet të vërejmë me kujdes se fjalët “zefijr” dhe “shehijk” 

janë që të dyja në paskajore. Fjala “zefijr” në rrënjë do të thotë 

mbajtje e peshës së rëndë mbi shpatulla, sepse ky veprim shkakton 

bërtitje dhe klithma të mëdha, prandaj është emërtuar “zefijr”, 

ndërsa fjala “shehijk” në rrënjë do të thotë zgjatje dhe ngritje lart. Për 

këtë arsye, mali i lartë është quajtur me fjalën “shehijk”. Më pas, 

kjo fjalë është përdorur për ata që rënkojnë dhe bërtasin me të 

madhe.  

Shkaqet e lumturisë dhe të mjerimit  

 Lumturia kërkohet nga të gjithë njerëzit. Secili e kërkon 

lumturinë në diçka dhe diku. Ajo garanton shkaqet e plotësimit të 

individit në shoqëri. E kundërta e saj është mjerimi e fatkeqësia, 

që gjithsecili e urren dhe përpiqet që t‟i largohet. Mjerimi është një 
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shprehje e mungesës së rrethanave për sukses, zhvillim dhe 

përsosje.    

 Duke u bazuar në këtë, kujtdo që i plotësohen shkaqet e 

lëvizjes dhe të zhvillimit drejt synimeve të larta shpirtërore, 

trupore, materiale, familjare, mjedisore, kulturore, atëherë ai është 

më afër për të arritur kënaqësinë e lumturinë, pra është më i 

lumturi. 

 Por duhet të vërejmë se baza e kënaqësisë ose e mjerimit 

është vetë dëshira e njeriut. Ai mundet të sigurojë mënyrat që të 

udhëzojë veten e tij, por edhe shoqërinë e tij dhe është në gjendje 

që t‟u bëjë ballë faktorëve të mjerimit, t‟i shkatërrojë ata ose t‟u 

dorëzohet atyre. 

 Në logjikën e shpalljes e të shkollës së Profetëve, lumturia 

dhe mjerimi nuk janë të vetqënësishme te njeriu. Edhe mangësitë 

në mjedis, në familje e në trashëgimi, të gjitha këto ndryshojnë me 

vendimin dhe vullnetin e njeriut.  Me përjashtim të rastit kur 

mohojmë dëshirën tek njeriu dhe lirinë e tij duke e konsideruar atë 

të gjykuar nga rrethanat imponuese dhe se lumturia dhe mjerimi i 

tij janë rezultat i imponimit mjedisor apo të ngjashëm me të. 

 Ky mendim është i refuzuar në gjykimin e Profetëve dhe 

gjithashtu edhe në optikën e medh‟hebit të logjikës. 

 Në transmetimet e ardhura nga Profeti (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe Ehli Bejti (Paqja 

qoftë mbi ta!), gjejmë tregues për çështjet e ndryshme, të cilat janë 

shkak i gjetjes së lumturisë apo shkaqe të mjerimit. Nëpërmjet 

leximit të tyre, njeriu mëson rrugën e mendimit islam në këtë 

çështje të rëndësishme dhe do t‟i kuptojë realitetet  konkrete dhe 
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shkaqet e vërteta të lumturisë, në vend që të merret me çështje 

legjendare e trilluese, me imagjinata dhe rrugë të gabuara, të cilat 

ekzistojnë në shumë shoqëri. 

 Këtu do të sjellim si shembuj disa hadithe që bëjnë fjalë 

rreth kësaj tematike:  

 1- Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) transmeton nga gjyshi i 

tij, Prijësi i besimtarëve, imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), se ai ka 

thënë: “Realiteti i lumturisë është që njeriu ta përfundojë punën e tij me 

kënaqësi, kurse realiteti i mjerimit është që njeriu ta mbyllë punën e tij 

me mjerim”.1  

 Ky transmetim thotë qartazi se faza finale e jetës së njeriut 

dhe e veprave të tij është ajo periudhë, e cila zbulon lumturinë apo 

mjerimin e njeriut. Duke u bazuar në këtë, kjo është ajo që e 

mohon lumturinë apo mjerimin subjektiv dhe e bën njeriun 

garantues të veprës së tij, ashtu siç e bën rrugën e kthimit të hapur 

në të gjitha fazat deri në fund të jetës së njeriut. 

 2- Në një hadith tjetër, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) thotë: 

“I lumtur është ai që këshillohet me të tjerët, kurse i mjerë është ai i cili 

është mashtruar nga egoja dhe vetëkënaqësia e tij”.2  

 Fjala e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) është një tjetër 

garanci se lumturia dhe mjerimi nuk janë subjektive. Në të 

sqarohen disa shkaqe për të qenë i lumtur apo i mjerë. 

 3- Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) thotë: “Katër janë shkaqet e lumturisë edhe katër të 

                                                           
1 Tefsiri “Nurul Thekalejn”, vëll. 2, f. 398. 
2 "Nehxhul Belaga", fjalimi 86. 
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mjerimit. Sa u përket katër gjërave të lumturisë, ato janë: gruaja 

(bashkëshortja) e sjellshme dhe e ndershme, shtëpia e gjerë, komshiu i 

mirë dhe një mjet i rehatshëm e komod. Katër gjërat e mjerimit janë: 

komshiu i keq, gruaja (bashkëshortja) e keqe, shtëpia e ngushtë dhe mjeti 

jo i rehatshëm”.1 

 Po t‟i vërejmë me kujdes, këto katër çështje kanë një ndikim 

shumë të madh si në jetën shpirtërore, ashtu dhe në atë materiale 

për çdo individ. Ato mund të bëhen faktorët e suksesit apo të 

dështimit të njeriut. Me këtë i jepet qartësim nocionit të gjerë të 

lumturisë dhe të mjerimit në logjikën islame. 

 Bashkëshortja e ndershme dhe e sjellshme zgjon dëshirën e 

njeriut për “mirësitë” e larmishme, kurse shtëpia e madhe, e 

hapur, i jep shpirtit dhe mendjes së njeriut rehatinë dhe qetësinë 

dhe e përgatit atë për të qenë aktiv dhe efiçent; komshiu i mirë, i 

cili e ndihmon, i jep atij rehatinë dhe stabilitetin deri edhe në 

përparësinë e qëllimeve të tij njerëzore; mjeti i mirë dhe i 

rehatshëm është një faktor ndikues për të kryer punët dhe detyrat 

shoqërore, ndërkohë që mjeti i keq bëhet një faktor për vonesën, 

duke e bërë personin të mos ia arrijë qëllimit.   

 4- Në një hadith të Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thuhet: “Nga shenjat e mjerimit 

janë: moslotimi i syrit, ashpërsia e zemrës, aspirata dhe interesi i madh 

në kërkimin e furnizimit me rizk dhe këmbëngulja e vendosur në 

gjynahe."2   

                                                           
1 Mekarimul Akhlak, f. 65; Biharul Anuar, vëll. 73, f. 154, had. 34. 
2 Tefsiri “Nurul Thekalejn”, vëll. 2, f. 398; Usulul Kafij, vëll. 2, f. 290 hadithi 6. 
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 Këto katër pika të përmendura në këtë hadith, janë çështje 

me zgjedhje dhe janë rezultat i veprave përfituese të njeriut dhe i 

moralit të tij. Duke u bazuar në këtë, dimensionet e shkaqeve të 

këtij mjerimi, fshihen tek vetë zgjedhja e njeriut.    

 Nëse i vërejmë me kujdes shkaqet e lumturisë dhe të 

mjerimit në hadithet e mësipërme, të vërtetën e tyre dhe ndikimin 

e madh në jetën e tij, dhe nëse i krahasojmë me shkaqet dhe 

çështjet e trilluara dhe të devijuara, në të cilat besojnë shumë 

shoqëri – deri edhe në kohën tonë, në epokën e shkencës dhe të 

atomit – ne do të dilnim në përfundimin se mësimet islame janë 

logjike, racionale dhe të studiuara mirë deri në shkallën më të 

lartë.   

 Sot ka ende njerëz që besojnë se patkoi i kalit sjell fat e 

lumturi dhe se data trembëdhjetë sjell fatkeqësi, se kapërcimi i 

zjarrit në disa ditë të caktuara të vitit sjell begati e pasuri gjatë 

gjithë vitit, se zëri i disa zogjve është shkak i mjerimit dhe i fatit të 

keq, se hedhja e ujit pasi të nisen udhëtarët apo mysafirët është një 

nga shkaqet e lumturisë, apo se kalimi nga poshtë shkallës është 

shkak që të jesh i mjerë e në fatkeqësi! 

 Deri edhe lidhja e disa gjërave në qafë apo në mjetet e 

udhëtimit, janë prej shkaqeve të lumturisë, kurse teshtitja gjatë 

punës është një shenjë e dështimit dhe shumë e shumë shembuj të 

këtyre legjendave e trillimeve, në Lindje e në Perëndim dhe në 

mesin e popujve të ndryshëm. 

 Sa njerëz e lënë punën dhe zellin në jetën e tyre të 

përditshme, duke u bazuar në shembullin e këtyre trillimeve e 

mashtrimeve të pabaza, e duke u bërë pre e shumë fatkeqësive! 
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 Të gjitha këtyre imagjinatave të trilluara, feja islame u ka 

hequr një vizë të kuqe dhe ka përcaktuar se lumturia dhe mjerimi 

i njeriut varen nga veprat pozitive dhe negative të tij, nga pikat e 

forta dhe të dobëta në moralin dhe programin praktik dhe në 

mënyrën e të menduarit dhe besimin e çdo individi, nëpërmjet 

shembujve që cekëm më lart në katër hadithet e Ehli Bejtit (Paqja 

qoftë mbi ta!). 
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 ۚ ُٔ ِٚ َؼتأ ّ٘  ٗ ُٞ ُتُد َ اةَآُؤ ا َيهأ َٙ َْ ُتُدوَن إَِّلِهَّلل  ا َيهأ َ٘ ُتُد َه ُ ََّلٓ ِ   ا َيهأ ِهَّلٙل َيثٖ ّمِ ُّ ِِف ِمرأ ٌََٗل حَ
٠ٖص  ُِ ٜ َ٘  َ ٗأ َغريأ ُٟ ٗأ َِٛػ َت ُٞ ٠ٌُّ ٠َ ُٙ َ ًَ ػِ ِٝ  ١٠٩ِإَوِٛهَّللا ل ُخِٖ َِٓتََٰب ٌَٱخأ ٕأ َٜا ُم٠ََس   دأ َ احَحأ َِ  َوَٕ

ُٝ ُمرِيٖب  ٜأ ِ ّ٘  ٖ ّّ ِِف َط
ٗأ َٕ ُٟ ۚ ِإَونِهَّلل ٗأ ُٟ َٜ ِِضَ ةَحأ ُِ َٕ َّ ِ  ّ ِ٘ٚ رِهَّلل جأ  َِ ثّٞ َشَت َٙ ِ ََّل ََك  ٪١٠َول٠َأ

 ِإَونِهَّلل لُُكّا
٠َُٖن َخترِيّٞ  َٙ ا َيهأ َٙ ِ ۥ ة ُٝ ۚ إِِٛهَّلل ٗأ ُٟ َ َٰٖ َ نأ

َ
َّ أ ٗأ َر ُّ ُٟ ِهَّلٜل ا َِل٠َُّػَِ  ِهَّلٙل ِهَّلل ٚ ١٠٫ل َ٘ ِمرأَت َو

ُ
آ أ َٙ َْ ٗأ  َخِِ  ٌَٱشأ

٠َُٖن ةَِػريّٞ  َٙ ا َتهأ َٙ ِ ۥ ة ُٝ ۚ إِِٛهَّلل
ْ ا َي٠أ َّ َوََّل َتفأ َه َ٘   ١٠٬حَاَب 

 

“Prandaj, mos u bëj dyshues për atë që këta adhurojnë. Ata 

adhurojnë vetëm atë që kanë adhuruar dikur të parët e tyre. Dhe 

Ne do t‟ua japim atë që kanë merituar, duke mos ua pakësuar 

aspak.” 

“Vërtet, ne i dhamë Musait Librin, por rreth tij pati kundërshti. 

Sikur të mos ishte parathënë Fjala e Zotit tënd (për shtyrjen e 

gjykimit), me siguri që (çështja) do të gjykohej midis tyre 

(menjëherë). Në fakt, (edhe tani) ata janë në një mëdyshje tepër 

të madhe në lidhje me të.” 

“Në të vërtetë, çdonjërit prej tyre Zoti yt do t‟ia plotësojë 

shpagimin për veprat e veta. Se Ai, me siguri, e di mirë atë që 

punojnë ata.” 

“Prandaj qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu siç je i 

urdhëruar. Ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty, e 

mos i kaloni kufijtë, se Ai, me të vërtetë, i sheh mirë ato që 

punoni ju.” 
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Komentimi 

 

Qëndrimi në rrugën e drejtë dhe palëkundshmëria 

 Në të vërtetë, këto ajete janë si qetësim për mendjen dhe 

zemrën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ashtu siç kanë zbritur për t‟i qartësuar atij 

misionin, detyrën dhe përgjegjësinë e tij. Prej rezultateve më të 

rëndësishme që mund të arrihen nga rrëfimet e lartpërmendura të 

popujve të mëparshëm, është që Profeti (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ndjekësit e tij, 

besimtarët e vërtetë, të mos i kushtojnë rëndësi numrit të madh të 

armiqve, të mos u frikësohen atyre dhe as të mos e dyshojnë asnjë 

moment shkatërrimin e adhuruesve të statujave dhe zullumqarëve 

që qëndrojnë përballë tyre, por të vazhdojnë rrugën e tyre dhe të 

mbështeten me besim tek All'llahu i Madhëruar.     

 Për këtë gjë, Kur‟ani Famëlartë thotë: “Prandaj, mos u bëj 

dyshues për atë që këta adhurojnë. Ata adhurojnë vetëm atë që 

kanë adhuruar dikur të parët e tyre.”1 

 Menjëherë pas kësaj, në Kur‟an thuhet: “Dhe Ne do t‟ua 

japim atë që kanë merituar, duke mos ua pakësuar aspak”. 

Përmendja e fjalëve “duke mos ua pakësuar aspak”, ka kuptimin 

përcjelljes së plotë të të vërtetës.  
                                                           
1 .”El mirjetu” është si “xhizjetun”, siç vjen edhe në formën “karjetun”. Kuptimi i saj është 
lëkundja në vendosmëri për një çështje. Disa kanë thënë se ka kuptimin e dyshimit të shoqëruar me 
akuzë, kurse rrënja origjinale e kësaj fjale ka kuptimin “shtrydhja e gjirit të devesë pas mjeljes së saj, 
me shpresën që diçka nga qumështi që vazhdon të qëndrojë në gji, sepse kjo vepër e ka 
burimin tek lëkundja dhe dyshimi. Prandaj, kjo fjalë është përdorur për gjithçka në të cilën 
ka dyshim dhe lëkundje. 
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 Në të vërtetë, ky ajet vërteton se ajo çfarë kemi lexuar nga 

rrëfimet e popujve të mëparshëm, nuk ka qenë një legjendë, ashtu 

siç nuk specifikohet me të shkuarën, pasi ai është ligj dhe rregull i 

përhershëm, i cili vlen për të gjithë njerëzit, për të shkuarën, të 

tashmen dhe të ardhmen. 

 Qëllimi në këtë çështje është se ndëshkimi tek shumë nga 

popujt e mëparshëm ka zbritur në forma të tmerrshme 

fatkeqësish, ndërsa tek armiqtë e Profetit të Islamit (Paqja dhe 

bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) gjeti një 

mënyrë tjetër. All'llahu i Lartësuar i dha forcë dhe fuqi të madhe 

Profetit të Tij dhe shokëve të tij besimtarë, aq sa arriti t‟i 

shkatërronte armiqtë e tij zullumqarë e kokëfortë, të cilët ishin të 

vendosur në devijimin dhe në mashtrimin e tyre. 

 Edhe një herë tjetër, Kur‟ani Famëlartë e qetëson zemrën e 

Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe i rrëfen atij për Musain (Paqja qoftë mbi të!) dhe popullin e 

tij, e thotë: “Vërtet, ne i dhamë Musait Librin, por rreth tij pati 

kundërshti”. A nuk e vëren ti se All'llahu i Lartësuar nuk e 

përshpejton ndëshkimin ndaj popullit tënd, sepse dobia e 

udhëzimit, mësimit dhe edukimit të popullit tënd e obligon këtë 

gjë? Në të kundërt, pa dyshim se Ligji hyjnor i mëparshëm e 

kërkon përshpejtimin e dhënies së gjykimit ndaj tyre dhe si 

rrjedhim, zbritjen e ndëshkimit: “Sikur të mos ishte parathënë 

Fjala e Zotit tënd (për shtyrjen e gjykimit), me siguri që (çështja) 

do të gjykohej midis tyre (menjëherë). Në fakt, (edhe tani) ata 

janë në mëdyshje tepër të madhe në lidhje me të”. Duke i parë të 
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gjitha këto argumente, ata vazhdojnë të dyshojnë ende në këtë 

çështje.1    

 Fjala “murijb” rrjedh nga fjala “rejbun”, që do të thotë 

dyshimi i shoqëruar me një mendim të keq, një pikëpamje negative. 

Duke u bazuar në këtë, kuptimi i kësaj fjale është se ata që kanë 

adhuruar idhujt dhe i kanë bërë shirk All'llahut, jo vetëm që e 

kanë dyshuar vërtetësinë e Kur‟anit dhe të zbritjes së ndëshkimit 

për shkatërruesit, por ata kanë pretenduar se kanë argumente që e 

kundërshtojnë këtë. 

 Ndërsa Ragibi në fjalorin e tij thotë se kuptimi i fjalës “rejb” 

është dyshimi, të cilit i hiqet perdja pas njëfarë kohe. Duke u 

bazuar mbi këtë, kuptimi i këtij ajeti është se perdja për 

vërtetësinë e thirrjes tënde do të hiqet shpejt dhe po kështu edhe 

për dënimin e shkatërruesve. 

 Për ta përforcuar këtë të vërtetë, Kur‟ani Famëlartë thotë: 

“Në të vërtetë, çdonjërit prej tyre Zoti yt do t‟ia plotësojë 

shpagimin për veprat e veta”. Kjo çështje nuk është e vështirë për 

All'llahun. Në lidhje me këtë, All'llahu i Lartësuar thotë: “Se Ai, 

me siguri, e di mirë atë që punojnë ata”. 

 Unike në këtë ajet kur‟anor është se në të thuhet: “Zoti yt 

do t‟ia plotësojë shpagimin për veprat e veta”, për të treguar 

edhe një herë tjetër çështjen e materializimit të veprave dhe se 

                                                           
1 Mes komentuesve ka diskutime se kujt mund t‟i referohen dy përemrat “hum” dhe 
“minhu” që ndodhen në ajet. Një pjesë kanë thënë se përemri “hum” dhe „innehum” i 
referohet popullit të  Musait, kurse “minhu” i referohet Librit (Teuratit). Prandaj kuptimi i 
ajetit është: Me të vërtetë, këta njerëz vazhdojnë të dyshojnë akoma në Librin e Musait. 
Kurse disa komentues të tjerë kanë thënë se përemri “innehum” u referohet idhujtarëve të 
Mekës, ndërsa “minhu” i referohet Kur‟anit. Duke parë se ajetet kanë zbritur për të 
kënaqur zemrën e Profetit, atëherë  komentimi i dytë është më i përafërt. 
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ndëshkimi dhe shpërblimi në realitet, këto janë vetë veprat e 

njeriut, të cilat marrin një formë tjetër dhe arrijnë përsëri po tek ai.   

 Pas tregimit të rrëfimeve të Profetëve (Paqja qoftë mbi ta!) 

dhe popujve të mëparshëm mbi mënyrën se si ata kanë shpëtuar 

dhe triumfuar, pas qetësimit të zemrës së Profetit dhe forcimit të 

dëshirës dhe vullnetit të tij, Kur‟ani Famëlartë na qartëson 

kushtetutën më të rëndësishme me të cilën është urdhëruar Profeti 

(Paqja dhe bekimi i All'llahut qofshin mbi të!), që është: “Prandaj 

qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu siç je i urdhëruar”. 

 Qëndro i patundur në rrugën e drejtë të përcjelljes së mesazhit! 

Qëndro i patundur në rrugën e përballimit dhe të vazhdimësisë! Qëndro 

i patundur në kryerjen e detyrave hyjnore dhe në përhapjen e mësimeve 

kur‟anore! 

 Mirëpo ky qëndrim i patundur nuk është që dikush të 

përfitojë një të ardhme të lulëzuar. Nuk është as për syfaqësi e për 

çështje të tjera si këto. Nuk është për të fituar titullin e heroizmit, 

as për të përfituar pozitë të lartë, as pasuri, as famë apo për të 

pasur pushtet. Përkundrazi, ky qëndrim i patundur është vetëm 

për t‟iu bindur All'llahut dhe për të ndjekur urdhrin e Tij: 

“Prandaj qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu siç je i 

urdhëruar”. 

 Ashtu sikurse ky qëndrim i patundur nuk është vetëm për 

ty. Ti e ke për detyrë të qëndrosh vetë i palëkundur: “Ashtu le të 

veprojnë edhe besimtarët që janë me ty”; një qëndrim të 

patundur dhe të pastër nga çdo shtesë, mangësi, ekzagjerim dhe 

neglizhencë, sikurse All'llahu i Lartësuar thotë: “mos i kaloni 
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kufijtë!”. All'llahu është i Gjithëdijshëm dhe Atij nuk i shpëton 

dhe as nuk i fshihet asnjë lëvizje, asnjë fjalë dhe asnjë plan.    

Përgjegjësi e madhe! 

 Në hadithin e njohur, të transmetuar nga Ibn Abasi, 

lexojmë se ai ka thënë: “Të Dërguarit të All'llahut (Paqja dhe bekimi i 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk i ka zbritur ndonjë 

ajet më i ashpër dhe më i vështirë sesa ky ajet. Për këtë, kur shokët e tij i 

kanë thënë: „O i Dërguari i All'llahut sa shpejt po të dalin thinjat! Ai 

është përgjigjur: Surja „Hud‟ dhe surja „El- Vakija‟ më kanë thinjur.”1 

 Në një transmetim tjetër lexojmë se kur ka zbritur ky ajet, i 

Dërguari i All'llahut (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ka thënë: “Përgatituni, përgatituni…” dhe nuk 

është parë i qeshur…"2 

 Argumenti është i qartë sepse në këtë ajet gjenden katër 

çështje të rëndësishme dhe secila është një barrë e rëndë mbi 

shpatulla. 

 Më e rëndësishmja e këtyre çështjeve është urdhërimi për 

qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Fjala “istikame” rrjedh nga fjala 

“elkijam”; një kuptim i saj është se njeriu ka më shumë fuqi dhe e 

kryen detyrën e tij më së miri kur është në këmbë. Kuptimi i fjalës 

“istikame”, kërkesa për të qëndruar në këmbë, domethënë që 

krijon një situatë tek vetja jote, aq sa të mos lësh hapësirë që të 

biesh në dobësi. Sa e vështirë është kjo çështje dhe sa mund e 

djersë kërkon! 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 5, f. 199. 
2 Tefsiri "Ed Durul Menthur", vëll. 3, f. 351. 
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 Në përgjithësi, suksesi në punë nuk duket diçka e thjeshtë, 

dhe për ta ruajtur atë është shumë e vështirë. Por në cilën 

shoqëri?! Në shoqërinë e prapambetur e të vonuar. Në një shoqëri 

larg dijes, shkencës dhe mënyrës së të arsyetuarit dhe të kuptuarit 

drejt. Në një shoqëri këmbëngulëse dhe mes armiqve të shumtë 

dhe kokëfortë. Për të ndërtuar një shoqëri të shëndoshë dhe një 

civilizim njerëzor të lulëzuar, qëndrueshmëria pa lëkundje në këtë 

rrugë nuk është çështje e lehtë. 

 Çështja tjetër është që kjo qëndrueshmëri e patundur të 

mbartë vetëm një qëllim hyjnor dhe ngacmimet e shejtanit të jenë 

plotësisht të distancuara prej saj; domethënë që kjo 

qëndrueshmëri të fitojë fuqitë më të mëdha politike e shoqërore, 

vetëm për hir të All'llahut të Lartësuar. 

 Çështja e tretë është ajo e udhëheqjes së atyre që janë kthyer 

në rrugën e drejtë e të vërtetë dhe mësimi i tyre për të qenë 

gjithashtu të qëndrueshëm pa lëkundje. 

 Çështja e katërt është përballja dhe dyluftimi në rrugën e 

drejtë, në rrugën e drejtësisë dhe udhëheqjes së drejtë, si dhe 

ndalimi i çfarëdolloj abuzimi dhe tiranie. Një pjesë e njerëzve nuk 

e demonstrojnë kulmin e qëndrueshmërisë për të arritur te 

qëllimi, dhe nuk mund të kujdesen për çështjen e drejtësisë. 

 Kështu ndodh shpesh që ata të sprovohen me tirani dhe 

tejkalim të kufirit të drejtësisë.  

 Vërtet, të gjitha këto çështje dhe alternimi i tyre ndaj 

Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) i kanë ngarkuar atij një përgjegjësi të madhe, aq sa ai nuk 
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është dukur i qeshur. Prej shqetësimit të madh, ky ajet dhe kjo 

sure ia zbardhën flokët. 

 Megjithatë, nuk ka asnjë dyshim se kjo çështje nuk ka qenë 

e vlefshme vetëm për të shkuarën, por është edhe për të tashmen e 

të ardhmen. 

 Sot përgjegjësia jonë – e muslimanëve dhe veçanërisht e 

udhëheqësve të Islamit - përmblidhet në këto katër fjalë: 1- 

qëndrueshmëri e palëkundur; 2- sinqeritet; 3- udhëheqje e 

besimtarëve; 4- mostejkalim i kufijve dhe moskryerje e 

padrejtësive. Pa i lidhur të gjitha këto pika me njëra-tjetrën, fitorja 

ndaj armiqve që na kanë rrethuar nga të gjitha anët, nga brenda 

dhe nga jashtë, dhe që kanë përfituar nga të gjitha format 

kulturore, politike, ekonomike, shoqërore dhe ushtarake, nuk do 

të jetë gjë tjetër veçse imagjinatë në fantazinë e muslimanëve. 

 

 

 

 

 

Ajeti 113 
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ِِلَآَ   وأ
َ
ٚأ أ ِ٘  ِ ِٚ ُدوِن  ٱِهَّلل ّ٘ ا َُٕؾٗ  َ٘ ُٗ  ٱِهَّللاُر َو ُؾ صِهَّلل َٙ ٠اْ َػَخ ُٙ َٚ َكَٖ  ِ ٠ُٜٓاْ إَِ   َّلِهَّلل َْ َوََّل حَرأ

وَن  ِهَّلٗل ََّل حَُٜ ُ   ٭١٠ُ 

 

“Dhe mos anoni nga ata që bëjnë padrejtësi, përndryshe do t‟ju 

përcëllojë Zjarri. Ju nuk do të keni mbrojtës tjetër përveç 

All'llahut dhe nuk do të ndihmoheni.”  

 

Komentimi 

 

Mbështetja tek zullumqarët       

Ky ajet qartëson një nga pikat më të forta dhe më të rëndësishme 

të bazave dhe programeve shoqërore, politike, ushtarake dhe 

fetare duke iu drejtuar të gjithë muslimanëve për të zbatuar 

detyrën e tyre përfundimtare. Në të thuhet: “Dhe mos anoni nga 

ata që bëjnë të këqija”. Arsyeja është e qartë: “Përndryshe do t‟ju 

përcëllojë Zjarri. Ju nuk do të keni mbrojtës tjetër përveç 

All'llahut.” Gjendja juaj është më se e ditur në atë moment: “dhe 

nuk do të ndihmoheni.” 

 

Hulumtime 
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1 – Cili është kuptimi i fjalës “er rukũn” në këtë ajet?  

 Fjala “er rukũnu” rrjedh nga fjala “ruknun”, që do të thotë 

shtyllë e madhe prej guri apo muri që lidh ndërtesën apo gjërat e tjera me 

njëra-tjetrën. Më pas, kjo fjalë është përdorur për t‟u mbështetur 

apo anuar te diçka. 

 Pavarësisht se komentuesit e Kur‟anit i kanë dhënë kësaj 

fjale shumë kuptime në komentimin e ajetit, në përgjithësi ajo i 

referohet kuptimit të përgjithshëm. Për shembull, disa e kanë 

komentuar me anim, disa të tjerë me bashkëpunim, disa të tjerë si 

shprehje e dëshirës, disa e kanë komentuar si dashuri dhe respekt, 

ndërsa disa të tjerë e kanë komentuar si bindje dhe kërkim i së mirës. 

Është më se e qartë se të gjitha këto komentime i referohen 

kuptimit  mbështetje dhe anim. 

2- Në cilat çështje nuk duhet të anojmë nga të padrejtët? 

 Sigurisht, është parësore se nuk lejohet partneriteti me ata 

në padrejtësi dhe as kërkimi i ndihmës prej tyre. Së dyti nuk 

lejohet mbështetja tek ata për të dobësuar shoqërinë islame, për t‟i 

zhveshur asaj autonominë, mbështetjen tek vetvetja dhe për ta 

konvertuar atë në një shoqëri që ndjek të tjerët dhe të dobët, e cila 

nuk e meriton që të jetojë. Kjo mbështetje nuk ka rezultat tjetër 

veçse mposhtjen dhe poshtërimin e shoqërisë islame. 

 Sa i përket asaj që vërejmë në çështjet e shkëmbimit tregtar 

dhe lidhjeve shkencore ndërmjet muslimanëve dhe shoqërive 

joislame, në bazë të ruajtjes së interesave të muslimanëve dhe 

autonomisë së shoqërive islame dhe përforcimit të tyre, kjo nuk 

përfshihet brenda nocionit të mbështetjes tek zullumqarët dhe nuk 
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është diçka e ndaluar nga pikëpamja islame. Në kohën e vetë 

Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe në periudhat  e mëpasme, këto çështje kanë qenë të 

pranishme dhe të natyrshme. 

3- Filozofia e ndalimit të mbështetjes dhe e animit tek të 

padrejtët 

 Mbështetja tek të padrejtët trashëgon të këqija të shumta që 

askujt nuk mund t‟i fshihen në mënyrë të plotë. Sa më shumë 

thellohemi në kërkimin e qartësisë në këtë çështje, aq më shumë 

çështje të rafinuara dhe të reja do të zbulojmë. Mbështetja tek të 

padrejtët stimulon fuqizimin e tyre. Forcimi i tyre shkakton 

zgjerimin e zonës së padrejtësisë dhe të keqes brenda shoqërive. 

Në urdhëresat islame lexojmë se njeriu nëse nuk është i detyruar 

me forcë “por edhe nëse detyrohet”, atij nuk i lejohet që t‟i 

referohet gjykatësit të padrejtë për të kërkuar të drejtën e tij1 sepse 

të kërkosh të drejtën tënde te ky gjykatës i padrejtë e mizor, do të 

thotë që ta njohësh zyrtarizimin dhe devocionin e tij. Mbase dëmi 

i kësaj vepre është më i madh se dështimi që ndodh si rezultat i 

humbjes së të drejtës.    

 Mbështetja tek njerëzit e padrejtë ndikon gradualisht në 

kulturën e mendimit të shoqërisë, kështu që humbet nocioni i 

shëmtisë së padrejtësisë dhe i drejton njerëzit drejt padrejtësisë. 

 Në thelb, nuk ka rezultat për t‟u mbështetur te tjetri në një 

formë lidhjeje të fortë, përveç fatkeqësisë dhe mjerimit. Si do të 

ishte çështja po të mbështeteshim te të padrejtët e te të këqinjtë?! 

                                                           
1 “Usulul Kafijj”, vëll. 7, f. 411, kapitulli “Urrejtja për ta çuar çështjen për gjykim te 
gjykatësi i padrejtë e zullumqar”. 
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 Në të vërtetë, shoqëri e fortë dhe e zhvilluar është ajo që 

qëndron mbi këmbët e saj, sikurse e përshkruan Kur‟ani Famëlartë 

në ajetin 29 të sures “Fet‟h”, ku All'llahu i Lartësuar thotë: 

“ngrihet e fortë me kërcellin e vet”. Një shoqëri e lirë dhe e 

pavarur është ajo që është e kënaqur me veten. Lidhja e saj dhe 

bashkëpunimi me të tjerët bëhet mbi bazë të interesave të 

ndërsjellta dhe jo mbi bazën e mbështetjes së të dobëtit tek i forti, 

sepse kjo fundit- sido që të jetë nga ana ideologjike, kulturore, 

ekonomike, ushtarake apo politike – nuk shkakton gjë tjetër 

përveç skllavërisë dhe shfrytëzimit dhe nuk prodhon gjë tjetër 

përveç kontributit në padrejtësinë ndaj tyre dhe pjesëmarrjes në 

strategjitë e tyre. 

 Sigurisht, nuk ka dyshim se ajeti paraprirës nuk është 

specifik vetëm për shoqëritë, por ai përfshin edhe lidhjen midis dy 

personave. Kështu, një njeriu besimtar nuk i lejohet të anojë tek 

cilido zullumqar, sepse përveç humbjes së pavarësisë së tij duke 

mbështetur rrethin e padrejtësisë së tij, do të çojë në forcimin e tij 

dhe po kështu, edhe në përhapjen e së keqes dhe të armiqësisë. 

4- Cili është qëllimi me fjalën “ata që bëjnë padrejtësi”? 

 Në shpjegimin e kësaj fjale, komentuesit e Kur‟anit kanë 

dhënë mendime të ndryshme. Disa kanë thënë se nënkuptimi i 

fjalës së All'llahut me: “ata që bëjnë të këqija”, janë idhujtarët. 

Por të tjerë kanë thënë se nuk ka argument që kjo shprehje të 

kufizohet vetëm te idhujtarët, duke pasur parasysh se zullumqarët 

në kohën kur është shpallur ky ajet janë idhujtarët. 



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

  

310 

 Komentimi i kësaj fjale në transmetime me “mushrikët”1 

apo “idhujtarët”, nuk argumenton përkufizim, sepse ne e kemi 

thënë shpesh herë se të tilla transmetime vetëm se sqarojnë më 

qartë të vërtetën. Kështu që në këtë ajet futen të gjithë ata që i 

shtrijnë duart e tyre për të bërë vepra të këqija dhe padrejtësi, ose i 

kanë joshur krijesat e All'llahut dhe robërit e Tij, apo që i kanë 

shfrytëzuar potencialet e tyre për dobitë personale. Shkurt, për të 

gjithë ata që kanë hyrë në kuptimin e përgjithshëm përdoret 

shprehja “ata që bëjnë të këqija”.  

5 – Paradoks 

 Disa komentues nga Ehli Suneti kanë parashtruar një 

sugjerim, të cilit është e vështirë t‟i jepet përgjigje sipas mendimit 

të tyre. Sipas tyre, është obligim dhe detyrë që t‟i bindesh 

udhëheqësit kur udhëheq, në kohën kur ai është “përgjegjësi 

juaj”, cilido që të jetë.2 Ata kanë transmetuar një hadith nga i 

Dërguari i All'llahut (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ku thuhet se është obligim t‟i bindesh 

udhëheqësit: “Edhe nëse e merr pasurinë tënde dhe të godet 

shpinën tënde…”3 Transmetime të tjera e përforcojnë edhe më 

shumë kuptimin që duhet t‟i bindemi udhëheqësit. 

 Nga ana tjetër, ajeti thotë: “Dhe mos anoni nga ata që 

bëjnë të këqija”. A është e pranueshme dhe e lejueshme që të 

bashkohen këto dy çështje? 

 Disa kanë dashur që ta largojnë kontradiktën me 

përjashtimin e njërës prej tyre, duke thënë se bindja ndaj 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, “Zadul Mesijjr”, vëll. 4, f. 128. 
2 Tefsiri “Ed Durul Menthur”, vëll. 2, f. 572. 
3 “Fet‟hul Gadijr”, vëll. 2, f. 531. 
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udhëheqësit bëhet obligim për sa kohë që ai nuk ka devijuar drejt 

rrugës së kundërshtimit dhe nuk ka ecur në rrugën e mohimit.   

 Por gabimi gramatikor i atyre transmetimeve nuk 

harmonizohet me këtë përjashtim. 

 Megjithatë ne e besojmë – sikurse thuhet në medh‟hebin e 

Ehli Bejtit – obligimin e bindjes së udhëheqësit të drejtë dhe të 

ditur, i cili e meriton të jetë kalif i përgjithshëm dhe imam i 

besimtarëve pas Profetit (Paqja dhe bekimi i All'llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). 

 Nëse udhëheqësit e Beni Umejje (dinastia Emevite) dhe 

Beni Abbas (dinastia Abbasite) kanë qenë ata që i kanë vendosur 

këto hadithe për të qenë në dobi të tyre, këto hadithe nuk 

harmonizohen me asnjë pikëpamje të parimeve të medh‟hebit 

tonë (shijja) dhe me mësimet kur‟anore. Këto trasmetime duhet t‟i 

verifikojmë. Nëse pranojnë specifikim, i specifikojmë ato, ose i 

mënjanojmë dhe nuk i marrim për bazë. Kjo për shkak se çdo 

transmetim që kundërshton Librin e All'llahut, Kur‟anin, është i 

refuzuar dhe i papranueshëm. Kur‟ani vetë e sqaron qartë se 

prijësi e myslimanëve nuk duhet të jetë i padrejtë e zullumqar. 

Ajeti e shpreh qartë këtë, ku All'llahu i Lartësuar thotë: “Dhe mos 

anoni nga ata që bëjnë të këqija”; ose themi se shembujt e këtyre 

transmetimeve janë specifike për situata të detyrueshme dhe të 

domosdoshme. 

 

 

Ajetet 114 - 115 
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 َّ ِ َٰل ّيِ َٔاِت  َذ َ  لصِهَّلل ِٞۡبأ ََصَ َِٰج  ُذأ
ِٔ  إِنِهَّلل  ٱأ أ

َٚ  ِلِهَّلل ِ ّ٘ ا  ٍا ارِ َوُزَٕ َٟ َرََفِ  ٱِهَّلل ـَ ٠َٰةَ 
َٖ ِٗ  لػِهَّلل ُِ

َ
َوأ

 َٚ ِرِي َْٰ
َرىَٰ لِٖذِهَّلل ْأ ِصجنَِي ٮ١٠ذِ حأ ُٙ أ َر  ل جأ

َ
َ ََّل  ُِؾ ُم أ َِبأ ٌَ ِنِهَّلل  ٱِهَّلل   ٯ١٠ َو غأ

 

“Fale namazin në dy skajet e ditës (mëngjes e mbrëmje) dhe në 

një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. 

Kjo këshillë vlen për ata që i pranojnë këshillat.” 

“Dhe duro! Se All'llahu, me të vërtetë, nuk e humb shpërblimin 

për punëmirët.” 

 

Komentimi 

 

Namazi dhe durimi  

 Këto ajete tregojnë për dy çështjet më të rëndësishme në 

fenë islame, të cilat janë shpirti i besimit dhe shtylla e Islamit. Si 

fillim vjen urdhri i namazit, ku All'llahu i Lartësuar thotë: “Fale 

namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës”. 

 E dukshmja e thënies “në dy skajet e ditës” është sqarim 

për namazin e sabahut dhe të akshamit, koha e të cilëve janë dy 

skajet e ditës. Fjala “ez zulfu” është shumësi i fjalës “zulfetu”, që do 

të thotë afër. Me të tregohet fillimi i natës së afërt me ditën dhe kjo 

i përshtatet namazit të darkës (jacisë).  
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 Ky komentim ka ardhur në transmetimet e Ehlul Bejtit 

(Paqja qoftë mbi ta!), ku ky ajet tregon për tre namazet: të sabahut, 

akshamit dhe të jacisë.1  

 Pyetje: Përse janë përmendur pikërisht këto tre namaze në 

mesin e pesë namazeve që janë obligim? Paqartësia e përgjigjes 

bëri që disa komentues të zgjerohen në kuptimin e frazës “në dy 

skajet e ditës”, që të përfshijë gjithashtu namazin e sabahut, 

drekës, ikindisë dhe të akshamit. Fraza: “dhe në një kohë të 

natës” tregon për namazin e jacisë. Në këtë mënyrë, ky ajet 

përfshin pesë kohët e namazit! 

 Përgjigje: E drejta është se fraza: “në dy skajet e ditës” nuk 

e mbart këtë komentim duke pasur parasysh që myslimanët në 

fillimin e Islamit e falin namazin e drekës në fillim të kohës së tij 

kurse namazin e ikindisë e falnin mes kohës së namazit të drekës 

dhe namazit të akshamit. 

 Gjëja e vetme që mund të thuhet këtu është se ajetet e 

Kur‟anit nganjëherë i përmendin të pesë kohët e namazit, sikurse 

thuhet në këtë ajet: “Kryeje namazin kur zbret (nga zeniti) Dielli, 

e deri në errësirën e natës dhe këndo Kur‟an në agim; me të 

vërtetë, falja e mëngjesit është e dëshmuar (nga engjëjt).”2 

 E herë tjetër ajetet e Kur'anit përmendin tre namaze – siç 

është ajeti që po diskutojmë. Gjithashtu, përmendin vetëm një 

namaz, si në ajetin e bekuar: “Faleni rregullisht namazin, 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 84, f. 140, hadithi 8; “Uesailu Shijja”, vëll. 4, f. 10, hadithi 4385. 
2 Surja “El-Isra”, ajeti 78. 



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

  

314 

sidomos atë të mesmin dhe qëndroni me devotshmëri para 

All'llahut, duke iu lutur Atij”.1  

 Rëndësinë e namazeve të ditës (pesë kohëve të namazit) në 

veçanti, dhe të gjitha adhurimeve, bindjeve, lutjeve dhe veprave të 

mira në përgjithësi, Kur‟ani e përshkruan kështu: “sepse veprat e 

mira i shlyejnë veprat e këqija. Kjo këshillë vlen për ata që i 

pranojnë këshillat”. 

 Ky ajet, si të gjithë ajetet e tjera kur‟anore, qartëson 

ndikimin e veprave të mira në fshirjen e gjurmëve te veprave të 

këqija. Në ajetin 31 të sures “Nisa”, lexojmë: “Në qoftë se ju u 

shmangeni gjynaheve të mëdha, që ju janë ndaluar, ne do t‟jua 

falim gabimet tuaja të vogla dhe do t‟ju shpiem në një vend të 

nderuar”; ndërsa në ajetin 7 të sures “Ankebut”, lexojmë: “Atyre 

që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do t‟ua 

shlyejmë të këqijat dhe do t‟u japim shpërblim me të mirë se 

puna që kanë bërë”. 

 Me këtë vërtetohet se veprat e këqija shlyhen duke bërë 

vepra të mira e të dobishme. 

 Nga ana shpirtërore, nuk ka dyshim se mëkatet dhe veprat 

e këqija lënë një lloj errësire në shpirtin dhe ndërgjegjen e njeriut, 

aq sa nëse njeriu vazhdon të bëjë vepra të këqija, mbi të 

akumulohen gjurmët  dhe e transformojnë njeriun në një pamje të 

tmerrshme.   

 Ndërsa vepra e mirë që buron nga qëllimi hyjnor, i jep 

shpirtit të njeriut mëshirën, butësinë, mundëson larjen e gjurmëve 

                                                           
1 Surja “El-Bekare”, ajeti 238. 
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të gjynaheve dhe ia zëvendëson errësirat e shpirtit të tij në rreze 

drite.     

 Edhe pse fjalia: “sepse veprat e mira i shlyejnë veprat e 

këqija” ka ardhur pas urdhrit për të kryer namazin menjëherë, pa 

dyshim se një nga vërtetësitë e saj (për të bërë vepra të mira) është 

që të falen pesë kohët e namazit1; dhe nëse nuk i kemi parë 

transmetimet të tregojnë për namazin e përditshëm vetëm se në 

tefsir, atëherë ajo nuk është një argument për kufizim, madje –siç e 

kemi thënë shpesh – ai është sqarim dhe konfirmim i qartë e 

përfundimtar.      

Rëndësia e madhe që ka namazi 

 Në transmetimet e ardhura nga i Dërguari i All'llahut 

(Paqja dhe bekimi i All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

nga Imamët e pastër (Paqja qoftë mbi ta!), vërehen shprehje që 

zbulojnë rëndësinë e madhe që ka namazi në fenë islame. 

 Ebu Uthmani thotë: “Isha duke qëndruar nën hijen e një 

peme me Selman Farisiun, kur ai mori një degë të pemës, e 

shkundi, derisa i ranë të gjitha gjethet e saj, pastaj u kthye nga unë 

dhe më tha: “A nuk po më pyet përse e bëra këtë gjë?!‟”  

Iu përgjigja duke i thënë: “Përse e bëre?! 

 Ai m‟u përgjigj: “Kjo ka ndodhur kur unë isha duke 

qëndruar me të Dërguarin e All'llahut (Paqja dhe bekimi i All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nën hijen e një peme. Ai më bëri 

                                                           
1 “Usulul Kafijj”, vëll. 3, f. 366, hadithi 10; “Uesailu Shijja”, vëll. 8, f. 136, hadithi 10265. 
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po këtë pyetje dhe më tha: “A nuk po më pyet përse e bëra 

këtë?!‟” 

Atij iu përgjigja: “Përse, o i Dërguari i All'llahut?!” 

 Ai më tha: “Me të vërtetë, myslimani nëse merr abdes dhe e 

përsos atë, pastaj i fal pesë kohët e namazit dhe i kryen me rregull 

ato, i bien gjynahet sikurse ranë gjethet e kësaj dege të pemës. 

Pastaj lexoi këtë ajet që thotë: „Fale namazin … ”1 

 Në një hadith tjetër nga një shok i të Dërguarit të All'llahut 

(Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

quajtur Ebu Umame, lexojmë se ai ka thënë: “Një ditë isha duke 

qëndruar në xhami me të Dërguarin e All'llahut dhe aty erdhi një 

njeri e i tha: “O i Dërguar i All'llahut, unë kam bërë një mëkat dhe 

e meritoj ndëshkimin, prandaj kam ardhur të gjykohem. Më gjyko 

e më ndëshko për mëkatin që kam bërë.” I Dërguari i All'llahut i 

tha: “A je falur me ne?!” Ai tha: “Po, o i Dërguari i All'llahut”. I 

Dërguari (Paqja dhe bekimi i All'llahut qoftë  mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) i tha: “All'llahu ta ka falur mëkatin tënd” ose “të ka rënë 

gjykimi”.2  

 Transmetohet nga Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), i cili 

thotë: “Ishim duke pritur namazin me të Dërguarin e All'llahut në 

xhami kur një burrë u ngrit e tha: “O i Dërguari i All'llahut, kam 

bërë mëkat”. Profeti (Paqja dhe bekimi i All'llahut qofshin mbi të dhe 

familjen e tij!) i ktheu shpinën. Pasi e falën namazin, po ky burrë u 

ngrit dhe e përsëriti fjalën e tij. I Dërguari i All'llahut tha: “A nuk 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti, “Biharul Enuar”, vëll. 79, f. 319 dhe 
208, me një ndryshim të vogël. 
2 “Tefsiri Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti. 
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u fale me ne dhe e përsose abdesin për namazin?!” Ai i tha: “Po”. 

Profeti tha: “Ky është shpagimi i mëkatit tënd”.1  

 Transmetohet nga Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) se ka 

thënë: “I Dërguari i All'llahut (Paqja dhe bekimi i All'llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Me të vërtetë, vlera dhe 

grada e pesë kohëve të namazit për ymetin tim është sikurse lumi 

që kalon afër derës së gjithsecilit prej jush. A e mendon ndokush 

prej jush se nëse është në trupin tuaj ndonjë papastërti, do t‟i 

mbesë atij ndonjë papastërti pasi pastrohet në këtë lumë pesë 

herë? Betohem në All'llahun se kështu janë pesë kohët e namazit 

për ymetin tim!”2  

 Sidoqoftë, nuk ka vend për dyshim se kur e fal namazin me 

të gjitha kushtet e tij, me të vërtetë ai e transferon njeriun në një 

botë abstrakte dhe shpirtërore, duke ia forcuar lidhjet e tij të 

besimit  tek All'llahu i Lartësuar dhe duke ia pastruar zemrën dhe 

shpirtin e tij nga papastërtitë dhe shenjat e gjynaheve. 

 Namazi e largon njeriun nga mëkati dhe e pastron 

ndryshkun e zemrave. Ai rrënjos cilësitë e larta të moralit të 

njeriut në thellësitë e shpirtit të tij. Namazi forcon dëshirën dhe 

pastron zemrën dhe shpirtin. Namazi i kujdesshëm është një 

disiplinues i madh edukativ.      

Ajeti më shpresëdhënës në Kur‟an 

 Në komentimin e këtij ajeti, transmetohet nga Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!) një hadith unik. Ai iu drejtua njëherë njerëzve 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti. 
2 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti. 



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

  

318 

dhe u tha: “Cili ajet në librin e All'llahut është më shpresëploti për 

ju?”  

 Një pjesë e tyre thanë: “S‟ka dyshim se All'llahu nuk fal 

(gjynahun) t‟i përshkruhet Atij shok (idhujtarinë), e përpos këtij 

(gjynahu) i fal kujtdo”.1 

Ai tha: “Shumë mirë, por nuk është ky”. 

 Disa të tjerë thanë: “Ajeti që thotë: „Thuaj: O robtë e Mi, të 

cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e 

humbni shpresën ndaj mëshirës së All'llahut.”2 

Ai tha: “Shumë mirë, por nuk është ky”. 

 Disa të tjerë thanë: “Ajeti ku All'llahu i Lartësuar thotë: 

„Kush punon vepër të keqe ose e ngarkon veten me gjynahe, 

pastaj kërkon falje prej All'llahut, do të gjejë All'llahun Falës e 

Mëshirëplotë”.3  

Ai tha: “Shumë mirë, por nuk është ky”. 

 Disa të tjerë thanë: Ajeti “Për ata që, kur bëjnë vepra të 

turpshme ose i bëjnë dëm vetes, e kujtojnë All'llahun, i 

kërkojnë falje për gjynahet e tyre – e kush i fal gjynahet përveç 

All'llahut?”.4 

Përsëri Imami u përgjigj: “Shumë mirë, por nuk është ky”. Pastaj i 

grumbulloi njerëzit, e u tha: “Çfarë keni kështu, o myslimanë?”. 

 Ata thanë: “Ne nuk kemi gjë, për Zotin!” Ai tha: “E kam 
                                                           
1 Surja “En-Nisa”, ajeti 48, 116. 
2 Surja “Ez-Zumer”, ajeti 53. 
3 Surja “En-Nisa”, ajeti 110. 
4 Surja Al- Imran, ajeti 135. 
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dëgjuar të dashurin e zemrës sime, të Dërguarin e All'llahut, të 

thotë: “Ajeti më shpresëplotë në Librin e All'llahut është: “Fale 

namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse 

veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. Kjo këshillë vlen për ata 

që i pranojnë këshillat”.1  

 Kemi përmendur në shpjegimin e ajetit 48 të sures “Nisa”, 

se është transmetuar një hadith tjetër që tregon se ajeti i shpresës 

është: “Vërtet, All'llahu nuk fal (gjynahun) t‟i bëhet Atij shok, e 

pos këtij (gjynahu), të tjerat  i fal atij që dëshiron”.   

 Duke parë se secili prej këtyre ajeteve shfaq një 

këndvështrim nga ky diskutim dhe qartëson një prej 

dimensioneve, atëherë nuk ka kundërshtim mes tyre. 

 Në të vërtetë, ajeti që po diskutojmë bën fjalë për ata që e 

falin namazin në mënyrë të rregullt, me gjithë zemër e shpirt, 

duke i pastruar të gjitha shenjat e gjynaheve nga zemrat dhe 

shpirtrat e tyre. Ndërsa ajeti tjetër (te surja “Nisa”) bën fjalë për 

ata që janë të privuar nga namazi, por u jepet mundësia që të 

hyjnë nga dera e pendimit. Atëherë, ky ajet për këtë grup është më 

shpresëdhënësi, ndërsa ajeti tjetër është më shpresëdhënës për 

grupin tjetër. 

 A ka shpresë më të madhe sesa ta dijë njeriu që kur t‟i 

rrëshkasë këmba e ta pushtojë epshi i tij (pa u lidhur me mëkatin), 

dhe kur të arrijë koha e namazit, ta përsosë abdesin e tij dhe të 

qëndrojë përpara All'llahut për t‟u falur? Që të ndjejë drojë kur i 

drejtohet All'llahut të Lartësuar, për veprat dhe mëkatet që ka 

                                                           
1Tefsiri “Mexhmeal Bejan”, ajeti që po komentojmë; Oqeanet e dritave, vëll. 79, f. 220, 
had. 41. 
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bërë dhe të ngrejë duart duke bëre lutje, e t‟i kërkojë falje e 

mëshirë dhe t‟i falen, e nga zemra e tij të largohen errësira dhe 

terri?!     

 Duke komentuar për ndikimin e namazit në ndërtimin e 

personalitetit të njeriut dhe në qartësimin e ndikimit të veprave të 

mira në fshirjen e veprave të këqija, në këtë ajet vjen urdhri tjetër 

për të bërë durim: “Dhe duro! Se All'llahu, me të vërtetë, nuk e 

humb shpërblimin për punëmirët”. 

 Megjithëse disa komentues të Kur‟anit janë përpjekur të 

përcaktojnë kuptimin e durimit në këtë ajet për namazin, ose 

lëndimin e Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) nga ana e armiqve, nga sa duket qartë, nuk ka 

argument për këtë. Madje, ajeti në të vërtetë mbart një kuptim 

shumë më të gjerë dhe përfshin të gjitha llojet e durimit përpara 

problemeve, kundërshtimeve, padrejtësive dhe fatkeqësive të 

ndryshme. Kështu që rezistencat përpara gjithë këtyre ngjarjeve, 

listohen nën nocionin e durimit.    

 “Es sabru” – durimi, është baza e të gjithave dhe thelbi i 

Islamit. Ndonjëherë ai vjen i bashkërenditur në Kur‟an me 

namazin. Ndoshta kjo ndodh sepse namazi i dhuron njeriut lëvizje 

dhe zellshmëri, kurse urdhërimi për të bërë durim e bën të 

obliguar rezistencën. Këto dy çështje, domethënë lëvizja dhe 

rezistenca, kur qëndrojnë në krah të njëra-tjetrës, sjellin të gjitha 

format e suksesit.   

 Në thelb nuk mund të realizohen veprat e mira pa bërë 

durim dhe pa u bërë ballë vështirësive. Për këtë, ajeti flet e 

komenton urdhrin e durimit me shpërblimin e All'llahut, ku thotë: 
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“Dhe duro! Se All'llahu, me të vërtetë, nuk e humb shpërblimin 

për punëmirët”. Kuptimi i këtij ajeti është se punët e mira nuk 

mund të kryhen pa pasur durim dhe pa u përballuar me të 

vështirat. Përballë ngjarjeve shumë të vështira, njerëzit ndahen në 

grupe:  

 1- Grupi i parë që e humb personalitetin menjëherë, ashtu 

siç thuhet në Kur‟an: “kur atë e godet e keqja, ai ligështohet 

fort”;1  

 2- Grupi i dytë, që qëndron i palëkundur para të gjitha 

krizave me durim dhe rezistencë; 

 3- Grupi i tretë, që përveç qëndrimit të palëkundur e 

durimit për krizën, ata bëjnë falënderime për All'llahun; 

 4- Grupi i katërt, që i përballojnë krizat dhe vështirësitë me 

dëshirë dhe pasion dhe mendojnë për mënyrën e mposhtjes së 

tyre. Ata nuk heqin dorë para këtyre vështirësive dhe nuk 

dorëzohen derisa t‟i zgjidhin problemet.  

 Këtyre njerëzve që bëjnë durim dhe që u bëjnë ballë 

vështirësive, All'llahu i Lartësuar u ka premtuar se do t‟i mbulojë 

me triumf: “Nëse mes jush gjenden njëzet të qëndrueshëm, ata 

do të mundin dyqind (mohues)”.2  

Atyre, Ai u jep mirësi në Botën Tjetër dhe i shpërblen me Xhennet: 

“dhe për durimin e tyre, Ai do t‟i shpërblejë me Xhennet dhe 

petka të mëndafshta”.3  

                                                           
1 Surja “El-Mearixh”, ajeti 20. 
2 Surja “El-Enfal”, ajeti 65. 
3 Surja “El-Insan”, ajeti 12. 
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ۡرِض إَِّلِهَّلل 
َ َصادِ ِِف  ۡلأ ٍَ ٕأ   ِٚ َن َن ٠أ َٟ ٜأ ْول٠ُاْ ةَِِ ِهَّللثٖ َي

ُ
ٗأ أ ِ٘ٚ َؼتأُِٖؾ ُروِن  ُِ ٕأ   َٚ ِ٘ ََّل َ َن  ٠ٌََٖأ

ِ٘نَي  حأر٠ٌُِاْ ػِ ِٝ َوَ ٠ُٛاْ َُمأرِ
ُ
آ خ َ٘ ٠اْ  ُٙ َٚ َكَٖ  ِ َتَم  َّلِهَّلل ۗ َو تِهَّلل ٗأ ُٟ ٜأ ِ٘ َٜا   َ أ

َ
ٚأ أ ِهَّلٙل ا ١٠َُِٰٖ ٗلا ّمِ َ٘  َو

ُِٖح٠َن  ا ُمػأ َٟ ُٖ ٞأ
َ
ٖأٖم َوأ َرىَٰ ةُِل ُِ ٕأ   َّ ِٖ ٟأ َّ ِِلُ   ٱ١٠َ َن َر ُّ

 

“A ka pasur njerëz të mençur te popujt para jush, të cilët të 

pengonin ngatërresat në Tokë, përveç disave prej tyre që i 

shpëtuam Ne?! Ata që bënin të këqija, jepeshin pas kënaqësive 

dhe ishin gjynahqarë.” 

“Zoti yt kurrë nuk do t‟i shkatërronte qytetet padrejtësisht, nëse 

banorët e tyre do të ishin të ndershëm.” 

 

Komentimi  

 

Faktori i devijimit dhe i shkatërrimit tek shoqëritë 

 Për të plotësuar kërkimet e mësipërme, në këto dy ajete 

është përmendur thelbi që siguron shpëtimin e shoqërive nga 

veprat e devijuara: në çdo shoqëri ka një grup dijetarësh 

përgjegjës dhe të angazhuar, të cilët luftojnë problemet e shthurjes 

dhe të devijimeve, e që marrin përsipër udhëheqjen e shoqërisë 

nga ana ideologjike, edukative dhe fetare. Kështu, kjo shoqëri do 

të jetë e mbrojtur nga devijimi dhe falsifikimet.   



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

  

324 

 Mirëpo kur pjesëtarët dhe mbrojtësit e një shoqërie heshtin 

ndaj së vërtetës dhe shoqëria mbetet e pambrojtur përpara këtyre 

faktorëve shkatërrues, përhapja e shthurjes dhe e shkatërrimit do 

të ndodhë patjetër.     

 Ajeti i parë tregon për shekujt dhe popujt e mëparshëm, të 

cilët janë sprovuar me llojet më të rënda të sprovave. Në të thuhet: 

“A ka pasur njerëz të mençur te popujt para jush, të cilët  

pengonin ngatërresat në Tokë”. Pastaj veçohet një grup dhe për 

ta thuhet: “përveç disave prej tyre që i shpëtuam Ne?!”. 

 Ky grup i vogël i shoqërisë, edhe nëse urdhëron në të mirë 

dhe ndalon nga e keqja, është si gjendja e popullit të Lutit (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe të familjes së tij të vogël, si e Nuhut (Paqja qoftë 

mbi të!) dhe grupit të tij të vogël që i besoi, si gjendja e Salihut 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe një grupi të ndjekësve të tij. Për shkak se 

ishin një grup i vogël, nuk patën sukses në reformimin e 

përgjithshëm të shoqërisë. 

 Në të vërtetë, të padrejtët, të cilët përbëjnë pjesën më të 

madhe të shoqërisë, kanë ndjekur epshet dhe janë dhënë pas 

kënaqësive të kësaj bote, si thotë ajeti: “Ata që bënin të këqija, 

jepeshin pas kënaqësive dhe ishin gjynahqarë”. 

 Për ta vërtetuar këtë realitet, vjen ajeti i dytë që thotë: Pa 

dyshim se ky shkatërrim që All'llahu solli për popujt, e që ju po e 

shikoni, ka ndodhur për shkak se në mesin e tyre nuk ka pasur 

njerëz të mençur e punëmirë: “Zoti yt kurrë nuk do t‟i 

shkatërronte qytetet padrejtësisht, nëse banorët e tyre do të 

ishin të ndershëm”. 
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 Ndonjëherë përhapet padrejtësia dhe degjenerimi në 

shoqëri, por e rëndësishme është që njerëzit ta ndiejnë këtë 

padrejtësi dhe degjenerim, të ndjekin rrugën e reformimit dhe me 

këtë ndjenjë dhe lëvizje, All'llahu u jep kohë dhe vendos për ta që 

të jetojnë. 

 Por kur kjo ndjenjë mungon, edhe shoqëria bëhet e heshtur. 

Kështu, nëse padrejtësia, veprat e këqija dhe degjenerimi 

përhapen në çdo skaj, atëherë padyshim se ligji i krijimit dhe i 

ekzistencës nuk u jep atyre të drejtën që të jetojnë. Ky realitet 

vërtetohet me një shembull të thjeshtë. Rruazat e bardha të gjakut 

në trupin e njeriut luftojnë mikrobet dhe bakteret për të mos 

depërtuar në trupin e njeriut nga rrugët e frymëmarrjes, ushqimit 

apo ujit apo të plagëve sipërfaqësore, etj. Këto rruaza të bardha 

janë njësoj si ushtarët luftëtarë sepse u bëjnë ballë mikrobeve dhe 

baktereve duke i shfarosur ato, ose më e pakta parandalojnë 

përhapjen dhe zhvillimin e tyre në trup. 

 Nëse kjo forcë mbrojtëse, e cila përbëhet nga miliona 

ushtarë, e lë një ditë punën dhe trupi mbetet pa ushtarë mbrojtës, 

atëherë ai do të bëhet fushë e sulmit të këtyre mikrobeve të 

dëmshme, duke nxitur llojet e ndryshme të sëmundjeve në trup. 

 Të gjitha shoqërive njerëzore u ndodh si në shembullin e 

mësipërm. Nëse kjo forcë mbrojtëse largohet prej tyre, siç All'llahu 

i Lartësuar thotë: “të cilët të pengonin ngatërresat në Tokë”, 

atëherë mikrobet e sëmundjeve shoqërore ekzistuese zhvillohen e 

shtohen shumë shpejt dhe shoqëria do të bjerë pre e sëmundjeve 

të ndryshme. 
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 Në të vërtetë, efekti i frazës “të cilët të pengonin 

ngatërresat në Tokë”, në vazhdimin e shoqërisë, është shumë i 

madh, aq sa mund të thuhet se: Shoqërisë, pa këta që pengojnë 

ngatërresat në tokë, i privohet e drejta e jetës.   

Kush janë ata që pengojnë ngatërresat në Tokë? 

 Fjala “ũlũ” do të thotë es'hab, shokë, ndjekës, ndërsa kuptimi i 

fjalës “bakijetun” është i qartë, d.m.th ajo që mbetet. Kjo shprehje 

përdoret në gjuhën arabe me kuptimin “ulul fadli”, të mirët, sepse 

njeriu i ruan gjërat personale dhe të mira që të mbeten tek ai. 

Fraza: “të cilët të pengonin ngatërresat në Tokë” mbart në 

vetvete nocionin e mirësisë.    

 Të dobëtit zakonisht zgjedhin që t‟i largohen vendimit në 

mejdanin e përballjes shoqërore, apo i godet shkatërrimi dhe në 

fushën e përballjes mbeten vetëm ata që gëzojnë forcë mendore 

ose trupore. Nga kjo pikënisje, arabët, në shembujt e tyre, thonë: 

“Në çdo skaj ka boshllëk dhe në çdo person ka vlera që mbesin”. 

 Fjala “bakijetun” ka ardhur në tre vende në Kur‟an dhe 

mbart të njëjtin kuptim. Në rrëfimin e Talutit dhe Xhalutit 

lexojmë: “Aty ka qetësi për ju nga Zoti juaj dhe relike të lëna 

nga familja e Musait dhe Harunit.”1  

 Kemi lexuar gjithashtu, rrëfimin e Shuajbit (në këtë sure) që 

i drejtohet popullit të tij, ku thuhet: “Ajo që ju është lënë nga 

All'llahu, është më e mirë për ju, nëse jeni besimtarë”2; 

                                                           
1 Surja “El-Bekare”, ajeti 248. 
2 Surja “Hud”, ajeti 86. 
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 Në disa përshkrime, gjejmë përdorimin e frazës “Ajo që ju 

është lënë nga All'llahu” si referim për Mehdiun e premtuar.1 Ai 

është tregues për këtë çështje, sepse ekziston dhe është një 

mrekulli e madhe hyjnore; ai është i përgatitur që të shkatërrojë 

padrejtësinë e degjenerimin, të ndalojë shkatërrimin në tokë dhe të 

ngrejë flamurin e drejtësisë kudo.  

 Nga këtu ne mësojmë të vërtetën e madhe për njerëzit që 

luftojnë për të ndaluar shkatërrimin dhe të keqen në tokë. Termi i 

përdorur për ta  është: “të cilët të pengonin ngatërresat në Tokë” 

për shoqëritë njerëzore, sepse ata janë simbol për ekzistencën e 

popujve, për jetën dhe shpëtimin e tyre nga shkatërrimi.      

 Çështja tjetër që tërheq vëmendjen në ajetin paraprirës 

përmblidhet në fjalët: “Zoti yt kurrë nuk do t‟i shkatërronte 

qytetet padrejtësisht, nëse banorët e tyre do të ishin të 

ndershëm”. 

 Duke parë ndryshimin ndërmjet dy fjalëve “muslih” dhe 

“salih”, mësohet se korrektësia dhe dobia e vetme nuk e garanton 

jetëgjatësinë. Vetëm nëse shoqëria është e prishur, por individët e 

saj ecin drejt përmirësimit të çështjeve të tyre, ajo e meriton të 

jetojë dhe të ketë jetëgjatësi. 

 Nëse në këtë shoqëri nuk ekziston as rregulluesi dhe as 

punëmiri, atëherë prej ligjit të krijimit është që kësaj shoqërie t‟i 

privohet e drejta që të jetojë, dhe kështu ajo shkatërrohet me 

shpejtësi.  

                                                           
1 Biharul Envar, vëll. 52, f. 191. 
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 E thënë ndryshe, kur një shoqëri është e padrejtë dhe 

mëkatare, por shkon drejt rregullimit të vetes, atëherë ajo e 

meriton që të ekzistojë; por nëse shoqëria është e padrejtë dhe 

mëkatare dhe nuk e çon veten drejt rregullimit apo drejt pastrimit, 

atëherë pa dyshim se e ardhmja e saj është vetëm shkatërrimi. 

 Një çështje tjetër shumë delikate është se një nga shtyllat e 

padrejtësisë – siç e tregojnë edhe ajetet kur‟anore - është ndjekja e 

pasionit, adhurimi i epsheve dhe dashuria e madhe e kësaj bote. 

Për të gjitha këto, Kur‟ani ka përdorur shprehjen “terefun”, luks 

jetese.   

 Ky argëtim dhe këto epshe e kënaqësi të pakontrolluara 

dhe të pakushtëzuara janë thelbi i devijimeve në shoqëritë që 

jetojnë në luks, sepse dehja e tyre nga pasionet i bllokon që t‟u 

japin hakun vlerave njerëzore thelbësore dhe kuptimit të 

realiteteve shoqërore, duke i zhytur ata në mosbindje dhe gjynahe.    

 

 

 

 

 

 

Ajetet 118-119 
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ثا َوَِٰ َدةا  َوََّل  ََزال٠َُن ُُمأَخٍِِٖنَي  ِهَّل٘ل
ُ
َٔ  ٱِهَّللاَس أ َّ َٱََه ۚ ٲ١٠َول٠َأ َطآَ  َر ُّ َّ َٗ َر ُّ ٚ رِهَّللِ  َ٘  إَِّلِهَّلل 

َهِنَي  َجأ
َ
ِهَّلٜلثِ َو ٱِهَّللاِس أ ِ

َٚ  ٱأ ِ٘  َٗ ِهَّلٜل َٟ نِهَّلل َج
َ
 َ مأ
َ
َّ َۡل ِ ُث َرّ  َٙ ِ جأ ََك ِهَّلٙل ۗ َوَت ٗأ ُٟ َِ

َّ َخَٖ ِ َٰل   ٳ١٠َوَِٕذ

 

“Sikur të kishte dashur Zoti yt, të gjithë njerëzit do t‟i 

bashkonte në një bashkësi të vetme, por ata vazhdojnë të jenë të 

përçarë.”  

“përveç atyre, që i ka mëshiruar Zoti yt. Për këtë qëllim Ai i 

krijoi ata. Do të plotësohet Fjala e Zotit tënd: “Me të vërtetë që 

do ta mbush Xhehennemin me xhinde dhe njerëz bashkërisht!” 

 

 

Komentimi 

 

 Në ajetin e parë ka një tregues për një nga ligjet e krijimit të 

ekzistencës. Ajo është çështja e mospajtimit dhe ndryshimit në 

konstruktin e njeriut me shpirt, me mendje, me trup, me shije dhe 

ndjenja si dhe çështja e lirisë së vullnetit dhe të zgjedhjes.   

 Në ajet thuhet: “Sikur të kishte dashur Zoti yt, të gjithë 

njerëzit do t‟i bashkonte në një bashkësi të vetme, por ata 

vazhdojnë të jenë të përçarë.” 

 Sigurisht, nuk ka pasur asnjë pengesë që Ai t‟i krijojë të 

gjithë njerëzit sipas detyrimit dhe obligimit të Tij në një formë të 
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vetme dhe t‟i bëjë ata besimtarë të së vërtetës dhe të obliguar që të 

pranojnë  besimin. Askush të mos mendojë se All'llahu është i 

pafuqishëm ta bëjë këtë. Përkundrazi, Ai është i Plotfuqishëm për 

gjithçka. 

 Por shembulli i këtij besimi nuk ka asnjë dobi, sepse besimi 

me forcë e me dhunë, që buron nga një qëllim jo i dëshirueshëm, 

nuk është shenjë e personalitetit të individit, as mënyrë e 

përsosjes, as nuk e obligon shpërblimin. Ndryshe është krijimi i 

bletës, të cilën e nxit instikti që të grumbullojë nektarin e luleve, 

apo krijimi i mushkonjës që shkakton malarien e cila qëndron në 

moçale. Asnjëra prej këtyre nuk mund ta braktisë rrugën e tyre. 

 Vlera e njeriut dhe ajo që e dallon atë nga të gjitha krijesat e 

tjera, është pikërisht kjo dhunti, liria e vullnetit dhe e 

përzgjedhjes, si dhe posedimi i shijeve, natyrave dhe mendimeve 

të ndryshme, të cilat ndërtojnë një pjesë të shoqërisë dhe 

garantojnë një nga dimensionet e saj. 

 Nga ana tjetër, ndryshimi në përzgjedhjen e besimit dhe të 

medh‟hebit është një çështje e natyrshme dhe e lidhur me lirinë e 

vullnetit. Ai bëhet shkak që një grupim të pranojë rrugën e vërtetë 

dhe një tjetër të ndjekë rrugën e gabuar. Nëse njerëzit marrin një 

edukatë të shëndoshë, të rrethuar nga mëshira hyjnore dhe 

dituritë e vërteta, duke përfituar nga dhuntitë që u ka dhuruar 

All'llahu i Lartësuar, - në këtë rast, pavarësisht mospajtimeve, 

duke e ruajtur lirinë dhe përzgjedhjen, - ata do të hedhin hapat 

për në rrugë të drejtë. 

 Për këtë gjë, All'llahu i Lartësuar në ajetin tjetër thotë: 

“përveç atyre, që i ka mëshiruar Zoti yt”. Kjo mëshirë hyjnore 
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nuk është specifike vetëm për një shoqëri njerëzore të caktuar, 

pasi të gjitha shoqëritë njerëzore munden të kushtëzojnë vullnetin 

e tyre dhe të përfitojnë prej tij: “për këtë qëllim Ai i krijoi ata”. 

 Ata njerëz që dëshirojnë të hyjnë nën hijen e mëshirës 

hyjnore, e kanë rrugën e hapur. Ajo është mëshirë të cilën vetë 

All'llahu i Lartësuar ua ka derdhur të gjithë robërve të Tij 

nëpërmjet  personifikimit të mendjes dhe udhëzimit të Profetëve 

(Paqja qoftë mbi ta!). 

 Kurdo që të përfitojnë nga kjo mëshirë dhe dhuratë e 

All'llahut, dyert e lumturisë dhe të Xhennetit janë gjithmonë të 

hapura ose në të kundërt: “Do të plotësohet fjala e Zotit tënd: me 

të vërtetë që do ta mbush Xhehennemin me xhinde dhe njerëz 

bashkërisht”. 

 

Hulumtime 

 1- Liria e dëshirës dhe e përzgjedhjes është thelbi i krijimit 

të njeriut dhe mesazhi i të gjithë Profetëve (Paqja qoftë mbi ta!). Në 

thelb, njeriu pa këtë liri nuk është në gjendje që të hedhë qoftë 

edhe një hap të vetëm në rrugën e përsosjes njerëzore dhe 

shpirtërore. Shumë ajete në Kur‟anin Famëlartë kanë konfirmuar 

se nëse All'llahu do të dëshironte t‟i drejtonte të gjithë njerëzit me 

obligimin e Tij, atëherë Ai do ta kishte bërë, por nuk e ka dashur 

këtë dhe u ka lënë atyre rrugën e përzgjedhjes sipas dëshirës.   

 Ajo që ka lidhje me All'llahun e Lartësuar është  thirrja për 

të ecur në rrugë të drejtë, njohja e kësaj rruge, vendosja e shenjave 

dalluese, tërheqja e vërejtjes për atë që duhet të kihet kujdes, 
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caktimi i udhëheqësit dhe i mënyrës për të udhëhequr njerëzit në 

rrugëtimin e tyre.   

 Në këtë ajet kur‟anor, All'llahu i Lartësuar thotë: “Neve na 

përket që t‟ua tregojmë rrugën e drejtë”.1  

 Në një ajet tjetër, All'llahu i Lartësuar thotë: “Prandaj 

këshilloji (njerëzit o Muhamed), se ti je vetëm këshillues, dhe 

nuk je ngarkuar t‟i detyrosh ata me forcë!”2  

 Në suren “Shems”, përsëri All'llahu thotë: “Duke ia bërë të 

njohur atij të keqen dhe të mirën!”3 

Në suren “Insan”, ajeti 3, gjithashtu lexojmë: “Natyrisht që ne i 

treguam atij rrugën e drejtë, që ai të jetë ose mirënjohës, ose 

mosmirënjohës”.4  

 Duke u bazuar në këtë, nuk ka dyshim se ajetet që po 

diskutojmë janë ajetet më të qarta, të cilat konfirmojnë lirinë e 

dëshirës, ndalimin e doktrinës së parashikimit dhe që 

argumentojnë se vendimi përfundimtar është në dorën e njeriut.    

 2- Për qëllimin e krijimit dhe të ekzistencës, në ajetet 

kur‟anore ka deklarime të ndryshme. Secila prej tyre na shfaq një 

nga dimensionet e këtij qëllimi. Prej këtyre, është ajeti ku thuhet: 

“Xhindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë 

                                                           
1 Surja “El-Lejl”, ajeti 12. 
2 Surja “El-Gashije”, ajetet 21 dhe 22. 
3 Surja “Esh-Shems”, ajeti 8. 
4 Surja “El-Insan”, ajeti 3. 
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Mua.”1, domethënë që të përsosen në doktrinën e adhurimit dhe 

të arrijnë pozitën më të lartë njerëzore në fe. 

 Në një vend tjetër lexojmë: “Ai i ka krijuar jetën dhe 

vdekjen, për t‟ju provuar se cili prej jush do të veprojë më 

mirë”.2  

 Ndërsa në këtë ajet që po komentojmë, All'llahu i Lartësuar 

thotë: “Për këtë qëllim, Ai i krijoi ata.” Siç e vini re, të gjitha këto 

pika të çojnë te një qëllim i vetëm, që është edukimi i njerëzve, 

udhëzimi, përparimi, arritja e përsosmërisë. E gjitha kjo 

konsiderohet si qëllim përfundimtar i krijimit. 

 Dobia e këtij qëllimi i referohet vetë njeriut, dhe jo 

All'llahut të Lartësuar, sepse Ai është i Përhershëm, pa fillim e pa 

mbarim dhe një ekzistencë e tillë nuk ka mangësi.   

 3- Në mbyllje të ajetit të fundit ka një konfirmim të urdhrit 

hyjnor, se me të vërtetë ai do ta mbushë Xhehennemin me njerëz 

dhe xhinde. Unike është se kjo çështje e paevitueshme ka një kusht 

të vetëm, që është dalja nga rrethi i mëshirës së All'llahut dhe 

largimi nga udhëzimi i të Dërguarve (Paqja qoftë mbi ta!) të Tij. Ky 

ajet nuk konsiderohet si një argument i doktrinës së parashikimit, 

por përkundrazi, ai është një konfirmim i ri i doktrinës së 

përzgjedhjes.    

 

 

                                                           
1 Surja “Edh-Dharijat”, ajeti 56. 
2 Surja “El-Mulk”, ajeti 2. 
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Ajetet 120 - 123 

 

 َُّ َ ا ُٛثَّتُِج ةِِٝۦ ٌَُ اَدَ ۚ وََجآَ َ  ِِف َ َِٰذهِ  ٱأ َ٘  ِٔ ۢنَتآ ِ  لرُُّش
َ
ٚأ أ ِ٘  َّ ُِعُّ َنَٖ أ  نِهَّلل

َولُُكّا
ِٜ٘نَِي  ُٙ أ ٖأ ِ َرىَٰ ل ْأ ٗأ إِِٛهَّللا ٴ١٠َوَم٠أِنَلثّٞ َوذِ ََكَٛخُِؾ َ٘  َٰ ٠ُٖاْ لََعَ َٙ ٠َُٜن  عأ ِ٘ َٚ ََّل  ُ أ  ِ َِّّٕلِهَّلل  َؤُُ 

٠َُِٖٙن  َٰ َٜخِلُروَن ٵ١٠َع ُ٘ ۡرِض ِإَوَِلأِٝ  ُرأَجُم ٶ١٠ َو َٛخِلُرٓواْ إِِٛهَّللا 
َ َِٰت َو ۡلأ  ََٰ َ ِ َغ أُب  لصِهَّلل  َوِٱِهَّلل
٠َُٖن  َٙ ا َتهأ ِهَّلٙل ٍٔ َع ِ ٍَٰ َّ ةَِغ ا َر ُّ َ٘  أِٝ  َو

أ َنَٖ هُ َوح٠َََّكِهَّلل ُتدأ ۥ ٌَٱعأ ُٝ ُر َُكُّ مأ
َ   ٷ١٠ ۡلأ

 

“Ne po t‟i tregojmë ty disa nga tregimet e të dërguarve, për të ta 

forcuar zemrën. Në këtë sure të ka ardhur ty e vërteta. Ajo është 

këshillë dhe kujtesë për besimtarët. 

“Dhe thuaju atyre që nuk besojnë: “Ju bëni çfarë të mundni, 

edhe ne do të bëjmë çfarë të mundim.”  

“Dhe pritni, nëse do të prisni, se dhe ne do të presim!” 

“All'llahu i di të fshehtat e qiejve dhe të Tokës dhe çdo gjë 

kthehet tek Ai. Lutju Atij dhe mbështetu tek Ai! Zoti yt nuk 

është i pavëmendshëm ndaj asaj që bëni ju.” 

 

 

 

Komentimi 
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Katër dhurata nga rrëfimet mëparshme  

 Me këto ajete përfundon edhe surja “Hud”. Në to ka një 

përmbledhje të përgjithshme për të gjitha diskutimet e kësaj 

sureje. Pjesa më e rëndësishme e kësaj sureje trajton rrëfime të cilat 

përmbajnë mësime të dobishme nga biografia e Profetëve dhe e 

popujve të mëparshëm. Në të vërtetë, këto tregime japin rezultate 

të përmbledhura në katër tematika. 

 Në fillim, këto ajete thonë: “Ne po t‟i tregojmë ty disa nga 

tregimet e të dërguarve, për të ta forcuar zemrën”.  

 Fjala “kul-len” që do të thotë disa, është një tregues i larmisë 

së këtyre tregimeve.  

 Qetësimi i zemrës së Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe forcimi i dëshirës të tij – gjë 

që tregohet te këto ajete – është një çështje e natyrshme, sepse 

kundërshtimi i ashpër dhe i fortë i armiqve jobesimtarë ndikoi në 

zemrën e të Dërguarit të All'llahut, ngaqë edhe ai është njeri 

gjithsesi. Por për të mos depërtuar dëshpërimi në zemrën e pastër 

të Profetit dhe ta dobësonte dëshirën e tij të hekurt nga këto 

kundërshtime dhe demoralizime, All'llahu i Lartësuar i rrëfen 

historitë e Profetëve dhe çfarë kanë përballuar ata, këmbënguljen 

dhe rezistencën e tyre ndaj popujve kokëfortë dhe i tregon se 

triumfi i tyre pasonte me triumfin tjetër. E gjitha kjo për të forcuar 

zemrën e Profetit dhe të besimtarëve që mblidheshin dhe 

shtoheshin ditë pas dite rreth tij.  
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 Në pjesën tjetër, ajeti tregon rezultatin e dytë të madh, ku 

thuhet: “Në këtë sure të ka ardhur ty e vërteta”. Ndërsa rezultati i 

tretë dhe i katërt jepen në frazën: “Ajo është këshillë dhe kujtesë 

për besimtarët”. 

 Autori i tefsirit “El-Manar”, duke komentuar këtë ajet, ka 

thënë: Përmbledhja e mrekullisë në këtë ajet është në kulmin e 

precizionit, aq sa duket sikur të gjitha mrekullitë e mëparshme 

janë tubuar në këtë ajet, duke sqaruar qartë të gjitha dobitë e tyre 

me disa fjali të shkurtra. 

 Megjithatë, ky ajet konfirmon edhe një herë tjetër se 

rrëfimet e Kur‟anit nuk duhet t‟i konsiderojmë si zbavitëse, apo të 

përfitohet prej tyre vetëm për t‟u tërhequr vërejtje dëgjuesve. 

Përkundrazi, këto rrëfime janë një seri e mësimeve më të mira në 

të gjitha sferat e jetës dhe një rrugë mikpritjeje dhe bujarie për të 

gjithë njerëzit, si tani, ashtu edhe në të ardhmen.  

 Më pas, ajetet i drejtohen Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur ai përballet me 

armiqtë e tij që e lëndojnë dhe shfaqin kundërshti dhe kokëfortësi. 

All'llahu i Lartësuar thotë: “Dhe thuaju atyre që nuk besojnë: „Ju 

bëni çfarë të mundni, edhe ne do të bëjmë çfarë të mundim, dhe 

pritni, nëse do të prisni, se dhe ne do të presim‟.” 

 Ju do ta mësoni se kush do të jetë triumfues. Prisni 

humbjen tonë, ashtu siç pohoni me një pritje të pashpresë, kurse 

ne presim ndëshkimin që do t‟ju vijë nga All'llahu i Lartësuar. Ose 

atë që do të shijoni nga ana jonë apo nga ana e All'llahut të 

Lartësuar. 
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 Këto kërcënime, të cilat vijnë në mënyrën urdhërore, i 

vërejmë edhe në vendet e tjera të Kur‟anit Famëlartë. Në këtë ajet, 

All'llahu i Lartësuar thotë: “Bëni ç‟të doni, se Ai i sheh të gjitha 

çfarë punoni ju.”1 

 All'llahu i Lartësuar, në çështjen e shejtanit, thotë: “Bëj për 

vete, me zërin tënd, kë të mundësh nga ata! Lësho kundër tyre të 

gjithë kalorësinë e këmbësorinë tënde!”2 

 E qartë është se asnjë lloj konteksti urdhërues nuk ka 

kuptimin e kërkimi të veprimit të një vepre. Përkundrazi, që të 

gjitha kontekstet urdhërore kanë ardhur si kërcënim. 

 Ajetet e fundit të kësaj sureje, ashtu sikurse edhe ajetet e 

para të saj, bëjnë fjalë për njësimin, njësimin në njohjen e cilësive, 

njësimin e veprimeve dhe njësimin e adhurimeve.  

 Ajeti në vijim tregon për tri degët e njësimit: së pari është 

njësimi i dijes së All'llahut të Lartësuar. E fshehta e qiejve dhe e 

tokës është specifike për All'llahun e Lartësuar dhe Ai është i 

mirinformuar për të gjitha: “All'llahu i di të fshehtat e qiejve dhe 

të Tokës”. 

 Ndërsa, përveç Tij, dija e të tjerëve është e kufizuar, dhe në 

të njëjtën kohë, edhe kjo dije buron nga mësimet hyjnore. Duke u 

bazuar në këtë, nuk ka dyshim se dija e pakufizuar dhe dituria 

subjektive për sa i përket gjithçkaje në qiej e në tokë, është veçori 

specifike e Unit të Shenjtë të All'llahut. 

                                                           
1 Surja “Fussilet”, ajeti 40. 
2 Sureja Isra, ajeti 64. 
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 Po ashtu, kontrollet e të gjitha veprave janë të garantuara 

me fuqinë e Tij:  “Dhe çdo gjë kthehet tek Ai”. Kjo është periudha 

e njësimit të veprave. 

 Më pas, ajeti përfundon duke thënë: Nëse e mësove se 

gjithëpërfshirja, dituria e pakufizuar dhe fuqia e pafundme, janë specifike 

të Unit të Shenjtë të All'llahut, atëherë: “Lutju Atij dhe mbështetu tek 

Ai!”. Kjo është periudha e njësimit të adhurimeve.  

 Andaj duhet t‟i largohesh kundërshtimit, kokëfortësisë dhe 

padrejtësisë. Për këtë, All'llahu i Lartësuar thotë: “Zoti yt nuk 

është i pavëmendshëm ndaj asaj që bëni ju”. 

 

 

Dy hulumtime 

 

1 - Dija e fshehtë është specifike vetëm për All'llahun e 

Lartësuar 

 Siç e kemi qartësuar me detaje në komentimin e ajetit 188 të 

sures “Araf”, si dhe në komentimin e ajetit 50 të sures “Enam”, 

nuk ka vend për dyshim se mirinformimi rreth sekreteve të së 

fshehtës, apo sekreteve të së kaluarës dhe të së ardhmes, i gjithi 

është posaçërisht për All'llahun e Lartësuar. Edhe ajetet e 

ndryshme në Kur‟an e konfirmojnë dhe gjithashtu e mbështesin 

këtë fakt. Nuk ka dyshim se Ai është Unik e nuk ka të ngjashëm 

në këtë cilësi. 
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 Nëse në një pjesë të ajeteve kur‟anore gjejmë ndonjë 

deklaratë, ku thuhet se Profetët (Paqja qoftë mbi ta!) mund të dinë 

disa gjëra të dijes së fshehtë, ose kemi lexuar në disa ajete apo në 

transmetimet e shumta, se Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe disa prijës (imamë) të drejtë e të ruajtur, lajmërojnë për disa 

ngjarje që do të ndodhin në të ardhmen dhe qartësojnë sekretet që 

janë të fshehta, atëherë duhet të dimë se e gjithë kjo dituri është 

nga dija e All'llahut të Lartësuar. 

 I  Madhërishmi, sipas asaj që e gjen të dobishme, i 

informon robërit dhe miqtë e Tij me një pjesë të sekreteve të dijes 

së fshehtë, por kjo dije nuk është as dije subjektive dhe as e 

pakufizuar. Përkundrazi, ajo është prej mësimit të All'llahut dhe 

është e kufizuar aq sa dëshiron Ai të jetë. 

 Me këtë shpjegim qartësohet përgjigjja ndaj atyre që e 

kundërshtojnë doktrinën dhe besimin e Shijjave në sferën e dijes 

së fshehtë, ku ata mendojnë se Profetët dhe prijësit (imamët) e 

drejtë dhe të ruajtur e dinë të fshehtën.  

Zbulimi ose mësimi i dijes së fshehtë nga ana e All'llahut të 

Lartësuar nuk është specifik vetëm për Profetët dhe prijësit 

(imamët) e drejtë dhe të ruajtur. Ai, gjithashtu, ua zbulon dhe ua 

mëson këtë të fshehtë edhe të tjerëve që nuk janë Profetë dhe 

imamë. Në rrëfimin e nënës së Musait (Paqja qoftë mbi të!) në 

Kur‟an, ne lexojmë se All'llahu i Lartësuar i thotë asaj: “Kështu, ne 

e frymëzuam nënën e Musait: „Jepi gji atij dhe, kur të trembesh 

për sigurinë e tij, hidhe në lumë, pa pasur frikë dhe dëshpërim. 
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Me siguri që ne do të ta kthejmë ty atë dhe do ta bëjmë të 

dërguar‟.”1 

2 – Adhurimi i takon vetëm All'llahut të Lartësuar   

 Në ajetin e lartpërmendur ka një argument të bukur, ku 

thuhet se adhurimi i takon vetëm All'llahut. E nëse adhurimi 

bëhet për hir të Madhështisë dhe atributeve të Tij, atëherë këto 

atribute para së gjithash janë ekzistuese tek All'llahu, kurse të 

tjerët nuk kanë asgjë në lidhje me to. Argumenti më i madh i 

madhështisë së All'llahut është dija e Tij e gjerë dhe e pakufizuar 

dhe fuqia e Tij e pafundme. Ajeti i lartpërmendur ka treguar se 

këto dy cilësi janë specifike për All'llahun e Lartësuar. 

 Nëse adhurimi për të adhuruarin bëhet për shkak të 

kërkimit të mbrojtjes – për zgjidhjen e problemeve, përshembull,– 

atëherë këtë adhurim e meriton Ai që është i Gjithdijshëm për të 

gjitha nevojat e robve dhe për sekretet e tyre të fshehta. Ai është i 

Plotfuqishëm që t‟i përgjigjet lutjes dhe kërkesës së tyre. Atëherë, 

konkludohet se njësimi i atributeve (teuhijdi sifat) është shkak i 

njësimit të adhurimit (teuhijdul ibadeh).  

 Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se ecja dhe 

rrugëtimi i njeriut në rrugën e adhurimit të All'llahut të Lartësuar 

është përmbledhur në këto dy fjali të ajetit, ku All'llahu i Lartësuar 

urdhëron e thotë: "Lutju Atij dhe mbështetu tek Ai!"; kjo sepse 

adhurimi, - qoftë adhurimi trupor si adhurim i përgjithshëm, apo 

adhurimi shpirtëror si meditimi për krijesat e All'llahut të 

Lartësuar, për sistemin e të fshehtave të ekzistencës, - është fillimi 

i këtij rrugëtimi. 

                                                           
1 Sure "Kasas", ajeti 7. 
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 Mbështetja, dorëzimi i plotë tek All'llahu, lënia e të gjitha 

çështjeve dhe gjërave në dorën e Tij, është pika e fundit e këtij 

rrugëtimi. 

 Në gjithë këtë rrugëtim, nga fillimi deri në fund, teuhidi i 

cilësive i drejton njerëzit drejt të vërtetës, i ndihmon ata që ecin në 

këtë rrugëtim dhe u bën thirrje atyre për kërkim dhe studim të 

shoqëruar me dashuri në këtë fushë. 

 O All'llah, na frymëzo njohjen Tënde, me cilësitë e 

Madhështisë dhe të Bukurisë Tënde! 

 O All'llah, na frymëzo që të ecim drejt Teje me dituri!     

 O All'llah, na mundëso që të adhurojmë Ty me sinqeritet 

dhe të mbështetemi tek Ti me dashuri të madhe ndaj Teje! 

 O All'llah, Ti je shpresa e vetme për zgjidhjen e halleve dhe 

të problemeve tona! Në këtë periudhë kohe që po jetojmë, 

myslimanët janë të rrethuar nga problemet dhe vështirësitë nga 

çdo anë, e armiqtë e All'llahut përpiqen ta shuajnë këtë dritë të 

bekuar! Ti je Mbështetësi dhe Mbrojtësi ynë!  

 O All'llah, ne nuk do ta arrinim në këtë fazë nëse nuk do 

ishte mbështetja Jote e dukshme dhe e padukshme!   

 O All'llah, të lutemi që të mos na privosh nga dhuratat e 

Tua madhështore, për kohën që na ka mbetur në këtë rrugëtim 

dhe të mos na i ndërpresësh mirësitë e Tua të veçanta!    

 O All'llah, me mëshirën Tënde na jep suksesin që të 

vazhdojmë në komentimin e këtij tefsiri, i cili hap një dritare të re 

në Librin Tënd qiellor! Amin, o Zot i të gjitha botëve! 
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Sure  "Jusuf" 

 

Kjo sure ka zbritur ne Mekkë 

dhe ka 110 ajete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fillimi i sures Jusuf 
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 Përpara se të fillojmë me komentimin e kësaj sureje, duhet 

të përmendim disa çështje:  

 1- Nuk ka asnjë dyshim ndërmjet komentuesve të Kur‟anit 

se kjo sure ka zbritur në Mekë, përveç asaj që është transmetuar 

nga Ibn Abasi, se katër ajete të saj kanë zbritur në Medinë (tre 

ajetet e para dhe ajeti i shtatë).1 

 Por duke e studiuar me hollësi lidhjen e këtyre ajeteve me 

njëri-tjetrin në këtë sure, e kemi të pamundur që t‟i ndajmë mes 

tyre, prandaj supozimi se këto katër ajete mund të kenë zbritur në 

Medinë, është një mendim shumë i largët. 

 2- Të gjitha ajetet e kësaj sureje, përveç disave në fund të 

saj, tregojnë qartë historinë e Profetit të All'llahut, Jusufit (Paqja 

qoftë mbi të!), një histori unike, e cila në thelb mbart mësime e 

këshilla të dobishme. Kjo sure është quajtur "Jusuf" dhe me këtë 

lidhje vjen edhe përmendja e Jusufit në një numër prej 27 herësh 

në Kur‟an: 25 herë në këtë sure, një herë në ajetin 34 të sures 

"Gafir" dhe një herë tjetër në ajetin 84 të sures "Enam". 

 Ndryshe nga suret e tjera të Kur‟anit, ajetet e kësaj sureje 

janë të lidhur me njëri-tjetrin dhe qartësojnë anë të ndryshme të 

një tregimi të vetëm, që përmendet në më shumë se dhjetë kapituj, 

me një elokuencë tërheqëse dhe në mënyrë përmbledhëse me 

kuptim të plotë, të thellë, unik dhe ndikues. 

 Treguesit e paqëllimtë të historive, ose ata që kanë qëllime 

të ulëta, janë përpjekur që ta shndërrojnë këtë tregim edukues në 
                                                           
1 Tefsiri „Mexhmaul Bejan‟, fillimi i sures; Po kështu Tefsiri " Es Safij". 
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një aventurë dashurie që i elektrizon dhe afeksionon ata që 

garojnë pas pasionit dhe epshit. Ose të deformojnë fytyrën e 

vërtetë të Jusufit, aq sa e kanë vendosur atë në një skenar filmi 

kinematografik, duke e publikuar në një mënyrë vulgare. Por  

Kur‟ani pasqyroi përmes këtij tregimi mësimet më të larta të 

virtytit, të vetëpërmbajtjes, devotshmërisë dhe të besimit. Nëse një 

njeri e lexon disa herë këtë histori, ai ndikohet nga mënyra e saj 

tërheqëse në çdo herë. 

 Për këtë, Kur‟ani e ka përshkruar me shprehjen: “Historinë 

më të bukur”, ku ka vënë mësime për ata që e vlerësojnë: “Në 

tregimet e atyre (të dërguarve) ka këshilla për ata që janë me 

mend”. 

 3- Duke studiuar me hollësi ajetet e kësaj sureje, zbulojmë 

se Kur‟ani është mrekulli në të gjitha dimensionet e tij, sepse 

heronjtë që ai paraqet në rrëfimet e tij, janë heronj të vërtetë, jo 

imagjinarë. Gjithsecili prej tyre është i pakrahasueshëm në 

vetvete. 

 Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!), është heroi që i shkatërroi 

idhujt me një shpirt të madh. Ai nuk e pranonte paralelizimin me 

tiranët. 

 Nuhu (Paqja qoftë mbi të!), është heroi i durimit, i qëndrimit 

në rrugën e drejtë, i dhembshurisë dhe i një zemre të madhe në atë 

jetë të gjatë e të bekuar. 

 Musai (Paqja qoftë mbi të!), është heroi edukues për popullin 

e tij kundërshtar, i cili qëndroi përballë Faraonit mendjemadh e 

tiran. 
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 Jusufi (Paqja qoftë mbi të!), është heroi i përkushtimit, i 

devotshmërisë dhe i pastërtisë, përballë një gruaje të martuar, të 

bukur dhe të dashuruar marrëzisht. 

 Pas gjithë kësaj qartësohet forca e shpalljes kur‟anore në një 

mënyrë të atillë që e mahnit njeriun. Ky tregim në disa vende 

përfundon me çështjet e dashurisë të cilat Kur'ani nuk i deformon. 

I paraqet ngjarjet me delikatesë e përpikmëri, saqë dëgjuesi nuk 

ndien gjë tjetër veç asaj që kërkohet në atë tregim. I përmend të 

gjitha çështjet në tekst, por që janë të rrethuara nga rrezet e forta të 

devotshmërisë dhe të pastërtisë.  

Historia e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), para dhe pas Islamit  

 Historia e Jusufit ka qenë e njohur mes njerëzve përpara 

Islamit, sepse ajo është përmendur në 14 kapituj në Teurat, (mes 

kapitullit 37 dhe 50), në Librin e Zanafillës.  

 Leximi i rafinuar në këta 14 kapituj zbulon hapësirën e 

kontradiktës ndërmjet asaj që ka ardhur në Teurat dhe asaj në 

Kur‟an.   

 Nëse krahasojmë tekstin në Teurat me tekstin kur‟anor, do 

të shohim se ky i fundit është në majën e vërtetësisë dhe të 

sinqeritetit dhe është i pastër nga çdo trillim. 

 Ajo që Kur‟ani i thotë Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij): “Ndonëse ti, me të vërtetë, nuk 

ke qenë në dijeni më parë”1, duke treguar për rrëfimin e Jusufit 

(Paqja qoftë mbi të!), është përshkruar si historia më e bukur, për të 

                                                           
1 Surja Jusuf, ajeti 3. 
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vërtetën e së cilës, Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) nuk ishte i mirinformuar.    

 Në Teurat tregohet se kur e pa këmishën e djalit të tij të larë 

në gjak, Jakubi (Paqja qoftë mbi të!), tha: “Kjo është këmisha e djalit 

tim, të cilin e ka shqyer kafsha e egër. Pastaj Jakubi (Paqja qoftë mbi 

të!), e grisi rrobën e tij dhe e përmbajti veten, e nga mërzia ndenji 

ditë të tëra duke qarë e duke vajtuar për Jusufin (Paqja qoftë mbi 

të!). Sado që e ngushëlluan bijtë dhe bija e tij, ai nuk pranoi që ata 

ta ngushëllonin dhe tha: “Do të varrosem  në varr, i dëshpëruar 

për djalin tim”.   

 Por Kur‟ani qartëson dhe thotë se Jakubi (Paqja qoftë mbi 

të!), nuk e besoi atë çfarë i thanë djemtë e tij, nuk u mërzit e as nuk 

u dëshpërua për fatkeqësinë e djalit të tij, Jusufit (Paqja qoftë mbi 

të!). Përkundrazi, ai zbatoi traditën e Profetëve me durim dhe 

mbështetje tek All'llahu i Lartësuar dhe iu drejtua djemve të tij: 

“Ai tha: „Nuk është kështu, por ju keni sajuar diçka (ndryshe 

nga sa thoni). Por, durim! All'llahut i kërkoj ndihmë kundër asaj 

që po tregoni ju‟”1. Edhe pse zemra e tij digjej nga ndarja prej 

djalit, edhe pse sytë e tij lotonin për shkak të tij, derisa u zbardhën 

dhe u verbuan, – sikurse e përshkruan Kur‟ani -  sërish ai 

asnjëherë nuk bëri ndonjë vepër, si: djegia e rrobës, vajtimi apo 

lidhja e rripit në kokë – të cilat janë shenjë e fatkeqësisë dhe e zisë, 

por tha: “Durimi është i mirë‟‟ dhe e fshehu mërzinë e tij: “e ai 

është i mbushur me zemërim”.   

                                                           
1 Surja Jusuf, ajeti 18. 
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 Sido që të jetë, pas Islamit, këtë histori e kanë rrëfyer shumë 

historianë nga Lindja dhe Perëndimi, dhe ndonjëherë me gjëra të 

shtuara.    

 

Përse historia e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) është treguar 

vetëm në një vend, ndryshe nga historitë e Profetëve të 

tjerë? 

 

 Në të vërtetë, prej karakteristikave të historisë së Jusufit 

(Paqja qoftë mbi të!), është se ajo është përmendur vetëm në një 

vend në Kur‟an, ndryshe nga historitë e Profetëve të tjerë, të cilat 

janë treguar në kapituj të veçuar, në sure të ndryshme të Kur‟anit 

Famëlartë. 

 Mençuria në këtë i referohet ndarjes së kapitujve të kësaj 

historie. Duke pasur parasysh vendndodhjen e saj të veçantë, ajo 

do të humbiste lidhjen dhe harmoninë e saj. Prandaj, për këtë 

duhet që ky rrëfim të tregohet i plotë, në një vend, për të arritur 

rezultatin e synuar. Për shembull,  ëndrra dhe sqarimi që 

përmendi babai i tij në fillim të kësaj sureje, do ta humbisnin 

kuptimin e tyre nëse nuk do të përmendej fundi i tyre. 

 Për këtë, në fund të kësaj sureje lexojmë se kur Jakubi (Paqja 

qoftë mbi të!), dhe vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), erdhën në 

Egjipt dhe iu përulën atij, Jusufi (Paqja qoftë mbi të!), tha duke u 
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kthyer nga babai i tij: “Ai tha: „O babai im, ky është shpjegimi i 

ëndrrës sime të dikurshme. Zoti im e përmbushi atë‟.”1 

 Ky shembull qartëson lidhjen e fortë midis fillimit të sures 

dhe fundit të saj, ndërkohë që rrëfimet e Profetëve të tjerë nuk 

kanë ardhur në këtë mënyrë.  

 Një veçori tjetër e kësaj sureje është se rrëfimet e Profetëve 

që kanë ardhur në sure të ndryshme të Kur‟anit, zakonisht 

qartësojnë përballjen e tyre me popullin kundërshtar e të padrejtë 

dhe me tiranët, pastaj situata mbaron me besimin e një grupi tek 

këta Profetë dhe kundërshtimin e një grupi tjetër, çka i bën 

meritorë të ndëshkimit nga ana e All'llahut të Lartësuar. 

 Ndërsa në suren “Jusuf” nuk ka asnjë fjalë për këtë 

tematikë, por më së tepërmi rrëfehet vetë jeta e Jusufit (Paqja qoftë 

mbi të!), dhe shpëtimi i tij nga intrigat e rrezikshme, të cilat 

përfundojnë me ngjitjen e tij në fron. E gjithë kjo në vetvete është 

një model i veçantë. 

 

Mirësia e  sures "Jusuf"  

 Në transmetimet islame tregohen mirësi të ndryshme në 

leximin e kësaj sureje. Ndërmjet tyre lexojmë hadithin e Imam 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), ku thuhet: “Kush e lexon suren "Jusuf" 

çdo ditë apo çdo natë, All'llahu e ringjall atë njeri në Ditën e 

Gjykimit me një bukuri si bukuria e Jusufit. Atë nuk e frikëson kjo 

                                                           
1 Surja Jusuf, ajeti 100. 
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Ditë dhe ai është prej robërve të përzgjedhur të All'llahut dhe prej 

të devotshmëve”.1 

 Transmetimet që kanë ardhur për veçoritë dhe dobitë e 

leximit të sureve të Kur‟anit – siç e kemi thënë disa herë – nuk 

duhen lexuar në mënyrë sipërfaqësore, pa medituar dhe pa 

vepruar sipas tyre, por duhet të jetë një lexim që duhet t‟i 

paraprijë meditimi, e që të shtyjë për të vepruar sipas udhëzimeve 

të këtyre sureve. Duke vërejtur përmbajtjen e kësaj sureje, 

qartësohet se ai që frymëzohet në jetën e tij nga mësimet e saj dhe 

e ruan veten para haramit, përpara një tufani të rrezikshëm 

epshesh, egoje, pasurie, fame dhe pushteti, aq sa ta konsiderojë 

gropën e errët të burgut më të dashur sesa jeta në kështjellat e 

ndotura të mbretërve, atëherë bukuria e shpirtit të këtij njeriu 

është si ajo e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), dhe nuk ka gjë që fshihet e 

të mos shfaqet e zbulohet në Ditën e Kijametit. Atij do t‟i jepet 

bukuria e premtuar dhe do të jetë në radhët e robërve punëmirë të 

All'llahut. 

 Në disa hadithe përmendet ndalimi i të mësuarit të kësaj 

sureje për gratë.2 Ndoshta sekreti për këtë janë ajetet që bëjnë fjalë 

për gruan e mbretit të Egjiptit. Edhe pse tregimi përcillet me një 

elokuencë të pastër, mirëpo ai është shkak për tundimin e disa 

femrave. Ka ardhur konfirmim i fortë për mësimin e sures “Nur”, 

e cila përfshin ajetet e hixhabit (mbulimit) për gratë  në vend të 

mësimit të sures  "Jusuf". 

                                                           
1 Tefsiri „Mexhmeal Bejan‟, fundi i ajetit që po diskutojmë; Vesailu Shiia, vëll. 6, f. 251, had. 
7864. 
2 El-Fekihu, vëll. 1, f. 374, had. 1089; Vesailu  shiia, vëll. 6, f. 185, had. 7687. 
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 Por përgjithësisht, zinxhiri i këtyre transmetimeve nuk 

është i saktë, madje në disa transmetime të tjera thuhet e kundërta 

e kësaj, pra thuhet se është mirë që kjo sure t‟i mësohet familjes. 

Saktësia në ajetet që zbulon surja, nuk ka asnjë pikë negative për 

sa u përket grave. Përkundrazi, ajo çfarë i ndodhi gruas së mbretit 

të Egjiptit, është mësim për të gjitha gratë që sprovohen nga 

ngacmimet dhe intrigat e shejtanit. 
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Ajetet 1-3 

 

تنِِي  ُٙ أ َِٓتَِٰب  ل ٕأ َّ َ اَ َُٰج   ٖأ ِ ٠َُِِٖن ١الٓر  ح ٗأ َتهأ ِهَّلٖلُؾ ِهَّلٕلَه ا  َٰءًٛا َنَر ِّ ا ُٝ ُُرأ ٕأَ َٰ َٛز
َ
آ أ  ٢  إِنِهَّلل

 ِٚ٘ َٜج  ُْ رأَ اَن ِإَون  ُِ ٕأ َّ َ ََٰذا   َٜآ إَِِلأ وأَ  أ
َ
آ أ َٙ ِ َػِع ة َِ ٕأ   َٚ َص  أ

َ
َّ أ ُِعُّ َنَٖ أ ُٚ َن ََنأ
ِٖنَِي  ٕأَغٍَٰ   َٚ ِٙ َ   ٣َؼتأِِٖٝۦ ل

 

“Elif, Lâm, Râ. Këto janë vargjet e Librit të qartë!” 

“Ne e zbritëm këtë Kur‟an në gjuhën arabe, për ta kuptuar ju.” 

“Ne të tregojmë ty (Muhamed) historinë më të bukur përmes 

shpalljes së këtij Kur‟ani, ndonëse ti, me të vërtetë, nuk ke qenë 

në dijeni më parë.” 

 

 

Komentimi 

 

Historia më e bukur 

 Kjo sure fillon me germa të ndara: “Elif, Lam, Ra” dhe ato 

janë argument për madhështinë e Kur‟anit. Renditja dhe përbërja 

e këtyre ajeteve, që ka një përmbajtje të thellë, përbëhet nga pjesët 

më të lehta. Ato janë germat e alfabetit “elif, be, te…etj”, dhe për 



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

  

352 

këto germa të ndara në Kur‟an, kemi folur në tre vende: në fillim 

të sures “Bekare”, “Ali Imran” dhe “A'raf” dhe nuk është e 

nevojshme që ta përsërisim edhe një herë.  

 Ndoshta ky është shkaku që pas këtyre germave të ndara, 

të vinte menjëherë tregimi për madhështinë e Kur‟anit në këtë 

sure. Në ajet thuhet: “Këto janë vargjet e Librit të qartë!” 

 Ajo që na tërheq vëmendjen është përemri tregues për larg 

“tilke”, që në këtë ajet është i njëjtë  me atë që ka ardhur edhe në 

fillim të sures “Bekare” dhe të disa sureve të tjera të Kur‟anit. 

Shembulli i të gjitha këtyre shprehjeve tregon madhështinë e 

këtyre ajeteve, pra shkallën e lartë që kanë. Duken sikur janë në 

një pikë të largët, ku nuk mund të arrihen me lehtësi, por vetëm se 

me një përpjekje dhe mund të vazhdueshëm, sepse ato janë në 

pikën më të lartë të qiejve dhe në lartësitë e hapësirës pa fund.  

Pastaj vjen qartësimi i qëllimit të zbritjes së këtyre ajeteve, ku 

thuhet: “Ne e zbritëm këtë Kur‟an në gjuhën arabe, për ta 

kuptuar ju”. 

 Pra, qëllimi nuk është vetëm leximi ose recitimi, ose që 

nëpërmjet tij të kërkohet bereqet, por synimi thelbësor është të 

kuptuarit e këtyre ajeteve plotësisht. 

 Sekreti i të qënit të Kur‟anit në gjuhën arabe lidhet me 

faktin se kjo gjuhë është shumë e gjerë dhe e pasur, siç e 

dëshmojnë edhe vetë ekspertët e gjuhëve të ndryshme të botës. 

Gjuha arabe ka mundësinë që të sqarojë kuptimet e thella të fjalës 

së All'llahut. Prandaj, është e padiskutueshme që drita e Islamit 

shkëlqeu në Gadishullin  Arabik, i cili ishte vend i injorancës, i 

padrejtësisë, i jetës kafshërore dhe barbarizmit, me qëllim që t‟i 
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bashkonte banorët e asaj zone rreth vetes. Kur‟ani duhej të ishte i 

qartë dhe ndriçues, që t‟i mësonte banorët e Gadishullit Arabik, të 

cilët nuk kishin asnjë kulturë, dituri apo dije, dhe me këtë të 

krijonte një bosht qendror për ta përhapur këtë fe në të gjitha 

skajet e botës. 

 Natyrisht, Kur‟ani me këtë gjuhë arabe nuk është e lehtë që 

të kuptohet nga të gjithë njerëzit në mbarë botën (siç është njëlloj 

për të gjitha gjuhët e tjera), sepse ne nuk posedojmë një gjuhë 

ndërkombëtare që ta kuptojnë të gjithë njerëzit. Po kjo nuk 

pengon që kushdo në botë të përfitojë nga përkthimet e Kur‟anit 

ose gradualisht ta mësojë këtë gjuhë, në mënyrë që t‟i prekë  

konkretisht ajetet dhe të perceptojë nocionet e shpalljes hyjnore në 

përbërjet e këtyre fjalive. 

 Shprehja e të zbriturit të Kur‟anit në gjuhën arabe – e cila 

është përsëritur me dhjetëra herë në Kur‟an – është një përgjigje 

ndaj atyre që e akuzojnë Profetin (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) se ai e ka mësuar Kur‟anin nga 

një i huaj, se përmbajtja e tij është e huazuar dhe se nuk është 

shpallje hyjnore. 

 Këto përshkrime të njëpasnjëshme u vënë një detyrë 

obliguese të gjithë myslimanëve, që të përpiqen të gjithë të 

mësojnë gjuhën arabe, që të jetë si gjuhë të dytë për ta krahas 

gjuhës së tyre, sepse ajo është gjuha e Shpalljes Hyjnore dhe çelësi 

i kuptimeve të të vërtetave islame. 

 Pastaj All'llahu i Lartësuar thotë: “Ne të tregojmë ty (O 

Muhamed) historinë më të bukur përmes shpalljes së këtij 
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Kurani, ndonëse ti, me të vërtetë, nuk ke qenë në dijeni më 

parë”. 

 Disa komentues të Kur‟anit mendojnë se qëllimi me 

“historinë më të bukur” është tregues për të gjithë Kur‟anin dhe 

se fjalia “përmes shpalljes së këtij Kur‟anit” është një argument 

për këtë. 

 Rrëfimi këtu nuk është me kuptimin e një tregimi historie, 

por qëllimi është kuptimi i saj rrënjësor në gjuhë, pra kërkimi për 

gjurmët e diçkaje. Meqenëse çdo tematikë  - kur shpjegohet me 

detaje – qartësohet me fjalë të njëpasnjëshme, prandaj quhet 

rrëfim dhe histori.  

 Megjithatë, All'llahu i Lartësuar e ka përshkruar këtë rrëfim 

me fjalën: “historinë më të bukur” për të gjithë Kur‟anin, i cili ka 

ardhur në shpjegimin dhe qartësimin më të bukur, në fjalitë më të 

qarta letrare dhe në shkallën më të lartë të elokuencës, duke i 

shoqëruar me kuptimet më madhore dhe më të sakta, aq sa e 

paraqet pjesën e jashtme të bukur dhe të ëmbël, teksa pjesa e 

brendshme, përmbajtja e saj, është madhështore. 

 Në transmetimet e shumta shohim se ky përshkrim është 

përdorur për të gjithë Kur‟anin Famëlartë1, edhe pse këto 

transmetime nuk janë përmendur në komentimin e ajetit që po 

komentojmë. 

 Për shembull, në hadithin që e transmeton Ali Ibn Ibrahim 

nga Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi 

                                                           
1 Usulul Kafi, vëll. 3, f. 423, hadithi 6. 
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familjen e tij!), lexojmë se ai ka thënë: “Historia (rrëfimi) më e 

bukur është Kur‟ani.”1  

 Gjithashtu, në librin “Reudatul Kafij”, është përcjellë një 

fjalim i Prijësit të besimtarëve, Aliut (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka 

thënë: “Me të vërtetë, rrëfimi, historia më e bukur, këshilla më e 

përsosur dhe përkujtesa që ka më shumë dobi, është libri i 

All'llahut të Lartësuar.”2 

 Lidhja e ajeteve në vijim, që qartësojnë historinë e Jusufit 

(Paqja qoftë mbi të!) me këtë ajet që po diskutojmë, është në atë 

formë që e tërheq intelektin e njeriut. All'llahu i Lartësuar, për  

historinë e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), ka përdorur shprehjen: 

“historinë më të bukur”. Ndoshta shumicës së atyre që e lexojnë 

fillimin e ajeteve të kësaj sureje, nuk u tingëllon gjë tjetër në 

mendjet e tyre përveç këtij kuptimi. 

 E kemi thënë disa herë se nuk ka pengesë që të tilla ajete, si 

këto që po trajtojmë, mund të kenë dy kuptime, sepse vetë 

Kur‟ani, në përgjithësi, është rrëfimi më i bukur, kurse surja 

“Jusuf”, në veçanti, është rrëfimi më i bukur. 

 Si të mos jetë ky rrëfim historia më e bukur, kur në kapitujt 

e saj përshkruhen mësimet më të  larta  të jetës?!  

 Në këtë histori, ne shohim autoritetin dhe fuqinë e dëshirës 

së All'llahut ndaj çdo gjëje. Me sytë tanë, ne vërejmë të ardhmen e 

zymtë në të cilën kanë përfunduar ziliqarët dhe planet që i 

shkruan në ujë. Nëpërmjet rreshtave të kësaj historie, përçmimi 

                                                           
1 Tefsiri  „Nurul Thekalajni‟, vëll 2, f. 49; Biharul Enuar, vëll 21, f. 211. 
2 Usulul Kafi, vëll. 8, f. 175. 
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trupëzohet në abuzim, vulgaritet dhe në mungesë pastërtie, 

ndërsa madhështia në devotshmëri dhe në shikim të djalit të 

vogël, të vetëm, në thellësinë e pusit. Në një skenë tjetër e shohim 

Jusufin (Paqja qoftë mbi të!), t‟i kalojë netët dhe ditët në gropën e 

burgut të errët pa bërë asnjë mëkat, pastaj vjen lindja e dritës së 

shpresës pas atyre ditëve të zymta dhe mbulesës së dëshpërimit. 

Pastaj pas kësaj vërejmë pushtetin e tij të madh e të gjerë, që erdhi 

si rezultat i dijes dhe besnikërisë së tij. Të gjitha këto skena i 

zbulohen qartë lexuesit të këtij tregimi në formë rutine.     

 Prej një ëndrre ndryshon e ardhmja e një umeti, shpëtohet  

një populli dhe  një shoqëri e tërë njerëzore nga shkatërrimi me 

dorën e një udhëheqësi të urtë hyjnor. Ky tregim përmban me 

dhjetra mësime të tjera madhështore. Atëherë, përse të mos jetë ky 

tregim, historia më e bukur?! 

 Por neve nuk duhet të na mjaftojë që rrëfimi i Jusufit (Paqja 

qoftë mbi të!) të jetë vetëm historia më e bukur. Më e rëndësishmja 

është që ky rrëfim përmban mësime madhështore edhe për vetet 

tona.  

 Shumë njerëz e shohin ende historinë e Jusufit (Paqja qoftë 

mbi të!) si një romancë dashurie. Shembulli i kësaj është si 

shembulli i kafshës që lihet e lirë në një kopsht të mbushur dhe të 

zbukuruar me lule, por që ajo i shikon ato si ushqim, thjesht që i 

largojnë asaj urinë. 

 Shumë njerëz, këtij rrëfimi i shtojnë pjesë imagjinare 

mashtruese për ta devijuar tregimin nga e vërteta e tij. Kjo ndodh 

sepse ata nuk kanë harmoni, e kanë humbur vlerën e meritën nga 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

357 

mospranimi i këtij pozicioni. Në thelb, ky rrëfim ka tubuar në 

vetvete të gjitha llojet e vlerave të larta njerëzore. 

 Në vazhdim do të vërejmë se nuk është i mundur tejkalimi 

i kufijve të kapitujve të këtij rrëfimi kaq të bukur e përmbledhës, 

siç thotë poeti për këtë tregim:  

I riu me erën e lules dehet,    derisa vërehet se rroba e tij i ka humbur! 

Ndikimi i këtij rrëfimi në jetën e njerëzve 

 Duke parë se pjesa e rëndësishme e Kur‟anit ka ardhur në 

formën e historisë për popujt e mëparshëm, disa mund të pyesin: 

Përse ky libër edukativ mbart të gjitha këto histori dhe këto 

rrëfime? 

 Arsyeja e vërtetë e kësaj tematike qartësohet pasi vërehen 

me kujdes disa pika:  

 1- Historia është laboratori i aktiviteteve të ndryshme 

njerëzore. Ato mendime dhe imagjinata që njeriu i vizaton në 

mendjen e tij, i gjen të vërteta në faqet e historisë. Duhet patur 

parasysh se shumica e informacioneve të njerëzimit që janë në 

harmoni me realitetin dhe të vërtetën, janë ato informacione që 

bartin një anë ndjeshmërie. Nuk ka dyshim se roli i historisë  në 

shfaqjen e realiteteve të jetës mund të kuptohet mirë.   

 Njeriu me sytë e tij vëren humbjen e padëshiruar për një 

popull dhe shkatërrimin e një populli, si rezultat i përçarjes dhe i 

mosmarrëveshjeve mes tyre, siç mund të vërejë lulëzimin dhe 

përparimin e popujve të tjerë nën hijen e solidaritetit dhe të 

bashkimit.  
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 Rrëfimet e mëparshme janë një grumbull eksperiencash me 

vlerë të madhe. Historia është një pasqyrë që reflekton të gjitha: të 

mirat, të këqijat, zhvillimin, degradimin dhe shkaqet për të gjithë  

shoqëritë  njerëzore.    

 Duke u bazuar në këtë, studimi i historisë së atyre që kanë 

jetuar më parë ia zgjat jetën njeriut sepse të gjitha eksperiencat e 

tyre arrijn të jenë në duart e njeriut. 

 Për këtë tematikë, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), në 

fjalimin e tij historik teksa këshillon  djalin e tij Hasanin (Paqja 

qoftë mbi të!), thotë: “O djali im, në të vërtetë, edhe nëse nuk e kam 

përjetuar kohën e atyre që kanë qenë para meje, unë i kam vërejtur 

mirë punët e tyre, kam medituar për historinë e tyre dhe kam ecur 

në gjurmët e tyre, derisa jam kthyer njëri prej tyre; madje më 

duket sikur kam jetuar nga i pari deri tek i fundit i tyre”.1  

 Sigurisht, historia që po rrëfejmë është e pastër nga 

trillimet, legjendat, gënjeshtrat dhe devijimet. 

 Por është për të ardhur keq që shembujt e kësaj historie 

janë të pakta në numër. Në këtë kontekst, ne nuk duhet ta 

largojmë vëmendjen nga efekti që ka Kur‟ani në qartësimin e 

modeleve nga historia e hershme dhe në demonstrimin e tyre. 

Historitë e paraqitura në Kur‟an janë si pasqyrë e ndritshme dhe 

joshpërfytyruese. Ato janë histori që nuk flasin vetëm për ngjarjet 

dhe ndodhitë reale, por që trajtohen deri në rrënjë, duke përçuar 

edhe mësimet përkatëse prej tyre.  

                                                           
1 “Nehxhul Belaga”, fjala 31. 
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 Por përse Kur‟ani famëlartë - i cili është libër edukativ i një 

shkalle të lartë - nuk mbështet tek historia dhe të sjellë dëshmi dhe 

shembuj nga tregimet e të shkuarve?!     

 2- Pa dyshim se historia dhe tregimi ka një forcë tërheqjeje 

të veçantë dhe njeriu ndikohet jashtë mase në të gjitha fazat e jetës 

së tij, nga mosha e fëmijërisë deri te mosha e pleqërisë. 

 Historia dhe tregimi përbëjnë pjesën më të madhe të 

letërsisë botërore dhe të gjurmëve të  shkrimtarëve. Gjurmët më të 

mira që kanë lënë poetët dhe shkrimtarët e mëdhenj, qoftë nga 

vendet arabe, apo persiane apo nga vendet e tjera, janë tregimet e 

tyre.    

 Për shembull, “Gjylistani” i Saadiut, “Shahnameh” i 

Firdeusit, “Hemsetu” i Nidhamit, dhe po kështu gjurmët e 

francezit Viktor Hygo, Shekspirit anglez dhe Gëtes gjerman, që të 

gjitha ato janë shkruar në formën e tregimeve tërheqëse. 

 Tregimi, sido që të jetë, i shkruar në prozë apo në poezi, i 

paraqitur në shfaqje teatrale apo nëpërmjet filmit televiziv, lë 

gjurmë tek dëgjuesi dhe shikuesi, duke ndikuar tek ai edhe me 

argumentet logjike. 

 Shkak për këtë mund të jetë se njeriu për nga natyra është i 

ndjeshëm para se të jetë logjikues dhe ai përhumbet në çështjet 

materiale para se të thellohet në çështjet intelektuale. 

 Sa më shumë të largohet njeriu nga ndjenja, duke iu 

drejtuar çështjeve të logjikës, aq më të rënda dhe më të ngadalta 

do të bëhen këto çështje për mendjen e tij. 



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

  

360 

 Nga këtu vërejmë se për shkak të qartësimit të 

argumentimit logjik, mendimtarët huazojnë nga çështje të 

ndryshme shoqërore dhe të jetës së përditshme, shembujt që kanë 

ndjeshmëri. Ndonjëherë merret shembull i përshtatshëm dhe 

ndikues në argumentim një vlerë e hiperbolizuar, prandaj edhe 

dijetarë (shkrimtarë) të suksesshëm janë ata që kanë fuqi të 

përzgjedhin shembujt më të bukur. 

 Përse të mos jetë çështja kështu, kur argumentet e 

logjikshme janë fryt i çështjeve të ndjeshme, të vërteta dhe 

eksperimentale? 

 3- Tregimi dhe historia janë të kuptueshme nga çdo njeri, 

ndryshe nga argumentimet e logjikës, pasi njerëzit në të vërtetë 

nuk janë të gjithë të barabartë në mënyrën e të kuptuarit. Duke u 

bazuar në këtë, libri gjithëpërfshirës - nga i cili dëshiron të 

përfitojë prej tij si beduini analfabet dhe i pacivilizuar, ashtu edhe 

filozofi dhe mendimtari i madh - duhet që të mbështetet në 

histori, rrëfime dhe shembuj. 

 Të gjitha këto aspekte qartësojnë se Kur‟ani ka hedhur 

hapat më të mirë në shpjegimin e historive dhe të rrëfimeve në 

rrugën e mësimit dhe të edukimit. Po të shohim me kujdes, 

Kur‟ani nuk i përmend ngjarjet historike në asnjë fushë, të 

zhveshura nga dobia, përkundrazi, ai i përmend begatitë e tyre në 

mënyrë që të përfitohet nga ana edukative, ashtu siç do t‟i vërejmë 

edhe shembujt në komentimin e kësaj sureje. 

 

 

Ajetet 4 - 6 
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ٗأ  ُٟ ُخ يأ
َ
َر َرخ َٙ َِ ٕأ َس َو  ٙأ تاا َو لظِهَّلل َْ ٠أ َْ َ َد َنَ َ 

َ
 أُج أ

َ
ةَِج إِّّنِ َرخ

َ
بِ ِٝ َي د

َ
ًُ ِۡل إِذأ َُاَل  ٠ُُش
 َٚ َْ أًدا  إِنِهَّلل ٤ِ  َسَِٰ ِد   َّ َ ِٓ ُدواْ ل َّ َػَ  ِ ٠َح ُػعأ رُ أ َاَ  لََعَ  إِخأ ِأ َُٰتَ ِهَّلل ََّل َت  َُاَل َ 

تنِيّٞ  ُّ٘ ِٚ َنُدّوّٞ  ِ َسَٰ
َٚ لِ أ ِٔ ٥ لظِهَّلل أَطَٰ وِي

أ
ِ٘ٚ حَأ  َّ ُٙ ِ ّٖ َّ َوُيَه َّ َر ُّ َّ ََيأَخ ِ  ِ َٰل  َوَكَذ

 ُٔ ِ٘ٚ َؼتأ  َّ ة٠ََيأ
َ
ا لََعَ  خ َٟ ِهَّلٙل َت

َ
آ خ َٙ َْ ٠َب  ُِ َّ َولََعَ  َ اِل َيهأ ۥ َنَٖ أ ُٝ َخ َٙ ُّٗ ِٛهأ َ ادِ ِد َوُيخِ

َ  ۡلأ
 ّٗٞ  ِٓ  َ ٌٗ َّ َنِٖ  ۚ إِنِهَّلل َر ِهَّلل ََ َٰ َ َٗ ِإَوشأ  ِ َٰٞ   ٦إِةأَر

 

“Kur Jusufi i tha babait të vet: „O babai im! Unë pashë në ëndërr 

njëmbëdhjetë yje, Diellin dhe Hënën! I pashë të më përuleshin 

në sexhde.”  

“Ai i tha: „O biri im! Mos ua trego ëndrrën tënde vëllezërve të 

tu, që të mos kurdisin ndonjë gjë kundër teje, sepse, vërtet, 

djalli është armik i hapur i njeriut.” 

“Dhe kështu, Zoti yt të ka zgjedhur ty dhe të mëson shpjegimin 

e ëndrrave dhe e plotëson dhuntinë e Vet ndaj teje dhe familjes 

së Jakubit, ashtu siç e ka plotësuar më parë ndaj të parëve tu, 

Ibrahimit dhe Is‟hakut. Pa dyshim, Zoti yt është i Urtë dhe i 

Gjithëdijshëm.” 

 

 

Komentimi 
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Vezullimi i shpresës dhe fillimi i problemeve  

 Kur‟ani e ka nisur citimin e historisë së Jusufit (Paqja qoftë 

mbi të!) me ëndrrën e çuditshme që ka një kuptim të madh, sepse 

kjo ëndërr në realitet konsiderohet si pjesa e parë e periudhës së 

ndryshimit të jetës së Jusufit (Paqja qoftë mbi të!).      

 Një ditë në mëngjes, Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) shkoi te 

babai i tij me një ndjenjë të zjarrtë që t‟i tregonte atij ëndrrën e vet, 

që t‟i zbulonte perden e kësaj ndodhie të re. Në dukje, kjo ëndërr 

nuk kishte ndonjë rëndësi të madhe, por në të vërtetë ajo ishte 

sinjalizim për fillimin e një periudhe të re në jetën e tij: “Kur 

Jusufi i tha babait të vet: „O babai im! Unë pashë në ëndërr 

njëmbëdhjetë yje, Diellin dhe Hënën! I pashë të më përuleshin 

në sexhde‟.” 

 Ibn Abasi thotë: “Vërtetë, Jusufi e ka parë ëndrrën në natën 

e xhuma. Në atë natë ka rastisur edhe Nata e Kadrit (natë në të 

cilën përcaktohen kaderet dhe exhelet”.1  

 Këtu shtrohet pyetja: Sa vjeç ka qenë Jusufi kur e ka parë 

ëndrrën?! 

 Disa thonë se ai ka qenë nëntë vjeç, dikush tjetër thotë ka 

qenë shtatë vjeç, të tjerë thonë se ka qenë dymbëdhjetë vjeç, por e 

pranueshme është se ai ka qenë në moshën fëmijërore.2  

 Ajo që na bën përshtypje është se fjala “re'ejtu” (pashë) ka 

ardhur e përsëritur në këtë ajet për  konfirmim dhe definicion. Ajo 

tregon se Jusufi (Paqja qoftë mbi të!)  dëshiron të thotë: Nëse shumë 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti, “Biharul Enuar”, vëll.12, f. 218. 
2 “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 218-219. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

363 

njerëz i harrojnë ëndrrat e tyre, edhe nëse i tregojnë e bëjnë me dyshim, 

çështja ime nuk është kështu. Përkundrazi, unë jam i sigurtë se në të 

vërtetë pashë njëmbëdhjetë yje, diellin dhe hënën që po më bënin sexhde 

dhe po më përuleshin. 

 Ajo që mund të vërehet tjetër është se përemri “hum” (ata), 

që ka ardhur në shumësin e rregullt mashkullor e që përdoret për 

ata (njerëzit) që logjikojnë, është përdorur për yjet, diellin dhe 

hënën. Përdorimi i fjalës “saxhidine” (ato po më bënin sexhde dhe 

po më përuleshin, përulja e yjeve), tregon gjithashtu, se nuk ka 

qenë një rastësi, por ishte një çështje e studiuar dhe e llogaritur, 

ashtu siç përulen dhe bëjnë sexhde njerëzit me logjikë. 

 Është më se e qartë se me sexhden dhe përuljen, këtu 

nënkuptohet nënshtrimi dhe modestia, sepse në të kundërt, 

sexhdja e njohur tek njerëzit, nuk ka kuptim në lidhje me yjet, 

diellin dhe hënën. 

 Në të vërtetë, kjo ëndërr magjepsëse dhe kuptimplotë e la 

profetin Jakub (Paqja qoftë mbi të!) të zhytur në mendime. Hëna, 

dielli dhe yjet... Po cilët yje?! Ato janë njëmbëdhjetë, e të gjithë përulen 

dhe i bëjnë sexhde djalit tim, Jusufit! Sa ëndërr me kuptim! Nuk ka 

dyshim se dielli dhe hëna jemi ne: “unë, nëna dhe tezja e tij”, kurse 

njëmbëdhjetë yjet janë vëllezërit e tij. Kështu, caktimi i djalit  tim ngrihet 

kaq lart. Sa atij t‟i përulen dhe t‟i bëjnë sexhde dielli, hëna dhe yjet që 

janë në qiell. Atëherë, vërtet, djali im Jusufi është i dashur tek All'llahu, 

përderisa ai e ka parë këtë ëndërr! 

 Për këtë, profeti Jakub (Paqja qoftë mbi të!) i drejtohet djalit 

të tij, Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), me një gjuhë të përzier me 

shqetësim dhe frikë, të shoqëruar me “gëzim” njëkohësisht dhe i 
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thotë: “Ai i tha: „O biri im! Mos ua trego ëndrrën tënde 

vëllezërve të tu, që të mos kurdisin ndonjë gjë kundër teje”; dhe 

unë e di më së miri: “sepse, vërtet, djalli është armik i hapur i 

njeriut”. Ai pret momentin për t‟i cytur ata dhe të ndezë zjarrin e 

ngatërresës e të zilisë, që t‟i bëjë vëllezërit e tij të vriten me njëri-

tjetrin.    

 E veçanta këtu është se Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) nuk tha: 

“se kam frikë nga vëllezërit e tu, se do të të bëjnë keq”, por ai e 

konfirmoi se kjo gjë përfundimisht do të ndodhë, sidomos duke 

përsëritur fjalën “kejd”, që do të thotë kurdisje apo kurth, sepse ai i 

njihte prirjet e djemve të tij dhe përshtypjet e tyre në lidhje me 

Jusufin (Paqja qoftë mbi të!). Ndoshta vëllezërit e tij e kanë ditur 

shpjegimin e kësaj ëndrre. Pastaj, në fakt, kjo ëndërr nuk ka qenë e 

vështirë për t‟u kuptuar. 

 Nga ana tjetër, nuk mund të imagjinohej se kjo ëndërr u 

ngjasonte ëndrrave të fëmijëve, pasi ka mundësi që në gjumë 

fëmijët të shohin diellin, hënën dhe yjet, por që ato të jenë krijesa 

me logjikë, t‟i përulen dhe t‟i bëjnë sexhde, atëherë kjo nuk është 

më një ëndërr fëmijësh. Prandaj duke u nisur nga kjo, Jakubi 

(Paqja qoftë mbi të!) kishte frikë për djalin e tij, se do të ndizej zjarri 

i zilisë ndaj tij prej vëllezërve. 

 Mirëpo kjo ëndërr nuk ishte një argument për madhështinë 

e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!)  në të ardhmen vetëm nga 

këndvështrimi i jashtëm dhe ai material, por tregon edhe për 

pozitën e lartë Profetike që Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) do të arrinte. 
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 Për këtë, Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) i tha djalit të tij, Jusufit: 

“Dhe kështu, Zoti yt të ka zgjedhur ty dhe të mëson shpjegimin1 

e ëndrrave  dhe e plotëson dhuntinë e Vet ndaj teje dhe familjes 

së Jakubit, ashtu siç e ka plotësuar më parë ndaj të parëve të tu, 

Ibrahimit dhe Is‟hakut”. 

 Vërtetë, nuk ka dyshim se All'llahu i Lartësuar është i 

Gjithëpushtetshëm dhe i Gjithëdijshëm për çdo gjë: “Pa dyshim, 

Zoti yt është i Urtë dhe i Gjithëdijshëm”. 

 

Hulumtime 

 

1- Vegimi dhe ëndrra 

 Në të vërtetë, ëndrra është prej atyre çështjeve që ka 

tërhequr si vëmendjen e njerëzve të zakonshëm, ashtu edhe atë të 

dijetarëve. 

 Çfarë janë këto ëndrra që njeriu i sheh në gjumë, që janë 

ngjarje të mira dhe të këqija, vende të frikshme dhe të bukura, e që 

shkaktojnë gëzim apo shqetësim? A kanë lidhje me të shkuarën që 

është thurur dhe mbledhur në thellësitë e shpirtit të njeriut dhe që 

del në sipërfaqe pas disa transformimeve? Apo kanë lidhje me të 
                                                           
1 “Te‟vilun” në rrënjë është rikthimi i diçkaje. Për çdo vepër apo për çdo thënie që arrin 

qëllimin përfundimtar përdoret emri “te‟vil” (interpretim) dhe vërteton ëndrrën jashtë; pra 

është konfirmim i interpretimit të ëndrrës. Kurse fjala “elehadith” është shumësi i 

“hadiith”, që është transmetimi i asaj që ndodh. “Hadith” këtu është metaforë për ëndrrën, 

sepse njeriu ua transmeton atë komentuesve të ëndrrave. 
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ardhmen, fotografitë e së cilës i shkrep objektivi i shpirtit me 

simbole specifike të ngjarjeve të së ardhmes? Apo ato janë të 

llojeve të ndryshme? Ka prej tyre që kanë lidhje me të shkuarën 

dhe me të ardhmen, të tjera që janë rezultat i prirjeve shpirtërore 

dhe i dëshirave, etj. 

 Kur‟ani na e sqaron qartë në shumë ajete se disa nga këto 

ëndrra janë pasqyrime për të ardhmen e afërt apo të largët. 

 Në ajetin e mësipërm lexuam për ëndrrën e Jusufit (Paqja 

qoftë mbi të!), sikurse do të shohim rrëfimin e ëndrrës që kanë parë 

disa të burgosur me Jusufin (Paqja qoftë mbi të!) në ajetin 36, si dhe 

rrëfimin e ëndrrës së mbretit të Egjiptit në ajetin 43. Të gjitha këto 

tregojnë dhe zbulojnë të ardhmen. 

 Disa nga këto ndodhi – sikurse ëndrra e Jusufit (Paqja qoftë 

mbi të!)  – u realizuan relativisht në një kohë të vonshme: “Thuhet 

se ëndrra e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) është realizuar pas dyzet 

vitesh”1,  kurse disa të tjera janë realizuar në të ardhmen e afërt, 

siç ka qenë ëndrra e mbretit të Egjiptit dhe e atyre që kanë qenë në 

burg me Jusufin (Paqja qoftë mbi të!). 

 Përveç sures “Jusuf”, në Kur‟an kanë ardhur ëndrra të tjera 

që e përshkruajnë këtë gjë, sikurse ka ardhur në ajetin 27 të sures 

“Fet‟h” ëndrra e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe në ajetin 105 të sures 

“Saffat”, ëndrra e Ibrahimit, të dashurit të All'llahut (Paqja qoftë 

mbi të!). Këto ëndrra kanë qenë shpallje hyjnore, duke patur 

parasysh edhe nënkuptimin që mbartnin.   

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti, “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 219, vëll. 
58, f. 153. 
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 Në hadithin e Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) për ëndrrën, thuhet: “Ëndrra është tri 

llojesh: përgëzim nga ana e All'llahut të Lartësuar, shqetësim prej 

shejtanit dhe ajo çfarë i ndodh njeriut në vetvete dhe e shikon atë 

në ëndërr”.1  

 Është më se e qartë se ëndrrat e shejtanit nuk janë ndonjë 

gjë, edhe nëse përkthehen, ndërsa ato ëndrra që janë nga ana e 

All'llahut të Lartësuar, me të vërtetë mbartin një përgëzim 

përfundimtar. Kjo ëndërr duhet të zbulojë perden e së ardhmes 

vezulluese. 

 Këtu do të sqarojmë në mënyrë të përmbledhur pikëpamjet 

e ndryshme për të vërtetën e ëndrrës. 

 Ka shumë komentime që flasin për realitetin e ëndrrës, por 

ne do t‟i ndajmë në dy pjesë:  

 a- komentimi material 

 b- komentimi shpirtëror 

 

 

 a- Komentimi material 

Materialistët thonë se ëndrra mund të ketë disa shkaqe:  

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 58, f. 181 dhe 191. Dijetarët shtojnë edhe një pjesë të katërt, e cila 
është ëndrra që vjen si rezultat i temperamentit dhe i gjendjes trupore të njeriut. Për këtë 
do të flitet në studimet e ardhshme.   
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 1- Ëndrra mund të jetë si një rezultat direkt i veprimeve të 

përditshme. Me fjalë të tjera, çdo gjë që i ndodh njeriut gjatë 

aktivitetit të tij ditor, mund ta shohë në ëndërr. 

 2- Ajo mund të jetë shprehje e një vargu premtimesh ose 

dëshirash, kështu që njeriu shikon në ëndërr sikur shikon i eturi 

në ëndrrën e tij ujë, ose një njeri pret një mik ose mysafir dhe ai e 

shikon atë në ëndërr, duke ardhur nga udhëtimi i tij. 

 3- Një frikë e caktuar mund të jetë shtysë për ëndrrën. P.sh., 

është zbuluar eksperimentalisht se ai që i ka frikë hajdutët, i sheh 

ata në ëndërr. 

 Ndërsa Frojdi dhe ndjekësit e tij, kanë një doktrinë të 

veçantë në komentimin e ëndrrave. Pasi shpjegojnë disa premisa, 

ata thonë: “Ëndrra është shprehje e dëshirës së prirjeve të 

shtypura, të cilat përpiqen të shfaqen në vetëdije pas devijimit dhe 

konvertimit të saj në procesin e mashtrimit të egos”. 

 Duke shtuar, ata thonë: “Egoja njerëzore është e përbërë 

nga dy pjesë: 1- vetëdija, që ka lidhje me mendimet e përditshme 

dhe njohuritë e vullnetshme dhe alternative të njeriut; 2– 

pavetëdija, që është ajo çfarë fshihet në brendësinë e njeriut në 

formë dëshire, e që nuk është realizuar. Shumë herë na ndodh që 

të kemi prirje dhe dëshira, por nuk mund t‟i kënaqim ato për 

rrethana të ndryshme. Ato zënë vend në ndërgjegjen e 

brendshme, dhe në gjumë kur çrregullohet sistemi i vetëdijes, 

kalohet nga një lloj ngopjeje imagjinare në subkoshiencë, kështu 

që ndonjëherë  reflektohen pa ndryshim (për shembull, i 

dashuruari shikon të dashurën e tij në ëndërr), e ndonjëherë 
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format e tyre ndryshojnë dhe reflektohen në mënyrë tjetër. Në 

këtë rast, ëndrra ka nevojë për t‟u shpjeguar. 

 Duke u bazuar në këtë, ëndrrat kanë lidhje gjithmonë me të 

kaluarën dhe asnjëherë nuk të lajmërojnë për të ardhmen, por 

mund të jetë një metodë e mirë për të lexuar ndërgjegjen e të 

pavetëdijshmit. 

 Nga këtu, ata mbështeten për të shëruar sëmundjet 

psikologjike që kanë lidhje me ndërgjegjen e të pavetëdijshmit, për 

të sjellë gradualisht ëndrrat e vetë të sëmurit. 

 Një pjesë e dietologëve besojnë se ka një lidhje mes ëndrrës 

dhe nevojës së trupit për ushqim. Për shembull, nëse një njeri 

shikon në ëndërr se i del gjak nga dhëmbët, kjo përkthehet se 

trupi i tij ka nevojë për vitaminën C, dhe nëse ai shikon në ëndërr 

se flokët e tij janë thinjur e janë bërë të bardhë, kjo do të thotë se ai 

ka mungesë të vitaminës B. 

b– Komentimi shpirtëror 

 Filozofët e metafizikës kanë një komentim tjetër për 

ëndrrën. Ata thonë se vegimi dhe ëndrra janë disa llojesh:       

 1- Ëndrra që kanë lidhje me jetën e së shkuarës, ku dëshirat 

dhe shpresat përbëjnë një pjesë të rëndësishme të tyre. 

 2- Ëndrra të pakuptueshme dhe shqetësuese si dhe ëndrra 

konfuze, të cilat e kanë burimin nga hamendësimet dhe 

imagjinatat, edhe pse ka mundësi që të kenë një motiv psikologjik.    

 3- Ëndrra që kanë lidhje me të ardhmen dhe që lajmërojnë 

për të. 
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 Ëndrrat që kanë lidhje me jetën e së shkuarës dhe 

materializimi i çështjeve që njeriu i ka parë gjatë jetës së tij, nuk 

kanë ndonjë artikulim të veçantë. Shembull i tyre janë spektret e 

paqarta shqetësuese, ose siç quhen ndryshe “ëndrrat e këqija, 

“konfuze”, të cilat janë rrjedhojë e mendimeve të paqarta, siç 

mund të jenë vizionet që i kalojnë njeriut kur ai është në gjendje të 

agonisë apo të një temperature të lartë. Ato, gjithashtu, nuk mund 

të jenë artikulim i së ardhmes së jetës. Psikologët përfitojnë nga 

këto ëndrra dhe i përdorin si dritare për të hyrë në ndërgjegjen e 

pavetëdijes tek njeriu, duke i konsideruar ato si çelësa të kurimit 

të sëmundjeve psikike dhe nervore. Artikulimi  i ëndrrave tek këta 

bëhet për të zbuluar të fshehtat psikologjike dhe thelbin e 

sëmundjeve, dhe jo për të zbuluar se çfarë do të ndodhë në të 

ardhmen. 

 Ndërsa ëndrrat që kanë të bëjnë me të ardhmen janë dy 

llojesh:  

 Një pjesë prej tyre janë ëndrra të qarta që nuk kanë nevojë 

për sqarim, dhe ndonjëherë realizohen në mënyrë të habitshme në 

të ardhmen e afërt ose të largët, pa asnjë ndryshim. 

 Ka edhe një pjesë tjetër të këtyre ëndrrave që tregojnë për të 

ardhmen, por në të njëjtën kohë janë të paqarta. Në to ka 

ndryshuar rezultati i faktorëve të veçantë psikologjikë dhe 

shpirtërorë dhe ato kanë nevojë për artikulim.   

 Të gjitha këto ëndrra kanë modele dhe konfirmime të 

shumta, por nuk mund të mohohen të gjitha, sepse ato nuk 

përsëriten vetëm në burimet doktrinale apo librat e historisë, por 
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edhe në  jetën tonë apo në jetën e dikujt që njohim në një formë që 

nuk mund të konsiderohen si rastësi.     

 Këtu do të përmendim disa shembuj të ëndrrave të vërteta, 

të cilat kanë zbuluar në mënyrë të mahnitshme për ndodhi të së 

ardhmes, e që i kemi dëgjuar nga njerëz të besueshëm: 

 1- Akhund Mulla Ali, një prej dijetarëve të Hamedanit, 

autentik dhe i njohur, tregon nga Mirza Abdunnebij Nuuri, një 

nga dijetarët e mëdhenj të Teheranit, rrëfimin e mëposhtëm:  

  “Kur isha në qytetin Samera (të Irakut), çdo vit më vinte një 

shumë të hollash, afërsisht njëqind tumanë nga qyteti 

Mazenderan. Kështu, duke e ditur këtë, unë merrja gjithmonë hua 

nga dyqani, aq sa kisha nevojë dhe kur më vinte kjo shumë, e 

merrja menjëherë dhe paguaja borxhet. Një vit më erdhi një lajm i 

keq, se prodhimet bujqësore në qytetin e Mazenderanit ishin 

shumë të këqija për shkak të thatësirës. Për këtë arsye, ata kërkuan 

falje se nuk ishin në gjendje që këtë vit të dërgonin shumën e të 

hollave. Kur e dëgjova këtë, më erdhi shumë keq dhe u 

shqetësova shumë. Në këtë gjendje shqetësimi e mërzie fjeta dhe 

në ëndërr pashë të Dërguarin e All'llahut (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që më thërret e më 

thotë: “O ti njeri, ngrihu dhe hape atë kasafortë (dhe më tregon 

për kasafortën që ishte në mur), e merr nga aty njëqind tumanë!” 

U zgjova nga gjumi dhe nuk kaloi shumë kohë kur dera trokiti pas 

mesditës. Pashë të dërguarin e Mirza Shijrazit, erudit dhe dijetar i 

madh i shijave, që më tha: “Mirza po të thërret”. Në të vërtetë u 

habita për këtë ftesë në këtë kohë. Shkova tek ai dhe pashë se ishte 

ulur në dhomën e tij (unë e kisha harruar ëndrrën që kisha parë). 

Papritmas, Mirza Shijrazi me thotë: “O Mirza Abdu Nebijj, ngrihu 
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dhe hape atë kasafortë dhe merr nga aty njëqind tumanë!‟. Në atë 

moment kujtova ëndrrën që pashë para mesditës, u mahnita 

shumë dhe dëshiroja të thosha diçka, por ndjeva se ai nuk e kishte 

qejf këtë gjë. U ngrita, shkova te kasaforta, mora shumën e të 

hollave dhe u largova”. 

 2- Një njeri i besueshëm përcjell se Tebrizij, autori i librit 

“Rejhanetul Adeb” ka pasur një fëmijë që është ankuar nga dora e 

djathtë (ndoshta ka vuajtur nga reumatizma), aq shumë saqë nuk 

mund të kapte as lapsin. Ai vendosi që ta çonte për kurim në 

Gjermani dhe thotë: “Kur isha duke udhëtuar me anije, pashë në 

ëndërr se nëna ime vdiq. Hapa kalendarin dhe e shënova këtë 

ndodhi, orën dhe ditën. Nuk kaloi shumë kohë dhe u ktheva në 

vendin tim, ku më priti një grup njerëzish nga të afërmit dhe 

shokët e mi dhe pashë se ata kishin veshur veshjen e zezë të 

pikëllimit. U habita dhe e kisha harruar ëndrrën. Më në fund më 

lajmëruan se nëna ime kishte vdekur. Menjëherë kujtova ëndrrën 

që kisha parë në anije, nxorra kalendarin dhe pyeta se çfarë dite 

kishte vdekur. Kjo ditë kishte qenë e njëjta ditë që kisha parë 

ëndrrën në anije”. 

 3- Sejjid Kutubi thotë në tefsirin e tij “Fij Dhilalil Kur‟an”, 

në shpjegimin e ajeteve të lidhura me suren “Jusuf”: “Nëse do të 

mohoja të gjitha ato që keni thënë për ëndrrën, kurrë nuk mund të 

mohoj atë çfarë më ka ndodhur kur kam qenë në Amerikë. Në 

gjumë pashë se djali i motrës sime kishte hemoragji në sy dhe nuk 

ishte në gjendje që të shikonte (djali i motrës dhe pjesëtarët e tjerë 

të familjes ishin në Egjipt) dhe u trishtova për këtë. Menjëherë 

shkrova një letër dhe ia dërgova familjes sime në Egjipt, në veçanti 

i pyeta për gjendjen e djalit të motrës. Nuk kaloi shumë kohë dhe 
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më kthehet përgjigjja, ku më lajmërojnë se djali i motrës vuante 

nga një hemoragji e brendshme në sy, që nuk ishte në gjendje të 

shikonte dhe po kurohej. Ajo që të tërheq vëmendjen është fakti se 

hemoragjia e brendshme në sy mund të vërehej vetëm me anë të 

aparateve mjekësore. Sidoqoftë, nipi im u privua nga shikimi, por 

këtë çështje kaq të detajuar, unë e pashë në ëndërr. 

 Ëndrrat që zbulojnë të fshehtat dhe realitetet që kanë lidhje 

me të ardhmen, ose të vërtetat e fshehura që kanë lidhje me të 

tashmen, janë të shumta dhe nuk mund të përkufizohen. Disa 

njerëz që nuk i besojnë këto të vërteta, nuk e kanë të drejtën t‟i 

mohojnë apo t‟ia mveshin ato rastësisë dhe  pajtueshmërisë.! 

 Për të vërtetuar këtë çështje, bashkë me disa shokë të 

ngushtë, duhej të sillnim shumë dëshmi për këto lloj ëndrrash. 

Këto ëndrra nuk mund të shpjegohen asnjëherë nëpërmjet 

komentimit material, por mënyra e vetme e shpjegimit të tyre 

është të shpjeguarit e filozofive të shpirtit dhe besimi në 

pavarësinë e tij.  

2 – Komentimi i Jakubit për ëndrrën e djalit të tij, Jusufit  

 Në këto ajete vërejmë se Jakubi (Paqja qoftë mbi të!), 

përveçse e këshillon djalin e tij Jusufin (Paqja qoftë mbi të!), që të 

mos ua tregojë vëllezërve të tij ëndrrën, ai e komenton ëndrrën në 

formë të përgjithshme dhe i thotë: “Dhe kështu, Zoti yt të ka 

zgjedhur ty dhe të mëson shpjegimin e ëndrrave dhe e plotëson 

dhuntinë e Vet ndaj teje dhe familjes së Jakubit.”. 

 Ëndrra e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), tregon se në të 

ardhmen, ai do të arrinte pozita të larta, si materiale, ashtu edhe 

shpirtërore. Por këtu shtrohet pyetja: Nga e dinte Jakubi (Paqja 
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qoftë mbi të!), se djali i tij, Jusufi (Paqja qoftë mbi të!), do të dijë 

komentimin e ëndrrave në të ardhmen? A është ky një lajm që i 

dha Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) 

papritmas, e që nuk ka lidhje me ëndrrën, apo e zbuloi këtë nga 

ëndrra e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!)? 

 Është më se e dukshme se Jakubi (Paqja qoftë mbi të!), e 

mësoi këtë nga ëndrra e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!). Kjo mund të 

jetë e mundshme për dy arsye:     

 E para: Jusufi (Paqja qoftë mbi të!), është në moshën e tij 

fëmijërore. Ia tregoi këtë ëndërr babait të tij larg nga sytë e 

vëllezërve të tij (sepse babai i tij e këshilloi që ëndrrën të mos ua 

tregonte vëllezërve) dhe kjo çështje në vetvete tregon se Jusufi 

(Paqja qoftë mbi të!), ka pasur një ndjesi të veçantë për këtë ëndërr, 

të cilën nuk e ka rrëfyer në praninë e të gjithëve. 

 Shembulli i kësaj ndjenje që në moshën fëmijërore tregon se 

ai ka një përgatitje shpirtërore për shpjegimin e ëndrrave. Edhe 

vetë babai i tij e ka ndjerë se me edukimin e duhur në të ardhmen, 

ai do të ketë një fat të lulëzuar në këtë fushë. 

 E dyta: Lidhja e Profetëve me botën e fshehtë bëhet me disa 

mënyra. Ndonjëherë nëpërmjet “frymëzimeve të zemrës”, herë 

tjetër nëpërmjet “engjëllit të shpalljes” dhe tjetra me anë të 

ëndrrave. 

 Në atë kohë, Jusufi (Paqja qoftë mbi të!), nuk ka qenë Profet, 

por ëndrra e tij ka një kuptim të madh, që tregon se në të ardhmen 

ai do të ketë lidhje me botën e fshehtë dhe duhet të mësojë 

shpjegimin e ëndrrave. 

3- Ruajtja e të fshehtave  

 Një nga mësimet që nxjerrim nga kjo pjesë e ajeteve është se 

duhet të ruajmë të fshehtat dhe sekretet dhe se ky mësim duhet të 
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zbatohet ndonjëherë edhe para vëllezërve. Gjithmonë në jetën e 

njeriut ka sekrete që nëse përhapen dhe merren vesh nga të tjerët, 

e ardhmja e tij apo e shoqërisë së tij, bie në rrezik. Vendosmëria në 

ruajtjen e të fshehtave është një argument i gjerësisë shpirtërore 

dhe kontrollimit të dëshirës. Shumë njerëz me personalitet të 

dobët e kanë çuar veten apo shoqërinë e tyre në rrezikshmëri për 

shkak të përhapjes së të fshehtave dhe të sekreteve. Sa vështirësi 

dhe dëm ka parë njeriu sepse nuk i ka ruajtur sekretet! 

 Në këtë aspekt ka ardhur hadithi nga Imam Ali Ibn Musa 

Rrida (Paqja qoftë mbi të!), që thotë: “Nuk është besimtar njeriu 

derisa t‟i ketë këto tri cilësi: të praktikojë rrugën e Zotit të tij, të 

zbatojë rrugën e Profetit të tij, të zbatojë atë çfarë thotë prijësi i tij. 

Sa i përket zbatimit të asaj çfarë ka thënë Zoti i tij, ajo është ruajtja 

e së fshehtës, sekretit; të zbatojë atë çfarë ka thënë Profeti i Tij, do 

të thotë të ndihmosh njerëzit dhe të sillesh me dashamirësi ndaj 

tyre. Ndërsa të praktikosh atë çfarë thotë prijësi yt, do të thotë të 

durosh në sprova e në fatkeqësi.”1   

 Nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) transmetohet se ai ka 

thënë: “E fshehta jote është nga gjaku yt, prandaj të mos rrjedhin 

përveçse në damarët e qafës tënde”.2  

Ajetet 7-10 

 

ٚأ  ٗأ َع ُٞ  َٚ  ِ ا َو َّلِهَّلل َٟ ِ ٠ُّٛاْ ة
َ
د َٙ ـأ َ ا َو  نأ ََ ٠َٰةِ  دلُّ آَ َٛا َورَُؽ٠اْ ةِٱٱأ َِ َٚ ََّل  َرأُج٠َن ِٕ  ِ إِنِهَّلل  َّلِهَّلل

٠َُِٖن  ٍَٰ َٜا َغ َٰخِ ِصُت٠َن ٧َ اَ  ا َ ٠ُٛاْ  َؾأ َٙ ِ ُٗ  ٱِهَّللاُر ة ُٟ َٰ َو 
أ
أ َ٘  َّ ِ ه ْوَل 

ُ
٠ُٜاْ ٨ أ َ٘ َٚ َ ا  ِ  إِنِهَّلل  َّلِهَّلل

َِٰج  ٛأَ َُٰر ِِف َج ِهَّلل
َ ُٗ  ۡلأ ِٟ ِ٘ٚ ََتأخِ ٗأ  ََتأرِي  ِٟ ِ ٗ بِ ِ َ َٰٜ ُٟ ٗأ َر ُّ ِٟ ِد  ٟأ َِ َِٰج َي َٰٖ ٠ُِٖٙاْ  ٕلِهَّلل وََن

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 334, “Tuhful Ukul”, f. 442. 
2 “Sefinetul Bihar”, lënda “keteme” - me fsheh. 
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 ِٗ ِن ٩ ٱِهَّللهِ 
َ
ٗأ أ ُٟ َٰ  ٠َ ّٞٗۚ َوَ اِخُر َدنأ َٰ ا َشَل َٟ ٗأ ػِ  ُٟ ُخ ِهَّلٗل َوََتِ ِهَّلل ُٟ ِهَّلٖل َّ  ل َٜ ا ُشتأَ َٰ َٟ ٗأ ػِ  ُٟ َٰ  ٠َ  َدنأ

ِٙنَي  َ ٕأَعَٰٖ ِ َرّبِ   ُد ِٱِهَّلل ٙأ َ
  ٪ ٱأ

 

“Për të gjithë ata që pyesin, në historinë e Jusufit dhe të 

vëllezërve të tij, ka shumë mësime.” 

“Vëllezërit e tij thanë: „Jusufi dhe vëllai i tij, janë më të dashur 

se në për babanë tonë, ndërkohë që ne jemi një grup i tërë. 

Babai ynë, me të vërtetë, po gabon.” 

“Vriteni Jusufin ose braktiseni në ndonjë vend të largët, se 

pastaj babai juaj do të kthehet nga ju dhe, pas kësaj, do të 

bëheni njerëz të mirë‟.” 

“Njëri prej tyre tha: „Mos e vrisni Jusufin, por hidheni në fund 

të ndonjë pusi; do ta marrë ndonjë karvan; nëse përnjëmend 

doni të bëni diçka me atë‟.” 

 

 

Komentimi 

Komploti  

  

 Nga këtu fillon rrëfimi i përballjes së Jusufit (Paqja qoftë mbi 

të!) me vëllezërit e tij dhe përplasja e tyre me të.  
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 Ajeti i parë nga ajetet që po diskutojmë, përmban shumë 

mësime edukative. Në të, All'llahu i Lartësuar thotë: “Për të gjithë 

ata që pyesin, në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij, ka 

shumë mësime”. 

 Cili është nënkuptimi me fjalët ata që pyesin dhe cilët janë 

ata? Disa komentues të Kur‟anit, si Kurtubi në tefsirin “el-

Xhamiu” e të tjerë, thonë se ata që pyesin janë një grup çifutësh të 

Medinës, që kanë ardhur për të pyetur Profetin (Paqja dhe bekimi i 

All'llahut qofshin mbi të!) për këtë çështje. Megjithatë, kuptimi 

letrar i ajetit është i pakufizuar dhe nuk mund të jetë më e 

mundur se ata që pyesin të jenë çifutët dhe jo të tjerë. 

 A ka mësim më të madh sesa të tubohet një grup njerëzish, 

të cilët i shtynte zilia, për të mbytur një njeri të vetëm, të 

pambrojtur e të dobët? Por vetë ky veprim u bë shkak që Jusufi 

(Paqja qoftë mbi të!) të vinte në pushtet dhe të bëhej udhëheqës i atij 

vendi të madh (Egjiptit). Pastaj vëllezërit e tij vijnë duke ulur 

kokat e tyre si respekt ndaj tij. Kjo tregon se nëse All'llahu 

dëshiron të bëjë diçka, Ai ka pushtet që ta bëjë këtë gjë, edhe në 

mesin e duarve të atyre që e kundërshtojnë këtë urdhër, në 

mënyrë që të shpaloset qartë se njeriu besimtar dhe i pastër nuk 

është i vetëm në këtë botë. Nëse tubohen të gjithë njerëzit e kësaj 

bote që t‟i marrin jetën dikujt dhe All'llahu i Lartësuar nuk e 

dëshiron këtë gjë, nuk ka asnjë dyshim se ata nuk janë në gjendje 

që t‟i shkulin as një qime floku. 

 Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) ka pasur dymbëdhjetë djem. Dy 

prej tyre, Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) dhe Beniamini kanë qenë prej 
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së njëjtës nënë, që quhej Rahili.1 Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) kishte 

një dashuri të veçantë për këta të dy, sidomos për Jusufin (Paqja 

qoftë mbi të!), për dy arsye: 

 Së pari, për arsye se ata të dy kanë qenë fëmijët më të 

vegjël të tij dhe është më se e natyrshme që kanë më shumë nevojë 

për mbrojtje, përkujdesje, ledhatim e dashuri. 

 Së dyti: nëna e atyre të dyve ishte larguar nga kjo botë2 - 

sipas disa transmetimeve – dhe pas gjithë kësaj, shenjat e 

gjenialitetit dhe zgjuarsisë së mprehtë e karakterizonin Jusufin 

(Paqja qoftë mbi të!). Të gjitha këto e bënë që Jakubi (Paqja qoftë mbi 

të!) ta mbronte djalin e tij dhe të kujdesej më shumë për të.   

 Por vëllezërit ziliqarë, pa i marrë parasysh këto, u lënduan 

nga dashuria e babait të tyre për Jusufin (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

vëllain e tij. Ata nuk ishin prej një nëne dhe konkurenca ishte 

normale. Për këtë arsye, ata u bashkuan, e shqyrtuan çështjen dhe 

vendosën për komplotin ndaj tij: “Vëllezërit e tij thanë: „Jusufi 

dhe vëllai i tij janë më të dashur se ne për babanë tonë, 

ndërkohë që ne jemi një grup i tërë‟.”3  

 Babanë e tyre e gjykuan vetëm nga njëra anë, duke thënë: 

“Babai ynë, me të vërtetë, po gabon”. 

                                                           
1 “Biharul Anuar”, vëll. 12, f. 219; Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, fundi i ajetit që po 
komentojmë. 
2  Burimi i mësipërm. 
3 “El-usbetu” do të thotë grupi i bashkuar për diçka. Kjo fjalë, kuptimin e ka në shumës dhe 

nuk ka njëjës në llojin e saj. 
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 Zjarri i zilisë dhe i smirës nuk i la ata që të mendonin për të 

gjitha anët e çështjes, që të zbulonin argumentet e lidhjes së 

dashurisë ndërmjet Jakubit (Paqja qoftë mbi të!) dhe dy djemve të 

tij, Jusufin (Paqja qoftë mbi të!)  dhe Beniaminin, sepse dobësitë e 

çdo njeriu vendosin një pengesë mes tij dhe logjikës, dhe ai gjykon 

nga njëra anë, që rezultati të jetë humbja nga rruga e vërtetë dhe 

drejtësia. Akuza e tyre për babain e tyre me humbje, nuk kishte 

për qëllim humbjen fetare, sepse ajetet në vazhdim zbulojnë se ata 

besonin në Profecinë e babait të tyre, por ata mohuan vetëm 

mënyrën e sjelljes së tij. 

 Pastaj, kjo zili bëri që ata të planifikonin këtë komplot. U 

mblodhën të gjithë së bashku dhe paraqitën sugjerimet e tyre. Ata 

thanë: “Vriteni Jusufin ose braktiseni në ndonjë vend të largët, 

se pastaj babai juaj do të kthehet nga ju” (çojeni në një vend të 

largët). 

 Është më se e drejtë që të ndjeni në ndërgjegjen tuaj fajin e 

mëkatit dhe të ndrojtjes. Ju po kryeni këtë krim në të drejtën e 

vëllait tuaj të vogël. Por, ju mund të pendoheni e ta pastroni 

mëkatin:  “dhe, pas kësaj, do të bëheni njerëz të mirë”. 

 Për komentimin e këtij ajeti ka një mendim tjetër: nëse ju e 

largoni vëllain tuaj larg syve të babait tuaj, ju do të pajtoheni me 

babain, nuk do të keni më lodhje dhe hasmëri për këtë gjë. Por 

komentimi i parë është më i pranueshëm.  

 Kjo fjali tregon për ndjenjën e fajit nga ky veprim. Në 

thellësitë e zemrave të tyre, ata e kishin frikë All'llahun e 

Lartësuar, prandaj kanë thënë: të pendohemi, e pas kësaj të 

bëhemi njerëz të mirë. 



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

  

380 

 Këtu mund të vërejmë se biseda për pendimin është para se 

ata të kryenin krimin. Kjo ndodhi për shkak të mashtrimit të 

emocionit, të joshjes së tij dhe hapjes së derës për të hyrë në mëkat 

e për të kryer krimin. Prandaj ky nuk konsiderohet asnjëherë 

argument për pendim. 

 Me fjalë të tjera, pendimi i vërtetë është ai që ngjall pas 

mëkatit një gjendje pendimi dhe turpi e ndrojtjeje për njeriun, 

ndërsa të flasësh për pendimin përpara ndodhisë së mëkatit, nuk 

është pendim. 

 Shpesh ndodh që njeriu të përballet me ndërgjegjen dhe 

emocionin kur kryen mëkatin, ose kur besimi fetar është një 

pengesë që e ndalon atë për të bërë mëkat. Për ta tejkaluar me 

lehtësi pengesën e emocionit apo të ligjit,  personi nis të mashtrojë 

veten dhe ndërgjegjen e tij, se ai nuk do të rrijë duarkryq pas këtij 

mëkati, por do të pendohet, do të shkojë në shtëpinë e Zotit, do t‟i 

kryejë të gjitha obligimet, do të bëjë vepra të mira, e do t‟i lajë të 

gjitha gjurmët e gjynaheve. 

 Pra, ndërkohë që bën planin djallëzor për ta kryer këtë 

krim, ai bën një tjetër plan djallëzor që të mashtrojë ndërgjegjen 

dhe veten e tij, si dhe për të sulmuar besimin e tij. Deri në cilën 

gradë arrin ky plan kaq i keq, aq sa ia mundëson njeriut të mund 

të kryejë krimin apo mëkatin dhe të thyejë murin fetar që qëndron 

përpara tij?! 

Edhe vëllezërit e Jusufit hynë pikërisht në këtë rrugë. 

 Një çështje tjetër shumë e rëndësishme që mund të vërehet 

në këtë ajet, është se ata thanë: “se pastaj babai juaj do të kthehet 

nga ju” dhe nuk thanë “se pastaj zemra e babait tuaj do të kthehet 
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nga ju”. Kjo për arsye se ata nuk ishin të sigurtë e të qetë se babai i 

tyre do ta harronte Jusufin kaq shpejt, prandaj mjaftonte që babai i 

tyre të kthehej nga ata, qoftë edhe me pamje. 

 Për këtë përshkrim ka edhe një mendim tjetër, që: fytyra 

dhe sytë janë dy dritaret e zemrës, dhe kur kthehet fytyra nga ata, 

atëherë edhe zemra pak e nga pak do të kthehet drejt tyre. 

 Por në mesin e vëllezërve ka qenë një më i zgjuar dhe më i 

ndjeshëm e më i dhimbshëm, sepse ai nuk ka dashur që Jusufi të 

vritej apo të braktisej në një vend të largët, që ishte e frikshme se 

mund të vdiste atje. Kështu, ai u sugjeroi një mendim të tretë: ta 

hedhin në pus (në mënyrë që të mos i ndodhë ndonjë gjë e keqe), 

që të kalojë ndonjë karvan dhe ta marrë atë me vete. Kështu, ai do 

të jetë larg tyre dhe babait të tij. Për këtë gjë, ajeti thotë: “Njëri 

prej tyre tha: „Mos e vrisni Jusufin, por hidheni në fund të 

ndonjë pusi; do ta marrë ndonjë karvan; nëse përnjëmend doni 

të bëni diçka me atë‟”.  

 

Hulumtime 

 

 1- Fjala“xhub” do të thotë pus, i cili nuk është i veshur me 

formë dhe me gurë. Ndoshta shumica e puseve në shkretëtirë janë 

në këtë formë. 

 Fjala “gijabetu” do të thotë vend i fshehur në fund të pusit, që 

nuk mund të shihet. Ndoshta ky përshkrim tregon se në fundin e 

puseve të shkretëtirës ndërtohej një vend afër ujit në formë lugu, 
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që në rast se dikush dëshironte të merrte ujë, ishte në gjendje që të 

ulej atje dhe me një kovë të mbushte ujë pa zbritur poshtë. 

Natyrisht, ai që e shikon pusin nga lart, nuk e sheh këtë vend, 

prandaj është quajtur “gijabetun”, i padukshëm dhe i fshehtë.1  

 2- Ai që e bëri këtë propozim: “por hidheni në fund të 

ndonjë pusi” nuk ka pasur si qëllim vdekjen e Jusufit në pus, por 

që të qëndronte i gjallë dhe ta shpëtonte atë ndonjë karvan kur të 

kalonte afër pusit për të mbushur ujë. 

 3- Nga fjalia: “nëse përnjëmend doni të bëni diçka me atë” 

mësohet se ai që i tha këto fjalë, nuk e dëshironte as këtë propozim 

dhe mbase nuk ka qenë i një mendimi me ta që t‟i bënin keq 

Jusufit. 

 4- Komentuesit e Kur‟anit nuk kanë rënë dakord për emrin 

e vëllait të Jusufit, ku thuhet: “Njëri prej tyre tha: „Mos e vrisni 

Jusufin‟”. Disa kanë thënë se emri i tij ishte Rubiin dhe ka qenë 

më i zgjuari ndër ta. Disa të tjerë kanë thënë se emri i tij ishte 

Jehuda, ndërsa disa të tjerë kanë thënë se emri i tij ka qenë Lava.2  

 5- Një mësim tjetër që përftojmë nga ky rrëfim, është se 

zilia mund ta shtyjë njeriun deri në atë gradë sa të vrasë vëllain e 

tij ose t‟i shkaktojë atij probleme. Kështu që nëse zjarri i zilisë nuk 

shuhet, pa dyshim që do ta djegë atë që ka zili, duke shtuar edhe 

djegien e të tjerëve. 

                                                           
1 Tefsiri “El-Manar”, komentimi i këtij ajeti. 
2 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti, “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 220. 
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 Nëse njeriu privohet nga një mirësi që All'llahu i Lartësuar 

ia ka dhuruar një robi tjetër pos tij, në të vërtetë ai do të jetë 

përpara katër situatave të ndryshme:  

 E para: të shpresojë që ta begatojë All'llahu me mirësi, siç 

ka bërë ndaj tjetrit, dhe kjo situatë  quhet “el gubtatu” (bekuese). 

Në këtë rast meriton lavdërim dhe falënderim, sepse kjo nuk ka 

ndikim të keq. Ajo i bën thirrje atij njeriu që të garojë e të punojë 

me zell dhe të arrijë çfarë ka marrë  tjetri. 

 E dyta: të urojë që kjo mirësi t‟u hiqet të tjerëve dhe të 

përpiqet për ta realizuar këtë urim. Në këtë rast, kjo është ajo 

situata e përbuzur, e përshkruar “me zili”, autori i të cilit lutet për 

shkatërrimin dhe gllabërimin e mirësisë nga të tjerët, në vend që 

t‟i lutet e t‟i kërkojë All'llahut të Lartësuar që t‟i dhurojë edhe atij 

atë mirësi që ua ka dhuruar të tjerëve. 

 E treta: të shpresojë që kjo mirësi të jetë veç e tij dhe të tjerët 

të mos e kenë. Kjo situatë quhet kopraci dhe egoizëm. Ajo e nxit 

njeriun të kërkojë vetëm për veten e tij dhe të kënaqet nga privimi 

i  të tjerëve.      

 E katërta: të shpresojë dhe të dëshirojë që të begatohen të 

tjerët me këtë mirësi, edhe nëse ai është i privuar prej saj. Ai është 

i gatshëm që të japë nga vetja e tij për të ndihmuar të tjerët, pa 

parë për dobitë e tij personale. Kjo gjendje e lartë është ajo që 

quhet  “altruizëm”, e cila është një nga cilësitë më të rëndësishme 

e të lavdëruara të njeriut.   

 Megjithatë, zilia nuk është e kufizuar vetëm te rasti i 

vëllezërve të Jusufit për të vrarë vëllanë e tyre,  por mund ta shtyjë 

njeriun të kryejë vetëvrasje. 
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 Për këtë, në shumë hadithe bëhet thirrje për rezistencë ndaj 

kësaj fëlliqësie. Si ilustrim po sjellim shembujt e mëposhtëm:    

 a) Në një hadith të Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thuhet: All'llahu i Lartësuar ia 

ndaloi Musait (Paqja qoftë mbi të!) që të kishte zili dhe i tha: “Me të 

vërtetë, ziliqari është urryes i mirësive të Mia, pengues për 

ndarjen Time, të cilën e kam bërë në mesin e robve të Mi. Kush 

është kështu, ti nuk je prej tij dhe ai nuk është prej Meje”.1  

 b) Në hadithin e transmetuar nga Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!) thuhet: “Sëmundja e fesë është: zilia, vetëkënaqësia dhe 

mburrja”. Po ashtu, në një hadith tjetër nga ai, lexojmë: “Me të 

vërtetë, besimtari mendon për mirësinë e tjetrit, pa uruar që t‟i hiqet atij, 

por jo për zilinë dhe xhelozinë e keqe, kurse hipokriti mendon për zilinë, 

por jo për mirësinë e lumturinë”.2  

 6- Nga ky fragment i tregimit nxjerrim mësimin se të dy 

prindërit duhet të vërejnë edhe fëmijët e tjerë kur ata shprehin 

ndihmesën dhe dashurinë e tyre ndaj njërit prej tyre, pavarësisht 

se Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) nuk ka bërë ndonjë gabim për sa i 

përket shfaqjes hapur të lidhjes së tij me dy fëmijët e tij, Jusufin 

dhe Beniaminin. Por në të vërtetë, e gjithë kjo ka ndodhur sipas 

llogarive të veçanta. Ky rrëfim na zbulon se njeriu në këtë rast 

duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe i ndjeshëm, sepse shprehja e 

dashurisë ndaj disa fëmijëve pos të tjerëve, shkakton një ngërç në 

zemrat e të tjerëve, deri në atë shkallë sa i çon ata të bëjnë çdo 

vepër shkatërruese. Ata e gjejnë personalitetin e tyre të mposhtur 

dhe patjetër duhet që të shkatërrojnë personalitetin e vëllait të 

                                                           
1 “Usulul Kafijj”, vëll. 2, f. 307, hadithi 6; “Uesailu Shijja”, vëll. 15, f. 366, hadithi 20759. 
2 Po aty.  
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tyre, për ta kompensuar këtë shkatërrim. Ata e kryejnë këtë 

veprim pa ndier mëshirë ose afrimitet gjaku dhe vëllazërie. 

 Nëse njeriu nuk është në gjendje të kryejë një vepër si 

kundërpërgjigje, atëherë ai do të nisë të mallkojë veten e tij dhe do 

të sprovohet me sëmundje psiqike. 

 Kam patur një shok, të cilit iu sëmur fëmija i vogël dhe e 

këshilloi djalin e tij të madh, që të kujdesej për të. Shoku im filloi 

ta donte e ta ledhatonte më shumë fëmijën e vogël për shkak të 

sëmundjes që kishte. Nuk kaloi shumë kohë dhe djali i madh u 

sëmur me një sëmundje psikike e panjohur. I thashë shokut tim: 

“A nuk mendon se shkaku kryesor i kësaj sëmundjeje është 

trajtimi i pabarabartë ndërmjet dy fëmijëve?”, por ai nuk e besoi. 

 Së fundmi, ai takoi doktorin psikiatër, i cili i tha se fëmija 

nuk vuante nga një sëmundje e veçantë, por shkaku i sëmundjes 

ishte rëndësia e madhe që i kishte dhënë fëmijës së vogël dhe të 

madhin e kishte lënë pas dore. Ai i tha se fëmijës së madh nuk i 

kishte dhënë rëndësi dhe ai e ndiente se personaliteti dhe 

ndërgjegjja e tij kishin etje për të pasur ledhatim dhe dashuri, që 

vëllait të vogël nuk i kanë munguar. 

 Për këtë tematikë, në transmetimet islame lexojmë se Imam 

Bakiri (Paqja qoftë mbi të!), një ditë ka thënë: “Betohem në 

All'llahun e Lartësuar se do të marr me të mira disa nga fëmijët e 

mi, do t‟i vë në prehër, do t‟ua ledhatoj kokën, do t‟u kërcas 

gishtërinjtë, por kanë të drejta edhe fëmijët e mi të tjerë. Por duhet 

pasur frikë për të nga të tjerët, se mos veprojnë siç kanë vepruar 

vëllezërit e Jusufit me Jusufin. All'llahu i Lartësuar nuk ka zbritur 

sure ndryshe vetëm se si shembuj që të mos kemi zili njëri-tjetrin, 

siç kanë pasur vëllezërit e Jusufit për Jusufin e që bënë krim ndaj 
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tij. Prandaj e ka bërë atë mëshirë ndaj atyre që kujdesen për ne, na 

ka zbritur dashurinë dhe e ka bërë argument ndaj armiqve tanë 

dhe ndaj atij që na ka deklaruar luftë dhe armiqësi.”1  

 

 

 

 

 

 

Ajetet 11-14 

 

ًَ ِإَوِٛهَّللا ََّلُۥ ََٕ َِٰػُح٠َن  َٰ  ٠ُُش ِهَّلٜلا لََعَ َ۬م
أ
َّ ََّل حَأ َ ال َ٘ ةَاَٛا 

َ
د ا ٫َُال٠ُاْ َي  َٜا َىدا َه َ٘  ُٝ ٖأ رأِش

َ
 أ

ُِل٠َن  ٖأَهبأ ِإَوِٛهَّللا ََّلُۥ ََٕ ٍَٰ َتمأ َوَي ن ٬ َرأ
َ
َخاُ  أ

َ
ُت٠اْ ةِِٝۦ َوأ َٞ ن حَذأ

َ
ُزُِٛ ٓ أ  َُاَل إِّّنِ َِلَحأ

٠َُِٖن  ٍَٰ ُٝ َغ ٜأ ٗأ َع ُٛخ
َ
ُٝ  َّّلِئأُب َوأ ُؽَٖ

أ
َتٌث إِنِهَّللآ ٭ َأ ُٚ ُنػأ ُٝ  َّّلِئأُب َوََنأ َؽَٖ

َ
ٚأ أ ِ  َُال٠ُاْ َٕه

وَن  ِهَّلٕلَخَِِٰسُ ا    ٮإِذا

 

                                                           
1 “Biharul Anuar”, vëll. 74, f. 78 dhe vëll. 71, f. 78; Uesailu Shiia, vëll 19, f. 346, hadithi 

24517. 
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 “Ata thanë: “O babai ynë! Përse për Jusufin nuk ke besim te 

ne?! Në të vërtetë, në i dëshirojmë çdo të mirë atij.” 

“Dërgoje nesër me në që të argëtohet dhe të luajë. Të sigurojmë 

se do ta ruajmë.” 

“(Babai) tha: “Unë brengosem po ta merrni dhe kam frikë se mos 

do ta hajë ujku, ndërkohë që ju s‟do ta keni mendjen tek ai.” 

“Ata thanë: “Si do ta hajë ujku, kur ne jemi një grup i fortë! 

Atëherë, me të vërtetë që ne do të ishim të humbur.” 

 

Komentimi 

Komploti djallëzor 

 Pasi vëllezërit e Jusufit e dëgjuan sugjerimin e vëllait të tyre 

që të mos e vrisnin atë, por ta hidhnin në pus, ata filluan të 

mendojnë për mënyrën se si do ta ndanin Jusufin nga babai i tij. 

Për këtë, ata thurën një plan tjetër. Shkuan te babai i tyre me një të 

folur të ëmbël, duke u lutur për mëshirë e dashamirësi, në atë 

mënyrë që të dukeshin se ishin të sinqertë dhe i thanë: “Ata thanë: 

O babai ynë! Përse për Jusufin nuk ke besim te ne?! Në të 

vërtetë, ne i dëshirojmë çdo të mirë atij‟.” 

 O babai ynë, hiq dorë nga akuzat ndaj nesh, se ai është vëllai ynë. 

Ai është ende i vogël dhe ka nevojë të luajë e të dëfrehet dhe nuk është e 
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drejtë që ta burgosësh në shtëpi pranë teje. Lëre të marrë rrugën e tij: 

“Dërgoje nesër me ne që të argëtohet dhe të luajë.”1 

 Nëse ti ke frikë se atij i ndodh ndonjë gjë e keqe, ne të premtojmë 

se do ta mbrojmë dhe do të jemi të kujdesshëm për të: “të sigurojmë se 

do ta ruajmë”. 

 Në këtë mënyrë djallëzore e dredharake, ata planifikuan që 

ta ndanin vëllanë e tyre nga babai i tij. Mbase kërkesën e tyre ata e 

bënë përpara Jusufit, në mënyrë që vetë ai t‟i kërkonte të atit që ta 

lejonte për të shkuar me ta.  

 Nga njëra anë, ky plan e la babain para një rruge pa krye, 

pasi nëse nuk do ta dërgonte Jusufin me vëllezërit e tij, atëherë kjo 

do të ishte një konfirmim i akuzës të tij ndaj tyre. Nga ana tjetër, 

ky plan e nxiti Jusufin që të kërkonte nga babai i tij për të shkuar 

me vëllezërit për argëtim jashtë qytetit.  

 Po, të tilla janë intrigat e atyre që shfrytëzojnë rastin si dhe 

mungesën e vëmendjes nga pala tjetër, duke përfituar nga të gjitha 

format e ndjesisë dhe të lidhjes shpirtërore. Por besimtarët nuk 

duhet të mashtrohen sepse në një hadith të Profetit, thuhet: 

“Besimtari është i zgjuar dhe mendjemprehtë”2, pra i zgjuar dhe i 

shkathët, prandaj nuk duhet t‟i besojë pamjes së jashtme elegante,  

qoftë kjo edhe prej vëllezërve të tij.     

 Por Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) - pa i akuzuar vëllezërit e 

Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) për ndonjë qëllim të keq – shfaqi 

                                                           
1 “Jerteu” vjen nga lënda “retea”, njësoj si “kata'a”, dhe kuptimi i saj, në formë të 
përgjithshme, në origjinë është oër ruajtësin e dhenve bagëtive, bimëve dhe ushqimit të 
tyre. Kjo shprehje (“retea” dhe “jerteu”), mund të përdoret edhe për edhe zbavitjen e njeriut, 
si edhe për ngrënien dhe pirjen e tepërt. 
2 Biharul Anuar, vëll. 64, f. 307, hadithi 40. Gurerul Hikem, f. 89, hadithi 1512. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

389 

dyshimin e tij që ta dërgonte Jusufin me ta për dy arsye: 1) se ai do 

të jetë larg tij e do të mërzitet; 2) ndoshta jashtë qytetit ndodhet 

ndonjë kafshë e egër (ujk), që mund ta lëndojë e ta hajë atë: 

“(Babai) tha: „Unë brengosem po ta merrni dhe kam frikë se mos 

do ta hajë ujku, ndërkohë që ju s‟do ta keni mendjen tek ai‟.” 

 Mund të ndodhte që vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) 

të largoheshin prej tij dhe të harronin për t‟u kujdesur për të dhe 

ujku mund të vinte e ta hante Jusufin (Paqja qoftë mbi të!). 

 Vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) nuk kishin asnjë 

përgjigje për sa i përket problemit të parë që babai i tyre Jakubi 

(Paqja qoftë mbi të!) u citoi, sepse dëshpërimi dhe shqetësimi për 

ndarjen e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) nuk ishte diçka normale, 

derisa të mësohej. Ndoshta kjo shprehje ka nxitur edhe më shumë 

zjarrin e zilisë tek vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!). 

 Nga ana tjetër, brengosja e Jakubit (Paqja qoftë mbi të!) për 

largimin e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) prej tij, mund të refuzohet 

dhe nuk ka nevojë për sqarim, sepse fëmija duhet të largohet nga 

prindi i tij, në mënyrë që të zhvillohet dhe të bëhet më i pjekur. 

Nëse ai dëshiron që të jetë si ajo bima kacavjerrëse, duke qëndruar 

nën hijen e babait, atëherë ai do të mbetet një parazit. Prandaj 

duhet të largohet patjetër e të ndahet, derisa fëmija të piqet. Sot 

dëfrehet, nesër përpiqet të përfitojë dije, e pasnesër do të punojë 

dhe do të përpiqet në jetën e tij. Si përfundim, patjetër që ndarja 

është e nevojshme. 

 Ata nuk iu përgjigjën fjalës së tij për ndarjen, por 

justifikimit të dytë, sepse kjo ishte e rëndësishme dhe thelbësore 
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për ta: “Ata thanë: „Si do ta hajë ujku, kur ne jemi një grup i 

fortë?! Atëherë, me të vërtetë që ne do të ishim të humbur‟.” 

 Pra, a jemi të vdekur që nuk mundemi të ruajmë vëllain tonë dhe 

ta lëmë atë ta hajë ujku?! Pastaj është edhe lidhja vëllazërore, e cila na 

bën që të kujdesemi dhe ta ruajmë atë. Çfarë do t‟u themi njerëzve? Mos 

vallë presim që të thonë se një grup i fortë me djem të fuqishëm, u ulën 

dhe qëndruan duarlidhur teksa shihnin ujkun duke ngrënë vëllain e 

tyre?! A mund të jetojmë pas kësaj në mesin e njerëzve? 

 Babai iu përgjigj atyre, siç thotë All'llahu i Lartësuar: “dhe 

kam frikë se mos do ta hajë ujku, ndërkohë që ju s‟do ta keni 

mendjen tek ai”. Kam frikë se ju do të jeni të zënë me lojën tuaj. Si 

do të ndodhë kjo? Çështja nuk është kaq e lehtë. Kjo do të ishte një 

humbje e madhe për ne dhe ulje dinjiteti. Si do të jetë e mundur që 

ndonjëri nga ne të harrohet në lojë dhe të harrojë vëllain e tij, 

Jusufin? Në këtë rast nuk kemi aspak vlerë dhe nuk jemi në 

gjendje që të kryejmë asnjë punë të dobishme. 

 Këtu lind një pyetje e rëndësishme: Përse Jakubi (Paqja qoftë 

mbi të!) tregon për rrezikun që i kanoset djalit të tij nga ujku, dhe 

jo nga ndonjë rrezik tjetër? 

 Disa komentues kanë thënë se shkretëtira e Kenanit ka 

qenë e njohur për ujqërit që ka pasur dhe këtu frika nga ujku ishte 

më e madhe sesa nga egërsirat e tjera. 

 Disa komentues të tjerë kanë thënë se kjo ndodhi për shkak 

të një ëndrre që kishte parë Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) më parë, ku 

i ishte paraqitur sikur djalin e tij, Jusufin (Paqja qoftë mbi të!), po e 

sulmonin ujqërit. 
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 Një supozim tjetër thotë se: Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) iu 

përgjigj atyre në mënyrë metaforike. Qëllimi me ujqërit në fjalën e 

tij, këtu janë njerëzit e mveshur me cilësinë e ujkut, me fjalë të 

tjera, vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!). 

 Megjithatë, me anë të mashtrimeve, duke nxitur ndjenjat e 

pastra të vëllait të tyre, Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), si dhe dëshirën 

e madhe të tij që të dilte e të dëfrehej me ta jashtë qytetit, vëllezërit 

e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) arritën që ta merrnin Jusufin (Paqja 

qoftë mbi të!) me vete, dhe babai i tyre u dorëzua përpara këtij fakti 

të kryer dhe ua pranoi atyre kërkesën. 

 

Hulumtime 

Në këtë histori do të shohim disa mësime që janë frymëzim në 

vetvete:   

   

1 – Komplotet e armiqve nën petkun e shokëve   

 Sigurisht që armiqtë nuk hyjnë kurrë haptazi në fushën e 

betejës dhe pa pasur një mburojë. Por për të mos e humbur rastin 

ndaj palës tjetër, për ta zënë në befasi dhe për ta privuar nga çdo 

metodë mbrojtëse, ata përpiqen të fshehin veprën e tyre poshtë një 

maske magjepsëse. Kështu, vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) e 

fshehën poshtë mbulesës së ndjenjave më të larta dhe të 

dhembshurive vëllazërore, planin e tyre për ta mbytur apo për ta 

braktisur atë. Pikërisht nën ato ndjenja që e nxitën Jusufin (Paqja 

qoftë mbi të!) nga njëra anë që të pranonte të shkonte e të argëtohej 
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me ta, dhe e bënë babain ta pranonte vendimin të tyre, nga ana 

tjetër. 

 Kjo është situata me të cilën përballemi sot në jetën tonë të 

përditshme në shkallë të gjerë dhe goditjet e ashpra që marrim 

nga armiqtë tanë arrogantë e mendjemëdhenj me veshjet e 

njerëzve të devotshëm në këtë aspekt, nuk janë të pakta. Këto 

fenomene janë të shumta, ndonjëherë me pretekstin e ndihmave 

ekonomike, herë nën petkun e shkëmbimit kulturor e artistik, herë 

tjetër nën petkun e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, si dhe herë 

me metodën e traktateve mbrojtëse. Të gjitha këto çështje janë si 

rezultat i vendimeve kolonialiste më të këqija e më poshtëruese 

për  popujt e vendeve të varfra, në mesin e të cilave është umeti 

ynë islam. 

 Por me gjithë këto eksperienca historike, ne duhet të kemi 

shumë kujdes e të jemi të vëmendshëm dhe t‟i njohim mirë 

armiqtë tanë, të mos kemi gjykim të mirë ndaj këtyre ujqërve dhe 

egërsirave njerëzore, të cilët duan të thithin gjakun tonë, duke 

shfaqur dhembshuri dhe ndjenja të veshura me petkun e të 

sinqertëve të vetëmohuar, pasi ende e kujtojmë se çfarë kanë bërë 

disa shtete pushtuese ndaj botës, ku kanë dërguar nën petkun e 

ndihmave mjekësore, në disa shtete të Afrikës të prekura nga 

lufta, armë dhe pajisje tek agjentët, ashtu siç kanë dërguar spiunët 

më të rrezikshëm nën petkun e diplomacisë, ambasadave dhe 

përfaqësuesve të tyre në çdo vend të botës. 

 Nën petkun e ekspertëve ushtarakë dhe të stërvitjes së 

vendeve të prapambetura me armët moderne dhe më të 

përparuara, kur ktheheshin ata merrnin me vete të gjitha sekretet 

dhe strategjitë ushtarake të atyre vendeve. 
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 Edhe me dërgimin e artistëve ekspertë në këto vende, 

lidhin me nxitim ekonominë e tyre me metodat që hedhin 

themelet e nënshtrimit dhe të varësisë. A mendoni se të gjitha këto 

dëshmi dhe eksperienca historike nuk janë të mjaftueshme që ne 

të mos mashtrohemi me këto zbukurime  vezulluese dhe 

mashtruese dhe t‟i njohim fytyrat e këtyre ujqërve dhe egërsirave 

që paraqiten në formën njerëzore?! 

2– Nevoja biologjike e natyrore e njeriut për argëtim e 

dëfrim  

 Në këto ajete vërejmë se Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) nuk e 

refuzoi argumentin e vëllezërve të Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), se ai 

kishte nevojë që të luante e të argëtohej, por në të vërtetë, e pranoi 

këtë gjë praktikisht. Ky është një argument i mjaftueshëm se çdo 

mendje e shëndoshë nuk mund ta mohojë këtë nevojë biologjike 

dhe natyrore të njeriut, sepse ai nuk është një vegël që të përdoret 

në çdo kohë dhe sido që të jetë, por ka shpirt dhe ndjenja, ndien 

lodhje e mërzi, siç mund t‟i ndiejë edhe trupi. 

 Ashtu sikurse trupi i njeriut ka nevojë për pushim dhe 

gjumë, edhe shpirti e ndjenjat kanë nevojë për argëtim dhe dëfrim 

të rregullt. 

 Përvoja tregon se për sa kohë që njeriu e vazhdon punën e 

tij pa ndërprerje e pa pushim, atëherë ajo do të çojë në ulje të 

produktivitetit të tij. E kundërta e kësaj, pushimi, do të krijojë një 

gjallëri të re, duke e shtuar volumin e punës. Prandaj ato orë që 

shpenzohen për të pushuar dhe për t‟u zbavitur bëhen ndihmëse 

për punën.   
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 Këtë realitet e gjejmë në transmetimet islame në një mënyrë 

unike, si të ishte një ligj. Për këtë, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

thotë: “Muslimani ka tri kohë: koha kur i lutet Zotit të tij, koha kur 

garon për të kërkuar jetesën e tij dhe koha që kalon për të plotësuar 

kënaqësitë e tij në ato çfarë janë të lejueshme dhe të bukura”.1  

 Mund të vërehet se në disa transmetime, tekstit të 

mësipërm i është shtuar kjo fjali: “dhe kjo është një ndihmesë për të 

gjitha kohët”. 

 Në  të vërtetë, argëtimi dhe dëfrimi sipas shprehjes së 

disave, është njësoj si shembulli  i vajosjes dhe i pastrimit të 

sistemeve të makinës. Nëse kjo makinë ndalon së punuari një orë 

për t‟u kontrolluar e për t‟u pastruar, atëherë ajo do të kthehet më 

e fuqishme dhe do ta kompensojë disa herë ndalesën e saj, ashtu 

siç do t‟i shtojë edhe jetëgjatësinë makinës.   

 Por e rëndësishme është që argëtimi të jetë i rregullt, sepse 

në të kundërt, në vend që t‟i zgjidhë problemet, ai i shton edhe më 

tepër, sepse shumë prej këtyre situatave zbavitëse e shkatërrojnë  

njeriun, duke ia marrë fuqinë dhe zellin për punë për njëfarë kohe, 

ose më e pakta e zvogëlojnë aktivitetin e punës së tij.     

 Një aspekt tjetër që na tërheq vëmendjen është se Islami i 

jep rëndësi bërjes shprehi dhe qetësisë shpirtërore, aq sa e ka 

lejuar që të bëhen gara në këtë kontekst. Historia na tregon se një 

pjesë e mirë e këtyre konkurimeve janë bërë në praninë e të 

Dërguarit të All'llahut (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), ku në disa raste ai vetë ka marrë pjesë dhe i 

ka kushtuar rëndësi të madhe gjykimit në këto gara, e në raste të 

                                                           
1 “Nehxhul Belaga”, Fjalë të shkurtra, fjala 390. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

395 

tjera, devenë e tij personale ua ka dhënë disa sahabëve që të 

garojnë. 

 Në transmetimin e ardhur nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!), ai ka thënë: “Me të vërtetë Profeti ka garuar me devenë e tij me një 

grup sahabësh, duke ardhur nga Tebuku dhe në krye të saj ka qenë 

Usame. Njerëzit thonin: “Garoi dhe fitoi i Dërguari!”, ndërsa i Dërguari 

i All'llahut thoshte: “Usamja fitoi.”1 (duke treguar se në garë, i 

rëndësishëm është garuesi dhe jo mjeti, edhe në qoftë se mjeti 

konkurues është tek ai që nuk di të performojë në garë). 

 Gjithashtu, vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) 

shfrytëzuan lidhjen njerëzore – veçanërisht atë të rinisë - me lojë e 

dëfrim, për të arritur te qëllimi i tyre djallëzor. Në jetën tonë të 

përditshme hasim armiq të së vërtetës dhe të drejtësisë, që 

shfrytëzojnë sportin dhe lojërat e argëtimin për të ndotur 

mendimet e rinisë. Prandaj ne duhet t‟u heqim vërejtje 

mendjemëdhenjve “ujqër”, të cilët bëjnë plane për ta humbur 

rininë dhe për ta devijuar nga mesazhi i saj, nën emrin e sportit 

dhe të garave  rajonale e ndërkombëtare. 

3 – Fëmija nën hijen dhe përkujdesjen e prindit 

 Nëse dashuria e babait ose e nënës është e madhe për 

fëmijën, duhet që ai të qëndrojë në krah të tyre. Veçse është më se 

e qartë se filozofia e kësaj dashurie nga pikëpamja e ligjit të 

krijimit është mbrojtja e plotë e fëmijës kur ai ka nevojë. Duke u 

bazuar në këtë, kjo përkujdesje dhe ruajtje duhet të jetë më e vogël 

me rritjen e moshës. Fëmijës i jepet leje që të hedhë vetë hapat në 

jetën e tij drejt autonomisë, ose në të kundërt do të jetë si bima që 

                                                           
1 “Sefinetul Bihar”, vëll. 1, f. 596; “Uesailu Shijja”, vëll. 19, f. 255, hadithi 24538. 
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rritet nën hijen e pemës së fortë, ku asnjëherë nuk zhvillohet siç 

duhet. 

 Për këtë arsye, ndoshta edhe Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) ra 

dakord me sugjerimin që i bënë fëmijët e tij, duke pasur parasysh 

lidhjen e fortë që kishte me Jusufin (Paqja qoftë mbi të!), dhe e 

dërgoi me ata jashtë qytetit, megjithëse kjo gjë ishte shumë e 

vështirë për të si prind, por në dobi të Jusufit (Paqja qoftë mbi të!). 

Nevoja e tij për t‟u zhvilluar, e kërkonte që babai i vet ta lejonte që 

të qëndronte larg tij me orë dhe ditë. 

 Kjo është çështje edukative shumë e rëndësishme, që 

shumë nëna e baballarë e kanë neglizhuar, duke i edukuar fëmijët 

e tyre me një edukatë të atillë, saqë ata nuk janë të aftë që të jetojnë 

jashtë çadrës prindërore dhe larg kujdesit të tyre. Si rrjedhim, ata 

rrëzohen përpara rrymave të ngjarjeve dhe presioneve të tyre. 

Ashtu siç ka njerëz të mëdhenj që i kanë humbur prindërit që në 

fëmijëri, por që e kanë formuar vetë veten e tyre, i kanë përballuar 

problemet dhe kanë pasur sukses. 

 E rëndësishme është që prindërit ta kthejnë shikimin në 

këtë çështje edukative. Përndryshe, dashuria e tyre “mashtruese” 

do të jetë pengesë që fëmijët të kenë pavarësi. 

 Mund të vërejmë se ky fenomen është i pranishëm tek disa 

kafshë në mënyrë instinktive. Për shembull, vërejmë se zogjtë e 

pulës e vazhdojnë jetën nën mbrojtjen e krahëve të nënës së tyre. 

Pula i mbron dhe i ruan, ashtu siç ruan veten e vet, por pas një 

periudhe kur këta zogj rriten, pula jo vetëm që nuk kujdeset më 

për ta, por nuk i lë as që t‟i afrohen. Kuptimi i kësaj është se ajo 

dëshiron që ata të mësojnë të jetojnë të vetëm, të pavarur. 
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 Megjithatë, të qenurit i pavarur nuk ndalon forcimin e 

lidhjeve familjare dhe ruajtjen e respektit të dashurisë, por kjo 

është një dashuri e thellë, një lidhje e favorizuar dhe e dobishme 

për të dyja palët. 

4 – Nuk ka ndëshkim dhe akuzim para krimit 

 Në këtë pjesë të këtij rrëfimi vërejmë se Jakubi (Paqja qoftë 

mbi të!), pavarësisht se ishte në dijeni se çfarë do t‟i bënin 

vëllezërit Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) dhe pavarësisht se e kishte 

këshilluar djalin e tij, Jusufin (Paqja qoftë mbi të!), që të mos ua 

rrëfente ëndrrën e tij vëllezërve por ta mbante të fshehtë, ai sërish 

nuk ishte i përgatitur që t‟i akuzonte ata se do t‟i bënin keq Jusufit 

(Paqja qoftë mbi të!), por shfajësohej tek ata se ishte shumë i 

përmalluar që të ndahej prej tij dhe se kishte frikë mos e hanin 

egërsirat e shkretëtirës. 

 Morali dhe standartet njerëzore, si dhe bazat e gjykimit të 

drejtë, e obligojnë që për sa kohë që nuk ke një shenjë të dukshme 

për të kundërshtuar një person, ai nuk mund të akuzohet. Ai është 

i pafajshëm, i pastër dhe i drejtë, deri kur të vërtetohet e kundërta. 

5 – Diktimi i armikut 

 Një çështje tjetër që e lexojmë në fundin e ajeteve 

paraprirëse, lidhet me një hadith të Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ku thuhet: “Mos e 

mësoni gënjeshtarin sepse ai do të gënjejë.  Në të vërtetë, fëmijët e Jakubit 
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(Paqja qoftë mbi të!) nuk e dinin se ujku e ha njeriun, derisa babai i tyre 

ua mësoi këtë”.1  

 Kjo për të treguar se ndonjëherë ndodh që pala tjetër të mos 

e vërejë mashtrimin dhe rrugën e shfajësimit si dhe përzgjedhjen e 

rrugës së devijimit, prandaj duhet të keni kujdes kur të përmendni 

sugjerime të ndryshme, të cilat ia qartësojnë tjetrit rrugët e 

devijimit. 

 Shembulli i kësaj është si në rastin kur prindi i thotë fëmijës 

së tij: “Mos e gjuaj topin në drejtim të llambës!”. Fëmija nuk e 

dinte se topi mund të gjuhet në drejtim të saj. Ai e shikon se kjo 

gjë mund të bëhet dhe brenda tij ngacmohen prirjet e eksplorimit. 

Çfarë do të ndodhë nëse do ta gjuaj topin në drejtim të llambës? 

Pastaj ai vazhdon lojën e tij dhe përfundon me thyerjen e llambës. 

 Kjo temë nuk është specifike vetëm për fëmijët. Ndonjëherë 

ndodh që urdhëresat dhe ndalesat e gabuara të bëhen shkak që 

njerëzit të mësojnë gjëra që nuk i kanë ditur më përpara, kështu që 

nefsi (egoja) e tyre i ngacmon që ta veprojnë. Në shembullin e 

këtyre tematikave, çështjet duhet të mësohen në atë formë që të 

mos çojnë në asnjë mësim negativ. 

 Sigurisht që Profeti Jakub (Paqja qoftë mbi të!) i ka thënë këto 

fjalë me sinqeritetin dhe pastërtinë e zemrës, por djemtë e tij të 

humbur i shfrytëzuan fjalët e tij për qëllimin e tyre të keq. 

 E ngjashme me këtë tematikë është metoda që e gjejmë në 

shumë thënie. Për shembull, dikush mund të shkruajë diçka, apo 

të bëjë një film që flet për dëmin e lëndëve narkotike apo 

masturbimin, dhe i trajton këto çështje në atë mënyrë që mund ta 

                                                           
1 Tefsiri “NuruThekalejn”, vëll. 2, f. 415, “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 221. 
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mësojnë edhe të tjerët që nuk e dinë dhe të harrojnë të flasin për 

përçmimin e këtyre veprave dhe dhënien e rrugëve të shpëtimit 

prej tyre. Në këtë rast, dëmi i këtyre thënieve dhe filmave është 

më i madh sesa dobia e tyre. 

6- Pika e fundit tregon se vëllezërit e Jusufit: “Ata thanë: „Si do ta 

hajë ujku, kur ne jemi një grup i fortë! Atëherë, me të vërtetë që 

ne do të ishim të humbur‟”.  

 Ky është një tregues për njeriun që nëse merr përsipër një 

përgjegjësi, e ka për detyrë që ta mbajë atë e të luftojë për të. 

Përndryshe, njeriu do t‟i humbiste të gjitha vlerat e tij, vlerën e 

personalitetit, virtytin, pozitën shoqërore dhe ndërgjegjen e tij. 

 Si mund të mendohet që një njeri që ka një zemër të gjallë, 

një ndërgjegje të zgjuar dhe një personalitet fisnik, të forcuar me 

dinjitetin dhe virtytin e tij, të çlirohet nga përgjegjësitë e tij dhe të 

mbajë një qëndrim negativ kundër tyre?! 

 

 

Ajetet 15-18 

 ٗ ُٟ ِهَّلٜل َٜآ إَِِلأِٝ َۡلُجَّتَِئ وأَ  أ
َ
ۚ َوأ ُّبِ

ن ََيأَه٠ُٖهُ ِِف َىَ ََٰتِج  ٱأ
َ
َُه٠ٓاْ أ َجأ

َ
ُت٠اْ ةِِٝۦ َوأ َٞ ا َذ ِهَّلٙل ٌََٖ

ُهُروَن  ٗأ ََّل يَظأ ُٞ ٗأ َ ََٰذا َو رِِٞ مأ
َ
٠َن ٯةِأ ُٓ ٗأ ِنَظآ ا َيتأ ُٞ ةَا

َ
ةَاَٛآ إِِٛهَّللا ٰ وََجآُ ٓو خ

َ
د  َُال٠ُاْ َي 

َا َول٠َأ  ٖٚ ٱِهَّلل ِ٘
ُٙ أ ِ َٛج ة

َ
آ أ َ٘ ُٝ  َّّلِئأُب  َو َؽَٖ

َ
َٜا ٌَأ َتَٰهِ َ٘ ًَ ِنَٜد  َٜا  ٠ُُش َُ َوحََركأ ِ تَت َٜا  َصأ تأ َٞ َذ

ِهَّلٜلا َصَِٰدؼنَِي  ٗأ ٱُْ ُصُؾ ٍُ ٛ
َ
ٗأ أ َٕجأ َُٕؾ ٔأ َش٠ِهَّلل ِذٖب  َُاَل ةَ َْ ِٙ ِػِٝۦ ةَِدٖا  َُ َٰ  وََجآُ و لََعَ

٠َن  ٍُ ا حَِػ َ٘  َٰ َخَهاُن لََعَ صأ ُٙ أ ُ  ل ّٞٔ  َو ٱِهَّلل ّٞ ََجِ  ا  ٌََػَبأ را مأ
َ
  ٲأ
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“Pasi e morën, vendosën që ta hidhnin në fund të një pusi dhe 

Ne i shpallëm Jusufit: „Ti do t‟i lajmërosh ata për këtë vepër, pa 

e vënë re ata (që ti je Jusufi)‟.” 

“Dhe në mbrëmje ata shkuan te babai i tyre, duke qarë.” 

Thanë: „O babai ynë, ne shkuam të vrapojmë e Jusufin e lamë te 

rrobat tona, andaj e hëngri ujku. Por ti nuk na beson,  edhe pse 

themi të vërtetën‟. 

“Dhe sollën këmishën e tij të përgjakur, me gjak të rremë. Ai 

tha: „Nuk është kështu, por ju keni sajuar diçka (tjetër nga sa 

thoni). Por, durim! All'llahut i kërkoj ndihmë kundër asaj që po 

tregoni ju‟.” 

 

 

Komentimi 

 

Gënjeshtra e turpshme 

 Së fundmi, vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) fituan dhe 

ia mbushën mendjen babait të tyre që ta dërgonte Jusufin (Paqja 

qoftë mbi të!) me ta. Atë natë, ata fjetën të qetë dhe pritën 

mëngjesin që të zbatonin planin e tyre, të hiqnin qafe vëllain, i cili 

ishte një pengesë në rrugën e tyre. Shqetësimi i vetëm i tyre ishte 

se mos babai pendohej dhe e tërhiqte fjalën e dhënë për ta dërguar 

Jusufin (Paqja qoftë mbi të!) me ta. 
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 Në mëngjes erdhën te babai i tyre, i cili i urdhëroi që ta 

kenë kujdes e ta ruajnë Jusufin (Paqja qoftë mbi të!). Ua përsëriti 

edhe një herë këshillat e tij për Jusufin (Paqja qoftë mbi të!), kurse 

djemtë e tij shpalosën bindjen e tyre ndaj babait dhe respektin e 

dashurinë e tyre të thellë, e pastaj lëvizën jashtë qytetit. 

 Thuhet se babai i tyre i ka përcjellë dhe i ka përshëndetur 

deri te dyert e qytetit, pastaj e ka marrë Jusufin (Paqja qoftë mbi të!) 

prej tyre, e ka përqafuar, e ka shtrënguar në kraharorin e tij dhe i 

kanë lotuar sytë. Pastaj e ka lënë Jusufin (Paqja qoftë mbi të!) tek ata 

dhe është ndarë prej tyre.1 Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) i shoqëroi me 

shikimet e tij, kurse vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) nuk 

hezituan që të shprehnin dashurinë dhe përkujdesjen e tyre ndaj 

tij, kur vërejtën se babai po i ndiqte me shikim. Kur u larguan nga 

babai i tyre, ata u qetësuan se ai nuk i shikonte, shpërtheu zilia 

dhe hasedi i tyre që e kishin pritur për disa vite, u grumbulluan 

rreth Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) dhe filluan që ta qëllonin me 

shpulla dhe e shtynin sa te njeri, sa te tjetri. Jusufi (Paqja qoftë mbi 

të!) kërkonte që ta linin të lirë, por asnjë nuk e dëgjonte.2  

 Në një transmetim lexojmë se Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) 

qante nga goditjet e pamëshirshme, por kur vendosën ta hidhnin 

në pus, papritmas filloi të qeshte. Vëllezërit e tij u habitën shumë 

dhe gjykuan se vëllai i tyre mendoi se kjo është një lojë për t‟u 

tallur, por ai pushoi së qeshuri dhe u dha atyre një mësim të 

madh, duke thënë: “Unë nuk harroj se kam parë – o vëllezërit e mi 

– muskujt e duarve tuaja të forta dhe forcën tuaj trupore të 

mahnitshme. U gëzova dhe thashë me veten time: Nuk duhet të 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 273, Tefsir Safijj, vëll. 3, f. 8. 
2 Tefsiri “Ruhul Meanijj”, vëll. 12, f. 196. Fundi i ajetit 15 të sures “Jusuf”. 
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frikësohet nga ngjarjet dhe dhimbjet dikush që ka vëllezër të 

këtillë, kështu që u mbështeta tek ju. Zemrën time e lidha fort me 

fuqinë tuaj dhe tani që jam bërë skllavi juaj dhe kërkoj ndihmë sa 

tek njëri tek tjetri, nuk më jepet ndihma. All'llahu ju dha pushtet 

ndaj meje që unë të mësoj se s‟duhet të kërkoj mbështetje nga 

askush përveç Atij (All'llahut të Lartësuar), qoftë edhe nëse ata 

janë vëllezërit e mi”.  

 Megjithatë, Kur‟ani Famëlartë, në lidhje me këtë, thotë: 

“Pasi e morën, vendosën që ta hidhnin në fund të një pusi”. 

 Fjala “exhmeu” do të thotë që të gjithë vëllezërit ishin 

dakord për këtë plan, edhe pse jo të gjithë ishin dakord për 

vrasjen e tij. 

 Në thelb, fjala “exhmeu” është  marrë nga lënda “xhemea”, e 

cila në këtë kontekst është tregues i tubimit dhe bashkimit të 

mendimeve apo të konsensusit të përbashkët. 

 Pastaj ajeti kur‟anor qartëson se All'llahu i Lartësuar e 

frymëzoi Jusufin (Paqja qoftë mbi të!) dhe e qetësoi frikën e tij, e 

frymëzoi që të mos dëshpërohej sepse fitorja do të ishte e tij: “dhe 

ne i shpallëm Jusufit: “Ti do t‟i lajmërosh ata për këtë vepër, pa 

e vënë re ata (që ti je Jusufi)”.  

 Atë ditë kur ti të ulesh në fron e do të jesh i fortë, i 

besueshëm e i drejtë, do të vijnë vëllezërit e tu duke të shtrirë 

duart e tyre që t‟i ndihmosh. Ata do të jenë si të eturit që kërkojnë 

ujin e pijshëm në shkretëtirën e nxehtë dhe do vrapojnë drejt teje 

në kulmin e modestisë. Por ti do të jesh në një situatë madhështie, 

aq sa ata nuk do ta besojnë se ti je vëllai i tyre. Atë ditë, ti do t‟u 

thuash atyre: “A nuk jeni ju ata që vepruat me vëllain tuaj të 
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vogël, Jusufin, kështu e kështu? Sa e madhe do të jetë frika dhe 

droja e tyre për atë që kanë kryer atë ditë! 

 Ky frymëzim hyjnor nuk ishte shpallje profetike, në 

krahasim me ajetin 22 të kësaj sureje, por ishte frymëzim në 

zemrën e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), që ai ta dinte se nuk ishte i 

vetëm, por kishte një Mbrojtës dhe një Mbikëqyrës. Ky frymëzim 

zgjoi në zemrën e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) dritën e shpresës dhe 

largoi nga shpirti i tij errësirat e dëshpërimit dhe të dyshimit.      

 Vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) e zbatuan planin e 

tyre siç dëshiruan, por duhej të mendonin, se si do t‟ia bënin kur 

të ktheheshin që babai i tyre t‟u besonte se me të vërtetë çështja e 

Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) përfundoi në mënyrë të natyrshme, e jo 

nga komploti i tyre, në mënyrë që dhembshuria e babait të tyre të 

orientohej drejt tyre. 

 Kur‟ani Famëlartë thotë: “dhe në mbrëmje ata shkuan te 

babai i tyre duke qarë”, me një të qarë mashtruese. Kjo tregon se 

e qara mashtruese mund të ndodhë, por nuk mund të mashtrohet 

mendja  e zgjuar vetëm sepse qan syri. 

 Ndërsa babai priste me padurim ardhjen e djalit së tij 

(Jusufit), iu drodh i gjithë trupi kur i shikoi të gjithë, përveç Jusufit 

(Paqja qoftë mbi të!). I pyeti dhe ata, duke u kërkuar shpjegime, 

kurse ata iu përgjigjën:   “Thanë: „O babai ynë, ne shkuam të 

vrapojmë e Jusufin e lamë te rrobat tona‟”. E lamë te rrobat tona, 

se ai ishte i vogël dhe nuk ishte në gjendje të vraponte, nuk dinte 

që të luante dhe ne e harruam atë: “andaj e hëngri ujku. Por ti 

nuk na beson, edhe pse themi të vërtetën”. Edhe ti na lajmërove 
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më përpara për këtë. Ndoshta do të mendosh se thënia e jonë 

është vetëm një mashtrim. 

 Fjala e vëllezërve të Jusufit ishte e studiuar në mënyrë të 

hollësishme. Së pari sepse ata i folën Jakubit (Paqja qoftë mbi të!) 

me thënien e tyre “O babai ynë!” dhe në të gjendet një lloj butësie. 

 Së dyti: Është më se e natyrshme që këta vëllezër të 

fuqishëm të angazhoheshin me garime dhe të linin vëllain e tyre të 

vogël që të ruante rrobat e tyre dhe pas gjithë kësaj vijnë te babai i 

tyre duke qarë e duke zbatuar planin e tyre dhe i thonë atij:  “Por 

ti nuk na beson, edhe pse themi të vërtetën”. 

 Në mënyrë që të argumentonin vërtetësinë e fjalës së tyre: 

“Dhe sollën këmishën e tij të përgjakur, me gjak të rremë”, ata 

sollën këmishën e vëllait të tyre të larë me gjakun e kaprollit apo 

të ndonjë deleje. 

 Por gënjeshtra nuk i ka bazat e forta. Çdo e vërtetë ka 

brenda saj lidhje, mënyra dhe çështje të ndryshme. Rrallë ndodh 

që këta elementë të bashkohen të sistemuara tek gënjeshtra, por 

vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) nuk u treguan të 

vëmendshëm në këtë çështje delikate, të paktën ta grisnin 

këmishën e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) të larë me gjak, për të 

vërtetuar sulmin e ujkut. Ata e sollën këmishën e tij të rregullt e të 

pashqyer. Babai i tyre e ndjeu se ky ishte një komplot nga 

vëllezërit e tij, kur sytë i shkuan te këmisha e tij, kuptoi çdo gjë ku 

thotë: “Ai tha: „Nuk është kështu, por ju keni sajuar (diçka tjetër 

nga ajo që thoni)‟”. 

 Në disa transmetime thuhet se Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) e 

mori këmishën e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) dhe nisi ta kthente sa 
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andej këtej. E shikonte duke thënë: “Nuk shikoj shenjat e 

dhëmbëve dhe kthetrave të këtij ujku. Sa egërsirë e mëshirshme 

paska qenë!”.1  

 Në një transmetim tjetër thuhet se e mori këmishën e tij, e 

hodhi mbi fytyrë dhe qau derisa fytyra e tij u mbulua me gjakun e 

këmishës dhe tha: “Betohem në All'llahun, deri më sot nuk kam 

parë ujk më të mëshirshëm se ky! E hëngri fëmijën tim dhe nuk e 

ka shqyer këmishën e tij”. 

 Në një transmetim tjetër thuhet se ai qau e bërtiti derisa i ra 

të fikët. I hodhën ujë në fytyrë dhe nuk reagoi. E thirrën dhe nuk u 

përgjigj. Jahudha, djali i vet, ia vendosi dorën e tij në zverk dhe 

nuk ndjeu shenja jete dhe tha: “O të mjerët ne në Ditën e Gjykimit! 

Humbëm vëllain tonë dhe vramë edhe babanë”! Dhe nuk erdhi në 

vete vetëm se me largimin e magjisë”.2  

 Edhe pse zemra i digjte dhe shpirti ishte zhuritur, nga goja 

e tij nuk dolën fjalë jofalënderuese, apo dëshpërimi, frike, apo 

padurimi, por tha: “Por, durim!”. Pastaj tha: “All'llahut i kërkoj 

ndihmë kundër asaj që po tregoni ju”. 

 I lutem Atij të ma zëvendësojë me ëmbëlsi idhtësinë e 

durimit në gojën time, të më japë fuqi dhe forcë për të duruar më 

shumë para kësaj katastrofe të madhe, që mos ta humbas 

drejtimin tim dhe të dalin nga gjuha ime fjalë të papërshtatshme. 

 Ai nuk tha: “I lutem Atij të më japë durim për vdekjen e 

Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), sepse e dinte se Jusufi (Paqja qoftë mbi 

                                                           
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 12, f. 200. 
2 Tefsiri “Ruhul Meanij”, komentimi i këtij ajeti; Tefsiri “Kurtubi”, vëll. 9, f. 133. 
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të!) nuk ishte vrarë, por tha: “Kërkoj durim për ndarjen nga unë, të 

djalit tim, Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), dhe për atë ç‟ka ju po thoni.” 

 

Hulumtime 

 

1 – Rreth braktisjes së atij që është parësor   

 Ebu Hamza Themalij transmeton nga Imam Sexhad (Paqja 

qoftë mbi të!), i cili ka thënë: “Ditën e xhuma isha në Medinë dhe 

fala namazin e mesditës me Imam Sexhadin. Kur e kreu namazin 

dhe tespihet, ai shkoi në shtëpinë e tij. Unë isha me të dhe ai thirri 

robëreshën e vet, që e quanin Sekine, dhe i tha: “Mos të kalojë 

lypës nga dera e shtëpisë sime pa e ushqyer, sepse sot është ditë e 

Xhuma”. 

 Ebu Hamza thotë: “Unë iu drejtova atij: „Jo çdo njeri që 

kërkon ndihmë, e meriton atë”. Ai më tha: “O Ebu Thabit, kam 

frikë se disa prej atyre që lypin e meritojnë të ndihmohen e të 

ushqehen dhe ne nuk i ushqejmë dhe i përzëmë, e atëherë do të na 

zbresë neve – Ehli Bejtit – ajo çfarë i zbriti Jakubit (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe familjes së tij. Ushqejini dhe ndihmojini ata, se Jakubi 

(Paqja qoftë mbi të!) për çdo ditë ka bërë kurban nga një dash, e ka 

dhënë lëmoshë dhe ka ngrënë ai dhe familja e tij, sepse një lypës 

besimtar, i cili është i uritur, me të drejtë që të ndihmohet, tek 

All'llahu ka një pozitë të lartë. Një kalimtar i panjohur trokiti te 

porta e Jakubit (Paqja qoftë mbi të!) natën e ditës së xhuma, në 

kohën e iftarit, duke thirrur: „Ushqejeni këtë lypës të huaj e të 

uritur me mirësinë e ushqimit tuaj!‟. Thërriste disa herë te porta 
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dhe ata e dëgjonin, por e injoruan të drejtën e tij dhe nuk u besuan 

fjalëve të tij. Kur i humbi shpresat që do ta ushqenin atë dhe e zuri 

nata, u kthye dhe e kaloi natën i uritur dhe u ankua tek All'llahu 

për urinë e tij dhe gjumi e zuri të uritur. Në mëngjes u zgjua 

agjërueshëm, i uritur, durimtar dhe falënderues ndaj All'llahut të 

Lartësuar, kurse Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) dhe familja e tij fjetën të 

ngopur e të mbuluar me mirësinë e ushqimit të tyre”. 

 Tha: “All'llahu i Lartësuar, mëngjesin e asaj nate e frymëzoi 

Jakubin (Paqja qoftë mbi të!) e i tha: „O Jakub, e poshtërove robin 

Tim aq shumë, saqë ke arritur zemërimin Tim dhe zbritjen e 

ndëshkimit Tim dhe të sprovës ndaj teje dhe fëmijës tënd. O 

Jakub! Nuk ka dyshim se Profetët më të dashur dhe më fisnikë tek 

Unë, janë ata që i mëshirojnë robtë e Mi të varfër e bonjakë, i 

afrojnë dhe i ushqejnë ata dhe tek ata gjetën vendstrehim dhe 

ushqim. O Jakub! Ti nuk e mëshirove robin Tim, që ishte një rob i 

devotshëm dhe adhurues i mirë, i kënaqur me pak me çështjet e 

kësaj bote. Dje, kur kaloi te porta jote në kohën e iftarit, duke iu 

thirrur: „Ushqejeni këtë të vobektë e të uritur”, dhe ju nuk e 

ushqyet, ai u kthye e u ankua tek Unë dhe fjeti i uritur duke 

falënderuar. Në mëngjes, ai u zgjua agjërueshëm për hatrin Tim 

dhe ju, ti dhe familja jote, ishit të ngopur dhe kishit ushqim të 

mjaftueshëm. A e di, o Jakub, se ndëshkimi dhe sprova zbret më 

shpejt te të dashurit e Mi sesa tek armiqtë e Mi?!”1 

                                                           
1 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 243; “Nurul Thekalejn”, vëll. 2, f. 411; “Biharul Enuar”, vëll. 
12, f. 271-272, hadithi 48. 
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 Ebu Hamza thotë: “E pyeta Imam Zejnul Abidin (Paqja qoftë 

mbi të!) se kur e ka parë Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) ëndrrën e tij”. 

Imami m‟u përgjigj: “Po atë natë”.1  

 Nëse Jakubi është sprovuar me këtë sprovë dhe shqetësim, 

kjo ndodhi sepse ai nuk e kuptoi gjendjen e zemrës së lypësit dhe 

dhimbjet e tij. Por si është gjendja e atij grupi njerëzish që janë të 

zhytur në pasuri dhe bëjnë jetë luksoze teksa grupi tjetër është i 

uritur? Si është e mundur që nuk i kaplon zemërimi i All'llahut të 

Lartësuar?! Dhe si shpëtojnë nga ndëshkimi i Tij?!  

 

 

2 – Lutja kuptimplotë dhe e bukur e Jusufit  

 Në transmetimet e Ehli Bejtit dhe të Ehli Synetit thuhet se 

kur Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) mbeti i vetëm në fund të pusit, i 

humbi plotësisht shpresat për çdo gjë. Të gjitha ia dorëzoi 

All'llahut dhe u drejtua tek Ai me lutje e përkushtim. Lutjen e 

nevojës së tij e ka bërë me fjalët që ia ka mësuar atij Meleku 

Xhebrail (Paqja qoftë mbi të!). 

 Në një transmetim tjetër thuhet se ai i është drejtuar Zotit të 

tij me këtë lutje: “O Zoti im, o Ti  që je Qetësuesi i çdo të 

humburi! O Ti që je Shoqëruesi i çdo njeriu vetmitar! O Ti që je 

Streha e Ndihmësi i çdo njeriu që e ka humbur shpresën dhe 

është i frikësuar! O Ti që je Zbulues i çdo pikëllimi! O Ti që  je i 

Gjithëdijshëm për çdo bisedë intime! O Ti, që te Ti përfundon 

                                                           
1 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 243, “Nurul Thekalejn”, vëll. 2, f. 411, “Biharul Enuar”, vëll. 
12, f. 271-272, hadithi 48. 
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çdo ankesë! O Ti që je i pranishëm në çdo gjë! O Ti, që je i gjallë 

dhe i përjetshëm, që nuk vdes kurrë! Kërkoj prej Teje që në 

zemrën time të hedhësh shpresën Tënde, derisa unë mos të kem 

pikëllim dhe të dorëzohem tek Ti, dhe ta bësh çështjen shpresë 

dhe rrugëdalje. Me të vërtetë, Ti je i Aftë për çdo gjë dhe je i 

Plotfuqishmi!”1  

 Në  fund të këtij transmetimi lexojmë se Melekët e dëgjuan 

zërin e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) duke thirrur dhe thanë: „O Zoti 

ynë, ne dëgjuam një zë dhe një lutje. Ai zë është zëri i një fëmije, 

ndërsa lutja është lutje e një Profeti‟.”2  

 Është edhe një pikë shumë e rëndësishme që na bën të 

kthejmë shikimin: Kur vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) e 

hodhën në pus, ata ia hoqën këmishën dhe e lanë lakuriq. Ai 

thirri: “Më jepni këmishën time së paku, që të mbuloj trupin nëse 

qëndroj gjallë në këtë pus, e nëse vdes, e kam si qefinin tim. 

Vëllezërit i thanë: “Ndihmën kërkoje nga dielli, hëna dhe nga 

njëmbëdhjetë yjet që ke parë në ëndërr, që të jenë „shokët e tu të 

afërt në këtë pus, të të veshin ty rrobat në trupin tënd”. Pastaj 

Jusufi (Paqja qoftë mbi të!), nën ndikimin e dëshpërimit të madh, ka 

bërë lutjen që treguam më lart.3 

 Në transmetimin e ardhur nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!) thuhet: “Kur e hodhën Jusufin vëllezërit në pus, zbriti 

Xhebraili e i tha: „O ti djalosh, çfarë bën këtu?‟. Ai i tha: “Vëllezërit 

e mi më kanë hedhur në pus”. Xhebraili i tha: “A dëshiron që të 

dalësh prej këtu?” Ai tha: “Kjo është në dëshirën e All'llahut. Nëse 

                                                           
1 Tefsir “Kurtubi”, vëll. 5, f. 337. 
2 Tefsir “Kurtubi”, vëll. 5, f. 337. 
3 Tefsir “Kurtubi”, vëll. 5, f. 337. 
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Ai dëshiron të më nxjerrë nga këtu, e bën”. Xhebraili tha: 

“All'llahu i Lartësuar të urdhëron që të bësh këtë lutje për të dalë 

nga pusi: O Zoti im, me të vërtetë të lutem Ty se vetëm Ty të 

përket falënderimi. Nuk ka tjetër Zot përveç Teje që je i 

Gjithëmëshirshëm e Bujar, Krijues i qiejve dhe i tokës. Ti je më i 

Madhërishmi, më i Lartësuari! Bekoje Muhamedin dhe familjen e 

Muhamedit dhe mua më nxirr nga ky vend ku jam”.1  

3 – A e kanë hedhur apo e kanë zbritur Jusufin në pus? 

 Fjalia  “Vendosën që ta hidhnin në fund të një pusi” do të 

thotë se ata nuk e kanë hedhur në pus, por e kanë zbritur në një 

vend që i ngjan trotuarit për atë që dëshiron të hyjë në sipërfaqjen 

e ujit. E lidhën atë me litar, derisa zbriti e arriti në fundin e pusit, e 

hodhën dhe e lanë vetëm. 

 Ka transmetime të mjaftueshme, të cilat i komentojnë këto 

ajete, e që e përforcojnë këtë tematikë. 

4 – Joshja e shpirtit 

 Fjala “seuelet” rrjedh nga “tesviil” dhe ka kuptimin 

zbukurimi, por ndonjëherë vjen edhe me kuptimin dëshirë e tërheqje. 

Mund të vijë me kuptimin lajkatim, ngacmim dhe vesvese nga 

shejtani, siç ka ardhur në disa tefsire. Të gjitha këto kuptime i 

referohen një pike të vetme, pra që pasioni i shpirtit ua zbukuroi 

juve këtë vepër.    

 Kjo tregon se kur egoja e udhëheq njeriun dhe e bën 

shtypës e tiran, pa dyshim ai mendon se krimet më të këqija që ai 

                                                           
1 Tefsiri “Nurul Thekalejn”, vëll. 2, f. 316; “Usulul Kafijj”, vëll. 2, f. 556, had. 4; Tefsiri i 
Ajashiut, vëll. 2, f. 170. 
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vepron janë vepër e mirë, qoftë kjo edhe vrasja e vëllait ose dëbimi 

i tij. Madje, mund ta konsiderojë këtë veprim si diçka të shenjtë!  

 Prandaj, gjykimi i drejtë dhe perceptimi i realiteteve nuk 

mund të realizohen pa edukimin e drejtë e të saktë të shpirtit. 

Nëse drejtësia është një kusht për gjykatësin, atëherë nuk ka 

dyshim se kjo çështje është një prej shkaqeve të saj. Për këtë 

realitet, Kur‟ani i Madhërishëm, në ajetin 282 të sures “Bekare”, 

thotë: “Prandaj ruajuni All'llahut! All'llahu ju mëson ju”. 

5 – Mashtrimi dhe gënjeshtra janë mosruajtje e kujtesës 

 Historia e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) dhe ajo çfarë ndodhi 

me vëllezërit e tij përforcon edhe një herë faktin se mashtruesi dhe 

gënjeshtari nuk mund të fshehin përherë sekretin e tyre, sepse kur 

dalin në pah vetë ngjarjet identike, bashkë me to zbulohen lidhje 

me tematika të tjera që sillen rrotull tyre. Kur mashtruesi apo 

gënjeshtari dëshiron që të përgatisë klimën për një çështje jo të 

vërtetë, ai nuk mund t‟i ruajë këto lidhje, sado preciz të jetë.  

 Ai është në gjendje që të bashkojë një numër lidhjesh 

mashtruese për një ngjarje të caktuar, por ruajtja e këtyre lidhjeve 

të prodhuara në trurin e tij, nuk është diçka e lehtë. Kjo për shkak 

se harresa dhe pakujdesia më e vogël, e bën atë që të bjerë në 

kundërshtim me atë që ka thënë apo ka vepruar. Kjo pakujdesi i 

shkakton një skandal autorit dhe e zbulon realitetin. Ky është një 

mësim i madh për atë që dëshiron të ruajë dinjitetin dhe pozitën e 

tij në shoqëri që të mos mbështetet tek gënjeshtra, pasi pozita e tij 

shoqërore ekspozohet ndaj një rreziku dhe mbi të zbret zemërimi i 

All'llahut të Lartësuar. 
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6 – Çfarë është durimi i mirë? 

 Durimi përpara ngjarjeve të mëdha dhe krizave të forta 

tregon forcën e personalitetit të njeriut dhe gjerësinë e shpirtit të 

tij, pa u ndikuar aspak dhe pa u tronditur prej tyre.    

 Ndonjëherë njeriu është në gjendje ta mbledhë veten e të 

bëjë durim, por shumë shpejt e shkatërron këtë durim me fjalët e 

tij të pahijshme, të cilat tregojnë për mosfalënderim dhe padurim 

për ngjarjen.  

 Por besimtarë janë ata që nuk ndikohen prej ngjarjeve dhe 

nga gjuhët e tyre nuk tregohet mungesë falënderimi dhe mohimi 

të mirësive, dëshpërim apo trishtim. Pikërisht durimi i këtyre 

është durim i mirë. 

 Pyetje: Në ajete të tjera të kësaj sureje, kemi lexuar se 

Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) ka qarë për djalin e tij Jusufin (Paqja qoftë 

mbi të!), derisa sytë iu zbardhën prej pikëllimit dhe ishte mbushur 

me zemërim. A nuk bie kjo në kundërshtim me durimin e mirë të 

Jakubit (Paqja qoftë mbi të!)? 

 Përgjigjja e kësaj pyetjeje mund të përmblidhet në një fjali 

të vetme: Me të vërtetë, zemrat e robërve të All'llahut janë qendër 

ndjenjash njerëzore dhe nuk është habi që sytë e tyre të lotojnë 

rrëke, por e rëndësishme është që ata të kontrollojnë vetveten, të 

mos e humbasin balancën e tyre dhe të mos thonë ndonjë gjë që e 

zemëron All'llahun e Lartësuar.  

 E veçanta është se kjo pyetje i është drejtuar edhe Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), i cili ka lotuar kur i ka vdekur djali i tij Ibrahimi, ku 
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i thanë: “O i Dërguar i All'llahut, a na ndalon ne që të qajmë dhe ti 

qan vetë?!” 

 Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) u përgjigj duke thënë: “Syri loton dhe zemra 

pikëllohet, por nuk themi atë çfarë e hidhëron Zotin”.1  

 Në një transmetim tjetër tregohet se Profeti (Paqja dhe 

bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Ky nuk është lotim, por mëshirë”.2  

 Kjo tregon se brenda gjoksit të njeriut ka zemër, e jo gur! 

Është e natyrshme që njeriu të ndikohet e të mallëngjehet nga 

ngjarjet e ndjeshme, dhe ndikimi më i lehtë është që të shpërthejë 

në lot. Kjo nuk konsiderohet turp, por si një gjë e mirë. Turp është 

që njeriu të thotë atë që e hidhëron Zotin e tij. 

Ajetet 19-20 

 

وهُ  َۡسُّ
َ
ّٞٗۚ َوأ َٰ ىَٰ َ ََٰذا ُىَل َ ۥ  َُاَل َ َٰ ُ أ أ٠َهُ َ َٰ َدل دأ

َ
ٗأ ٌَأ ُٞ رأَش٠ُٖاْ َوارَِد

َ
ّٞ ٌَأ وََجآَ تأ َش ِهَّللاَرة

٠َُٖن  َٙ ا َيهأ َٙ ِ ۢ ة ُٗ ُ َنِٖ  ۚ َو ٱِهَّلل ُدوَدةٖ َوَ ٠ُٛاْ ػِ ِٝ ٳةَِضََٰهثا هأ َ٘  َٗ ِ َِٙۢن َِبأٖس َدَرَٰٞ هُ ةَِر وأ  َوََشَ
 َٚ ِِد  َٰٞ َٚ  ٕزِهَّلل   ٴِ٘

 

“(Ndërkohë në pus) erdhi një karvan. Ata dërguan ujëmbartësin 

e vet dhe ai lëshoi kovën e tij dhe thirri: „O sa gëzim! Qenka një 

djalë!‟. Ata e fshehën atë si plaçkë tregtie, por All'llahu e dinte 

mirë çfarë bënin ata.” 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 22, f. 157; “Usulul Kafijj”, vëll. 3, f. 262, hadithi 45. 
2 “Biharul Enuar”, vëll. 22, f. 151, hadithi 1; “Uesailu Shijja”, vëll. 3, f. 281, hadithi 3656. 
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“Ata e shitën Jusufin me një çmim të ulët, veç disa grosh, pa 

pasur fare lakmi (për para).” 

 

Komentimi 

 

Drejt tokës së Egjiptit 

 Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) kaloi në errësirën e pusit një 

periudhë kohe të tmerrshme, por me besimin tek All'llahu i 

Lartësuar dhe me qetësinë që i buronte nga besimi, ai përhapi në 

zemrën e tij dritën e shpresës. All'llahu i Lartësuar i frymëzoi atij 

forcën dhe fuqinë që të përballonte vetminë e frikshme dhe ta 

kalonte me sukses këtë sprovë. 

 Por vetëm All'llahu i Lartësuar e di më mirë se sa ditë ka 

qëndruar Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) në këtë gjendje. 

 Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se ai kaloi tri ditë, 

disa të tjerë kanë thënë se ka qëndruar dy ditë.1  

 Por sido që të jetë, erdhi drita e shpresës për të: “(Ndërkohë 

në pus) erdhi një karvan”2. 

 Karvani vendosi që të pushonin afër pusit. Natyrisht, gjëja 

e parë që menduan në ndalesën e re,  ishte që të siguronin ujin e 

                                                           
1 Tefsiri “Ruhul Meanij”, vëll. 12, f. 203, komentimi i këtij ajeti. 
2 Karvani është emërtuar “sejjaretun”, sepse ai është gjithmonë në ecje dhe në lëvizje. 
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pijshëm për të kryer nevojat e tyre: “Ata dërguan ujëmbartësin e 

vet dhe ai lëshoi kovën e tij1. 

 Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) dëgjoi zë dhe lëvizje mbi grykën e 

pusit dhe bëri kujdes, pastaj vërejti litarin me një kovë, që me 

shpejtësi po zbriste drejt ujit. E shfrytëzoi këtë mundësi dhe 

përfitoi nga kjo dhuratë e All'llahut, duke u kapur i sigurtë pas 

litarit. 

 Ujëmbartësi vuri re se kova ishte shumë më e rëndë sesa 

duhej. Ndërkohë që e tërhiqte atë me forcë, papritmas vërejti një 

fëmijë që shndriste si rrezja e hënës: “Dhe thirri: „O sa gëzim! 

Qenka një djalë!‟”. 

 Pak e nga pak në mesin e karvanit u përhap lajmi i Jusufit, 

por që të mos hapej e shpërndahej ky lajm, e fshehën atë, që të 

mund ta shisnin këtë fëmijë kaq të bukur në Egjipt. Për këtë 

rrëfim, All'llahu i Lartësuar thotë: “Ata e fshehën atë si plaçkë 

tregtie”2. 

 Natyrisht që ka mendime të tjera në komentimin e kësaj 

fjalie. Një prej tyre është se ata që e gjetën, e fshehën lajmin e tij 

dhe thanë se ato ishin plaçkat e pronarit të pusit dhe se ai ua 

kishte lënë për t‟i shitur në Egjipt. 

                                                           
1  Fjala “el uaridu”, që përmendet në ajet,  në zanafillë rrjedh nga “el uurudu” dhe përdoret 
për atë që sjell ujë. Më pas, përdorimi i fjalës u zgjerua dhe u përdor për çdo hyrje e dalje. 
2 “El biđaatu” në rrënjë rrjedh prej lëndës “bid'un”, njësoj si “veznun”, dhe ka kuptimin: 
copë e mishit. Pastaj, kuptimi i kësaj fjale u zgjerua dhe u përdor për copën e rëndësishme 
të pasurisë. “El biđaatu” është pjesa e trupit dhe “hasane el biđ'u” ka kuptimin: njeriu me 
mish të pasuruar; kurse “bid‟i”, ashtu si “hizbun”, ka kuptimin numri nga tre deri në dhjetë 
(shih fjalorin). 
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 Mendimi tjetër është se një nga vëllezërit e Jusufit (Paqja 

qoftë mbi të!)  shkonte te pusi herë pas here që të shikonte për 

Jusufin (Paqja qoftë mbi të!) dhe i çonte ushqim. Kur vëllezërit e 

tjerë e zbuluan se çfarë ndodhi, e fshehën lidhjen e tyre 

vëllazërore dhe thanë: “Ky është djali jonë, është larguar dhe 

fshehur këtu në këtë pus”, dhe e kërcënuan Jusufin (Paqja qoftë mbi 

të!)  me vdekje nëse zbulonte të vërtetën. 

 Por tefsiri i parë është më afër logjikës dhe më afër të 

vërtetës. 

 Në fund të këtij ajeti thuhet: “Por All'llahu e dinte mirë se 

çfarë bënin ata”. Komentuesit e Kur‟anit kanë papajtueshmëri 

rreth atyre që e blenë Jusufin (Paqja qoftë mbi të!) me çmim të lirë. 

Disa kanë thënë se ata ishin vëllezërit e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), 

por nga ajeti duket e qartë se ai ishte prej karvanit. Për vëllezërit e 

Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) është diskutuar në fundin e ajetit, 

përpara këtyre ajeteve. Të gjithë përemrat në fjalitë “Ata dërguan 

ujëmbartësin e vet” dhe “Ata e fshehën atë si plaçkë tregtie”, u 

referohen atyre që qenë pjesë e karvanit. 

 Këtu shtrohet pyetja: Përse e shitën Jusufin (Paqja qoftë mbi 

të!) - i cili konsiderohej si një fëmijë me vlerë - me një çmim të ulët, 

apo siç e përshkruan Kur‟ani: “Ata e shitën Jusufin me një çmim 

të ulët, veç disa groshë?” 

 Kjo është një çështje e ditur, sepse vjedhësit ose atyre që i 

vijnë sende të rëndësishme pa lodhje e mundim, i shesin ato me 

shpejtësi që të mos kuptohet nga të tjerët.   

 Është më se e natyrshme se ata nuk mund ta shisnin kaq 

shpejt me çmim të lartë. 
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 Fjala “bakhsun” në rrënjë do të thotë t‟i ulësh vlerën diçkaje me 

të padrejtë. Për këtë, Kur‟ani  thotë: “Mos ua hani njerëzve hakun 

e tyre.”1 

 Në mesin e komentuesve ka një papajtueshmëri tjetër për 

vlerën e shitjes së Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), dhe se si e kanë ndarë 

ata ndërmjet tyre. Disa kanë thënë se atë e kanë shitur njëzet 

derhemë, të tjerë kanë thënë se e kanë shitur njëzet e dy derhemë. 

Duke vërejtur se blerësit ishin njëzet, qartësohet  mirë pjesa e 

secilit prej tyre dhe sa i ulët ka qenë çmimi. Ajeti thotë: “Pa pasur 

fare lakmi (për para)”.  

 Kjo fjali tregon se ata e kanë shitur Jusufin (Paqja qoftë mbi 

të!) në një çmim të ulët e pa vlerë, sepse nuk e kanë dashur këtë 

biznes dhe nuk i kanë dhënë rëndësi. 

 Çmimi i shitjes ka qenë nën vlerën reale ose sepse njerëzit e 

karvanit e blenë Jusufin (Paqja qoftë mbi të!) me çmim të ulët dhe 

kur njeriu e blen lirë diçka, zakonisht e shet edhe lirë, ose sepse 

ata kanë pasur frikë se mos zbulohet e fshehta e tyre dhe se mund 

të gjenin ndokënd që mund ta pohonte këtë gjë, ose sepse nga ana 

tjetër, ata nuk kanë gjetur te Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) shenja të një 

fëmije që shitet e blihet, por gjetën tek ai shenjat e lirisë të qarta në 

fytyrën e tij. Kështu, as shitësit nuk kanë qenë të kënaqur me 

shitjen e tij, por as blerësit nuk kanë pasur dëshirë ta blinin atë. 

 

 

 
                                                           
1 Hud, ajeti 85. 
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Ajetet 21-22 

 

وأ َنخِهَّللِخَذهُۥ 
َ
َٜآ أ َه ٍَ ن  َٜ

َ
ُٝ َنََس  أ َٰ رأ٠َ  َ٘ رِِِم  ؽأ

َ
حِِٝۦٓ أ

َ
َرأ َ ِِلمأ ِ أ ّ٘  ِٚ٘  ُٝ َٰ  َ َ ِي  طأ َوَُاَل  َّلِهَّلل

ُ ََغٌِٕب  َ ادِ ِد  َو ٱِهَّلل
َ ِٔ  ۡلأ وِي

أ
ِ٘ٚ حَأ ۥ  ُٝ َٙ ِ ّٖ ۡرِض َوِٱَُه

َ ًَ ِِف  ۡلأ ِهَّلٜلا ِِل٠ُُش ِهَّلٓل َ٘  َّ ِ َٰل اۚ َوَكَذ َودَلا
٠َن  ُٙ َٖ ََثَ  ٱِهَّللاِس ََّل َيهأ ؽأ

َ
ِهَّلٚل أ رِهِۦ َوَلَِٰؾ مأ

َ
ا ٵلََعَ  أ ٙا ٓأ  ُ ُٝ ۥٓ َ اَت أَ َٰ هُ ُطدِهَّلل

َ
ا ةَََٖو أ ِهَّلٙل َ  َول

ِصجنَِي  حأ ُٙ أ َّ َ أزِي  ل ِ َٰل اۚ َوَكَذ ٙا ٖأ   ٶوَِن

 

“Një njeri nga Egjipti që e bleu, i tha gruas së vet: „Bëja të 

këndshëm qëndrimin këtu. Ndoshta do të na shërbejë ose do ta 

birësojmë!‟. Dhe kështu, ne e vendosëm Jusufin në atë tokë të 
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bukur dhe i mësuam shpjegimin e ëndrrave. All'llahu ka 

kontroll dhe fuqi të plotë mbi çështjet e Tij, por shumica e 

njerëzve nuk e dinë.” 

“Kur Jusufi arriti moshën e pjekurisë, ne i dhamë aftësinë e të 

gjykuarit dhe dituri. Kështu i shpërblejmë ne punëmirët.” 

 

Komentimi 

 

Në pallatin e ministrit të Egjiptit 

 Historia e Jusufit me vëllezërit e tij që e hodhën atë në pus 

mbaroi. Këtu fillon një kapitull i ri i jetës së Jusufit në Egjipt. Atë e 

sollën në Egjipt dhe e çuan në treg për ta shitur. Meqë ishte një 

dhuratë e çmuar, ai u bë pjesë e familjes së një njeriu nga Egjipti, i 

cili ka qenë ministër i Faraonit apo kryeministër, sepse qe i aftë të 

paguante vlerën më të lartë për këtë fëmijë të shkëlqyer nga të 

gjitha aspektet. Tani të shohim se çfarë ndodhi në shtëpinë e 

ministrit të Egjiptit. 

 All'llahu i Lartësuar, kur flet për çështjen e Jusufit në 

Kur‟an, thotë: “Një njeri nga Egjipti që e bleu, i tha gruas së vet: 

„Bëja të këndshëm qëndrimin këtu. Ndoshta do të na shërbejë 

ose do ta birësojmë!”1, prandaj nuk duhet që ta konsiderosh atë si 

të ishte skllav apo shërbëtor. 

                                                           
1 Fjala "meth'ua" vjen nga lënda "theua" që ka kuptimin e pozitës. Edhe këtu kjo fjalë po atë 
kuptim ka. 
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 Nga konteksti i ajetit mësojmë se ministri i Egjiptit nuk 

kishte fëmijë dhe dëshironte shumë të kishte. Kur i ranë sytë tek 

ky fëmijë i bukur dhe i lumtur, zemra e tij u lidh me të, sikur të 

ishte djali i vet. 

 Pastaj Kur‟ani Famëlartë vazhdon e thotë: “Dhe kështu, ne 

e vendosëm Jusufin në atë tokë të bukur”.  

 Kjo “vendosje” në tokë, ose është për ardhjen e Jusufit në 

Egjipt, sidomos sepse hapat e tij në mjedisin e Egjiptit janë 

vendosur më parë për shkak të vlerësimit dhe pozitës së lartë që 

do të kishte, ose sepse nuk ka analogji mes kësaj jete në Egjiptin e 

ministrit, dhe asaj jete në errësirën e pusit, në vetmi. Pra, ku ka 

krahasim ajo vuajtje dhe vështirësi me këtë mirësi dhe luks të 

madh?! 

 Pastaj Kur‟ani e përfundon këtë ajet e thotë: “dhe i mësuam 

shpjegimin e ëndrrave”. Kuptimi me shpjegimin e ëndrrave në 

këtë ajet, është dija për komentimin e ëndrrave dhe shpjegimin e 

tyre. Jusufi ka pasur aftësi për zbulimin e disa sekreteve të së 

ardhmes nëpërmjet interpretimit. Ose nënkuptimi i ajetit është 

frymëzimi, sepse Jusufi me kalimin e fatkeqësive të vështira dhe 

sprovave të forta dhe kalimit me sukses të provimeve hyjnore në 

pallatin e ministrit të Egjiptit, mori meritën për të mbartur 

mesazhin dhe shpalljen hyjnore. Mirëpo mendimi i parë duket më 

i pranueshëm. 

 Pastaj Kur‟ani e mbyll këtë ajet, ku thotë: “All'llahu ka 

kontroll dhe fuqi të plotë mbi çështjet e Tij, por shumica e 

njerëzve nuk e dinë”. 
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 Një nga fenomenet e fuqisë së habitshme të All'llahut dhe 

pushtetit të Tij mbi çdo çështje, është që t‟i lërë shkaqet e suksesit 

të njeriut dhe suksesin e tij, në duart e armikut, sikurse ndodhi në 

çështjen e Jusufit. Nëse vëllezërit e tij nuk do të kishin thurur 

komplot, e nuk do ta hidhnin në pus, atëherë ai nuk do të kishte 

arritur në Egjipt; e nëse nuk do të kishte arritur në Egjipt, ai nuk 

do të kishte rënë në burg, dhe nuk do të kishte gjurmë të ëndrrës 

së Faraonit, për shkak të së cilës Jusufi u bë ministër i Egjiptit. 

 Në të vërtetë, All'llahu i Lartësuar e vendosi Jusufin në 

postin e tij ministror me ndërmjetësimin e vëllezërve të tij, të cilët 

menduan se e patën eliminuar atë kur e lanë në errësirën e pusit.  

 Jusufi u përball në këtë mjedis të ri, - që konsiderohej si një 

nga qendrat më të rëndësishme politike në Egjipt, - me probleme 

të reja. Nga njëra anë vërente pallatet e mrekullueshme të tiranëve 

dhe pasuritë e tyre të mëdha, kurse nga ana tjetër në mendjen e tij 

ishin rrënjosur tregjet e pandershme dhe shitblerja e skllevërve 

dhe robërve. Duke bërë krahasimin ndërmjet këtyre dy 

panoramave, ai mendonte se si ta çrrënjoste këtë barbarizëm ndaj 

njerëzve të varfër e të dobët, e nëse do të ishte i aftë që ta bënte 

këtë. 

 Po, ai mësoi shumë gjëra në këtë mjedis të mbuluar me 

anarki. Zemra e tij gufonte nga shqetësimi, sepse rrethanat nuk 

ishin pjekur akoma. Kështu që u angazhua me edukimin e vetes së 

vet. Në lidhje me këtë, Kur‟ani Famëlartë thotë: “Kur Jusufi arriti 

moshën e pjekurisë, Ne i dhamë aftësinë e të gjykuarit dhe 

dituri. Kështu i shpërblejmë ne punëmirët”. 
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 Fjala “esh-shud” rrjedh nga fjala “shed-de”, që do të thotë 

përdredhje e nyjës me forcë. Kjo fjalë këtu tregon fuqizimin dhe 

konsolidimin trupor dhe shpirtëror. 

 Disa komentues kanë thënë se fjala “esh-shudu”, është në 

numrin shumës dhe nuk mund të vijë në njëjës. Disa të tjerë kanë 

thënë se kjo fjalë është shumësi i “shed-de”, njësoj si “sedde”, por 

sidoqoftë kuptimi i saj i përgjithshëm nuk mund të mohohet. 

 Kuptimi me fjalët “hukm” dhe “ilm”, në ajetin: “Kur Jusufi 

arriti moshën e pjekurisë, ne i dhamë aftësinë e të gjykuarit dhe 

dituri”, mund të jetë ose pozita e tij Profetike, siç kanë thënë një 

pjesë e komentuesve, ose me fjalën “hukm” mund të nënkuptojë 

arsyetimin, kuptimin dhe aftësinë për të gjykuar drejt, i zhveshur 

nga ndjekja e egos dhe dyshimit; ndërsa nënkuptimi i fjalës “ilm” 

është njohuria që nuk mund të krahasohet me injorancën.  

 Sido që të jetë, të gjykuarit dhe dituria janë dy dhunti të 

rralla që All'llahu i Lartësuar ia ka dhuruar Jusufit për 

devotshmërinë, durimin e tij dhe mbështetjen e tij tek All'llahu i 

Lartësuar. Të gjitha këto cilësi janë përmbledhur në një fjalë të 

vetme: punëmirët.   

 Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se për kuptimin e 

fjalës “hukm”- gjykim, dhe “ilm” - dituri, që kanë ardhur në këtë 

ajet, ka tre mendime:  

 1- Fjala “hukm” - gjykim, është tregues i pozitës Profetike 

(sepse Profeti gjykon me drejtësi), ndërsa fjala “ilm” - dituri, është  

tregues i dijes fetare. 
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 2- Gjykimi (el hukm) është përmbajtja dhe kontrolli i vetes 

përballë egos dhe prirjeve shpirtërore, kurse këtu është tregues 

për mençurinë praktike. Ndërsa dituria (el ilmu) është tregues i 

diturisë nga ana teorike. Fjala “gjykim” i paraprin diturisë këtu, 

sepse nëse njeriu nuk e edukon veten e tij dhe nuk e formon në 

mënyrë të drejtë e të rregullt, atëherë ai nuk mund ta arrijë dijen e 

drejtë e të përsosur. 

 3- Gjykim (el hukm) do të thotë që njeriu të arrijë gradën e 

shpirtit të qetësuar, duke e kontrolluar vetveten aq sa është në 

gjendje ta ketë fuqinë e kontrollit të egos, që nxit për të keqen. 

Ndërsa qëllimi me diturinë janë dritat e shenjta dhe rrezet e 

bekimit hyjnor, që zbresin nga bota e Mbretërimit mbi zemrën e 

pastër të njeriut.1 

 

Hulumtime 

 

1 – Si quhej ministri i Egjiptit? 

 Ajo që të tërheq vëmendjen në ajetet e lartpërmendura 

është mospërmendja e emrit të ministrit, por përshkrimi që ka 

ardhur për të me fjalët: “ai që e bleu”. 

 Cili ishte ky ministër dhe si quhej? Ajeti nuk e ka 

përmendur. Sikurse do ta vërejmë në ajetet në vazhdim, titulli i tij 

është qartësuar vetëm gradualisht. Për shembull, në ajetin 25, 

All'llahu i Lartësuar thotë: “te dera, ata hasën burrin e saj”. 

                                                           
1 Shih Tefsir El Kebijr, vëll. 18, f 111 
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 Kur i kalojmë këto ajete dhe arrijmë tek ajeti 30, përballemi 

me përshkrimin e gruas së tij si “gruaja e ministrit”. 

 Ky qartësim i shkallëzuar gradualisht bëhet ose sepse 

Kur‟ani tregon aq sa është e nevojshme dhe ky është një prej 

argumenteve që tregon për retorikën e elokuencën e tij, ose sepse 

ai – siç vërehet në ditët e sotme në tregimet letrare – kur e fillon 

një tregim, e nis në mënyrë të pashtjelluar, me qëllim që të nxisë 

ndjenjat e lexuesit dhe ai të bëhet kureshtar rreth tregimit. 

2 – Jusufi a.s dhe shpjegimi i ëndrrave 

 Një pyetje që shtrohet në ajetet e lartpërmendura, është: 

Ç‟lidhje ka kuptimi i komentimit të ëndrrave dhe interpretimit të 

tyre, me ardhjen e Jusufit në pallatin e ministrit të Egjiptit, e cila 

është treguar me lidhëzën “lam” të frazës “dhe i mësuam 

shpjegimin e ëndrrave”?! 

 Përgjigjja e kësaj pyetjeje mund të jetë që shumë dhunti 

diturie, All'llahu i Lartësuar i dhuron  prej devotshmërisë ndaj 

mëkateve dhe rezistencës ndaj pasioneve si dhe prirjeve 

shpirtërore. Ose me një përshkrim tjetër: këto dhunti, që janë fryti 

i vizionit të qartë e të mprehtë të zemrës, janë   dhurata  hyjnore 

që All'llahu ua dhuron këtyre personave. 

 Në rastin e Ibn Sirinit, komentuesit të shquar të ëndrrave, 

lexojmë se ai ka qenë një tregtar tekstilesh, shumë i hijshëm dhe i 

bukur. Një grua u  dashurua pas tij dhe zemra e saj u lidh fort me 

të. E afroi në shtëpinë e saj me mënyra intriguese e mashtruese të 

veçanta, saqë ia mbylli dyert e shtëpisë së saj (që të kryente 

imoralitet), por ai nuk iu dorëzua pasionit të asaj gruaje dhe nisi ta 

këshillonte për këtë gjest të ulët, duke i treguar asaj shkatërrimin 
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që sillte ky mëkat kaq i madh. Por zjarri i pasionit qe ndezur 

shumë në zemrën e saj, saqë nuk e shuante dot uji i këshillës. Ibn 

Sirini mendoi si të shpëtonte nga ajo, kështu që e ndoti trupin e tij 

me çfarë gjeti në shtëpinë e saj, aq sa kush e shihte, do të frikësohej 

nga kjo. Kështu, kur gruaja e vërejti në atë gjendje të pistë, e urreu 

dhe e nxorri nga shtëpia e saj. 

 Tregohet se pas kësaj ndodhie, Ibn Sirini u bë shumë i 

zgjuar dhe iu dha një dhunti shumë e madhe në shpjegimin e 

ëndrrave.1 Në librat e komentimit të ëndrrave janë treguar rrëfime 

të mahnitshme rreth tij, që tregojnë për dijen e thellë të tij në këtë 

fushë. 

 Duke u bazuar në këtë, është e mundur që Jusufi ta ketë 

përfituar këtë dhunti të veçantë (shpjegimin e ëndrrave), duke e 

përmbajtur veten përballë ngacmimit të pasionit të gruas së 

ministrit.  

 Përveç kësaj, pallatet mbretërore të asaj kohe kanë qenë 

qendra të komentuesve të ëndrrave, dhe një djalosh i ri dhe i 

zgjuar, siç ishte Jusufi, ka pasur mundësinë të përfitonte nga 

eksperienca e të tjerëve, që të ishte i përgatitur shpirtërisht për të 

pranuar diturinë hyjnore në këtë fushë. 

 Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që All'llahu i 

Lartësuar t‟u dhurojë robërve të Tij të sinqertë dhe triumfues në 

mejdanet “e luftës së pasioneve dhe epsheve të egos”, dhunti të 

dijeve dhe shkencave, të cilat nuk mund të krahasohen me asnjë 

standart material. Hadithi i njohur: “Dituria është dritë, e All'llahu e 

                                                           
1 “El-Kuna uel elkab”, vëll. 1, f. 319; “Sefinetul Bihar”, vëll. 1, f. 678. 
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gjuan në zemrën e atij që do.”1 ka mundësi të jetë një tregues për këtë 

realitet. 

 Kjo dije nuk është ajo çfarë mësohet te mësuesi dhe nuk i 

jepet çdokujt pa llogari, por është një nga dhuratat që u jepet 

vetëm atyre që garojnë në mejdanet e luftës së egos.   

3 – Qëllimi me fjalën e All'llahut të Lartësuar: “Kur Jusufi 

arriti moshën e pjekurisë”? 

 Më lart treguam se fjala “eshudde” do të thotë forcim dhe 

konsolidim trupor dhe shpirtëror, kurse “bulugu rrushdi” – pjekuria, do 

të thotë të arrish në këtë periudhë. Por këtë emërtim, Kur‟ani 

Famëlartë e ka shprehur në disa periudha të ndryshme të jetës së 

njeriut. 

 Një herë, këtë fjalë e ka përdorur kur njeriu arrin moshën e 

pjekurisë, ku All'llahu i Lartësuar thotë: “Mos iu qasni pasurisë 

së jetimit, veçse me qëllim të mirë, derisa të arrijë moshën e 

pjekurisë”.2  

 Një herë tjetër, këtë fjalë e ka përdorur kur njeriu arrin 

moshën dyzet vjeç, ku All'llahu i Lartësuar thotë: “kur arrin në 

moshën e burrërisë e i mbush dyzet vjet”.3  

 Ndonjëherë ka për qëllim periudhën para se njeriu të 

plaket, apo kur të arrijë moshën e plakjes, ku All'llahu i Lartësuar 

thotë: “Ai ju bën që të lindni si foshnjë, pastaj të arrini moshën 

                                                           
1 “Misbahul Sheriiatu”, f. 16, “Biharul Enuar”, vëll. 67, f. 140. 
2 Sure “El-Isra”, ajeti  34. 
3 Sure “El-Ahkaf”, ajeti 15. 
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e pjekurisë e pastaj të bëheni pleq (ndonëse disa prej jush vdesin 

më herët)”.1  

 Ndoshta ky ndryshim në fraza e terma vjen nga fazat e 

ndryshme që kalon njeriu në forcimin dhe konsolidimim e shpirtit 

dhe të trupit dhe arritja e moshës së pjekurisë është një nga këto 

periudha. 

 Arritja e moshës dyzetvjeçare, që është binjake e pjekurisë 

mendore dhe logjike, është fazë e dytë, sikurse periudha e tretë, që 

është përpara se njeriu të arrijë harkun e zbritjes e ta kaplojë 

dobësia  dhe  plakja. 

 Sido që të jetë, ajo që synohet në këtë ajet është faza e 

arritjes së moshës së pjekurisë fizike e shpirtërore që u shfaq tek 

Jusufi në fillimet e rinisë së tij. Në lidhje me këtë, Fahredin Razi në 

tefsirin e tij thotë: “Periudha e rrotullimit të hënës është njëzet e 

tetë ditë e pak. Nëse e ndajmë këtë rrotullim në katër pjesë, secila 

pjesë ka shtatë ditë. Prandaj, nuk ka dyshim se vitet e trupit të 

njeriut i kanë radhitur sipas javëve. Kur njeriu lind, është krijesë e 

dobët, me konstrukt të dobët, derisa të mbushë shtatë vjet. Pastaj 

kur hyn në shtatëvjeçarin e dytë, shfaqen shenjat e të kuptuarit, 

zgjuarsisë dhe të forcës. Pastaj vazhdon të zhvillohet deri sa të 

mbushë katërmbëdhjetë vjet. Kur është në moshën 

pesëmbëdhjetëvjeçare, hyn në javën e tretë. Në këtë periudhë 

plotësohet logjika dhe arrin kufirin e përgjegjësisë e fillojnë të 

lëvizin ndjenjat e epshet. Pastaj vazhdon të zhvillohet deri kur hyn 

në moshën njëzetenjëvjeçare. Këtu plotësohet java e tretë dhe hyn 

në vitin e njëzet e dytë, dhe kjo është java e fundit e rritjes dhe 

                                                           
1 Sure “El-Gafir”, ajeti 67. 
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zhvillimit. Kur të mbushë njëzet e tetë vjeç, është plotësuar 

periudha e rritjes dhe e zhvillimit dhe prej saj njeriu zhvendoset 

në periudhën e ndërprerjes, dhe kjo është periudha që njeriu arrin 

pjekurinë e plotë, dhe me plotësimin e javës së pestë arrin moshën 

e tridhjetë e pesë viteve. Pastaj këto nivele, shkallë, janë të 

ndryshme, shtohen ose pakësohen. Java e pestë, e cila është java e 

pjekurisë së plotë, fillon nga mosha njëzet e nëntë deri në moshën 

tridhjetë e tre vjeç, por mund të vazhdojë deri në moshën tridhjetë 

e pesë vjeç. Kjo është ajo mënyra më e logjikshme në këtë kapitull, 

por vetëm All'llahu e di më së miri të vërtetën e gjërave”.1  

 Ndarja e mësipërme, edhe nëse është e pranueshme deri në 

një farë mase, nuk duket të jetë krejtësisht e saktë, sepse fillimisht 

periudha e pjekurisë nuk nis me mbarimin e periudhës së dytë. Po 

kështu, pjekuria trupore – sipas dijetarëve dhe shkencëtarëve të 

sotëm – arrihet në moshën njëzet e pesë vjeç, ndërsa pjekuria e 

plotë mendore sipas disa transmetimeve arrihet në moshën 

dyzetvjeçare.2 Pas gjithë kësaj, ajo çfarë u cek më lart, nuk është 

fakt për të qenë një ligj i përgjithshëm që të vërtetohet për të gjithë 

personat. 

4 – Dhuntitë hyjnore nuk janë arbitrare 

 Kur‟ani, pasi tregon që Jusufit i është dhënë aftësia e të 

gjykuarit dhe dituria, e përmbyll këtë ajet duke thënë: “Kështu i 

shpërblejmë ne punëmirët”. Kjo do të thotë se dhuratat e 

All'llahut – qoftë edhe për Profetët – nuk bëhen në mënyrë 

arbitrare, por secili merr sipas sasisë së veprës së tij të mirë dhe 

zhytet në detin e All'llahut të Lartësuar dhe në mirësinë e Tij të 

                                                           
1 Tefsiri “Kebijr”, vëll. 18, f. 111. 
2 “Uesailu Shijja”, vëll. 16, f. 102, hadithi 21093. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

429 

pakufizuar, ashtu siç mori Jusufi një pjesë të mirë të kësaj dhuntie 

hyjnore, me durimin e tij dhe qëndrueshmërinë në rrugën e drejtë, 

përballë të gjitha atyre vështirësive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajetet 23-24  

 

َهاَذ  َ٘ ۚ َُاَل  َّ َ َٞ أَج ل ََٰب َوَُإَجأ  ةأَ 
َ ِج  ۡلأ َِ ِهَّلٖل ِصِٝۦ وََى ٍأ ا َنٚ نِهَّلل َٟ ٠َ ِِف ةَحأخِ ُٞ ِهَّلٕلِ     ُٝ َوَرََٰوَدحأ

٠َن  ُٙ ِ َٰٖ ُِٖح  ٕظِهَّلل ٍأ ۥ ََّل ُي ُٝ رأ٠َاَي  إِِٛهَّلل َ٘  َٚ َص  أ
َ
ٓ أ ۥ َرّ ِ ُٝ ِ  إِِٛهَّلل ا ٷ ٱِهَّلل َٟ ِ ِهَّلٗل ة َٞ جأ ةِٝۦِ  َو ِهَّلٙل َٞ دأ  َِ  َوَٕ

ٚأ ِنَتادَِٛا  ِ٘ ۥ  ُٝ َظآَ ۚ إِِٛهَّلل حأ ٍَ ٕأ ٠َٓ  َو  ُٝ  لصُّ ٜأ َِ  َع َّ ِٱَ أ ِ َٰل َذ َْ َٚ َرّ ِٝۦِۚ  َٰ َ ن رِهَّللَ ا ةُرأ
َ
ََّلٓ أ ل٠َأ

َِٖػنَي  خأ ُٙ أ   ٸ ل

 

“Por ajo, në shtëpinë e së cilës gjendej ai, nisi ta joshë në 

kundërshtim me dëshirën e tij. Ajo ia mbylli të gjitha dyert dhe 
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tha: „Jam e gatshme për ty!‟ Kurse ai tha: „All'llahu më ruajttë! 

Me të vërtetë, Zoti im ka treguar kujdes për mua dhe, pa 

dyshim,  keqbërësit nuk do të shpëtojnë kurrë‟.” 

“Ajo e dëshiroi atë; por edhe Jusufi do ta kishte dëshiruar atë,  

sikur të mos kishte parë provën e Zotit të vet. Kështu e larguam  

nga e keqja dhe vepra e shëmtuar, sepse, ai në të vërtetë, ishte  

nga robtë Tanë të sinqertë.” 

 

 

 

 

Komentimi 

 

Dashuria përvëluese 

 Bukuria e Jusufit nuk magjepsi vetëm mbretërinë e 

ministrit të Egjiptit, por, gjithashtu, edhe zemrën e gruas së Azizit, 

e cila ra në dashuri marrëzisht pas tij. Kthetrat e dashurisë u 

zgjatën në thellësitë e zemrës së saj dhe me kalimin e kohës, kjo 

dashuri rrënjosej ditë pas dite dhe e shtonte zjarrin përvëlues. Por 

Jusufi, ky djalosh i ri, i pastër e i devotshëm, nuk mendonte asgjë 

tjetër pos All'llahut të Madhëruar dhe zemra e tij ishte e lidhur 

vetëm me dashurinë ndaj Tij. 

 Dashuria për Jusufin iu shtua gruas së Azizit edhe për disa 

arsye të tjera. Ajo nuk kishte fëmijë, ishte e zhytur në një jetë 
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aristokrate të mbushur plot luks, nuk ishte sprovuar asnjëherë me 

ndonjë sprovë, sikurse janë sprovuar të tjerët në luks dhe në këtë 

pallat mbretëror, ajo nuk kishte pasur ndonjë mbikëqyrje të rreptë 

nga ana e Azizit. Të gjitha këto e kishin lënë gruan e Azizit të 

zbrazët nga besimi dhe devotshmëria që binte me ngacmimet e saj 

djallëzore në nivelin më të ulët, duke i shprehur Jusufit më në 

fund atë që kishte në zemrën e saj, e duke filluar ta joshte. 

 Ajo i ndoqi të gjitha format dhe mënyrat për të arritur 

qëllimin e saj, bëri çdo gjë që në zemrën e tij të gjuante dëshirën e 

zjarrtë që ndiente ajo për të, siç thotë edhe Kur‟ani Famëlartë: “Por 

ajo, në shtëpinë e së cilës gjendej ai, nisi ta joshë në 

kundërshtim me dëshirën e tij”. 

Fjalia “rauedet‟hu” - nisi ta joshë, është huazuar nga fjala 

“murauede”, dhe rrënja e saj është kërkimi për kullotë dhe ajo çfarë 

ka ardhur në shembullin e njohur, që thotë: “Kryefamiljari nuk e 

gënjen familjen e tij”, është tregues i këtij kuptimi, ashtu siç 

përdoret fjala “el miruedu” njësoj si (minber) për pendën që lyen 

qerpikët e syrit. Pastaj kjo fjalë është zgjeruar dhe është përdorur 

për çdo njeri që dëshiron kompliment dhe harmoni. 

 Kjo mënyrë shprehjeje tregon se gruaja e Azizit kërkoi nga 

Jusufi që ta arrinte qëllimin e saj me rrugën e paqes dhe të ujdisë, 

pa asnjë kërcënim, dhe ajo i shfaqi atij dashurinë e saj të zjarrtë me 

butësi maksimale. 

 Së fundmi, ajo mendoi që ta çlironte atë dhe t‟i rezervonte 

gjithçka që e kënaqte instinktin i tij: rroba të holla e të tejdukshme, 

parfume aromatike e tërheqëse, zbukurime joshëse, derisa të 

mund  ta mbërthente Jusufin e ta bënte skllavin e saj. 



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

  

432 

 Për këtë çështje, Kur‟ani Famëlartë thotë: “Ajo ia mbylli të 

gjitha dyert dhe tha: „Jam e gatshme për ty!‟.”  

 Fjala “eglakat” - e mbylli, është formë hiperbolike që tregon 

se ajo i kishte mbyllur mirë dyert. Kjo tregon se ajo e tërhoqi 

Jusufin në një pjesë të pallatit, të përbërë nga dhoma të 

brendshme. Siç ka ardhur në disa transmetime, kanë qenë shtatë 

dyer, të cilat i ka mbyllur të gjitha, në mënyrë që Jusufi të mos 

gjente asnjë rrugëdalje. Përveç kësaj, ajo dëshironte që Jusufi të 

mos ndiente ndonjë shqetësim se ky lajm mund të përhapej, sepse 

ai nuk do të turpërohej, pasi asnjeri nuk mund të depërtonte kurrë 

brenda pallatit.     

 Në këtë situatë, kur Jusufi pa se këto punë po e shtynin 

drejt mëkatit dhe nuk po shihte ndonjë  mënyrë që të shpëtonte 

nga ajo, ai iu drejtua Zulejhasë me këto fjalë “Kurse ai tha: 

„All'llahu më ruajttë!”, dhe me këto fjalë, e refuzoi kërkesën e 

paligjshme të gruas së ministrit dhe i bëri me dije se ai nuk do t‟i 

dorëzohet dëshirës së saj, duke ia bërë të qartë asaj - sikurse ia ka 

bërë të qartë çdo njeriu – se në rrethana të tilla të vështira nuk 

mund të shpëtojë askush nga ngacmimet dhe intrigat e shejtanit 

përveçse duke kërkuar mbrojtje nga All'llahu i Lartësuar, tek i Cili 

nuk ka ndryshim mes së fshehtës dhe së dukshmes, mes privacisë 

dhe bërjes publike, sepse Ai është Kontrollues dhe Vrojtues për 

çdo gjë dhe nuk ka asgjë që nuk i bindet urdhrit dhe dëshirës së  

Tij.  

 Me këtë fjali, Jusufi pranoi njësimin e All'llahut të 

Madhërueshëm nga ana teorike, por gjithashtu edhe nga ana 

praktike, pastaj shtoi: “Me të vërtetë, Zoti im ka treguar kujdes 

për mua”. A nuk është tejkalimi i kufirit një padrejtësi dhe tradhti 
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e qartë? Për këtë, All'llahu i Lartësuar thotë: “dhe, padyshim, 

keqbërësit nuk do të shpëtojnë kurrë”.   

 

Qëllimi me fjalën  “Zoti im”   

 Komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë shumë mendime mbi 

kuptimin e fjalës së All'llahut të Lartësuar, ku thotë: “Me të 

vërtetë, Zoti im...”. Dijetari i shquar Et Tabrasij, në tefsirin e tij 

“Mexhmaul Bejjan” si dhe autori i “El Menar” në tefsirin e tij, dhe 

të tjerë, kanë thënë se fjala “Zot” (rabb) këtu është përdorur në 

kuptimin e saj të gjerë. Kuptimi me fjalën “Zot” në këtë fjali është 

ministri i Egjiptit, i cili nuk ka kursyer asnjë gjë për ta respektuar 

dhe ndihmuar Jusufin. Ai që në fillim e këshilloi gruan që të 

kujdeset për të, duke i thënë: „Bëja të këndshëm qëndrimin 

këtu‟.” 

 Ai që mendon se kjo fjalë nuk është përdorur ne këtë ajet 

me këtë kuptim, gabon, sepse fjala “rab” në këtë sure është 

përdorur disa herë, duke mos pasur për qëllim All'llahun e 

Lartësuar. Ndonjëherë, kjo fjalë është përdorur edhe nga vetë 

Jusufi, e ndonjëherë është përdorur edhe nga të tjerë. 

 Për shembull, në rrëfimin e shpjegimit të ëndrrës së të 

burgosurve, që tregohet në ajetin 42 të kësaj sureje, Jusufi i kërkoi 

atij që e përgëzoi me shpëtim, që t‟ia kujtonte gjendjen e tij mbretit 

të Egjiptit: “Jusufi i tha njërit prej këtyre të dyve, për të cilin e 

dinte se do të shpëtonte: „Përmendmë mua të pronari yt!‟.” 

 Këtë përdorim e vërejmë gjithashtu edhe në gojën e Jusufit, 

kur i erdhi i dërguari i Faraonit të Egjiptit. Për këtë, Kur‟ani 
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Famëlartë, në ajetin 50 të kësaj sureje, thotë: “Kur (Jusufit) i erdhi 

i dërguari, i tha: „Kthehu te mbreti yt e pyete: Ç‟patën ato gra që 

prenë duart e veta?‟.” 

 Në ajetet 41 dhe 42 të kësaj sureje është përdorur fjala 

“rab”, në gjuhën e Kur‟anit Famëlartë, me kuptimin pronar dhe 

posedues i mirësisë. Duke u bazuar në këtë, vërehet se kjo fjalë, 

“rab”, zot, është përdorur katër herë - përveç këtij ajeti që po 

diskutojmë - përpos All'llahut të Lartësuar, pra që nuk ka për 

qëllim All'llahun e Lartësuar. Edhe pse shpesh, kjo fjalë është 

përdorur në këtë sure dhe në sure të tjera të Kur‟anit Famëlartë në 

mënyrë specifike për Zotin e botrave.     

 Pra, kjo fjalë është pjesë e fonetikës dhe përdoret në të dy 

kuptimet.  

 Disa komentues kanë thënë se kuptimi i kësaj fjale “rabb” 

në këtë ajet, ku All'llahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë, Zoti im 

ka treguar kujdes për mua”, ka për qëllim All'llahun e Lartësuar, 

sepse ka ardhur menjëherë pas fjalës: “Kurse ai i tha: „All'llahu 

më ruajttë!‟”. Të qenurit e saj  afër fjalës së madhërimit, u bë 

shkak që përemri tek “Me të vërtetë, Zoti im...” i referohet Atij, 

dhe kuptimi i ajetit është: “Me të vërtetë, unë i mbështetem 

All'llahut dhe mbrohem me Të, sepse Ai është Zoti im, i Cili më 

nderoi dhe e ngriti lart pozitën time dhe çdo mirësi e begati që 

unë kam është vetëm prej Tij.    

 Por duke vërejtur këshillën e ministrit të Egjiptit që i 

drejtohet bashkëshortes së tij: „Bëja të këndshëm qëndrimin 

këtu‟”, dhe përsëritjen e saj në këtë ajet, bën që kuptimi i parë të 

jetë më i afërt dhe më i fortë. 
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 Kjo ngjarje ka ardhur edhe në Teurat në Librin e Zanafillës, 

në kapitullin 39, paragrafi 8-9-10, ku thuhet: “Pas këtyre ngjarjeve, 

gruaja e pronarit të tij, ia vuri syrin Jusufit dhe i tha: „Fli me mua!‟ 

por ai refuzoi dhe i tha gruas së pronarit të vet: “Me të vërtetë se 

pronari im nuk është në dijeni se me kë jam unë në shtëpi dhe 

gjithçka ai posedon ma ka lënë mua amanet dhe askush në këtë 

shtëpi nuk është më i madh sesa unë dhe asgjë nuk më rivalizon 

përveç teje, sepse ti je gruaja e tij. E si mund ta bëj unë atëherë këtë 

të vepër kaq të shëmtuar dhe ta ndaj mëkatin kundër Hyjit?!” 

Këto fjali të Teuratit e përforcojnë kuptimin e parë. 

 Këtu, çështja e Jusufit me gruan e Azizit arriti në fazën më 

delikate dhe shumë të rrezikshme, ku Kur‟ani Famëlartë shprehet 

me një shprehje me përmbajtje të madhe: “Ajo e dëshiroi atë, por 

edhe Jusufi do ta kishte dëshiruar atë, sikur të mos kishte parë 

provën e Zotit të vet”. 

 Për kuptimin e kësaj fjalie, komentuesit e Kur‟anit kanë 

dhënë shumë mendime, të cilat mund t‟i  klasifikojmë dhe t‟i 

përmbledhim në tri lloje:  

 1- Gruaja e Azizit deshi që të përmbushte dëshirat e saj me 

Jusufin. Për të arritur këtë qëllim, ajo i ka shfrytëzuar të gjitha 

mundësitë pothuajse. Jusufi gati sa s‟po i përgjigjej dëshirës së saj, 

duke parë natyrën e tij njerëzore, djalosh i ri e beqar, duke e parë 

veten ballë për ballë me stimujt seksualë. Por ai pa argumentet e 

All'llahut të Lartësuar; pra, shpirtin e besimit, devotshmërinë dhe 

edukimin e shpirtit, si dhe pozitën e mbrojtjes nga mëkati, e cila 

ka qenë një barrikadë për të mos e kryer këtë veprim. 
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 Duke u bazuar në këtë, dallimi mes kuptimeve të “hemme” 

domethënë dëshirë dhe qëllim nga gruaja e Azizit, dhe qëllimit nga 

ana e Jusufit, është se ai e frenonte qëllimin e tij mbi një kusht; por 

qëllimi i gruas së Azizit ka qenë absolut, sepse ajo nuk e ka pasur 

këtë pozitë të devotshmërisë dhe të pastërtisë shpirtërore. Me të 

vërtetë, ajo ishte e vendosur për t‟ia arritur qëllimit deri në 

momentin e fundit, derisa balli i saj u përplas me një shkëmb të 

fortë. 

 Sipas këtij komentimi, nuk duket nga Jusufi asgjë që tregon 

vendosmërinë e bërjes së gjynahut, madje as në zemrën e tij nuk 

ka qenë ky plan. 

 Duke u bazuar në këtë, mund të themi se disa transmetime 

që pohojnë se Jusufi ka qenë i përgatitur për t‟i plotësuar dëshirat 

dhe kënaqësitë e gruas së ministrit, që i hoqi të gjitha rrobat, si 

dhe rrëfime të tjera, që na vjen turp t‟i përmendim,1 janë të gjitha 

të zhveshura nga e vërteta. Këto janë vepra të njerëzve të devijuar 

e të pamoralshëm. Si është e mundur që të akuzohet Jusufi me 

këtë akuzë, shpirti i të cilit është i një grade të lartë dhe në një 

pozitë të lartë devotshmërie?!   

 Komentimi i parë është transmetuar nga Imam Ali Ibn 

Musa Rida (Paqja qoftë mbi të!), në një shprehje të shkurtër 

përmbledhëse, kur Me'muni (kalifi Abasit) e pyet atë, duke i 

thënë: “A nuk thoni ju se Profetët janë të mbrojtur nga mëkatet ?” 

Imami i përgjigjet: “Sigurisht që po”. Ai i tha: “Cili është 

komentimi i ajetit „Ajo e dëshiroi atë; por edhe Jusufi do ta 

kishte dëshiruar atë, sikur të mos kishte parë provën e Zotit të 

                                                           
1 “Tefsiri Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti; Tefsiri “Xhamiul Bejjan”, vëll. 12, f. 
241-242. 
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vet‟?” Imami iu përgjigj: “Ajo e dëshiroi atë, e sikur ai të mos i 

shikonte argumentet e provat e Zotit të tij, do ta kishte dëshiruar 

atë, siç ajo e ka dëshiruar, por ai ka qenë i mbrojtur dhe ai që është 

i mbrojtur nuk bie në mëkat dhe nuk i afrohet atij”. Me‟muni tha: 

“Ç‟njeri bujar je o babai i Hasanit!”.1  

 2- Në të vërtetë, planifikimi dhe synimi  i secilit prej tyre, i 

gruas së Azizit dhe Jusufit nuk ka lidhje aspak me dëshirën 

seksuale, por ai ishte një planifikim dhe synim për të goditur njëri 

– tjetrin.     

 Vendosmëria dhe synimi i gruas së Azizit për këtë veprim 

ishte për shkak të mostriumfit të saj në dashurinë e saj dhe shfaqja 

e shpirtit të hakmarrjes ishte një kundërpërgjigje ndaj kësaj 

dashurie të zjarrtë.   

 Synimi dhe vendosmëria e Jusufit ka qenë që të mbronte 

veten e tij dhe të mos i dorëzohej kërkesës së asaj gruaje.      

 Ndër të tjera, krahasimet që përmenden në këtë tematikë 

janë siç vijojnë:  

 Së pari: Gruaja e ministrit e kishte planifikuar përpara 

kësaj situate që të kishte kontakt seksual dhe i kishte bërë 

përgatitjet për këtë gjë, prandaj nuk ka dyshim atëherë që Kur‟ani 

të thotë se ajo e planifikoi këtë skenar tani, sepse ky moment nuk 

ishte momenti i planifikimit. 

 Së dyti: Shpalosja e situatës së ashpërsisë dhe të hakmarrjes 

pas kësaj disfate, është një çështje e natyrshme, sepse ajo i 

shfrytëzoi të gjitha mundësitë që kishte për të bindur Jusufin. Kur 
                                                           
1 Tefsiri “Nurul Thekalejn”, vëll. 2, f. 421, “Biharul Enuar”, vëll. 11, f. 82. 
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e pa që nuk kishte sukses për dëshirën e saj, ajo zgjodhi një 

mënyrë tjetër, rrugën e ashpërsisë dhe të goditjes.     

 Së treti: Në fundin e këtij ajeti kur‟anor lexojmë: “Kështu e 

larguam nga e keqja dhe vepra e shëmtuar”. Ajo që nënkuptohet 

me “sarfi suu” është shpëtimi i tij nga ndëshkimet e kundërshtimit 

të gruas së Azizit.1 Gjithsesi, kur Jusufi shikoi provën e Zotit të tij, 

iu largua konfliktit me gruan e ministrit dhe e goditi atë sepse 

mund të bëhej argument i ndëshkimit dhe armiqësisë së tij ndaj 

saj, prandaj zgjodhi të largohej nga ai vend dhe të nxitonte drejt 

derës. 

 3- Jusufi ka qenë një djalë i ri që i kishte të gjitha ndjenjat e 

rinisë, pavarësisht se instinktet e tij i ishin bindur logjikës dhe 

besimit të tij, por shembulli i një njeriu të tillë provokon një ciklon 

brenda tij kur sheh stimulimet në këtë aspekt, duke bërë që të 

përplasen logjika me instinktin. Sa më të forta të jenë dallgët e 

stimujve, aq më superior është shkallëzimi i instinkteve, aq sa 

mund të arrijë në një çast të shpejtë në një fazë më të largët force, 

saqë nëse do ta kalonte një hap këtë fazë, do të binte në një rrezik 

të frikshëm. Por forca e besimit dhe e logjikës për një çast ndikoi 

tek ai. Ajo forcë mori në dorë frerët e çështjes dhe e frenoi 

kapriçon e pasionit.     

 Kur‟ani Famëlartë e përshkruan këtë si moment rrëmbyes, 

të ndjeshëm dhe kritik, i cili ka ndodhur mes dy periudhave 

kohore të qeta në ajetin paraprirës. Kështu, ajo që synohet nga 

fjala e All'llahut të Madhëruar  “do ta kishte dëshiruar sikur të 

mos kishte parë provën e Zotit të vet”, është se Jusufi shkoi deri 

                                                           
1 “Biharul Anuar”, vëll. 11, f. 72. 
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në buzë të greminës në dyluftimin midis instiktit dhe logjikës, por 

papritmas iu zgjua forca e besimit dhe e mposhti vullkanin e 

instiktit.159 Askush të mos imagjinojë se kur Jusufi mundi që të 

shpëtonte veten e tij nga kjo humnerë, nuk ka kryer ndonjë vepër 

të rëndësishme, sepse shkaqet e mëkatit dhe ngacmimi seksual 

kanë qenë të dobëta  brenda tij. Kurrsesi jo! Në këtë moment të 

ndjeshëm, ai e luftoi veten e tij me mënyrën më të ashpër!    

 

Cili është qëllimi i provës së Zotit të tij? 

 Fjala “burhan” në rrënjë është paskajorja e “berihe” dhe 

kuptimi i saj është bërja e diçkaje të bardhë, ose zbardhja e diçkaje. Më 

pas, kjo fjalë është përdorur për çdo provë dhe argument të fortë 

që obligon qartësimin e synimit. Bazuar mbi këtë, argumenti i 

All'llahut që shpëtoi Jusufin, bëhet një prej llojit të provave të 

qarta të All'llahut. Komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë disa 

mendime në lidhje me argumentet e All'llahut për Jusufin (Paqja 

qoftë mbi të!):  

 1- Dituria, besimi, edukata njerëzore dhe cilësitë e shquara 

dalluese; 

 2- Njohuria e tij për ndalimin e imoralitetit; 

 3- Pozita Profetike dhe ruajtja e tij nga mëkati; 

 4- Një lloj mbështetjeje nga ana e All'llahut, e cila e ndoqi 

atë në këtë moment kaq kritik e të ndjeshëm për shkak të veprave 

të tij të mira; 
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 5- Ka një transmetim, nga i cili përftohet se në pallatin ku 

banonte gruaja e ministrit ka qenë një idhull që ajo e adhuronte. 

Papritmas, asaj i shkuan sytë tek ai dhe ndjeu sikur idhulli i 

shikonte lëvizjet e saj mashtruese me zemërim.Vrapoi dhe hodhi 

sipër tij një mbulesë. Jusufi u trondit nga kjo shfaqje dhe tha: “Ti 

ke turp nga një idhull që nuk posedon as mendje, as ndjenja dhe 

nuk ke turp nga Zoti im që është i Gjithëdijshëm për çdo gjë, e të 

Cilit nuk mund t‟i fshihet asgjë?!”  

 Kjo ndjenjë i dha Jusufit një forcë të re dhe e ndihmoi atë në 

përplasjen e ashpër në thellësitë e shpirtit të tij ndërmjet instinktit 

dhe mendjes, duke bërë të mundur që t‟i mposhte dallgët e 

instinktit brenda vetes së tij.159   

 Në të njëjtën kohë, nuk ka ndonjë kundërshtim që të gjitha 

këto kuptime të jenë të mundshëm, sepse nocioni i argumentit të 

përgjithshm i përfshin të gjitha, sepse ajetet kur‟anore e kanë 

përdorur fjalën “burhan”  për të gjitha kuptimet e mësipërme. 

 Ka disa transmetime të pabazuara, që i kanë transmetuar 

disa komentues, sipas të cilëve Jusufi ishte i vendosur dhe e kishte 

planifikuar këtë mëkat, por që papritur vuri re një gjendje 

ndërmjet Xhebrailit dhe Jakubit, i cili (Jakubi) po kafshonte gishtin 

e tij. Jusufi e vërejti këtë skenë dhe kundërshtoi që ta kryente këtë 

mëkat. Por këto transmetime nuk janë të sakta dhe nuk kanë asnjë 

bazë. Ato janë transmetime çifute të shpikura nga mendje 

njerëzore të dobëta, të cilat nuk e kanë kuptuar asnjëherë pozitën e 

Profecisë. 

 Tani le të vazhdojmë me komentimin e pjesës tjetër të ajetit, 

ku Kur‟ani Famëlartë thotë: “Kështu e larguam nga e keqja dhe 
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vepra e shëmtuar, sepse ai në në të vërtetë, ishte nga robërit 

Tanë të sinqertë”. E gjithë kjo tregon se kjo mbështetje e 

padukshme dhe kjo ndihmesë shpirtërore për shpëtimin e Jusufit 

nga kjo e keqe dhe vepër e shëmtuar, nga ana e All'llahut të 

Lartësuar nuk ka qenë arbitrare. Ai ka qenë një rob adhurues, 

njohës dhe besimtar, që ka bërë vepra të mira, që e pastroi zemrën 

e tij nga idhujtaria dhe errësirat e saj, prandaj e ka merituar këtë 

ndihmë hyjnore. 

 Shembulli i këtyre mbështetjeve të All'llahut në momente të 

vështira e kritike, të cilat prekin Profetët – si Jusufin për shembull 

- nuk janë specifike vetëm për ata, sepse nuk ka dyshim se kushdo 

që është në grupin e robve adhurues punëmirë e të sinqertë të 

All'llahut të Lartësuar, është meritor për këto dhunti të begatë. 

 

Hulumtime 

 

1 – Lufta ndaj epshit  

 Ne e dimë më së miri se lufta më e madhe në Islam, është 

lufta ndaj epshit (egos), e cila është përshkruar nga Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) në një hadith si “Lufta më e madhe”, domethënë ajo 

është një luftë më e madhe sesa lufta ndaj armikut, e cila është 

përshkruar si lufta e vogël. E nëse tek njeriu nuk përmbushet lufta 

më e madhe me kuptimin real e konkret, ai nuk do të triumfojë në 

luftën e tij ndaj armikut të vet. 
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 Në Kur‟anin Famëlartë përshkruhen forma të ndryshme të 

fushave të Xhihadit (luftës). Në të zbardhet dhe manifestohet 

lidhja e Profetëve dhe e eulijave me All'llahun e Madhëruar. 

Rrëfimi i Jusufit, duke pasur brenda dashurinë e zjarrtë të gruas së 

Azizit, është një nga këto forma, që pavarësisht se Kur‟ani nuk i 

ka qartësuar të gjitha të fshehtat e këtij tregimi, sërish ai i ka 

tubuar ato në  mënyrë të përmbledhur në një fjali të shkurtër, ku 

thotë: “Ajo e dëshiroi atë; por edhe Jusufi do ta kishte dëshiruar 

atë, sikur të mos kishte parë provën e Zotit të vet”, dhe e ka 

qartësuar forcën dhe vështirësinë e këtij tufani. 

 Nga kjo përplasje, Jusufi doli triumfues e me fytyrë të 

ndriçuar për tri arsye:  

 E para: Vërtet, ai u mbështet tek All'llahu i Lartësuar dhe 

kërkoi mbrojtje prej Tij, ku thotë: “All'llahu më ruajttë!”; 

 E dyta: Kthimi i tij nga bamirësia që i kishte bërë atij Azizi i 

Egjiptit dhe nga ajo që kishte fituar në shtëpinë e tij, ndikuan tek 

ai. Ai nuk e harroi mirësinë dhe kujdesin e Azizit të Egjiptit gjatë 

gjithë jetës. Gjithashtu, mirësitë e All'llahut të Lartësuar që nuk 

mund të llogariten dhe shpëtimin e tij nga errësira e frikshme e 

pusit për në mjedisin e qetë e të sigurtë, e bënë atë të mendonte 

për të shkuarën dhe të ardhmen e tij dhe të mos u dorëzohej 

rrymave të erërave kalimtare. 

 E treta: Ndërtimi i personalitetit dhe adhurimit të tij të 

shoqëruara me sinqeritetin, që Kur‟ani i përshkruan me këto fjalë: 

“sepse ai, në të vërtetë, ishte nga robtë Tanë të sinqertë”. Prej 

kësaj mësohet se atij i kanë dhënë forcë dhe aftësi që të dalë me 
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triumf nga fushat e ngacmimit, të cilat e sulmojnë atë si nga 

brenda, ashtu edhe nga jashtë. 

 Ky është një mësim i madh për të gjithë njerëzit e lirë, që 

dëshirojnë të triumfojnë ndaj armikut më të rrezikshëm në fushat 

e luftës së egos (unit).     

 Imam Ali Ibn Ebi Talib -Prijësi i besimtarëve- (Paqja qoftë 

mbi të!), thotë në lutjen e sabahut me një mënyrë të bukur e të 

mrekullueshme: "Nëse për mua do të vonohej ndihma Jote në çastin e 

luftimit të vërtetës e të djallit, me siguri vonesa Jote do të më kishte çuar 

aty ku është mashtrimi i privimit.1  

 Në disa hadithe të transmetuara lexojmë se Profeti (Paqja 

dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur 

dërgonte ekspeditat vrojtuese ndaj armikut dhe kur ktheheshin 

tek ai, thoshte: “Mirë se erdhët o njerëz që e keni kryer luftën e vogël 

(xhihadul esgar)! Dijeni mirë se ju ka mbetur pa kryer lufta e madhe!” 

Është pyetur: “O i Dërguari i All'llahut, cila është lufta e madhe?”. Ai 

tha: “Lufta ndaj epshit”.2  

Gjithashtu, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Luftëtar është ai që 

lufton epshin e tij”.3  

 Transmetohet nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) se ai ka 

thënë: “Kush e kontrollon dhe e mban veten kur është i gëzuar dhe i 

trishtuar, kur dëshiron diçka, kur është i hidhëruar dhe kur është i 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 84, f. 339. 
2 “Uesailu Shijja”, vëll. 11, f. 122; “Usulul Kafijj”, vëll. 5, f. 12, hadithi 3. 
3 “Uesailu Shijja”, vëll. 11, f. 124. 
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kënaqur, All'llahu i Lartësuar e ka ndaluar që trupin e tij ta djegë zjarri i 

Xhehennemit”.1  

2 – Shpërblimi i sinqeritetit 

 Sikurse shpjeguam në ajetet e lartpërmendura, me të 

vërtetë Kur‟ani Famëlartë shpëtimin e Jusufit  – nga kjo krizë e 

rrezikshme në të cilën e vendosi gruaja e Azizit – ia atribuon 

All'llahut të Lartësuar, ku thotë: “Kështu e larguam nga e keqja 

dhe vepra e shëmtuar”. 

 Por duke vërejtur me kujdes fjalinë vijuese, ku All'llahu i 

Lartësuar thotë: “sepse ai, në të vërtetë, ishte nga robtë Tanë të 

sinqertë”, zbulohet qartë se All'llahu i Lartësuar nuk i braktis 

robtë e Tij të sinqertë në momente kritike dhe nuk ua ndërpret 

atyre mbështetjen e Tij shpirtërore. Përkundrazi, Ai i mbron robtë 

e Tij me mirësitë e Tij të padukshme. Në realitet ky është 

shpërblimi që All'llahu  i Lartësuar ua jep këtyre robëve të tillë. Ky 

është shpërblimi i pastërtisë, i devotshmërisë dhe i sinqeritetit. 

 Vlen për t‟u përmendur se Jusufi “është prej robërve të 

sinqertë të All'llahut”, dhe numri njëjës i fjalës “mukhlesun” dhe 

është kundrinor. Fjala nuk ka ardhur në formën e veprores, 

domethënë  “mukhlisun”, njësoj si fjala “muhsinun”. 

 Saktësia tek ajetet kur‟anore zbulon se fjala “mukhlisun” 

(me zanoren “i” të shkronjës lam) në përgjithësi nuk përdoret për 

fazat e para të përsosmërisë së njeriut dhe në fazën e formimit të 

                                                           
1 “Uesailu Shijja”, vëll. 11, f. 123. 
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personalitetit, siç thotë All'llahu i Lartësuar: “Kur hipin në anije, 

ata i luten All'llahut me devotshmëri të sinqertë”.1  

 Sërish, All'llahu i Lartësuar thotë: “E megjithatë, ata qenë 

urdhëruar vetëm që të adhuronin All'llahun me përkushtim të 

sinqertë”.2  

 Megjithatë, fjala “mukhles” me zanoren “e” të shkronjës 

“lam” është përdorur për gradën e lartë, e cila arrihet pas një 

periudhe të gjatë kohe duke bërë luftë me unin. Ajo është 

periudha që shejtani bëhet i dëshpëruar dhe i pashpresë që të 

depërtojë dhe të fusë ngacmimin e tij në brendësinë e njeriut. Në 

të vërtetë, uni i njeriut bëhet i siguruar dhe i garantuar nga ana e 

All'llahut. Për këtë, All'llahu i Lartësuar thotë: “Ai tha: „Betohem 

në madhërinë Tënde se unë do t‟i mashtroj ata të gjithë, përveç 

robërve të Tu të sinqertë!‟”3       

 Jusufi e kishte arritur këtë gradë, ku qëndroi si një mal 

përpara kësaj krize, prandaj çdo njeri duhet të përpiqet që të arrijë 

këtë gradë të lartë. 

3 – Virtuoziteti dhe aftësia në elokuencë   

 Nga mrekullitë e Kur‟anit është se në stilin e shprehjes së tij 

nuk gjen banalitet, gjëra të rëndomta, mungesë të virtuozitetit e të 

tjera si këto. Po ashtu, ai nuk harmonizohet me metodën e 

individit të zakonshëm analfabet, i cili është edukuar në 

ambientin e injorancës, edhe pse biseda e gjithsecilit përshtatet me 

ambientin dhe mendimet e tij.    

                                                           
1 Sure “El-Ankebut”, ajeti 65. 
2 Sure “El-Bejjine”, ajeti 5 
3 Sure “Sad”, ajetet 82-83 



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

  

446 

 Ndërmjet të gjitha rrëfimeve të Kur‟anit dhe ngjarjeve të tij, 

ekziston një tregim pasioni dhe dashurie reale, dhe ai është rrëfimi 

i Jusufit me gruan e Azizit të Egjiptit. 

 Është një histori që flet për dashurinë e fortë të një gruaje të 

bukur me epshe të zjarrta ndaj një djaloshi të bukur me zemër të 

pastër. 

 Autorët e citimeve dhe të librave kur trajtohet një çështje të 

tillë, ose tregojnë për heronjtë e këtij rrëfimi, duke i dhënë liri të 

plotë lapsit dhe gjuhës, aq sa të shpalosen ndjenja stimuluese dhe 

erotike dhe shumë të pamoralshme, ose e ruajnë virtuozitetin, 

ndershmërinë dhe integritetin në  të shkruar dhe gjuhë, duke e 

tjetërsuar tregimin për lexuesit dhe dëgjuesit në një mënyrë të 

pakuptueshme. 

 Kështu që shkrimtari apo autori i citimit, sado i zgjuar të 

jetë, sprovohet me njërën nga këto dy forma. A mund të 

perceptohet që një individ nuk ka mësuar të bëjë një përshkrim të 

detajuar e të plotë të kësaj dashurie të zjarrtë e të ndjeshme, pa 

përdorur shprehje më pak eksituese e më pak të largët nga 

virtuoziteti? 

 Por Kur‟ani Famëlartë në përshkrimin e këtyre mejdaneve 

të ndjeshme në këtë tregim - në një mënyrë mahnitëse - përzien 

mprehtësinë dhe saktësinë në elokuencë dhe stil me virtuozitetin, 

pa injoruar përkujtimin e ngjarjeve dhe pa shfaqur dobësinë dhe 

defektin. Ai ka paraqitur me virtuozitet të gjitha principet e 

moralshme dhe çështjet specifike.      
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 Ne e dimë se gjëja më e rrezikshme në këtë rrëfim është ajo 

çfarë ndodhi në privatësinë e dashurisë, si dhe origjinaliteti dhe 

pasioni që shfaqi gruaja e ministrit.    

 Kur‟ani i ka trajtuar gjithçka ka ndodhur në këtë rrëfim (të 

Jusufit) dhe flet për të, pa shfaqur devijimin më të vogël nga bazat 

e virtuozitetit dhe e modestisë. Në ajetin 23 të sures “Jusuf”,  

All'llahu i Lartësuar thotë: “Por ajo, në shtëpinë e së cilës gjendej 

ai, nisi ta joshë në kundërshtim me dëshirën e tij. Ajo ia mbylli 

të gjitha dyert dhe tha: „Jam e gatshme për ty!‟. Kurse ai tha: 

„All'llahu më ruajttë! Me të vërtetë, Zoti im ka treguar kujdes 

për mua dhe, pa dyshim, keqbërësit nuk do të shpëtojnë 

kurrë‟.” 

  

 Çështjet që duhen trajtuar me kujdes në këtë rrëfim janë:  

 1- Fjala “rauede”, që do të thotë dëshiroi, përdoret kur njëri 

kërkon nga tjetri diçka me vendosmëri të përzier me dëshirë dhe 

butësi. Por çfarë është ajo që dëshironte gruaja e ministrit ndaj 

Jusufit? Kjo gjë, edhe pse ka qenë e qartë, Kur‟ani është mjaftuar 

me një thënie tërthorazi, pa e qartësuar mirë. 

 2- Kur‟ani nuk e ka përshkruar me një shprehje të 

drejtpërdrejtë gruan e ministrit, por ka thënë: “Por ajo, në 

shtëpinë e së cilës gjendej ai”, për të afruar qartësimin e 

virtuozitetit dhe për të hequr perden, ashtu siç ka mishëruar 

njohurinë e Jusufit për të vërtetën, dhe gjithashtu ka mishëruar 

edhe problemet e Jusufit në mosdorëzimin kundër atij që e kishte 

jetën e tij në dorën e saj. 
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 3- “Ajo i mbylli të gjitha dyert” tregon hiperbolizimin dhe 

se të gjitha dyert janë mbyllur me forcë.  

 4- Fjalia “dhe tha: „Jam e gatshme për ty!‟” shpjegon fjalën 

e fundit të gruas së Azizit për të arritur qëllimin dhe gjahun e saj, 

që ishte Jusufi, por ajo është në një shprehje substanciale me 

kuptim të gjerë dhe në të nuk ka diçka që tregon një shprehje të 

keqe. 

 5- “Kurse ai tha: „All'llahu më ruajttë! Zoti im ka treguar 

kujdes për mua”‟. Kuptimi i kësaj fjalie që Jusufi ia tha kësaj 

gruaje të bukur e tërheqëse, është siç thonë shumica e 

komentuesve: “Unë i kërkoj Zotit tim të më ruajë nga ti, se në të 

vërtetë Azizi i Egjiptit është shoku dhe kujdestari im që më ka 

respektuar dhe më ka nderuar dhe që mbështetet tek unë. Si 

mundem unë ta tradhtoj atë?! Kjo vepër është një tradhti dhe 

padrejtësi: “dhe, pa dyshim, keqbërësit nuk do të shpëtojnë 

kurrë”. 

 Me këtë, ajeti sqaron përpjekjen e Jusufit në zgjimin e 

ndjenjave njerëzore tek gruaja e ministrit. 

 6- “Ajo e dëshiroi atë; por edhe Jusufi do ta kishte 

dëshiruar atë, sikur të mos kishte parë provën e Zotit të vet”. 

Nga njëra anë, kjo fjali e përshkruan me përpikmëri këtë intimitet, 

ku nëse Jusufi nuk do të ishte i mbrojtur nga ana e Zotit të tij, pa 

mendjen e kthjellët dhe besimin e fortë, ai do të kishte rënë në 

grackë.  

 Nga ana tjetër, fjalia përshkruan me një mënyrë të 

mrekullueshme triumfin e Jusufit në këto rrethana ndaj djallit 

mizor të pasionit.     



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

449 

 Unike këtu është se ajeti ka përdorur vetëm fjalën “hemme”, 

domethënë se me të vërtetë gruaja e Azizit këmbënguli dhe e 

planifikoi këtë komplot nga ana e saj, e nëse Jusufi nuk do të 

vërente provën e Zotit të tij, edhe ai do ta dëshironte atë. A ka fjalë 

më të fortë dhe më të bukur sesa kjo mënyrë e shprehjes për 

qëllimin dhe vendosmërinë?!    

 

 

 

Ajetet 25-29  

 

ا َجَزآُ   َ٘ َاِب  َُإَجأ  ا  ٱأ ا دَلَ َٞ َ ا َشّ َِد ٍَ ٕأ
َ
ِ٘ٚ ُدةُرٖ َوخ ۥ  ُٝ ِٙ َػ تأ َُ َاَب َوَُدِهَّلل ا  ٱأ َِ تََت َو شأ

 ّٗٞ ِِل
َ
وأ َنَذاٌب أ

َ
َٚ أ  َ ن يُصأ

َ
ٓ أ َّ ُش٠ًٓ ا إَِّلِهَّلل ِٖ ٞأ

َ
َراَد ةِأ

َ
ٚأ أ َِس  ٹَ٘ ٍأ  َُاَل ِ َ َرََٰوَدحأِ  َنٚ نِهَّلل

َِٰذبنَِي  ٕأَ    َٚ ِ٘  ٠َ ُٞ ٖٔ ٌََػَدَُجأ َو ِ٘ٚ ُؼُت ۥ ُُدِهَّلل  ُٝ ِٙ ُػ
آ إِن َ َن َُ َٟ ِٖ ٞأ

َ
ٚأ أ ِ ّ٘ َِٟد َطاِٞدّٞ  وََط

َِٰدؼنَِي ٺ َٚ  ٕلِهَّلل ِ٘  ٠َ ُٞ َذةَجأ َو َٓ ِ٘ٚ ُدةُرٖ ٌَ ۥ ُُدِهَّلل  ُٝ ِٙ ُػ ا رََ ا ٻ ِإَون َ َن َُ ِهَّلٙل ٌََٖ 
 ّٗٞ ِهَّلٚل َنِل  َْ أَدُؽ ِهَّلٚل  إِنِهَّلل  َْ أِدُك  ِٚ٘ ۥ  ُٝ ِ٘ٚ ُدةُرٖ َُاَل إِِٛهَّلل ۥ ُُدِهَّلل  ُٝ ِٙ َػ رِضأ ټَُ نأ

َ
ًُ أ   ٠ُُش

َاِط ِٔنَي  َٚ  ۡلأ ِ٘ ِٜج  ُْ  ِّ ِّ  إِِٛهَّلل ۢنتِ ٍِرِي َِّلَ َخيأ ٚأ َ ََٰذاۚ َو شأ   ٽَع

 

“Që të dy vrapuan nga dera dhe ajo ia shqeu këmishën atij nga 

mbrapa. Te dera, ata hasën burrin e saj. Ajo tha: „Çfarë dënimi 
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meriton ai që kërkon t‟i bëjë të keqe gruas sate, përveç 

burgosjes apo dënimit të dhembshëm?‟” 

“(Jusufi) tha: „Ajo provoi të më joshte‟. Një i afërt i saj (që u 

gjend aty), pohoi: „Nëse këmisha e tij është shqyer përpara, 

atëherë ajo thotë të vërtetën, kurse ai gënjen.” 

“Por, nëse këmisha e tij është shqyer prapa, atëherë ajo gënjen,  

ndërsa ai thotë të vërtetën‟.” 

“Kur burri i saj pa se këmisha e Jusufit ishte shqyer nga 

mbrapa,  tha: „Patjetër që kjo është një nga dredhitë tuaja (të 

femrave). Në të vërtetë, dredhitë tuaja janë të mëdha.” 

“Ti, o Jusuf, largohu nga kjo! Kurse ti (gruaja ime), kërko falje 

për këtë gjynah, sepse, në të vërtetë, ti je fajtore‟.” 

 

Komentimi 

 

Skandali i gruas së Azizit 

 Rezistenca e fortë e Jusufit ndaj saj, e bëri gruan e ministrit 

që të hiqte dorë prej tij. Mirëpo Jusufi, i cili në këtë rast doli 

triumfues ndaj kësaj gruaje intrigante dhe kokëfortë, ndjeu se 

qëndrimi i tij në shtëpinë e saj pas kësaj ngjarjeje të turpshme për 

të, nuk ishte i drejtë dhe ai duhet të largohej. Prandaj, ai shpejtoi 

drejt derës së pallatit për ta hapur e për të ikur. Gruaja e ministrit 

nuk ndenji duarkryq, por ajo iu vu pas që ta ndalonte atë për të 

mos u larguar dhe e kapi për këmishe nga pas, duke ia grisur atë: 
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“që të dy vrapuan nga dera dhe ajo ia shqeu këmishën atij nga 

mbrapa”. 

 Fjala “el istibaku” në gjuhë do të thotë: garimi ose vrapimi 

ndërmjet dy personave ose më shumë. 

 Fjala “kadde” do të thotë grisje për së gjati, ashtu si fjala 

“katte”, që do të thotë grisje për së gjeri. Për këtë, në një hadith 

lexojmë: “Goditjet e Imam Aliut kanë kanë qenë të pashoqe. Kur quante 

nga lart e priste përsëgjati dhe kur gjuante anash e priste përsëgjeri.”1  

 E megjithatë, Jusufi arriti te dera dhe e hapi atë, kur 

papritmas, ai dhe gruaja e Azizit panë pas dere Azizin e Egjiptit. 

Kur‟ani Famëlartë thotë: “te dera, ata hasën burrin e saj”. 

 Fjala “elfeja” rrjedh nga “ilfau”, që do të thotë gjej, has 

papritmas ose në mënyrë të menjëhershme. Mënyra e shprehjes për 

burrin me fjalën “sejjidun”, siç thonë disa komentues, ka qenë 

sipas zakonit të përhapur në Egjipt, ku gruaja i fliste burrit të saj 

duke e cilësuar si padron.  

 Në këtë moment, kur gruaja e ministrit e pa veten e saj në 

dyert e skandalit nga njëra anë, dhe ndezjes së hakmarrjes që po 

rritej brenda saj nga ana tjetër, gjëja e parë me të cilën iu drejtua 

atij te dera ishte akuza ndaj Jusufit: “Ajo tha: „Çfarë dënimi 

meriton ai që kërkon t‟i bëjë të keqe gruas sate, përveç 

burgosjes apo ndëshkimit të dhembshëm?‟”. 

 E veçanta këtu është se gruaja tradhtare e intrigante harroi 

se ishte gruaja e Azizit kur ishte vetëm për vetëm me Jusufin, por 

                                                           
1Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti; “Sherh Nehxhul Belaga” i Ibn Ebil 
Hadijd, vëll. 1, f. 50. 
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kur pa se skandali i saj po zbulohej, u shpreh se ajo është familja e 

tij, në mënyrë që t‟i nxiste ndjenjën e xhelozisë. Ajo është e veçantë 

vetëm për të dhe se askush nuk duhet t‟ia hedhë asaj shikimet e 

joshjes! 

 Këto fjalë janë të ngjashme me fjalët e Faraonit të Egjipt kur 

ai ka qenë në fronin e sundimit në kohën e Musait (Paqja qoftë mbi 

të!), kur tha: “O populli im! Vallë, a nuk më përket mua sundimi 

i Egjiptit dhe i këtyre lumenjve që rrjedhin pranë meje?”1, 

mirëpo kur e pa mbretërinë dhe kurorën e tij në rrezik, ai tha për 

Musain (Paqja qoftë mbi të!) dhe vëllain e tij: “Njëri prej tyre tha: 

„Në të vërtetë, këta (Musai dhe Haruni), janë dy magjistarë, që 

duan t‟ju shporrin nga toka juaj‟”.2  

 Gruaja e ministrit nuk tha se Jusufi donte t‟i bënte keq, por 

filloi të fliste me Azizin e Egjiptit se si ai meritonte të ndëshkohej. 

Duket sikur thelbi i çështjes është i padiskutueshëm e se bëhet 

fjalë për mënyrën se si ai do të ndëshkohet. 

 Ky artikulim i mirëstudiuar nga ana e gruas së ministrit në 

momentin më kritik e të papritur, tregon për dredhinë e 

mashtrimin e madh të saj.1 

 Në fillim, artikulimi me burgim, pastaj pakënaqësia e saj 

me këtë ndëshkim, ku e tejkalon këtë gjykim me një dënim të 

dhembshëm ose me varjen me litar. 

 Por Jusufi këtu e kuptoi se heshtja nuk lejohej dhe kështu ia 

hoqi maskën dashurisë së gruas së ministrit: “(Jusufi) tha: „Ajo 

provoi të më joshte‟.”  
                                                           
1 Sure “Ez-Zuhruf”, ajeti 51. 
2 Sure “Taha”, ajeti 63. 
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 Një ngjarje e tillë është e vështirë të besohet në fillim, pra që 

një djalë i ri adoleshent, i pamartuar, nuk konsiderohet gjynahqar, 

kurse një grua e martuar që ka një pozitë shoqërore, është 

gjynahqare! Prandaj, gishti i akuzës drejtohet më tepër nga Jusufi 

sesa nga gruaja e ministrit. 

 Por All'llahu i Lartësuar është Mbrojtësi i punëmirëve dhe 

njerëzve të sinqertë dhe nuk është i kënaqur që ky djalosh i ri 

luftëtar të digjet me këtë akuzë, prandaj edhe Kur‟ani në lidhje me 

këtë thotë: “Një i afërt i saj (që u gjend aty), pohoi: „Nëse 

këmisha e tij është shqyer përpara, atëherë ajo thotë të vërtetën, 

kurse ai gënjen. Por, nëse këmisha e tij është shqyer prapa, 

atëherë ajo gënjen, ndërsa ai thotë të vërtetën”. 

 A ka argument më të fortë se ky? Pra, që nëse kërkimi i 

kryerjes së veprës së shëmtuar, ishte bërë nga ana e gruas së 

ministrit, atëherë ajo me dëshirën e saj kishte vrapuar pas Jusufit 

dhe e kishte shqyer këmishën e tij nga pas, për shkak se ai 

dëshironte që të shpëtonte prej saj. Nëse Jusufi do ta kishte 

sulmuar atë, e ajo do të dëshironte të shpëtonte nga ai, ose të 

përballej me të e të mbrohej, është e padiskutueshme që këmisha e 

tij do të ishte shqyer nga përpara. A ka gjë më të mahnitshme që 

kjo çështje – grisja e rrobës – të jetë kaq e lehtë, duke e përshkruar 

ndryshimin e rrjedhës së jetës së një njeriu të pafajshëm, duke e 

bërë një mbështetje për pastërtinë e tij dhe një argument  për 

zbulimin e gjynahqarit?!    

 Ndërsa Azizi i Egjiptit e pranoi këtë gjykim të mençur, ai 

tregoi pasiguri dhe konfuzion kur e pa këmishën e Jusufit: “Kur 

burri i saj pa se këmisha e Jusufit ishte shqyer nga mbrapa, tha: 
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„Patjetër që kjo është nga dredhitë tuaja (të femrave). Në të 

vërtetë, dredhitë tuaja janë të mëdha!‟”  

 Në këtë situatë, Azizit pati frikë se kjo ngjarje kaq e 

turpshme mund të përhapej tek njerëzit. Kështu, që të mos i binte 

reputacioni dhe respekti që ai kishte në shoqërinë e Egjiptit, 

mendoi që çështja të rrinte e fshehtë, dhe iu drejtua Jusufit duke i 

thënë: “Ti, O Jusuf largohu nga kjo!”, që do të thotë: ti të fshehësh 

këtë çështje dhe askush të mos e marrë vesh për këtë ngjarje. 

 Pastaj, ministri i drejtohet gruas së tij dhe i thotë: “Kurse ti 

(gruaja ime), kërko falje për këtë gjynah, sepse, në të vërtetë, ti 

je fajtore.”1 

 Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se kjo fjali nuk është 

e Azizit të Egjiptit, por e vetë dëshmitarit që u ndodh aty. 

Megjithatë, nuk ka argument që mund ta përforcojë këtë sugjerim, 

veçanërisht për shkak se fjalia ka ardhur pas fjalës së Azizit të 

Egjiptit. 

 

Hulumtime 

 

1 – Cili ishte dëshmitari?! 

                                                           
1 Në ajet përmendet  shprehja “bil khatiine” që është shumësi mashkullor dhe nuk vjen 
shprehja me fjalën “khatiatun” që është shumësi i femërores, sepse shumësit të rregullt 
mashkullor i jepet prioritet në shumë kuptime dhe përdoret edhe për shumësin e 
meshkujve, edhe për atë të femrave, domethënë  “me të vërtetë, ti je në grupin e 
mëkatarëve”. 
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 Ka shumë thënie se cili mund të ketë qenë dëshmitari që e 

mbylli dosjen e Jusufit dhe të gruas së Azizit me shpejtësi të 

madhe dhe e qartësoi se cili është i pafajshëm dhe cili mëkatar. 

Por kush ishte ky person? 

 Disa kanë thënë se ky person ishte një nga të afërmit e 

gruas së Azizit. Argument për këtë është fjala e All'llahut të 

Lartësuar, ku thotë: “një i afërt i saj (që u gjend aty)”. Duke u 

bazuar në këtë, ai ishte një burrë i mençur i ditur dhe i zgjuar, 

përderisa ai mundi të argumentonte gjykimin  nga shqyerja e 

këmishës, pa pasur asnjë dëshmitar apo ndonjë provë. Madje, në 

këtë rast, ai e zbuloi të vërtetën. Thuhet se ky person ka qenë nga 

këshilltarët e Azizit. 

 Komentimi tjetër është se dëshmitar ka qenë një fëmijë i 

porsalindur nga të afërmit e gruas së ministrit, i cili ka qenë afër 

ngjarjes. Jusufi kërkoi nga Azizi që ky fëmijë të gjykonte dhe të 

ishte dëshmitar i kësaj ngjarjeje kaq të shëmtuar e të turpshme. 

Ministri u habit nga kjo kërkesë dhe pyeti: “A është e mundur 

kjo?!”. Por kur fëmija foli – siç ka folur Mesia (Isai) në djep – dhe i 

dha këtë standart për të njohur të pafajshmin nga mëkatari, Azizi 

e kuptoi se Jusufi nuk është një djalosh i zakonshëm, por një 

Profet parashikues.    

 Transmetimet e ardhura nga Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) 

dhe Ehli Suneti tregojnë për këtë komentim. Ibn Abasi ka 

transmetuar nga Profeti (Paqja dhe bekimi i All'llahut qoftë mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) se ai ka thënë: “Katër persona kanë folur që kur kanë 
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qenë në djep: fëmija i shërbëtores së Faraonit, dëshmitari i Jusufit, fëmija 

i të plagosurit dhe Isai, i biri i Merjemes së ndershme.”1  

 Në tefsirin e Ali Ibn Ibrahimit, është transmetuar nga Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), se dëshmitari i Jusufit ka qenë një 

fëmijë në djep.2  

 Por këto dy hadithe duhet të vërehen me kujdes, sepse 

zinxhiri i tyre i transmetimit nuk është i fortë, madje ato janë të 

dobët. 

 Mendimi i tretë është se dëshmitari që foli ishte këmisha e 

shqyer, e cila foli me gjuhën e situatës, por duke vërejtur me 

kujdes fjalën e All'llahut të Lartësuar, ku thotë: “një i afërm i saj 

(që u gjend aty)”, bie poshtë.  

2 – Qëndrimi i dobët i Azizit të Egjiptit 

 Ndër çështjet e tjera që tërheqin vëmendjen në këtë tregim 

është fakti se si është e mundur çështje të tilla të rëndësishme, ku 

është përfolur kodi dhe nderi i Azizit të Egjiptit, ai të mjaftohej me 

thënien e tij: “Kurse ti (gruaja ime), kërko falje për këtë gjynah, 

sepse, në të vërtetë, ti je fajtore”. Ndoshta ky problem ka qenë 

shkaku pse gruaja e Azizit ftoi gratë e ministrave të tjerë në një 

darkë të veçantë, në të cilën ua zbuloi qartazi këtë rrëfim dashurie 

dhe  pasioni.    

 A mendoni se kjo ka ndodhur nga frika e skandalit dhe 

Azizi i Egjiptit e neglizhoi këtë çështje, duke i mbyllur sytë ndaj 

saj?  

                                                           
1 Tefsiri “El-Menar”, vëll. 12, f. 287; “Biharul Enuar”, vëll. 38, f. 235. 
2 Tefsiri “Nurul Thekalejjn”, vëll. 12, f. 422. 
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 Apo sepse kjo çështje nuk ishte aq e rëndësishme për 

gjykatësit dhe poseduesit e pushtetit, pasi ata nuk tregonin interes 

për xhelozinë dhe ruajtjen e kodit, ngaqë ishin të zhytur në 

papastërti e mëkate dhe të mbytur në poshtërsi dhe shthurje të 

tilla, e prandaj kjo tematikë nuk kishte ndonjë rëndësi të madhe në 

sytë e tyre?! 

 

3 – Mbrojtja e All'llahut të Lartësuar në raste krizash    

 Një mësim tjetër të rëndësishëm që marrim nga historia e 

Jusufit është ruajtja dhe ndihma e sigurtë që All'llahu i Lartësuar i 

jep njeriut në situatat më të vështira. Për këtë, All'llahu i Lartësuar 

thotë: “Atij që i frikësohet All'llahut, Ai do t‟i gjejë rrugëdalje 

(nga çdo vështirësi) dhe do t‟i japë furnizim prej nga nuk e pret. 

All'llahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai.”1  

 Nga njëra anë, Jusufi asnjëherë nuk e ka besuar kurrë se do 

t‟i hapej një dritare shprese. Grisja e këmishës u bë një mbështetje 

e madhe për pastërtinë dhe pafajësinë e tij. Kjo këmishë që 

ndërton ngjarjet: një ditë ajo zbulon skandalin e vëllezërve të 

Jusufit kur i sollën babait të tyre këmishën e vëllait të tyre të 

pashqyer, një ditë tjetër ajo zbulon skandalin e gruas së ministrit, 

se këmisha u shqye nga mbrapa; kurse një ditë tjetër, ajo i kthen 

shikimin dhe dritën Jakubit. Era e tij e njohur udhëton me flladin e 

mëngjesit nga Egjipti për në tokën e Kenanit dhe e përgëzon 

                                                           
1 Sure “Et-Talak”, ajetet 2-3. 
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plakun “nga Kenani (Juakubi)” për ardhjen e karvanit të lajmit 

përgëzues. 

 Nuk ka dyshim se mirësitë e fshehta të All'llahut të 

Lartësuar nuk mund t‟i kuptojë askush dhe kur fryn flladi i këtyre 

mirësive dhe mëshira, ndryshojnë çdo gjë. 

 Ndonjëherë shihet se fijet e merimangës e ndryshojnë 

rrjedhën e jetës së një umeti apo kombi përgjithmonë, siç ka 

ndodhur në rrëfimin e hixhretit të Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kur ai ka qenë në 

shpellën “Theur”. 

4 – Komploti i gruas së Azizit 

 Ajetet e lartpërmendura treguan për komplotin e grave 

(sigurisht, gra të cilat nuk kishin lidhje me asgjë tjetër veçse me 

dëshirat dhe pasionet e tyre, ashtu sikurse gruaja e Azizit). Ky 

komplot dhe kjo dredhi përshkruhen me këto fjalë: “Në të vërtetë, 

dredhitë tuaja janë të mëdha!”. Në histori dhe në rrëfimet 

historike ka shumë shembuj të tillë, ku në përgjithësi thuhet se 

gratë që i drejton pasioni i tyre, thurin kurthe dhe intriga të 

pashembullta në llojin e tyre. 

 Në tregimin e lartpërmendur ne vërejtëm se si gruaja e 

Azizit, pas humbjes në aventurën e dashurisë dhe skandalit të saj, 

e shfajësoi veten me mjeshtëri të madhe dhe e akuzoi Jusufin. Ajo 

nuk tha që Jusufi donte t‟i bënte keq, por këtë çështje e konsideroi 

të kryer. Ajo kërkoi që ai të gjykohej, siç gjykohet ai që e kryen 

këtë vepër të turpshme, ndëshkim i cili nuk ndalonte vetëm me 

burgimin, por merrte dimensione të tjera të pakufizuara. 
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 Përsëri vërejmë se kjo grua që ra në dashuri me djalin e saj, 

përballë turpit të grave të Egjiptit, në ajetet në vazhdim përdor po 

të njëjtën dredhi e mashtrim, dhe ky është një konfirmim tjetër për 

mashtrimin dhe komplotin e grave të tilla.    

 

 

 

Ajetet 30-34  

ا ُ تًّا   َٟ ٍَ ِصٝۦِ  َُدأ َطَي ٍأ ا َنٚ نِهَّلل َٟ َٰ َٰوُِد َػَخى َهزِيزِ حَُر
ُت  ٕأ

َ
َرأ َٜثِ  مأ ِد  َٙ أ ّٞ ِِف  ل ٠َة ۞َوَُاَل  ِصأ
تنِٖي  ُّ٘  ٖٔ َٰ ا ِِف َؽَل َٟ َٰ ا َََٕنَ 

َخَدتأ پإِِٛهَّلل عأ
َ
ِهَّلٚل َوأ ِٟ جأ إَِِلأ

رأَشَٖ
َ
ِهَّلٚل أ رِِٞ ٓأ َٙ ِ َِٙهجأ ة ا َش ِهَّلٙل ٌََٖ 

ۥٓ  ُٝ َٜ يأ
َ
ا َرخ ِهَّلٙل ِهَّلٚل  ٌََٖ ِٟ  أ

ُرجأ َنَٖ ا َوَُإَِج  خأ ٜا  ِ ّٓ ِهَّلٚل ِش ُٟ ٜأ ِ ّ٘ ا َوَ احَجأ ُكِهَّلل َوَِٰ َدةٖ  خِهَّللَك ٔا ُ٘ ِهَّلٚل  ُٟ َ ل
 ّّٞ ا إِنأ َ ََٰذآ إَِّلِهَّلل َمَٖ ا َ ََٰذا بََ ً َ٘  ِ َٚ َحََٰض ِٱِهَّلل ِهَّلٚل َوُُٖأ ُٟ  أِدَي

َ
َٚ خ هأ ۥ َوَؼفِهَّلل ُٝ َٛ ََبأ ؽأ

َ
أ

 ّٗٞ رِي
ِصِٝۦ ٿَْ ٍأ ۥ َنٚ نِهَّلل ُٝ دأ َرََٰودحُّ َِ ِٝ  َوَٕ ُخجِهَّللِ  ػِ  ٙأ ُ ِي ل

ِهَّلٚل  َّلِهَّلل ُِؾ َٰٕ  َُإَجأ ٌََذ
 َٚ َٰيِرِي َٚ  ٕلِهَّلل ِ ّ٘ ٛاا  ٠

ُٓ َ ََنِهَّلل َوَِلَ آ َ اُمُرهُۥ َٕحُصأ َ٘ ٔأ  َه ٍأ ٗأ َي ِهَّلٕل َٗ  َوَٕهِٚ  َػ َخهأ  َُاَل ڀٌَٱشأ
ُب  غأ

َ
ِهَّلٚل أ ُٞ َْ أَد  َعّ ِ 

ِ أ ِٝ  ِإَوَّلِهَّلل حَ أ ُن٠َِٛ ٓ إَِِلأ ا  َدأ ِهَّلٙل َ بُّ إَِ ِهَّلل ِم
َ
ُٚ أ َرّبِ  لّصِ أ

ِٟٖنَِي  َٰ َ
َٚ  ٕأ ِ ّ٘ ُؽٚ 

َ
ِهَّلٚل َوأ ِٟ ۥ ځإَِِلأ ُٝ ۚ إِِٛهَّلل ِهَّلٚل ُٞ َْ أَد  ُٝ ٜأ ۥ ٌََ ََ  َع ُٝ َخَ اَب ََّلُۥ َر ُّ  ٌَٱشأ

 ُٗ ِٙ ُم  ٕأَهِٖ  ٠َ  لصِهَّلل   ڂُٞ
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“Disa gra (të parisë) në qytet po thoshin: „Gruaja e Azizit 

(ministrit) deshi ta joshte shërbëtorin e vet. Asaj i ka rënë vërtet 

në kokë dashuria për të. Ne besojmë se ajo e ka humbur fare‟.” 

“Kur dëgjoi për thashethemet e tyre, ajo i thirri ato në gosti,  

çdonjërës i dha nga një thikë dhe (i) tha (Jusufit): „Dil para tyre!‟ 

Kur e panë, gratë u mahnitën nga bukuria e tij, prenë duart dhe 

thanë: „O Zot, o Zot! Ky nuk është njeri, por qenka një engjëll 

fisnik!‟”   

“Ajo tha: „Jo, ky është ai për të cilin ju më qortuat. Jam 

përpjekur ta josh, por ai është ruajtur nga gjynahu. Por, nëse ai 

nuk bën atë që e urdhëroj unë, me siguri që do të burgoset dhe 

do të poshtërohet‟.” 

“Ai tha: „O Zoti im, më shumë e dua burgun se atë ku më 

shtyjnë ato. Nëse Ti nuk e largon prej meje dredhinë e tyre, unë 

do të prirem drejt atyre dhe do të bëhem nga ata që nuk (i) dinë 

(ligjet e Tua).‟” 

“Dhe Zoti e plotësoi lutjen e tij dhe e shmangu nga dredhitë e 

tyre. Me të vërtetë, Ai dëgjon dhe di çdo gjë.” 

 

 

Komentimi 

 

Një tjetër komplot  
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 Siç e treguam në ajetet e lartpërmendura, dashuria e zjarrtë 

e gruas së ministrit ishte një çështje konfidenciale, fshehtësia e së 

cilës iu konfirmua edhe ministrit. Por tek ata që kanë pasuri e 

pushtet, këto sekrete nuk mbesin të fshehta, e veçanërisht në 

pallatet mbretërore, ku lajmet depërtojnë jashtë mureve.  

 Në lidhje me këtë, Kur‟ani thotë: “Disa gra (të parisë) në 

qytet po thoshin: „Gruaja e Azizit (ministrit) deshi ta joshte 

shërbëtorin e vet. Asaj i ka rënë vërtet në kokë dashuria për të”. 

Pastaj, ato e fajësuan dhe e kritikuan atë me këtë fjali: “Ne 

besojmë se ajo e ka humbur fare”.  

 Është e qartë se ato që flasin me këto fjalë janë gratë e 

parisë së Egjiptit. Lajmet e pallateve të mbushura me shkatërrim e 

degjenerim të faraonëve dhe kryelartëve u interesonin atyre dhe 

ato gjithmonë survejonin duke pyetur. 

 Degjenerimi i këtyre grave të parisë nuk ka qenë më i vogël 

se i gruas së ministrit, por duart e tyre nuk mundën të arrinin deri 

te Jusufi, siç thotë edhe proverba: “Syri është i mprehtë, kurse 

dora është e shkurtër”. Për shkak të kësaj dashurie të zjarrtë e 

pasionante, ato e kanë konsideruar gruan e ministrit në humbje të 

qartë. 

 Disa komentues të Kur‟anit thonë se përhapja e këtij sekreti 

nga ana e këtyre grave të Egjiptit, ka qenë një plan për të motivuar 

gruan e ministrit që t‟i thërriste ato në pallatin e saj, që t‟u 

vërtetonte pafajësinë e saj si dhe t‟u tregonte Jusufin dhe bukurinë 

e tij. 

 Ndoshta ato kanë menduar se kur t‟i shikonte ato, Jusufi do 

të mahnitej me bukurinë tyre, do të shihte ndonjë më të bukur se 
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gruaja e Azizit (ministrit). Jusufi e respektonte gruan e ministrit 

me një respekt prindëror, ashtu siç respekton fëmija prindin e vet, 

ose si kujdestaren e vet. Ai nuk e ka parë kurrë me syrin e keq, 

prandaj mundësia e depërtimit të këtyre grave në zemrën e Jusufit  

ishte më e madhe sesa e gruas së ministrit. 

 Fjala “shagfun” rrjedh  nga lënda “shigafun” dhe ka 

kuptimin pjesa e sipërme e zemrës ose cipa e hollë që e mbështjell atë; 

“shegafeha hubben” do të thotë se zemra e saj u lidh aq fort pas tij, 

saqë dashuria depërtoi dhe qëndroi në thellësinë e saj. 

 Ky përshkrim tregon për dashurinë e zjarrtë e përvëluese të 

kësaj gruaje. 

 Autori i tefsirit “Rruhul Meanijj”, Alusi, përmend në 

tefsirin e tij një transmetim nga libri “Esrarul Belaga”, ku flitet për 

shkallët e dashurisë:   

 Faza  e parë e dashurisë është “el heua” (pasioni) që do të 

thotë anim, dashuri që të bën të anosh. Pastaj  është “al alakatu”, që do 

të thotë lidhje; ajo është dashuria shoqëruese e zemrës. Pas kësaj vjen 

shkalla tjetër që është “el kelef” e që do të thotë dashuri e fortë. 

Pastaj shkalla tjetër është “el ishk” dhe pas saj “she'af”, që është 

situata kur zemra digjet nga dashuria dhe ndjen shijen e kësaj 

gjendjeje. Pas kësaj është shkalla “leuatu”, pastaj “shagaf”, që është 

faza ku dashuria depërton kudo në zemër; më pas është “el-veleh”, 

fazë e cila e rrëmben logjikën e njeriut. Faza e fundit e dashurisë 

është “el hijam”, e cila e huton njeriun e dashuruar dhe e tërheq atë 

në çdo anë pa zgjedhjen e tij.1  

                                                           
1  Tefsiri  “Ruhul Meanij”, vëll 12, f. 203. 
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 Këtu është një çështje që duhet të vërehet me kujdes: Kush 

e përhapi këtë sekret? A ishte gruaja e ministrit, e cila nuk ishte e 

kënaqur asnjëherë me këtë skandal? Apo u përhap nga vetë 

ministri, i cili e mbështeste fshehjen e kësaj ndodhie? Apo nga 

gjykatësi i mençur, që dha një gjykim për këtë çështje duke e 

larguar nga vetja e tij këtë vepër?!    

 Sido që të jetë, ngjarje të tilla në këto pallate të mbushura 

me degjenerim e barbarizëm, nuk mund të mbesin të fshehta. Në 

të vërtetë, këto të fshehta përhapen nga vetë gojët e tyre, të cilat 

shfaqen sikur e ruajnë sekretin e fsinikërisë së pallatit, por bëjnë të 

kundërtën. Është normale që të tjerët t‟i shtojnë edhe shumë fjalë 

të tjera më pas. 

 Gruas së ministrit i mbërriti lajmi për atë që kishin folur 

gratë rreth skandalit të saj. Për këtë, All'llahu i Lartësuar thotë: 

“Kur dëgjoi për thashethemet e tyre, ajo i thirri ato në gosti, 

çdonjërës i dha nga një thikë”1. 

 Ky veprim është argument se gruaja e ministrit nuk ishte e 

interesuar për bashkëshortin e saj dhe nuk mori mësim nga 

skandali i saj. Ajo e urdhëroi Jusufin që të dilte përpara grave, gjë 

për të cilën All'llahu i Lartësuar thotë: “dhe (i) tha (Jusufit): „Dil 

para tyre!‟”. Mënyra e artikulimit me fjalët: “Dil përpara tyre!” në 

vend të fjalës “Hyr!”, tregon se ajo e kishte fshehur Jusufin brenda 

në shtëpi, ose e kishte angazhuar me punë në njërën nga dhomat e 

                                                           
1 “El muttekeu” është diçka ku mbështetesh, siç mund të jetë karrigia, apo familja, si dhe 
ajo që vendoset pas shpine, siç njihet në pallate. Por disa komentues kanë thënë se “el 
mutteku” është  një  lloj fruti e njohur si qitro;  edhe ata që e kanë komentuar fjalën “el 
muttekeu” me kuptimin e mëparshëm, gjithashtu kanë thënë se ajo është fruti “qitros”, prej 
llojeve të agrumeve që ka një lëkurë të trashë e që përdoret  në  bimët e kultivuara. frut  në 
Egjipt ka një aciditet të  reduktuar dhe hahet. 
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saj, në të cilën zakonisht shtrohej ushqimi, nga ku hyrja e tij në 

gosti do të ishte e papritur për të gjithë. 

 Gratë e Egjiptit – të cilat sipas disa transmetimeve thuhet se 

kanë qenë dhjetë, ose më shumë – u mahnitën kur e panë Jusufin 

që shkëlqente nga bukuria e tij si hëna e plotë, apo si dielli kur 

lind. Ato u shtangën nga bukuria e tij: 

 “Kur e panë, gratë u mahnitën nga bukuria e tij”. Ato e 

humbën vetëdijen e tyre dhe “prenë duart” në vend që të prisnin 

frutin që kishin në dorën e tyre. Kur vërejtën turpin, ndershmërinë 

dhe virtuozitetin që shkëlqente nga sytë e tij, dhe kur panë se 

fytyra e tij u skuq nga ndrojtja, ato përnjëherë thirrën: “dhe thanë: 

„O Zot, o Zot! Ky nuk është njeri, por qenka një engjëll fisnik!”1. 

 Komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë disa mendime për 

mënyrën se si dhe sa i kanë prerë këto gra duart e tyre. Disa e 

kanë ekzagjeruar, por nga ajo çfarë mësojmë në përgjithësi nga ky 

ajet kur‟anor, është se ato i kanë prerë duart e tyre. 

 Në këtë situatë, kur atyre iu rridhte gjaku nga duart, sapo i 

vërejtën të gjitha tiparet e fytyrës së Jusufit, duke qëndruar 

përpara tij (si statuja të palëvizshme), zbuluan se edhe ato nuk 

janë më pak të dashuruara se gruaja e ministrit pas bukurisë së 

Jusufit. Gruaja e ministrit e shfrytëzoi këtë moment dhe tha: “Ajo 

tha: „Ja, ky është ai për të cilin ju më qortuat‟”. 

 Me këtë, gruaja e ministrit dëshironte t‟u thoshte atyre: Ju e 

patë vetëm një herë Jusufin dhe ndodhi ajo që ndodhi, e humbët 

                                                           
1 “Hasha lil’lah” vjen nga lënda  “hasha” dhe kuptimi i saj është ana ose krahu; kurse 
“ettehashshi” është largim, distancim. Fjalia “hashe lil’lah” do të thotë: “Me  të vërtetë, 
All'llahu është larg kësaj!” Kjo është tregues se Jusufi është rob larg gabimit dhe i pastër. 
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vetëdijen e pretë duart tuaja nga bukuria dhe dashuria për të. Si 

më qortoni mua që e shikoj dhe jetoj me të ditë e natë?!  

 Kështu, gruaja e ministrit ndjeu vetëkënaqësi sepse 

mendimi që ajo hodhi u pranua dhe e justifikoi veten e saj. Ajo e 

pranoi hapur gjithçka kishte bërë dhe tha: “Jam përpjekur ta josh, 

por ai është ruajtur nga gjynahu”.  

 Në vend që të shprehte pendim për fjalët e saj ose të paktën 

të rezervohej përpara të ftuarave të saj, gruaja e ministrit e 

përsëriti dhe e shprehu dëshirën e saj të prerë, siç thotë All'llahu i 

Lartësuar: “Por, nëse ai nuk bën atë që e urdhëroj unë, me siguri 

që do të burgoset...” Unë nuk mjaftohem me burgosjen e tij, por “dhe 

do të poshtërohet”.  

 Është e natyrshme që nëse përballë tradhëtisë së gruas së 

tij, ministri i Egjiptit të mjaftohet vetëm me fjalën: “Kurse ti 

(gruaja ime), kërko falje për këtë gjynah”, atëherë duhet që 

gruaja e tij ta çojë këtë skandal deri në këtë gradë. Në thelb, këto 

gjëra që ndodhin në pallatet e faraonëve dhe të mbretërve nuk 

janë çështje të rëndësishme. 

 Janë transmetuar disa thënie të habitshme, sipas të cilave 

disa prej grave të parisë së Egjiptit i kanë dhënë të drejtë gruas së 

ministrit dhe janë vërtitur rreth Jusufit, që edhe ato ta joshnin, e që 

ai t‟i dorëzohej dashurisë së saj, duke folur gjithsecila fjalën e saj1. 

 E para tha: “O djalosh i ri! Çfarë është ky durim? Përse nuk 

ke mëshirë për këtë dashuri të zjarrtë, zemra e së cilës digjet për 

ty? A nuk e shikon këtë bukuri skllavëruese? A nuk ke zemër? A 

nuk je edhe ti i ri? A nuk kënaqesh edhe ti me dashurinë dhe 

bukurinë? Je gur apo dru?” 

                                                           
1 Tefsiri  “Mexhmaul  Bejan”, fundi i ajetit që po diskutohet; Biharul Anuar, vëll .12, f. 276. 
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 E dyta tha: “Nëse ti nuk di gjë nga dashuria dhe bukuria, 

atëherë a nuk e di se gruaja e ministrit ka influencë dhe fuqi? A 

nuk e ke menduar se nëse e pushton zemrën e saj, ke për  të 

arritur çdo gjë dhe çdo pozitë që dëshiron?” 

 E treta tha: “Nëse ti nuk e dëshiron bukurinë e saj 

ngacmuese e tërheqëse dhe nuk ke nevojë për pushtetin dhe 

pasurinë e saj, a nuk e di se ajo do të hakmerret me të gjitha 

format e saj?! A nuk ke frikë nga burgu, nga vetmia apo izolimi në 

të?!” 

 Kërcënimi i gruas së ministrit me burgim dhe me 

poshtërim nga njëra anë si dhe ngacmimet dhe cytjet  e këtyre 

grave të pista, të cilat planifikonin nga një plan për Jusufin, e futën 

në një krizë të fortë dhe atë e rrethoi stuhia e problemeve. Por ai e 

kishte përgatitur veten për këtë dhe e gjeti dritën e besimit, të 

ndershmërisë e të devotshmërisë në zemrën e tij të qetë. Ai qe i 

vendosur plotësisht dhe me guxim u drejtua drejt qiellit që t‟i lutej 

Zotit të tij për këtë vështirësi që i kishte rënë: “Ai tha: „O Zoti im, 

më shumë dua burgun se atë ku më shtyjnë ato‟.” 

 Ai e dinte se nuk kishte rrugëdalje tjetër vetëm se të 

mbështetej tek All'llahu i Lartësuar në të gjitha situatat, e sidomos 

në orët kritike dhe të vështira, dhe e dorëzoi veten e tij tek 

All'llahu i Lartësuar me këto fjalë: “Nëse Ti nuk e largon prej 

meje dredhinë e tyre, unë do të prirem drejt atyre dhe do të 

bëhem nga ata që nuk (i) dinë (ligjet e Tua).” 

Zoti im, unë me të vërtetë e pranoj burgun e syrgjynosur për të zbatuar 

urdhrin Tënd dhe për të ruajtur pastërtinë e shpirtit tim, këtë burgim, ku 

shpirti im çlirohet dhe pastrohet. Unë e refuzoj këtë lloj lirie sipërfaqësore 
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që e burgos shpirtin tim në burgun e epsheve dhe e ndot atë! Zoti im, më 

ndihmo dhe më jep forcë! M‟i shto fuqitë dhe aftësitë e mia mendore, 

besimin dhe devotshmërinë, derisa unë të dal fitimtar ndaj këtyre cytjeve! 

 Nuk ka dyshim se premtimi i All'llahut të Lartësuar është i 

vërtetë dhe se Ai e ndihmon atë që lufton me unin dhe armikun e 

tij. Ai nuk e la Jusufin në rrugë, por atë e përfshiu mëshira e Tij, siç 

thotë Kur‟ani Famëlartë: “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)?‟” 

 Nuk ka dyshim se Ai e dëgjon bisedën sekrete të robit të 

Tij! Ai i di mirë sekretet e tyre dhe Ai e di mënyrën e zgjidhjes së 

problemit të tyre. 

 

Hulumtime 

 

 1- Sikurse e vërejtëm edhe më lart, gruaja e ministrit dhe 

gratë e Egjiptit përfituan nga shumë çështje të ndryshme për të 

arritur qëllimin e tyre. Një herë duke shprehur dashurinë e zjarrtë 

dhe lidhjen e fortë dhe dorëzimin nxitës, herë me zgjimin e 

interesit dhe të lakmisë, herë me  kërcënim, e herë tjetër nëpërmjet 

flirtimit, pasurisë dhe pushtetit. 

 Tiranët dhe pushtetarët e padrejtë ndërhyjnë në çdo kohë 

dhe në çdo vend. Ne e kemi vënë re shumë herë se ata, për t‟i 

detyruar njerëzit e drejtë që të dorëzohen, sillen me ta me një 
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butësi ekstreme në një mbledhje, duke premtuar ndihma dhe lloje 

të  ndryshme mbështetjesh, me qëllim që të zgjojnë interesin, duke 

ndërhyrë në fund me kërcënim, qoftë edhe me jetë.    

 Arsyeja është e qartë: ata dëshirojnë që të arrijnë qëllimin 

dhe nuk u intereson mënyra. Me fjalë të tjera, për të arritur 

qëllimet e tyre, ata pranojnë të përdorin çdo lloj metode.  

 Në këtë mjedis, njerëzit e dobët dorëzohen si në fillim të 

kësaj faze, në mes apo në fund, ndërsa mbrojtësit e së drejtës nuk 

shqetësohen ndaj këtyre mënyrave sepse ata kanë bujarinë, 

guximin dhe dritën e besimit. Ata e kundërshtojnë dorëzimin me 

një pjekuri të prerë, edhe nëse kjo gjë i çon në flijim. Përfundimi i 

tyre është triumfi, triumfi i veteve dhe i parimeve të tyre ose më e 

pakta, triumfi i parimeve të tyre. 

 2- Të shumtë janë ata si shembulli i grave të Egjiptit, të cilët 

janë ulur rreth heretizmit duke qëndruar në pallatet e tyre të 

rehatshme, e shfaqin veten si të ruajtur nga mëkati, të devotshëm 

dhe sikur kanë veshur rrobat e virtuozitetit, dhe e konsiderojnë 

devijimin – sikurse është shembulli në ngjarjen e gruas së ministrit 

–  një humbje të qartë. 

 Mirëpo kur përballen me përplasjen më të lehtë, zbulohet 

se fjalët e tyre nuk ua vërtetojnë veprat. Gruaja e ministrit ra pre e 

dashurisë dhe joshjes së tij pas disa vitesh jetesë me Jusufin, por 

gratë e tjera që në fillim të qëndrimit të tyre u sprovuan dhe prenë 

duart e tyre në vend që të prisnin frutin qitros. 

 3- Këtu mund të shtrohet pyetja: Përse Jusufi e pranoi 

kërkesën e gruas së ministrit që të dilte përpara grave të parisë në 
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këtë gosti, e cila u organizua për hir të mëkatit, apo për të 

shfajësuar  një grua mëkatare?    

 Jusufi ishte një djalosh i blerë dhe e kishte për detyrë që të 

shërbente në këtë kështjellë. Gruaja e ministrit e shfrytëzoi këtë 

rast dhe dredhi që t‟ua sillte ushqimin për shembull, pa e ditur 

këtë plan dhe kurth të grave.    

 Në Kur‟an thuhet: “dhe (i) tha (Jusufit): „Dil para tyre!‟”, që 

tregon se ai nuk ka qenë jashtë por në një nga dhomat afër 

dhomës së gostisë, si kuzhina për shembull. 

 4- Fjalia “atë ku më shtyjnë ato” dhe fjalia tjetër “i largon 

prej meje dredhitë e tyre”, tregojnë qartë se gratë e parisë së 

Egjiptit – të cilat ishin epshore – pas prerjes së duarve të tyre dhe 

mahnitjes me bukurinë e Jusufit, u joshën përsëri dhe kërkuan nga 

Jusufi që t‟u dorëzohej atyre ose gruas së ministrit, por Jusufi i 

refuzoi të gjitha ato.1  

 Kjo do të thotë se gruaja e ministrit nuk ka qenë e vetme në 

këtë vepër të keqe, por ka pasur edhe bashkëpunëtore të tjera.  

 5- Kur njeriu bie pre e vështirësive dhe ngjarjeve që e çojnë 

atë në buzë të greminës, atëherë ai duhet t‟i mbështetet All'llahut, 

t‟i drejtohet me lutje vetëm Atij e të kërkojë ndihmë nga Ai. Nëse 

nuk e fiton mëshirën dhe ndihmën e All'llahut, njeriu nuk është në 

gjendje që të kryejë asnjë vepër. Ky është një mësim që na e mëson 

Jusufi i madh e i pastër, pasi vetë ai thotë:  

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti; “Biharul Envar”, vëll. 12, f. 276. 
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“Nëse Ti nuk e largon prej meje dredhinë e tyre, unë do të 

prirem drejt atyre dhe do të bëhem nga ata që nuk (i) dinë (ligjet 

e Tua).”  

O Zoti im, Ti je Ai që më mbron dhe unë nuk mbështetem vetëm në 

forcën time, aftësitë dhe devotshmërinë time!    

 E tillë është lidhja absolute me mëshirën e All'llahut të 

Lartësuar. Ai u jep forcë dhe qëndrueshmëri të pakufizuar robërve 

të Tij, i përfshin ata me mëshirën dhe mirësitë e Tij të fshehta, ato 

mirësi të cilat nuk mund të përshkruhen dhe të besohen ndryshe, 

vetëm se kur shihen  me sy si dëshmi e qartë. 

 Këta njerëz janë ata që banojnë nën hijen e All'llahut të 

Lartësuar dhe mëshirës së Tij, në këtë botë e në Botën Tjetër. Për 

këtë çështje ka ardhur një hadith nga i Dërguari i All'llahut (Paqja 

dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ku thotë:  

“Shtatë lloje njerëzish janë nën hijen e All'llahut dhe të fronit të Tij, atë 

ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Tij: prijësi i drejtë, 

djaloshi i ri që është rritur në adhurimin e All'llahut të Lartësuar, njeriu, 

zemra e të cilit është e lidhur me xhaminë në momentin kur ai largohet 

derisa ai të kthehet në të, dy njerëz që i janë bindur All'llahut të 

Lartësuar, që janë bashkuar për të njëjtin qëllim dhe janë ndarë për të 

njëjtin qëllim, personi që kur e kujton All'llahun në privatësi dhe sytë e 

tij shpërthejnë në lot, një person që e fton një grua që ka pushtet e bukuri 

dhe ai i thotë: “Me të vërtetë, unë kam frikë All'llahun e Lartësuar”, dhe 

një person i cili jep lëmoshë (sadaka) fshehurazi, saqë dora e majtë nuk e 

di se çfarë dha dora e tij e djathtë”.1  

 

                                                           
1 “Uesailu Shijja”, vëll. 5, f. 199, hadithi 6323; “Biharul Enuar”, vëll. 26, f. 261 hadithi 42. 
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Ajetet 35-38 

 

َٰ ِ نٖي  ۥ َ  ِهَّلل ُٝ ِهَّلٜل ُٜ  ُ ُواْ  ٱَ َِٰج َٕحَصأ
َ
ا َرأ َ٘ ِد  ٚۢ َبهأ ِ ّ٘  ٗ ُٟ َ ِهَّلٗل ةََدا ل ُٝ ڃُ  َه َ٘  َٔ  َوَدَخ

 ُٔ ِ  أ
َ
َِٰ ٓ أ َر 

َ
ٓ أ ا  َوَُاَل  ٱَخُر إِّّنِ ِ ُ ََخأرا نأ

َ
َِٰ ٓ أ َر 

َ
ٓ أ آ إِّّنِ َٙ ُٞ َ ُد

َ
َٚ َػَخَ انِ  َُاَل أ  لّصِ أ

ِصجنَِي  حأ ُٙ أ َٚ  ل ِ٘  َّ َٰ وِيِِٖٝۦٓ  إِِٛهَّللا ََٛر 
أ
َٜا ةَِخأ ُٝ  َٛ ِّئأ ٜأ ِ٘  ُ ريأ ُٔ  ٕفِهَّلل ُؽ

أ
ا حَأ ا َِس ُخۡبأ

أ
َا َرأ  ڄ٠ٌَأ

ا  َٙ ُٓ ِ َٰٕ اۚ َذ َٙ ُٓ تَِ 
أ
ن  َأ
َ
َٔ أ وِيِِٖٝۦ َؼتأ

أ
ا ةَِخأ َٙ حُُؾ

أ
زََُاِِٛٝۦٓ إَِّلِهَّلل َنتِهَّللد َهامّٞ حُرأ ـَ ا  َٙ ُٓ تِ 

أ
َُاَل ََّل  َأ

ُِروَن  ٗأ َكٍَٰ ُٞ ٗ ةِٱٱِخَرةِ  ُٞ ِ َو ٠َُٜن ةِٱٱِهَّلل ِ٘ ٖا َّلِهَّلل  ُ أ ِهَّلٖلَث ٠َُأ ُج ِم ٓ  إِّّنِ حََركأ ِ  َرّ ِ َٙ
ِهَّلٖل ا َن ِهَّلٙل ِم

ِ څ َِ  ةِٱٱِهَّلل ُّ أ ن  
َ
ا َ َن َٱَآ أ َ٘ ٠َبۚ  ُِ ََ َوَيهأ َٰ َ َٗ ِإَوشأ  ِ َٰٞ ِهَّلٖلَث َ اةَآ ِٓي إِةأَر ُج ِم َتهأ  َو تِهَّلل

ََثَ  ٱِهَّللاِس ََّل  ؽأ
َ
ِهَّلٚل أ َٜا َولََعَ  ٱِهَّللاِس َوَلَِٰؾ ِ َنَٖ أ ِٔ  ٱِهَّلل ِ٘ٚ ٌَؾأ  َّ ِ َٰل ِ٘ٚ ََشأ ٖ  َذ

ُروَن  ُٓ   چيَظأ

  

“Pastaj u ra ndërmend atyre, pasi i panë shenjat (e pafajësisë së 

Jusufit) që ta burgosin për një kohë (në mënyrë që ngjarja të mos 

përhapej në popull).” 

“Bashkë me Jusufin hynë në burg edhe dy djelmosha. Njëri prej 

tyre tha: „Unë kam parë (në ëndërr) veten, se si shtrydhja verë‟. 

Tjetri tha: „Unë kam parë në ëndërr, se si mbaja në kokë bukë, të 
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cilën e hanin shpendët. Shpjegona kuptimin e ëndrrave. Ne, me 

të vërtetë, shohim se ti je njeri i mirë.‟” 

“Jusufi tha: „Sa herë që t‟ju vijë ndonjë ushqim (në ëndërr) si 

risk për ju, unë do t‟ju lajmëroj se çfarë kuptimi ka, para se të 

bëhet realitet. Kjo është prej diturive që m‟i ka mësuar Zoti im. 

Unë e kam flakur fenë e njerëzve që nuk besojnë All'llahun e që 

mohojnë Jetën Tjetër.” 

“Unë besoj fenë e të parëve të mi - Ibrahimit, Is‟hakut dhe 

Jakubit. Ne, kurrë nuk mund t‟i shoqërojmë All'llahut ndonjë 

gjë (në adhurim). Kjo është dhuntia e All'llahut ndaj nesh dhe 

njerëzve të tjerë, ndonëse shumica e njerëzve nuk janë 

mirënjohës.‟” 

 

 

Komentimi 

 

Burgimi për shkak të pafajësisë  

 Gostia e mahnitshme e grave të parisë së Egjiptit me 

Jusufin në pallatin e ministrit përfundoi në atë grumbullim të 

çrregullt e ngacmues, por natyrisht, ky lajm arriti në veshët e 

ministrit. Nga të gjitha këto ngjarje u bë e qartë se Jusufi nuk ishte 

një djalosh i zakonshëm, por ishte i pastër e i dëlirë, deri në atë 

shkallë saqë asnjë forcë nuk ishte e aftë që ta tërhiqte atë drejt 

devijimit dhe papastërtisë. Shenjat e këtij fenomeni u qartësuan në 

anë të ndryshme, si shqyerja e këmishës nga pas, rezistenca e tij 
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përballë grave të parisë, gatishmëria e tij për të hyrë në burg për 

shkak të pafajësisë së tij, si dhe mosdorëzimi përpara kërcënimeve 

të gruas së ministrit me burg dhe ndëshkim të dhimbshëm. Të 

gjitha këto çështje janë argumente për ndershmërinë e tij, që 

askush nuk mundet t‟i mbulojë apo t‟i mohojë. 

 Këto argumente janë provë e mungesës së pastërtisë së 

gruas së ministrit dhe zbulimit të veprës së keqe të saj. Nën 

ndikimin e vërtetimit të kësaj vepre, frika e skandalit seksual në 

familjen e ministrit po shtohej dita-ditës.     

 Pas konsultimit ndërmjet ministrit dhe këshilltarëve të tij, 

mendimi ka qenë që Jusufi të largohej larg syve të njerëzve, që t‟i 

harrohej emri dhe personaliteti i tij. Si fillim, rruga më e mirë ishte 

që atë ta hidhnin në errësirën e burgut; së dyti, që në mesin e 

njerëzve të përhapej lajmi se ai është fajtori kryesor.  

 Për këtë, Kur‟ani Famëlartë thotë: “Pastaj u ra ndër mend 

atyre, pasi i panë shenjat (e pafajësisë së Jusufit) që ta burgosin 

për një kohë (në mënyrë që ngjarja të mos përhapej në popull)”. 

 Artikulimi me fjalën “beda”, e cila ka kuptimin e shfaqjes së 

mendimit të ri,  tregon se ky vendim në të drejtë të Jusufit nuk ka 

qenë më përpara. Ka gjasa që ky mendim për herë të parë të jetë 

propozuar nga gruaja e ministrit, dhe me këtë akuzë, Jusufi i 

drejtë dhe i pafajshëm  – për shkak të pastërtisë së rrobës së tij –  

hyri në burg. Kjo nuk është hera e parë dhe as e fundit që një njeri  

i pafajshëm – për shkak të ndershmërisë dhe virtuoizitetit - hyn në 

burg.    

 Prej të burgosurve që hynë bashkë me Jusufin ishin edhe 

dy djem të rinj: “Bashkë me Jusufin hynë në burg edhe dy 
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djelmosha”. Këta dy djelmosha, për të cilët  thuhej se njëri prej 

tyre ishte kamarier që shërbente pije në pallatin e mbretit, ndërsa 

tjetri ishte përgjegjës i ushqimit dhe kuzhinës, për shkak të 

keqinformimit të armiqve dhe shpifjes së tyre, ata hynë në burg 

me akuzën se donin të helmonin mbretin. Një ditë këta të dy 

shkojnë te Jusufi dhe secili prej tyre tregoi ëndrrën që kishte parë 

një natë më parë: “Njëri prej tyre tha: „Unë kam parë (në ëndërr) 

veten, se si shtrydhja verë‟. Tjetri tha: „Unë kam parë në ëndërr, 

se si mbaja në kokë bukë, të cilën e hanin shpendët‟.” Pastaj ajeti 

vazhdon e thotë: “Shpjegona kuptimin e ëndrrave. Ne, me të 

vërtetë, shohim se ti je njeri i mirë.”. 

 Rreth dijenisë së këtyre dy djelmoshave dhe perceptimit se 

Jusufi kishte përvojë në shpjegimin e ëndrrave, komentuesit e 

Kur‟anit kanë dhënë disa mendime:  

 Disa kanë thënë se vetë Jusufi u ka treguar dy të 

burgosurve se kishte dituri dhe njohuri në shpjegimin e ëndrrave. 

Disa të tjerë kanë thënë se tiparet engjëllore të Jusufit tregonin se 

ai nuk ishte një njeri i zakonshëm si gjithë të tjerët, por një person i 

ditur dhe i zgjuar. Patjetër që një njeri i tillë ishte në gjendje t‟u 

zgjidhte problemet e tyre në shpjegimin e ëndrrës. 

 Disa të tjerë kanë thënë se që në fillim të hyrjes së Jusufit në 

burg, ai e tregoi me moralin e tij të mirë, sjelljen e bashkëjetesën e 

mirë me të burgosurit, shërbimin dhe vizitën ndaj të sëmurëve - se 

me të vërtetë, ai ishte njeri i mirë dhe zgjidhës  i halleve të tyre; 

prandaj ata drejtoheshin tek ai për çdo gjë, që të zgjidhnin 

problemet e tyre dhe të kërkonin ndihmë.  
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 Kur‟ani Famëlartë ka përdorur fjalën “el feta” që do të thotë 

djalosh, në vend të fjalës “abd”, që do të thotë rob, që është edhe një 

lloj respekti. Në një hadith thuhet: “Asnjë njeri të mos thotë “robi 

im” dhe “robëresha ime”, por të thotë “djaloshi im” dhe “vajza 

ime”1, në mënyrë që skllavi në fazat e dhënies së lirisë që ka 

rregulluar feja islame, të ndihet i sigurtë dhe i mbrojtur nga të 

gjitha llojet e poshtërimit e të përuljes.  

 Mënyra e shprehjes me fjalët: “Njëri prej tyre tha: „Unë 

kam parë (në ëndërr) veten, se si shtrydhja verë‟”, tregon ose që 

ai ka parë veten e tij duke shtrydhur rrush që bëhet pije, ose 

rrushin e fermentuar që është në fuçi dhe ai e shtrydh duke 

nxjerrë prej tij lëngun, ose ai e shtrydh rrushin dhe e përgatit këtë 

pije për ta pirë mbreti pa u bërë alkool, por meqë rrushi mund të 

shndërrohet në pije dehëse (alkoolike), atëherë është përdorur për 

të fjala “alkool”.  

 Artikulimi me fjalët: “Unë kam parë (në ëndërr) veten”, në 

vend të fjalëve “unë kam parë” domethënë se ai përcakton veten e 

tij në momentin që e ka parë këtë ëndërr (në gjumë). Kjo fjali është 

për ta përfytyruar atë situatë. 

 Të burgosurit e vizitonin Jusufin për t‟iu shpjeguar ëndrrat 

e tyre, e ai asnjëherë nuk e linte pa shfrytëzuar rastin që t‟i 

këshillonte dhe t‟i udhëzonte ata. Me justifikimin e komentimit, ai 

u tregonte atyre të vërtetat e rëndësishme që u hapnin rrugët jo 

vetëm atyre, por të gjithë njerëzve. 

 Në fillim, për të tërhequr interesin dhe mbështetjen e atyre 

të dyve për diturinë e tij në komentimin e ëndrrave, ai tha: “Jusufi 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 5, f. 232. 
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tha: „Sa herë që t‟ju vijë ndonjë ushqim (në ëndërr) si rrizk për 

ju, unë do t‟ju lajmëroj se çfarë kuptimi ka, para se të bëhet 

realitet‟.”  

 Me këto fjalë, ata të dy u qetësuan, se me të vërtetë do të 

gjenin rrugën e tyre të humbur përpara se t‟u arrinte ushqimi. 

 Për këtë fjali të këtij ajeti, komentuesit e Kur‟anit kanë 

dhënë disa mendime:  

 Jusufi ka thënë: “Unë me urdhrin dhe lejen e All'llahut të 

Lartësuar i zbuloj disa sekrete e të fshehta. Jo vetëm që jam në 

gjendje t‟i shpjegoj ëndrrat, por edhe mund t‟ju lajmëroj për 

ushqimin që ju vjen dhe llojin e tij”. 

 Mendimi tjetër rreth qëllimit të Jusufit është se ai u ka 

thënë se çfarëdolloj ushqimi që ju të shihni në ëndërr, unë jam në 

gjendje që ta komentoj dhe e di kuptimin e ëndrrës. Por ky mendim 

nuk përputhet me fjalinë e mëparshme të ajetit, ku All'llahu i 

Lartësuar thotë: “para se të bëhet realitet”.  

 Duke u bazuar në këtë, komentimi më i mirë për fjalinë e 

lartpërmendur është komentimi i parë, që e shpjeguam në fillim. 

 Më pas, Jusufi e vazhdoi fjalën e tij duke i bashkangjitur 

besimin në All'llahun e Lartësuar dhe duke e qartësuar mirë se 

nuk realizohet asgjë pa dëshirën e Tij. Për këtë, në Kur‟an thuhet: 

“Kjo është prej diturive që m‟i ka mësuar Zoti im”. Të mos 

mendojë askush se All'llahu i Lartësuar i lë këto gjëra pa i gjykuar, 

sepse Ai vetë thotë: “Unë e kam flakur fenë e njerëzve që nuk 

besojnë All'llahun e që mohojnë jetën tjetër”. 

 Qëllimi me termin “fenë” apo “grupimin” janë ata njerëz që 

adhurojnë idhujt në Egjipt, apo adhuruesit e putave në tokën e 

Kenanit.  

 Detyra ime është që t‟i braktis këto doktrina sepse janë në 

kundërshtim me natyrën e pastër njerëzore; pastaj unë jam rritur e 
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edukuar në familjen që u është shpallur revelata dhe që janë profetë: 

“Unë besoj fenë e të parëve të mi – Ibrahimit, Is‟hakut dhe 

Ja'kubit.”.  

 Ndoshta kjo është hera e parë që Jusufi bën një prezantim 

të tillë përpara të burgosurve, që ata të mësojnë se është një filiz i 

shpalljes dhe i profecisë dhe se ai është i burgosur i pafajshëm, 

ashtu si pjesa tjetër e të burgosurve të pafajshëm nën udhëheqjen e 

tiranëve të padrejtë e mizorë. 

 Pastaj Jusufi vazhdon e thotë në formë sigurie: “Ne, kurrë 

nuk mund t‟i shoqërojmë All'llahut ndonjë gjë”, sepse familja jonë 

është familje e njësimit të All'llahut të Lartësuar, familja e Ibrahimit që 

shkatërroi idhujt: “Kjo është dhuntia e All'llahut ndaj nesh dhe 

njerëzve të tjerë.”. 

 Mos e mendoni se kjo mirësi e dhunti është e posaçme 

vetëm për familjen tonë, si familje profetësh, por kjo është dhuratë 

e përgjithshme që përfshin të gjithë robërit e All'llahut. Është një 

dhuratë e vendosur në shpirtrat e pastër, që plotësohen me 

udhëheqjen e profetëve: “ndonëse shumica e njerëzve nuk janë 

mirënjohës”.  

 Është e vlefshme që të përmendet këtu se Is‟haku është 

konsideruar në këtë ajet nga “baballarët e Jusufit”, ndërkohë që ne 

e dimë se babai i Jusufit është Ja'kubi dhe Ja'kubi është i biri i 

Is‟hakut; prandaj, fjala “baba” përdoret edhe për gjyshin.  
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Ajetet 39-42 

 

اُر  ِهَّلٟل َِ ٕأ َِٰ ُد   ٕأَ    ُ ِم  ٱِهَّلل
َ
ٌ أ ّر٠َُُِن َخريأ ٍَ َخ ُّ٘ َ ابّٞ  رأ

َ
ِٚ َ أ ُتُدوَن ڇَ ََٰلَِٰحََبِ  لّصِ أ ا َتهأ َ٘  

ٍٚ  إِِن  َطَٰ
ٖأ ِ٘ٚ ُش ا  َٟ ِ ُ ة َٛزَل  ٱِهَّلل

َ
آ أ ِهَّل٘ل ٗأ َوَ اةَآؤُُؽٗ  ُٛخ

َ
آ أ َٞ ٠ ُٙ ِهَّلٙل أُخ آ ا َش َٙ شأ

َ
ٓ أ ِ٘ٚ ُدوِِٛٝۦٓ إَِّلِهَّلل

ََثَ  ٱِهَّللاِس  ؽأ
َ
ِهَّلٚل أ ُٗ َوَلَِٰؾ ِ  ّ َِ

ٕأ   ُٚ َّ  دّلِ  ِ َٰل ٓ إِ ِهَّللاهُۚ َذ ُتُدٓواْ إَِّلِهَّلل َّلِهَّلل َتهأ
َ
َمَر خ
َ
ِ أ ُٗ إَِّلِهَّلل ِٱِهَّلل ُؾأ  ٱأ

٠َن  ُٙ َٖ ا  ٱَخُر ڈََّل َيهأ ِهَّل٘ل
َ
ا  َوأ ۥ ََخأرا ُٝ ِي َر ِهَّلل ا ٌَحَصأ َٙ ُْ َ ُد

َ
آ أ ِهَّل٘ل
َ
ِٚ أ  َ ََٰلَِٰحََبِ  لّصِ أ

خَِ اِن  ٍأ َخ ِي ػِ ِٝ تَصأ ُر  َّلِهَّلل مأ
َ ِشٝۦِۚ ُُِِضَ  ۡلأ

أ
أ ِ٘ٚ رِهَّلل  ُ ريأ ُٔ  ٕفِهَّلل ُؽ

أ
َُٖب َػَخأ  َوَُاَل ډَػُ ػأ

َر َرّ ِِٝۦ ٌََٖتَِد  ْأ ُٚ ذِ ُٝ  لظِهَّلل أَطَٰ َٰ  َصى
َ
َّ ٌَأ ِ ِِن ِنَٜد َرّ  رأ

ُْ ا  ذأ َٙ ُٟ ٜأ ِ ّ٘ ۥ َٛاٖج  ُٝ ِٛهَّلل
َ
ِهَّلٚل خ ِي َك لَِّلِهَّلل

َم ِشجنِيَ  ِٚ ةِؾأ   ڊِِف  لّصِ أ

 

“O shokët e mi të burgut! A janë më mirë një mori zotash të 

ndryshëm apo All'llahu, i Vetmi, Ngadhënjimtari?” 

“Ata që ju i adhuroni në vend të All'llahut, janë vetëm emra, të 

cilët i keni vënë ju dhe të parët tuaj, pa pasur prej Tij asnjë 

argument. Vendimi i përket vetëm All'llahut: Ai ka urdhëruar 

që të adhuroni vetëm Atë. Kjo është e vetmja fe e vërtetë, por 

shumica e njerëzve nuk e di.” 

“O shokët e mi të burgut! Njëri prej jush do t‟i shërbejë verë 

pronarit të vet, kurse tjetri do të kryqëzohet, e shpendët do të 

hanë prej kokës së tij. Kështu është caktuar kjo gjë për të cilën 

pyetët ju.‟” 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

479 

“Jusufi i tha njërit prej këtyre të dyve, për të cilin e dinte se do 

të shpëtonte: „Përmendëm mua te pronari yt!‟ Por djalli bëri që 

ai të harronte ta përmendte te pronari i vet dhe kështu, Jusufi 

mbeti edhe disa vjet në burg.” 

 

Komentimi 

 

Burgu ose qendra e edukimit 

 Në komentimin e ajeteve të lartpërmendura, treguam se 

kur Jusufi i përgatiti zemrat e të burgosurve që të pranonin të 

vërtetën e njësimit, ai iu drejtua atyre të dyve që ishin shërbëtorë 

te mbreti dhe u tha:  “O shokët e mi të burgut! A janë më mirë 

një mori zotash të ndryshëm apo All'llahu, i Vetmi, 

Ngadhënjimtari?”  

 Jusufi me këtë dëshiron t‟u mësojë të burgosurve se pse ata 

e shikojnë lirinë në ëndërr, e nuk e shikojnë atë kur janë zgjuar?! A 

nuk është kjo prej përçarjes tuaj, idhujtarisë dhe hipokrizisë tuaj, burimi i 

të cilave është adhurimi i idhujve dhe i zotave të ndryshëm, që janë 

shkaku pse tiranët dhe udhëheqësit e padrejtë ju sundojnë?! Përse nuk 

bashkoheni nën flamurin e njësimit dhe të kapeni pas litarit të të Vetmit, 

të Gjithëpushtetshmit, që nga shoqëritë tuaja t‟i dëboni këta pushtetarë 

mizorë e zullumqarë, të cilët ju fusin në burg të pafajshëm? 

 Pastaj Jusufi vazhdon e thotë: “Ata që ju i adhuroni në 

vend të All'llahut, janë vetëm emra, të cilët i keni vënë ju dhe të 

parët tuaj, pa pasur prej Tij asnjë argument”. Ky është krijim i 

mendjeve tuaja që nuk janë në gjendje të kuptojnë, dhe i 
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mendimeve tuaja të devijuara. “Vendimi i përket vetëm 

All'llahut”. Juve nuk ju lejohet që t‟i përkuleni e t‟i bëni sexhde 

askujt përveç All'llahut, as tiranëve e as faraonëve. Pastaj, për ta 

bërë më të qartë këtë çështje, Jusufi shtoi e tha: “Ai ka urdhëruar 

që të adhuroni vetëm Atë. Kjo është e vetmja fe e vërtetë”. 

 Domethënë, nuk ka dyshim se njësimi i All'llahut në të 

gjitha dimensionet e tij - në ibadet, qeverisje, shoqëri, në çështjet 

kulturore dhe në çdo gjë - është feja e drejtë e All'llahut dhe rruga 

e drejtë. “...Por shumica e njerëzve nuk e di”, kështu që i janë 

nënshtruar udhëheqjes pos All'llahut,  andaj shijuan mjerimin dhe 

vuajtjen me burg në këtë rrugë. 

 Pasi Jusufi i udhëzoi të dy shokët e tij të burgut dhe u dha 

argumente, dhe pasi u bëri thirrje për vërtetësinë e njësimit të 

All'llahut të Lartësuar, ai vazhdoi t‟u shpjegonte ëndrrat e tyre, 

sepse ata të dy kishin ardhur që në fillim për këtë çështje dhe ai ua 

kishte premtuar këtë gjë. Por, ai shfrytëzoi këtë moment dhe u foli 

atyre për rëndësinë e njësimit të të Gjallit të përhershëm dhe si të 

përballeshin me idhujtarinë.  

 Pastaj u drejtua nga ata të dy dhe u tha: “O shokët e mi të 

burgut! Njëri prej jush do t‟i shërbejë verë pronarit të vet, kurse 

tjetri do të kryqëzohet e shpendët do të hanë prej kokës së tij”. 

Pavarësisht harmonizimit të secilës prej ëndrrave me atë që 

interpretoi Jusufi, edhe pse dihej në përgjithësi se cili prej këtyre 

dy të burgosurve do të lirohej, e cili prej tyre do të kryqëzohej, por 

Jusufi nuk dëshiroi që ta sqaronte komentimin me detaje më 

shumë sesa aq, sidomos kur lajmi nuk është i pëlqyeshëm. Kështu, 

ai e shpjegoi këtë ëndërr duke përdorur frazën “njëri prej jush”. 
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 Pastaj Jusufi vazhdon duke pohuar: “Kështu është caktuar 

kjo gjë për të cilën pyetët ju!”. Kjo tregon se ky nuk është një 

shpjegim naiv, por një shpjegim që vjen nga lajmet e fshehta 

(shpallje hyjnore), që i ka mësuar nga All'llahu i Lartësuar, 

prandaj nuk ka pse të dyshohet dhe nuk ka fjalë pas kësaj. 

 Në shumë komentime të Kur‟anit për shpjegimin e këtij 

ajeti, thuhet se i burgosuri i dytë që e dëgjoi këtë lajm të trishtuar, 

filloi ta përgënjeshtronte ëndrrën e tij dhe të thoshte: “Unë po bëja 

shaka me ty”, duke menduar se fati i të ardhmes së tij do të 

ndryshonte me këtë përgënjeshtrim, por Jusufi ia përfundoi fjalën 

me fjalinë e mësipërme: „Kështu është caktuar kjo gjë për të cilën 

pyetët ju!‟.”1  

 Gjithashtu, mendohet se Jusufi ka qenë i prerë në 

shpjegimin e ëndrrës deri në atë shkallë, saqë ka thënë fjalinë e 

lartpërmendur për të konfirmuar atë që kishte thënë më parë. 

 Kur Jusufi e ndjeu se këta të burgosur do të ndaheshin prej 

tij, atij që e dinte se do të lirohej, i tha që ta kujtonte atë te mbreti: 

“Jusufi i tha njërit prej këtyre të dyve, për të cilin e dinte se do 

të shpëtonte: „Përmendëm mua te pronari yt!‟”. Por, ky djalosh 

ishte “harraq”. Shembulli i tij është si ata individë që kuptojnë 

pak, dhe sapo e marrin atë që duan, e harrojnë shokun. Kështu, 

Jusufi u harrua pothuajse plotësisht prej tij, por Kur‟ani e 

përshkruan kështu: “Por djalli bëri që ai të harronte ta 

përmendte të pronari i vet”; dhe Jusufi u bë i harruar: “dhe 

kështu, Jusufi mbeti edhe disa vjet në burg”. 

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 230; Tefsir “Safijj”, vëll. 3, f. 21. 
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 Komentuesit e Kur‟anit kanë disa mendime rreth përemrit 

“ai” në fjalën e All'llahut të Lartësuar, ku thotë: “Por djalli bëri që 

ai të harronte”, a  i referohet shërbyesit të mbretit, apo Jusufit? 

 Shumë komentues kanë thënë se përemri i referohet Jusufit. 

Atëherë kuptimi është: Me të vërtetë, djalli e bëri Jusufin që ta 

harronte përmendjen e All'llahut dhe kërkoi ndërmjetësim tek dikush 

tjetër  pos Tij. Por duke vërejtur fjalinë e lartpërmendur, e cila 

tregon se Jusufi e këshilloi shokun e tij që ta përmendte te pronari 

i tij, është e qartë se përemri i referohet vetë djaloshit. 

 Dy fjalët “rabb” të përmendura në dy vende, kanë po të 

njëjtin kuptim.  

 Po ashtu edhe fjala e All'llahut të Lartësuar që thotë: “iu 

kujtua pas një kohe”1, e cila do të vijë në ajetet vijuese, tregon se 

ai që e harroi Jusufin ishte shërbëtori i mbretit.  

 Sido që të jetë, përemri i referohet Jusufit apo shokut të tij, 

nuk ka dyshim se Jusufi kërkoi ndërmjetësim tek tjetërkush që të 

shpëtonte veten e tij! 

 Shembulli i një ndërmjetësimi të tillë për të shpëtuar nga 

burgu dhe nga të gjitha problemet e vështira nuk është një gjë e 

pazakontë për njerëzit e thjeshtë. Për sa u përket personave që 

janë model dhe kanë pozitë të lartë besimi nuk mund të jetë i 

njejtë. Ndoshta kjo ka qenë arsyeja se pse Jusufi ka mbetur në burg 

i harruar për disa vjet, sepse All'llahu nuk është i kënaqur me 

Jusufin në lënien e asaj që është më parësore.   

                                                           
1 Sure “Jusuf”, ajeti 45. 
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 Në një hadith të të Dërguarit të All'llahut të Lartësuar 

(Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

thuhet: “E habitshme çështja e vëllait tim, Jusufit, se si kërkoi ndihmë 

nga krijesa (nga njeriu), pos Krijuesit”.1  

 Në një transmetim tjetër thuhet: “Sikur ai të mos thoshte 

fjalën e tij, nuk do të qëndronte aq gjatë në burg”, që ka për qëllim 

fjalën e All'llahut të Lartësuar: “Përmendëm mua te pronari yt!” 

 Transmetohet se Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Xhebraili shkoi te Jusufi dhe i tha: „O Jusuf, kush të ka bërë ty njeriun 

më të bukur?‟ Jusufi u përgjigj: „Zoti im‟. Xhebraili vazhdoi: „Kush të ka 

bërë më të dashur te babai yt nga të gjithë vëllezërit e tu?‟. Jusufi tha: 

„Zoti im‟. Xhebraili e pyeti sërish: „Kush e drejtoi për tek ti karvanin?‟. 

Jusufi tha: „Zoti im‟. Xhebraili e pyeti: „Kush e largoi nga ti gurët?‟. 

Jusufi tha: „Zoti im‟. „Kush të shpëtoi ty nga pusi?‟. Jusufi tha: „Zoti im‟. 

„Kush t‟i largoi intrigat dhe kurthin e grave?‟ Jusufi tha: „Zoti im‟. Në 

fund, Xhebraili i tha: „Me të vërtetë, Zoti i yt thotë: „Çfarë të shtyu ty që 

të kërkoje ndihmë nga krijesa (njerëzit) dhe jo prej Meje? Atëherë qëndro 

në burg disa vite për atë që the.”2 

 

 

 

 

                                                           
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 5, f. 235; Tefsiri “Nurul Thekalejjn”, vëll. 2, f. 427. 
2Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 5, f. 235; “Mustedrekul Uesail”, vëll. 11, f. 22, hadithi 

1281- 3.  
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Hulimtime 

 

1 – Burgu është vend për udhëzim apo vatër shkatërrimi 

 Burgu ka një histori të trishtuar dhe të dhimbshme që 

shkakton hidhërim në këtë botë, pasi si kriminelët më të këqinj, 

ashtu edhe njerëzit e mirë kanë hyrë aty. Për këtë arsye, burgu ka 

qenë gjithmonë vatër e mësimeve të mira, ose e eksperiencave më 

të liga.     

 Burgjet ku mblidhen njerëzit e këqinj mund të 

konsiderohen si një institucion i madh shkatërrimi. Në këto burgje 

shkëmbehen plane dhe eksperienca të këqija. Çdo kriminel 

mësimin e tij ua mëson të tjerëve.  

 Ndërsa burgjet ku ka njerëz të mirë, të pafajshëm e të 

drejtë, të ndershëm, dhe prej atyre që luftojnë për rrugën e drejtë 

dhe lirinë, janë qendër e marrjes së mësimeve për besimin, për 

luftën me vetveten dhe për formimin.     

 Këto burgje u japin një mundësi të mirë atyre që luftojnë 

për të mbrojtur rrugën e drejtë, për të derdhur mundin e tyre pasi 

të lirohen. 

 Pasi Jusufi doli fitimtar ndaj gruas së ministrit, dhe u fut në 

burg, ai u përpoq të ndryshonte mjedisin e atij burgu për ta 

shndërruar në një mjedis me vlera dhe në vatër mësimi dhe 

edukimi.  

 Kjo histori na jep një mësim të rëndësishëm, se udhëzimi 

dhe edukimi nuk janë të kufizuar  vetëm në një vend të caktuar, 
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siç janë shkolla dhe xhamia, por duhen shfrytëzuar të gjitha 

mundësitë, qoftë edhe në burg, për të arritur udhëzimin. 

 Ndërsa për numrin e viteve që Jusufi ka qëndruar në burg, 

komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë mendime të ndryshme. Më i 

njohuri është se ai ka qëndruar shtatë vjet, por disa të tjerë kanë 

thënë se Jusufi ka qëndruar dymbëdhjetë, pesë vjet para se t‟i 

shpjegonte ëndrrat e dy shokëve të tij të burgut dhe shtatë vjet pas 

saj. Këto vite kanë qenë të lodhshme e të mërzitshme, por nga ana 

tjetër, kanë qënë vite të udhëzimit në rrugën e drejtë, të dobishme 

e të begata1. 

2 – Kur kryqëzohen punëmirët! 

 Unike në këtë rrëfim është se ai që pa në ëndërr se po i 

shërbente pronarit të tij verë, u lirua nga burgu, ndërsa tjetri që pa 

në ëndërr se mbi kokën e tij mbarte bukë, ku hanin shpezët, u ngjit 

në trekëmbësh. 

 A nuk është nënkuptimi i kësaj se ata që ecin në rrugën e 

pasioneve, në mjedisin e të degraduarve dhe në sistemet e 

tiranëve e mizorëve, marrin lirinë, ndërsa të tjerët që i shërbejnë   

shoqërisë, u japin njerëzve ushqim, nuk paskan të drejtë që të 

jetojnë dhe u dashkan ekzekutuar?! Kjo është struktura e 

shoqërisë që udhëhiqet nga sistemi i degraduar dhe i korruptuar 

dhe i tillë është përfundimi i njerëzve punëmirë në shoqëri të tilla. 

 Është e vërtetë se Jusufi – duke u mbështetur në revelatën 

hyjnore dhe në dijen për shpjegimin e ëndrrave – e priste atë që 

                                                           
1 Për më shumë sqarime për vitet e burgut të Jusufit, të shihen komentimet "El Manar", 
"El Kurtubiju", "El Mijzan" dhe "Tefsir El Kebijr". 
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ndodhi, por cili përshkrues nuk do të ishte në gjendje që të 

largonte nga shikimi i tij këto ngjarje? 

 Në të vërtetë, shërbimi në shoqëri të tilla të shthurura është 

një mëkat i madh, ndërsa mashtrimi  dhe veprat e këqija janë 

shpërblim! 

3 – Mësimet më të mëdha të lirisë 

 Mësimi më i madh që iu dha Jusufi të burgosurve, ishte 

njësimi dhe adhurimi i All'llahut Një të Vetëm. Ishte mësimi, 

rezultati i të cilit është liria dhe çlirimi. 

 Ai e dinte mirë se zotat e shpërndarë, të adhuruarit e 

ndryshëm dhe qëllimet e ndryshme, të gjitha këto janë baza e 

përçarjes së shoqërive, dhe për sa kohë të ekzistojë në një vend 

përçarja, tiranët dhe të padrejtët janë mbi kokat e njerëzve duke ua 

pirë gjakun e tyre. Për këtë, Jusufi u paraqiti një legjislacion dhe 

një urdhër që t‟i priten rrënjët e tyre me shpatën e mprehtë të 

njësimit, që të mos e shihnin lirinë në ëndërr, por në realitet edhe 

kur janë zgjuar. 

 A nuk janë mizorët e të padrejtët, një klikë individësh që i 

kanë nën kontroll njerëzit e shoqërisë që vetë shoqëria mundet t‟i 

luftojë? Por ata, nëpërmjet përçarjes dhe hipokrizisë, si dhe 

“zotave të ndryshëm”, kanë mundur që t‟i kenë njerëzit nën 

kontroll dhe të kërcënojnë forcat e shoqërisë. 

 Një ditë të gjithë popujt do të tubohen rreth fjalës së 

njësimit dhe nën flamurin: “Ai është All'llahu, i Vetmi dhe 
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Ngadhënjimtari!”1 dhe do t‟i bashkojnë forcat e tyre. Ajo do të jetë 

dita e zhdukjes së mizorëve të padrejtë e gjakpirës. Ky mësim 

është shumë i rëndësishëm për të sotmen dhe të ardhmen tonë, e 

për të gjithë njerëzit në të gjitha shoqëritë njerëzore. 

 Jusufi thotë: “Vendimi i takon vetëm All'llahut”.2 Pastaj ai 

garanton se adhurimi dhe përulja i takojnë vetëm Atij: “Ai ka 

urdhëruar që të adhuroni vetëm Atë”.3 Pas kësaj, ai vazhdon dhe 

thotë: “sipas besimit të drejtë.”4 Në fund, e mbyll me fjalët: 

“ndërsa shumica nuk e dinë (pse kjo gjë është e fshehtë)”.5  

 Duke u bazuar në këtë, nëse njerëzit do të mësonin 

mësimet e duhura e të vlefshme dhe do ta dinin të vërtetën dhe 

brenda tyre do të rritej e vërteta e njehsimit, atëherë nuk ka 

dyshim se të gjitha problemet do të zgjidheshin. 

4 – Shfrytëzimi i një slogani konstruktiv në një formë të keqe   

Motoja “Vendimi i takon vetëm All'llahut”, që është një slogan 

pozitiv kur‟anor, mohon çdo qeverisje tjetër, përveç qeverisjes së 

All'llahut. Përgjatë historisë, ky slogan është shfrytëzuar me një 

formë të habitshme. Havarixhët e shfrytëzuan këtë slogan në 

luftën e Nahravanit. Ata kanë qenë njerëz të ngurtë, pa logjikë, të 

zemëruar dhe shumë të devijuar. Ata u kapën pas këtij slogani për 

të mohuar arbitrazhin në luftën e Safinit, ku thanë: “Nuk është e 

drejtë që të gjykohet arbitrarisht për ndalimin e luftës ose të 

                                                           
1 Sure “Ez-Zumer”, ajeti 4. 
2 Sure “El-En‟am”, ajeti 57. 
3 Sure “Jusuf”, ajeti 40. 
4 Sure “Et-Teube, ajeti 36. 
5 Sure “El-Araf”, ajeti 187. 
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caktohet një kalif (prijës), sepse All'llahu i Lartësuar thotë: 

“Vendimi i takon vetëm All'llahut”.  

 Ata ishin të paditur ose e injoronin çështjen e 

pakundërshtueshme se gjykimi arbitrar, nëse është përcaktuar nga 

ana e prijësve të urdhrit të All'llahut, atëherë gjykimi i tyre është, 

gjithashtu, gjykimi i All'llahut të Lartësuar, sepse ky gjykim 

kthehet e përfundon tek Ai. 

 Është e vërtetë se dy gjykimet në luftën e Sifinit nuk u 

caktuan nga ana e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Edhe  nëse do të 

ishte Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), Prijësi i Besimtarëve, ai që  do 

t‟i kishte përcaktuar ato dy gjykime, nuk ka asnjë dyshim se 

gjykimi për to, është vendimi i tij (Aliut), se gjykimi i Aliut është 

gjykimi i të Dërguarit të All'llahut të Lartësuar (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), dhe se gjykimi i të 

Dërguarit është gjykimi i All'llahut të Lartësuar. 

 Kështu pra, nuk ka dyshim se çështje të tilla, nëse bien në 

duart e njerëzve injorantë, shndërrohen në mjetet më të këqija 

shkatërruese. 

 Sot vërejmë një grup njerëzish, të varfër, e jo më pak 

injorantë dhe kokëfortë se të tjerët, që janë kapur fort pas këtij 

ajeti, e që mohojnë traditën e muxhtehidave ose vlefshmërinë e 

gjykimit të tyre. Por përgjigjja për të gjithë ata është ajo që thamë 

më lart. 

5 – Drejtimi gjetkë pos All'llahut të Lartësuar 

 Njëshmëria nuk përmblidhet vetëm në frazën “All'llahu 

është Një i Vetëm”, por ajo duhet të mishërohet në të gjitha 
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çështjet e kësaj bote. Një nga shenjat më të dukshme të këtij 

sinqeriteti, është se njeriu njehsues nuk mbështetet tek tjetërkush 

pos All'llahut dhe nuk strehohet askund vetëm se tek Ai.   

 Ne nuk themi që njeriu të mos e vërejë botën e shkaqeve 

dhe ligjin shkak-pasojë, apo të mos mbështetet te mjetet dhe 

shkaqet. Përkundrazi, ne themi që të mos shohë një impakt real 

tek shkaku, por të vërejë kokën e fijes në të gjitha çështjet në dorën 

e Shkaktuesit të shkaqeve. Me fjalë të tjera, të mos i shikojë 

shkaqet të pavarura, por t‟i shikojë ato nën pushtetin e 

mbikëqyrjen e  All'llahut të Lartësuar. 

 Ne pamë se si Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), për shkak të 

mosdrejtimit të tij në këtë çështje të rëndësishme, burgimi iu zgjat 

me disa vite, që të përgatitej më shumë për t‟u përballur me 

tiranët dhe zullumqarët dhe për ta mësuar mirë se ai nuk duhej të 

mbështetej askund tjetër, vetëm se tek All'llahu i Lartësuar. 

 Ky është një mësim i madh për ata që ecin, që luftojnë dhe 

që janë besnikë në rrugën e All'llahut të Lartësuar, që asnjëherë të 

mos u shkojë ndërmend të bëjnë marrëveshje me shejtanin për të 

goditur një shejtan tjetër. Të mos anojnë sa në lindje, sa në 

perëndim, dhe të mos i mbështesin hapat  askund, përveç se në 

rrugën e mesme, sepse ajo është rruga e drejtë.  

 

 

 

 



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

  

490 

Ajetet 43 - 49 

 

ِهَّلٚل َشتأٌم ِنَ ا ّٞ وََشتأَم ُشۢنُتَلٍَٰج  ُٟ ُؽُٖ
أ
اٖن  َأ َٙ َرَٰٖت ِش َِ َرىَٰ َشتأَم َب

َ
ٓ أ ُّ إِّّنِ ِٖ َٙ أ َوَُاَل  ل

وَن  َُبُ ٗأ لِٖرُّ أ َا َتهأ ُٜخ ُْ َ ََٰي إِن  ُخ٠ِِن ِِف رُ أ ػأ
َ
 أ
ُ
 َ َٙ أ ا  ل َٟ يُّ

َ
د َخَر  َابَِسَٰٖج  َي 

ُ
ٖ َوأ  ڋُخ أ

ِٙنَي  ِ ِٗ ةَِعَٰٖ َٰ َل  أ
َ ِٔ  ۡلأ وِي

أ
ُٚ ةَِخأ ا ََنأ َ٘ َلَٰمٖ  َو  أ

َ
َغَُٰد أ ؽأ

َ
ا ڌَُال٠ُٓاْ أ َٙ ُٟ ٜأ ِ٘ ِي َ َا   َوَُاَل  َّلِهَّلل

رأِش٠ُِٖن 
َ
وِيِِٖٝۦ ٌَأ

أ
َٛ ُِّئُؾٗ ةَِخأ

ُ
َٛا۠ خ
َ
ٍث خ ِهَّل٘ل
ُ
َد أ َر َبهأ َْ َٜا ِِف ڍَو دِهَّلل ٌأخِ

َ
َُ أ ّدِ  ا  لّػِ َٟ يُّ

َ
ًُ خ   ٠ُُش

َخَر  َابَِسَٰٖج 
ُ
ٖ َوأ ِهَّلٚل َشتأٌم ِنَ ا ّٞ وََشتأِم ُشۢنُتَلٍَٰج ُخ أ ُٟ ُؽُٖ

أ
اٖن  َأ َٙ َرَٰٖت ِش َِ َشتأِم َب

٠َن  ُٙ َٖ ٗأ َيهأ ُٟ ِهَّلٖل رأِجُم إَِ   ٱِهَّللاِس ََٕه
َ
ٓ أ َهَّلِ

ا ڎِهَّلٕل َٙ ةاا َػ
َ
رَُن٠َن َشتأَم ِشجنَِي َدخ  َُاَل حَزأ

ُؽ٠َُٖن 
أ
ا حَأ ِهَّلٙل ٗأ ٌََذُروهُ ِِف ُشۢنُتِِٖٝۦٓ إَِّلِهَّلل َُِٖ ٗلا ّمِ َّ ڏَ َػدتُّ ِ َٰل ِد َذ ٚۢ َبهأ ِ٘ ِا 

أ
ِهَّلٗل  َأ  ُ 

٠َُٜن  ا َُتأِػ ِهَّلٙل ِهَّلٚل إَِّلِهَّلل َُِٖ ٗلا ّمِ ُٟ َ ٗأ ل ُخ ٘أ ا َُدِهَّلل َ٘  َٚ ٖأ ُؽ
أ
ِد ڐَشتأمّٞ ِطَدادّٞ  َأ ٚۢ َبهأ ِ٘ ِا 

أ
ِهَّلٗل  َأ  ُ 

وَن  ُ ِ َّ ََعمّٞ ػِ ِٝ ُيَياُث  ٱِهَّللاُس َوػِ ِٝ َيهأ ِ َٰل   ڑَذ

 

“Dhe tha mbreti: „Kam parë në ëndërr shtatë lopë të majme, të 

cilat po i hanin shtatë lopë të dobëta dhe kam parë shtatë kallinj 

të gjelbër e shtatë të tjerë të tharë. O paria ime, më shpjegoni 

ëndrrën time, nëse dini t‟i interpretoni ëndrrat!‟ 

“Ata thanë: „Këto janë ëndrra të ngatërruara e ne nuk dimë t‟i 

shpjegojmë.‟” 
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“Njërit nga ata dy që shpëtoi (nga burgu), iu kujtua pas një kohe 

e tha: „Unë do t‟ju njoftoj për shpjegimin e kësaj (ëndrre),  vetëm 

më dërgoni (te Jusufi)!‟” 

“(Shërbëtori) i tha: „O Jusuf, o njeri i drejtë! Na shpjego (ëndrrën) 

për shtatë lopë të majme, të cilat hahen prej shtatë lopëve të 

dobëta dhe për shtatë kallinj të gjelbër e shtatë tjerë të tharë, që 

të kthehem të njerëzit e ta dinë edhe ata‟.” 

“(Jusufi) tha: „Do të mbillni shtatë vjet rresht. Prodhimin që do 

të korrni lëreni në kallinj, përveç një pakice që do t‟ju shërbejë 

për të ngrënë, ”  

“sepse pastaj do të vijnë shtatë vite të thata, të cilat do t‟i 

harxhojnë ato që i keni ruajtur ju, përveç një pakice që mund të 

kurseni.” 

“Pastaj, pas këtyre do të vijë një vit plot shi për njerëzit, vit në të 

cilin ata do të shtrydhin (rrush etj.)‟.” 

 

Komentimi 

 

Ëndrra e mbretit të Egjiptit dhe çfarë ndodhi me të 

 Jusufi qëndroi me vite në burgun e errët si çdo njeri i 

harruar. Ai nuk kishte asnjë angazhim tjetër, veçse të formonte 

personalitetin e tij, t‟i udhëzonte të burgosurit në rrugën e drejtë 

(rrugën e njësimit të All'llahut), t‟i vizitonte të sëmurët dhe të 

kujdesej për ta, si dhe të argëtonte ata që kishin dhimbje e stres. 
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Kështu vazhdoi gjendja e tij derisa fatin ia ndryshoi një ngjarje e 

vogël. Kjo ngjarje nuk ndryshoi vetëm rrjedhën e fatit të jetës së tij, 

por edhe rrjedhën e fatit të popullit të Egjiptit dhe banorëve rreth 

tij. 

 Mbreti i Egjiptit, i cili thuhet se quhej Velid ibn Rajani1 pa 

një ëndërr të frikshme e të veçantë, dhe Azizi i Egjiptit, që ishte 

ministri i tij, në mëngjes mblodhi rreth tij të gjithë komentuesit e 

ëndrrave dhe u tregoi atyre ëndrrën që kishte parë: “Dhe mbreti 

tha: „Kam parë në ëndërr shtatë lopë të majme, të cilat po i hanin 

shtatë lopë të dobëta dhe kam parë shtatë kallinj të gjelbër e 

shtatë të tjerë të tharë.” 

 Pastaj u kthye prej tyre duke kërkuar që t‟i shpjegonin atij 

ëndrrën e tij dhe u tha: “O paria ime, më shpjegoni ëndrrën time, 

nëse dini t‟i interpretoni ëndrrat!” 

 Por shërbëtorët e mbretit, duke pasur frikë prej tij, heshtën 

përballë kësaj ëndrre të habitshme dhe “Ata thanë: „Këto janë 

ëndrra të ngatërruara e ne nuk dimë t‟i shpjegojmë‟.” 

 Fjala “edgathun” është shumësi i fjalës “digthun”, që vjen me 

kuptimin e një grumbulli drush, apo bari të thatë apo të njomë, apo 

diçkaje tjetër. Ndërsa fjala “ehlamun” është shumësi i fjalës 

“hulumun”, që do të thotë vizion, spektër apo ëndërr. Kuptimi i 

fjalisë “Këto janë ëndrra të ngatërruara” është se janë ëndrra të 

përziera, që i përkasin një grumbulli të ndryshëm dhe jo të 

                                                           
1 Autori  i tefsirit “Mexhmeal Bejan” ka thënë në komentimin e këtij ajeti, se është cituar 
emri i mbretit të Egjiptit – që ishte Azizi i Egjiptit dhe ministri i tij – në dy sure: 1) Rajan 
bin Velidi (Oqeanet e dritave, vëll. 64, f. 224; Tefsiri i Mizanit, vëll. 4, f. 534, në fundin e 
komentimit të ajetit 36 të sures Jusuf). 2) Velid bin Rajani (Oqeanet e dritave, vëll 12, f. 
223). 
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rregullt të gjërave. Fjala "el ahlam" (ëndrra) në ajet ka ardhur e 

paraprirë me “elif” dhe “lam" që kanë kuptimin e "sigurisë". Kjo 

është një treguese se komentuesit e ëndrrave nuk ishin të aftë t‟i 

shpjegojnë këto lloj ëndrrash. 

 Këtu duhet përmendur një çështje e domosdoshme se: 

Shfaqja e paaftësisë së tyre për ta shpjeguar këtë ëndërr ishte për 

shkak se kuptimi i vërtetë i saj nuk ka qenë i qartë tek ata, prandaj 

ata e konsideruan si ëndërr të ngatërruar e të paqartë dhe i 

klasifikuan ëndrrat në dy grupe:  

 1) Ëndrra që kanë një kuptim dhe që komentohen; 

 2) Ëndrra të gërshetuara, të pakuptimta, që nuk mund të 

komentohen e të shpjegohen. Këto lloj ëndrrash i konsideronin si 

forcë të imagjinatës, ndryshe nga lloji i parë, që i konsideronin si 

lidhje të shpirtit me botën e fshehtë (gajbin).  

 Ka edhe një supozim tjetër, sipas të cilit thuhet se ata kanë 

menduar që do të ndodhnin ngjarje të papëlqyeshme në të 

ardhmen, por ajo që paria e mbretërve dhe mizorët e kishin bërë si 

zakon,  ishte vetëm të treguarit e lajmeve të mira dhe të 

gëzueshme për ta. Ky është edhe një prej shkaqeve të rrëzimit të  

këtyre pushteteve të padrejta. 

 Këtu shtrohet pyetja: Si guxuan këta që t‟i përgjigjen 

pyetjes së mbretit për ëndrrën e tij, duke thënë: “këto janë ëndrra 

të ngatërruara”, kur dihej se paria e mbretit e ka paramenduar 

çdo lëvizje të tij, dhe edhe sikur ëndrra të mos kishte asnjë kuptim, 

ata do ta komentonin me një komentim të pranueshëm?! 



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

  

494 

 Ka mundësi që ata ta kenë parë mbretin e tyre të shqetësuar 

për këtë ëndërr, ku kishte shumë të drejtë sepse ai kishte parë: 

“shtatë lopë të majme, të cilat hahen prej shtatë lopëve të dobëta 

dhe për shtatë kallinj të gjelbër e shtatë të tjerë të tharë.”. 

 A nuk tregonte kjo se ishte e mundur që njerëz të dobët do 

t‟ia merrnin nga dora pushtetin në befasi?! 

 Prandaj “Ata thanë: „Këto janë ëndrra të ngatërruara‟” për 

t‟ia larguar atij turbullimin dhe shqetësimin nga mendja, dhe për 

t‟i thënë të mos ndikohej sepse këto ëndrra nuk mund të jenë 

tregues për asgjë. 

 Këtu ka edhe një supozim tjetër që e kanë cekur 

komentuesit, sipas të cilit nënkuptimi i frazës  “Këto janë ëndrra 

të ngatërruara” është se këto ëndrra jo se nuk kanë shpjegim, por 

janë të shtrembëruara dhe të grumbulluara nga çështje të 

ndryshme dhe ata nuk janë në gjendje t‟i shpjegojnë. Në të vërtetë, 

ata shfaqën vetëm paaftësinë e tyre për t‟i shpjeguar dhe 

interpretuar këto lloj ëndrrash. 

 Shërbëtorit të mbretit iu kujtua se çfarë i kishte ndodhur atij 

dhe shokut të tij në burg me Jusufin. Ai shpëtoi nga burgu, ashtu 

siç e kishte lajmëruar Jusufi: “Njërit nga ata dy që shpëtoi (nga 

burgu), iu kujtua pas një kohe e tha: „Unë do t‟ju njoftoj për 

shpjegimin e kësaj (ëndrre), vetëm më dërgoni (te Jusufi)!‟” 

 Vërtet në një qoshe të burgut ndodhet një i burgosur me 

ndërgjegje dhe zemër të pastër, besimtar zemra e të cilit është 

pasqyrë e ngjarjeve që ndodhin në të ardhmen. Ai është i aftë që të 

heqë perden nga kjo ëndërr e mbyllur dhe ta shpjegojë atë. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ ............... ....... ................................................................. عشريالجزء الثان

495 

 Fjalia “vetëm më dërgoni (te Jusufi)!” tregon se Jusufi 

mund ta ketë pasur të ndaluar takimin dhe se shërbëtori donte të 

merrte leje nga mbreti dhe nga ata që ishin rreth tij për t‟u takuar 

me Jusufin për këtë çështje.  

 Kështu, fjala e shërbëtorit e vuri në lëvizje kuvendimin dhe 

shikimet u ngulën tek ai. Ata kërkuan prej tij që të nxitonte për 

atje dhe të vinte me ndonjë lajm. Shërbëtori shkoi tek burgu për të 

parë shokun e tij të vjetër, të cilit nuk ia kishte mbajtur premtimin. 

Por, ndoshta ai e ka ditur se personaliteti bujar i Jusufit e ndalonte 

atë që të hapte derën e qortimit, kështu që iu drejtua atij duke 

thënë: “(Shërbëtori) i tha: „O Jusuf, o njeri i drejtë! Na shpjego 

(ëndrrën) për shtatë lopë të majme, të cilat hahen prej shtatë 

lopëve të dobëta dhe për shtatë kallinj të gjelbër e shtatë tjerë të 

tharë, që të kthehem te njerëzit e ta dinë edhe ata.‟” 

 Fjala “en-nasu” që do të thotë njerëzit , tregon një mundësi 

se ëndrrën e mbretit, një grup njërezish që e rrethonin atë, e 

quajtën një ngjarje të rëndësishme të asaj dite, kështu që këtë lajm 

e përhapën në mesin e njerëzve dhe përhapën situatën e 

“shqetësimit” nga pallati në mesin e njerëzve.    

 Megjithatë, Jusufi nuk u kërkoi kushte apo shpërblim për ta 

komentuar e për ta shpjeguar këtë ëndërr. Ai ua shpjegoi atë 

menjëherë në mënyrën më të saktë, pa asnjë paqartësi e dyshim, 

duke treguar se çfarë duhet të veprohet në të ardhmen: “(Jusufi) 

tha: „Do të mbillni shtatë vjet rresht. Prodhimin që do të korrni 
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lëreni në kallinj, përveç një pakice që do t‟ju shërbejë për të 

ngrënë‟”1. 

 Pastaj do të zbresë mbi ju thatësirë për shtatë vite rresht, 

nuk do të ketë reshje të mjaftueshme shiu. Për këtë shkak, ju nuk 

do të keni prodhime të mjaftueshme dhe duhet që të ruani nga 

këto vite të begata: “sepse pastaj do të vijnë shtatë vite të thata, 

të cilat do t‟i harxhojnë ato që i keni ruajtur ju”. 

 Detyra juaj është që të tregoni kujdes në konsumimin e 

ushqimit: “përveç një pakice që mund të kurseni”, e nëse ju ecni 

sipas këtyre këshillave, atëherë nuk ju kanoset asnjë rrezik: 

“Pastaj, pas këtyre do të vijë një vit plot shi për njerëzit”. 

“Jugathu nas” ka kuptimin që do të vijnë shirat dhe pastaj begatitë 

tuaja do të shtohen, dhe jo vetëm që do të vijë viti “në të cilin ata 

do të shtrydhin (rrush etj.)”, por të mirat do t‟ju shtohen, 

prodhimet bujqësore, etj.   

 

Hulumtime 

 1- Sa i saktë dhe i mirëllogaritur ka qenë shpjegimi i Jusufit 

për këtë ëndërr, ku lopa në legjendat e vjetra ka qenë përfaqësim i 

“vitit”, për faktin se lopët e majme janë argument i begatisë së 

madhe, ndërsa lopët e dobëta janë argument i thatësisë së madhe, 

kurse sulmi i lopëve të dobëta ndaj lopëve të shëndosha, ishte një 

                                                           
1 Fjala “deebe” është si “edebun”, që në rrënjë ka kuptimin e ruajtjes, mbajtjes së lëvizjes, 
ashtu siç ka kuptimin e zakonit të vazhdueshëm. Pra, kuptimi i fjalës është: Ju duhet të 
mbillni duke ndjekur zakonin tuaj të vazhdueshëm në  Egjipt, por duhet të kurseni në 
harxhime. Supozohet se kjo do të thotë që të mbillnin shumë e më shumë, sepse “de‟ben” 
dhe “duuben” kanë kuptimin e përpjekjes së madhe dhe të lodhjes; pra, punoni derisa të 
lodheni. 
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argument  për të përfituar nga depozitimet e viteve të 

mëparshme. Ndërsa shtatë kallinjtë e gjelbër, të rrethuar nga 

shtatë kallinjtë e thatë,  janë një tjetër konfirmim për këto dy 

periudha: periudha e bereqetit dhe e begatisë, dhe ajo e 

vështirësisë dhe e skamjes. 

 Kësaj çështjeje kaq delikate, Jusufi i shtoi edhe ruajtjen e 

këtyre prodhimeve bujqësore në kallinj, që të mos prishen shumë 

shpejt, por të kenë jetëgjatësi deri në shtatë vite të mundshme.   

 Fakti se numri i lopëve të majme dhe i kallinjve të thatë nuk 

e kalon shtatën për secilën prej tyre, është një argument tjetër për 

mbarimin e viteve të vështirësisë. Sigurisht që do të vijë një vit i 

mbushur me prodhime e reshje të bollshme pas këtyre viteve, 

prandaj ata duhet të mendojnë e të planifikojnë të mbjellin në atë 

vit dhe të ruajnë diçka prej të korrave që kanë magazinuar. 

 Në të vërtetë, Jusufi nuk qe një komentues i thjeshtë 

ëndrrash, por një udhëheqës që në një qoshe të burgut 

planifikonte për të ardhmen e vendit. Ai dha një sugjerim për disa 

çështje për një periudhë së paku pesëmbëdhjetëvjeçare. Ky 

komentim, i shoqëruar me sugjerimin për të ardhmen, e bëri 

mbretin dhe parinë e tij që të motivoheshin, dhe ky ka qenë një 

shkak nga njëra anë që ta shpëtonte Egjiptin dhe popullin e tij nga 

thatësira vrasëse, dhe nga ana tjetër të lironte Jusufin nga burgu 

dhe ta nxirrte qeverisjen nga duart e të padrejtëve mizorë. 

 2- Ky rrëfim na jep një mësim të madh, se fuqia e All'llahut 

të Lartësuar është më e madhe se ç‟mund ta imagjinojmë. Ai është 

i Gjithëpushtetshëm. Nëpërmjet një ëndrre të thjeshtë që e shohin 

tiranët dhe gjakpirësit në kohën e tyre, Ai e shpëtoi një popull të 
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madh nga thatësira e madhe dhe gjithashtu e çliroi robin e Vet të 

sinqertë pas disa vitesh nga vështirësitë dhe fatkeqësitë.  

 Mbreti duhej ta shikonte patjetër atë ëndërr, që shërbëtori 

të shkonte te Jusufi në burg dhe t‟ia tregonte atij ëndrrën dhe në 

fund të gjitha këto ngjarje të rëndësishme lidhen me njëra-tjetrën. 

All'llahu i Lartësuar është Ai që i krijon ngjarjet e mëdha nga 

çështjet e drejta. 

 Vërtet, ne duhet të sigurojmë lidhjen tonë të zemrës me 

këtë Zot të Gjithëpushtetshëm.  

 3- Ëndrrat e shumta që kanë ardhur në këtë sure, nga 

ëndrra e Jusufit e deri tek ëndrra e dy të burgosurve dhe ëndrra e 

vetë faraonit të Egjiptit, si dhe rëndësia e madhe që i jepnin 

njerëzit e asaj kohe, tregon se komentimi i tyre në atë kohë ka qenë 

nga shkencat e përparuara. Ndoshta ka qenë e domosdoshme që 

pikërisht për këtë shkak, Profeti i asaj kohe – pra Jusufi – të ishte i 

mirinformuar me këtë dije në një shkallë të lartë, aq sa të 

konsiderohej si një mrekulli prej tij. 

 A nuk duhet të jenë mrekullitë e Profetëve, argumentet më 

të qarta të kohës së tyre, në mënyrë që njerëzit të fitojnë besimin 

dhe bindjen se burimi i diturisë së Profetëve është All'llahu i 

Lartësuar?! 

 

 

 

Ajetet 50-53 
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ا ةَاُل  َ٘  ُٝ ٖأ َّ ٌَسأ َٔ ِ ا َجآَ هُ  لرِهَّللُش٠ُل َُاَل  رأِجمأ إَِ َٰ َرّ  ِهَّلٙل
ُخ٠ِِن ةِٝۦِ  ٌََٖ ُّ  ئأ ِٖ َٙ

أ َوَُاَل  ل
 ّٗٞ ِهَّلٚل َنِٖ  ۚ إِنِهَّلل َرّ ِ ةَِؾ أِدِٞ ِهَّلٚل ُٟ  أِدَي

َ
َٚ خ هأ َِٰ  َؼفِهَّلل ٠َةِ  لِهَّلل ِهَّلٚل إِذأ ڒ ٕجِّصأ ُتُؾ ا َخفأ َ٘  َُاَل 

ُت 
َ
َرأ ِ٘ٚ ُش٠ٓ ٖ  َُإَِج  مأ َٜا َنَٖ أِٝ  ٙأ ا َنِٖ َ٘  ِ َٚ َحََٰض ِٱِهَّلل ٖأ ِصٝۦِۚ ُُ ٍأ ًَ َنٚ نِهَّلل ِهَّلٚل  ٠ُُش َرََٰودتُّ
َِٰدؼنَِي  َٚ  ٕلِهَّلل ِٙ َ ۥ ل ُٝ ِصِٝۦ ِإَوِٛهَّلل ٍأ ۥ َنٚ نِهَّلل ُٝ َٛا۠ َرََٰودحُّ

َ
َُّ خ َ َحَع  ٱأ َٚ َ ػأ ٕأَٰٔـ َهزِيزِ  

ٕأ  ړ 
َآنِٜنَِي  َْ أَد  ۡلأ ِدي  ٟأ َ ََّل َي نِهَّلل  ٱِهَّلل

َ
ٕأَي أِب َوأ ُٝ ةِٱ ٜأ ُخ

َ
ٗأ أ َ ّّنِ ل

َ
َٗ خ َٖ َّ ِِلَهأ ِ َٰل ةَّرُِئ ڔَذ

ُ
آ خ َ٘  ۞َو

 ّٗٞ ٠رّٞ رِهَّللِ   ٍُ ٓ  إِنِهَّلل َرّ ِ َغ َٗ َرّ ِ ا رَِ  َ٘  
٠ٓ ِ إَِّلِهَّلل اَرةُۢ ةِٱلصُّ ِهَّل٘ل

َ
َس َۡل ٍأ َِسٓ  إِنِهَّلل  ٱِهَّلل ٍأ   ڕَن

 

 

“Mbreti tha: „Sillmani atë!‟ Kur (Jusufit) i erdhi i dërguari, ai i 

tha: „Kthehu te mbreti yt e pyete: ç‟patën ato gra që prenë duart 

e veta?‟ Me të vërtetë, Zoti im i di dredhitë e tyre!‟” 

“Mbreti u tha (grave): „Si qe puna juaj kur deshët ta joshnit 

Jusufin?‟ Ato thanë: „All'llahu na ruajttë! Ne nuk dimë asgjë të 

keqe për atë‟. Gruaja e Azizit (ministrit) tha: „Tani do të dalë në 

shesh e vërteta! Unë u përpoqa që ta joshja atë; ai është vërtet 

njeri i drejtë‟.” 

“(Jusufi) tha: „(E kërkova këtë hetim) që ta dijë ai, se unë nuk e 

kam tradhtuar gjatë kohës së mungesës së tij. Vërtet, All'llahu 

nuk u jep fund të mirë dredhive të tradhtarëve.” 
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“Unë nuk e shfajësoj veten, sepse shpirti (i njeriut) është fort i 

prirur për të keqe, përveç atij që e mëshiron Zoti im. Me të 

vërtetë, Zoti im është Falës dhe Mëshirëplotë‟.”  

 

Komentimi 

 

Shfajësimi e Jusufit nga të gjitha akuzat 

 Shpjegimi i ëndrrës së mbretit që i dha Jusufi ka qenë 

preçiz, në mënyrën më të mirë, i studiuar dhe i logjikshëm, deri në 

atë gradë saqë i bëri për vete mbretin dhe parinë e tij. Mbreti e pa 

se një i burgosur i panjohur ia shpjegoi ëndrrën e tij me mënyrën 

më të mirë dhe të detajuar, pa kërkuar asnjë shpërblim apo kusht, 

ashtu siç i dha edhe një planprogram të studiuar për të ardhmen.   

 Mbi të gjitha, mbreti e kuptoi se Jusufi nuk ishte një njeri që 

e meritonte të qëndronte në burg. Përkundrazi, ai ishte personi me 

pozitën më të lartë, që ishte burgosur për shkak të një inskenimi të 

fshehtë. Por mbreti nuk e harroi krenarinë e tij dhe nuk nxitoi ta 

vizitonte atë në burg, por urdhëroi që ta sillnin tek ai, ashtu siç 

thotë edhe Kur‟ani: “Mbreti tha: Sillmani atë!‟ kur (Jusufit) i 

erdhi i dërguari.‟” Jusufi nuk pranoi të dilte nga burgu derisa të 

vërtetohej pafajësia e tij dhe iu drejtua të dërguarit të mbretit, 

duke i thënë: “Ai i tha: „Kthehu te mbreti yt e pyete: ç‟patën ato 

gra që prenë duart e veta?‟”. Jusufi nuk donte të ishte si çdo 

kriminel tjetër, ose si çdo i akuzuar që jeton i përfshirë nga “falja e 

mbretit”.  
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 Së pari, ai ka dashur që të zbardhej arsyeja se pse kishte 

rënë në burg dhe së dyti, të vërtetohej pafajësia e tij dhe të dilte 

nga burgu me kokën lart e me faqe të bardhë. Gjithashtu, me këtë 

do të vërtetohej papastërtia e atij sistemi qeverisës dhe ajo që 

ndodhte në pallatin e ministrit të tij. 

 E veçanta këtu është se Jusufi, me shprehjen e tij, shfaqi një 

shpirt të lartë personaliteti deri në atë gradë saqë ai nuk e 

përmendi emrin e gruas së ministrit, e cila ishte shkaku i 

drejtpërdrejtë i akuzës ndaj tij dhe i rënies në burg, por u mjaftua 

duke treguar vetëm për grupin e grave që kishin lidhje me këtë 

çështje. 

 Pastaj Jusufi tha: “Nëse populli i Egjiptit dhe drejtuesit e tij 

qeveritarë nuk e dinë shkakun se përse kam hyrë në burg, 

All'llahu është Ai që e zbulon këtë ku thotë: „Me të vërtetë, Zoti 

im i di dredhitë e tyre!‟” 

 I dërguari i mbretit u kthye edhe një herë nga burgu ku 

ndodhej Jusufi për te mbreti dhe e lajmëroi atë për kërkesën e 

Jusufit për ndershmërinë e tij dhe shqetësimin e madh që kishte. 

Për këtë, Jusufi fitoi respekt të madh te mbreti, i cili urdhëroi 

menjëherë që të mblidheshin gratë që kishin marrë pjesë në atë 

ngjarje dhe iu drejtua me këto fjalë: “Mbreti u tha (grave): „Si qe 

puna juaj kur deshët ta joshnit Jusufin?‟”. Ju duhet të thoni të 

vërtetën. A ka bërë Jusufi ndonjë gabim apo mëkat?” 

 Papritur, ndërgjegjja e fjetur e atyre grave u zgjua dhe të 

gjitha së bashku iu përgjigjën mbretit me një fjalë të vetme. Që të 

gjitha ishin dakord për pastërtinë e tij: Ato thanë: „All'llahu na 

ruajttë! Ne nuk dimë asgjë të keqe për atë.‟” 
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 Ndërsa gruaja e ministrit, e cila ishte aty e pranishme, po 

dëgjonte me vëmendje fjalën e mbretit dhe të grave të Egjiptit dhe 

nuk gjeti forcë në ndërgjegjen e saj që të heshtte. Pa u pyetur, e 

ndjeu se kishte ardhur koha që Jusufi të shfajësohej për pafajësinë 

e tij dhe të kompensonte brejtjen e ndërgjegjes, turpin dhe mëkatin 

e saj me dëshminë e saj në të drejtë të Jusufit. Në veçanti, ajo 

vërejti zemërgjerësinë e pashembullt të Jusufit gjatë mesazhit që ai 

i dërgoi mbretit. Ai nuk shprehu asnjë shpifje për personalitetin e 

saj, por mesazhi i tij ishte i përgjithshëm dhe i mbyllur nën titullin 

gratë e Egjiptit. 

 U duk sikur ndodhi një shpërthim brenda saj dhe 

papritmas tha me zë të lartë: “Gruaja e Azizit (ministrit) tha: „Tani 

do të dalë në shesh e vërteta! Unë u përpoqa që ta joshja atë; ai 

është vërtet njeri i drejtë‟.” 

“(Jusufi) tha: „(E kërkova këtë hetim) që ta dijë ai, se unë nuk e 

kam tradhtuar gjatë kohës së mungesës së tij‟”, sepse në të 

vërtetë, unë mësova pas gjithë kësaj kohe dhe nga eksperienca që 

kam, se: “Vërtet, All'llahu nuk u jep fund të mirë dredhive të 

tradhtarëve.” 

 Duke pranuar qartazi pastërtinë e Jusufit dhe gabimin që 

bëri në të drejtë të tij, gruaja e ministrit paraqet dy argumente:  

 1) Ndërgjegjja e saj që është e lidhur akoma me Jusufin, nuk 

e lejon atë që ta mbulojë të vërtetën edhe më tepër. 

 2) Me kalimin e kohës, edhe asaj iu bë e qartë se All'llahu i 

Lartësuar i ruan robërit e Vet të sinqertë dhe nuk u jep asnjëherë 

sukses në qëllimin e tyre tradhtarëve dhe mashtruesve. 
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 Perdja përpara syve të Zulejhasë filloi të largohet pak e nga 

pak dhe ajo filloi të kuptonte realitetin e jetës, e në veçanti në 

humbjen e dashurisë së saj, të cilën e kishte krijuar krenaria dhe 

imagjinata e saj.  

 Gruaja e ministrit e vazhdoi fjalën e saj duke thënë: “Unë 

nuk e shfajësoj veten, sepse shpirti (i njeriut) është fort i prirur 

për të keqe, përveç atij që e mëshiron Zoti im”. Me të vërtetë, me 

ruajtjen dhe kujdesin e Tij, ne mbetemi të mbrojtur dhe unë 

shpresoj që Zoti im të më falë për këtë mëkat: “Me të vërtetë, Zoti 

im është Falës dhe Mëshirëplotë”. 

 Disa komentues të Kur'anit Famëlartë kanë thënë se këto 

dy ajetet e fundit janë fjalët e Jusufit.  

 Sipas tyre, ajetet në fjalë janë një rezyme e asaj që Jusufi i 

tha të dërguarit të mbretit, dhe kuptimi i kësaj fjalie është: 

 “Nëse unë kërkoj që të vërtetoni çështjen e grave që prenë gishtat 

e dorës së tyre, këtë e bëj për arsye që mbreti ose ministri i Egjiptit ta 

dinë se unë nuk e kam tradhtuar atë në mungesën e tij. All'llahu i 

Lartësuar nuk e udhëzon kurthin e tradhëtarëve, ashtu siç nuk e shfajësoj 

veten sepse shpirti i njeriut është i prirur për të keqen, përveç atij që e 

mëshiron Zoti im i Lartësuar. Me të vërtetë, Zoti im është Falës dhe 

Mëshirëplotë”. 

 Mesa duket, shtytësi në këtë komentim që është në 

kundërshtim me aparencën e ajetit, është se ata e kishin të vështirë 

që ta pranojnë këtë masë diturie dhe njohjeje të gruas së ministrit, 

e cila shprehet me fjalë të sinqerta dhe që flasin për kujdes dhe 

vëmendje.   
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 Sipas shkencës së psikologjisë moderne, këto tendenca 

psikologjike të ndrydhura e të kontrolluara arrijnë në një gjendje 

sublime, dhe në vend që të shuhen, ato shfaqen në shkallë më të 

lartë.    

 Gjithashtu, një pjesë e transmetimeve që shpjegojnë 

gjendjen e gruas së ministrit në vitet e fundit të jetës së saj, është 

argument i këtij rizgjimi dhe kujdesi.1 

 Pas të gjitha këtyre shpjegimeve, këto dy ajete nuk mund të 

lidhen me Jusufin sepse bien në kundërshtim me qartësinë e këtij 

ajeti, duke mos u harmonizuar me asnjë kriter moral për shkaqet e 

mëposhtme:     

 E para: Fjala “dhalike” që do të thotë këtë, e cila ka ardhur në 

fillim të këtij ajeti tregon përmendjen e shkakut, do me thënë që 

shkakun se fjalët e mëparshme nuk ishte vetëm fjalët e gruas së 

ministrit. Lidhja e këtij aneksimi me fjalët e Jusufit që kanë ardhur 

në ajetet e mëparshme është diçka e habitshme; 

 E dyta: Nëse këto dy ajete janë një deklaratë e fjalës së 

Jusufit, atëherë midis këtyre të dyjave do të shfaqet një lloj 

kontradikte, pasi një herë thotë: “Unë nuk e kam tradhtuar atë kur 

ai nuk ka qenë i pranishëm”, kurse herë tjetër thotë: “Unë nuk e 

shfajësoj veten time, se me të vërtetë shpirti i njeriut është i prirur 

nga e keqja”. Këtë fjalë nuk e thotë veçse ai që ka gabuar e që ka 

rrëshqitur qoftë sadopak, ndërkohë që Jusufi nuk ka bërë gabim 

dhe as ka rrëshqitur.  

                                                           
1 “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 281, hadithi 60. 
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 E treta: Nëse qëllimi i Jusufit ka qenë për t‟ia bërë të ditur 

ministrit të Egjiptit se ai është i pafajshëm, këtë ministri e dinte që 

në fillim, pasi e dëshmoi dëshmitari këtë të vërtetë, e për këtë iu 

drejtua gruas së vet, duke i thënë: “Kurse ti (gruaja ime), kërko 

falje për këtë gjynah”; e nëse qëllimi i tij ka qenë për të treguar se 

ai nuk e kishte tradhtuar mbretin, mbreti nuk kishte lidhje me këtë 

çështje. Lidhja e komentimit të tyre me argumentin se tradhtia e 

gruas së ministrit është tradhti ndaj këtij mbreti të padrejtë, është i 

pabazë, siç është e qartë se paria e këtij pallati nuk u japin rëndësi 

këtyre çështjeve.  

 Kjo lidhje në ajete tregon se të gjitha ato që janë përmendur 

në kontekst janë fjalë të gruas së ministrit, e cila u rizgjua dhe i 

pohoi të gjitha këto të vërteta.  

 

Hulumtime 

 

1 – Ky është përfundimi i të devotshmëve  

 Në këtë pjesë të rrëfimit të Jusufit pamë se armikja e tij 

kokëfortë, Zelihaja, më në fund e njohu dhe e pranoi pastërtinë e 

tij, ashtu siç e pranoi edhe gabimin e mëkatin e saj. Ky është 

përfundimi i të devotshmëve dhe i të pastërve dhe ky është 

kuptimi i fjalës së Allahut të Lartësuar, ku thotë: “Kush iu 

përmbahet  dispozitave të All'llahut, atij Ai ia hap rrugën dhe e 

furnizon atë prej nga nuk e pret”1 

                                                           
1 Sure “Et-Talak”, ajetet 2-3. 
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 Bëhu i pastër dhe qëndro drejt në rrugën e pastërtisë, sepse 

All'llahu i Lartësuar të mbron ty nga njerëzit e papastër dhe nuk i 

lejon ata që të bëjnë keq. 

2 – Humbjet që bëhen shkak për t‟u rizgjuar 

 Disfatat nuk janë gjithmonë humbje. Në shumë raste, 

humbja konsiderohet disfatë në pamje të jashtme, por në 

brendësinë e saj është një lloj fitoreje shpirtërore. Këto janë ato 

humbje të cilat bëhen shkak për ta rizgjuar njeriun dhe heqin 

perden e hutimit dhe të mashtrimit. Kjo konsiderohet si një pikë 

kthese e re në jetën e tij.    

 Gruaja e ministrit, e cila quhej Zeliha apo Raijl, edhe nëse u 

sprovua me veprën e saj me humbjen më të madhe, kjo humbje në 

rrjedhën e mëkatit ka qenë shkak që ajo të bëjë kujdes dhe ta zgjojë 

ndërgjegjen e saj të fjetur dhe të pendohej për veprat që kishte 

bërë në të kaluarën. Ajo u kthye në oborrin e All'llahut të 

Lartësuar. Transmetohet se pasi u takua me Jusufin, që në atë 

kohë ishte ministri i Egjiptit, ajo tha: “Falënderimi i takon 

All'llahut të Lartësuar, i Cili robërit i bëri mbretër me bindjen ndaj 

Tij, ndërsa mbretërit i bëri robër për shkak të mëkateve dhe 

mosbindjes ndaj Tij”. 

 Në fund të këtij hadithi mësojmë se Jusufi u martua me të.1 

 Të kënaqur janë ata që pas humbjeve ndërtojnë triumf, nga 

fati i keq ndërtojnë fatin e mirë, dhe nga gabimet e tyre ndërtojnë 

një rrugë të drejtë të jetës. 

                                                           
1 “Sefinetul Bihar”, vëll. 1, f. 554; “Biharul Enuar”, vëll. 12, f. 268, hadithi 42. 
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 Sigurisht që ky reagim përballë disfatave të tilla nuk është i 

njëjtë për të gjithë individët. Individët e dobët, kur i godet ndonjë 

humbje dëshpërohen dhe i kaplon pesimizmi, që mund t‟i çojë 

drejt vetëvrasjes dhe kjo është ajo humbja dhe mposhtja e vërtetë.     

 Por ata që kanë fisnikëri dhe personalit garojnë që humbjen 

e tyre ta bëjnë si një shkallë për ngjitjen e tyre lart dhe një urë 

lidhëse të triumfit të tyre.     

3 – Ruajtja e ndershmërisë është më e mirë sesa liria si 

fasadë 

 Ne lexuam se Jusufi nuk u fut në burg vetëm për pastërtinë 

e rrobave të tij, por nuk ka qenë i përgatitur të dalë nga burgu 

derisa të kthehej i dërguari i mbretit e të niste hetimet rreth grave 

që prenë gishtat e duarve të tyre, në mënyrë që ai të vërtetonte 

pafajësinë e tij dhe të dilte nga burgu me kokën lart, e jo si çdo 

kriminel tjetër i papastër që e përfshin mëshira e mbretit!! Sepse, 

ky është poshtërim, e çfarë poshtërimi! Dhe ky është një mësim 

për të gjithë njerëzit në të kaluarën, në të tashmen dhe në të 

ardhmen. 

 

4 – Shpirti rebel që e urdhëron njeriun për keq   

 Psikologët dhe sociologët e ndajnë shpirtin, që përfshin 

ndjenja, instinkte dhe prirje njerëzore, në tri faza, për të cilat na ka 

treguar edhe Kur‟ani Famëlartë:  

 Faza e parë: “En-nefsul emmaretu” -  shpirti ose vetja që e 

urdhëron njeriun të bëjë mëkat dhe e tërheq atë në çdo anë, 
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prandaj edhe e kanë quajtur “urdhërues në të keq”. Në këtë fazë, 

mendja dhe besimi nuk kanë arritur atë fazë të aftësisë për ta 

frenuar atë. Përundrazi, në shumë raste ato të dyja i dorëzohen 

nefsit që e udhëron njeriun në të liga. Nëse në këtë fazë përplaset 

nefsi nxitës për të keq me mendjen, nuk ka dyshim se nefsi nxitës 

dhe urdhërues për të keq do ta mposhtë mendjen.   

 Për këtë fazë tregon edhe ajeti i lartpërmendur dhe u shfaq 

në fjalët e gruas së Azizit të Egjiptit. Të gjitha fatkeqësitë e njeriut 

e kanë burimin te nefsi që urdhëron për të keq dhe për vepra të 

liga.  

 Faza e dytë: “En-Nefsul Leu‟uametu” - shpirti qortues, i cili 

zhvillohet tek njeriu pas studimit, edukimit, dhe duke bërë luftë 

me veten. Në këtë fazë, ndoshta njeriu mund të gabojë si rezultat i 

tiranisë së instinkteve, por ai nxiton të pendohet dhe e qorton këtë 

shpirt, këmbëngul që ta kalojë këtë gabim dhe e pastron zemrën 

dhe shpirtin e tij me pendim. 

 Me fjalë të tjera, në përballjen mes egos që urdhëron në të 

ligën dhe mendjes e logjikës, herë triumfon arsyeja e herë egoja. 

Mirëpo, përfundimi është se anon kah arsyeja dhe besimi.  

 Sigurisht, për të arritur në këtë fazë duhet një përpjekje e 

madhe, një ushtrim i mjaftueshëm, edukim, si dhe frymëzim nga 

fjala e All'llahut të Lartësuar dhe nga tradita e Profetëve dhe e 

Imamëve të ndershëm (Paqja qoftë mbi ta!). 

 Kjo periudhë është ajo për të cilën është betuar All'llahu i 

Lartësuar në ajetet 1 dhe 2 të sures “El-Kijame”, ku thotë: 

“Betohem në Ditën e Kiametit! Betohem në shpirtin qortues!”  
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 Faza e tretë: “En-nefsul Mutmeinneh” - shpirti i qetësuar. Në 

këtë periudhë, njeriu pas pastrimit dhe edukimit të plotë,  arrin t‟i  

kontrollojë të gjitha instinktet e tij dhe i bën të mësohen me këtë 

zakon, duke mos gjetur forcë që të përballet me mendjen dhe 

besimin, sepse mendja dhe besimi kanë arritur në atë gradë të 

fuqisë për t‟i përballuar, saqë instinktet kafshërore nuk mund të 

qëndrojnë mbi ato të dyja.  

 Kjo është periudha e qetësisë dhe e lirisë shpirtërore. Kjo 

është grada e Profetëve, e evlijave (të dashurve të All'llahut) dhe e 

ndjekësve të tyre të sinqertë. Këta janë ata që mësuan besimin dhe 

devotshmërinë në shkollën e robërve të All'llahut dhe e kanë 

edukuar e zbutur shpirtin e tyre me vite të tëra, si dhe kanë 

vazhduar luftën e madhe deri në fund të fazës. 

 Për këta dhe për shembullin e tyre, Kur‟ani Famëlartë na 

tregon në suren “El-Fexhr” në ajetet 27-30 dhe thotë: “O ti shpirt i 

qetësuar! Kthehu te Zoti yt, ti i kënaqur me Atë dhe Ai i 

kënaqur me ty! Bashkohu me robërit e Mi dhe hyr në Xhennetin 

Tim!” 

 O All'llah, na ndihmo që të ndriçohemi me dritën e ajeteve 

të Tua, t‟i lartësojmë shpirtrat tanë nga ai shpirt i cili është i prirur 

për të keq për te shpirti qortues, dhe nga aty për te shpirti i 

qetësuar! Na ndihmo të kemi një shpirt të qetë, i cili nuk tronditet 

e nuk thyhet përpara tufanit të egër të ngjarjeve! Na ndihmo të 

jemi të fortë përpara armiqve, të mos na joshin zbukurimet dhe 

bukuritë e kësaj bote dhe na mundëso që të bëjmë durim në 

fatkeqësi dhe mjerim! 
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 O Zoti ynë, na dhuro mendje të ndritur që të dalim 

triumfues ndaj epsheve tona, na ndriço me udhëzimin Tënd nëse 

jemi në rrugën e gabuar! 

 O Zot, ne nuk e kemi arritur me fuqinë tonë këtë gradë, por 

je Ti në çdo periudhë Udhëheqësi ynë! Mos e ndalo mëshirën 

Tënde ndaj nesh! Nëse mungesa e falënderimit nga ana jonë për të 

gjitha ato të mira që Ti na ke dhuruar, e bëjnë meritor ndëshkimin 

Tënd, atëherë na zgjo nga gjumi i të hutuarve, përpara se të 

shijojmë dënimin Tënd!  

Amin, o Zot i të gjitha botëve! 

 

 

  

Fundi i xhuzit të dymbëdhjetë. 
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